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GIi••NTE
PalUDI Pillri

éntrou com w'. Averell Horrlrnonn
o

CongratulaçõeS' do, dep. Lacerda
ios« VITORINO

(Diretor do Bureau dos Jornais do Interior)

Vai decidir se Hitler
,.

'

esta VIVO ou morlo
VIENA. A Corte Conforme a decisão do

popular vienense vai de- tribunal, éssa obra de
cidir se Adolf Hitler está arte permanecerá em
vivo ou morto; e se mãos do governo ou será
entender que 'está vivo, devolvida á galeria de
vai julga-lo como, crlmt- arte da qual o fuehrer o

noso de gllerra. B o que comprou numa venda
enuncíe o Ministério da que se diz ter sido força"
Justiça austriaco. da. Segundo a lei aus-

Essa questão· surgiu triaca, confisco ·só: é
quando a promotoria pu-I possível quando -o fito
blica ordenou o confisco prietario tenha sido con

de urn quadro do Iamoso denado por crimes de
pintor Werner, pertencente guerra.
a Hitler.

Premiado palo Colégio
\

Decreto

Diretor da Ad

ministração
.

da
Segurança Mú
tua nos Estados

Unidos, eonsíde
rado um possivel
candidato do Par
tido .Democratico

para a Presidên
cia dos Estados
Unídos da Ame·
rica.

(U8I8)

(
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 22-6-1952 - 2

U 'T O S'E S T'A
. I

AtiradoresSociedadeDa Séde Sulde Jarag�á"Progresso'" .cem doem

,Estado de Santa Cataptna
,

apreciação de assuntos urgentes e inadiáveis. A� Art. 29. - A assembléia geral extraordlnérla
assembléias gerais serão convocadas pela imprensa que dissolver a sociedade resolverá sôbre o destino
e aviso fixado na séde social, por prazo nunca de seu patrimônio.
inferior a treis dias, contendo o inteiro teôr da Art. 30. - São sócios fundadores dessta so-

ordem do día, cíedade: Alfredo D. Ianssen, casado, funileiro;
Art. 16. - Não havendo 1/3 de sócios quites Francisco Modrock, casado, tndustrial; Max Hoep

na primeira convocação, será feita uma segunda fner, casado, construtor; Bruno Kuesrer, casado,
dita dentro do prazo não superior a chico dias, operário; Guilherme Spengler, casado, técníco;
quando funcionará com qualquer número de sócios Alfredo Mohr, casado, alfaiate: Guilherme Menegot
quites. to, casado motorista; Victor Maas, casado, pedreiro;

Art. 17. - As assembléias sérão- presididas Heinz Puettchen, solteiro, marcinelro; Edmundo
pelo respectivo presidente e na falta deste pelo seu Hansen, casado, alfaiate; Gustavo Wol'3ki, casado,
substltuto, legal imediato, cpm, exclusão dos essun- lavrador; Oscar Hausen, casado, lavrador; Erich
tos Ilgedos diretamente a sua gestão, quando então Kamchen, casado, barbeiro; Frederico Bartei, casa

será eleito um presidente entre os sócios presentes, do, lndustrlal; Leopoldo Karsten, casado, motorista;
especíelmenre pera esse fim. . Alvano Karsten, solteiro, mecânico; jose Panstein,

Art. 18. - As atas das assembléias serão casado, construtor; e lourinor Seiffert, casado, co
lavradas em livro especial para essse fim, rubrlcado merciante, todos brasileiros•. residentes e domicilie
pelo presidente, devendo as mesmas serem assina- dos nesta cidade de Ieragué do Sul.
das pelos sócios presentes ou por tantos sócios Art. õ1'. - A primeira diretoria que regerá os

que representem a maioria nas voreções dos díver- destinos da sociedade eré iii primeira assembléia ge
sos assuntos. ral ordinária II:m maio de 1953, fica constituída

Art. 19. - O sócio que quizer manlfesrar-se pelos seguintes: presidente - Max Hoepfner; Vice

Art. 4. _ A sociedade compor-se-á por .

um
sôbre qualquer assunto, deverá solicitar e palavra a presidente - Alfredo Mohr; 1. ,secretário - Heinz

número ilimitado de sócios, divididos em: a) sócios quem a estiver presidindo, sendo vedado falar rnals PueJlchen; 2. Secretário - Guilherme Menegono; 1.

honorários; b) sócios contribuintes. de duas vezes sôbre o mesmo assunto. Tesoureiro - Alfredo D. [anssen; 2. Tesoureiro -

Art. 5. - Qualquer pessôa, maior de dezoito Art. 20. - Às votações serão 'tomadas pela Edmundo Hansen e o conselho fiscal será composto

anos, de idoneidade co-aprovada e proposta por maiorip dos sócios presentes, sendo que o presí- pelos seguintes: Frederico Barrel; Oscar Hansen;
dois sócios quites, poderá fazer parte de seu quadro dente apenas votará em caso de empate, Gustavo' Wofski; Oswaldo Nlels, brasileiro, casado,

soclel, entrando no gozo de seus direitos, (;Iepois CAPITULO V carpinteiro, Victor Maas e Erich Karnehen.

de aceito pela dlretorle.. e paga a respect(va jóia. OI direlaria e do cORselho liscal
Art. 32. - Os presentes estatutos foram apro-

Art. 6. _ Sócios honorários são' os que' vados em assembléia geral, realizada em 31 de

tenham prestados relevantes serviços á sociedade, �rt. 2�. - A sociedade será ��ministrada por' Maio de 1962. '.
'

devendo ser indicados pela dlreroría e aprovados uma dtretorla composta de: 1 presidente de honra; .
Art. 33..

- Revogam - se as disposições em

pela eseembléta geral, ficando isento de qualquer 1 presidente; 1 vice-presidente; 1 1. secretário; 1 2. contrário.

contribuição. . secretário; 1 1. tesoureiro; 1 2. tesoureiro; 1 orador Iaragué do Sul, 31 de Maio de 1962.

Art. 1. - Sócios contribuintes são oe qu'i, e mais seis membros p�ra � conselh!> fisc,al. Mal Haeplner . Presidente Heinz raellchel - 1. ôecreràrío
quando aceitos, tiverem pagos a löte e mensalidades. Art. 22. - - � dlretoría reumr-se-a. sempre

aOredo' D. JlnSlen _ f Tesoureiro
Art. 8. - Aos sócios cabe o direito de usu- quando pera esse firn convocada pelo prestdente ou

fruir de todas as rigalias que os estatutos ou pelo conselho fiscal, sendo nela tratado assunto

,
assembléias. -derermtnarem, podendo: a) votar e ser lígedos á sua gestão e de intere�se da sociedade,

; votado pera qualquer cargo na sociedade ou receber Vagando qualquer cargo, sere o mesmo preen
comissão encargos aprovados pela assembléle; b) chido· ou, 'acu�LJI�do pelo se� substituto I.e�a� ime

tomar parte em Ieetívldades da sociedade' c) propôr dtaro, ate a primeira assembléla geral ordínãrle.
a admissão de novos söctos. e, por carta, pedir o Art. �3., - A dir_etoria adminis.trar,á ii so�ieda-
seu desligamento do quadro social. de, elaborara nor;"1as, de trabalho,_ fara cumprir os

Art. 9. - Para que possa gozar desses di- estatutos, determ,mara as r,:crea.ço�s, nomeara em

rrelros, deverá o 'sócio estar quites com a tesouraria pregados e usara doe dernals dlreltos para o cabal
e não ter sido suspenso por qualquer motivo pela desempenho de sua míssão," cornpetínde ainda

diretoria ou pela assembléia geral.' _ orgenlzar o relatório anuer com todo� <;>s de�alhes e

Art. 10. - Ê dever de todos os associados: eeclareclmenroe referentes a sua adrntntstreção, de

a} pagar a jóia quando aceito como sócio, esstrn v�n�o,? balanço, ser. apresentado a assembléia geral
como as mensalidade; b) respeitar as determlneções ordlnärla, acompanhado do , parecer do conselho
dos estatutos, eesemblélas gerais e átos da direto- fj�cal.

