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Domingo, �8 de Março de 1954 Sta. Catarina - N. 1.785ANO XXXIV .; JARAGUÁ DO SUL-

CULTURA DE CAFÉ Re�resso do sn� �overnador
Em avião especial da da palestra entre todos

FAB, pilotado pejo Ma- participantes ágape. A
[or Vilibaldo da Casa tarde o chefe Executivo
Militar da Presidencia da voltou encontrar se com

República, que' o trouxe Ministro Antonio Balbí
diretamente do Rio até no. Empresta-se a maior
Itajai regressou ontem importancia a ação de
ao E�tado o,Governador senyolvida no Rio pelo
Irineu Bornhausen que Gover�ador qatarinense,
hoje está comemorando que fOI convrdado pelo
no aconchego do lar Presidente Var.gas a re
mais um aniversario na- grsssar ao RIO -dsatro
talicio. Durante sua re- dos próxi�os dias.
oente estada na Capital
do Pais desenvolveu -------
o Chefe Executivo de
intensa atividade em de- NaNo' da·lxar,fesa dos altos interesses VII

.do Estado, resolvendo
M"

.

dcom- as autoridades fe- O inistério a

derais importantes as- Agricultura,
Escaparam' os assassínos Lavrador-Guaramirim. o preço do arroz em casca, suntos dizem a

'

respeito RIO, 26 - Alguns Ior-
nesta praça, varia entre 210 a 220 cruzeiros, por admínístração catartnen- nais desta capital e de

se, Domingo último S: São Paulo veicularam aMas pegaram os iugitivos de Curitiba saco·o leite para os industriais de laticinios foi Excia. almoçou em Te- noticia de que o sr. João
�

.

fixado pela Coap. no preço minimo de 2 cruzei- rezópolis com o Presi- Cleofas estaria decididoA policia de Joinvile I embrenharam no mato.
ras por litro. Qualquer reclamação sob!� .0 nã_o dente Getulio Vargas, a deixar o Ministério daainda não poude prender Localisados,. resistiram cumprimento desse preço deverá ser �Irlgld8: �I- com quem palestrou de Agricultura .

.

os dois criminosos que a prisão, tendo um sido
retamente ao Preaiden]e da Coap-Eloríanópolís. moradamente sobre, vá- Interrogado, hoje, pornaquela cidade, resístín- mo�to e outro pre�o, rensionista do IAPI . Jarluuá. A aposentadoria mí- rios assunt,os estaduais. alguns íornalísta, o minis.do a prisão que lhe que- em9uanto o terceIro, 'ma é de Cr$ 349,00. A senhora tem razão. Não Segunda feIra .c?nferen- tro João Cleofas desmenriam fazer dois praças do Iugía.

.,. se compreende que como viuva pensionista rece- ClOU com o MIDlstr? da tlu tais noticias, declarandestacamento, mataram O prISIOneIrO conft;s· ba pouco mais de nem cruzeiros enquanto o .sr. Educação e da Agrícul- do que, pelo contrário,um dos milicianos e pu- sou que o �er!l0 tazía
�udi Emmendoerfer, aposentado do IAPI, que tem tura.e na terça coníe- até está preparando o rezeram em fu�a o .outro. parte dos crlmI�osos, 10
saude para dar e vender, e que exerce uma se- renCIOU ��moradamente latõrio sobre as ativida-A busca fOI Ieíta em a? todo, que �Ia 20 Iu-
ríe de outras atividades, recebe mensalmente c,om o Mqllstro da Jus- des ministeriais em 1953,uma grande zon�, �as g.I�am da ca.aela de Cu- mais de um mil cruzeiros. Isso chama-se uma tíça, almoç��do .

mars
o qual deverá estar con-

._ debalde, pois os cnmmo- rítíba. Havíam roubado
aposentadoria tipo ,"marmelada". tarde .no Mínístérío �a cluido antes do fim destesos embrenharam·s.e nas um, automovel e com

Induslri81-Corupá. Poderá o, 'senhor fazer um oou- Fazenda em companhía mêsmatas da Boa VIsta e ele r�mado para São trato de trabalhe com. seu operaria, pelo prazo Oswaldo Aranha e Go-
.

até
.
agora não foram,Francisco ,do, �uL Os

de UDL.&nO� Não, havendo aI .()brigaçã� de índení- vernadozes Minas' Gerai --------

localls�dos, .. . 6ru,:unos?s ."8Vadldos. :d� sação no termino do contrato. "

Sâo Paulo-'" e' Estadif -

ßt V sem Jornal ví-No día 23 a polícía de penítencíaría de Curlt�- fenoviario-Mafra. Presumimos que a falta de pa- Rio. Após o almoço 1I,o�· ve as escuras, a mer-
SãO' . Francisco do Sul ba� são elementos temi-

gamento do abono é por falta de numerario; "gai- Ve demorada e res� g". cê dos mais espertos.víu-se as voltas com ou- veis, todos eles conde-
ta" como se diz na giria. Oaleula-se que o "de- . _tros tres criminosos que, nados. a_mais de 10 anos ficlt" da Rede de Viação, no ano passado tenha

perseguidos tambem se de pnsao. atingido a' casa dos cem milhões de cruzeiros. Durante sua ausencia fé, feita neste municipio,
assumiu a Promotoria o proximo ao Posto Agro
sr. Paulino Pedri, Pro· pecuário "MiniStro João
motor Adjun1io. Cleophas·'. Existem ali

. para· distribuição 120.000Dr. Beno Inudsen. Depo�s plantas de café. •

de alguns anos de reSI-
Aniversàrios: Transcorre se ontem na sala das deneia entre nós, viaja· Câmara Municipal. Em suaamanhã o aniversário audiencias os seguintes rá na proxima semana 'ultima se8São, a Câmarado sr. Donato Seidel fi- casamentos: Leopoldo para Porto Alegre, acom- Municipal aprovou as

lho do jovem Alvino Sei· Schade cO'm a srta. Wan- panhado de sua exma. seguintes proposições:dei residente em Corupá. da Liermann; Alfredo familia, o sr. dr. Beno Projéto de lei que dis.Faz anos dia 30 o sr. Larsen c?m a srta. Re· Knudsen, medico e dire· põem sobre o Serviço,Luiz Gonz-aga Airoso, nate MarI� Welk e Ger- tor do Posto de Saude de Transito, registro de
professor aposentado, reM ha['� BehlIng com a srta. nesta localidade'. ,veiculos, transportes co
sidente nesta cidade; a Ingrld Walz. O ilustre facultativo letivos de passageiros e
menina IIka, filha do 'sr.

GeAle IOVI. O lar do ca- seguirá no pr.oximo mêz instala.çã?
-

de EstaçõesGuilherme Moelter, co-
sal Heitor e Irine Perei- pa,ra a Alemanha, o�d� RodoVlarJaR.

merciante em Tres Rios .

numa dàs grandes clIm
do Norte e a jovem Bea- ra, foi. enriqueCIdo no

f á d' Isenção de emolumen., dia 24 de Março, com o cas, �r. u� curso e
tos e taxas para a cons-tris Machado dos Santos, nascimento de um ro- espeCIalIsaçao, após ,o
trupão da IgreJ'a Lutera-filha do sr. loão Maria

busto menino que, na qual v�lt�rá. na de Tres Rios do Nor.dos Santos residente em
pia batismal receberá o Ao dIStInto. c8sal, um

tFlorianopolis. nome de, Heitor José. grupo de amRlgos ofere- ,e'Autorizando o recebi-Dia 31 o sr. Walter
Parabens do "Correio ceu-Ihes no estaurante

dSchütze, comerciante em
do Povo" ,do Bar Rodoviario, uma mento de ,UI!la area e

Corupá e o menino Wal. '

. .'. churrascada pela despe- terras de RIcardo Hak-
dino, fHho do sr. Carlos I O�ltOS IßScrltos; No C.a�- dida de quem soube, du. bart e

.

sua mulh�r, em

Meyer. ' tórIO d�, Re�Istro CIVIl rante sua residencia nes- C�rupâ, por �oaçao gr.'k-
Dia 1°. o sr. FrederiCO for.am IDsc�ltOS os .se- ta cidade grangear a es- tuIta_ e para fm.s de cons

Wilte; na mesma data o gUIntes ObltoS: An 1 t a tima geral da população, truçao de predlo �scolar.
VI'sl'tantes Ilustres sr. Germano Büff�en, re- �enhar�t, co015 meses de pelos dotes morais e dOe Autorisando a receber

sidente em Corupa. Idade, fIlha de.Bertholdo bondade que eram pos· po'r doação gratúita, de
Estivera.m em Jara- Cr$ 3,000,00 a Dia 3 a sra. Maria Em- Lenhard�, reSIdente. em suidos. Walter Gosch e sua mn..

d ' mendoeder, esposa do sr. ItapocuslDho; TerezInha .

Esses dotes ainda a- lher, uma area de ter-guá OS secretanos a
saca de caie J. Alfredo Emmendoerfer, !'lasatto,. com- 12 anos de

'gora foram mais uma vês ras em Rio Manso, paraVililção e Segurança
. industrial em Estrada No- Idade" fIl�a de José N�· demonstrados, quando do. construção de uma es.

Estiveram em Jaragná SANT�S, 23 - ,A ultI·
va; sra. Walfrudes da Cos- saAtto, resldel}te em RI� na Clàudina Knudsen cola.

esta semana os snrs. Ju- �a partIda de café, ven- ta Tomaselli, esposa d� Cerro; MarlI G.a d o tt�, conseguio "() internamen- Enviando ao sr. Pre
lio Coelho de Souza e

dlda nesta praça alcan-: sr. Arestides Tomaselh, com 2 anos de Ida�e, fl� to, no Instituto Santa Lu· feito a indicação do sr.
Luiz de Souza, Secreta- çou o preço de Çr$ .'. professor em Joi.nville; a l�a de José Gadottl, re· zia, de Porto Alegre, pa. vereador Mario Nicolini,rios da Viação e Obras 3.0.00,00 por saca de 60 srta. Aleticia Mana Tom�· sIdente em Estrada Ja-' ra o fim de recupera· referente a extenção da
Públicas e Segurança qUIlos. selli, filha do sr. loaclO raguá e Nelso. Bern�, ção, do menino pobre linha de energia eletri-
Pública respetivamente. _ Tomaselli, residente em com 2 aBnos d� I�ade, fl- Brasilio Kunze, de s.t e ca- a Rio da Luz e Ga-
Os dustres visitantes

.

