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ANO XXXIII - JARAGUA DO SUL Sta. Catarina N. 1.701Domingo, 13 de Julho de 1952

Rotary Club.· de Jaraguá do Sul
. Sua festa inaugural. A presença do Governador dos Distrito Rotàryo 120. Visita as Indústrias Reunidas. O banquete. Autoridades

presentes. O baile. Plantio da Arvore da Amizade. A churrascada. Outras notas

Acontecimento, por movimento Rotaryo em jança da Industria de qual em palavras repas-
sem duvida, sem prece- Jaraguá do Sul. que são títulares, bem sadas de sentímento e

dentes, na historia so- Nota do maior desta- como, com o convivio gratidão expressou o

/ cial deste muníeípío, foi que e que não podemos social que desfrutaram reconhecimento dos ro

o que teve por centro a deixar passar desperce- naqueles momentos. .A taryanos de Jaraguá do Paul Harrís foi o fun� Fevereiro, o "ROTARY",
entrega da CARTA bída foi dada pelo Olu- noite nos amplos salões Sul a todos os presen- dador do Rotary. Nas- que hoje se encontra

CONTITUTIVA ao re be de Rio do Sul, que do Cine Restaurante teso I ceu em Racine, Wiscon- espalhado em 83 países,
cem fundado Ro�ary numa tocante homens- Buhr, cerca de duzentas Compareceram ao ban- sín, aos 19 'de Abril de abrangendo um total de

Club de Jaraguá do Sul. gem ao novo co-irmão, pessoas, rotaryanos - quere prestigiando o 1.868. 7.556 clubes e ,36Q.000
Contando com a pra- compareceu com a tota- a maioria com as espo- novo . club ainda o Sr. Trabalhou como re- rotarianos, cujo grande

sença de altas autorida- lidade de seus membros, sas - autoridades acom- Prefeito Municipal de porter, nos .jornais de e sincero ideal, é "SER

des rotarias, entre elas conquistando assim - brí- panhas tambem pelas Jaraguä do Sul e a sra, São Francisco da Calí- VIR", convencidos de

o Governador do distri Ihantemente o troféu esposas e convidados Artur Müller, o sr. pre- fórnia eDenver ; foi que "mais se beneficia,
to 120 Dr. Anisio Fígueí- destinado a delegação tomaram parte 'no äga- sidente da Can.ara de protessor de uma Aca- quem melhor serve".
redo e do Ex. Governa- maís numerosa. Outras p�.

' Vereadores e a Sra. demia de Comércio em PAUL HARRIS, com

dor Julio Pacheco Mon- delegações como sejam, Aberta a sessão pelo Ney Franco, o Sr. Juiz Los . Angeles; trabalhou seu trabalho e sua obra,
teíro, a festa a' que a do clube padrinho, o Presidente Zimmer do de Direito em exercício numa fazenda de culti- recebeu os graus Hono

compareceram delega- Rotary Club de J.oinvile, Rotary Club de Jaraguä e a Sra. Erico -BIosfeld. vo de frutas na Oalíför- räríos de Bacharel em

ções de onze elubs, uma das mais numero- do Sul, este convidou o Findo o banquete dírí- nia e 'em um fábrica de Filosofia e Doutor em

constituiu pelo elevado sas; a do Rotary Glub Governador Anisio Fí- giram-fie todos os pre- fabricação e empacota- Leis, pela Universidade
cunho social e cultural de Videira que enfren- gueiredo para hastear o sentes ao Club Atlético mento de uvas passas; de Vermont; tendo iiijo
de que se revestiu, a tando as íntemperíes Pavilhão Nacional o que Baependi onde teve lu- foi ator de uma oompa- condecorado com as se
nota marcante da época nos honrou com uma foi feito ao som do hino gar' o suntuoso baile, nhía de Amadores e guintes Ordens e C,O-
em que vivemos. numerosa e luzida cara- da Patrla e saudado ao prolongando-se as dan- "cow-boy" em um ran- mentas 'otícíaís';

vana; Itajaí com a figu- final com vibrante salva ças até as primeiras cho de Calorado..
Por si só o fato de ra simpatica do ex. Go· de palmas. horas da madrugada de No sul dos Estados Ordem do Cruzeiro do

vir Jaraguá do Sul a vernador Julio Pacheco Feita pelo diretor do domingo, Unidos, negociou com Sul - no BRASIL. •

possuir o seu Hotary Monteiro; Brusque; Por- Protocolo, Dr. Arquime- O salão ricamente or- laranjas em Lousíana e Ordem do Mérito - no

Club, deixando por con- to União; Lonorína que des Dantas a saudação namentada. denotando viajou muitíssimo como CHILE; Ordem de Orís

seguinte de figurar com conquistou o laurel de I as senhoras presentes, gosto artistlco dos que representante dei uma tovão Colombo na
cifra negativa na cons- a maís dístante levando

I
foi, ato continuo, efe- se encarregaram desta firma que negociava REl? DOMINICANA; Or

telação rotarya mundial, para o seu Club um tuada a auto-apresenta- tarefa, apresentava be- mármore e granito. dem ao Mérito - no

denota a ímportancía artístico troféu; Oanoí- ção dos rotaryanos pre- líssímo aspecto enfeita- Em 1.9Q5, após cinco EQUADOR; Oficiar da

que mereceu o aconte- nhas com este dístíntís- sentes. do com motivos rotaryos anos de viagem por di- Legião de Honra - na

cimento. Entretanto, um I simo Dr. Oswaldo OU· Pelo Secretário do e tinha como ponto des versos países da Euro- FRANÇA e Ordem do
�g�a �ri��V��Om�M�odosc�e��J���q�H�.e�uM��·�t�a�ca�d�O•.�u�m�a.s.o.b�.�.r�d.a�r�o��p�a�,�fu�n�d�:�u�<�_à�Os�1,_�_�_d.e�s_ó_l.-_��.•0_P_E_R_Ú .

do ,á efeito nos seus mas sempre jovem pelo telegramas de felicita- iluminada com Iampadas •

minimos detálhes, co- espirito e pelo coração; ções a propósito do de- cores numa homena- Relato'rín da Preíeímral'OOU o esforço dos no- São Francisco cem brí- accntecimento. gem a Rotary Interna- II
vos rotaryanos Jara- lhante comitiva; Ourítl- A seguir usaram da cíonal. .

'

guaenses. j benos que não chegou palavra: o companheiro As danças Ioram aní- Com referencia ao Re-

Assim é que desde as a tempo para o banque- Mario Tavares da Cunha madas pelo Jazz qolum- latórío do sr. Prefeito

(primeiras horas de sa- te mas que. assistiu às Mello, para saudar ao bía- de Joínvíle, e referente aó ano de
, .bado, ,28 de Junho pro- demais solenidades prO-I Governador e as auto- Na manhã de domingo 1951, cuja dístríbulção
. ximo passado, a cidade gramadas; e Lages com ridades presentes ; Os- na Praça Expedicionario está sendo feita, recebeu
com 'aspecto festivo com este culto e eto.quente waldo Heust para sau- procedeu-se a cerimonia o 'Chefe do Executivo
faixas contendo Insert- companheiro Camargo, dar as delegações' vísí- do plantio da arvore da Municipal Os telegramas
ções alusivas ao evento deram brilho as solení- tantes, Augusto Schmidt amizade tendo falado na seguintes:

'

, e aos objetivos .do Ro- dades. para fazer entrega de ocasiao em nome do Do sr. Presidente da

t!lry, recebia as delega- Pelas 16,30 horas diri- nossa flâmula ao Club Rotary Club de Jaraguá Associ�çãO Com.er�ial e

.'ções vjsitantes que em giram-se os rotaryanos padrinho;
.

companbeiro o dr. Arquimedes Dan- IndustrIal de JomvIle:

grande numero chega- tendo a frente o Sr. Anisio Figueiredo Go- tas que em brilhante «Damos epl nosso po-
.' vam para participar dos Anisio Figu�iredo e o vernador do distrito t 20 alocução disse ,do signi-I der, e mUI penhora��s
festejos. Presidente Alfredo Zim- para fazer a entrega da ficado do ato. . agradecemos, o magmfl-
l) Governador Anisio I mer do Rotary Club carta, sendo este o !pO- Falou tambem na oca- co Relatório, Orçamento

; Figueiredo foi dos pri- local, para as instala7 mento culminante' da ·sião o companheiro Go- e Leis de. 1951, - apre
meiros a chegar che- ções das ludustrias Reu- festa. vernador reiteirando as sentado por, V. Excia. á
fiando a Delegação �e nidas Jaraguá S.A., on- O compauheiro Gover-I palavras proferidàs na dd. Câmara de Vereado
Londrina. de o companheiro Ro- nador proferiu na oca- vespera. ,res dêsse progressista
Hospeda10 n& resi- dolfo Hufenuessler, es- sião interessante 'pales- Especialmente convi- municipio.»