. ..
.

ria tanto no recinto social como em festividades Art. !4. - Ao preSIdente compete preSIdIr as

onde estiver na qualidade de membro da sociedade; reuniões da di.retoria, r!presentar a SO.C. ativa e passi
c) manter a disciplina nos usos e costumes da vamente, em Juízo e fora dele, autorIzar as despesa�
região; d) não oferecer campanha de desmor.alização .felta� pela dir�toria, rubricar e, assinar � corres�on-Ida sociedade ou recriminar átos da diretoria ou da dencla e conjuntamente com o tesoureiro, assmar

assembléia, em público, devendo os demais asso- cheques, e outro� document<?s.. Em seus. imp�dimen
ciados e convidados serem tratados cavalheiresca- lOS sera o preSIdente SUbSIttUldo pelo VIce-dUo. Ao

mente. 1. secretário compete lavrar atas, efetuar correspon-

CAPITULO III I dêncid, organizar
e ter sob sua guarda o arquivo e

assinar a
. correspondência comum, tais como

Da Idmissio,.eliminlção e Plnicão dos s6cias convites, comunicações � anúnCiOS, deixando 'para

Art. 11. - A admissão do sócio será feita �ad� caso. a r.espectiva �ópia. O 2
..
secretário auxi

mediante proposta assinada por dois sócios quite&, har� o �rlmelro e sera se� subs!Uuto nos casos

aceita pela diretQria, em votação secreta Dor
de ImpedImento. O t. tesoureIro tera sob sua guarda

maioria de votos, e em caso de negação, haverá o
todos os valor�s da_soc., arrecadando as !cndas .e

direito de recurso para a primeira assembléia fazen�o a escruuraçao �as mesmas, P?llara e e�crl
ordinária.

.

tl!rara. a despesas autorlsad� pelo presldt;_nte, assma-
Art. 12. _ Serão eliminados do/ quadro social, ra reCIbos

.

de qualque.r especle e, .de �cordo com o

os sócios, que por mais de treis meses consecuti- q�e determma!.o pres.ldente, depOSItara, �m estab�le
vos deixarem de pagar as suas mensalidades, sdlvó cImento bancarlo deSIgnado, o n�merarJ<? que tlv�r
motivo de fôrça maior devidamente comprovado em seu po.der: O segundo. teso�relro sera o substl

perante a diretoria; os que demonstrarem máu tuto do prImeIro em seu� l,:"pedlmentos. Ao orador

comportamento e os que deliberadamente trabalha- compete representar ii SOCIedade, sempre que para

rem contra os interesses sociais. tal convoc�do. . .

Art. 13 - A eliminação será feita pela direto-.. ,_Art. 2 ..... - Ao �onselho. fIsca! compete a fIsca;
ria, cabendo ao eliminado o direito de recurso para hzaçao geral �a socledad.e, IDstrulOdo e dand? pa

a primeira assembléia geral /,a realizar-se. valendo rec��es, exammand? os �vros �m q':!alquer ep�ca,
ate essa data a decisão da diretoria. verifIcando � escrltur�çao e s,!ua_çao da ca.lxa,

Art. 14. -' De acôrdo. com a gravidade das podendo pedir esclareclm��tos sobre casos duvldo

faltas praticadas pelos sócios, as punições aerão S?S, dar parec�r n<? relatorIo e béda�ço geral or�a

classificadas em admoestação, multa, suspensão ôté nt?:�do p�la dIretorIa mant�ndo c�OJuntamente c�m

sessenta dias e -eliminação, tambem com curso para
a dlr.etorIa a odem no recmto SOCIal.

a primeira· assembléia geral a realizar-se. A sus- CAPITULO VI
pepsão não isenra o sócio, durante a mesma, do Das dispOSições gerais
pagamento das mensalidades, das multas ou even

tuais prejuizos materiais causados á s\)ciedade.

CAPiTULO I

Da sociedade I seus_., lins

Art. 1. - A Sociedade de Atiradores Progres
so reger-se-é pelos presentes estatutos, tendo por
fim a prática do .tlro ao alvo e rodos os esportes
que esta sociedade julgar convenientes, bem como

proporcionar aos seus associados recreações lícitas,
podendo filiar-se a' qualquer federação, .liga ou

entidade esportiva, oficialmente reconhecida.
Art. 2. - A Sociedade. terá por séde a cidade

de Jal aguá do Sul, situado no Município do mesmo

nome, Estado de Santa Catarina e seus fundos
conetírulr-se-ão pelos imóveis e "móvels que adqui
rir, doações, jóias e mensalidades que receber, apli
cadas para os fins a que a mesma se destina.

Art. 3. Os sócios não respondem subsidiaria
mente pelas obrigações sociais, mas a sua diretoria
responderá perante a sociedade pelos preluízos que
a mesma venha causar pela prática de átos ilícitos.

CAPITULO II

Dos s6cios

'Reconheço verdadeira II
.

firma supra de Max
Hoepfner, Heinz Puettchen e Alfredo D. Ianssen.

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 1952.

Em testo. HAS da verdade .

,RUarlo .•UdQ SçhloCbet
Escrevente

AS PfLLULAS DO
ABBADE MOSS

�ÃO INFALllVEIS
Nd Prisdo de Ventre •

'- nas molestias do
FIGADO

, ESTO-MAGO
� 'N'T' E;S TIN OS
FcJ<Stios, Azia, Vomitos.
PeS:'ade i os, I ri dis g e.stões,
Colicu do Fi gado.

Gates, 'Di'gestõ.es Penosas,
Dôres no ESfomago, Máo
Hal.ito, Reten'Çdo de Bilis.
_, -

V�nde-se em toda parte.

•

Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

sÃo fRANCISO DO SUL - Santa Catarina
CRixa Pasta 35 - End. Tel.•BRANCO•• Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

Despachos d� importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentró do país, transito,
reembarque e reexportação, bem COIII� todos os serviÇ9s
junto a alfândega de São frimcisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnkos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto aQ qua-
•

idro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado- .

rias em geral, junto aos trapiches n� emba�ques na cidade.

Encarrega. se de Embarques de Madeiras de' outras {
Mercadorias para o IItertor do BrasU e �LocaUdídes BrasUeiras

jDespachante das principais firmas .0 Estado e
. do, "stados VizlDÍlos.

- \

�����������I��

Art. 26. - Os' presentes estatutos são refor
máveis, tanto nds seus fins, como nos �eus modos
de lldministração, desde que pela convocação pre
vista no art. 15, compareçam a assembléia 3/4 do
número de sócios quites da sociedade, em primeira
convocação e em segunda dita com qualquer núme
ro de sócios quites.

Art. 27. - As côres do payilhão serão verme-

lho e azul.
.

Art. 28. - A sociedade
.

somente poderá ser

dissolvida quando assim o determinar a assembléia
geral extraordinária .convocada para esse' fim e

com votação de 2/3 de sócios quites ou quando se

verificar existirem menos de cinco sócios.

CAPITULO IV

Da assembléia, sua cORvocação e deliberaçiio
Art. 15. - As assembléias gerais serão ordi

nárias e extraordinárias. A assembléia geral ordiná
ria será realizada uma vez ;.or ano para apreciar ()

, relatório da diretoria e prestação de contas, deven
do sua convocaçao ser feita para o mês de mdio

"

de cada ano. Nessa assembléia será egualmente
eleita a novil diretoria, . li qual na mesmil,data será
empossada. A assembléia lleral extraordinária sem
pre terá lugar quando convocadil pela difeförià pllra
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CORREIO DO POVO \ - DOMINGO DIA 22-6-1952

Civil PARA FERIDAS,
ECZ_EM.AS,
INFLAMACOES,
'C' O'C E I R AS,\

FR,IEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

�==================�.