I ta p o cus i o.h o � a srta. lho de a r t o omeu munioipio. ribaldi.
tambem estiveram' em snra. D. de casa. Edeltraud. Meier, fllh� de Berns.

'. . Ao casal Knudeen, .

C á o de o primei- ainda lhe falta uma Elsa Meier, comerciante Dr. FranCISco Gullardl: Em "Correio do Povo" dese- �oenle. Desde dIas que,r���� �ci�n�u as obras panela de pressão, uma em Garibaldi.
. .' �oso de s�s.senta dias �e ja todas as felicidadá-s. fOI

..transportado para
de coEstru ão da estra· bateria de aço Inox, ou A todos os -anlversarl' lIcença, VIaJOU para S!l0 .

'

. CurltIb� e Internado num

da Coru á?SãO Bento do de- Aluminio Rochedo, a antes os cumprimentos e Paulo o sr: d�. Francls- Sementeira da .calé. O ch- sanat0,rt0 de d o e n ç as
Sul e o�de almo aram Casa Real tem sempre volOS de felicidades do co Gottardl, l�ustre Pro ché que publIcamos em ID;en.tals, o sr. Au�ustoem' com anhia dasÇaáto- para pronta entrega, pe- "Correio do Povo". momotor PúblIco da Co. ?utra parte d.esta folha SilVIO .Proedel, dlret�r
ridadas.

p
los melhores preços. Casamenlos: Realizaram- marca. e da SementeIra <le ca- da RadIO Jaraguá.

POLITICA

/

o sr. dep. Nereu Ramos, de Julho,
Presidente da Camara Fe- -x-

deral, foi homenageado O sr. João Colin, segun-
com um banquete em loln- do indica, vai ser cadida
ville, o quàl teve o com- I to ao cargo .de Prefeito
perecimento dos correlí- de Joinville na proxima
gionarios locais e de re- legislatura. Mas existem
presentações de diversos elementos politicos que o

munícípíos do Norte do querem apresentar como
Estado. candidato unieo a deputa-

-x- ,ção Federal, para garan-
Os snrs. Luiz de Souza, rir um representante do

Fernando Ferreira de Me·' Norte Catarinense naque
lo e Ollntho Campos sé Ia Casa é assim, llqulder
rão candidatos nas proxl- as candidaturas dos snrs.

mas eleições a Assembléia Placido Ollrnplo e Aroldo
Leglalatlva e como tais, Carvalho (Joinville e Ca
deverão deixai' as ôecre- noinhas) que pretendem
tarías que ocupam até fim dispurar a eorrtda.

Validade até '1955 Adiada a Convenção
dos Títulos Eleitorais da UDN

Rio, 20. O Presidente do Florianopolis, 23. O Dire.�o-
Senado promulgou õn- rio Estad�al da �mao
tem a lei não sanciona. DemocratICa NaCIOnal
da pelo 'Presidente da acaba �e adiar para �O
República, dispensando de Abril e

_

t e 2 de MaJO
pars. as eleições que se a convençao .para asco'

realisarem até 31 de De- lha dos candIdatos a de
zembro de 1955, inclusi· putados estaduis, fede,
ve as suplementares, a rais e senadores.
substituição dos titulos
já esgotados, determi· -------

nando que a rúbrica do
presidente da Mesa seja
colocada em qualquer
espaço em branco que
a comporte.
A mesma lei tãmbem

dispensa os retratos nos

titulos que forem expe
didos até 31 de Dezem·
bro de 1954.

Deixou o PSD
Canoinhas, 20. O vereador

Riéardo de Oliveira, pes
sedista do distrito de
Tres Barras, acaba de
escrever oarta ao dire·
torio do seu partido, des
ligando-se do mesmo e

ingressando na UDN.

Sementeira de café em Jaraguá do Sul (120.000
pés) Posto Agropecuário Municipal "Ministro João
Cleophas".

'

Cartas & Consultas

LOCAIS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



[Mal �B rrimBira. rra�a lE�nt21i �e lPrnll1llldrar lPratç:atladlSlria 'e Cllça'us fiuli' Irllãll S/D.:
,

o Doutor Nelson Konrad, Juiz de Direito da O Doutor Nelson Konrad, Juiz de direito da Assembléia Geral Ordinária

comarca deIaregué do Sul, Estado de-Senta Cata- comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cara-
Ed I d C

-

rina, ·Brasil, na forma da lel. rina, Brasil, na forma da lei, etc: � ila e onvocação
.\

--

Faz saber a todos os que o presente edital de F a z S a b e r a todos os que o presente edí- Pelo presente ficam convidados os senhores

primeira praça, com o prazo de vinte dias, virem, tal de primeira praça, com o prazo de -c vinte dias, acionistas a comparecerem a assembléla geral ordí

ou dele conhecimento tiveram. ou Interesser possa, virem, ou dele conheclmento tiverem ou interessar näríe a realizar-se no dia 14 (catorze) de Abril do

que findo esse prazo, hão de ser arrematados por possa, que findo esse prazo, hão de ser arrematados corrente ano, ás nove horas, ne séde social afim de

quem mais der e maior lance oferecer, em frente ás por quem mais dér e maior lance oferecer em Iren- deliberarem sôbre � seguinte ordem do dia:'
portas do Fdificio do Forum, no dia 22 do rnez de re ás portas do Edificio do Forum, no dia 22 do 1°. - Discussão e aprovação .do balanço e maís

abril proximo vindouro, as 10 horas, os bens pe-
mês de abril proximo vindouro, a51 1 horas, os bens documentos referentes ao exercicio de 1953.

nhorados á COMERCIAL E INDUSTRIAL GARI- penhorados á JOÃO BANKHAROT, ne ação execu- 2°. - Eleição da Diretoria.

BALDI LIMITADA, na ação executiva fiscal que lhe tiva fiscal que lhe move a fezende Municipal, e abai- 30. - Eleição do Conselho Fiscal.

move as Fazendas Estadual. e Municipal, e abaixo xo descrtmtnados: 4°. � Assuntos de Interesse social.

descriminados: 10.) De um terreno sito no lugar Ribeirão Hunga-
10.) Um terreno sito neste municipio no lugar ros, nl munlcíplo lote n" 15, fazendo freme no mes- Iareguädo Sul, 11 de Março de 1954

Garibaldi, constante pelo lote 66, com a area de mo Ribeirão dos Húngaros, e fuiidos com o Ribei- (Walter Gosch) Diretor - Comercial

243.000 m2 (reg. sob nO.' 10634 no livro 3 E do re-
räo das Pedras, entre lotes 17 e 13, contendo a área' (Herta Gosch) Diretora - Técnica

gtsrro desta comerce, avaliado em cr$ 120.000,00 de 270.500 metros quadrados, a parte pertencente ao Achem-se CI disposição dos senhores acionistas

o (cento e vinte mil cruzeíros)
-, exec.utado a area de 33.812 4/8. m�tros q.uadrados, no escritorio desta sociedade, os documentos a que

20.) U11l. predio de material com.· 14x17,50 merros,
avaliados em cr • 3.000,90 (trelz mil cr.uz�lI:'os) se refere o artigo 99, do decréto-lel n=. 2.627, de 26

c0'11 um anexo de alvenaria de 18x6 melros, para
20 De um terreno sito no .lugar Rlbelrao Hun- de Setembro de 1940

.

casa de morada avaliada em cr$ 75.000,00 (setenta garos, neste municipio, lote nv. 13, fazendo frente
__

o

•

_

e cinco mil cruzeiros) '. ne;> "?e�mo Ribeirão dos Húngaros, e fundos com o SlJ:===::===I:===Il===::=o==:_e-m===-:_ ===11_11 _

30.) Quatro cases pera operarios avallades em
Rlbeírão da Prata, entre os lotes n°. 15 e 1 t conren- ·11·1·,--,,_·_--,,-,,-,_!1_";;;;;;;;_;·;;;;;;;;;;;;�'lm

cr$ 32.000,00 (trinta e dois mil cruzeiroos) .

do � area de 275.000 ms.ã e ..a p�rte do. executado:: Dp. Renato'W'aIter .II
40.) Um rancho ue madeira e uma estribaria avahado em cr� 3 O�O,OO (�relz mil cruzeiros) Total III \ II'

avaliados em cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cr$ 6.00�,00 (se�s mil cruz�Jros) /
:q M E D I c O

1:'1'1cruzeíros) . �sslm, serao os referld�s b�ns arrem�tados em III C
50.) Um predlo servindo de queijaria avaliado em' pnrnerra "r�ça, por quem mers d�r _e malO.r lance Lq L�NI�ADgE�:kHÕ�l�U�c;!�R;'ggENÇAS II.cr$ 75.000,00 (setenta e cinco mil cruzelros) oferecer, ecrme do �reço de avahaçao, no dia, hore II

60.) Um predlo servindo de açougue avaliado e lugar s�pra mencíonadoe; podendo .os mesmos se-

1'1 .

ULTRA·�OM - Tratamento moderno e efi- ..

em.crê 45.000,00 (quarenta e clnco mil cruzeíros) rem exemínados por .quem Interesse !IV�r, em o 10-. CIente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e IITotal cr$ 392.000,00 (trezentos e no�enta e dois'mil c�l �n�e se acham slruados, neste dísrrlro, a estrad.a üi .Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- Icruzeiros) �lbeIrao �os Hungaro�. E pare que c�egue a non- III bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, ..