dencia . do Rotaryano posa e filho Dr. Dietrich, tra, com conceitos alu- dado o Prefeito Artur «O referido documen
Heinz BIosfeld, desde a este tambem rotary&no sivos ao ato. ,Müller procedeu o plan- to despertou o mais
sua chegada começou o prodigaUsaram momen- A seguir um a um, os tio da arvore-sünbolo da vivo interesse do corpo
Governador do distrito tos agradaveis à todos, representantes dos Clubs I amizade. diretor desta entidade,
1?0 a tomar providen- impressionando-os favo- visit,aDtes, Joinvile pela Terminado esta sole- cabendo·nos apresentar
CIas e a comandar o ravelmente com a pu- palavra de Palmiro Vi- nidade, as autoridades lhe efusivos cumprimen-
-------_,

'

daI, ofertando'o sino rotaryas presentes, a
\

J'otario em nome do convite do companheiro
club pª,drinho, Itajaí na Mario Tavares, dirigi- talidade e as suas pos
palavra de Julio Pache- ram-se para sua resi· sibilidades,' enalteceu
co Monteiro o qual com dencia nos altos da Rua sua Exci�. a Jaraguá do

No dia 25 do corrente Alem do sr. Governa- a verve que lhe é cara- Procopio Gomes, onde Sul, terminando por uma
transcorre o 760• aniver- dor, serão convidados teristica alegrou o am- lhes foi servido um aptl- verdadeira profissãO de
sário da fundação de para a solenidade os biente, formulando con- ritivo, em ambiente de I fé rotarya. Agradecendo
Jalaguá do Sul, que é snrs. Secretários Bayer ceitos profundos a res- musica e simpatia. em nome 'dos presentes
feriado municipal, decre- Filho, João Colin e Fer- peito de Rotary, Blume- A seguir no campo da das delegações visitan
tado recentementa pela nando de Melo, os snrs. nau pela palavra do A .A. BaeJiendi teve lu� tes e dos rotaryanos de
Câmara. depatados Luiz de Souza veterano Arminio Tava- gar o suculento chur- Jaraguá, falou' o Presi-

.

A mesma data é tam- e Waldemar Grubba, res que definiu em ter- ras'co oferecido pelo. dente Zimmer que ex-
bem o «Dia do Colono», alem dos chefes dos mos precisos o que é Prefeito Artur Müller ás ternou a satisfação' de ii:�F·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�fidedicado a maior cla8se Serviços ligados a Agri- Rotary, São Francisco, delegações rotaryanas todos pelo fato de po- li C

:.

d
-

P ii
economica

.

do municipio. �UTlturab -neste Estado. Rio do Sul, Brusque, presentes. derem contar com o ii orrem" O out ii
. .

am em serão convi- Lages, Videira segni- Fez uso da palavra ap'oio, a colaboração· e ::' n

Nesse dIa, será mau- dados os deputados Fe·, ram-se pela palavra de em vibrante e profundo acima de tudo com a ii Avisamos a o s 11
g�rado pelo Governador .derai� �lacido Olimpio seus. representantes e improviso o ilust�e edil compreensão.do poder 11 nossos '1> r e z a d o Sr U

/
Irmeu BOrnhausen. o de OlIveira e Jorge La- Canomhas pela voz es- Jaraguaense, cUJa pala- públIco, consoante a ii: assinantes que esta i!,

?osto Agro - PecuárIO, cerda, bem como o dr. perimentada de Oswal- vra autorizada' causou a. afirmação do legitimo ii folha deixará de ii

lDstdalatdo IldelO munIiÓiPtiáO RAn�onioh Cfaridos Kbo.nder do de Olivefra, sauda- me1hor das impressões reRresentante, do povo li circular domingo '.I.ie en ro"(' o qua .

es eiS, c e e
.
o ga mete ram o novo Club: Por em todos os presentes, Jaraguaense, o Sr. Pre- ii dia 20 reaparecen-

tambem o Posto de Co· do Ministro 'da Agricul· fim, levantou ,se visivel- Num relato suéinto das feito Artur Müller. ii do dia.' 27, (}om um II
ope,r�ção feito com o tura. mente emocionado o Dr. condições economicas Encerrando os festejos, ii número especial. ii
SerVIço do Acordo Flo- O áto inaugural terá Alfredo Zimmer, presi- do Il)unicipio que dirig�, It,' ii
restaI neste Estado. . lugar ao 10 hOl'as. dente do Club Io�al o demonstrando a sua vi- (Cont. na última página) ·"'U:::::::-.::::=::::::::::::::::-:::::::(f"

do RQtary

tos e congratulações
p ... lo marcante desenvol
vimento da comuna su

periormente supertaten
dida por V. Excía., como
resalta do Relatório em

apreço, de onde ainda
se íníére o desvelo com

que V. Excia. exerce o

elevado mandato que
lhe foi confiado.»

«Reiterando os nosso�
agradecimentos a distiIi
ta deferencia de V.
Excia. para com esta

Ass)ciação, �proveita
mos a grata opoi'wnida
de para expressar-lhe a

segurança de real,estima
e alta consideração (a)
Jorge' Parucker Junior
- No exercicio da Pra
sidencia.»

fundilclio de ]ilrilguíÍ
Do sr. Senador Carlos,

Gomes de Oliv�ira: Rio
- 8..Grato remessa seu

relatório quero congra-,
tular-me sua ação admi
nistrativa e prosperida
de municipio, ,bem ex

pressa aumento sua

renda. Cordialmente ,(a)
Carlos Gomes de Olivei
ra - Senador Federal.»

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORRBIO DO POVO

Prefeitura Municipal, de Jaraguá
-

do Sul,
\

- DOMlNGO DIA 13-7-1952 -

Instituto de

m��S
.

�u,in�s - �aril � �ar�a�ta
,do

/

DR. ARMINIO 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.

--==-'-

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DAS
I

Molestias de Olhos - Ouvidos
Nariz é Garganta

�ste Instituto Especialisado 91tá Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem, para todo e

Qualqller Tratamento da sua

Espeoialidade.

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

.

, .

'--==�-.-

..

"Gabinete de Raio X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIAGNOSTIOOS EXCLUSIVOS ,DE
DOENÇAS DA CABEÇA ..

-_.-=::,=--

•
, Gabinete . de Fisioterapia

, (

BISTURI ELETRICO (para operações sem

sangué)
ONDAS CURTAS (Ultraterm Siemens-

.

'

"

modelo 52)
INFRA..-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho inglez
para nebulísação -no tratamento das .sinu
sites sem operação). Electrócoagulação.

-,

Diafanosoopia etc.

--====--

Gabinete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSCH·tOMB)

PARA RECEITA DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS

. CI VERTOMETRIA.

._-'==--

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

DESMASCARA SIMULADOR�S.

--==--

,

Hopapio:

,O -Instituto funciono �e mon�a e d tor�e/

Rua 15 de Nov., 1135 - 1· andar
., .

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
RESIDENCIA: 1461

'Ao lado da Caixa Econômica

BII.E •••

Quadro Comparativo da Receita por Titu
los até 30 de Junho de 1952

Demonstração d�s. Despesas por 'j] tulos
até 30 de -Iunho de 1952.

�951
72.742,00
100.967,40
325.801,30
300.157,60

, 27.502,40

Imposto Territorial
Imposto Predial
Imp. s/Ind. e Profissões
Imposto de Licença

.

DEP. DE ESTR. DE RODAGEM
Imp. s/Expl. Agr. e Im}.
DEP. AGRO-PECUARIO

Imp. s/Jogos e Diversões
Taxa de Expediente
Emolumentos' .

