
Revolto nacionolista em
Porto Hieo

o governador declara
. que não se trata de re

volução, mas de uma

conspiração criminosa
Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprêsso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

Paria Rico, 31 (Y.A.) _ S�r-CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 . Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39
aiu aaui um movimento revoluclo-

.-

C' N 1 617 nario, denominado pelos
.

seusANO XXXI - JARAGUÁ DO RUL Domingo, 12 de Novembro de 1950 Sta. atarma J...

dirigenles de «Revolla laclona-����������������!!!!!!!!�:;;=��;;����;;;;;��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!'!!"!!!!!!'!!"!!!!!!'!!"!!!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!! lista» e que visa a deposição

d d do Governador MUQhoz Marim.

O mel COIDO pro uío e ex- WASHINGTON. 31 (VA)

teri - A imprensa publica
porlaça-O para· o ex erlOr com destaque as noticias.

da revolta nacionalista �m
O Ministério da Agricultura interressado na maior produção deste em Porto.Rico. Os melos

.

1 ottcläls, entretanto, líml-.

artigo - Assistência aos apicu tures
tem-se a. encolher os

J O lN V I L E, 7 - mél, aqui também .ssteve Pecuario do Mlnietêrio ombros.Mostra-se muito con-18 horas da manhã, os fes T i vem o sag r a t a em função de seu cargo. em Indáial, neste. esta�o PORTO RICO, 3,1 (VA)tente a população
.

desta telos 'em rigosijo começa- satisfação de receber a . Em palestra que conos- ou ao s�tor de Aplcultur.a _. O governador Munhozcidade pela próxima lnau- rão no dia 11, constando visita do ilustre Enge- co manteve S. S. disse do Instituto �e.Z�o�ecma Merln, em discurso peloguração do «Ginásio São de torneios esportivos, nheiro Agrônomo Dr. do interesse do Ministé- do. mesmo Ministério, r:!0 radio, afirmou que are.Lulz>, que ficará instalado leilão, churrascada e ou- Pedro L. van Tol Filho rio da AgricultuI'a no q�llo�etro 47 da. rod1ovla volução nacjonelteta nãoem prédio amplo 'e mo- tros divertimentos popula- funcionario do Ministerio maior incremento da pro- RIO-Sao Paulo .. vIa. (Oam- era realmente uma revoderno, nos, moldes .

doe re_s, que trarão continua- da Agricultura, lotado dução de mél tipo claro po Grande), Distríto Fe-
lução e' sim uma "consmelhores existentes neste çao n? domtng�, ., no Departamento Técni- para exportâção. est�n�o deral,

". píreção criminosa, de �I_Estado; ,.. A meuguraçao oflclal
co dfl Agrienltura que me�mo o referido_

rmms- A p�stos, pois, crladP: guns. fanarlcos". TodoO Gínéslo 101 fun�ado seg�ndo consta, de- de passagem por nossa térío em condições .de ,re� de 8?elnas e apro mundo sabia que seu g,o-em 1948, pelos I r m a o e verao estar presentes. o

I
cidade, vindo de regresso fornecer �bel_h�s se,leClo- veítern a chanca que l.h� .verno representava a deMaristas e desde logo sr, Aderbai Ramos da 511-, do visinho estado do Rio nadas, materíaís apícolas está sendo oferecida afim mocracíe . e a liberdadecontou com o apôío das va, governador do estado Grande do Sul, estando � demais ínformaçoes. de ,melhorare� s�as eol- em ParlO Rico. Portanto,classes conservadoras, in- e D. Pio de Freitas, bispo ali e em nosso estado Para tanto, os ínteres- melas e contribuir c?m o levante nacionalista era.teressedos �iretamente, n� de J�invile, q�t; .

f a r a.' ,

a
em missão daqueje de- sados deverão se dirigir seu produto para o maior

um atentado conrra a
cas?, os pais que tem Il benção do edlflcIO,: alem partamentó, .afim de ser para melhores esclareci- 'increment� de nossa ex- democracia.

.

,11)0s a educar e do povo, de mumeras outras euro- incentivada a criação de mantos ao Posto Agro" p o r t a ç a o p a r a o...;...·
.

_

de um modo geral. rldades civis e eclestasn abelhas produtoras de eatrangeiro. O Preceito do DiaEmbora a inauguração cas vindos de diferentes
, I

oficial esteja mélrcada pa· pontos do estado. ' Falsos Tratamentos da Surdez

..

Denuncia Mac Artbur a

O.N.U., a parncípaçã« de
qualquer valor. Todo o

forças chinesas aa Coréia .. fsUi:!�� ém��ss:J���fe
servem para permitir o

progresso da moléstía.dí
mtnuíndo as possibilida
des de cura.

Quando doente dos ou

vides, fuja dos anün cios
e dos charlatães. Procu
re um especialista de
confiança.-SNES.

Em 31-10-50

Denuncia na reunião do Conselho das bases. na Mandchurla.
de Segurança É o que informa um

.

UC·ES� 6 (V A)' po�ta-voz da õe. f o r ç a
LAKE S '-', ," A e r e a.
- Os Estados Llnldos
informaram ás N a c õ e s Recuo .de forças
Unidas, Cl,ue o exército

TOKIO, (I (V.A.) - As
comunista chínes esté con-

forças comunistas chtne
batendo na Coréia. Ao

sas na Coréia obrigarammesmo ternpo o governo as tropas das Naçõesnorte-americano solicitou
Unidas a recuar até 6 O cliché reproduz o governador eléito, Sr. IRINEU BORNH�USEN Superior a 1 biliãouma reunião extraordina '1 t d nr a quando talava· . eIn sua residência, em ItaJ'aí, ao reporter Silveira Jun_lor. ,ri" do Conselho de Seau. qUI ome ros, . !:Ira e

d CrUZel'rOS O dei.'... '" noite I passada e o dia de A entrevista do oandidàto udenista teve uma larga repercussao,' POIS e -

rança do ONU para quarta hoje. \
nela foram focalisados não sómente os aspéctos políticos como os adminis· eit orçamentário. dafeira, Nessa reunião será

.

\ . trativos do futuro govêrno. .

.

debatido o problema da A .27a Brl�ad� da Co
O sr. IRINEU BORNHAUSEN declarou, depois de encarecer a nel.es- Uniãoentrada dos com_unistas mumdade B.ntamca retro-

sidade de um clima de paz política e colaboração geral, alguns. pontos dn RIO, 7 (Meridional) _chineses na guerra da cedeu 6 q!-ulomerros du. seu programa, que consiste pl'incipalmente na cons.trução de bôa!!! �stradas. Não contando com' cercaC o r é i a.
.

ranfe a n?lte, ab�ndonan- amplia9ão das u si nas de energia elétrica e o maior amparo p_<?ssivel aos de quatro milhões de
Alaque de .vião

..
a I'alo soviético do a locah�ade de Pachum homenS do campo.