Assim, serão os referidos bens arrematados em
era a publico e conhec!mento de q,ue� interesser, se II inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. ifl

primeira praça, por quem mais dér e maior lance passou o presente edital que sera afixado no lugar ::: Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- 11.1.:oferecer, acima do preço de avaliação, no dla, hora de costume, ás portas do forum, é publicado pelo

II
beldes. Asma, afecções do estômago, etc... II

e lugar supra mencionados, pedendo os mesmos se- jornal local Correio do Povo. Dado e passado nesta: MASSAGENS ELÉTRICAS -:- Tratamento ::

rem examinados por quem lnrerresse tiver, em o lo. cidade de Jaraguá do Sul, �os vinte e dois .dias do I das Paralisias com reati\Taç.ão das funções I
cal onde .se acham situados, neste distrito, a estrada mez de março �o ano de mil J?-0_yecentos e clD�oenta im musculares e nervosas. AtrofIas, fraquesa fun- iii
Garibaldi. E para' que chegue à noticia a publico e

e quatro. Eu Ney Franco, escrlvao o subscreVI, (As!:.·111 oional dos músculos em geral, da bexiga, or- IH

����e�:n��t�u�eS��:"!f:.����s::r'p�ert::s��� �or:�� ��a�o0J�::��f dKdoo�S�a�d,'J�2� d:�é�ireitod' E1s9t:4
confor- I ���:����o;À;tc�..

DIATERMIA _ ELETRO-I�:no lugar de costume e publicado pelo jornal local aragua ou, &. e "?a�ço e u III CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÃO
Correio do Povo Dado e passado nesta cidade de O escnvao: NEY FRANCO

� BANHOS 'DE LUZ R' It
.

1
, '. '.

R
-- aIOS u ra-vIO eta e

iiiJaragua do Sul, aos vIDte e dOIs. dias do mez de It infra-\Tarmelho... n
março do ano de mil nove�e�tos e cincoent� e qua: fi; ;i=ill!i_.=il-::::lr::: ;l1!!!!!!!!!!=�-iiii==;I:�:'ElI

1:- CONSULTORIO - R u a dos Bomheiros

I"troo Eu, Ney Franco, eS(,f1vao, o subscreVI. Esta II F t p. � (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
confmme o orig-i�al do que dou fé.. iii r== O O laZepa ::::J IJ III das 9 ás 12 e das 3 ás 6. horas I"Jaragua do sul, 22 de março de 1954 III

5

Iii III RESIDÊNCIA- RuaMinistro Calogeras 350
, r O es�ri\'ão: NEY FRANCO m

Rua Mal. Deo:::r:D�: !:Jl�::;i:O:ao
- L�:ra�Uá do Sul ,g 1'!aIl Fone 305 _. �T O I N V I L L E --S. C.

'

..:;
" _ __ __ _ iii m I' ! � :i ---:i!!iiliP!EW iii

:(
_ _ _._ __ _ ,

� I I

'I! �=]F> (ID § I (()) 1ffi 18 f IE I =11 II I Fotografias ��rca�er:1 tam:n�:s de varias II Ir----oA-N-J-O-P-R-O-T-E-T-O-R-D-E-S-E-U-'S-F-IL-H-O-S-É-A-

II RUA MAREOHAL DEODORO DÁ FONSEOA, 158 '111 Tem' á disposição apa:elhos fofográficos ale. Im. LOMBRIGUEIRA MINANCORA
ii JARAGUÁ DO SUL STA. àATARINA II iii mães <<VOIGTLÄNDER» e outros de ótima -... Vermitugo suave e de prontú

;I:I! Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, 'Iil;:' 'ILQ qualidade - com lentes azuladas. ml� efeito Dispensa purgante e dieta!

combustível e acessórios. ,veja � exposição sem compromisso. SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

li!,: Lubrificação-carga de Baterias etc. ;;:'.!. 'Iij
.

DI·.pondo do m-exlhor equl'pamento, 1.-" p' MdEdo n: 1, 2, 3 e 4
" roteJa a saú e e seus tilbos e a ::.ua própria!

li CONSÊRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- ii
'

pode atender á todo e qualquer .
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

ii MÓVEL E CAMINHÃO. !iL chamado fora do gabinete. I remédios.
-

II I;.

II ii ,.........."""""":!!!!!!!!!!!!!!!,!I'I!!!!I!!!!!!!!!!I'===11.......:: ''''''''''''II!!!IIIIII'Iã!!i!!!!- COlJl.P·H! hOJ' e mesmo uma 10MBRIGOEIRA
:: lj

�iiliiiiiiiiiliiiiiiiiiJ�_••�n Hiiiiiiiiiiii'b_1 i.....

ii SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO !: .'. MIffAIfCORA para o seu tilhinho.

!I
.

ii -=-==-=-----------------,....e f um produto dos Laboratórios Minancora
-::::::::::::::.::::::::::::::::;.!::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::V i .

-

Dr. Fernando A. Springmann·
- J o I 'N ,v I L L E

@j®r®(��@!@)@1®@t@)®i®@!@)�

I Com 20 cursos de �perfeiQOamento I
I

e especialização em Cirurgia· Geral

Ie Enfermidade de Senhoras (câncer),

I.
no Rio de J

anei.ro, BuenoS-Aire.s, I.
Consultório e Residência: Rua Preso Epi-

� Aleman.ha, Austria e SUl'n.a .

tácio Pessôa n. 206 tex·residencia do dr.
't Al9aro Batalha).

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

!n::D:::::::�:::R:::::::::::::::::::f::I"':::::::::::::H:::::::::I"I':�::;;::f::::::::::C:R::"::::::1 � '�;e�:e"'clt;;a'�:
...
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� {® �
_ _ _--_ - _._ " _ _ .

I='�=;;;=��;::==:'��:';��=:;:==; rl.-••-.-êl-ã---·-�ieiíii·i:·:-1!
I

dE> Ho�pital .de Mafra, e� rnagnifi- III - JARAGUÁ DO SUL - !!
co estabeleCImento, bem aparelha- •• !j

.

, ii
_ do; lindo panQrama e exelente clima. -·il Medicamentos e Perfumarias H
� Preço-de consulta Cr$ 50,00. � ii Simbolo de Honestidade !!
@J ALTA _CIRURG!A: � !i Confiança e Presteza ii_

I
operaçoes para ulcera gastroduodenal, ve- ii A ue melhor lhe atend ii Sao convocados os senhores socios desta so-

sícula' biliar, rim, b.exiga, próstata,. papo, I.·U . e �elos menor.es prep.o:
.

ii ciedade par� a AsSembléia Geral Ordinária, a reali-

útero, câncer do seJOetc.; ü---,
.,---- �. �,� ":.�.. 4V}'J ·.uo .•v"_'_·",, ,g zar-se.no dia 24 de Abril de 1954, as 15 horas em

�
PEQUENA CIRURGIA' Apendl·cl·te �:: _ - __ _ _ :_.__ : -;:. ;.:_,:- Barra do "1'0 Cerro afl'm de del-b" b'

. ,

;
�_ _ _ _._· _._N K , I era, em so re a se·

hérnia trompa, ovàrio, varizes, úlceras \Ta· •• . _ " _ _ _.................................... guinte ordem do dia:

ricosas das pernas, hemorroides ínternas, :::ii-
_ ·· .. · ··_ ·_.. · OM _n _ _

\'-:::: 1°. ':' Aprovação do Balanço e contas do exer-

I
e externas, etc. �

ii

DA· d D
li cicio de 1953.

. .

Dr. Kie.fer opera po� processos !ll0-
•

; ii r rqulme es antas ii 11°. - Eleição do ne;>vo Conselho Fiscal.

dernos, preCISOS e aperfeiçoados,. com InS- g. . _ !: 1Il0. - Assuntos de mteresse da sóciedade.

I
trumental que recentemEmte trouxe da � li A D V O GA D O li NO'TA A h' d'

. - . .

Alemanha. @j ii ii 1 : - c am·se a Isposlçap dos Snrs. aCloms-

Residencia e Consultas sob controle de Laboratóril própriO � II· 'Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 II �:c�e�0���u���.��7� 3�e2:�d�e���e�b��i�� 19;40. do
Das 2 as 6 da tarde em RIO NEGRO . � H "'araguá do Sul SORta Catarina ii Barra c!.0 Rio Cerro (Jaraguã do Sul, em 15 de

��tlã\��ta�l�tlã\��:Iã\@!'@)� !].� .

'

••�! Março' de 19;)4.
\21��.���.�\��.��.

..

�
lt.. · WOLFGANG WEEGE Presl·den· te

.......__ _ _ ................................•...._ _::
-

..
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 28-3--1954 - 3

, Jogando amistosamen
te em Corupá, domingo
ultimo, o Acarai, foi der
rotado pelo D. Pedro

Fóco C. A. Carlos R.enaux 3 II pela contagem de Õ
América F. C. 2. tentos a O
Em atraente Intermuni- -x-

cipal defrontaram-se do- Em Jaraguá, o Estrela
mingo ultimo em Joinville de Nereu Ramos, preliou
os quadros do Carlos tsmbem em partida amís
Rcnaux de ßrusque e do tosa contra o Baependi,
América de [olnvllle. sendo derrotado pelo al-

,
C o n f i rman d o a bôa to escorre de 8 a O,

Teve prosseguimento uma eitöría do Botafogo, superlorldade e os bons -x-

domingoultimo o oampeo- então ficarão dois Iíde- ulrlmos resultados colhi- -Mais em clube para o
nato da segunda divisão res, no final do eampeo- dos pela, equípe, venceu I corrente ano irá disJ!uta_rda Liga Jaraguaense de nato da Segundona. Te- merecidamente o coníuto o campeonato da Primel
Desportos, com a realiza' remos então a descisão de Brusque pela contagem ra Divisão da L. J. D.;
ção de mais duas pelejas numa série de três par- de 3 a 2, já no primeiro Trata-se. do Botafogo F.
de futeból. tidas, ou então num só ternpo venciam por 1 a O. C. qu� J� t<;>mou todas
A principal reuniu, os jôgo, dependendo do pro- Assinalaram os tentos as provídêncías nescesä-

quadros do XV de Novem- nunciamento da Liga Ja- para o Carlos Renaux rías quanto a entrada na A PEDIDO '

bro, um dos líderes e o ragusnse de Desportos. Petruski os três, Enquan- Primeira Divisão, legal!- D IE Cj L A R �� li �Avai, em Guaramirim, no Como vem'ós. reveste-se to para o América merce- �ando to.dos os papéis Declaro, com a presente, que, a mínna quer
campo deste. Após uma de vivo interêsse esta rarn, Cocada e Moreno; Os Junto a LIga. I x� formulada a _DelegaCIa de Roubos e Defrauda-
partida muito movímen- partida, entre .Botaíogo quadros jogaram assim -x- çoes, nesta Capítal, em dezembro de 1953, centra
tada 'venceu o XV de e Agua Verde, dada a ri- constituidos. Também propala-se o senhor EMANUEL PORTO MACHADO, com res-
novembro pela apertada validade dos dois' coniun- Carlos Renaux. Mossi- por aí, .que o 'Ipíranga peito a compra de um automovel marca Nasch,
contagem de 2 a 1. No tos, e os motivos que já mann. Afonsinho e Ivo' irá disputar o campeona- ano 1946, que afirmei haver comprado em socíe
outro encontro o Agua indiquei. Para o Botafo- Tesoura Bolonini e Jsnel: to da Primeira Divisão, dade com o referido senhor, FOI UMA CALUNIA
Verde não foi além de go, caso vençam ficarão Rolf depols Tale Telxel- tendo ja iniciado as di- DA MINHA PARTE, porquanto, quando o senher