Taxa de Físc. e Servo Dív.
Taxa de Limpeza Publica

I Renda Imobiliaria
'

Renda Capitais
Receita de Cemitérios
Quota prevista no Art. 15
§ 2. da Consto Federal
(Comb. é Lubrifioantes)
Quota pre\lisla no art. 15

I, § 4. da Consto Federal
�Imposto s/ a Renda)
Terço de Calçamento
Divida Ativa
Muitas
Eventuàis

85.539,50
5.825,80
2.600,00
4.211,40
2.688,40
17,96�70
2.600�OO
2:541,10
6.196,00

. 124.700,10

1952

6.933,40
5.178,20

44.423,50
1.138.472,80

Saldo disponivel do exercício de 1951

DESPESAS PAGAS

Saldo em caixa e bancos

Administração Geral
Exaç. e Fisc. Financeira
Sego Publ. e Ass. Social
Educação Publica
Saude Publica

'

I Fomento
'

Serviços Industriais
Serviços de Ut, Publica
Encargos Diversos

1951

164.713,40
61.693,00
13.461,50
113.440,70
13011,10
14.414,00
10.186,00

291.459,90
731.215,60

PORTARIA N. 28
,

Artur Müller, Prefeito Municipal' de Jaraguá
do Sul, no uso das suas atribuições, resolvei-•

Nomear Teod'oro Cresoenoio da Silva, para

1�:·:g�·�g exercer em carater interino,. o oargo de. Carcereiro
3Q7'903'20 Padrão eQ», do Quadro Úmco do Município, v�go",. ,

em virtude da aposentadoria de Víoente Jesuíno

2:�:�gii�g de So�za" percebendo os vencimentos consignados
,

em Lei.246.861,20 Registre-se e Cumpra-se
9:.;��.�g Prefeitura Munioipal de Jaraguä do Sul, 7 de

3:832:00 Julho de 1952.

5.816,20
7.252,00
12.937.70 -----------------

7.562,00 PORTARIA N. 29

Artur Müller
Prefeito Municipal

Artur Müller. Prefeito Municipal de Jaraguä
-

7.011,00 do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:"
Conceder licença' de um (1), ano; para tratar

de interesses particulares, a Evanira Klug Pereira,29.884.60 ocupante do cargo de Professôra Padrão «K», do
Quadro Ünico do' Munioipio a contar de 4 de ju
lho do oorrente ano. de .conformidade com o que

- - -

dispõe o Art. 172. do Estatutos dos Funcionários
360.769.20 Públicos Oivís do Bstado de Santa Catarina.
14.8?9,OO Regtstre-ss e Cumpra-se7.633.70 Prefeitura Muníoipalde Jaraguá do Sul, 7 de
98.919,78 julho de 1952.

1.836.830,30
606.434.80

2.443.265.16 I''!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!!!'!!!!!''!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!'!''!!!!!!!!��II
2.108.957.00
334.308.10

Artur Mllller
Prefeito Munioipal

Atenção

195'2

324.094,60
88.400,00
31.410,00
158.2'(.5,90
35,5Ó2,OO
32.222,30
�0.5�6,50
383.183,10

1.035.342,60

Por motivo de mudança,' vende-se nes
ta cidade, uma casa de material bem con-
tortavel, '

Vende-se tambem uma oficina de con
sêrtos de bicicletas e loja.

.

Mais informações à rua Marechal D.
da Fonseca. 368 em Jaraguá. do SQL,

,

1.413.595,20 2.108,957.00

I
Umzugshalber, wir ein konfortables

Steinhaus am Platz verkauft.
Näheres in der Rua Mal. Deodoro da

Fonseca, 368
. Jaraguá do Sul.

Achtung

Diferença á mais Cr$ 695.361.80
Jaraguá do �8ul. 5 de Julho de 1952.

Visto: Artur MOUer Ar, Fruet
Prefeito ( Contador r=ãã=;';=-;-;;;;;;=��,I As tintas e vernizes TUCANO são preparados �o( II

II processos quimicos modernos, e com matérias II

I' primas rigorosamente selecionadas. São de grande 'IArtur MüiIer, Prefeito Municipal de -Iaraguâ , resistencia, alto rendimento, e secagem râpida.. ,do Sul. no uso das suas atribuições, decreta :- Pretiram pois sempre as tintas marca -: :r�- "Art. 1. - Fica aberto por conta do excesso " CANO - Distribuidor unico neste mumcipro;

'Ide arrecadação do corrente exercício, o orédito II·' CASA KOPMANNsuplementar de Cr$. 320.000,00 (Trezentos e vinte 1111 - ! -

II Imil oruze!r?s),. para reforço das seguintes dotações IIU Rua Marechal Deodoro n, 192

---I"orçamentarras r-
w==== IäI _

043.1 . ,.' 5.000,00 lZS===: 0 ===,.
2.94.1 3.020,00 ,__.....,_,.,� __

2.94.3 10.000,00 � F
� C·

.

t I3.84.1 21.950,00 � .

armacla en ra
9.24.2 . . 257.630,00 DJE HAJIE'EH.MANN di:: CIA. I,j[DA.
9.84.6 2.400,00 Rua Cei. Emllio • Jourdan, I. 62 - Jaraauá do Sul' - S. ,C.8.14.1 ,. . 20.000,00

_Art. 2. - Revogam-se as disposições em con
trário. entrando o presente decreto em vigôr na
data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, 5
de Julho .de 1952 .

Artur MUller - Prefeito Municipal
Ademar. M. ,Silva - Escrt. "S", Resp. pl Exp. do DeEAS
Alzira M. MaWas - Escriturário "O" ,

DECRETO N. 11

Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,
a dteposição d� d!stinto público, l!.p�esentando. �serviço críteríoso e Preços Mõdlcos �

....,.. ..... ������""'tJIOL1"''''

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

tOMBRIGUEIRA MINANCORA
DECRETO N. 12 Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa, purgante e dieta!
·Artur Müller, Prefeito Muuicipal de Jaraguá SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

do SuÍ. usando das atribuições contidas no item ME o n. 1, 2, l e 4
XX, do Art.74, da Lei Orgânica dos Municípios, e, Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!

-

Considerando o disposto no Art. 198, do Es" Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

tatuto dos Funeíonârios Públioos Civís do Estado remédios
.

de Santa Catarina, adotado pela Lei Municipal n. Compre. hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
2, de 1-1II-1951; MIRARCORA para o SE'U filhinho.

Considerando que o carcereiro, Padrão «Q», E. um produto dos Laboratórios Minancora
do Quadro Único do Município, Vicente Jesuino _ O I N V I L L E -

de Souza' conta, 30 anos, dois meses e 15 dias de 1------""--------------
serviço, decreta > _-

.

Art. 1. - É concedida a aposentadoria a Vi
oente Jesuíno de Souza. ocupante do cargo de
Caroereiro Padrão «Q», do Quadro Único do Mu
nicipio, com os vencimentos integrais a contar
desta data. - '

,

'

Art. 2. Revogam-se as disposições em eonträ
rio, entrando êste decreto em vigôr na data de
sua publicação. . , "II

Prefeitura Munioipal de Jaraguá do Sul, 7 de
julho de 1952.

Artur MUltár. Prefeito Municipal. ,I
Ademar M. SII,. :' Escrit. "O", Resp. pl Exp. do DEEAS
Alzira M. Malhias, Escriturária "O"

Foto
Rua' ;;;bal Deodoro, 507 Jaragaá do Sal I,'

\. DafroDta ao Ginásio Sio Lalz I"
"

Executa qualquer trabalho fotográfico - Re-

.

,roduções e Ampliações - Serviços para I"amadores - Cameras e filmes. _

- �isp�ndo do
- melho;;;pamento, pode ate.n-IIder d qualquer chamado fora do gabinete. "I. ... -

_li_foil'iiiiiiiiii.__iiIIII&iI!II;�! ii nl

,
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Io Colápso de Preços no
Mercado Madeireiro Europeu
Afeta 'gravemente o nosso Pinho

Contiuuação c/. ec/ição anterior

ESPORTES
NOMEIA os snrs. Ar

tur Zimmermann, João
Budal da Silva, Vitor
Emmendoerfer e Nelson
Braga, pera comporem a

Comissão Técnica de f'u
lebol.
Ieregué do Sul, 7. de

Julho de 1952. '

Artur Müller - Presldente

INDICAÇÃO DE
.

• ARBITROS
05 clubes filiados de

verão 'dentro de 15 dies,
enviar a relação de pelo
menos um arbitro para
fazer parle do quadro ofl
cíel e ser para esse fim
nomeado..

FESTIVAL

Vitória do D. Pedro II
Em onibus especial ex

curslonou á Ioinvíle, do
mingo último o D. Pedro
II de Corupá. Especial
mente convidado para
abrilhantar os festelos do
Glória F.C.
O D. Pedro enfrentou a

equipe do Glória. Termi
nou

,
assim a peleja, acu

sando o resultado de 3
tentos a 1 favorável ao
brave esquadrão do D.
Pedro II, vitória justa e
merecida.

Ao iniciar a partida o

jovem desportista Ivo
ôchíocher saudou o pre
sidente da Liga, tendo -ern
nome desta .agredecldo o
seu presidente sr. Artur
Müller. Logo em seguida
deu-se inicio a: partida,
saindo vencedor o Estrela
pela contagem mínima de
de 1 tento. '

Preliminar 3 x 3
Não houve vencedor

entre os dlsputantes da
preliminar. Baependí e
Estrela empalaram, rres
pontos f?dra cada bando.

