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·Câmara Municipal !JusGelino· KubitsGhek e
Apêlo ao Prefeito para inspecionar a Intendência de Oorupä e No�icias pro.cedentesl 8'

•

I· I que.
são de t�nto agrado

as estradas - Comissão para planejar o combate á Paralizia do Ru� de.Janelro, 'dão- . r-asl la do snr. JK. Diz-se á boc.a
.

_'

.

. ..
.

-

p nos cíêneíà, de que o pequena, que o Presí-Infantil -. Estrada Itapocuzínho-Bíbeirão Grande - areceres Presidente JK em data dente Juscelino fica
"

das Comissões aprovados \,
. ,

de 29 quartä feira última, tos do Presidente JK, maís "ins.p!rado" quando
Sob a presidência do cário pela desoüría de O Vereador Mario Nico- ás 12 horas embarcou (secretários particulares e� �rasl!la" e qu.e lá

Vereador João Lúcio da seu 'Intendente, assim líní, apresentou requeri- no "yiscop.ts" avião d!, e oficiais de. gabinete) existe mau! comodidade
Costa reuníeam-se dia como para que o Snr: mento ao chefe do Exe- Presidência' d� Repúbb- tambem seguiram para que no Catete ...
28 pa�sado 08 senhores Wald�mar Grubbe, veja cutivo, para que dê c!" com destino á B.ra- Brasilia.

.

Sabem lá 08 leitores,
Fidélis Wolf, João José o estado lastimável em prosseguimento ás obras sílía, ,levando consigo quanto custará aos cofres
Bertoli, José Pasqualini, que se encontram as da Estrada Itapocuzinho- VOLUMOSO EXPEI?I�N- ,Prova,:elmente, na fu- da Nação, o d,espacho
Mario Nicolini, Francisco estradas do Distrito, e Ribeirão Grande, afim TE, para, daquela Cidade tura capital federal, terá deste VOLUMOSO EX
Modrock, Erich Batista, as ruas centrais' da Vila, de ser ali restabelecido em formação, ser des- o

. Presld'"e.llte da Repú- PED1:ÊNTE, em Brasilia?
I Durval Marcatto e Rai- que estão intransitáveis. o trânsito. pachado. I blica, maIS socêgo p.ara '.

.

. .

mundo Emmendoerfer, A requerime�to do Ve-.
- Informam tambem, que os despachos de rotina,

. Assim. o B r a s 11 var

para maís uma sessão reador Durval Marcatto, I FOI aprov�do o par�- o Snr. Luca.s. Lop.� e �lé� ;,
dos pr!lzeres. de mdo n;tUltO mal .. �. Mas,

da Câmara de Vereado- foj constituida uma co- cer da Comls8ã� de FI- todos os auxílteree díré- meis uma víagenstnha Juscelino, muito bem ...

res�M�fu�fu. m�d� com��a d�nuç�,�ooMm�eO� _

Vereadores João Lucio çamento, em 2a. discus-

J U R ICom a palavra. o Ve'- da Costa 'Durval Mar- são, que' autoriza' o Exe-
.

.

reador Pasqualíní, fez catto, Fidélis 'Wolf e outívo . s adquirir um '

um apêlo, em nome do José Pasqualíní, para terreno :pa�a construção
povo de Oorupä, pare que

.

em conjunto ao d� Cemitério. de. Ret�r- Realisou-se 'q u a r t a - sQgui�a, a outras consi-I ereta passar.a� os jura",.que o Senhor Prefeito Prefeito Municipal, mé- cída, Em primeira dís- feira última a sessão do derações em torno do dos . a decidir sobre o

Municipal faça uma dicos e autoridades de- cuss�o o p8rec�r da Juri em que foi submeti- orime e do criminoso, fáto criminoso imputado
inspeção 'rigoros� ?la linearem um plano de Comls�ão de Le�lslação do a [ulgamento o réu terminan�o por

� pe�ir a a responsabilídade do-réu,
Intendência do Distrito ação para o combate á e JU8t�ça, que díspensa Ernesto Campregger aou- cond.enaC}ao do reo. Fmda Reabertos os -trabalhos
de Corupá, que se en- Paralisia Infantil que está de emolu�entos as- plan- sado de haver morto fi a acusação �oi dada a foi pelo Snr. Exmo. Pre
contra em estado pre- grassando no Municipio. tas e licença, pa�a .a golpe dê facão, em Ita- palavra a defesa que era sídeme do Tribunal do
_____________-----------

construção do. Edlflcl� pocuzinho, sua própria o advogado Dr. Arqui- Juri lida a decisão dos
d� Depa�tam�nto Fe�l- esposa Dna. E tel T ín a medes DantRI, que pro- srs. jurados 'e -

que fora
.

.

).
- mno d? GI.nás:� São LUIZ. Robertti Oampregher. duziu brilhante e juridica no sentido de condenar

ESCLAREÇIMENTO Em primeIra dIscussão o Devido ao fato da ra- oração. a 8 anos de prisão' oréu
requerimento do Verea· rigade de sessões do juri Recolhidos a s31a sé- Ernesto Campregher.
do� -!osé Pasqualini que em nossa Comarca, gran-
solICitou crédito de Cr'.· de era O número de pes- =======================Estampamos, em comentário, á sessão da 40.000,00 para a constru- sôas que se

encontravam] Jl})' r i' 't'
,

Câmara- de Yereadores,· em nossa última edi- ção' �8 Estrada Ano Bom, no amplo salão do Forum:
.

P lI,TJIlIDl' tfl\
.

.fl\ � tflIlUl ftTh'çl1o, que hãiia sido lavrado em áta um,...vóto partIndo das terl"as de, .' _

� W1 'UI, 'UI <tU. \UI
.