� um empate em seu oam- elacífíeadoa para a parti- rinh� Otavio AderbaI e .vídas providéncias, no Machado veio residir em Curitiba, antes de eu

po, contra o quadro do da final centra o XV de Petru�ki.· sentido de figurar condi- conhecê-lo, ja tinha êle o dito carro, sendo por
Ipiranga. Novembro, e para � �-I América. Dite, Mazico gn!lm�nte �� �ert�me da tanto, �em fundamento algum àquela minha injus-
Com a vitória contra o gua Verde uma vitõría e Oscar. Vico Zé Gaucho Prtmeíre Dívísão da.Lã.D. ta queixa.

Avai, e XV �e Novem.bro agora �o final. �o certa- depois Cocada e An'loni� -x-,' Afirmo, outrossim, tr�tar-�e o sr. EMANUEL
manteve-se fume na lide- me, sena reabilitar-se de nho depois Paraguaio AI- "Uma vez certa entrada PORTO MACHADO, de cidadão honesto, leal, e

rança, aguardando o

'jô-,
muitos inssucessos colhi- ceu'Moreno. Gaivota 'Eu- do Ipiranga na Primeira honrado, o qual durante o tempo que foi meu

go de hoje. entre os qua- dos durante a, campanha elides, e Rene. !:..�::::: Divisão da L. J. D. terenos sócio, co�duziu-se com a�solu�a lisura, dírtgíndodros do Botafogo e Agua do presente campeonato. A renda foi bôa, so- um campeonato com a os negócíos da nossa extinta Iírma com a maíor
Verde, pois caso o Bota- Portanto sob todos os as- mando Cr$ 11 88000 participação de oito elu- franca seriedade.
fogo perca esta peleja, peetos, irá proporcionar

. ,

bes empolgando a todos Curitiba, 16 de março de 1954.
então será êle o' Campe- grandes momentos de tarde travarão no campo oa que acompanham com Paulo Salvado Gonçàlves.
ão da Segunda Divisão sensação esta partida de do Agua Verde, Botafo- vivo ínterêsse o futeböl (Firma reconhecida e devidamente selado)
da L. J. D. No caso de futeból, que-logo maís a go e Agua Verde. Jaraguaense. (Trans crito do Jornal "O DIA" de furitibaParaná

ESPORTES
'I POR WALDIR O .. RUBINI I

Iloncícs EsportiDas

Domingo passada o XV de Novembro derrotou o Avai em Gua
ramirim .ela contagem de 2 a 1. Em Jaraluá, Empataram AOUB

, "�Verde e Iplramua por um tento.

O Brasil classificou-se
para as finais nas parti
das de futeból que serão
disputadas na Suiça, ao

vencedor domingo ultimo
no Estádio do Maracanã
a equipe do Paraguai
pelo escore de 4 a 1.

-x-

Foram concedidas fé
rias aos jogadores Bra
sileiros até o dia 5 de
abrilr próximo quando
reiniciarão novamente os

treinos, com vista aos

próximos compromissos
na Suiça. em Julho vin
douro.

Segunda Divisão

Hoja. Botatogo versus

em

Agua Verde
Oolocaçäo dos
gunda Divisão

clubes dísputantes
após a penúltima
do returno

da Be
rodada

jo. Lugar. Botafogo e xv de Novembro com 3

pontos perdidos.
« • Ipiranga. com 8 pontos perdidos.
«

• Agua Verde com 13 pontos perdidos.
« • Avai com 14 pontos perdidos.
{( • João Pessôa com 17 pontos perdidos.

----------------------------------------------.--------------------------�-------------------------,-----------------------------------------------

E S TAT U TOS da Socied�de- Desportiva e Recreativa .. A M I Z A D E JJ
com séde no

Municipio de Jaraguá do Sul - Santa Catarina
CAPITULO I nía da sociedade, constituir-se-á de sócios ativos em pleno

Denominação, Sode, Duração e Fins da Sociedade. gozo de seus direitos sociais, e será ordinária o� extraordí-
ART. 1 - A presente sociedade terá a denominação de nária.

Sociedade Desportiva e Recraativa "Amizade", com séde à ART. 12 - A assembléia geral ordinária será realizada
<� Estrada Itapoeú-Hansa, Distrito e Município de Jaraguá do anualmente, no decurso do mês de Janeiro, para nela serem

Sul, Estado de Santa Catarina, é uma sociedade civil e têm aprovada as cont�s do exercício findo, eleger a nova dire- CAPITULO V

por fim a prática de todos os esportes, inclusive o de tiro ao toría e conselho físcal, podendo tratar-se ainda outros as- Disposições gerais e transitórias. -

alvo, assim como proporcionar aos seus associados partidas suntos de interesse da sociedade. ART. 25 - Em caso de liquidação da sociedade, que só-
dançantes, sendo a duração da sociedade por tempo indeter- ART. 12 - A assembléia geral extraordinária será con-

mente se dará quando a sociedade contar com menos de se-

minado: -
-

vocada, ,s�mpre que a diretoria a achar necessária ou quan-
te sócios quintes com a �ociedade,. o �eu .patrimô�io. dAev�rá

CAPITULO II do o ,mmImo de dez sócios quites e ativos a solicitarem, in- �er entregue a ou.tra socIedade cUJa fmalIdade sela Idenüca
Sócios, seus direitos e deveres. -

.

'AO o assunto a tratar, pedido esse que será semp-"
a da presente socle�ade. . _.

ART. 2 - A sociedade será constituida por um número eSCrIto. - ART. 26 "- Os Juros e mensahdade serao fIxada em as-

ilimitado de sócios, sem distinção de credos religiosos, polí- �rr:..13 - As assembléias, tanto ordinárias como ex-
'sembJeia geral.

,. _

•

_ ...

ticos ou raciais, divididos em: tr�o�dmarlas; funcionarão em primeira convocação com o
ART. 27. -_Os SOCIO� nao respo�derao SubSldIarIamen-

a) -'- Sócios ativos; mIDlDlO de 50% de sócios ativos, quites com a sociedade e,-
te pelas obrIgaçoes assuml�a� pela socI�da�e. _

b)' _ Sócios passivos; e� segunda convocação com qualquer número de sócios _

ART. 2�::- As C;Ol�petIçoes e dem_!lIs dlversc;>es, obe�ec�-
c) .:_ Sócios honorários. - qUItes e ativos, meia hora após. _ t;a!> _as tr.adlçoes da socIedade e que nao contrarIem as mstl-
ART. 3 - Será sócio ativo todo o sócio que tomar par-

.

ART. H - A convocação das assembl-ias gerais serão tUI,çoes VIgentes.
, _

te nas competições esportivas determinadas pela diretoria; feItas por meio de boletins- afixados nos lugares de D)aior ART. 29 - Os presentes e�tatutos so poder�o: s�r alte
será sócio passivo todo o sócio que não tomar parte em com- ft;equencia popular, com a antecedência de pelo menos sete rados ou _anulados. em assembléI� .geral .

extraordmarla, ,com
petições esportivas; será sócio honorário aquele que pres- dias, ou. em caso.' de assembléia extraordinária, por porta-

a aprc;>yaçao de dOIS terços de SOCIOS qUItes, pr,esentes a as-

tar relevantes serviços à sociedade, resolução esta que sp.rá dor medIante reCIbo, com a antecedencia mínima de vinte sembleIa.
.... ._

firmada em assembléia geral - por maioria de votos. - e quatro horas. _ • ART. 30 - A prImeIra dIretOrIa e conselho fIscal serao

ART. 4 - A admissão de sócios, far-se-á mediante pro- CAPITULO IV constituidos pelos sl;lguintes: presidente - Germano Meldo-
posta verbal' ou escrita ao presidente da sociedade, devendo Da administração da' 'sociedade� _

la, brasile�ro, lavrador, r�si�ente á Tifa Schubert; yice-dit?
ser aprovada a admissão em reunião por maioria de votos. .

A
" ... '..

- FrederICO Staudt, brasIleIro, casado, lavrador, reSIdente a

'§ 1.0 _ Tanto para a admissão, exoneração como reaei- .

RT. 15 - A socIedade set:a dll'lgIdl:\ por uma dIretorIa, Estrada Itapocú-Hansa; 1.0 secretário - Willy Meldola bra-

missão, prevalecerá a lei da maioria absoluta.
eleIta aI?-ualmente em assembléIa geral ordinária, dando-se, sileiro, casado, lavrador, residente à Tifa Schubert; 2:0 se-

§ 2.0 _ O sócio admitido, entrará sómente no gozo de
em segUIda a -sua pos�e. -.

.'

• cretário - Luiz Prestini, brasileiro, casado, lavrador, resi-
seus direitos, depois de satisfeita a jóia e meI).salidade. _ .

ART
.. 16 - A dIretOrIa,c?mpor-se-a de: presidente

-I
dente á Estrada Itapocú-Hansa; 1.0 tesoureiro - Carlos Mey.