.

cruzeiros que, foram me-, que constItue o balua�te ..;,. �---_--.------------ .

NA CORÉIA, 6 (V.A) - da linha de defesa aliada tidos em circulação de
O d I O Jazz Eil-te em LI-belados .

os ]'unho para cá., o défiCItO mais rrovo e mais mor· na Costa ci ellfa.
.

_

.

,.

.

t'lfe·ro avia-o de .'caça a Tambem o' 190, Regi" bens dos BU'.- que apresenta o orçamen·

Ponta Grossa
�

to até agora é de maisjato r,usso, o .«Mig 15», mento norte"a'merican� ,

dl-t.OS a·le'ma�es' de um bilhao de cruzeiros.passou hoje a. atacar as recuou cerCi! de um qUl-
Com a . emissão·' rea-li-forças das Nd;Ções Unidas lomêtro a leste de Packon Eateve na cidade de Hospital dos nessecitados,

sada de cinco �ilhões
.

dena Coréia levantando voo mi manhã de hoje. Ponta Grossa, o,nde fôra o Jazz Ellite de Corupá. Rio (VA)- O Presiden.
________________�.-�.�-- contratado por' infermedio Ambos os bailes eStiveram te da República assinou crllze_ir_o_s_.__

.

_
..

.

O S
do sr: Frederico Hansbch, animadisimos e o Jazz foi decreto auto_rizando a li-

aS ELE I T .

abástado- come.
rciante

n�-lmuitiSSimo
aplaudido.· beração de bens dos sú-

,

. quela lacalidade, e SOCIO OS componentes do ditos alemães, que se
.

da Ind e com. Frigú de Elite ficaram sencibilisa- haviam congelado por
As ultimas decisões. do vimento ao recurso �a Corupá,. para abrilhanla.� dos .p.elás gentilezas e fi motivo da segunda granTribunal Regional EleIt�._ UON cO'?-tra a votaçao dois balles e �m �'�hou dalgUia com �ue fo�am de Guerra Mundial.

ral mandando apurar dI:- aos candidatos O s c a r na RadiO, prafrocmadas alvos naquela hnda clda
ve;sas urnas impugnadas Meister, Harry Grubba e pelas firma&iAlberto Hans- de, seranB, principalmente -----------""-1.-------
e 'contar votos apurados Edmundo Emmen�oerffer bach e Casa MOdelar,nos pelo sr. Frederico Hans
em separado em

_

nada por achar que o mes�() dias 4. e õ do mêS) corren- bach, qúe não cé!nsou.se
alteraram a situaçao dós somente pode�ã ser feito te, um no Clube Ponta· em mostrar a. �Idade e

deputados estad�aes, c�· n� ato de regls!o ou da grosense. feito pelos .estu apres�ntar aos Ylsltantes as
ja relação este Jornal Jã dJplom�ção e nao tomou dantes e o.utro peliJ. sube- melhc;>res �ocle«;lades In- Do Clube Náutico Amérioa, de Blu�ená_u,publicou. 'conheCImento do recur- rana. e f�na' SOCIedade d!-lstrlas e fIrmas comer- recebemos e agradecemos a comumcaçaoOs candidatos:.Dr. so �o PSD.contraaap_!l. GUlilra. cu)are.ndasedes, clas. ;da sua nova diretoria que ficou .assimLuiz de Souza, continua raçao da segunda secçao tinava para a Horta do. .

.'d .

'

120 lugar e o sr por ser apresentado fo- .._ _ - _._ __ _.. · · ..

·::..1 constItUl a,em .
.

.. ,,:. __ _ _ _ __ _._._.-.._._ "\. ..
.

Waldemar Grubbaem 180• ra do praso. ii II Presidente. Manoel Pereira Jor.O tribunal�negoU' pro. li Correio do Povo ii 'Vice·Presidente - Otto !bry'
.

II ii 1. Seeretário - Aldo B. de Macedo
ii A Gerência avisa aos seus presados i! 2. Secretário - Nilton Russi
li assinantes que estão ein atrazo com suas ii 1. Tesoureiro - l:Ilicácio Sc.heeffel'

- Por motivo de timos no atu�l local de U assinaturas, para nos re�eterem .com bre- ii 2. Tesoureiro - AI�jdes' Pêrahaver transferido suas 8ua residência. Solicita-" vidade f' O· d D A
- ,. R· b I.

'd d nos ainda o sr. Bruhns iJ O· t·· comu ·cam· ao, 'nossos fi ra or - r. rao e e oatividades para a Cl a e

:I:i
U rOSS1m,· Dl os. i.i. Diretor de. Regatas _ Felix Hiendlmeyerde Joinville, o sr. Erico que notifiquemos a assinantes -de fóra da séde e, aos (Ie outras

Bruns vem por nosso jn- praça em geral que dei-!! localidades, que poderão fazer a remessa ii Diretor de Galpão - Edgar Germer
termédío despedir-se de xou nesta cidade como li da importânci� peló Corréio, podendo para II Conselho Fiscal.· Willy Beiz
seus parentes, amigod e seu pllOcurador o Dr .. ii isso deduzir as despesas postais. ii Carlos Souto1

_

Luiz de�Souza. II :lpessõas de suas re aQ�es· \.l N _ _ _._ t) Arthur Castroe oferecer os seus pres- :::::..- __..--_ - _ .

Será inaugurado dia 15
o Ginásio São Luiz

.,

'Deverá estar presente ao àto o �ovemador do
Estado - Fará D. Pio a benção do edifício

DESPEDID'Ä

papel
. Em filrd'os, resmas e

bobinas.
. Por preços vantajosos

ofere.ce Soe. Grafiea Av. LI�8-.

[Iub� DönlienHmi!rieil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
-- D OMINGO,�DIA 12·11-1950 - 2

Proibição

Alteração de Estatutos

De acôrdo com o que ficou deliberado em As

sembléia Geral Extraordinária dos associados, rea

lizada no dia 22 de Julho de 1960, a SOCIEDADE
DE ATIRADORES "MASSARANDUBA CENTRAL"

passará a denominar-se SOCIEDADE DESPORTIVA
E RECREATIVA TIRO AO ALVO "MASSARAN
DUBA CENTRAL", procedendo-se as seguintes al

terações em seus Estatutos Sociais: O art. 1. p�s
sará a ter a seguinte redação: "Art. 1. - A ôocle
dade Desportiva e Recreativa Tiro ao Alvo "Massa

randuba Central", com séde no Iugar Massaranduba

Central, Municipio de Gueré-Mlrlm, fundadfl eJ!1 .6
de Nobembro de 1922, é uma sociedade CiVIl, bresí

leira, destinada a: a) proporcionar aos seus associa

dos e suas familias diversões utels . e instrutivas,
tais como Tiro ao Alvo, desportos, passeios, danças,
erc.; b) - promover e compartilhar de comemorações

civico nacionais!'. O art. 4. passará a ser o § único

do err, 3.; Acrescentar: Art. 4. - Os sócios dividem-

se em três categorias: honorários, contribuintes e Empregada C4II biu aa:

desportistas. Art. 5. - São socios honorários os .