Liga Jaraguáense de Desportos

tegoria.
As equipes de 2a• cate

goria jogarão pela manhã
e as da ia. a tarde.

A situação do' nosso Pinho Im ralizada nos círculos dos ínglêses, aos preços
vista daquele Colápso madeireiros britânicos combínados antes da

de que em 1953 o siste- quela inesperada ocor-Em vista dês�e ines-
ma de quojas será abo- rência.perado e consld!,rável lido, ou, se persistir, as

Duas únicas alternativas quecoláp�o das cotações de quotas serão elevadas
restam aos Madeireirosmadeíras brancas no

_ calculam os peritos Nac'lona'lsmercado europeu, pode- _ a um mínimo de
se considerar, no �o- 1.200.000 standards (com- Êsses últimos acontemento, como uma SIm- paradas com o total cimentos vieram agraples impossibilidade. Ií- dêste ano de' 450.000 var e por ainda maissica

.

a
.

venda do pínho standards), Mesmo, en- em evidência o fato Iunbrasileiro no mercado tretanto com todas es- damental, que tem-de serb�itânic� ao p.reço mí- sas pe;spectivas, é ne- francamente reconheci-Olmo hOJe�. pedido
. p�los cessário que o preço do por nossas autorída- Acaraí e MarÍtimos deexportadores brasileiros do pinho, brasileiro es- des, da Ialta de poder S. Francisco do Sul. fo- Resumo da nora oficialde

.

�80 por
f s�anda�d" teja em conrelação exa- competitivo, nos' me rca- ram os degledlanres fure- n. 1/52.

.

mais um re e - e ta com as cotações que dos mundiais, dos DOS- bolisticos de domingo Expediente _ O expe-�27.10.0d., períazendo então prevalecerem pa- sos exportadores de último no Estädío -da Rua diente da Liga será diario,um preço C.I.F. total de ra as madeíras brancas pinho. Como é sobeja- Marechal Deodoro. das t 4 as 17 horas, nacêrca de �107.iO.Od. filandêsas escandinavas mente conhecido, essa O prélio foi esslstldo séde da mesma, a RUdDepois d�, di\r7rsa� e etc.' ,

falta de poder competi- por um número de espec- Marechal Deodoro daacuradas Investígações tivo é, em graúde parte, tadores que não passou Fonseca, 210 (Antigo es-e �eu�iões q?e êste Necessidade do cumprimento a consequência direta de regulàr. Foi o jogo, crlrórlo do advogado dr.E8�rItÓrlO r7al.lzou. nos I imediato dos contratos já da desvalorização da disputado notando-se mui- Luiz 'de Souza):meios madelre.IrOS .lOte- assinados libra, cujos . efeitos Io- to animo e movimentação Poi designado chefe doressados no pinho bra-·
ram, por algum tempo, entre os 22 lutadores. expediente interino, comsileiro, chegámos à con- No dia mesmo em que abrandados pelo boom Terminou o lernpo, mar- os vencimentos de Cr$clusão de que sómente se registrou o colápso proveniente da guerra cando um empale de 2 a 2. 500,00 mensais, o sr. In-por um preço máximo de preços no mercado .

I (de mais ou menos �85 madeireiro do Ooutínen- na Ooréía,
Baependi I Estrela gebert Braunsburger Re-

.

por standard ,0.1. F. é te, êste Escrítóríô pron- Para salvar da zrave solução nr. 1)
.

P Tambem domingo últi- As reuniões do Conse-que haverá esperanças tamente comunicou o emergência 'em que se
d d E _ lho Diretor terão lugarde vender-se, no mo- fato, por telegrama ao encontra a economia mo no grama. o os.mento, o pinho brasíleí- Instituto Nacional do madeireira dos Estados trela, teve o enconlr� rodes as quintas feiras, as

1'0 no mercado britânico. Pinho, encarecendo, ao sulinos, as nossas auto- .arrustoso entre o ßeependí 20 horas, na sede social.É verdade que' a taxa mesmo tempo a neces- ridades não teem, assim, e Estrela de Nereu Ra- ASSEMBLÉIA GERALde frete poderá ser re- sídade de que fossem sinão duas alternativas: mos. Convocaçãoduzída nos próximos confirmadas os centra- permitir' operações' de São convidadas as en-dois ou três meses, po- tos assinados e efetua- compensação, à titulo tidades filiadas pera com-rém o fator principal é dos os embarques de de emergência, ou no IMPUREZAS DO SANGUE? parecerem á Assembléiao preço F.O.B, do nosso pinho, garantindo se, as nosso Govêrno teria de � 06n�IHA Geral, que terá lugar aspinho, . que. "para poder sim, os preços em vigor colocar à disposição das m- HIXIR DL H L ti 20 horas, do dia 17 doser colocado neste pais antes daquele colápso, classes madeireiras um � .

corrente, na séde social,no momento; .teeä de sendo, para isso, abso crédito suficiente para ,;'5' AUX. TRAT. SIFIUS
I pare debater e votpr sôbreser de cêrca de �60 lutamente necessário que o Iínaucíamento .de um

. a seguinte matéria:por standard, ,�'.O.B. .a valídade das ,respecti- minimo da produção a) Reforma dos Eslalu-Convém entretanto vas licenças-de-exporta- normal dêsses Estados, Bicicletas para homerIs los, no que se refere aoobservar-se que, mesmo ção fossem, em alguns acumulando b u f f e r e senhoras de proceden- arligo primeiro.a êsse preço, as prová- casos prontamente re- stocks que seriam mais tia. Sueca - )Alemã e b) Elei�ão dos membrosveis vendas' brasileiras novadas pelo Banco, do tarde exportado"l assim Holandez tem para pronta da Junta Disciplinar Desseriam em volume pe- Brasil. Apurámos que, que a situação. dos pre- entrega a Casd Real pOrliva. :-í:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i\>.queno, em vista da quo: se surgisse qualquer ços nos mercados inter� defronte ao Cine Buhr. c) Assuntos diversos ii Pe ç a sem p r e iita britânica de importa- fator que impedisse a nacionais fôsse restabe-
'"

Jaraguá do Sul, 7 de I ii t '11. �:�r�a::o�a�e:!du�id�n� ������!� P�q�:��: ��; �f:��:e aal�:m�i��r��� ':":�'/..:!.(·:::::�:p·:r:·e·:f:�I':r:�a:::s:e:�m:::p::;r·:e;�:::::::�...:f...:j JUb�� ':;ii�;5:: c/� Azevec/o li C Af E BAU E H ii125.000 estandards,
.

só- exportadores brasileiros, ção com (iS nossos altos COMISSÃO TECNICA ii . 11mente. e os presentes contratos .

t d d
-

'::::d It
cus os

.

e pro uçao. ::

[8 ß U f R
ii Resoluça-o n � \'�.............•...........•...........................::.'

No próximo ano, essa tivessem e ser a era- ::

C ß f [
..

. u _ _ ....•.....••.

rps�l!�t:�:�·m:��]I:��o�::::� �rJi� ��:���q�:�ol;: L,��=,=,======,�J �{.e�f,��J�i:i:i�:�:�ii;y
FRI\CO,3 E AN'::Miv,J;:, Iexiste mesmo no mo- fossem, no momento, buições que lhe foramTomem :.mento a opinião gene" renovados, por parte VINHO CREOSOTADO conferidas pelo' artigo 34

dos EstalUios -

.