ART. 5 _ Ao sócio que infringir qualquer disposição
VIce .presldente - 1.? secretarIo - 2.0 .secretário - 1.0 te- er, brasileiro, casado, industriário, residente á Estrada Ita

dos presentes estatutos ou decisão da diretoria, serão apli·
sourelro - �o. tesouretr? - orador - 1 dIretor esportivo e um pocú-Hansa; 2.0 .dito - Erich Radünz, brasileiro; casado, la

cadas, de acôrdo com a gravidade da falta e procedimento C�!,se.lho fIscal de trels m�mbros, cabendo a presidencia ao

I vr!ldor, resid�nte a Est�ada Itapocú·Hansa; orador -, vago;
anterior do infrator, as seguintes peni lidades:

m"ls Idoso.
I.. _

DIretor-esportIvo - Erwmo Mahnske, brasileiro, casado, la-

a) _ observação; b) _ suspenção; c) _ eliminação. .
§ 1.0 - Todos os membros da dIretOrIa poderao ser re- vrador, residente á Estrada Itapocú-Hansa; Conselho Fiscal:

§ 1.0 _ O sócio que cooperar direta ou in(liretamente eleItQs.
. .

,Bertholdo M. Doering, negociante; Alvino Schmauch, indus
para a de·sorganização ou descrédito da sociedade, e de .

§ ?o - Uma vez demItIdo ou exonerado um membro da trial' e Gabriel Piermann lavra:dores todos brasileiros ca-

ual uer módo de uzer contra a honra da sociedade, e o dIretorIa,. será copvocada uma ass.emti,léja geral, para. 'eleição sado�, residentes á Estrad� Itapocú-H�nsa.
. ,

desp�estigio d' sua
p
administração, será sumáriamente elimi- go s�std�ut�, �UJ':_mandato termmara com os demaIS mem- �RT. �1 - São sócios f�ndad0r.�s desta: sociedade, .além

nado
ros a Ire OrIa.

. da dIretOrIa e do conselho fIscal Ja menCIOnados, malS os

§ 2.0) _ O sócio que deixar de pagar seis mensalidades
ART. 17 - Ao pre�Idente compete:

, .,.
seguintes: Stefano Arbe.iter, s�lteiro, res. á Tifa Schubert;

consecutivas será avisado pelo tesoureiro, e depois de mais . �)
. r�p)resen�ar a socIedade. em. �od?s os. at<?s. JUrIdICOS ou Germano Rüdiger, solteIro, reSIdente á Tifa Schubert; Alvi-

um mês e �ão satisfeito o' pagamento será o sócio eliminado sO�IaI�, re�? vedr ads�untto� m�dlavels, _JustIfIcando-os na no Schmidt, casado, res. á Tifa Schubert; Adolfo Enke, ca-

d d
.

1 . prlDlelra reumao a Ire orla; VIsar e assInar ordens de pa- sado residente á Estrada Itapocú-Hansa' Eduardo Arbeitero qua ro SOCla.
. gamentos ou vetá las quando assim J'ulga ") 1

'.
"f h

' ,

§ 3 o) _ De todas as penalidades impostas haverá sem- bl"
-

. � necessarIo; c con- so teIro, res. a Tl a Sc ubert e Arthur Enke, casado, resi-

pre rec�rso para a assembléia geral._'

I
v!>car a.ssem eI�s, numerar � .rubrlcar lIvr?s de uso da so- dente á Tifa Schubert, tbdos brasileiros e lavradores.

ART. 6 ----< São condições para a admissão como sócio: cledade, d) pumr qualquer SOCIO, quand? !!lcorrer e.m f��ta ART. 32 - 9s presentes estatutos foram aprovados pela
Ia) _ ter' mais de 18 anos; b) _ ter comprovada idonei- co)ntra lOS present�s testatutos d� det�rmmaçoes da _�IretorIa; assembléia geral de 10 de Janeiro de 1954, competindo a di-

d d I _ -

e reso ver m conJun o com a Iretona os casos omISSOS' que retoria a legalização dos mellmos.
'

a eA��r\ _ São direitos dos sócios: por ventura venham � aparec�r no decurso de SUa �es�ão. JARAGUA' DO SUL, 15 de Março de 1954

a) _:_ Frequentar com suas familias a séde e as festivi- t d
ART. 18. - Ao VIce preslde':lte <:OIp.pete substItUIr em Presidente: GERMANO MELDOLA

d d d
.

ddUO ao preSIdente em caso de ImpedImento. 10 Secretário' WILLY MELDOLAa eiR; �ocle �ã�' deveres dos sócios: ' .

ART. -19 - Ao 1.0 seci);'"�tário cabe os serviços de. secre- 2:0 Tesoureir�: ERICH RADONZ

a)
.

pagar pontualmente as mensalidades ,e contribui- tarlot em g�ral e o seu s1f�stItuto ,legal, em casos de Impedi- Reconheço verdadeira a firm'il supra de Germ'ano Meldo-
-. men o sera o 2.0 secretarIO' I W'II ... .:Id I E

•

h R d" -

ções outras eventualmente estIpuladas; ART
'

, '. -.,. a, I V..... o a e rtC a unz.

_ b) _ cumprir os estatutos e resoluções da diretoria; d t
. �O - Ao 1.0 tbsf�r�Ir°1 �be os �ervlç�s proprIos Jaraguá do Sul, 15 de Março de 1954

-c) _ manter descencia em todos os átos e festas da so- 2
e tesoure�o. e seus su s I U o eg , nos ImpedImentos, o

.... .... .... Estado de Sa.nta. Catarina - Brasil
.

d d .

..0 esoureIrO, Em test. da verdade:Cle �)e:_ Indenizar a sociedade por prejuizos ocasionais e d d
ART. 2\-:'dA� orador compete fal�r em nom� da socie- MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO - Tabelião e 0-

voluntários que cometer;
a e, nas so em a es e nas que a SOCIedade se fIZer repre- licial do Registro de Imóveis.

e) - solicitar licença quando se ausentar por mais de sent�T 22 O
.

d t" .
HILA'RIO ALIDO SCmOCHET - Escrevente Juramenta-

6 meses. _
. -. presl en e e r�sponsavel perante. a SOCle- ao. ..

ART. 9 _ Os sócios passivos não terão direito de votar, dade,.pelas obrIgaçoes que contraIr, sem estar deVIdamente "-�� ',- .-. -�--

d bl'"
autorIZado.

nem de serem vota os nas assem elas geraIS. - ART 23 A d' t rt'
'

. . .

ART 10 _ Os sócios só terão direito de voto uma vez '.
- o

.

Ire or espo IyO compete dll'lgIr a
.

.

t
.

d
.

d d
' parte esportIva da SOCIedade em conJunto com os demaisqUItes com a esourarla a SOCle -il e. - memJ>ros da diretoria e sempre dentro das possibilidades

iCAPITULO III sociais, nomeando, inclusive um guarda esporte, o qual zela-
Das assembl-ias gerais. - rá pelo material esportivo.
ART. 11 - A assembléia geral, em que reside a sobera- ART. 24 - Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar o mo-

vimento financeiro e economico da sociedade, verificando
os balancetes e contas, livros e demals documentos, ínclusí
ve requerer ao presidente a convocação da diretoria, para
casos que julgarem necessários.

·�'-'M�aehinas· de
-

Costurl
IMPUREZAS DO SANGUE? Alemãs, Japonezas

'L'VIR OS: 106U;:18A e outros tipos pelos me-

L QI L L Ihores preços v.s. pOde-
rá verificar sem compro
misso, na CASA REAL.AUX. TRAT. StFILlS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JORREIO DO POVO DOMINGO DIA 28-3-1954 - 4

'"
,l.

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
L' o K A L E S .Briefe und Konsulten p 'O 'L' I T J_ K

Dr. Francisco Gollardi. In Rios do Norte. Landwirl-6uarallirim. Der Preis für Schalenreis an

Erholungsurlaub auf se- . Ermächtigung der An- diesem Platz schwankt zwischen 210 und 220 Oru- Der Herr Deputíer- I Ende Juli verlassen.

chzig Tage reiste Herr Dr. nahme einer Landfläche zeiros per -Sack. te Nereu 'Ramos, Präsi-' -x-

Francisco GoUardi, ôtaets- von Ricardo Hackbart Die Milch wurde für die Molkereien durch dent der Bundeskammer. Wie man überall hört,
anwalr der Komark, nach und seiner Frau in Co- die Coap auf den Mindestpreis von 2 Oruzelrcs wurde in Joinville durch wird Herr João Collin

São Paulo. rupá als Geschenk zur für den Liter festgesetzt. Jegliche Reklamation ein Banquett geebrt, an für die nächste Gesetz-
,

Während seiner Ab· Erbauung eines Schul- über die Nichteinhaltung dieses Preises muss di- welchem seine lokalen gebung als Kandidat für

wesenhelt wird die Staats- gebäudes. rekt an den Präsidenten der. Ooap-Floríanopolis Parteímítglíeder und die den Präfektenposten auf

anwaltschaft Herr Paulino Ermächtigung zur An- gerichtet werden.
.. Vertreter versohíedener gestellt werden. Aber es

Pedri als ôteerewenwelrs- nahme eínes Grundstü- Pensionär der I.I.P.I. - Jaragaá. Die M-indestpen- Munizipien aus dem Nor- exístíeren politische EIA

Adjunkt vertreten. ckes als Geschenk von sionszahlung beträgt Cr$ 349,00. Sie haben recht. den des Staates teílnah- mente; die ihn als Ei-

Walter Gösch und sei- Man kann nicht verstehen, dass eine pensionierte men. nheitskandidaten zur

Dr. Beno .nudsen. Nach ner Frau zum Bau einer Witwe etwas über hundert Cruzeiros erhält, wäh- .
-x- Bundesabordnung auf- .