Tosses

que completarem a idade de 60 (sessenta) anos e Re.fri.dos
Prectse-se com boa le- A MAIS ANTIGA CASA DE JONIVILLE, COM SUA PILlA,.

b
.

.

d - EM JARAGUA DO 8UL RUA MARECHAL

que tenham sido sócios contrl ulntes por peno o Bronqllita tre, que saiba datilografia FLORIANO PEIXOTO 1504-58

superlor a cinco anos; Contribuintes os que, por Escrofulo.. (SOBRADO OTO WAGNER)

força destes Estatutos, estejam sujeitos ao pagamen-
e fale alemão:

OfERECE: Tintas para Plntures, de Casas, Mo-
to de suas contribuições; Despol tlstas os que pretl-

. Convalelcenç.. Informaçães no Escrito-
veis, Maquinas, Caminhões, Auromovels etc.-

carem, em nome do clube, os diversos raros des- �I�!!:��.?�!� rio Plscher.
_ Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,

portlvos;". Alterar o art. 5. pera 6., o 6. para 7., lIO Rua Marechal Deo- Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
art. 7 acrescentar: § único - Os socios desportistas ���� doro 204. pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
ficam eximidos do cumprimento da alínea "c", do

..ure seus males e poupe seu ra e Oleo pera ôoelho, Massa para Janela .

. �������:s �����S;�)éNãOes�:��i�iP:�:e��� ap:!íi�sg� bFoAmRdMinhAeirCoIAcomprNanOdoVAna !�:'·:'·""·p"··r···:�·::::·"·"····:.�:.j I_M_AT_RIZ_:_���E�;;_�����;()�_I/�!�� _

expressa da diretoria, em competições desportiva por l
outro clube; b) comparecer pontualmente a todos os : :� 1SBIiIIiiiiI!Ir'3!IF..EiIIBII!iiII1=ZliPEiiilEEEiE!iam

exerclclos de treinamento para o qual fôr convocado;
,de ROBERTO rt BORST. �ANTARTICAH 1'-

c) participar em todas as competições em que a so- a que dispõe de maior sortimen- {�: :1
- t=� r..r�5

(Sezões, M�lária s,

ciedade tomar parte, quando para isso for convoca- to na praça e oferece seus arti : : 11-� 1J �
Impaludismo

do. Alterar o artigo 7. pera 8., o H. pare 9., com a gos á preços vantajosos. �Bebidas Boss LldaJ _
Maleitas, Tremedeira

seguinte redação: "A pena...
de suspensão do sócio Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua !� � - - CURAM-SE RAPfDAMENTEêoM -

Iserá imposta pela Dlretorla, nos casos de infração f: :; ..· ····��: "Capsulas Antl.sesonicas
das letras a,- b, c, d, e, do art. 7. e das letras a, b,
c, do seu parágrafo único; § único - O socio sus-

M
"

penso fica obrigado ao pagamento das mensalidad!s M I L-HOES
ii """

.•11 inancora

Ie contribuições, mas privado dos direitos de SÓCIO
\

"

.

' :.,11, � .� .�. li Em Todas as Boas Farmacias
enquanto durar a suspensa-o". Suprimir os atrs. 9, � ...

_

il, 12, 13 e 14. Substiruir o Capitulo III para o OE PESSOAS ttM USADO COM II N � � II produto dos Laboratorlos MINANC0RA
seguinte: "Dos poderes do clube: Art. 11. - São 80M RESULTADO O POPULAR � I

..

poderes do clube: a) a Assmbtéle Geral; b) o Conse- li .., � ii -.Toinville - Sta. Catarina-

lho Delíberettvo; c) a Diretoria; d) l) Conselho fis DEPURATIVO ii O (N � !i IIIl_Ii ns..JlaEiiIBl!!_F.1••_

�:I'�el� s�:�:���� .1,�aPÂ�ssa;!b�ei�erG���1 �tr��itf4�dO- EL IX IR 914.:!i, rIJ :'I � iii. ��.co
�

A Assembleia Geral, consnruíde de todos oe soclos
IOD O o

- 1
quites, compete:' a) eleger anualmente, o Conselho AS FIUS ATACA TODO R6AIISM ii ri) � � � li DESPACHANTE ADU.\NEIRO

Deliberativo; b) promover ou autorizar relormes nos O FiladO, o Baço, ° Coraçlo. o !.'!.i" � 'II o ii SÃO fRANCISCO DO SUL • Santa Catarina

Esrarutos; c) deliberar sobre a dtssolução do clube,' E.toma,o, o. Pulmõe., a Pel. .... "O O li Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» - Telefone, 103
,.. � 'J ii .. � a i.;.1 Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

d) anular ou reformar penalidades tmpostas
-

pela Produz Dores no. 0••0., "euma- li..,:: Ô "-a ii
Diretoria; e) deliberar sobre assuntos que não com- tlamo, C.CU.'r., Queda do Cabe- ii '.... �_.'8 'II i!

perírem ao Conselho Deliberativo. Art. 13. "-: .

As lo An.mla,. Abortos, ii � .. GI 's. !!.'
Assembléias podem ser ordinárias ou extraordinérles. CC:".Ult9 o m6dlco ii � lIIi! Cl éD ii

Art. 14. - A Assembléia Geral Ordinária será rea- e tom. o popular depurativo .:.;1: � � -;
� ii-

Iizada anualmente, quatorze dias após a f�sta de
ELIXIR 914 !l ... � .• li

fundação para eleição do Conselho Deliberativo. ii. Ö .� U
Ärt 15. - A Assemhleia Geral Extraordinária será 'no'ensivo ao er,aAJ.mo. A,rada- ii.. .

'E; � ii
rêaJ.izada sempre que convocada pelo Conselho De- -

••1 como um IIc6r. Aprovado co. H " .s :::! ii
liberativo ou para o disposto nas alíneas "b", "c", mo a"xlller no 'ratemento da S 1- ii .... '5 � li
"d" e "e" do art. 12. Alterar os arts. 16. para 16., FILia. REUMATISMO da me. ii lJl � I!