\UI o o o

de louvor ao Presidepte. João Lucio da Costa, H�p:.fl �. 'W-e,Q!!m:holl Fo.. 'PAb!U;ta a.. seasio e que J: ;P�J:',:QgquâüdO ã frente do executiV'Ó'''Muniêipal; e 'a6': tirai <äblda ãpfoViá(fo';;'�m fôi �resldidá- peio :Dr�"
,i__ - -.,

-

- - ,'", -. ,.��
> 'r-:' ••._'. -; .' ",_.,.;...c' .c'"",,"-

Prefeito Waldemar Grubbs, pelo fáto de haver priIlÍ!ir!, discussão, por Pa�lo Peregrino Ferreira, I "

O art. 1. da Lei n .. 16, de '7.8 936, da Câinarasido iluminado com presteza a rua 29 de unammldade de vot'!s os JUIZ. da Co�arca, teve .Múnicipal de Jaraguá e sancionada pelo entãoOutubro. parec.eresr- da Comlss�o lugar o s�rtelo d?s.J!l- Prefeito, tem a seguinte redaçã.o:No entretanto, fomos procurados por de Fmlinças, Econ,omla rados cUJa Co�stl-tuIQao "Em homenagem à passagem do pdmeiromoradores da citada rua 29 de Outubro, que e. Orçamento, .que auto- contou eom os s1"s. Bruno centenário do nas;cimento do eminente compositornos afirmaram, NÃO TER SIDO ÉSTA aUA rlza o Executivo á de- Leutprecht, Herbert Mar- patricio Antonio Carlos Gomes fica denominadaILUMINADA, mas sim uma· outra paralela á volver. á Comu�idade quardt, Waldir O. Rubini, "PRAÇA DA BANDEIRA BRASiLEIRA" o terrenoésta, ao que tudo indica sem denominação. EvaDgéhc� de
. RI,! da Geraldo ,Lessmann, �al- pertencente à Prefeitura, sito à Rua Abdon Batista".A rua 29 de OutubrQ, continua ás escuras, Luz III a Imp,ortâncla de ter �ertel, José Erschmg _ X _

.

apezar dos constantes pedidos dos moradores. CrI 263,00 pággs como Sobrmho.e .Walter Jaro�. Otto Fransel, Redator-Proprietário do '4Boletim
daquela via pública, feitos á Prefeitura Muni- emolumentos das plantas Após o mterrogatórlo !lo Leite", renomado técnico e incansável bata
cipal. Todavia, elclareéemos, da; Sessão da

.

de c.on8truç�0 da I!lesma do .réu passaram !l ser Ihador em pról ,do progresso da indústria deCâmara do dia 21 e de cuja áta nos bazeamos, Igr�Ja. E n�alme��e,. o OUVidas em plenáriO as laticlnios entre nós, citando o "Molkerei, undconsta como tendo sido iluminadti a rÚ8 29 proJ�to de lei,' qu�,. A�re teliltemun�as. Kaeserei.Zeitung-Alemanha", nos conta o seguinte:de Outupro e não uma sua paralela. Crédito EspeCial para Dada a pa�'Vra a� p.r. "Menos leite por. curiosidade - Em Salzburg,,

Fica, pois, esclarecido o engano, que' o reforço daVerba9·94-7, Pl'omoto�, este {feu 1�IOlO na Austria, um fazendeiro está processando o
não é nosso. num total de Cr'..... á ac�s�Qao com a leitura D�partamento de Obras Públicas, alegando que

'"- ......11 1.092.229,20. do lIbelo passando, em as SUBS vacas estavam olhando demais as obrai
-----------------------------------.....---.----. de coIisêrto da estrada, esquecendo de pastar e

O. fiRffiORIU WßRMfUnü Vacina
.

SALK para Santa dando, em conssqüênCiax�nos leite ..."

d Segundo a mesma fonte,. "Duas grandes
O novo Bispo a

C t·
·

.

cação em crianças de Assis que é o médico fábricas de leite em pó dos 'Estados Unidos estio

Diocese de Joinville 'a ar Ina zero a 4 anol!! de idade, d a que 1 e estabele- processando um médico de Chicago, por ter êste
_ alunos que pertençam cimento, viajará até a declarado que tiD;ha constatado que· o .n�8cimento

Por S. Santidade o Fpolis. _ O Departa- ao grupo etário parti�u- Capital da República, de gêmeos e trl·gêmeos era favoreCido pelo /

P a p a P i o XlI f o i mento Nacional do Ser- larmente senslve� à In- onde receberá a droga consumo. de l�it! e!D pó, o que te�ia contribui�?nomeado Bispo da Dio- '\"içoYSocial do Gomé�cio fecção.. ' considerada milagrosa, para rápida dlmmwção �do respectivo consumo .

cese d� Jo!nvil�e, o até vem de ad,quirir, nos Es- Na próxima ,!Iem�na o nos casos especificos de ----------------- _

então VIgáriO. de Laguna, tados Unidos, J.806 \lni- dr. Armando Valérlo de paralisia.. infantil. L, O ,e A' I, S�om GregorlO Warm�- dades de vacina Salk, '--------------------,;....
hng, que deverá assumIr última descoberta para As' at.·v.·d,ad'es do-.

o seu no;vo e ele�ado o tratamento de poUo-
posto em Jul�o próximo. mielite anterior - aguda,
Do� <!regorlO � uma das mais conhecida por pa· AZ DE OUROmais Ilustr�s figuras do ralisia 'infantil, cuja mo-

.

cléro catarmense e nas- léstia" infecciosa, tem Dia 18 do corrente o I O Az de Ouro, agóra sobceu em São Lugéro, mu- constituido verdadeira Az de Ouro B. C. recep. a direção do desportisnicipio d� Orleã"es, em

IsituàçãO de calamidade cionou a valorosa equipe ta H. Geifert 'Jr., vem de17 de Abril de 1918. qu.ando se manifesta em d.o "2 de Agosto" da Vi- dar continuidade a série
,

I crianças. -
.' zinha cidade de São Fran- de cordiais. encontros

V'· :1
-

t t d Segundo informou à I cisco do Sul, que nas entrE'l amigos do bolão,
.

lOlenla, empes a e reportagem o dr. Rober· cancha8 do C. A. Bae- confirmando para a tar-
no Chile to Lacerda, di.retor-re-I pendi disputaram valio- de de hoje - dia 2 - uma

gional do SESC catari- sos troféus, sagrando-se interessanté competição
Santiago do Chile - nense, essa droga, con· o Az de Ouro. A ani- eiltre' os seus comanda

Uma tempestade, acom- siderada decisiva na cu- mação. bem como o eB- dos e o Grupo do Ripa,
panhada de ventos de ra ou melhoria daquela pirito de camaradagem pau, da cidade de Oúri
até 100 quilômetros ho- doença, 'o SESC catari� entl'� visitantes e visita- tiba. Convem, assinalar
rários, açoitou a região nensa receberá, dentro dos foi de tal ordem que que, segundo é do nosso
central do Chile, destruiu de breves dias. 1.203 va- o Grupo do "2 de Agosto" conhecimento, a ilustre
cas8.s, cortou as <comu� cinas no corrente ano e sómente regressou aos equipe visitante e atual
nicações telefônicas e 603, em 1958. Pretende seus pagos nas derradei· mente o campeão dos clu
bloqueou�. ao derrubar o serviço médico do ras horas d� tarde de, bes que integram aSocie.
árvores sôbre as estra- Jardim de Infância, "Mu- domingo. 'dada Benefic,iente Rio
das, o tráfego por tel"ra. riIlo Braga", fazer a apli- Branco.