elnlgen Jahren Aufenthalt Schule, rend Herr Rudi Emmendoerler, Pensionierter der Die Herren Doktoren stellen wollen, um einen
unter uns, wird in der Dem Herrn Präfekten IAPl, der gesund ist, um noch davon abgeben zu Luiz de Souza, Fernando Vertreter Nordkatarínas
kommenden Woche Herr den Hinweis des Kam- können, und eine Reihe anderer Tätigkeiten be- Ferreira de Melo und in jenem Hause zu ga
Dr. Beno Knudsen, Arzt merrates, Herrn Mario treibt, monatlich über eintausend Cruzeiros erhält. Olintho Campos werden rantíeren und somit die
und. Direktor der Sani- Nicolini, einzureichen, Dieses nennt man eine Pensíonskasse Typ "Mar, bei den 'pächsten Wah- Kandidatureu der Herren
tätsstafion dieses Ortes, betreffs der Erweiterung -melade".'. len zurGesetzgebenden Plácido Olímpio und A-

minl'IBI'eegnleaictuhngpo��oinerltg�� der elektrischen Leitung Induslrieller - CoruUa. Sie können einen, Kontrakt yersammlung Kandida- roIdo Carvalho, von
-

nach Rio da Luz und mit Ihrem Arbeiter auf ein Jahr machen. Sie ha- ,eil sein und als solche Joinville und Canoinhas,

reiD�ee�' verehrte Wlssens-
Garibaldi. ben dann keine .Verpflichtung auf Entschädigung müssen sie ihre .inneh�· die .sich um das Re!lnen
• kh'l f II I d··

während der Frist des Kontraktes. benden Sekretariate bIS streiten, auszuscheiden.
chaítler begibt sich im ran BISI. niesen Eisenbahner-Mafra. Wir mutmassen, dass das Feh-
nächsten Monat nach Tagen . ��rde He�r A�- len der Zahlung der Vergütung wegen Fehlen des
Deutschland, wo er in er- gusto SIlVIO Pr?dohl, DI- Geldes, des "Dudelsacks" (gaita), wie man ge
ner der grossen Kliniken rektor des Ro��os Jara- wöhnlich sagt, nicht möglich ist. Man' kalkuliert,
einen Spezialkursus durch- gUá,. nach Ourítíba t�ans- dass das "Defizit·� der Eisenbahn im vergangenen
macht, nach dem er zu- portIert. und ..

m eI�em Jahre die Höhe von hundert Millionen erreichte.
rückkehrt.

-

Sanatorium fur Gesítes- '

Dem werten Ehepaar oífe- kranke eíngelíefert. -

_ _ _ _ ..

rterre ein Freundeskreis
- ---- - - - - - _ ..

in der Bar Rodovi,ario I I fi III h· Sachverständiges Buchführungs-Kontor
. ein Spiessbratenessen zum ex unserer e use elnl
Abschied. Das Ehepaar ··THOMSEN"
erwarb sich während sei- Der Text unserer D d F N
nes Aufenthaltes in dieser Geldscheine ist einer '

Rua Mal. eodoro a onseca . 319

Stadt eine allgemeine Ach- Prüfung unterzogen wor- Jaraguä do Sul Santa Catarina

tung der Bevölkerung den und wírd voraus- Rechtsmässige Eintragung von Firmen, Statuten,
durch seine moralischen sichtlich geändert wer- Akten, Kontrakten, Aufhebungen, Gesuchen.
Eigenschaften und Güte den, da er Z. T. gram- Steuerliehe Buchführung für Handel und Gesell-
die es besaes. matikalisch nicht rlch- schaftsvereine, Bilanzen, Gewinn- und Verlust-

O h f tig sei rse pagará ans- konto und Erklärungen.lese Eigene a ren tra- tatt pagar-se-á) und teils
ten jetzt noch mehr hervor, den heutigen Verhältnis- Einkommensteuer für physische und juristische
als D�na Clau�ina Knud-

sen nicht mehr entspre-
Personen.

sen die Internierung ��s ehe, da "valor recebido" Allgemeine Han�elsobliege.nheiten mit tachmän-
armen Kna�en Baslh� 'urspränglíeh bedeutete, mschem Belstand.

��nzi�-él�:st1tl:�San�r�: dass 7der �anco IdO B�:- Sergio Thornsen, Kontador, reg. C.R.C. 0301
. .

P t AI m
den Wert In Go d a -

_ _
-.- - , .

ZU! In or o egre zu hl
..

Zwecke der Wiederhers- z_a__e_.__----
tellang erreichte. .

Dem Ehepaar Knudsen Unsere Devisealage.
wünscht der "Correio do b d A C bPovo" alles Glück. Für Importe, die nicht A er ie usreisser von

.

arUi a
Petroleumprodukte. Wei� flaffeeaussaat. Auf der Ab- zen und Zeitungspapier e$tgeoopamen. 1

bíldung, die wir an an- betreffen,wurden die zur . .. .

. J
.

..

•

derer Stelle dieses Blat- Verfügung gestellten De- .

DIe Polízeí von J?Jn getotet, und der andere

tes veröffentlichen, seh-I visen von 750 auf 312 .v�lle �ol}nte noch D1C�t verhaftet �urde, wooh

en wir die Aussaat von Millionen Dollar einge- �le. zwei Verbr��her, díe rend der dritte entfloh.

Kaffee, gemacht in die- schränkt. Durch diese In Jener Stadt SIch de� Der Gefan�ene .gestan�,
sem Munizip in der Nähe Einschränkungen wird Fes.t�ahme �urch zwei da.ss das TrIO emeu Tell

der Land-und Víehuírts- die nationale Industrie PohzI�ten wlde�setzten, der 10 Gefangenen aus

chaftlichen Station "Mi· ernstlich getroffen. Trotz- den ell!en toeteten und macht, welche am 20. �.
nistro Cleophas".' Dort dem beharrt Minis�er den anderen ,auf der!J. aus. �em Gefoongms
befinden sich zur Ver- Aranha darauf, dass die Flucht verwundeten, m. CurItiba entflohen.

teilung 120.000 Kaffeep· einzige Möglichkeit zur fes_t!1ehmen, .. pIe au� .dem Zuchthaus

flanzen. Lösung des Devisenpro. DIe Sucbe wur.de lO lO CurItiba ent!lohenep.
. . . blems darin besteht, die grossemMasstabe,Jedoch Verbrecher smd zu

I. MunlZlpal�ammer. In Ihr�r Importe aus den Verei. vergebeQ,s ...vorgenom-
fuercbtende Elemente, Die Zahnpasla deutscher Formel

letzt.e� SItzung nahm die nigten Staaten rigoros men, denn dIe V.erbr�. alle zu uebe� 10 J�hren
I�==========�========,I

MUDlzIpalkammer fo]gen. einzuschänken. cher verbargen SIch lO Haft verurteIlt 1,-

de Anträge an: J
den Waeldern von Boa

Den Gesetzesantrag
-

-

Vista, wo 'sie bislang
der übel.! den Durch- Er verliess den PSD noch .nicb,t festgestellt Oro 3.000,00 fuer
gangsverkehr, Registrie.

' wurden. .,

ruug von Fahrzeugen, Canoinhas, 20. Der Kam- Am 23 d. M. sah sich

Sammeltr&.nsporte von merrat Ricardo de Oli· die Poiizei von São

Passagieren und Instal- veira, Pessidist des Dis- Francisco do Sul drei SANTOS, 23 _ Die
lierung von Verkehrssta- trikts von Tres Barras, anderen Verbrechenr letzte· Partie Kaffee, die
tionen verfügt. schrieb einen Brief an gegenueber, die sich, an diesem Platz verkauft
Steuerfreiheit von Ab- das Direktorium seiner verfolgt, auch im Wald wurde, erreichte den

gaben und Taxen für Partei, worin �r seinen versteckten. Umstellt Preis von Cr$ 3000,00
dea Bau der Iutheranis- Austritt mitteilte und der widersetzten sie sich der fuer den Sack zu 60
chen Kirche in ' Três UDN beitrat.

.

Festnahme, wobei einer Kilo.

. Entfohene Mörder

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

den Sack Kaffêe

, Gültigkeit der
..

Zusammentreffen der
Wählertitel bis 1955 UDN vorverlegt
RIO, 20 - Der Senats- Florianopolis, 23, Das Sta-

prresident gab gestern atsdirektorium der Na
das durch den Praesí- tionalen Brasilianischen
denten der Republik Union beschloss, ihre SU
nicht sanktionierte Ge- zung zur Auswahl der
setz bekannt, bis zu den Kandidaten als Staats.
Wahlen, die bis zum 31. Bundesdeputierte und Se
Dezember 1955 stattän- natoren für den 30. April
den, die Ersetzung der und 1. und 2. Mai vor
schon ausgegebenen Ti- zuverlegen.
tel eínsehlíesslích der
Ergaenzungen zu dispen
sieren und endete, dass
die Rubrik des Praesí
dsnten des Wahltisches
in irgendwelchen Ab
schnitten in weíss er

scheinen wird.
Dasselbe Gesetz dís

pensiert auch die Pho· IA SIFILIB SE A·PIIUiSENTA SOB

tographien in den 'I'íteln, a.Úo.:ERAfl rORMAS. TAlS co ....o:

dis bis 31. Dezember I �:�::t;�·L��
1954 ausgegeben werden. €i S P I N H Aß

FIITULA!
Ú�CERA •
ECZEMAS
F&.FlIOAG
DARTROS
MANCHAS

.

ASTHMA
Wir werden darauf auf

merksam gemacht dass
die Tab ] e t t e n

"E U F I N"
"ELIXIR DE NOGUEIRA"

CIONHIIOlDO HÁ JJ ANOII
.........� ....Rft.

der C. F., BOEHRIN
GF;:R & SOEHNE, Man
nheim, das bekannte und
altbewaehrte Astbma-Mit·
tel, wieder überall erhäl
tlich sind.

TOSSES 1 BRONQUITES I

liMBO nEOSOT ADO
(SILVIIRA)

GRANDE T6NtUV

-P E B EC O

Apotheke "Sobulz"
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.
-

,

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
V�rtrauens und der Dienst.barkeit, die Sie

am besten zu �en geringsten, Preisen bedient.

lP:::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::-:::::r.::::::::-....::::::::::::::::;;;:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::.-:::::::::••�

" As Industrias Reunidas Iaraguá S. A. 11
HObonISTEn! Ab 29., maerz' kaufen· mir jedes �

ii Quantum Don TAnGERInEn II
ii

ii

ii Qie 'Tangerinen koennen ohne vQrherige. Abmachung geliefert werden. ii
�:::::::::::::::::::::::"'':::::::::::::"'":::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::-:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::f:::::::::::::::::z:::::::;::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::;.":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!i
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Indústria e Comércio W. Weege - S. A.
,

RELATÓRIO DA DIRETORIA

jj::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:-.:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::1
...:.- ,,:-,..

rr r CERA D��BELHAS.,·l1
I.!. '1 coM PRAM I

. :1.:1 o Doutor Nelson Konrad, Juiz de direito da
Senhores l\cionistas! ii _

.