16. para 17. suprimir os drts. 17, 18 e 19. o Capitu- ma orl,.m, pelo D. N. S. P. II 1";1:11 li

lo V passarei· a ser VIII e será substitui�o pelo se-
..:=========== -

guinte: "Do Conselho Deliberativo .. Art. 18 - O
Oonselho Deliberativo será composto de 20 membros e Preto, as quais figurarão nos aniformes e na ban
e terá o mandato. por um ano, devendo dois terços deira, ou os modêlos compete à Dtretoria organizar
dos membros ser brasileiros. Art. 19. - Um terço e alterar, com a aprovação do Conselho Deliberlltivo.".
pelo menos, dos membros do Conselho Deliberativo, "Art. 36. - A Sociedade poderá fjo�nciar a parrici·
deve ser constituido de socios contribuintes. Art. 20. pação de suas equipes nas competições desçortivds

.....-

-- Ao Conselho· Deliberativo compele: a) eleger. que tomarem parte". "Art. 38. - Sómente brasileiros

anualmente, a Diretoria e o Conselho fiscal; b) nlltos ou naturalizados poderão fazer parte da Dire

aprovar o balanço financeiro e o relatorio apresen- toria do Clube". ·'Art. 39. - Além do disposto
fado anualmente pela Diretoria; c) ConvoCllr as As- nestes Estatutos, o Clube dará estrita o1rediencia no

sembléias Extraordinárias". Alterar os arts. 20 para que lhe competir, ao que contém o Decreto Lei fe-

22, 22 para 22, 23 para 24, 24 para 26, 25 para .26, deral n. 3199, de 14 de Abril de 1941, à Portaria n.

26 para 27, 27 para 31, 28 para 32, 29 para 33, 30 254, de 1. de Outubro de 1941, do sr. Ministro da

para 34, 31 para ã5, 33 para 37.. Alterar o art. 21 Educllção e Saúde Pública e aos Estatutos e regu
para o seguinte: Art. 21. - A administração social lamentos das entidades a que se filiar".
e economica da Sociedade é conferida a uma Dire-
toria composta de sete membros, a saber: um Pre· Massaranduba Central, 22 de Julho de 1960.

sidente, um Vice-Presidente, 1. e 2. Secretários, 1. e Egon Moslcoz _ Presidente
2. Tesoureiros e um Diretor Esportivo, eleitos anual- OUo Baue, _ Vice Presidente
mente pelo 6onselho Deliberativo". Suprimir o art, Bertbo/clo Weiss _ 1. Secretário
32. Após o art 27. acrescentar: "Capitulo VII -- Do Ruclo/Fo Sebmiclt _ 2. Secretário
Conselho fiscal - Art. 28. - Ao Conselho fiscal, Arno/cio Bub/itz _ 1. Tesoureiro
compos,o de três membros, eleitos anualmente pelo Felix Jensen _ 2. Tesoureiro
Conselho DeUberativo, compete: examinar os docu- Gustavo Jensen _ Diretor Esportivo
mentQS de receita e despeza do clube; propor a Di·
retoria medidas que visem melhorar a situaçiio eco-

.

Reconheço verdadeiras as firmas supras de

nômica e financeira do clube; dar parecer sobre Egon Moskoz, OUo Bauer, ßertholdo Weiss, Rudolfo
balancetes da Tesouraria; examinando, quando achar Schmidt, Arpoldo. ßublitz, felix Jensen, Gustavo

. conveniente, os livros desla; denuncillr ao Presidente Jensen, de que dou fé._/'

quaisquer irregularidades porventura constatadas na d d
Tesouraria. Art. 29 -'- O Conselho fiscal reunir-se-á Em test. GM da ver a e

}
uina vês por mês e sempre que convoc·ado· pela Massaranduba, 6 de Novembro de 1960.
presidência do clube ou pelo Conselh6 Deliberativo.

O
. Tabelião

NQ Capitulo VIII acrescentar: "Art. 30. - O clube
adotará como oficiais as côrta Azul Claro, Branco, GERHARD MEYER

J

�®Y@)@'!®@t@)®!®®Y®®f®@'!®®Y@)@i1P)�®!@)@Y@J(§)�
I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão,

..

e Resfriados
�

{@. TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßHUHO RfSPIRßIÓRIO @5

�
� �Encontram alivio imediato com (.,I uso do

@l�. I n C O m pa .. á v e l II Pl!iloral dI! Ongieo Pl!lolenle I
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Sociedade Desportiva e

Recreativa Tiro ao Alvo
"Massaranduba Central"

Fica expresamente
proibida a entrada de

pessoas estranhas e co

�o também de soltar Ca
valos, Vacas e outros aní
maís, na minha Ilha si
tuada no lugar Rio Jara
guá do Sul neste muuí

oípío de Jaraguá
I do Sul,

seja para tirar trato ou

lenha ou outros fins para
ser a ilha contratada e

vendida. Não assumindo

qualquer responsabilida
de=pelo que possa acon

tecer na inobservância
da�presente proibição.
Jaraguâ do Sul 3 de

Novembro de 1960
Jacinto Bendetti .Propríe
tarjo.

Praticante �e fscritorio CASA DAS TINTA.S

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotilgem,
exportação para o exterior e dentro do pais, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviç.<)s
junto a Ifândega de São Francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma orglnização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira. jnnto ao qua-
1dro dll Estação e oos trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em gerlI, junto aos trapichéS de embarques na cidade.

Encarrega se da Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o .n.rler do BrasU e

Localidades BrasUairas
----::==�;:::;::::::.---

DespachaDt. das prlDcip"ais firmas do Estado •
-\ dor V.stados Vizinhos.

1······.

F!;hCO�-E. ANÉ!MICO:; I
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA'·

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS .

SÃO INFAlLIVEIS
Na Prisão de Ventre
e nas ·molestias do
rlGA DO

ESTOMAGO
\� INTESTINOS
Fastios, Azia, Vomitos,
Pesad e los, I nd i 5g e.stões,
Colicas do Figado .

Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomago, MeSo

Halito, Retençdo de Bilis.
.;=. -

Vende-se em �oda parte.
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CORREIO DO POVO

Estatutos
,

i. \
.

da Sociedade
'«F'a' i X 8"

Esportiva
A z,u I»

e Recreativa·

.'

devendo o balanço ser apresentado a assembléia

geral ordinária já, com o parecer do conselho

fiscal, cabendo lhe ainda nomear os representan
tes da. sociedade em qualquer festividades em que

tomar parte.
Art. 18. - Ao presidente de honra compete"

elevar Iora ou dentro da Sociedade o bom nome

da mesma.
,,' � Art. 1-9. _ Ao presidente compete presidir
tambem as reuniões da diretoria, votando somente

em caso' de empate; representar a sociedade

ativa passivamente, em [uíso ou 'Iora dele; auto

rizar as despezas aprovadas' pela diretoria, ru

bricar' e assinar atas e correspondências é C"6n·

juntamente com o tesoureiro assínar cheques ê!

outros títulos.
'

,

Àrt. 20. _.:. �m seus Impedrmentos e ausen-:

cias será o presidente substítuídö pelo vlce-pre-'
sídente, que é seu substituto legal.