. Edital de Citação
o cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em Irene P. Günther Oticial do

exercicio do cargo de Juiz de direito da comarca Registro Civil do 1°. Distrito

de jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Bra- da Comarca [araguá -do Sul,
sll, na forma da Iei, etc:' Estado de Santa Catarina

,

Faz saber aos que o presente edital de citação Brasil.,
com o prazo de trinta (ÕO) dlas virem, ou dele nori- Faz saber que comparece-
cia tiverem que por parte de Ernesto Czerniewicz ram no cartório exibindo os

foi dirigida a petição do teor abaixo: Exmo. ônr, documentos exigidos pela lei
, Dr, Juiz de Direito da Comarca de Ieregué do Sul - 'afim de se habilitarem para
Ernesto Czerniewicz, brasileiro,. viuvo, industrial, casar-se:

residente nesta cidade, por seu advogado (doc. 1), "1._11'''
�edndOt·\�rledor ,dde Jtoão ElslhPinddolaF" bra�i1t;iro, casado, Edit�I��:ö1:t4'Z��kll�6-52, ,. �F.gI8�

e

A (PCOenSt,tedo ndu�mseroPpoarsscaodos) Espor tesm us nar, res I en e em • a a igueira, neste rnu-
Paula Sehmldt I�n,aClo �omazelb -

nicipio, da importancia de Cr$ 1,500,00 (um mile' Iamllla r d t

quinhentos cruzeiros) selto constante da, nora pro- Ele, brasíleíró, solteiro, ' ,esl en es eJ?l
lavrador, domiciliado e

Sta, L,!z�a - Itapoeuzí- Cuidada com as visitas H' D P d X
míssorie, anexa, requer a V, Excia. se digne man

residente neste distrito, nho, nao po�endo fazer �Ie ,e ro Baependi
dar citar o referido devedor residente no lugar cita-

em Jaraguäsínho Iílho
suas despedídas pesso-

Pelo que ficou escrito T
'

I h
'

do, 'para que pague o principal, juros de mora, de AlbertoG Z)'ck' e de a"lmente, o fazem por
e explicado, a primeira C eraá ugar oJ.e em

custes e honorerlos de ad g d b d 200' coisa que um críador l orup ' o, Jogo amístoso,
.., vo a o, a ase e,O, Maria Maas Zíck.

íntermédío ,de,sta folha, d d
no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de aos seus VI h deve fazer quando a,

em ísputa e u�a taça,

penhora nos bens que indicar, ou nos que lhe forem
. Ela, brasileira, solteira, zm, os, pa- peste dá no chiqueiro

entre o Ba�pendl e o D.

t d
'

d
. f lavradora, domiciliada e

rentes e amigos, e
do vízínho, é proíbír P,edro II: O segund�

encon ra os, requeren o, outrossim, que, se orem
residente neste distrito, o�e!ec�m sua- nova re-

-

J
-

penhorados bens de raiz, seja citada a mulher do
em Garíbaldí, filha de

sídêncía nu,mesmo local. que qualquer pessoa ou JOgOd· se2r9a em ara gua

devedor Protesta P I d
.

t I d S snímal dêsse vízínho no Ia ,

, e o epoimen o pessoa o su- Eurico Schmidt e de '

ta. LUZIa - Itapocu-
plicado, pena de confesso, e por todas as provas zmho, 11-6-1952. entre na sua fazenda, O A I· T
'admisiveis em direito. Para efeito fiscal, da a esta Fanny Lemke. Ignacio Tomazelli e Fllmllia ou pelo menos no .lugar

cara venceu, � " erreslre"

o valor de e-s 1.500,00 P. Defer�mento - jaragu.á Edital N. õ.185 de 11-6-52,
onde estão ,os porcos.

de JOlßvlle

do Sul" 3 de Agosto de 1951 Aestnado) pp. Arqut- Mario MÜller e
As vêzes, não é possí- Domingo ultimo, com

me�es Dantas. (Estavam colada.s estamp.ilha�, esre- .Arlete Silva Vende-se vel evitar que os amí- relativa facilidade, o

duals no valor �. CrS ..,3,50 �evldame�te ínurllíaadas Ele, brasileiro, solteiro,
gos e vizinhos entrem Acaraí venceu o «Ter-

com data e asslßatu�a),. E nao sendo encontrado o bancário, domiciliado e Por motivo de mudan- na fazenda e vão até o rastre», de Joinvile, pela
devedor no IU2'a� indicado

_

e se. encontrando o residente nesta cidade, ça : chiqueiro, Neste caso, é contagem de 5' a 2,

mesmo em .lugar incerto e n�o sebído passou-se. o á rua D. Pedro II, filho 2 chões. de casa;
bom fazer como. os

presente ed!tal pelo qual CIto e chamo o refer�do de João Octaviano Mül- 1 motocicleta; criadores de outros pai- ,

A formação do quadro

devedor .loêo Esp.mdola a comparecer .neste j�l�o Ier e de Magdalena De- 1 guarda-roupa e 400 ses: colocar na entrada jaraguaense estava cons-

para o fll� requerido. E para que chegue.b noncta marchi Müller, moirões. de mangueirão ou Chi-I
tituida de Samir; Levinos

ao conheclmen_ro �e todos, mandou expedir o pre- Ela brasileira solteira I Tratar com o sr. Gui- queiro bastante cal apa- e .IVergunde�; . Tho�sen,
se.nle, que se:a efixado as portas do Forum e pu- profe�sora doiniciliad� lherme Pradí, no Bar gada, dentro de um Lindo e Zépí; AIOldes,

b�lcado pela Impr�nsa local. Dado e, pa�sado nesta
e resident� nesta cída- "Orlon". .' quadrado de madeira e Amandus, Lalu, Bona e

'-Idade de jaragua do S�I, aos' 'nove dlél� do mez de á rua Presidente
obrigar que toda pelil�ôa Nunes, Marcaram 08 ten-

de Junho do ano de mIl novecentos e clßcoenta e E "tá' P
A

f'lh passe por a1. A cal é tos, Alcides 3, 'Amandos

'dois, Eu, Ney Franco, escrivão' o subscrevi. ASSi-1 d�l E'::�lid es��, 1 da Foguetes marca d�sinfetante forte isto e Bona,

nado Erico Blosfelq, Juiz de Paz em exerdcio. Está H'ld' C les t 1 va e e Bomba Atômica é, mata qualquer ."sujei- Re.f�riu, o jogo o sr.

conforme o original do que dou fé
) a a ve . Imex Internacional Uda ra" que tenha vindo dos Ota81ho Ramos, COtJi boa

jaraguá do Sul, 9 deo,junho de 1952, Edital N. 3,186, de 18-6-�2,' lugares atacados pela atuação,

escrivão Cópia de Edital de residente neste distrito, peste, Assim, a pessoa A preliminar foi dis-

Ney FRANCO Proclamas dá Casamen- á estrada Nova filho de que entrar' no manguei- putàda ontre os juvenis
to, recebida do Oficial Johann MathiasSchwein- rao ou chiqueiro, pas- da firma Germano Stein
do R�gis,tro Civil de Rio Ie, e de Sophie Eugenie ,soando por CIma da cal, S. A., de Joinvile e o

Negrmh�., Schweinie,
fICará com ,os �és e, Acaraí, vencendo aquele

Werner Horst.. e Ela brasileira solteira calçados q�ase· lImpos ,por 4 a 2.
.

Elzira, Br'ey , domé�tica domIciliada � e 'sem per�go de espa-

Ele, brasileiro, solteiro, residente' neste. distrito lhar as "sujeiras" trazi-

l ba�cário, domicilif!-do e á estrada Jaraguá-Es� das de fora,

I

t reSIdente nesta CIdade, querdo filho de Gustavo
Em alguns lugares do Dia 6 de Julho o Bae-

l. filho de Germano Horst Isbern�r e de Elsa mundo, onde' os criado- pendi ira disputar a pri-

e de Mathilde· Meyer Meier Jsberner, .

res não gostam de per- meira taça oferta da

• Horst..