::
comarca de jaraguá do SI:1I, Estado de Santa Cata-

E
' ii

:: rina, Brasil, na forma da lei, etc.
.

m cumprimento as determinações de nossos ii IIIEX INTERNACIONAL LTDA. ii
estatutos, apresentamos os resultados' do exercício ii li FAZ SABBR a lodos 08 que o presente edital
de 1953.

I
!! [Fábrica de Vélas) \ H de primeira praça, CGm o prazo de vinte dies, virem,

. Pelo Balanço e demonstração da conta Lu-!! Rua Elisa .Steín, sfm (vfsínho de B. Mahnke) li ou dele conhecimento tiverem ou ínteressar possa,

oros, e Perdas, podeis julgar a situação econornioa ii � . li que findo esse prazo, hão de ser arrematados. por
e financeira e, pedimos aos senhores acionistas a ii. Jaragua do Sul -:- Santa Catarina .ii quem maís der e maior lance oferecer, em frente às

aprovação de nossos atos é Balanço do exercício \\ � _ ; _:1··· porres do Edlfíclo do Forum, no dia 23 de abril

findo.
.

,_ _ " ,_ t.

proximo vindouro, as 10 horas; os bens penhorados
Acham-sé a disposição dos senhores aoíonis- á RICARDO HORNBURG, na ação executiva fiscal

tas todos os documentos com referência ao exer- Dr,' Waldeml'ro Mazur8c�en que lhe move a Fazenda Municipal, e. abaixo des-
cicio findo e colocamo-nos ä disposição para .quais- criminados:'

quer esclarecimentos. - 1°.) Um terreno situado ao lugar Bstraaa Ri-

Apresentamos nossos agradecimentos a todos e••• DE .A.8. beirão Grande da luz, fazendo frente com terras de

os colaboradores desta firma no empenho ue suas Arthur Hanssen digo Arthur Raach com 86,50 me-

funções para o progresso de nossa sociedade. .

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGU.Á rros, extremando de um lado com terras de Leepol-

Jaraguá do Sul, em 31 de Dezembro de 1953
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças do Mueller, com 1.100 merros e de outro lado com

_ Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas terras de Ricardo Kreutzfeld, rambem com 1.100 me-

_ Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização tros, fundos com terras de João Burger com 86,50
- Ráios Infra-vermelhos e azuis. metros, tendo a area total de 96.000 merros quadra-

,.. 1 _' dos vallado em cr$ 6.000,00 (seis mil cruzelros).
Assim, seré o referido bem arrematado em pri

meira- praça, por quem mala dér e maior lance ofe
recer, acima do preço da avaliação, no dia, hora e

lugar supra mencionados, podendo o
.

mesmo ser

examinado por quem interesse tive, em o local onde
se acha situado, neste distrito a estrada Ribeirão
Grande da luz. B pa'ra que chegue a noticia a 'pu
blico é conhecimento de quem interessar, se passou
o presente ditai que será afixado as portas do Fo
rum, no lugar de costume e publicado· pelo jornal
local "Correio do Povo". Dado e passado nesta ci
dade de jaraguá do sul, aos vinte. e dois dias do
mez doe março do ano de mil novecentos e cíncoen
ta e quatro.

Bu Ney Pranco.. escrivão, o subscrevi, (As
I�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�I' sinado) Nelson Konrad-Iulz de direito Bstá confor

me o original, do que dou, fé.
Jaraguá do sul, 22 de março de i964

O escrivão: NEY FRANCO

WOLFGANG WEEGE - Diretor Presidente
HEINZ MARQUARDT - Diretor Gerente

BALANQO GERAL DE 31 DE DEZEM

BRO _DE 1953.

A T I V O

lmovets e Benfeitorias
Edlflclos e Dependenclas
Maquinas e Instalações
Moveis e Utensilios
Veículos
Semoventes
Vasilhames
Obras' e Melhor. - Obra') em exerc.

Almoxarifado
Duplicatas a Receber
Mercadoríes
Casa Filial I
Casa Filial II
Empreet, Federal Dec. N. 1474
Tttulos a Receber
Caixa
Ações em Caução
Valores Segurados

PASSIVO

Capital
Fundo

-

de Resér\1à Legal
-

Fundo de Amortização
Fundo de Reserva Especial
Fundo pare Dev. Duvidosos
Dividendo
Obrigações a Pagar
Contas Correntes
Bancos
Contas Oficiais
Vene. Sal. e Abon. a Pagqr
Acionistas - Empr. Fed. Dec,
Caução da Dtresorta

.

Contratos de Seguro

1474

141.378,60
,_, 421.523,20

769.197,90
168.415,6U
398.768,80
13.900,00
119.444,10
196.659,90
162.197,30

- 1.229.117,00
1.326.425,30
193.654,50
218,745,60,
14.471,70

460.0UO,00
174.406,30
20.000,00

2.118.000,00
'Cri 8.115.302,80

3.000.000,00
113.923,50
820 357,70
38.198,80
122.000,00
300.000,00
144�892,50
869.891,70
488.326,70
19.733,90
50.978,00
9.000,00
20.000,00

2.118·900,00
CrI 8.115.302,80

. Wollgang Weege - Diretor Presidente
Heinz Marquardl - Diretor Gerente
Francisco F. Fischer - oi, Cert, 314 CRC. SC.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA
"LUCROS E ,PERDAS"

DEBITO

Vene. Salarios e Abonos
pelo saldo desta conta

-

Carreto de leite
pelo saldo desta conta

Fretes e Bmbarques
.

pelo saldo desta conta

Despesas Gerais
pelp saldo desta conta

Desp. de Fabricação e Bmbalagem
pelo saldo desta conta

Comissões
pelo sal�o desta conta

Premíos de Seguro
pelo saldo desta conta

Impostos
pelo saldo desta conta

Estampilhas '

pelo saldo desta conta

Contribuições ·para Institutos
pelo saldo, desta conta

Juros e Qescontos
pelo sa,ldo desta conta

Gratif. a Funcionarios_e Operarios
pelo saldo desta conta '

Contas Perdidas
pelo saldo desta conta

Fundo de Amortizaçdo
pelas amor'izações procedidas:
sobre Maquinas e Instalações
sobre Moveis e UtensiJios
sobre Veiculos
sobre Va"3i1ha_mes

Jaraguá do Sul, em 31 de Dezembro de 1953
264.261,30 WOLFGANG 'WEBGE • Diretor Presidente
.

'"'674630 HEINZ MARQUARDT - Diretor Gerente
(J. , FRANCISCO-F. FISCHBR - GL. Cart. 314 CRC. SC.

/"

125.702,00 PARECER DO CONSELHO FISCAL

681.611,80 Os membros do Conselho Fiscal abaixo assi-
- nados, tende examinado detidamente, o Relatorio

l• � �Z2 . .3.24,2o. :da Diretoria, demonstração da couta Lucros e Per.-
,�. . .

das, Balanço e demais documentos referentes ao,

11.575,90 exercicio enoerrado em.31 de Dezembrp de 1953,
depois de constatarem em tudo a mais perfeita

45.800,00 ordem e exatidão, são de parecer que os referidos
d()cumentos devem ser aprovados pela Assembleia

59.754,30 Geral Ordinaria e bem assim todos os atos da Di�
retoria, referentes ao exercicio de 1953.

Jaraguá do Sul, em 5 de Janeiro de 1954.

BERNARDO GRUBBA JNR.
ERICH BLOSSFELD
WALDEMAR DOUBRAWA

733.186,80

127.279,90

122.456,60

162.880,80
,

i84.785,20

75.919,70
16.841,60
39.876,80
10.362,00

(

O Doutor Nelson Konrad, juiz de direito da

são os melhores e comarca de Jaragua do Sul, Estado de ôanre Cata-

_ mais baratos _ ina, Brasil, na forma da lei, etc.
.J.

Faz Saber a todos os que o Presente edital de
primeira praça; com o prazo de vinte díes, virem,
'ou dele conhecimento tiverem ou tnreresser possa,
que findo esse prazo, hão de .ser arrematados por

Indústria de Calçados ; quem mais der e maior lance, oferecer, em frente

Goseh Irmãos S.A. .

ás portas do Bdificio do Forum, no dia 22 de abril
proximo vindouro, as 10,30 horas, os bens penhora
dos á LOURENÇO BANKHAROT, na ação executiva
fiscal municipal, e abaixo descriminado:

1°) De um terreno sito no lugar Ribeirão dos
Hungaros, nf municipio lote nv, !5, fazendo frente

- Jara.-uá do Sul - 00 mesmo. Ribeirão dos Hungaros, e fundos -corn o

Rlbeíräo das Pedras, entre lores nve. 17 e 13, con- •

fendo a area de 270,500 merros quadrados, a parte
pertencente ao executado a area de 33.812 4f8 ms2
avaliado em cr$ 3.000,00 (trez mil cruzeíros

2°.) De um terreno, sito no lugar Ribeirão dos
Hungaros neste municipio, lote nO. 13, fszendo fren
te ao mesmo Ribeirão dos Hungaros e fundos com,

o Ribeirão da Prata, entre os lores 16 e 11, conten
do a arei! de 276.000, d parte àvaltada em cr$. . .