'

,

Art. 21. _ Ao secretário em exercício com

pete lavrar as atas, correspondência, organizar e

ter sob sua guarda o arquivo, assinar a corres

pondência, comum, tais como convites, comunica-

ções, anuncios, deixando de tudo cópia. '

Capitulo . IV , § único _;_ O segundo secretário auxiliará o

Da Assembleia Geral, sua convocação e deliberações primeiro e será' o seu, substituto nos impedimen-

Capitulo II tos ou ausencías.
"

./

A t 2 C
Art. 8. - As Assembléias Gerais' serão a Art, 2...", _" O' tesoureiro 'terá sob' 'sua guarda

r. ,- ompor- se-a a sociedade por nú-

mero ilimitado de sócios divididos em:
ordínaría e as extraordínarías. . os valores do clube, arrecadará suaa rendas, fará

a) sócios honráríos .
§ 1. -:- A assembléía geral ordinári8: será a escrituração das mesmas, ,betn como pagar e

b) sócios beneméritos e
r�alIzad� uma; por ano pa_ra a�resentar o relató- escriturará despeza pelo 7presi<fente, assinar recí-

c) sócios contribuintes.
rIO da dlr�orla e pr�staçao de contas, tendo lugar bos de qualquer espécie e, de acördo com o que

§ 1. - Qualquer Pessoa, maior de 18 anos,
no 1°. domingo do mes de J!llho do ano de 195.1. / determinar (. presidente, depositar em estabeleci

de idoneidade comprovada e proposta por dois § 2, - Nessa asse.mbléI!1' tambem será eleita mentes designados o dinheiro que tiver em seu

sócios poderá fazer parte de séu
t

quedro so-
e empossada a nova Díretoría. ,poder executadas as quantias para as despezas

§ 3. -:- As assembléias gerals extraordínärías cömu�s.
-

" ./,'" ,

cial, entrando no goso dos seus díreítos depois - r d
.

de aceita pela diretoria e paga a respectiva jóia. s�rao rea Isadas m�diante conY0c.ação a .dlreto- § único _ O segundo tesoureiro substltuírá

§, 2., - Sócios honorários são os que tenham
ria, do Oonselho FIscal, ou ,medIante pe,dldo, �e o primeiro em seus ímpedímentos ou ausencías.. '

prestados relevantes serviços \a sociedade deven-
.déz (10) SOCIOS, sendo os objetos da dehberaçao, Art. 23. - Ao conselho fiscal' compete a

d
.

di d I di
antecipadamente declarado�,

'

. _' fiscalização geral da Socíedade, Instruindo e dan-

o serem in ica os pe a Ireto.l_'ia, e aprovada a Art 9. -. As assembléIas., ger.a,ls serao c,on- do conselhos. ao presidente e demaís membros da

indicação pela Assembleia Geral, ficando isentos d J f d d

de qualquer pagamento.
' voc!! as pe a Imprensa e �v�so !xa o na se e díretoría, examinar os livros em qualquer época,

§ 3, _ Beneméritos serão os sócios que s?CIal, com um prazo nunca ímteríor a- déz (10) verificar a escrituração e situação da öaíxa; po-

t "I tes d d'
días.

. .
_ _ ,

dendo pedir qualquer esclarecimento e dai' pare-

pres arem re evan es serviços em cargo a ire- § L _ Se a pnmerra convocaçao nao tI�er cer no relatório e balanço geral organísado pela

toria, como tais declarados por Assembleia Geral. num,ero leg,al, que será de um te.rço· dos SÓCIOS Díretoría e tesoureíro, alem das atríbuícões es:'

., § 4. - Contribuintes' são os sócios' que, t 1 á d t
Y

aceitos pagarem sua [õla e .mensalidadea.
qUI es na epoca,. a ,�egunda, rea I�ar-se.� •

'

ep ro pecíaís conferidas ,eIP outros artigos destes es-

A t 3 L d
"

'd iceít
,. do prazo de 8 días lIxado pela díretoría na as- tatutos

'
.

,
r" - ogo epols e acel o o SOCIO' blé' terí 1 de sóoíos

. " .. '

'C"
'., ,

assiste o direito de gosar de .
todas regalias que

.sem

A I� �g erWA com qU�lq!ler nurn_e�o e sid�àos; . '. ,�rt.1 24,
.
-:� ompete ,ao' Dll'etor esportl\�():

oS e�tatutos. e assembleias gerais ditarem, podendo, pelo l'!spoctivo p:es����� :I:� f��f:opel�e�u�s�� DdI,rltgU a prátwl,L, d.o esporte,.�?�ear dO's seus :Ju
� a) votar ou ser 'votàdo'para' qualquer ato ou I

' '_
"

", d
an es responsaveis, como capl aes .os qua ros

,

" 'bI .
,

tuto egal, com exclusao das que tratarem e e guarda esporte, zelar pelo bom desenvolvimento

r ca:rgob)em assemt ',e�8:' t' t
'

, ,9 Ó·
assuntos ref_erentes a diretoria ou ,api'?:v8QãO de das seções esportivas e cuidar do resptltivo 'má-

rep:çesen �r, JU� amen e Q,om ml;us ,s ,c�os sua pr.estaçao de contas, quando'.o preSIdente se- terial
" .,)

cont�a atos--da. dlreto�la ,e,.requerer ass�mblélas rá eleito pelos, .só�ios presen,t�s exclusivamente' ,C,ap-itu,lo" ,_VI, ,

geraIS para, expor razoes, , para aquele, fhn:
'

,

.,' ,_,.'.' ':,
r. { I, ')'

'

.
cJ tomar, paute em todas, as fe�tlvid�des da Art. 1 h _ A ata da a�sembléiá será lavrada:'

, Disposições'Ge,rBif' .:

sOCleda�e ou para a qual seJ� conv�dada" em livros para esse fim: rüb.r-lcado ..pelo presiden- ,

' 'Art;' 25', .....:. Em todos os' assuntos omissos

. d) mgr�sso a sua esposa ou nOIva e a fIlhos te, podendo fI me�ma ser assinada, depois de nestes estatptos determinará a diretoria, que sub-

m� e n o r e s, .
. , aprovada pelos SOClOS presentE::s.

' meterá seus atos ao )'eferendum 'da primeira 3S-

e) apr�sentar um� pessoa com<>", VISItante, , Art. 12. - O sócio, que quizer s,e manifestar

I
SeOlbléilf geral que se realisar.

'

que. D:ao reSIda na locahd�de, para gosa� _de uma sobre qualquer, assunto deverá pe�Ur a palavra a Art.26, 4 �ociedade .sómente poderá ser dissolvi-'

festiVIdade, uma vez que se responsabIllse pelo quem estivér presidindo à assembléia, sendo ,ve- da quando, assim o determinar a assembléia geral

pr-oceder da mesm�; _,' ,.