\

e o Acarai empatou

Realisar-se-ha no dia 20
do corrente, o festlval em
beneficio desta Liga, ha
vendo' torneio entre filia
dos de ia. e 2a• categoria.
Para esse fim, es enti

dades deverão tomar as

seguintes provldenclas:
a} Oficiar, até o dia 15

do correnre, comunicando
qual a categoria pela
qual � pretendem disputar
o torneio;
No dia do torneio, vir

equipado com a respectiva
bola e dispor de auxilia.
res de arbitro.
Serão conferidas taças

ao vencedor de cada ca-

V1181-11
54 morgos de terra com

casa de material nova e

ranchos.
(Propriedade Bankhardt)
Informações com Lou

renço Erschin'g.

e TOSSES r IRDNQUIlD r

,IIItBO [8(OSOTIDO
(I.LVII'AI,

,

GRANDE TONIOOt'SI,LVEIRA"• E iI!IIllI_liiII!!!iI!!I!lISi2lIliifiiiB@BISl!!Jlti)@II§lI@IIi�iiBl@Bi@II!!II�88@Bi i ImpragW ca Últ. aa:

; == C A §A li: OP M: ANN ==. TOlSM lr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ll
I

Rua M.

oaodo':,:::F:-;:' N '.2-200 \ II ::�::�: �. r r @ § I@ llll]E f]E]R II liMantem variado sortimento de; Tintas, Es- � E.crofulo,. ii
NSECA 158 ::
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....:!.;..:�I ternas e Pilhas,. Lampadas elétricas, Dinam08 •
Ú -L C E R A s Lubrificação-carga de Baterias etc.
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A CASA LQTHAR SONNENHOHL -.. I·� Buli MarechaLDeodoro da Fouseea 84 • Caixa Postal 17 ._ ,Fone 6 - End. Tel.. «LOSOlV:I> - JARAGUÁ DÓ SUL - Santa Catarina

MÁQUINAS DE COSTURA
MÁQUINAS DE ESCREVER
MÁQUINAS p. lavar roupa
MÁQUINAS p. môer carne
DESNATADEIRAS
BATEDEIRAS p. fabricar
manteiga
LIQUIFICADORES

BONS ARTIGOS E DOS PREÇOS

MOTORES
GERADORES
ASPIRADORES DE PÓ
FOGÕES (lenha)
FogareIros elétricos
Ferros de Engomar
BOMBAS PARA AGUA
MATERIAL ELÉTRICO

COMPLETO SORTIMENTO DE
ROUPAS FßITAS:

CASACOS p. SENHORAS
CAPAS de gabardine e Chantung
VESTIDOS (marca «IBE») "

ARTIJOS DE MALHA de Lã e Algodão
CASACOS, BLUSAS PULLOVERS etc.
TERNOS p. Homens e Rapazes
CAMISAS - CHAPÉUS - etc.BAIXOS
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 13-7-1952 -;_ 4

- Estatutos da 'Associação de Proteção a Maternidade
e a Infancia, de Jaraguá do Sul

, I

CAPITULO I sem quaisquer Interesses pessoais,' os cargos pera Art. 10. -' O mandato �a Diretoria, terminará

Deno!Dtnação, Fins e Séde que forem eleitos ou os encargos que aceitarem no dia Õ1 de Dezembro de .cade ano, quando lni-
, (somente os efetivos); claré as suas atividades a nove Diretoria.

.

Art. 1. - A Associação de Proteção e Assis- c) _ contribuir' regularmente com as quantias CAPITULO IVtêncle à Maternidade e a -Infancla de Iaragué dó
a que se tiverem obrigado:Sul, fundada em vinte e nove de junho de mil no- d) _ assistir às reuniões das assembléias ge-

Assembléias Gerais
vecentos e cinquenta e dois, ne cidade de Ieragué reis, ordinárias e extraordlnärlas (somente os efetivos); Art. H. - A Assembléia Geral será constitui-
do Sul, Estado de Santa Catarina, sob os auspicios .

e) propor a admissão de novos sócios. da pela reunião dos sócios efetivos, em pleno gôzoda Prefeitura Municipal, do Departamento de Saúde Art. 5. _ São direitos dos associados quites: de seus direitos sociais.
Pública, é constltuída de ilimitado número de asso- a) _ servir _ se da assistência prestada pela § 1. - Haverá anualmente uma Assembléia
ciados, peesoes tisicas ou Iurldlces, e terá duração Associação, em caso de necessidade; Geral Ordinária, no dia 1. do mês de Janeiro, pera
por tempo índetermínado. -, b) _ votar e ser votado (sómente os efetivos); leitura do relatório do Presidente, aprovação das

Art. 2. - A associação tem por finalidade e c) _ propôr sugestões de ínrerêsse geral; contas e dos balanços e eleição e posse da nove
proteção e assislência a maternidade e a infancia d} _ solteuer esclarecimentos aos dirigentes Diretoria.
em geral, velando pela saúde, o bem-estar e as ne- quando os éros e resoluções da Diretoria da Asso- § 2. - A Assembléia Geral Extraordlnérla po
cessldades da criança e da gestante, e especialmente: clação lhes pareçam desviar-se das disposições dera, ser convocede pelo Presidente, sempre que

a) - higiene da .maternídade e da lnfancla, e dêstes Estatutos. necessário, ou a requerimento de dez (10) socios
.eua proteção e assistência antes, durante 'e depois Parágrafo único _ Perderá a qualídade de as- quites.du parto; sociado todo aquêle que désrespelter os presentes § 3. - - As Assembléias Gerais Ordinárias

b) - assistencia médica a criança, a gestante, Estatutos e demals legislação Interne da Assocíeção e Extreordinérlas realizar-se-âo com a presença de,
e a nutriz enferme; ou deixar de satisfazer suas contribuições, .por pra- no mínimo, um terço (1/3) do total dos sócios efe-

c] - assistência alimentar à criança, à gestan- zo superior a um (1) ano consecutivo, sem justifica. rlvos, em primeira, convocação, e com qualquer
re e à lactante em estado de desnutrição ou reco- ção aceita pela Diretoria. número dêles, em. segunda. '

nhecldamenre pobre, principalmente de Iemllía com § 4. _ A Assembléia Geral Ordinária, será
prole numerosa;

"

CAPITULO III lembrada aos associados com éfntecedência de três
d) ,- proteção e educação de crianças órfãs e (3) dlas e a Assembléia Geral Extraordinária notífi-

abandonadas, que vivam nas vias públicas sujeitas Diretoria e suas Atribuições cada aos Associados com, antecedência de sere (7)
a fome, ao vício, ao analfabetismo, a, contravenção, Art. 6. - A Associação será edmlnlstreda por dies, pelo menos.
a perversão e ao crime, por falta de amparo, bem uma Diretoria eleita anualmente pelos sócios eferl- CAPITULO V
como de pais comprovadamente pobres, por meio vos, podendo ser reeleita, constltulda de Presidente,
'de colocação familiar, internamento, etc.;' Vice-Presidente, 2 Secretários e 2 Tesoureiros. PatrimOnio e RecursGS de Manutenção

e) - proteção, tratamento e educação de cri aJ - PRESIDENTE. que representará a Asso- Art. 12. - A Associação organizará o seu pa·
anças com empeços

: físicos, mentais e sociais cíação em juizo e fora dêle; autorizará as despesds trlmônio e constituirá os recursos de manutenção,
(surdo-mudas, aleledes, cegas paralíticas etc.).; e visará os documentos da Tesouraria; rubricará os observados os principios gerals de economia e Ií

I] - proteção, recreação e educação de crtan- livros (caixa, de donativos, de registro de sócios, nanças, com os seguintes elemenros:
ças cujas mães trabalhem fora do lar; etc.) e documentos de responsabilidade; designará a) - mensalidade e contribuição dos associados;

g) - divulgação dos preceitos de hlzíêne, as pessoas e as comissões que se ãeverão ocupar b) - donativos;
puericultura, recreação orientada de crianças e ser- de determinados trabelhos; apresentará anualmente, 'c) - legados;
viços sociais, por meio de palestras e cursos, expo- por ocasião da assembléia geral ordinária; relatôrío d) - subvenções e euxlllos federal, 'estadual e

sições e outros meios de oropeganda; das atividades da Associação, durante' o exercício; municipal; ,

h) - recreação e educação físlce dirigida de prestdlré as reuniões da diretoria e das assembléias e) - produto de festivais, campanhas, etc.;
crianças em geral; gerais ordinárias e extreordinérlas, com voto de de- !) - eventueís;

i) -. outras iniciativas ou ernpreendlrnenros sempate; enfim. superlnrenderé todos os demets ser- § 1. ...:_ Em caso de dissolução da Associação,
médico - soclels em favor da maternidade e da viços da Associação, tomando todas as medidas o seu patrimônio passará a pertencer a outra lnstl-
infancia.· necessárias ao cumprimento dêstes Esteturos; rulçäo idônea que tenha os mesmos objetivos (pro-

§ 1. - Pára o cumprimento eficiente dêsses b) - VICE -PRESIDENTE, Que euxilleré o reção e assistencia a maternidade ou a ínfancla, ou

objetivos, a Associação colaborará com os poderes .Presldenre nos seus encargos e, o substitulré nos ambas), de personalidade juridica de direito privado,
públicos e particularmente com o Departamento de seus impedimentos., de careter publico, que preveja, em seus estatutos a