UM
A ilpminação da,' Rua 29 de Outubro

..

liro-Rei no Clube Atlético infinidades de vàIlosissi-
,Baependi. Será levado á mos prêmios.
efeito a' tradicion$l festa O Stand de tiro foi mo
de_ Tiro-Rei, pelo C. A. dificado, sendo mesmo
Baependi, no proximo que foi ampliado para
domingo dia 9. 8 as linhas- de tiro' em
Os preparativos já vão 100 metros.

I

bem adiantados, já que Q Rei Oswaldo Thim,
as comissões da festa já está com os prepara
estão se movimentando tivos em vias de conclu
send,o mesmo grande � são, para receber a visita
numero de, premios arre� na manhã de domingo
cadados, para os alicio- de deus subditos'
nados do Tiro, Bolão, As listas de adesões
Pêca, ,Tiro de Pressão, para � tradicional almo
Lance livre (Basquete) ço de confraternização'
e outros tantos diverti- entre os atiradores se en
mentos proporcionados contram em poder do Sr.
a08 ,Baependianos. Se- Willy Sonnenhohl.

gundo, já conseguim�ol Será por' certo, mais
apurar, estarã� e� dls- uma grande �esta organi.puta aparelhos d� Jantar, zada pelo Baependi.café, ferros eletrlcos, pa
cas. Jacus, Perus, e uma (Co�t. 'lta última página)
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cação das assembléias gerais será feira uma segua- pesa do valo comum, em dias fixado pela diretoria,
da oiro dias após que funcionará com t /3 de sócios e pelo fiscal, sendo os. faltosos multados em quan
quites, quando dai maís quinze dias ríver de ser tias que será fixada pela assembléia gera].

d V I A
.

I
.

I convocoda em terceira instancia. , Art. 24 - Os presentes estatutos sao reforma-Da Sociedade o a o gneo a RIO tapocú, Art. 15 _ As assembléias gerais, serão presl- veis tanto nos seus fins como no seu modo de ad-
com séde em Estrada Bananal, Municipio didas pelo respectivo. presidente e na falfa deste, ministração, desde que pela convocação prevista 00
de Guaramirim, Estado de Santa Catarina. pelo seu substituto legal imed�ato, com exclusão dos 'arr, 14, cOI}1�ateça.f!l á assembléi� geral 3/4 d� �u-

assuntos ligados diretamente as suas gestões, quan- mero de �SOCIOS qntres com a sociedade, em primeira

Da SO�i!��J�;�e�s fins do então, será eleito um presente para presidente, oonvoceçäo e, em seguida dita qualquer numero de
,

. ., especialmente para esse fim. . . sócios quites.
. " ,Art. 1 - A Sociedade do Valo Agrlcola RI(� • Art. 16 _ As atas das assembléias gerals se- Art. 25 - A sociedade somente podera ser

lrapocú, reger-se-á pelos presentes estatutos' e tera rão lavradas 'em ltvro especial pare esse fim, rubri- dissolvida quando assim determlnar a assembléia
por sêde a localidade, de Estrada Bananal, situ�do 'cedo pelo presidente, devendo as mesmas serem as- geral extraordinária convocada pera esse fim e com
no Municipio de Guaramirim, Estado de Sta. Catarma: slnedas pelos sócios presentes ou por tantos sócios voração de 2/3 de sócios quites ou quando se verí-

Art. . 2 - A Sociedade terá por 'fins diciplinar, que representem a maioria nas votações dos diver- car existirem menos de cinco s?Cios na sociedade..
manter, e regular para cada dos componentes desta sos assuntos. O sócio que qulzer manlfestar-se so- Os bens existentes na sociedade, nestas condí
sooíedede a distribuição da �gull canali�ada pelo bre qualquer assunto" deverá solicitar a palavra a ções, deverão' ser entregues á sociedade que se pro
valo donominado de Valo Agru:ola Itapocu, de pro- quem estiver presldlndo a assembléia, sendo veda- ponha a fins identicos da presente.
prtedade imediata desta sociedade e que tem lurlsdl- do falar mais de duas vezes sobre um e o mesmo Art. 26 - A sua primeira diretoria é composta
ção sobre o mesmo 'numa extenção de aproximada- aseumo. As votações serão tomadas pela maioria das seguintes pessoas: 'Presidente, Benerval Abilio
mente 8 (oito) quílornetros, partindo das terras de dos sócios presentes votando o presldenre apenas, Rosa;' vice-presidente, Ioão Vieira [unlor; ôecretärto,
Benerval Abilio Rosa, até as serras de Alfredo Fren- nos casos de. empai�. Antonio Bysewski; vice-secretário, Antonio Apertoto
cisco Albano, podendo o mesmo valo ser extendido Soares; Tesoureiro, Andréas lorden; vice-tesoureiro,
ii crilério do que pela sociedade, através de assem- CAPITtltO V 'Iosé Marçal Gonçalves; Fiscal geral, Heínz Urban;
bléia geral extraordinária, ficar resolvido. Da diretoria e do conselho fiscal Conselho fiscal, Alfredo Francisco Albano, Albino

Art. 3 - Seus fundos conetltuír-se-ão pela Art. 11 - A sociedade será administrada por Francisco Albano, e Antonio Serafim da Silva.
propriedade do valo, pelo! írnovels que adquirir, uma díretorla composta de: 1 presidente, 1 vice-pré- São sócios fundadores da sociedade, os ônrs.
doações, jóias e menselldedee que receber e outros sidente: 1 secretário, 1 vice-secretário: 1 tesoureiro, Benervel Abili<! Rosa, brasileiro casado, lavrador;
que pela assembléia forem estabelecidos, .epllcedos 1 vice-tesoureiro: 1 \ fiscal" e trels membros que joão Vieira Iunlor, bresíletro casado, lavrador; An,o-
pare os fins a que a sociedade se destina. constituem o conselho fiscal da sociedade. " nio Bysewskí, brasileiro casado, lavrador; Anfonio