I
der um / só animal, a Liga, com o Estrela. O

Ela, brasileira, soltei.ra, ··E para que chegue ao co' proibição de
.

entrada jogo será realisado em

I doméstica, dom'iciUada e nheCimento dt! todos, mandei nas fazendas é rigorosa. Retorcida.

residente em Rio Negri- passar o presente {'ditai que Quando, por qualquer
a nho, filha, de Jacob será publicado pela impren- motivo, é preciso deixar Allelico X BaepeRdi

.....,.IIJ..jlllllIIJ__IIIJ_il iJS..__ifI__1iI1III1I ,Brey e de Frida Brey, sa e em cartório onde :será alguém entrar nos luga-'
.

• afixado, dUlantt: 15 dias. SJ res onde estão animais

Edital N. õ.187, de 19-6.52. alguem soub�r de algum im-,
sadios, o criador manda

Erich Johann Schweinle peàimento acuse-o para o�
O visitante 'mudar Os

e Camilia Isberner tins legai::. calçados sujos por ou-

Ele, brasileiro, solteiro, .IRENE PEDRI GÜNTHER tros limpos,
motorista, domiciliada e' Oticial O criador tem calça-

dos limpos na porteira,
ji::::':::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::il para uso de seus visi-

...� t tA' B 'I é
11' "'ii an es, qUI no rasI

:: CO N V I T E ii facil . fazer a mesma

ii ii coisa, mas deve-se evi-

,,:!,,:! Achando-se"o ;;��pa;��'mento Nacional .,:11..: tar, por todos os modos,
que as pessoas que an-

da Criança" vivamente AmpAnhado na cria- dam nqs chiqueiros

III1 ção de "Associações de Proteção ã Materni- ,1,1 doentes entrem, depois,
dade e Infancia"" permito-me convidar a nos lugares sadios.
quem interessar para uml\ reunião a reali- li
zar-se nésta Prefeitura, ,. sala do Fôrum, ás ii (Conl. na próxima edição)

'.I.i :i��oras do dia �8 do corrente, para êssel,'i.
u

Fundada a soci�dade e 'feito o registro, ':

,:'.:! será solicitaàõ o' �uxilio para a CONSTRU- ,,:!,,:!QÃO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE
ii' PUERICULTURA nêste Municipio, que fi- ii

II cará subordinado 8 associação a ser criada, II
II Antecipadamente agradece I!
H ARTUR MÜLLER ii
ii

Prefeito Municipal ii
::�\... .-$:::
:: .. :.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Murillo Barreto da Azevado : ·

I

I ADVOOAD-O-
...

I----
EscritóriO no prédio. (Dante Schiochet) !

Avenida Getulio Vargas N, 26 l

laraguá do Sul
,

,

-,- -- --

,,-
'

-
--

Cartões de Felicitações I Albuns para fotografias
Imex Internacional Uda, Imex Internacional Ltds,

MILHOES I

IDE PESSOAS ltM USADO COM
BOM RESULTADO O POPU�

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SíFILIS ATACA TODO O ORGAI.SfslJI
o Fi,ado. o Baço. ° Coração, o
estom.,o. os Pulmões. a Pele
Produz Dores nos Ossos. Reuma.
tismo, C.cu.irai Queda do Caba�
lo Anemia, e Abortas,

Ccnsultl9 o'mtiGlco
• tome o popular depurativo

ELIXIR 914
.nofensivo ao oreaAJamo, A,rada.
nl como um licõr. Aprovado co

mo auxiliar no tr.t2m.nto da SI.
FILIS. REUMATISMO da me.·

ma ofi,em. pelo D, N, S, P.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::�:::::::::==-.::::::::::::::::::=::::::::
�

.

�

II .,.. 81MII0 KIlU.III 'li
li, formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre li
ii Operações - Doenças �e Senhoras -

::

1.:!,l,:: 'CUnICI Geral - Parlo sem Dör "1111Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia' Oa!losa
..

ii

ii Consultório e Residência: li

ii Jaraguá do S1,II - Rua Benjamin Qonstant H
i
..l. ex-residência do Dr, Luiz de Souza '

ii
� ti

d.. ·
it:::!!!!!!::::::::::::::::::::::::::z:::::::::::::::::::::::::::::::c::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Registro e===================��
I

A primeira laça da Ligll

Dia 13 de Julho será
o jogo· de desempate
com o Atletico de São
Francisco, na disputa da
Taça Prefeitura Muni
cipal.

Torneio dI Tiro ao Alvo

Dia 28' terá lugar em

Corupâ importante tor
neio 'de Tiro ao Alvo,
disputado entre diversas
sociedades do Estado.

A Prefeitura, 'atenderi
do a solicitação' feita,
ofertou a Taça ,ao ven

cedor.

Prefeitura _jWunicipal de Jaraguá .

do Sul
11."1'. 11••IS••i

Levo ao conhElcimento dos proprietários das

serraria�\ abaixo,_ que recebemo8 '?S certificados de :;;

renovaçao de Regu'!tro de SerrarIas, os quais de
verão ser procurados nesta repartição:

Adolfo A. Emmendoerfer, Agro Industrial
Retorcida Ltda" Albrecht Gumz, Arnoldo Grahl,
Arthur . Hansen, Augusto Hartmann, Behling &
Manske, Bruno Ge8sner, Carlos Leopoldo Mey (2),
Carlos Ramthum, Com, e Indústria Schmitt S/A,

II""'!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!.......!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!'!!!"'!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!!!!!!"!!'!""""'�I (2), ,9urt Va8�1, Ernesto Lessmann, Ervino Vogel

I & Ola., FábrICa de Madeiras Compensadas, Fran-

CP fiR fiR I
. cisco Luy, Hartwig 8chroeder, Hasse & .Filho,

C5 Henschel & Ehmke Ltda" Herbert Marquardt
. I Herdeiros de Herberto Schinzel, Hermann Nienow:

Indústria de Madeiras Jallssen S/A" Indústria e

Comércio de Madeiras Ltda., João Kitzberger, Jo
sé Emmendoerfer, Leopoldo Janssen, Leopoldo
Klotz, Oscar Dornbusch, Ricardo Butzke, Ristow
& Konell Ltda., _Roberto Ristow, Rribini Irmãos
Ltda" Siefert & Eichstadt, Theodoro Hanßen &
Cia" Walter F, J, (iosch e Werner & Silva,

Jaraguá do Sul, 17 de Junho de 1952,
ANTÓNIO QUADROS

Encarregado

MICIIII••-Il M. IIRll.
I

_José M.� MOBiler & Cia. Uda.. 1

•
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Prefeituru MIßicipol �e Decreto nr. 8Juraaui �O Sul Associação Rural
R.eceita do mês de Maio

JMPOSTO TERRITORlAL
IMPOSTO PREDIAL

.

Imposto sobre Indústrias e Profissões
Imposto de Licença

DEP. ESTRADA DE RODAGEM

[mp, sobre Exploração Agrícola e Industrial
DEP. AGRO-PECUARIO

Imposto sobre Jogos e Diversões
'.rua de Expediente
Emolumentos
7 axas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica

.
.

Renda Imobiliaria
Receita de Cemiterios
Quota prevista no Art. 15, § 2°. da Consto
, , Federal (Comb. e Labriticantes)
Terço de Calçamento
Divida Ativã
Multas
Eventuais

Despesas do mês de
Administração Geral
Exação e Fisc, Financeira
Segurança Publica e Ass. Social
Educação Publica
Saude Publica
Fomento
Serviços Industriais
Serviços Je Utilidade Publica
Encargos Diversos

1952 de .Jaraguá do Sul
1.618,10
2.496,60
9.218,90
10.790.70
6.203,40 1. premio - 1 vaca Jersey [Doação da Prefeitura]
2.041,70 2.' « - 1« . » »» »

18,931,60 3. » - 1 arado Rud Sack
821,00 4. » - 1 maquina de cortar ração
616,00 ·5. » - 1 debulhadeira

1.016,90 6. » - 1 rolo de arame farpado
154,40 7. » - 1 » » » »

312,10 8. » - 1 serra traçadeira
1.200,00 9. » - 1 maquina de cortar carne

1.127,00 10. » - 1 » » » »

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das, suas atribuições, decreta:

Art. 1. - E concedida uma bolsa escolar men

sal de Cr$.600,00 (Seiscentos cruzetros) ao estu
dante Reinoldo Murara, para que possa prosseguir
seus estudos' no Colégio Iguassú, em Curitiba, para
o ano de 1952, correndo a despesa por conta da
dotação orçamentária 3-84-2 do orçamento vigente.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em con

trário, entrando o presente decreto em vlgôr na

data de sua publicação.
Prefeitura' Municipal de Jaraguá do Sul, 3 de

Maio de ,1952.