,dado falar mais de duas 'vezes ,sobre o mesmo extraol'dinária convocada para esse fim e com

,f) prop?r admISSa? de, novos ,SÓCIOS, e J?o� assunto, salvo aquele que deu motivo para a rea- votação de dois �erços de seus, socios, OUi quando

el3Crlto, J?e�Ir �seu desbgame!lto, do quadro .soCIal, lização da respectiva as�embtéia.
,

'tiver Irlenos de 15 80cios.
.

,
g) llcenClar-se por motlvo� 'de au�encla csu· Art. 13. - A eldção da diretoriar como to;- § único .:_ A assembleia ,que dissolver a so-

perwr !1 5 mesp,s, ou por :luto fIcando Isento das das as deliberações da assembléia serão tomadas cieda"de resolverá sobre ,o destino de seu patr�-

mensahdapes durante a lIcença"
. .'

. , 'por maioria de vótos, sendo que, o presidente monio. '

',', ( .,' "

.

"

.§ Umco.- Para "gosar ßsses dIreItos sO�lals apenas poderá votar em' caso de empate.
' Art. 27: - Estes estatutos "somente poderão

d�v:erá o SÓC!O estar. QUI'rE cam a tesour�rl� e' § único ..:_ O presidente' designar�' os escru- l3er modificadös' :mediante aprovação de dois ter'

entI�ade e nao ter sId,o suspens� por qualquer tinadores que serão escolhidos entre os sócios ços dos socios presentes à assembléia ,geral que

motIVO pela Ass�mQl�Ia Gerat ,.".' • . : presentes. para--'esse fim fôr convocada. .

Art. 4. - �o�o' dever o SÓCIO deverá sUJeI-. ,

'

Art. 28. - Lidos discutidos e aprovados es.;

tar se aos seguIDt�s.: ..
.'

Capitulo V te'S estatutos foram proclamados pelo presidente,

'. a), pagar a JóIa, quando aceIto SOClO e as' Da Diretoria lei fundatnental da SOCIEDADE ESPORTIVA, E

mensabdades pontual:r:nente quando procurado pe- . . . .
ßECREATIVA "FAIXA AZUL", e serão publicádos

lo cobrador.
.

. _

Art. �4. -: A �ocledade será admIDl.stra;da na impren§a para os devidos fins de direito. '

b) r:espeltar as determmaçoes dos estatutQl3' por uma dIretorIa eleIta anualmente, no prImeIro
'

' o ",

), ,i,�. L.' n., ,

'

assembleias gerais e atos da diretoria, b�m com:o domingo do mês de Julho, em assembleia geral, .

\ Jaraguá do Sul, 31 deóOutubro de 1950.

portar-se, tanto no recinto social' como em festI- composta dos segui9tes membros:

vidades onde estiver na qualidad,e,de, m�mbro da Presidenté de Honra
'

sociedade com a devida compostura, obedecendo Pr.esidente e, vice-presidente

a disciplina ditada nessas ocasiõß,&. .

Primeiro e segundo secretário

c) requerer licença, explicanc;Io'" o motIVO
,

Primeiro e segundo tesoureiro

por. escrito,a diretoria, ou V'erb8Imente·�,um dos Um diretor esportivo, e
,

membros da diretori", ficando' este, encarregado Um Oonselho' Fiscal, composto de

de fazer a devida comunicação aos demais; membros.'

d) não fazer campanha de desmoralização Art. 15. - A diretoria 8e reunirá quinzenal-

do clube ou publicaQlente 'recriminar; ':atös da di- mente ou' quando para esse fim convocada pelo

retória ou assmbléias, tratando, cavalheirescamen. presidente ou maioria <lo conselho fiscal, para

te 'os,' dt-mais associados e conv,idados naB discussão de assuntos de interesse da socied�de.

r e s U..;v i d a d e s.
-

'

'�'.
Art. 16. -' Vago qualquer cargo, será ele ,';'

'

'el"aceitar pelo menos por um periodo a eleI· preenchido até a primeira asseUlbléia geral ordi ii Dp�, Re,n:a"to '\Valt',�;., ii

ção que for feito de sua, pessoa para qualquer nária pelo substituto legal.'li !!

cargo, sempre que possiv.e�; ,

,

Art. 17. _ Compete a diretoria administrar li
' .

M'É O I C Ö '-ii

f)'assumir responsabIlIdade sobre qualqu�r a sociedade, elaborando normas "de trabalho, re- ,Ii,:
ii

.,

'1
_ h er I t d' t f'

CIRURGIA GER�L E ESpeCIALIZADA li

acidente, OCaSl(}Da ou nao, que ven a a ocorr so ver c os os assuu os que ore,m omISSOS nes- ii c
ii

em qualquer ocasião que esteja representando a tes est�tutos aos .quai� lhe compete fazer cumprir, iIi
um cursos de aperfeiçoamento ,no - ii

S O c i e d a 11 e. determmar as dJver.soes, nomear empregados e :I:i
' Rio de Janeiro • São Pulo e Buenos Aires, ii

Capitulo rti usar dos demais direitos eSpecialmente determi. ::
Doenças de S.cnhoras - Partos - CIinfca II

nações nestes estatutos.
.

!i' Geral de Adultos é CI ianças. ;ji

§ único - Compete ainda a diretoria orga- :: consultório e Residencia: =-ao lado ,da Prefeitura MimicipaU!
. It' I 1 t d d t Ih

ii TELEFONE • 3" ',II!.
DlZar O re a orlO' anua com o os os e.a es e li

.

esclarecimentos referentes a sua administração, ii -J-sr-8-g-lI-á-d-o--S_.II-I---"S--t-a-,_C_a_t�ar_in_a_.__--!!il

Da Sociedade e seus fins

Capitulo I

ta pela diretoria .em votação secreta por maiona

de votos e em caso de negação, com direito a

recurso para a primeira Assembléia Geral que
se reallzar,

'

§L -- Os sócios apresentantes serão 'sempre
responsaveis pelo pagamento da jóia.

Art. 6. - Serão eliminados do quadro social

os socios que por mais de treis meses consecuti

vos deixar de pagar "suas mensalidades e os que

demoastrarem mau comportamento ou trabalharem

centra os Interesses da. Sociedade:

§ único - A· eliminação, será feita pela di

retoria, cabendo ao eliminado apresentar recurso

para a primeira Assembléia Geral, valendo até a1

a decisão da mesma diretoria.
Art. 7. - Conforme as faltas que praticarem

os ,socios ficam sujeitos a admoestação, multa e

suspensão por 60 dias, todas essas
-

penalidades
serão aplicadas pela diretoria.