Art. 4 - Os sócios não respondem subsidiá. Art. 18 - A diretoria reunir-se-á sempre que Aparicio Soares, brasileiro casado, lavrador; André
rlamenre pelas obrigações socías, mas a sua direto- pare esse fim for convocada pelo presidente ou pelo jordam, brasileiro casado, lavrador; Iosé Marçal
ria responderá perante a sociedade pelos preluizos que conselho fiscal sendo nela tratados assunros ligados Gonçalves, brasileiro casado, lavrador; Hetnz Urban,
a mesma venha causar (pela prática de átos i1icidos. li sua gestão e os lnreresses da socledede. Vagando brasileiro. c�sado, lavrador; Alfredo F�ancisco A��a-

CAPITULO II qualquer cargo, .seré o mesmo preenchido ou acuo no, brastleíro casado, lavrador; Albmo Prenclsco
mulado pelo seu substituto legal imediato, até a prl- Albano, brasileiro casado, lavrador; Antonio Serafim

Art. fi - A Sociedade compor-se-á de um nu- meira assembléia geral a realizar-se. da Silva, braelleíro casado, lavrador; Luiz Dorn, bra-
mero ilimitado de sócios, todos contribuintes, salvo Art. 19 - A diretoria administrará a sociedade sileiro casado, lavrador; e Brvtno ZaSirQW, brasileiro
aquele que por revelenres serviços prestados forem elaborando 'normas de trabalho fará cumprir os es- casado, lavrador. Todos domiciliados e residentes
dispensados pela assembléia geral extraordinária. tarutos, nomeará empregados e usará dos direitos neste Municipio de Guaramirim, Comarca de jaraguá

Art. 6 - Qualquer pessôa, possuídöra de ter-
pera cabal desempenho de sua missão, competindo do Sul.

ras que confinem com o valo ou aquelas. e� que ainda. organizar o relatório anual, com todos OS de
he, posslbtlldedes de servir por qualquer meio vlavel, talhes e esclarecimento, referenre a sua edmíntsrra
poderá fazer parte .de. seu quadro 50cia�, entran�OI ção, devendo o balanço geral ser apresentado a aso,no gozo de seus direitos e deveres, depols de aceito sembléle, acompanhado do parecer do conselho fiscal. __ , __ ,

pela diretoria e paga a respectiva jóia., Art. '20 _ Ao presidente compete presidir as
Art. 7 - Aos' sócios cabe � direito de usuf!.�ir assembléias 'e reuniões da diretoria, apresentará a

de todas as regalias que os estatutos ou assembleias sociedade etíva e passivamente, dentro, e fora da
determinarem, podendo : a) votar e ser votado pera sociedade e em juizo, autorizará as despêsas feitas
qualquer cargo na SOCiedade ou re�eber em comis- pela sociedade, rubricará, e assinará a correspónden
são cargos' aprovados pela assembleia: b) propor ,a cia e, conjuntamente com o tesoureiro assinará che
admissão de sóc�os, zelar pelo. bom andamento.e que e outros documentos de responsabilidad�. Em
progresso da sociedade: c) pedir por carta o de�h- seus eventuais impedimentos será o presidente subs
gamenlo de sua qualidade de sócio �o. quadro SOCiaL tituido pelo vice presidente. ,1\0 primeiro secretário

, Art. 8 - Para' gozar d,:�ses dlfelt?S e de ou.lros compete: lavrar áta, efetuar ,correspo.ndencia, organi
que os estatutos ou assembleia derermm.arem, _deve- .zar e ter sob sua guarda o arquivo e assinar a cor
rá o sócio eslar quite com a .tesourarIa e Qao ��r respondencia, comum tais como convites, comunica
sido suspenso :Jor qualquer motivo pela assembleia ções e anuncios, deixando para cada caso a resp{>('
geral.

.
tiva cópia. O segundo secretário auxiliará o primei-

Art. 9 - e dever de todos os SÓCIOS: a) pagar ro dito e será seu substitilto em seus eventuais im
a jóia quando aceilo como sócio: a) pagar a� men- pedimentos. O primeiro tesoureiro terá sob sua guar
saUdades e outros encargos criados pela SOCiedade, da todos os valores da sociedade arrecadan,do as.
respeitando as determinações dos estatutos" assem- tendas e fazendo as escritQrações das mesmas� 'pa.'
bléias gerais e átos da diretoria: c) manter a dici- gará e escriturará as despêsas autorizadas pelo pre
pUna nos cosíumes da região, ,não oferecer cam- sidente assinará recibos de qualquer espécie e, de ------------

panha de desmoralizaçqo da sociedade ou recrimi- acordo' com o que determinar o presidente, deposi� , �---'!!!!!!!!!!!!!!!!t./ÍI
nar átos da diretoria ou assembléia em público.

'

tará em estabelecimento, bancáriO desig[lado o nu-

CAPITULO III merário que tiver em seu poder. O segundo tesou-' M I LHOESDa admissão elemioflção e punição do sócios reiro será o substituto do primeiro em seus even

tuais impedimentos. Ao fiscal geral compete fiscali-
- Art. 10 - A admissão de sócio será feita me-

zar o qUe' pela sociedade for decidido, dando suges
dianIe proposfa assinada por dois sócios quites tões no sentido de melhor armonizar os interesses
aceita pela diretoria em votaçöo secréta por maioria da sociedade e dos sócios, percorrendo as instaIa
de volos, e em caso de 'negação haverá recurso pa- ções do valo sempre que necessário. Ao conselho
ra a primeirll assembléia geral que se realizar. fiscal compete li fiscalização geral da sociedade,

Art. 11 - Serão eliminados do quadro social, instruindo e dando, pareceres 'examinando os livros
os sócios que por mais de dois mêses consecutivos

em épocás, verificando a escriluração é situação da
àeixarem de pagar as mensalidades e outros encar- caixa, podendo pedir esclarecimentos sobre ca'sos
gos salvo motivo de fClrça maior, devidamente, com- duvidosos dar parecer no relatório e balanço geral
provado perante li diretoria ou aqueles que demons- organizado. pela diretoria, mantendo conjuntamente
trarem máu comportamento e os que deliberadamente

com a diretoria o bom andamento a que a socieda-
,trabalharem contra os interesses da sociedade. de se propos.