Arlllr Müller, Prefeito Municipal ,

OelleiliD P RaRlDS, Dir. do Dep. do Exp.
Alzira M. Malhias, Escriturária "O"

•

Maio

175.307,30
27.360,00
5.459,50
45.266,90
22.419,60
15.193,10
6.200,00
78.172,70 I

436.352,40
--ª-! 1.731,50

Jaraguã do Sul, 5 de Junho de 1952.

ARTUR MÜLLER ARY FRUET
Prefeito Municipal Contador

Visto:

O ANJO PROTETOR DESEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIßA MINANCOnA
Vermitugo suave e de prunto

efeito . Dispensa purgante e dieta!
.

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
ME o n. 1, 2, 3 e 4

I

Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

_ remédios
.

_

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA
MIRAICOR! para o. seu tilhinho.

E. um produto dos Laboratórios Minancora
OINVILLE -

No dia 25 de Julho, dia do Colono, serão
rifados em beneficio. desta Associação os seguin
tes objétos: '

f. UM" DC>ENC" GAAvlSSlMA
MUtTO PER.iOOSA PARA A FA.
MiLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM 80M AUXILIAR HO TRA·T".

.

MENTO otSSE GRANDE FLAGELO
I USE o

'A SIFILIS SE APRESENTA S08

IINÚMERAS FQRMAS, TAlS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS'
F(STUl.AS'
Ú-L.OERA8
E.OZEMAS
FERIDAS
DARTAOS
MANOHA-S

I

€1::::::·::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::.=::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::=:::::::::�:::::::::::::::::::::::::\i
I� Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. II
li

.

JH:ArRIZ: JOINVILLE ii
ii J li
iI Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii

...
,'

....
:1 \ Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa

..
::1

....:11rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI-
ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS·

.:1.:1 PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTiÇAIS LO- .:Ii'OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações- de
· ii uz e torça de qualquer capacidade. ii

iii! A -nossa seção de instalações' atenderà com presteza e qu alquer
.

pedido . de ·.:I.:!instalação de luz e força.
� �

\�:::::::::::=::::::::::::=:::::::::::::-.:=:::=::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::-.:;::::::=::::::::=::::::::::::::::=::::::=:::!J

/

29.884,60
F I

Os bi�etes estã� a venda na Associação, nas
_

39.096,4111 i iais de orupá e etorcidda e com os represen-

O t 9748,40 tantes autorisados nas estra as. ecre O I'}�.'
1.731,00 -------------------- Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

__4_,925,00 : Pretbl·çãO'.' Sul, no uso das suas atribuições, decreta:
133.033,80 Art. 1. - É concedida uma bolsa escolar mensal

de Cr$ 500,00 (Quinhentos cruzeiros), a estudante
Nós abaixo assinados, Yara Dorílée Fischer, pare' que possa prosseguir

residentes à Estrada ôch- seus estudos no Conservatório de Música «Curt
roeder, município de Gua- Hering», de Blumenau, correndo a despesa por con

ramirim, proibimos termi· ta da dotação orçemenrérla 3-84-2, - do corrente

nantemente a entrada. de orçamento.
'pessoas em 'n'ossas pro- Art. 2. _' Revogam-se as díeposíções em con

priedades, afim de caçar, trário, entrandp o presente decreto em vigor na da-
ou outro qualquer motivo, ta de sua publicação. '

sem nossa ordem. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 10 de
Não nôs responsabiIi- Junho de 1952.'

.

zamos pelo que possa Arlur M411er, Prefeito Municipalacontecer aos infratores. Delleilio P. Rallos, Dir. do Dep. do Ex!"Estrada Schroeder, Gue Alzira Murara MaUlias, Escriturária. «O»ramirim, 18 de Junho de
_

1952. -,

Carlos .Zierbien, Au- Portaria Dr. 26
gusto Albrecht, Wilhelm Artur Müller, Prefeito Municipal de Ieregué do
Zierbie.c) Alberto Mo�r, I Sul, no uso das suas atribuições, resolve:

..............._ ........._ ..._...._ ....._...... Paulo Bolduan,
.
,AlvlD Conceder, licença de trinta (30) dias para rra-

«
..·_·..

·;���··:
..

;���;��
..·_....

n Mo�r, E�!l�sto Fischer, temente de saúde, á Evanira Klug' Pereira, ocupqnre
:: :: A�vmo Rudlger, . Osca.r 40 cargo de Professöre Padrão «Ks., do Quadro

1:.::.li::'I:.: C l.f Er. .ß lU EH .i:::i:::,·.i Fischer, Oscar Paganelh, Unico do Munlciplo, a contar de li de Junho do
. Germano Bolduan, Euge- corrente alto, de conformidade com o que dispõe o

nlo Albert, A.ugusto Den- Art. 162, dos Estatutos dos Funcionários Públicos
tl n . cker, Marta Fischer, Jorge Civis do Estado de Santa Catarina. I

-';::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::'l Bo.lduan, Artur Bolduan, Registre-se e Cumpra-se
Bicicletas para homens J�ho Bolduan, G.�S!éJVO Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 10 de

e senhoras de procedeu- kllz"
.

"�o Carlos ,Rudlger� Junho de 1952
Erich ZHz, Alexandre

.

eia Sueca - Alemã eHeringer, Reinoldo Volles,Holandez tem para pronta.Willy Ziebell, Henrique
entrega a Casa Real H O V II E

.

defronte ao Cine Buhr. asse, tto o es, neo

Schultz, Frederico Hasse,
Carlos Weiss e Max
Voigt.

ARTUR"MÜLLER
Prefeito Municipal

?U��&pZaR}j�5r'
:::::::::::: • U .• • fi :.:::::::-.::' .rlj

FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS �Laranjeiras, Pecegaeiros, Kaklseiros, Maciei-
ras, Jabotlcabeiras, etc. - BOBeiras, Dahlias. Ca�

,

méUas. Comieras •. Palmeiras, ete., etc., �� Paeam Catál090 lustrado - Leopoldo Sald.l. - Corupá

��W;{��nß� ãi
bpl'8.gadI .. ÚIII ur: (jc:::::-:::::::a-===-===-c:::::ac::::::oc:::>c>��c::::: til

OÕc::a -

.

�OO
� Dr. Julio. Doin Vieira �
O .iDfVO O

r������(gI" 'U"·����·�·O OLHOS - OUVIDOS NARIZ �
� tosse, Asma, 'Brollquite, Rouquidão, e ResÍriados I r;;::::::;;:=i! O GARGANTA

O� TODAS AS MOLÉSTIAS 'D� .

ßPßRflHß ftfSPlftßlÓRID �. !:.li:.l, pre�ira- sempre f:.I::.! O RECEITA DE OCULOR

OI Encontram allvio.lmedlato c,om ° uso do I ii C n h B n u ft JI � TRATAMENTOS-E OPERAÇÕES
O

I
.

.

.

I n O O m p � • a .v e I

I n=C;B�ieBl'===':.:=: � �����i.ti�� f�n��nte�leol�� ���:8ã� �I Pl!lluröl de Hngleu Pl!luleme I :��,f�ll!�te�· r�lr;iH 00 X�t��u��r��S�.u�iC��i:r�n���v�r:. 00� o PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL. léfi\
em g�ral, que de dora

O O· �
.

te
em dIante tem a venda

.

2C@.@J..®®A.®®A.®®4®.@J.®@.i..®@..i®�®.i.®®i®@J.®®.i®@,1I tomates celecionados. <!J��c::::::=6<:>�=:=:::.,,:::::::=-c::;;:::.C::;S��
1MII.r!�Im:i2m�fl����

�i1
LOTH·AR SONNENHOHL ..... 11Roa B.reeharDeedôro da Fooseea 84 • Caixa Postal 17 - Fone 6 - End. Tel. «LOSON» - JARAGUj DO SUL - Santa Catarina'

.A.- CASA

It ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7t ANO.
WiNDE.. CM T6o. PAR·11!.