Saúde Pública e a Prefeitura Municipal no sentido ,c) - 1. SECRÊTÁRIO, que auxiliará o Presl- segurança- e a continuidadê lndlspensevels do patrl
de promover o mais eficientemente possível a pro- dente e o Vlce-Preeídenre nos seus encargos, subs- mônio ou, não havendo instituição dêsse gênero,
teção e essísrencta a maternldade e, a infância, co- tituindo o Vice-Presidente nos seus lmpedlmentee; entregue a Prefeitura Municipal, provisóriamente, até
mo preceituam as Constituições Estadual e' Federal lavrará as atas das sessões; cuidará da correspon- que se organize outra associaçãc ou sociedade que
e demais legislação em vigor. dêncla geral da Associação e dirigirá todos os ser. preenche ldentlcae condições, I com a clausula de

§ 2. -- Na medida .10 possivel, a Associação vlços da Secretaria, mantendo em dla o expediênte inalienebllidade.
'

organizará, instalará e manterá estabelecimentos des- e livros 'a seu cargo, tomando todas as iniciativas § 2. - Não poderá, ,entretanto, o petrtmônio
tlnados a proteção e assistencia a maternidade e à necessarias ao bom andamento dos servi,ços da ser incorporado a instituição cujos bens, em caso

infância, tais como maternidade, pôsto ou �entro de Associação; . '. de dissolução. se destine a outra entidade, d que
puericultura, creche, casa da criança, cantina mater-

'

d) - 2. SECRETÁRIO, que auxiliará o 1. Se- seja ou não filiada, nacional, extrang�ira' ou inter
na,l e infantil (crianças, gestantes e lactantes desnu- cretário nos seus encargos e o substituirá nos seus nacional ou a outros fins especiais, sem que seja
tridas), educandário (crianças orfãs e abandonadas), impendimentos; I

'

prevista a restituição da pafte dos bens da Asso
hospital infantil, etc..

.

e) - 1. TESOUREIRO, que cuiddrá da guarda ciação a Que se ref�re os presentes Estatutos a

§ 3. - A fim de obter os recul:sos necessário� do dinheiro' e valor�s pertencentes a AS'5ociaçdo; Prefeitura Municipal respectiva, considerando se as

à organização, instalação, ampliação, melhoria e arrecadará a receita 'e demais importancias que lhes depreciações ou avaliações razoaveis, tse a operação
manulenção dos 5erviço�, a Associação promoverá forem devidas ou doadas; efetual'á os pagamentos rôr efetuada em dinheiro.
festivais e campanhas para aqui,sição de donativos autorizados pelo Presidente; manterá em dia a escri' § 3. - Os �aldos verificados no· exerCício
e contribuições, solicitará aos governos municipal, turação financeira e patrimonial da Associação, financeiro_ não' poderão ser capitalizaClos a custa da
esradudl e feáeral, auxilio e' subvenção permanente apresentando anualmente, pelo menos, balanços' ge- redução ou dificiência dos serviços.
ou extraordinaria, etc. tais da receita e' despesa e pátrimonial; dirigirá e ',CAPITULO IV

CAPITULO II fiscalizará tudo quanto tiver relações com a Tesour.;
f) - 2. TESOUREIRO, que auxiliará o 1. Te· Conselho Fiscal

Sócios, seus Deveres e Direitos )
, souteiro nos seus encargos e o substituirá nos seus Art. 13. - Haverá um Conselho Fiscal com-

Art. 3. - A Associação compor· se- li da� impedimentos. posto de três (3 I membros efetivos e dois (2) su-

seguintes categorias de Sócios: ' Parágrafo único - Todos os cargos da Dire- plentes, escolhidos dentre os associados efetivos,
a) - EFETIVOS, os que, propostos regular- toria serão exercidos gratuitamente. eleitos juntamente com a Diretoria, podendo ser re-

mente, fizerem o pagamento de mensalidade não Art. 7. - Par..:. auxiliar a Associação nos seus eleitos, e terá por finalidade verificar e dar, parecer
inferior a Cr$ .10,00, a titulo' de' manutenção; objetivos, fica criada ii LEGIÃO DE COOPERA- sobre as contas, livros e balanços apresentados pela

b);_ CONTRIßUI!'lTES, os que se compro- DORAS, que será con51itúid'o das senhoras e se- Diretoria, para' rec'onhecimento e apreciação pela
meterem ao pagamento de uma contribuição mensal nhorinhas que se inscreverem ni't Associação com o Assembléia I Gerál Ordinária.,
ou doações regulares, a seu critério, sim outr�s fim de prestar determinados serviços ou atividades CAPITULO, VII
obrigações.' sociais: corno visita aos domicilios pobres, organi-

§ 1. - Terão o 'título de FUNDADOR as pes- zação de festas para obtenção de recur�os, trabalhos i'
DispOSições Gerais e Transitórias

soas que assinarem 'a áfa de instalação da Sociedade. d� confecção de roupas e enxovais para crianças, Art. 14. - Os associados não respondem soli-
, § 2 - Qualquer pessoa poderá ter o tbulo de transmissão de ensinamentos, colaborar nas come· dc;íria ou subsidiáriamente pelas obrigações contrai.

HONORÁRIO, por sua notoriedade ou serviços re- morações, ajudar nos serviços mantidos pela Asso- das expressa ou intencionalmente pela Diretoria, em

levantes prestados a Associação, ou o de BENE· ciação ou a ela ligados por suas fini.llidades, etc.. nome da Associação.
•

MÉRITO, se houver prestado a Associação serviços P::!rágrafo único - As cooperado'ras puderão Art. 15. - O ano financeiro e social da Asso-
de culto ou doado, ,de uma só vez, pelo menos, ser dispensadas de suas contribuições, caso o soli- ciação coincidirá com o ano civil, indo, portanto,
importancia não inferior à Cr$ 2.000,00, em di,nhei- citem a ,Diretoria, de 1. de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

.

ro ou. equivalente. '.
,
Ärt. 8. - O CORPO TÉCNICO será consti- Art. 16. -- Será comemorado o dia 29 do mês

§ 3. - Da mesma forma, a Associação poderá tuido pelos médicos que, por qualquer forma, coope- de junho de cada ano, data da'.fundação.... da Assoe.
conceder o "título de PROTETOR a pessoa que rarem nos serviços da Àssociação, cabendo - lhes, Àrt. 17. - Os membros

I

da atual Dire,toria
preste assistencia juridica ou que por qualquer outra além da orgéJDização tecnica e cientifica dos res- exercerão suas funçÕes até 31 de Dezembro, deven
forma proteja a Associação. ' pecfivos serviços, ministrar instruções, atender aos do no dia 1. de janeiro realizar-se a Assembléia

§ 4. - vs títulos de Honorário, Benemérito necessitados na séde dos serviços, etc. Geral Ordinária, para os fins especificados no § I.
, ou Protetor serão conferidos por votação da As- Art. 9. - São orgãos deliberativos a Diretoria do art. 11 dêstes Est,atutos.
sembléia Geral, medíante propo�ta de socios ou da e o Córpo Técnico. Art. 18.. - Os presentes Estatutos só poderpQ
Diretoria. Parágrafo único - Como orgão deliberativo, ser modificados pela Ass�mbléia Geral, quando jul

§ 5. - São considerados Honorários, o Prefei- poderá a Diretoria, composta de ,metade e mais um gado necessário, deliberando com dõis terços (2/3),
to Municipal, o Juiz de Direito e os médicos do de seus membros, pelo menos, elaborar regulamen- em primeira convocação e metade (1/2), em segun-
Corpo Técnico•• ' tos internos, nomear e destituir auxiliares, preencher da, pelo menos, dos sócios efetivos quites.

'

Art. 4. São deveres dos associados: vagas, inte-rinamente, até a proxima eleição e inter- Art. 19. - Os casos omissos, bem como, os

'a) - prestigiar a Associação, respeitando os pretar, decidir primariamente os casos omissos de magna importanci& para d Associaçãó serão re

presentes Estatutos e decisões da Diretl)ria. coope- nestes EMatutos e estudar e ,ãeliberar sôbre medidas solvidos em Assembléia Geral Extraordinária.
rar no seu engrandecimento e colaborar na sua que possam concorrer para o desenvolvimento da Art'i20. - A" atual Diretoria ficoU assim cons-

nobre missão,' na medida do possivel; Associação e seus objetivos, aproveitando a <:ola •

. b) - aceitar e desempenhar, com dignfdade e baração do Corpo Técnico, quando necessária. , (Continua na 5•• pagina)
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CORREIO DO POVO DOMINGO DlA lR 7-1952 5

Edital de primeira praça
o Cidadão Erico Blosíeld, Juiz de paz em

exercicio na comarca de Jaraguá do Sul. Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma, da lei, etc...