Arf. 12 - A eleminação será feita pela direto-
ria cabendo ao eliminado o direito de recurso para, CAPITULO VI
a primeira assembléia geral a realizar-se, valendo Das disposições gerais
até essa data a decisão da, diretoria. Arf. 21 - A conservação do 'Valo será distri-

Art. 13 - De acôrdo com II gravidade das fal- buido aos sócios, que pot grupos�u de' maneiras� a E,-LIX IR 914
tas praticadas pejos sócios as punições serão clasi- melhor preencher as finalidades, sendo o serviço de
ficadas em admoestação, multa, suspensão e elemi- conservação pago pela sociedacJe ou por outra for
nação, com recurso para a assembléia geral. As pu- ma, conforme for deliberado 'pela assembléia geral.
nições não isentam os sócios do pagamento das Art. 22 _ As contribuições variarão de acordo
mensalidades e outros encargos, assim como multas com a situação topografica do imovel de cada sócio
ou eventuais prejuizos materiais causados aQ bem e serão fixadas pela assembléia geral. Os sócios
da sociedade. I

que derem passagem grätuita do valo pelo seu ter-
CAPITULO IV rEmo e não o ocupem para fins agricola não terão

Da assembléia, e sua convocação e deliberação obrigações nGl ajuda da conservação do valo. r::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::.,'
Arf. 14 - As assembléias gerais são ordinárias Os sócios podem ulilizar, a água para irriga- i! ii

e extraordinárias. A assembléia geral ordinária será ção de arrozeiras, uma vez que a mesma ,carga de i!

Ir= 1P ([]) S I @ I JE Y IE IR{ II
li

realizada uma vez por ano Piua apreciar o relatório água volte ao valo comum, ainda dentro dos limites, !! ,=
, li

da diretoria e prestação de contas, devendo ser feita do terreno daqlJele sócio, afim de não prejudicar os, li
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II

para o mês de Maio de cada ano. visinhos. No caso da carga d'agua para f!ns de. i�ri-I II II
Néssa assembléia será eleita igualmente a no- gação não voltar ao valo comum, serlhe-a perm)lJdo, ii JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA li

va diretoria á qual na mesma data será dada a· apenas a côta d'agua necessária para a irrigação ii Secção de lavagem, depósitQ-de lubrificantes, I:

posse. A as�embléia geral extraordinária sempre terá, de suas arrozeiras. O não cum�rimento desta dispo· II combustível e acessórios.
ii

lugar quando convocada pela diretoria para aprecia-] sição, dará direito ii diretoria, através do fiscal geral, ii Lubrificação-carga de Baterias etc. II
ção de assuntos urgentes e inadiaveis ou peJa con- estabelecer penalidades, o mesmo acontecendo para li !l

v.ocação de dois terços\ de 'sócios quites. As assem- os sócios que perm.itirem animais morlos e detritos ,It' CONSÊRTO _:_ REPORMA E RETIPICAÇÃO DE AUTO- II
bléias gerais serão convocadas pela imprensa ou, no valo por �I�s utJzado.

, .

MÓVEL E CAMINHÃO. li
aviso fixado na séde social, por prazo nunca infe-, Gada aoelo no espaço do seu terreno, tera dl- II li
rior de oito dias da data de sua realisação, conten- reito apenas para uma bôca de água com dimensão ii

SER 100 RÁPIDO E GARAN'TIDO ii
do o inteiro teôr da ordem do dia. Não havendo que será fixada pelo fiscal geral, ou pela diretoria. II V "

,i

presença de 2/3 de sócios quites na primeira convo- ,Art. 23 -- Treis vezes por ano, correrá a Iim- �::::::::::.:::::::=:::::=::::::=:.":::::::::::::==::::::::::::::::::=:::::::::::::::b�
\

Estatutos

Guaramirim, 27 de maio de 1951

Presidente: BeneNal Abllio Rosa
Vice-9iJo: João Vieira Junior
Secrerérío : Antonio Bysewski
Vice-dito: Antonio Aparicio Soares
Tesoureiro: Andréas 'Jordan

- Vice-dito: José Marçal
Fis�a4 geral: Alfredo Urban
Cons. nseal: Alfredo Albano

Albino Albano
Antonio Serafim

Reconheço as firmas retro de Benerval Abilio
Rosa joão Vieira junior, Ailfonio Bysewski, Anronio
Aparicio Soares, Andréas jordan, josé Marçal, Al
fredo Urban, Alfredo Albano, Albi,no Albano, Anto
nio Serafim e dou fé.

Guaramirim, 27 de ma,io de 1951

Em testo. HCM da verdade
HERMINIO CELSO MOREIRA

Tabelião

IE PESSOAS 1m USADO COM
BOM RESULTADO O PGPULd

, OEPURAnYO Frutlferas e

Ornamentais

ELIXIR 914'
• SIRUS ATACA TOH O IJB&AIIS� Laranjeiras, Pe

cegueiros, Ka-
,

kiseir05, Maci
eiras, Jabolica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei-'
ras, etc., etc.

o FlCIIde. o Baço. o Coração..
a.eom.co. " Pulm688. a Pele
PnNI... DM.. nos 08808. R....ina.
1Iemo. Cepetra. Queda dO'Cabe
.. Anemia. e Abortoà.

Ccnsulte o mtk.lJco
.CoIIIe .. popular depurativo

::>eçam Catálo
go Jlustrado

........... 80 .rpRlsmo. Acrada.

... como '"" Ilcôr. Aprovado co.

..o auxfllal "llratamento da SI·
Flus e REUtJIAT'SMO da mes

•• or',e .... pelo O. N S. P.
LeopOldo Seidel

Corupà

/
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Lamentavelmente, mas maneira' de combate ao medidas de higiene pro- previstas no Código de
por um dever de ��de� mal, a mais absoluta postas pela Saúde Pública. Construções".
pública, damos creneia HIGIENE. H I G I E N E À essa luta de boa von- O Código de Oonstru
aos nossos 'leitores nesta pessoal, nos lares, quin- tade e humanismo, não ções, veda cabalmente 8
triste notícia > Mais de tais etc.HIGIENE E LIM- poderá faltar o apôio das existência de pocilgas e
uma dezena de casos de PESA pública 1't8s ruas, entidades de classe, C\o estábulos nas proprieda- !b õõiiiii:
Poliomielite (Paralisia In- terrenos baldios, deposi- Rotary Club, da Câmara des das ruas principaisfantil) foram registrados tos de lixo e detritos. de Vereadores - omissos, da cidade.