3.000,00 (trez mil crl:1zeiros. TOTAL CR$ 6.000,00
'122.000,00 (seis mil cruzeiros) •

Assim, serão os referidos, bens arrematados em

300.000,00 primeira praça, por quem inais dér e maior lance ofere-

Cr$ 3.216.103,20 cer, acima do preço de avaliação, no dia, hora e lugar
supra mencionados, podendo os mesmos serem exa

minados por quem interesse o tiver, em o local on

de se acham sitUados, neste distrito, a estrada Ri
beirão dos Hungaros. E para que chegue a noticia

, a publico e conhecimento de quem .interessar, se pas
sou o presente ditai que será afixado as portas do'

3.210.734,00 forum, no lugar de costume e publicado pelo jornal
,

local Gorreio do Povo. Dado e passado nesta cida
____6_.3_6_9:....,2_0 de de jaraguá do' -sul, aos vinte e dois dias do mez

Cr$ 3.216 103,20 março do ano de mil novecentos e ci'ncoenta e qua
tro. Bu, Ney Franco, eilcrivão, o subscrevi. Bstá
conforme o original' do que dou f�:

Jarag-uá do Sul, 22 de março de- 1964
.

- O escrivão: NBY FRANCO

de Ferrament�s Agrícolas
DE PE D R o R E N o E L II
estrada Jaraguà Esquerdo

JARAGUA DO SUL- - STA. CATARINA

Executa-se qualquer serviço de ferra
mentes agrícolas pare uso dê lavouras,
como: Machados, Enchades Foices etc.

Serviço rápidl} e garantido e atende-se qu.alquer pedido

Santa Catarina

.,
NA FALTA DE I

ITi� .. ,

" :'-< APPeTITE .;���.
I
. ,

CBlçàdos

n·]R (Ge O

Magresa
,Canç.aço
Pellidez
Fraqueza

É iildupeDSa."
o uso do

Produtos da:

Caixa Postal, 11

IODOlllO
DE ORH

Pundo de Reserva legal
importância que se credita nf conta

Fundo de Reserva Especial
itr.portância que se credita n/ conta

Fundo para Devedores Duvidosos

, importância que .se credita n/ conta
Dividendo

pelo dividendo a pagar

30.400,00

12�348,20

CRÉDITO

Mercadorias
pelo lucro bruto verificado nesta
conta, conforme levantamento pro
cedido

Rendas Diversas
pelo saldo desta conta

Edital da
. Primai� .: Praça

l�illl �e Primeira ProCI·

CLINICA DENTÁRIA - RAIO X

Dr. Osny Cubas;. O'Aquino! II CIRURGIÃ.O DBNTISTA I
Consultório ao lado da Prefeitura Municipal

CLINICA • CIRURGIA BUCAL - PRÓTI!SB
Moderno TralameRlo de canais sob controle Radiogràfico

._ HORÁ,R 10
MANHA - das 8 àb 12
TARDE - Atende com horas Marcadas

W
NOITE - Terças e Quintas das 8 às 10

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA
���������

�������

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sociedade Esportiva "Agua Verde",
._ Edital de QONVOCAÇÁO -

I

São convidados os ônrs, membros do Con-
selho Dellberatlvo e Sócios da Soco Esportiva Agua

-------------------------------'-----N-. -1"'78--0:. Verde, para se reunirem em "ASSEMBLEIA GERAL
ANO XXXIV - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 28 DB MARÇO DB 19M' - 'SANTA CATARINA o ORDINARIA" na séde �ocial sita á Estrada Nova,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� ás 9 ho ras do. d ia 4 de iAbril, para de li be rar sob re o

seguinte: \
Ordem do dia

1°. - Prestação de Contas
2°, - Eleição da Diretoria
3°. - Assuntos Diversos

Ieraguã do Sul, 24 de Março de 1954.
Tarcicio de O. Motta . Presidente
Ingo Meyer - 1°. Secretário.

·e o R·R E I O O O p O V O

AASEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C-onvo.caçáo

Fecularia Rio Molha SIA. SINDICATO DOS EMPR&.GADOS
NO COMÉRCIO DE JOINVILLE

AS8embléa geral extraordinaria

'Convocação
. (Devidamente reconhecido pelo Exmo. Snr.
Ministro do Trabalho, Industriá e Comércio)

EDITAL
São Convidados os senhores .acionistas a ee

reunirem, em assembléa geral extraordlnerla, na se- Imposto Sindical
de social, as 9 horas do dia 3 de abril proximo vin-

1. O Sindicato dos Empregados no Oomê-douro, para deliberarem sobre a ordem do dia se- cio de Joinvile, chama a atenção dos Snrs. Empraguinte: gadores, exercentes da respectiva categoria profis1°.) Alteração dOI) estatutos sociais sional, em Guaramirim, Jaraguá do Sul e Oorupä,2°.) Assuntos diversos '

�

para o desconto e recolhimento do Imõsto Sind i-
Jaraguá do Sul, 22 de março de,1964 cal, nos termos do artigo 582 da Consolidação das
Adolfo Antonio Emmendoerfer Leis do Trabalho.

Raimundo Adolfo Emmendoerfer 2. Dito ímpôsto deverá- ser descontado na
diretores folha de pagamento do mês de Março, para ser Por este edital tícam convidados os senhores

recolhido no mês Abril ao BANCO INCO, e cor- acionistas a se reunirem em Assembléia Geral
responderá á remuneração de um dia de trabalho, Ordinária, em sua séde social, â Rua Mál. Deodo
assim considerado: ro da Fonceca, nésta cidade de Jaraguà do Sul ás

a) 1/30 (um trinta ãvos) do salário per- 15 horas do dia 17 de Abril de 1954, para delíbe
cebido em Março, quando o empregado fôr me n- rarem sôbre a seguinte ordem do dia:
s. 1 ist aj.. 1°) Exame, díseussão e aprovação da direto-

b) a importância de uma diária .on ria. Parecer do Oonselho Fiscal e do Balanço
equivalente à 8 horas, quando se tratar de traba- Geral; <,

lho por d i a o upa r oh o r a ; 20) Eleição do Conselho Fiscal para o exer-
c) 1/ 30 {um trinta ávos) da ímportân- cicio de 1954;

cia total recebida no mês de Fevereiro, quando for 30)Assuntos diversos de interesse da socís-
o trabalho feito por t a r e f a, e m p r e i t 1\ dadade.

/

o, u C o m iss ã o. Acham-sé â disposição dos srs. a-cionistas, osIRENE PEDRI GÜNTHER 3. Os empregados quando admitidos fóra documentos a que se refere o art. 99, do Dscre-Oficial da época prevista para a quitação do impôsto sin-l toIeí ns. 2.6�7 de 26 de Setembro de 1940.
dical, não ficarão isentos do pagamento, devendo'

,

� as importâncias serem descontadas no FIM DO Jaraguâ do Sul, 10 de Março de 1954.
PRIMEIRO M�S DE TRABALHO, e recolhi. Fríedrích Barg - Presidente
das ao BJ\NCO INCO em Guias 'que deverão ser

... _solioitadas aoSindicato.!!III •
Joinvile, 15 de Março de 1954.

Sindicato dos Empregados no Comércio de. Joinvile
JOSÉ GONÇALVES, Presidente.

Preíeííura Municipal d� Jaraguá do Sul
P O R T A R I A NR. 20

Auto Jaraguá S,� A. - In�úslr�H e Comércio

Reljstro Civil garda.

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do r". Distrito
da Comarca Taraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos 'exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

E para que chegue ao co

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

pedimento acuse-o para os

fins legais.

Edital n. 3.498, de 23·3-54,

M.ariano Trizoto e

ICarmela Mengarda
Ele, brasileiro, solteiro, Pr$cisa-selavrador, domiciliado e

residente em lrapocuzlnho,
filho de Luiz Trizote e de
Estefanea Trizoto.
Ela, brasileira, solteira, na Fabrica de Calçadosdoméstica, domiciliada e Cortidora e Cal(!ados L'da.

,r�sidente em Itap?cuzinho, Estrada Ilha da Figueiranlhe de Frederlco Men-
garda e de Sibila Men- Jaraguá do Sul -

Sapateiros e

Ohineleiros AGRADECIMENTOt
ocorrido em 1713/54, vem por este meio agra
decer a todas as .pessoas que a confortaram
no doloroso transe, enviando flores e ,coroas
e acompanharam a extinta até sua derradei
ra morada.

A Familia Ferrazza, pelo falecimento
de sua pranteada mãe

Dorothea Ferrazza,
�����u�����.
Serralheiro e Lanterneiro

PROOUR'A

-ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de lera-
-guá do-Sul no uso das suas atribuições, resolve:

Conceder seis (6) meses de licença, sem venci
mentos, a ELFRIDA G. GEHRING, ocupante do car

go de Professor Padrão "K", do Quadro Único do
Municipio, pare tratar de ínrereesee particulares. •• _

Prefeitura M�:�ii���-�: ja���%r��seSUI, em 23 r-'''-'F''-'''
.... ' .. _,......

,-':'-,·,-C'v·,_
..

,-t '-'·I'-"'-�de Março de 1954, .' I armaCla, en ra �
.

ARTUR MULLER DE HAJFER:M:.ANlS di:: C][A.. L�DA. i
Prefeito Municipal

I

Rua Cei. Emilio C. Jourdan, I. 62 -
_ Jaraguá do Sul,· S. C. J

I 'Drogas nacionais e estrangeiras, ,encon'tra-se, �
a disposição do distinto público, aprese�::,�,:lserviço criterioso e Preços Módicos

I

�II_ U, _IDI .. '11_ lliiiIl_IU_IU_ �r._ IDI .. III_II

Jaraguá do Sul, 24/3/54

Max Wilhelm

\

Vende-se
Uma C a r r o ç a de um

Cavalo, campleto com ca
valo e preparo.
Informacões na

Cortidora e Calçados LIda.
Estrada Ilha' da Figueira

Iaraguä do Sul

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

F�RMACIA NOVÂ
de BOBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajesos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
�Q)oo..-��I

I As Industrias Reunidas .Jaraguá ·5. A.
á parlir' de 29 de Março. comprem qualquer quanlidade

de TANGERINAS
..

N. B. - As Tangerinas podem ser fornecidas sem aviso aatecípadc

•

,I

'\

([)) sanäe (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CllAo WIEI1Et llN]D)[J§1[ilAt = JOlllOlfHlie .

S,..6Ã� Y'RCfA,
. -.

ESPECIALIDADE
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