FRACOS E AN2MICO� I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

TOSMS
Resfriad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁQUINAS DE COSTURA MOTORES
MÁQUINAS DE ESCREVER I GERADORES .

MAQUINAS p. lavar roupa ASPI!tADORES' DE PÓ
MÁQUINAS' p. môer carne FOGOES (lenha)
DESNATADEIRAS Fogareiros elétricos
BATEDEIRAS p. fabricar . Ferros de Engomar .

.

manteiga BOMBAS PARA AGUA
LIQUIFICADORES MATE-RIAL ELÉTRICO

BONS ARTIGOS E· DOS PREÇOS BAIXOS

,

COMPLETO SORTIMENTO DE
,ROUPAS FEITAS:

ICASACOS p. SENHORAS
CAPAS de gabardine e Ghantung
VESTIDOS (marca «IBE») .

IARTIGOS DE MALHA de Lã e Algodão
CASACOS; BLUSAS PULLOVERS etc.

'.1.TERNOS p. Homens e Rapazes
CAMISAS - CHAPÉUS - etc.

,

�
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Instituto de

m��� ���in�� - �ariz � �ar�anta
do

DR. ARMIIIO' TAVABES
(

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Es
cola Normal Pedro II

Assistente do Professor David Sanson -

Chefe do Serviço - Otorino do Centro
Saúde de Blumenau. -/I --=::=--,

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
'DAS

Molestias de Olhos - Ouvidos -

Nariz e Garganta
-,

Êste Instituto Especialisado está Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Oualquer' Tratamento da sua',
,

"Especialidade. ,

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Suíça
Alemanha e América do Norte.

--=::::--

Gabinete de Raio X ,I

APARELHO' MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS PE

DOENÇAS, DA CABEÇA.

,--==�--

Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETH.ICO (para operações sem

sangue)
.

ONDAS CURTAS (Ultra term Siemens
modelo 52)'

INFRA-VERMELHO.
AEROSQL (Aparelho inglez

para nebulisação no tratamento' das sinu
sites sem operação). Electrocoagulação.

Diafanoscopia etc.

--====--

Gabinete de Refração
.PARA EXAME DOS lOL1fOS/l ,. �

(EQUIPO-BAUSCH·LOMB) ,

PARA RECll.:JTA DE OCULOS E.
,

RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS

CI VERTOMETRIA.

-,-====--

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXECUTA PE-
RICIAS-CONFECC:IONA LAUDOS E

DESMASCARA RIMULADORES.

--::::::=-,-

, ,

O Institulo funciono �e mBn�a e Ó IBr�e
Rua t5 de Nov., 1135 - t· and;lr

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
Rt'-SIDENCIA: 1461

,
,

'Ao lado da Caixa Econômica

l'IBIUIiI •• U�

do" Clube Jaraguaense
de Xadr,es

I \

tos

CAPíTULO I
' CAPítULO V

,-

Disposições Gerais
"

.....
,

'Fins e Denominação'
.' Art. '1. - . O Clube Iaragueease , de Xadres, Art. 17. - O título de CLUBE JARAGUAEN-

fundado nesta. cidade, eml31 de março <!Ie 19�2, é SE DE XADRES,. adorado 'por esta sociedade e
_

uma associação de número ilimitado de pessoas, s/fins, não poderão, de modo algum, ser alterados.
sem distinção de sexo e de nacionalidade, que se. _

.

Art. 18. - A �issoh-:ção. do clube s� poderá
dedica ao cultivo e propaganda do jogo. de xadres, reallzar-se por dehberaçao da assemblera geral,
com séde nesta cidade. '

. expressamente convocada para tal fim.

§ único - Será permitida, a critérlo da Díre- . § único --, votad� a dissolução, t�d.os os h_5l-
torta a prática' de outros jogos de salão. veres do clube, depois de pagos os débitos, terão

,

Art. 2 .
....:. Alem de promover, quando houver a aplicação que lhes der a as�embléia �eral. .

posslbllídade, marches com os clubes 'congêneres, Art. U. Os casos ormssos sereo �esolvl�os
seus fins são:

.

pela diretoria, de conformidade com as círcunstän-

§ 1. - Realizar, oflclalmenre, uma ou maís elas, sendo a
\
sua duração por rempo indetermlnudo.

sessões por mês. .

'Ieragué do Sul, 28 de abril de 1.952.
§ 2. - Conservar os selões do clube ii dispo-

sição dos sócios. Erico Blos/e/c/
§ 3. - Organizar torneios de pertldas e de Presidente

probl-emas, sessões de simultâneas, uma ou mais Reconheço verdadeira a firma supra de Erico
vezes por ano. BIosfeld e Mario Tavares da Cunha Mello.

§ 4. - Instalar uma biblioteca, com secção
especializada de xadres., Ieregué do Sul, 9 de Junho de'1952.

§ 5� - Dlstribulr prêrníos aos vencedores de Em test", HAS da verdade'
torneios, de partidas e de problemas. ,

.

§ 6. - Comemorar, a juizo
.

da Diretoria, o

aniversário do clube, a' cuies teerae .poderão assistir
todos os �ócios e suas famílias.

,

'

'; CAPfTULO li

I

Mario Tavares c/a C. Mello.
Secretario

Hilario A/ic/o Scbiocbet
. Escrevente

Sócios: kc/imis�ão, Direitos, Deveres e- Penas
. ..'

�@fiI§EllIl!ll8ISill11!!1S_@fi�I§ElI(i)I!8I1!fi@8I§El1@8@11i1!I§ElI_I@Iii!l!�

I,' CHURRDtS�D1-R�I�REI�AUCHA, I
Rua Mal. Decdoro, 136 , (pertinho d,o PO,sto Beyer) I'� Taraguá do Sul ,- Santa Catarina.

� Atende« qualquer hora
-

do dia' e da 'noite, sern-

i pre com' os mais .apetitosos churrascos de costela, 'I

I
.tilé, etc. Atende tainb'em ,com churrasco de cabr.ito.I'e Frango no .espeto. "'.

, �. t "

t _ •

8888�·S8�@D_iSil8(!)8I!!I1Ii!I811i!18�1!!I8,8Ba.!li(!j

Art. 3.' - Para ser -sócío, é mlster que o pro-

I posto_ renhe boa. conduta, poslção �oci�1 e m�iorida·
de, nao respondendo pelas obrigações da socledade.

. Art. 4 . ...,.. .Há duas categorias de sócios:
,§ 1.' - Contribuintes, 05. que, concorrerem com

a respeettve [ola e mensalidade: ' ..

§ 2. .....,. Benemérlros, os que 'Prestarem serviços
relevantes ao clube, distinção que. só .poderé ser

a!!!i!!!!!I!I!!EIJ�:; 21---!:!!ii!!!i ::!E::a!i\!!H=r.i!!!i!E!iElEl!ilillconferida pela essembléla geral. .

1'-
.

, '. ,

IArt. 5. - Os sócios têm direito, de frequenter
.... EYR R EN f\ TO· VI 11 L T E RO clube e zozar de suas regalias, a saber: '

III· . . III
I '. § 1. � Quando quites, assistir ii todas reu- I�· ,M É D )' C 4):\ '

.

l III
niões do clube, 'inclusive assembleia geral, podendo I CUNICA GERAL _ CRURGIA· -' DOENÇAS Idiscutir, propor,' votar e ser votado.

.
,:, DE SENHORAS _ PARTOS ...

, § 2 . .;..0.. Reql,lerer, a
.

convocação da assembléia III, "

,
. .. -

J I
• -Igeral, declarando o monvo., acompanhado por 10:1. ULTRA- SOM.....,. Tratamento moderno e efi- I-s6cíos quites, .que deverão esstner o requerimento. II ciente, pelas ondas ultra-sonoras" das. Dores e

§ 3. - Aceitar e desempenhar os cargos pare iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum-
que forem eleitos ou l nomeados.