Inos últimos meses em A cooperação para pre- lamentavelmente, até a E para a edificação
n o Si s o Municipio. Até venir o alastramento da presente data ._ sem o dêstes e daquelas, esta-

. então, era como que des- Poliomielite em nosso qua não se removerá o belece normas especiais,conhecida tal epidemia Municipio deve ser geral. maior. e" principal obstá- quais sejam: construção
para a nossa população. São incluidos os paes, oulo à campanha, QUE de alvenaria, piso cimen
No entretanto, o apare- as familias, os poderes � A CRIAQÃO E EN- tado, com inclinaçãocimento em circunstâncias Municipal, Estadual e GORDA OSTENSIVA acentuada, água corrente
inquietantes de vários Federal. DE ·PORCOS. EM TODA eto., sujeitos à aprovação
casos de Paralisia Infan- A H I G I E NE· deve A CIDADE, INCLUSIVE da Prefeitura Municipal,til em Jaraguá, é que partir da casa para os NAS R U A S PRINOI-

por seu departamento
nos traz a público, para quintals e dêstes às ruas. PAIS. técnico, e aprosação da
alertar a população sôbre E, para que se tenha A. falta de rêde de es- planta pela: Saúde Pública
esse terrivel mal, que uma verdadeira HIGIE- gôto e água encanada, (Estadual).
ataca inioialmente as NE em nossa comuna, em Jaraguä, aos oitenta e E ainda, segundo o
crianças, para depois devemos, antes de mais um anos de sua fundação, mesmo Código de Postu-
passar aos jovens e adul- nada, dar combate ao não constituirá argumen- ras Municipais, em seu ,r-..aw.-�"""-"'4I_000_"'.n!(jJ� o(!Io�i1IO:i:
tos. O germem de Polio- maior inimigo da Higiene to sério para que se não Art. 40, constitue infraçãomíelite, penetra no orga- ...:.... OS PORCOS - dada melhore, por isso,· as. "Deixar de cumprir de- UPe Reinôldo Mn.a ..anísmo em régra pelas as eondíções em que são c�ndiQões higíêníeas .

da terminações das autorí-

II �
,ias o�ais. Tanto o síste- mantidos e criados nesta eídada.grandemente com- dades sanitárias em 'Caso II A.DVOGADOma respiratório como o cidade. prometI.d� pel� d�sc�do de irrompimento de. ..digestivo, são 08 condu-I . A

da a�mmlstraçaa püblloa, qualquer epidemfa, de-
toras do vírus. No entan- Apesar das pro'ld�n- coadjuvada p�r. um� fa- pois de tomados pübli- Escritório ao lado da Prefeitura
to. nas condições em que eias postas em prätíes, lange d� tradíoícnalístas cos".

L JARAGUÁ DO SUL �.

se tem apresentado o à brasileira, - pelos pO-, e rounelr?s. ,A ação urge. Tomemos
mal, em nosso Municipio, deres públicos, é' mister É pr��Iso que se dlg.8 posições. �������
as suas cara�erisUcas que os hamens. de �� aos e��n�s menos a�I-

������������__�������������������nos levam a crer seja a vontade e oompreensao, sa�os e, superfuos, que
sua tranemíssâo por via deapídos de quaisquer acima dos provelto�.de
digestiva. São alimentos interesses políticos, ou um o� outro mumoipe
infectados que depois de apêgo à conveniência de (por sínal 1;�dos Aabasta
introduzidos no organís- grupos dominantes, se dos) est� o I�teresse da
mo e por este digeridos, congreguem em verda- população; acima do 9uS
os causadores da grave deira cruzada a fim �e representa para muitos

D;re�io de J. Andrade Co/.bora�io ele WORd�n� e�areoor a p�u��ou��modernpHamp�_��������������������\������������Na maioria do •. casos, da cidade e do interior, hire, D?roc - Jersey, Po-
o paciente não apresenta dos riscos a que todos land-Ohina, Canast;a ou

maís que um resfriado eatamos , f!ujeitos, desde Oarunho, está a saude de
ou Indísposíção gastro- que se nao cumpram as nosso� fI-l.�os, a nessa

intestinal, com a super- pröpría sau�e. _

veniência de febre até o N�ssa conluntu�a.:.e na�
30. dia, para depois rea- em épocas ,de eleições, e

parecer com sintomas que se distingue os que
mais acentuados - febre �elam realmente., pelos

1
Por J. ANDRADE

alta, dores nos músculos ínteresses �a coletIvldad�, Pontilhada de ínéldentes de validar o tento caxiense último em Guaramirim te- .

e articulações, dificuldade dos que �ao constrangi-
em face da

. péssima e em visivel impedimento, nha sido honesta, é clarorespiratória etc. As vaci- d�s a servi-Ia apenas com
facciosa atuação \ do ãrbl- deixou de assinalar na que não e o clube com-nas contra a Poliomielite, VISt�1!I a !lgum cargo tro Levy Selonke� da Liga fase fin,QI quando maior provadamente prejudicadoainda que não total e eletiVO, senao em busca
jOinvilense de Futebol, ti- era o dominio azurra, conforme todos presencia-cabalmente comprovada de ,!aDl.agens e compe�- \Temos na tarde de domin, aquéla penalidade máxima ram foi indiscutivelmentesua eficiência. tem um /' rn �a!J0es de. �r.dem econo-
go na inauguração do indiscutivel no momento o Baependí.período negativo (i n c u- !I�I, mIca ou polItICa. Estádio «Rudolfo jahn», em que Hoppe cortou com Não fosse a inlerferên-ba Q ã o) relativamente

_ . pertencente ao Aval F. C_ a mão um chute em dire- cia das autoridades bemgrande (30 a 90 dias " D� esterIOrIda�e e es-
da cidade de Guaramirim, ção ao arco desferido por assim dos diretores doexistindo controvérsias -' n.oblsmo, que ;;6 .lmpr.es-I, a realização da partida, de Turibio. Como vemos, Avaí. F .. C., quero cr�rneste particular), findo PRISAO BE VENTRE SlOnam aos fflte!s e Ile-
honra que reuniu os es- dois erros capitais que que o boniro festival cui-os quaes, fica a criança ESIÔMAGO FIGAOO E INTESTINOS trados, o pov� }á anda
quadrões do Baependí x pesaram na balança, afóra dadosamente progr�madoou adulto imunizado.' fart�. Os palIa�I�08, �s I Caxias de jOinvile, venci- tantos outros quasi sempre pel.o c1ub.e �Ual"al�urense,Igualmente controverti- me�ldas protelatorla�,�ao da com grande dificuldade prejudicando o quadro te�la no fmal perdido �eudas entre os cientistas e ·Proporcionam bem�estar gera'. s!lt!sfazem aos e�plrItos pelo clube alvi-negro pela jaraguaense. Cansados de brilho por culpa excJuslv�médicos esturJiosos da facilitam a digestão, descon- lUCldos, votad.os a_ causa contagem 'mínima, tento