"

§ 1. - A suspensão não isenta, os socios do

pagamento, durante ela, de suas mensalidades, e

a multa s� -c imposta' 'como eventuais prejuízos
materiais cãusados a sociedade.

'Art. 1. - Gom a denominação de «FAIXA

AZU�» foi fundado em 11 de Julho de 1950, uma

a;ssociação. esportiva e recreativa, que tem por

�1ID a.prätíca �e todos os esportes que a diretoria

Julgar convementes, em caracter de amadores

bem como .proporcíonar a seus associados recre�
ações lícitas" sendo uma sociedade que como

pessoa jur�dica de direito privado" pOderA filiar
se 8,. qualquer íederação, liga ou entidade espor
tiva oficialmente reconhecida,

§ 1, - Sua, séde será na rua Benjaminn
Constant, nesta, cidade de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, sendo seus fundos constituidos

p�los i�pve.i!i1. e moveis que adquirir, doações,
[õías e mensalIdades que receber, o que tudo so

mente poderá-ser aplicado para os fins a que a

mesma se. destina.

§ 2. .; Os sócios não respondem subsídíaría

mente pelas obrígações socíaís, mas sua díretoría
responderá perante a sociedade pelos danos que
a mesma venha a causar por atos Ilícitos pratl
cados com dolo.

Pr�Sidénte : Emanoel Porto' Machado' /

S�cretârio": Mari� Marcos Airóso
Tesoureiro: Lauro Braga

'Reconheço verdadeira a firmà supra d,e

Emanoel Porto Ma(:hado, Marro, Marcos Airoao e

3 de Laurö Braga. .,'
Jára'guá do Sul, 31 de Outubro de ,t950.

Em test�. HAS da verdade,

HILARtO AL/DIO SCHIOCHEr
Escrevente

Da admissão. eliminação e punição dos sócios

Art. 5 _ A admissão; do sócio será feita

mediante pr_oposta assinaqa por�dols l;Iócios,��cei-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

rJ'<!Y" {;l$. ! brastletro, '� solteiro,
!/f operarlo, domiciliado e

i. ,

residente em Iolnvlle. fiho
de José Weiter e de Maria
Weiter.

-

Elá,", brestlelre, solteira,
-���"stica. domiciliada, e

Gerente: PAULlNO PED I Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda, residerlte nesre 'distrito,
- Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em, 1919 TELEFONB N. 39 em Três Rios do Sul.

JARAGUÁ DO SUL Domingo, 12de Novembro de 1950 SANTA CATARINA No. 1.617
-

Edit�rN.2,87�, de 31·1O-�0
Jose da GUIa Larocca e

,Odete Costa
Ele, brasileiro, desenhista.
domiciliado e residente ne

cidade de Ponta Grosa,
filho de Antonio Leroce
Sobrinho e de Eponina
Mathias Larocca.
Ela, brasileira, solteira,
domestica. domiciliada e

residente nesta cidade, a

Avenida Angelo Piazera,
filha de-Gervaslo Aman
cio' da Costa e de Rosa
Costa de Oliveira.

, TOSSEI , ••0IIQ1IIm,
AUX. TRAT. SIFILlS

ANO XXXI

municipio.
Os votos de felicidades
do "Correio \ do Povo".
Tambem aniversaria·se _

dia 15 o jov�m Rolf Ehmke.
Dia 16 transcorre o nata
Iicio do sr. peinoldo Rau,
da exma. sra. Dna. Clara
Peters, esposa do sr. José

Dia 25 de Novembro 9t�I�T�� CI�ll
Aniversarlos: Dia 5' trane- Peters, industrial nesta cl-

G ß A N O E B A I L E S O C I A LCOrreu a data natalicia do dade.
'

Irene P. Günther Oticial do
sr, João Lyra, proprieterlo Anronio A. ôchmlrt, índus- ' Registro Civil do 10 Distrito
da Farmacia Lyra em trlal, Francisco Ollvelra e da Comarca Jaraguá do Sul.
Guaramirim, na mesma o sr, Reinoldo Köhler. .

A Sociedade Esportiva AGUA VERDE, Estado de Santa Catarina
dera a srra Clemene Ferei- Dte 17 passa data netall- tem o máximo praxe d id t d Brasil.

J '

r e convi ar o os Faz saber que comparece-ra, e o sr. Erwino Merre- ele ,da uma. sre. Aman- O seu oco do E F '1's s ass ra s e xmas. arm las, pa- çam 00 cartório exibindo osgorro, )ndustrial nesta tine Müller Ellinger, espo- di B'1 f Iipraça. se do sr. Frederico Ellín-
ra um grau lOS0 aí e que ará rea Izar documentos exigidos pela lei

Dia 6 aniversariou se o ger, residente na cidade dia 25 de Novembro no Salão Waldemar afim de se habilitarem pau
sr. OUo Mey. Dia 7 a viu- de ßlumeneu,' Tambem a Rau, Estrada Nova. ' casar-se:

va Eva Buck. riÍenin,a Teresinha. filha do O Edital N°. 2875,de 30-10-50 Edital N.2.879, de 31-10-50'Baile será animado pelo famoso e L d
.

H IIpia 8 a srta. Alzira Vln- sr, Leodoro Klein. o OVICO o er e Alfons Prlebe e
ter filha do sr. Pedro Ain1a dia 17 a senhonte conhecido JAZZ GADOTTL Olinda Zatelli Luzi Klemann
Vinter. Helena Tondim, profeseo- Agradece o comparecimento Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro,
Di" 10 festejou sua data ra do Grupo Escolar Di- lavrador, domiciliado e re- lavrador, domlcílledo e
natalícía a sra. Dona Edlth vina Providencia. A DIRETORIA sidente neste distrito, em residente neste distrito,
Franco. prendada esposa Die 18 anos a senhorlra ,Garibaldi, filho de Este- em Garibaldl, filho die' Ger-
do sr. Ney Franco, escrl- Alba Bailoli, filha .do sr. E D I T' A' L' phano Holler e de Anna mano Pnepe e de Emma
vão do Juizo desta Co- João Bailoni.