. III bagos, nevralgias, ciática. Abcessos,. furúnculos,
§ 4. - Concorrer, com e joia de Cr$. 50,00, 1'11' inflamação dos seios, dos ovários, da' próstata.

no ato de
. sua admissão e a mensalidade de;... Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

Cr$ 10,00. , III beldes. Asma, afecções do estômago, etc....
Art. 6. O contribuinte que estiver atrasado em Po, , MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento

suas mensalidades por mals de seis meses, sern I, das Paralisias com reativação das funções
. ceuse lusrlflcavel, perde o direito de sócio. .

I'" 'Il!usculare.s e, nervosas .. Atrofias, Jraqu�sa fun-
"

'cAPfTULO III cional �os �usculos em geral, da bexiga, or-

iii' gãos digestivos, etc...
.

Diretoria R•. ONDAS CURTAS - DIATERMIA, - ELETRO-
, Art. 7. - O clube 'será adn_Jinistrado 'por uma III CIRURGIA -' ElETRO-COAGULAÇÄO
diretoria, eleita ,ailUalmente, por escrutí�io secret? e

1'- . BA�H,QS DE LUZ - Raios ultra-violeta e -

maioria 'de votos, composta de, presIdente, vlce- mfra-vermelho ...
presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros, 1 dirE.tor de iii CONSULTÓRIO -

' R u a dos Bomheiros
jogos e um diretor de, sede. III (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 d� Março

Art. 8. - Compete ao presidente: representar o III das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas
clube, presidir as ses<)ões e dirigi:- todos os seus � RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350
negócios. ,.', , .

.
.' III Fone 305 - ,T O I N V I L L E - St C.

Art. 9. - çompete ao 1. secr�tarJo. ,eSCrIturar i9!�!!;::::::;;!!:!!i!El!!!i!!!!:._:l-I_!i=:!!!E,&!!!.:Lr-�jm
os' livros e . defirais assuntos relaCIOnados com o

.

expediente da secretaria.'
.

' '

Arl. 10. - Compele ao 1. tesoúreiro: promover
e arrecadar as receitas do clube e pagar sómente
as contos visadas pelo presidente.

�

Art. 11.' - Compete ao diretor de iogos: orga
nizar matches, torneios de partidas ou de problemas,
de acordo com a diretoria.

Art. 12. � Compete ao diretof da sede: manter
a sede em condições de jogo e manter a' ordem no .

'recinto. l' .' ,

Art. 13. _;_ Comp�te ao vice-presidente: subs-
,rituir o presidente nos ,.seus impedimentos.

'

,

Art. 14. _: Compete ao 2. secretário: substituir
o primeiro secrelário nos seus impedhnentos.

, Art. 15. - Compete ao 2. tesoureiro: substituir
o 1. tesoureiro nos seus impedime.ntos:

.; , ..

. Dr.' Wá1drmiro Mazureehen'
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Partos Djathermi� Ondas curtas e Ultra-�urtas
InQutütermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

_____.•R.á.io.s_lnfra.v�rmelhos e azuis. 'I

Norberto
CA::>fTULO IV'

Assembleias Gerais

Art. 16. - Anualmente, a diretoria realizará
uma assembleia geral, obedecendo a seguinte ordem Ex�assisteß(e na Clínica Cirúrgica e Giné-
do dia: cológica do Hospital, Getúlio Vargas; ex-in-

ia) leitura da ata da úlrima assembléia; terno no Hospital N. S. do Socorro do Rio
b) relatório apresentado pelo presidente; de Janeiro.
c) eleição da diretoria, dando-lhe posse em seguida;

f id) c,utros assuntos de impoit�ncia para o clube. Clínica 'Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo-
.
'. léstias de ,Senhoras.

§ 1. - A assembleia geral, que é o órgão
supremo do clube, será convocada com antecedência

, Consult�tio no Ho�p,it�l Jesus de Nazaré,
, de pelo menos quinze dias e funcionará em primeira em Corupa neste mumClplO.

iconvocação. com 'a metade e mais um dos sócios �' -

Cohsultãs das 81/2 ,ás 12 e das 15 ás 18
quites. ,}.

,h",o. ra,s,', ,

,"

"

,',','
'

.'"
" _).§ 2. -- Não .havendo número, funcionara a as·,

�sembléia em segunda convocação, meia hora após,
com qualquer número de sóciàs. ,,��"""'�r»---�(!) �

.,:. l"IN ....c.,.. .... 4

Formê.do pela Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade do Distrito Federal
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Bernardo· Anowich. Acom- netures que o dinheiro
panhado de sua exma. vai ser devolvido. ,

esposa, regressou de Belo Dos 113 contribuintesOs dias 28 e 29 deste dia 28, no salão do Olu- cativante gesto da mais Horizonte, estado de Mi- atlngldos pelo calçamento,mês, serão de maior be Baependi. alta compreensão 'dos
n-as Gerais, o sr. dr. Ber- apenas 9 não tem conrrí-significação para o Ro- Dia, 29, ainda .em se- reais slgníücados para nardo Aronowich. médico buído, estando já' sendotary Clube Provisório quência ao que ficou Jaraguá do Sul, da crlh veterinário, chefe do Posto tomadas as" providênciasde Jaraguá do Sul, por- estabelecido, haverá a ção aqui, de um Rotary de Defeza Sanitária Ani- pera o executivo. Casamento. Realizou-se

quanto em a noite de: cerlmõnía do plantio da Clube, houve por bem mal, nesta cidade. ' Demais, a Comissão ontem na sala das au-28 será feita a entrega «Arvore. da Amizade», o sr. Artur Müller oíe- Permanente da Assem. dlencias o seguinte ceea-solene da «Carta Cons- ato que será celebrado recer uma. suculenta Combate a raiva. Afim de bléia ja. dícldtu que so- mento: Helmuth Langetítutíva». do clube local" na praça Expedicíonárío churrascada em home- promover um estudo mais mente o Judiciário é o com a srre. Lucia Horn
.o que quer dizer que as 11 horas, e da qual nagem aos rotarianos profundo sobre as dlver- Poõer pare anular leis. Si .�urg.de então em diante, tí- participarão as comítí- em visita. Para local ses doenças que atual- a anulação fosse realtsa- Falecimento. Faleceu sãcarä traçado novo rumo vas rotarias de clubes desta aprazivel reunião, mente afetam o gado vel, anuladas tambem se- bado ultimo, ne reslden-:nos destinos do clube de outras localidades, que por certo selará nesre munlciplo, encontra- riam identicas leis de cia de seu filho em aora provisório e então autoridades locais, com- com chave de ouro a se entre nós o dr. Blumeneu. Ioinvlle e ou- Estrada Nova, o sr. Gul-já reconhecido. ponentes do clube de

I
instalação definitiva de Medeiros, técnico do Mi- tras cidades, pois todos Iherme Lorenzen.A «Carta Constitutiva» Jaraguá e,populares. um Rotary Clube entre nistério da Agricultura são feitas no mesmo O extinto que contava- tambem carta magna Para fínalísar a série nós, foi muito acertada- que, em companhia do molde.

com a idade de 62 anos;-, em Rotary, represen- de festejos que preme- mente escolhido o apra- dr. Bernardo Aronowich O sr. Rudi deve ter tido deixa víuva D n a. I d a'ta o ato oficial de Rota- tem revestir-se plenos zivel logradouro onde tem visitado as diversas muitos dissabores no seu Köntop Lorenzen, 1 filho,ry Internacional, reco- de brilhantismo e de futuramente se erguerá zonas afetadas pelo mal. abaixo assinado, pois le- sr. Alfredo Lorenzen e 2nhecendo um clube em sadia camaradagem ro- a séde do Posto Agro- vou cada êorrida...
netos que são o sr. Wal-fundação, como seu ele- taria, num magnítlco e Pecuário do Município. Caçando incautos... Ainda Os que combatem o demiro e a senhorlra llkamento efetivo, "e inte-

. ha por aí quem acredite calçamento, deviam sei' Lorenzen.grante da grande Famí-
que o calçamento das coerentes em tudo. Não A familia enlutada, oelia Rotaria mundial. Daí, .