verem seu clube, ser. es- de ,um elemento que de ha
/ matéria, e a terapêutica gestionam O fígado, regutari- de s�us copCldadaos. A

assinalado aos 20 minutos bulhado pelo descarado D_IUltO deso�rand<? a �Io-Preventiva, e imunizadora zam as funço'es do /�-' 801uçao desse mágno da fase complementar por a'rbl'tro, a torcl'da J'araaua- flo,sa. camisa oa Ligacom a ministração de � problema, em q�e está
intermédio do avante Lori

ense não se' conteve: no jOInvlllense.Colírios ou Anticépticos empenh�da a sau�e, �a em flagrante impedimento. momento em que S. S. OUTROS DETALHESnasaes. Todavia, são hu- p�pulaçao do mUDlClplO, Nem azurras � caxiensesnanimes, os doutores em nao po�e ser 0l?stada proporcionaram ao públi-
sem motivos' justificados '-'ocal: Guaramirim (Es-afirmar, ser a melhor pelo� CrIadores de porcos co presente um bom fute-
ordenou a expulsão de tádio Rudolfo jahn).da cCldad�, que_ s� �P?em bol, cabendo as melhores Taranto, invadiram o .gra- 1. tempo - Empate OxO.às medIdas hlgleDlca.-s arões do primeiro tempo
mado origin�ndo-se então· Final: Caxias 1xO.propostas pelas autorl- ao" .

quadro J·ol·nvilense ao
tremendo sururú. Não Marcador: Lori.d d 40 t endosso em absoluto essa R

.

C 4t. 6 O.

a es compe.en es" na
passo que.a etapa com-· _',. e.nda r.. .000, O.defe�a de seus partlCula- plementar apresentou um

atitude da torcida é!zurra, jUiz: Levy Selonke.res IDteress�s. . Baependí bàstaote supe- como igualmente á crônica Quadros - CAXIAS:O que nao se admI.te, rior, não merecendo por- joinvilense não acatou o Pucini, juca e Lineu (Ivo);eI,? a_bsolu�o, e_!D contm-
tanto detxar o gramado quas; linchamento do árbi- Nery, Cleuson (Lineu) egencIa� ,alS, sao as aco-
derrotado. Todavia, a nota· tro Aristocilio Rocha, por Hoppe; filo, Alceu, Lorimo��çoes àe nat.ureza de maior destaque da 0\:1I5ião do eß-contro entre' (Suisso), Maco (Cleuson)polItICa, os ,exp�dlentes tarde coube sem dúvida Caxias x Olaria do Rio e Zezinho (lzidorinho).�e c�ráter eieltoreiro qu�, alguma ao incompetente de Jêmeiro realizado em BAEPENDf: Gau I k e,mfehzmente, desorgaDl- árbirro da L.j.F. sr. Levy Joinvile mas, de uma cou- Piaz�ra e Octacilio; Ta

.

zam· e ,tumultuam os
Selonke -que usando de. sa estou certo, nipguem ranto (Reiner), Americano�R!!pMo----------------====!1II e�preendlmentos .

que sua irrecome'ndável cap(l- em sã conciência, poderá e Schwerdtol"r; Turibio,A Sprindmann Visam, como no caso pre- cidad� moral estragou por atestar que a conduta do I Nulzi, Samir (Horst),• � sente, o bem-estar de
comp.leto a' partida que sr. Levy Selonke domingo Hamilton e Zico (Taranto).tol;los, a ilal�agu�rda da
tinha tudo para agradar.... ..

saúde da populaçao. Não posso compreender
O Código de Posturas como a equipe do Caxias Dr. Waldemiro MazureehenMunicipais, (lei n. 18 de com tantos juizes

-

de iDe- CASA DE SAUDE26 da Maio de 1948) em gáveis qualidades exis- '-

seu art. 53 determina que tentes em joinvile procu- Rua Presidente Epitácio' Pesôas N". 704
"dentro da cidade, na re justamente trazer um (antiga residência 'de Emanuel Ehlers)zonà urbana, a criação elemento de c_omprovada Clínica geral médico - Icirurgia de adultos e criançasde suinos e existência de incompétência. Público e .

- Parto:, Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtasestábulos, dependem de notório foi o prejui:zo do Indutotermia - Bisturi-détrico _ Electro-cauterizaçãolicença especial e ficam Baependf com a atuação - Ráios Inira.vermelhos e aLuis.sujeitos as constru9ões do sr. Selonke, pois além ..__IIIÍII • _
/

ESPORTES

Resultado injusto para o tetra- campeão jaraguáense
O empate seria o melhor placard Outras Notas

Poliomielite sm J'araguá do Sul

•

Dr. Francisco Antonio Piccione
::M::eDICÓ

Cirurgia Geral de adultos e criançab CU- ,
nica Geral - Partos _ Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS.
(Clara Hru8chka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESúS DE NAZAR� das 15 as 18 hs.

,I CORUP.&_ - SAN�A CATARINA

Dr. Fernando

•

Formado pela Faculdade de Ciencias Má':'
dicas da Universidad� do Distrito Federal

CllDiea Médiea. - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 \ex-residencia de dr.
Alvaro Batalha). '

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
'1_11._111_1 ._IU_III_ln_IU_' _ dI_IU_"I�'1
_ 'Atende chamados de dia e a noite -

CORREIO, DO POVO
A Gerência avisa aos seus assinantes

que estão em atrazo com suas assinaturas,
para .nos remeterem com brevidade .

./"

Outrossim, comunicamos aos nossos as

sinantes de fóra da sédev e, aOI de outras
localidades que poderão fazer a remessa da
importância pelo Correio.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

. LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto .

eteito Dispensa purgante e
J dieta!

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

Proteja a saúde de seus tilhos e a :.�a p!ópria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIB!
,

MlNAIfCOBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE

x Bcependí O

..
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Deutsche Beilage des "Corre�o do Povo"

Uva a todos os lares

as extraordinárias

vantagens que a

refrigeração. elétrica

oferece para· a saúde

e o bem estar da

família. CLIMAX
i':�

atende rigorosamente, a l
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:1::=:::::::::=====;====:::====":::::::::::::=====:::==::::::::::::=::::::=:::::;::::::=::=:=:", ProibiçãoiI í iilJ1i AGO RA p' A R'A PRO N.T A E NTR E G A II Prolblmos a todos: .. os O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, juiz deli , . n moradores vizinhos ao Dlreíto. da Comarca de jaraguã do Sul, Estado deii AUTOMOVEIB II f'.. nosso terreno que, rca Santa C.atarina, Brasil, na forma da leí etc...It

DKW
li expressamente proibidaa.