'

->, Geringer. Preiebe.
maca. Na mesma data a As senhoritas Weldlvla Imposto Territorial É UMA DOENÇA GRAViSSIMA Ela, brasileira, solteira, Ela, breslletre, solteira.
sra, Asta Marquart, esposa ôíedschlac ,e Ceblla Wolf. MUITO PERIGOSA PARA A FA. dernestlca, -domlcilleda e lavradora, domiciliada e.,. D d dei MILIA E PARA A RAÇA, COMO

d dí
.

ddo sr. Heínz Marquardt, Fazem anos, ainda
'

na e or em o soro o e-
UM BOM AUXILIAR NO TRATA. resi ente neste tstrlto, em restdenre neste istrito,

industrial e o menino mesma data a sra, Gul- tor, torno publico que no MENTOO��::A�OEFLAGELO Garibaldi, filha de Jacinto em Rio Cêrro, filha de
Milton Albus. l lherrnlna ôetler.esposa do corrente mês de Novembro Zatellí. e de Maria Kretrz Ricardo Klemann e de
Aniversaria-se ,dia 11 sr. Luis Satler. A sra. arrecada-se o imposto acima, ZateÚi. Emília Krüger Klemann.

do corrente a Exma. Sra. Wanny Raduenz Weller, retereute ao 20; semestre do
D. AnO'aci S. Sousa, esposa do sr, walter Wel- corrente exercício. A StFILIS SE APRESENTA SOB Edital N.2.876. de 30·10-50

.,. ...

O C 'h' ã
INÚMERAS FORMAS. TAls COMO: uleO'ario Siiog'hen emuito dlnga professora da ler, .dentlsre nesta cidade, s «ntr] umtes que n o REUMATISMO o

f• Tereza ScheuerEscola Bompland e espo- O jovem Artur Pedrl, filho izerem seus pagamentos no ESCR,ÓFULAS
sa do sr. Alcides Souza. do sr. Julio ::>edri. praso, poderão satisfaze-lo ES P I N H A 8 Ele. brasileiro, solteiro,
alfaiate em Corupá. A todos os no proximo mez de Dezembro � !LScT � � : � lavrador, domiciliado e

Faz anos hoje o sr. GeJ aniversariantes o "Correto com a multa de 20%. E C Z E MAS
residente neste distrito,na

reldo Meier. do Povo", deseja lnume- Éxgotados os supraclta- F E. R I DAS Barra do Rio Cerro.. filho
Aníveearta-se amanhã a ras felicidades. dos prasos, serão extraídas D A R T .A o s de Lidio Stlnghern e de
senhortra Camllla Isberner as competentes certidões de MAN C H AS' Clara Giovannella Stin-
filha do sr. Gustavo Is- Casamentos: Realizaram-se dividas para ter logar a co- "ELIXIR DE NOGUEIRA" ghen.

ela, brasll&ira, sol.berner, residente em Estra- ontem na sala das audi- hcança ex,ecutiva. I CONHECIDO HÃ 71 ANOS ...

C I
.

E ,lId J VENDE·SE EM TÔO" "ARTE teira, domestica, domicilia-da Jardguá Esquerdo. ° encias os seguintes casa· o etona 'stauua e a·
_Ul Id G hl

. d S I 6 d N h I da e residente neste distri-garotinho Arão Paulo' Pe- mentos: Y\ a emiro ra ragua ou, e ovem ro

reira" ,filho do sr. Rodolfo com li �rta. Hilda Fischer; de 1950,,," ,
-------......---- to, em laraguá-alto, filha

Pereira, contador do Ban AClhemar.�5êfbel -�cb� a-
.

; Lüb HAiNACK C C
1:Ie -Math1as. Scheuer -e 'ife

co Inco nesta cidade, srta. Armce- Thomaselh; e hãos de asa Maria Lescowicz Scheuer.
Ainda a senhorita Oecilia Conrado Gascho com a Escrivã
R. dos Santos, e Odelte ·srta. Elisabetha Mueller.
Motta, filha do sr. Tarci-.

lsio Motta. Faleclmenlo : Faleceu re-

Dia 15 passa a data na- pentiname�te na madru
talicia do sr. Leopoldo gada do dia ,6. �e No
lanssen. Pessoa de aJto I

vembro o sr. Lldl? Mar·
dflstaque na vida social e cos da Cunh.a, reSidente
nos meios industrias do em ltapocuzmho.

A Familia enlutada
"Correio do Povo" envia
sentidos pezames.

E nara que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante .I 5 dias, Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legab
[RENE PEDRI GÜNTHER

Otidal

(InVII.AI
GRANDE TONICO

Edital N·2. 877, de 31-10-50Vende-se aliuns no Theodoro Weiter e
centro da cidade. Hilda Tietz
Informações no Escrito- . _

rio Fischer
Rua Marechal Deo

doro 204.

·,weuRE.lAS Qg�?

fLlllB Df I06UfIBA

11118 [lEDSOTIIO

ProfuodamElnte consternados co

municamos a todos parentes, amigos e

conhecidos o falecimenio de:

Alvina Sacht Mielker

ocorrido em 26 de Outubro com a idade
de 75 anos 6 meses e 2 dias.

Agradecemos a todos que a acom

panharam a sua últi�a morada, envia
ram flores e condolencias, bem como

mui especialmente nossos, agradeci';'
mentos ao Rev. PastOr Waidner,

-

pelas
palavras cOnsoladoras proferidas no lar
e cemitério.

Itapocuzinho, 31 de Outubro de 1950.

Esportiva G U A�lR A N I
ASSEMBLÉIA GERAL

CONVOCAÇAO
Convoca-se os senhores sócios para uma

Assembléia Geral tt. realizar·se em 14 do corrente,
as 19,30 horas, em sua 8éde social, no Salão Shon,
afim de serem tomadas as deliberações seguintes:

1 - Prestação de comas da Diretoria;
2 - Eleição da nova Diretoria, para o pe

riodo de 1950 a 1951!
3 - Assuntos de interesse ,social.

Jaraguá do Sul, 9 de Novembro de 1950.
Germano Schülze' - Presidente

Sociedade
o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEIßA 'MINANCORA
ENFEITES para bolos

de todas as espécies V.
S. encontrará na CASA
REAL.

Vermitugo sua\'e e de pronto
/ efeito Dispensa purgante e dietaJ

SERVE PARA QUALQUEH. IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, � e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a �ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre: hoje mesmo uma LOIlBBIGUEIRA
.

MINAlfCORA para o seu tilhinh�.
t. um produto dos Laboratórios Minancora

- JOII}lVILLE

0:::::'-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::. :::�!
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II Rua Marechal Floriano, 43 ii
II JARAGUÃ DO SUL ::

li ReQomenda: Calçados finos e simples II
II por preço ao alcance de todos. II

II Compre seu sapato em Casa do Pro- II }

fis�ona� que sQrá aconsclhado
concienciosamente.

Consêrtos de calçados com presteza á

preços módicos.

Tem grande quantida,de de stok .

..- Visite a Casa de calçados de

GUILHERM�� FINKBEINER .

EJI'� ."•••

I��::""":·'=�:�=�:r!:;:_..:r:ec:o:m:e:n:d�a�-s:e�para hospitais, colégios, etc., pela au 9 qualidade desinfetan te.

_,

Agradecimento

((» §albäo

Virgem Especialidade
dIa CKA� WEIZEt l1N]))l(J§IllAl = JIOllIDl\VUne

(Marca Registrada)
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