Vende-'se nossas ruas poderá ser deveriam morar em casas
pezarnes desta folha.o anseio e orgulho com

suspenso, com a inter- confortaveís, com radio,que todo clube rotario Por motivo de viagem, venção míreculosa do Ru· geladeiras e tudo o 'Dais, Secção de Ginástica do Bae-aguarda a solenidade da un li caminhonete mar di, o moço que resiete deveriam morar em cabe- pendi. ôabado último, é)entrega da sua carta, ca "OACKLAND" em heroicamente aos embates nas de palmitos, como ha secção de ginestíce dotraduzindo e externando perfeito . estado de fun- do progresso ... quando 75 anos atráz. Clube Baependi festejousua incontivel satisfação • cionamento. não, seja pera sua como- Protestam conrra o cal. o seu 2. ano de extstencia.na forma de uma festa, 'Informações nesta ge- didade.' I çarnento os rerrogados, Para esse fim reuni�am.que geralmente se re-
B � rência. Anda ele egora com senhores de pardieiroS que se os seus componentesveste de carater civico- O os

�--_ um abaixo esstnado; pe- não querem reconstruir ou em uma festa ínrlrna, sa-social. mais macios __----'----., dindo a Assembléia pera os senhores de latifundios .boreendo um café comTal festa, na vida de

�
IMPUREZAS DO SANGUE 11 revogar o Código Tribu., dentro da cidade, que não lauta mesa _de d.o�es,::ãoR:':.�Qr�I:!� ru.:

r._:;/
�

..
-

.. fLIXII'Bf IMEmO, ��:i:;as":�a '��g�:��:C3� .���::-�::����":��o��� �:�dt�"��os�c�:�J:���r�a�maiores que jamais rea-
corri Terço do Calçamento, di- piorar. diretores do Clube.lisará, demonstrando �-::-..._�;, AUX. TRAT. SlflLIS zendo, .pere pescar ass}

A'
. .

D' 17 f Ost. Hermann Schulze,desta forma, quão de

(; Dlversanos.. Ia. = usando' da, palavra, fezsignificativo representa � �!!E!II=�'-;I_:i!!i5G'L..!I=il�liEi!E!i=ll!li!il!Ell!!i!!!llP. �nos a rnemna I.rla !V'arJa, um longo relato da suao ato do .recebímento I'Ü III fl�ha do sr. Bonífaclo Pe- eruaçäo como instrutor dedo seu diploma. I cor: J�!<L_I· I gF b' (Sezões, Malárias, g. tri.
.. educação fisica e orofes-As festiv!dades tomam .//ceuel/aJ'J. � "" r"5 Impaludismo I� Faz anos �oJe ? Jovem sor de ginastica do clube.carater civico . social) I

pj �.., Maleitas, Tremedeir·a ... José da
.

Mala, fJ�ho da Falou depois o presi-porquanto um Rotary l!0/o....s J m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM I sra. Mana CezarJßa dos dente sr.
- Artur Müller,Clube, é antes de tudo, n7!J,sfô.!'tOS � " Caps'ulas -Ant·ISe�Onl·cas ,iii. Sa_Dlos e. enteado do &r.

que congrtlfulou-se com a
um clube represeJltativo 'j \, � III Joao Mana dos Santo�. data aU festejada. O ora- Ida sociedade a 'que

.-----

c>

11'1 Mínancora' I Tambem fazem lIno� hOle .dor dlongou-se em consi-pertence, dela fazendo· o sr. Af�n50 Schelbel e deraçóes em 'torno daparte saliente e a ela. ....-----------, ""_I Em Todas as Boas Farmácias -I sua esposa· Dna. Waltru-
pessoa' do sr. Hermann

se dedicando com todo UI
, •

des Sche2bel, pr?J?rietarios Schulze, que se tornoucarinho 8 desprendimen- I É um produto d\os LaboratorJOs MINANCORA m da �ensao Fdmlhar,. n�s· um benemerito não so-to. Assim, e por isto
". .

.

"1
. ta Cidade; o sor. Hel�rlch mente· daquela entidade.mesmo, Rota.ry Glube I ' � JOIDvllle - Sta. Catarma -

. Kopman.n, comerCldnte
como do proprio munici-Provisório de Jaraguá E!ii!!:iS';lE!!iiI_;;_:i_Iii!!l!EllE!li!lII=II===�mrl-ii!il!E:iiiliiiliiiill� nestd Cidade. pio, como um grançledo Sul no programa de ,Amanhã a sra. Olga cultor Ido� esportes e dafeitas que traçou, alem

l....__-----..........._��� Mey Fischer,. esposa do vida cultural e arlistica.das s.olenidades que se Bolos Farmacia Central -_ � sr. G. Rodolfo �ische.r e As danças' prolonga-prendem diretamente ao .mais 'cl'esc/dos ·1'
o

-

menino Valeno, fIlho
ram-se até altas horas daClube, cuidou - como � DE ]8J[AJFERMANN dto CIA. li/rUA.. do sr. João. Lucio da noitenão podia. deixar de ser � Rua Cei. Emilio • Jourdan, H. 62 - JaraDuá do Sul - S. C. Costa.
".

��

I
.

'� Dià 24 transcorre a �����- de homenagear e ----------
./

_

d t r' dá O'entil Cure seus males e poupe seuhonrar condignamente a Artigos para presentes. Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, ata na a.lclB Co
bom dinheiro comprando nadistinta Família Jara- em, geral, sempre nIJVI- a disposição do distinto público, é!.p�esentando � s.rta. JoaOlraC 7af(>r�dr"n� FARMACIA NOVAguaense, para que tam- dades. serviço criterioso e Preços Modlcos �

fIlha do �r. ar os a er
bem esta participe da CASA REA,L .........._ - � � )l1ann. .

.

"de ROBERTO .IV1 HORST.grande alegria que in-
.

..

vade os circulos rota- JOÃO O. MULLER .l que dispÕe de &Jaior sortime�-rI'os de Jaraguá. COITRA CaSPA d' 04 to na praça e oferece seus artl
. .' 'Transcorre. Ia &. o

gos à preços vantajosos
aniversário natalicio do

QUEDA DOS CA- ilustre cidadão loão O. Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
Müller, pessoa destacada --<!J���

�ntre os meios sociais e

comerciais desta cidade.
Por rão auspicioso 'moti
vo os seus amigos mani
fe�tar-Ihe-ão por certo, o

,

elevado apreço em que o

,

Dlreror t. AR'rUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI ,Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA LIda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBf?ONB N. 39
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Botary Clube de
Jaraguá do Sul

tOC'AIS

.....

A homenagem à Fa
milia Jaraguaense se
traduzirá no convite de
Rotary às pessoas dos
sócios e exmas. famílias,
das sociedades recrea-

J tivas mais representati
vas, para o· baile a

realisar-se na noite do

BELOS E DEMAIS

AFEC�OES DO

,II r.êfFilco (�PllAR

po� El(�é�ÊNCIA

,-

((]) "§a1l1lãl.(j))· (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
r·

.
,

dia CliA� WEilIEt liNll))lU§IRliAl JJollIDlfxHe
, torna a roupa branquissima !-

I
/

. ,

Dia 25 o jovem Fausto,
filho do sr. Leopoldo
Reiner.
Dia 26 faz anos o nos

so esforçado agente sr.

Lutgero Tepesse, residen
te em,Guaramirim.
Tambem a Ma. Adélia

D. Müller, prendada con

sorte do sr. Artur MUller.
Frederico MoelJer, índus
trial. Na mesma data o

sr. Alvíno Hadlich.
A todos 05 eníversa

rlantes os votos de feli
cidades do "Cortelo do
Povo".

..

.e TOSSES' IRONOums,

ilIBO [ftEOSOTlDO
(SILVIIRÀ)

9A·ANDE TÔNICO

s,,6Ã� 't'RGC""
• 0.

ESPEClAl'ÓAOE I,
I'
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