FAZ SABER a todos os que o presente edi
tal de primeira praça. com o prazo de dez dias
virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar
possa, que findo esse prazo; hão de ser arremata
dos por 'quem mais der e maior lance oferecer,

( em frente as portas do Edifício do Forum. no dia
24 do corrente mez as 10 horas, os bens penhora

������.t;;\,!t8\��I8'�6\���� dos a Rodolfo Vosgerau, na ação de acidente de

(@
� �;�\21;'.��;��;��;���.��;��:��;��;��;�(§)'@ trabalho que lhe move Oscar Bier, abaixo des-

AlFredo Leverenz,

�
'Tosse, Asma, Brerquíte, Reuquídãe, e Reslriados .

�
criminado i- , /

1. - Uma vaca preta e branca avaliada em Cr$ •

ß
TODAS A� i'IOLÉSTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRßIÓftlO •.

1.52�0�0�Ql casal de cabritos avaliados em Cr$200,00Caso Renl . �e�t: @. 'Encontram aiívio im�diato com o uso do � 3. - Unl porco de cor preta e branca com mahl
f f

-

dr' l.@ � ou menos duas arrobas avaliado em Cr$280,00'

:��s :l�:�tel: epa� I��:� ti) I' n C O m p' a p á v e I

�-
4. - Quatro porcos' de cor preta com uma arro-

em g�ral. que de d,ora�. .,' , •• ba cada um. avaliado em Cr$480,00
d t t d � P I I d n P I I 5. - quinze galinhas grandas avaliado em Cr$ .

�:'al�:n :ele�:::D:d�:.n all .

I!I ora I!. n�ll!o I! o I!UII! 122::0� Vinte caixas de abelha avaliado em e-s ..

I 'ê). O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL � 400,0�ssiin serão' os referidos bens arrematados

C ft M I n H n n f I f 2t®@.i.®®i..®®.i..®®4®@l®@..i...®@.M�)(@)J.®@.i..®®A®®i..®®.i.®@,1I em primeira praça, por quem mais dér e maior
lance oferecer, no dia e hora .a lugar acima men-

Empreza de Transportes "Freazel" S, A oionados, por pr�ço �éima. ou da av.aliação, is�o é,
,

, ,. • Cr$3085.00 (trela mil e OItenta e CInco oruseíros)
Assembléia Geral Extraordinaria Pedendo os mesmos serem examinados por quem

CASA REAL São convidados os senhores acionistas a interesse tiver, em o local onde se acham deposi-
__________

. comparecerem à Assembléia Geral Extraordinaria a' tados ,os mesmos, iate e, em CoruP�', na ca�� de
realizar-se no dia 26 do corrente mês as 9 horas Rodolfo VQsgerau. E para que chegue a notícía a

no Salão ßuhr, à rua Cei. Emílio JoJrdan. nr. 98: publico � ao conheci�ento de quem .interessar. se

nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte passau o presente edital que será afixado as. por-
ORDEM DO DIA tas do Forum,' no lugar de costume e publicado

1. - Aumento do capit�1 social da Empreza e pelo jornal l�cal «Correio do Povo». Dado e pas-

consequente elrereção dos estatutos; s�do nesta CIda�e de Jaraguá do. Sul. aos sete

2. - Eleição de um .dlréror. d,Ias, do )lle� de .Julho do ano de mil novec�n_tos e

3. - Assuntos de Interesse geral cíncoenta e dOIS. Eu" Ney Franco, eserwao, o
, '

•

9 subscrevi. Assinado Erico Blosfold, Juiz de paz em
Jaragua do Sul, 4 de Julho de 195,•. exercício. Está conforme o original do

-

que dou fé.
A Diretoria Jaraguá do Sul. 7 de julho de 1,952. ,

NOTA DÁ REDAÇAO: Por um laps� de revisão, ,O escrivão - Ney Franco
, fi data da convocação constante do Edital des-
ta Expresa, em o n. 1.700, de 6-7-52, saiu com
28 de Julho, quando deveria ter sido 26 de Ju-
lho, fazendo com esta e retificação, pare os
devidos fins.

Proibiçdo
Proibo terminantemen

te a entrada de pessoas
em minha

�

propriedade,
afim de caçar

-

ou outro
qualquer motivo.
Não me . responsabtlí

zarei pelo que possa
acontecer aos infratores.
Estrada' Itapocú, 3 de

Julho 1952, '

...._--- ..... -.- ... _ ... ------......................
'

Vende-se um li,
marca Chevrolet,
maquina retificada.

Preço de ocasião.
Tratar nesta ge

rência.

•

E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
E 5 r> I N HA 5, E TC.

PARA FERIDAS,

NUNCR EXISTIU IGU'RL

Artigos para presentes
em geral,' sempre noví
dades.

Foguetes marca
Bomba Atômica

Imex Internacional Ltda.

AS PILLULAS'DO
I

ABBADE MOSS
SÃ@ INFALlIV�IS

Nct Prisdo de Ventre
e nas molesrles do
FIGADO -

ESTOMAGO
1, INTESTINOS
Fe sttos, Azid, Vomitos,
Pesa de los, I n d i s9 e.stões,

, -

COUCIIS do Fi9ddO.
•

Gates; Di gestões, Penoses..
<! Dôres no Es�'oma90, Mão

,'I, -fHa I itó/ ,Rete!'lç�o, de 'Bilis:
f

Vende-se em todä -parte.

--=-'-

•
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CO.TRA C.aSPA, '

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS
'

AfECCOES 00

COURO CABELUDO.

Duas notas de grande interesse para o
I

'. , .

murucrpio:
, '

Começará em Agosto a construção da Estrada Corupá-São Bento do Sul.
,

Foi vendida a Rádio Jaraguá, devendo ser entr,egae aos .ovos propHet,ários em 1. -de Agosto:\ ".
'

ANO XXXIII JARAGUÁ DO SUL DOMINGO 13 de Iluho de 1952 SANTA CATARINA - N°. 1.701

Ela, brasileira, soltei
ra, doméstica, domicilia
da e residente neste
distrito, em Jaraguäsi
nho, filha jd'e Guilherme
Ponath e de Frieda Kai-
ser Ponath., '

,

Edital n. 3�194, de R-7·52.'
.

Waldemat Lessmann e

Elvira Dancker
Ele, brasileiro, soltei-

1'0, alfaiate, domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapocüsinho, filho
de Gustavo Lassmann e

de Ana Lesemann.
Ela, brasileira, soltei

e ra, doméstica, domicilia
da e residente neste
rlistrito, em .Itapocúsinho,
filha de Guilherme Dan
cker e de Lydia Danoker.

"
,

;�POVO�
Diretor:' ARTUR MOLLER - Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 .
- Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39

Rotary Club da· Jaraguá do Sul
Gran Circo Indiano. Encon- te Silva com o sr. Mario trial em Estrada Ieragué-

tra-se armado 'à rua D. Müller. Esquerdo.
Pedro II, nas proxlmlda- Ao jovem casal e seus Dia 5, fez anos o sr.
des do Bar Rodoviário. dignos progeniiores os Henrique Pedri, funcioná
o pavilhão do Gran Clr- cumprimentos do "Correio rlo da Prefeitura Munlcl-
co Indlano.. do Povo". pel,
Dispõe a companhia, Dia 18 a erre. Ollvia

de nunreroeos artistas de Aniversários. Fez anos dle Wunderlich, filha do sr,
ambos os sexos,,' e de 16 de Junho. o garoto Paulo Wunderlich, resl
selecionada coleção de Roseli· Antonio, filho do dente nesta cidade. Na
féras, tais como elefantes, Mario Mello, professor. mesma data a srta, Tere-
.fígres, macacos, camelos Tambem a 12 do cor- zinha Peters, restdenre em
e leões. Estão sendo rente, festejou seu nerelt- Curitiba.
apresentados ao público I cio, o snr. Julio Rosa, fun- Dia 19 a sra. Paula

inte.reesantes trabalhos de

I
cionario rodovlarío, junto I Pereira, esposa do sr.

equilibrismo, malabarismo, a R.V.P.S.C. Procópio Pereira Lima,
ecrobacle, selros e cíclls- Faz anos hoje o menl- proprietário do Bar Per-
mo. no, Erolf Funke; o sr. roviário, nesta cidade.
O Gran Circo Indiano, I Procópio Pereira Lima, Dia 20 li sre, Maria

dará apenas quatro fun- proprletérío do Bar Fer- Grubbe, prendada esposa
ções noturnas em Jarag-ulÍ rovíärlo nesta cidade.' Na do sr. Bernardo Grubbe,
do Sul e uma única ma- mesma data o sr. Euge- industrial nesta cidade.
tinée, com numeros espe- nio Soares, professor em Na, mesma data o menino Delegações Presentes
ciais pare a criançada. Corupá. A'manhã o sr. Fausto, filho do sr, Artur Joinvile.

'

Palmiro Gomes
.. Domingos Rech, residente Emmendoerfer,

.

residente Vidal, Rodrigo Lobo e
Casamentos. Realizaram- em Irepocuzlnho. Ainda em Blumeneu. Ainda dta Senhora, Silvio Borto- Iren� P. qü�ther ç>tic�al .do E nara que chegue ao co-

se ontem na sala das au- na mesma data a menina 20 a sra. Dna. Diva ôe- lotto e Sra., Francisco Registro CIVil do I
: Distrito nhecirnento de todos, mandeidienças os seguintes ce- Lení,. !ilha. do sr. Luiz bino T�vares, esposa do Vian e Sra, Wolfgang da Comarca Jaragua do Sul, -passar o presente edital quesamemos: Erich I. ôch- PrestJ�l� residente em Ire- sr. t;1arlo, Tavares. . Broseg e Sra" Jorge Estado de Sa.nta Catanna será publicado pela impren-weinle com a srra. Cernl- poc�slDho, Ola 21 � sr. Claud�o 'Keller e Sra., Germano Brasil.

. sa e em cartórios onde serália Isberner; Hilber! Rowe Dia 15 a sra. Amanda ôrulzer, residente em RIO Stein e Sra., Haroldo Faz saber. �ue c��parece- afixado durante 15 dias. SI
com a srte. Cecilia, Koepp Gumz, esposa d� sr. Verm�lho. Na m.esrn�. da- Luz e Sra., André Bec- rarn no cartorI? .exlbIndo o� alguem souber de algum im-
'e Alfredo Steinmacher Bertoldo. Gurnz, residente ta o. Jovem Marlo �uller. ker Jr., W. Schmidt, d�cumentos eXI��dos pela [ei

pedimento acuse-o para os
com a srta. Unilda ôrel- nesta Cidade; e a

.

sra. !J11I 22 � sr. Iosé _Er�- Paul Helmut Keller I
e

afim de se habilitarem ?ara tins legalsmacher. Mer!? Hafermann X�vJer. chmg, �Ifala!e, resldenle Sra., Carlos Corsdt Jr., casar-se: IRENE PEDRI GÜNTHER
�I� 16 a gentil sr�a. nest�. cl?ade, �r. Ange!o I Carlos Kasting, Durval Oticial

'

Enlace Silva·'MUlier �mlha Bernadete SchmHt, Rubml, IOdus!rJal em, RIO Campos e Sra. Edital n. 3.192, de 5 7-52.
filha

. do. sr. �rnoldo L. Cerro;. o meDlno Jose ja- Rio do Sul. Rio do Sul Arthur 'Guilherme Ger-
Teve lugar 'ontem, nestei SCh�ltf, ,lDd�strJal.. bel, filho do sr. !-auro compareceu com a tq_- mano Gumz e

cidade, o enlace matri- Ola 17 amversarJ�-se o Braga. Ta�bem o J.ovem talidade de seus sócios Edeltraut Bauer -

monial da senhorita' Arle- sr. Pedro Rengel, IOdus- Alfr�Jo Nellzel (Bubi).
. em número de 14. con. Ele, brasileiro, soltfli

.

Ola 23 a srta. Marly, quistando o troféo de ro, industrial, domiciliado

III.Felbl'rl e·'�-=5;1:.,:C:2!:liE5I=!l!EilE5i1�lI!i!!1!lEaI': ���a J��I�;�m�emSP��lt:;� frVß��c�. Pel�gio P. de :�e�1�n6�r���t{\f���r!�0�(Sezões, Malárias, a
.

gentil srta. Yolanda
Souza, Mario Lopes, Ar- Gustavo Gumz e de An�

Mal!il���l�:;::�deira l� W�lhelm, f!lha do. sr. Max lindo Dresch, Serafim na Gumz.

I'
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM' _' iii WlIhe!m, IDdu�trJal nes!a Ramirez-t Oliverio Cor- Ela, brasil�ira,

f;Oltei-,II �raça, d meDlna Marglt, tez e Rene Frey, sua ra, doméstica, domicilia-

"C'apsulas' Antisesonicas 1·'1 ��;; �o sr.srDeI7i�O:°��� esposa e_ filha. �:d:' �ers��e�:l. �ees��o��
. Minancora'J � duenz, comerciante em Londrina. Dr. Anisio Fi, da Fonseca, filha de·

i Rio Cêrro e a' galante gueiredo, Franz Hesse! Alberto Bauer e de EI-

I Em Todas as, Boas Farmácias 1I.·.·j· menina Antonilda, filha mann e David Dequech. frieda Bauer.'
.

II adoliva do casal Venan-
'

I
É· um prOdU. tO.dOS Laboratórios MINA:rjCORA 1,-,11... cio Wanda Nicoluzz'i•"

-

,
.

Canoinhas. Dr. Oswaldo
_ JOlDvllle _ Sta. Catarina _ DI Dia 25 a sra. Onélia Oliveira e Edgard Per

U Horst, esposa do sr
..R�-I digão Pereira.1llE:iS1!ii!ii!!E!II!IiiIiliii-ii!i!EiI:::=m� :liE5il!!!!!!l!!!l!!i!iil!E!!_ll�ldi b M H

_

_ .erto . orst, �roprJefa- Orusque. Otto Nieburh,
1'10 da Farmacla Nova. Ciru Gevaeld e Flavio
Na mesma data a sra. Cervi.
Alice ,Dipold, espos� do Blumenau.

'

Dr.
sr. A.varo T. Dipola, re- rI'avares e
sidente em Sã� Francisco Walter Haufe
do Sul.

'

Dia 26 o sr: João Ne- -----------,---------------------

ves, residente em ItajaL
Na mesma data a gen'til
.srta. Silvid Horat, filha
do sr. Roberto M. Horst,
proprietário da Farmacia
Nova. Ainda na mesma

data o sr. Angelo Tori
nelli.
A todos os aniversa

riante os cumprimentos
do "Correio do Povo".

(Continuação Ja 1a. pjgina)
dirigiram se todos os e filho, Ingo Hering
presentes. em alegre Senhora.
passeata pelas ruas da lIajal. Sr. Julio Pacheco
cidade, em cerca de (30) Monteiro e Dr. Felipe
trinta, carros tendo a B. Alencastro.
frente a figura dínamíca Curitibanos. Heraclides
do companheiro Darcy Vieira Borges.
Luz, que na sua possan- Lages. Osvaldo Vieira
te Hudson dirigiu o. des- de Camargo.
file. 'São Francisco. Dr. Leo-
Terminaram assim, nardo Bortaeíser, esposa

sem a menor nota dís- e filha..
sonante, as festas pro- Alem das pessoas
gramadas para recep- indicadas, encontravam
ção do diplom 'I que, se presentes varios ou
assinala o' ingresso do tros convidados, de ro

Rotary Club' de Jaraguâ taryanos locais e de
no seio da familia rota- companheiros de outras
rya universal. cidades.

Registro Civil

Edital n. 3.195, de 8-7-52. I

Affonso Lemke e

Tecla Bertha Guilhermi-:
na Sieberdt

Ele, brasileiro, soltei
ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distrito;'
em Rio da Luz. filho de
Otto Lemke e de '"Laura
Lina Hornburg Lemke, '

Ela, brasileira, soltei
ra, doméstica, domicilia
da e residente neste
distrito, em Rio da Luz,
filha de Frederico Sie
berdt e de Ida Oestreich:
Sieberdt.

'

Edital n. 3.193, -de 8-7·52 .

OUo Auwärter e

Lina Martha Olga Ponath
Ele, alemão, viúvo,

carpinteiro., domiciliado e

residente neste diEltrite,
á Estrada Itapocú -Hansa,
filho de Augusto Auwär
ter e de" Paulina Bert.a
Auwärter·

Arminio
Senhora,
Senhora

TdNlCO CAPILAR

POR EXCElENCIA

·I � ··'
,

� �

@ sabão
'

Virgem Especialidade
\

dIa ClA� WEIlEt ENJI))[J§IlllAl =' JfonJOlvnHe

(Marca Registrada)

s�ßÄ� ylÍ?Cfllt
• ••

EspECIAlIOADElJfJ� 't,:_.
'.,rtlP""1> •

I..\�\�::::::::�::�:��:;� � �t:o:rn::a.:a.:ro�u�p:a�b�r:a�n:q�U�i:s:sl�·m::a� � ::::::::::::::� JI v.
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