. .1.:.1 '

. :1:1 entrada ou trevessla do FAZ SABER daos que (�OP)red�ente �dltal de cdl!al
-

.

mesmo de quem quer que ção, com o prazo e rrtnre tê las, Virem, ou e e

It ii s�ja sob penas poltclats. �oEnBheEcLimLOento tivereml'hql,leOPLolNrPDaINrteAd�EWBAELR.EoM��u II jaraguá 'do Sul 15/5/51. K e sua. �u er
A •

K ,

ii II ' foi dirigida a petição do teor seguínte : "Exmo. Snr.
II Perfeito nos mínimos detalhes, o DKW foi construido fi .ERNESTO BRUNS Dr Iuíz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul:

!I dentro das' exigências de nossas condições geofisicas. II RUDI BRUNS W�ldemar Rebello' e sua mulher Olindina Rebello"
fi Um carro rápido e de fácil manejo no tráfego, II brasileiros, casados, êle lndustrlale ela doméstica, re-
.ii reslatente na estrada. IIJI

Cure seus males e poupe seu sidentes e domiciliados nesta cidade de Ieragué do
iI seguro e

!
bom din.beiro comprancio na Sul, vêm mui respelrôsemenre perante V. ßxcia.

iI' II FADMAGIA NOVA expôr e requerer o segulníe : 1°. - Os ôupltçenresI II n
eram possuidores à justo título de um terreno, situa-I! Em Exposição e á Venda nos II '

lIe BOBEBTO M. BOBST do nesta cidade à rua Merechel Deodoro, que hou-
d Revendedores Autorizados .

II • que dispõe de maior sortimen- veram por compra de Catarina Merholz Wensersky e
ii II to na pr�ça e oferece s�us arti- outros, conforme se depreenda da anexa Escritura
ir

TR I N K5 & C IA
II gos a preços vaoiaJesos

II U Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá Pública de Compra e Venda, lavrada no cartório
II ..

• li - .. - desta cidade aos 6 dias de novembro de 1945, cuja
ii .

P 1 23 ii 1- ,,-
-

� - � - ãree total era de 15.490 metros quadrados, vide doe.
i! Rua 15 de Novembro, 623 Oaíxa osta,.

II ======:::_...:�==
an. n-, 2. 20. _ Do mesmo anexo documento pelas

'Iill J O I N V. I L L E
'. Iii Precisa _se anotações que contem,' deduz-se que foram vendidas

II ...l' várias perres desse terreno, numa área total de 13.490
�::======:::::::::=::::::===:::=::::::==:::=:::=::::::=:::===::::::::::::==--=::::::=:::=:::===� Serrado'r �:�0�ít��a��8���dO��:�ee �:er;aI3� ���li�a3:::' d:
�====::::::===:::==�=::::::==::===:::=======:::=:::===:::�-�::==�==:::=�: 8 operários para de 2.141 mcttosqpadMdo�3�-Oeonenoentt�an�
II Empr.. Sul Brasileira de Eletrecidade S..A. II servíços no mato q�e há um excesso de terras, pois que o resreute
II :M.A.r:RIZ: JOINVILLE ti

Oosch Irmãos SIA; lotaliza a érea de 8.363 metros quadrados, cujo ex-
il ,!i cesso é portento, de 6.410 metros quadrados, que osli Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: I :::=::::::===:::=== Suplicantes possuem com animus domlnl" por maisII Uma linha. completa de motores nacionais e estrangeiros' de alta e baixa li

�
de trinta anos por e antecessores; 4° -- O terreno

ii rotação ... para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MI;DI· I!' echa-se situado à rua Marechal Deodoro, fundos, e

II CÃO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS II Vende-se tem as seguintes confrontações: ao Norte com um
II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de' LUSTRES, CASTIÇAIS LO· 1'1 U

..

d
caminho, com 73,40 metros; ao Sul, extrema com

I' OS de
I

ARANDELAS, . MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de I' ma gaíta plana a Marcarto & Irmãos e Germano' Pavanelo, respectiva-li luz' e força de qualquer capacidade. Contadores 'OE a prazo."
. .' II 48 baixos. mente com 10,00 e 61,00 metros; a Oeste, com Eduar-

II A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualqtl.er pedido de!l Tratar nesta ge- do Machado de Oliveira e Freiberger com 62,00.1 instalação de luz e força.
,

ii rencia.

Imetros e a leste com José Pellss, com 83,00 melros,�=���=��=====:::==�===:::==�=�===��� ,

conformedeeonedocroquisanexo.(Doc. n. �). Não
- ..-----------. ... ..., . ._.. possuindo os Suplicantes título sôbre a area exce·

ATEN'ÇAO Lavradores e Crl·adores,1 -.iJ-----------------
..

·--------------� dente que é de 6.410 metros quadrados, querem ad-
n' . ß quirir o domínio com fundamenro nos artgos

.

A Associação Rural em colaboração com a .;;,.11 IrBnSodrles ßiTreDASCcBtBrinenSeS.U. I. :JI.:I,I:: �:0195��2e �� ��:��m�J:�ee d�e� 2�:��:: 14g: "!a���
Prefeitura Municipal, realizara. no próximo mês guintes do Código de Processo Civil. Assim, pede
de Julho a tradicional festa do "DIA DO COLONO"

II II e requer a V. Excla, se digne ouvir as testemunhasavisa que haverá exposição de animais .
e produ- i.

/ Agente local: SÉRGIO THOMSEN li adeente arroladas e que comparecerão em juizo, in-tos agrícolas.
.. 'i!!! ._�. Esc"ritório Técnico.-Contábil "Thomsen" - :1.,1 d�p.el1"�l1'� de ÍI_llim_ação•.sendo J�i'�L�. ju�_t!nçaç�oOs interessados poderão ínsorever-se Da.

. "ab , .. .,.. - .-

f'
.

d � v,

d'
'" .

ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca !! 'a -tnftlo , e, iu ga
.

a esra proce enre, prossiga-seAssociação Rural. .

II (enfrente à Prefeitura Municipal) ii no feito ne forma da leí procesaual, sendo citadosO pr'ograma será publicado oportunamente. II II os confrontantes, o Dr. Promotor Público e o Domí-
, Walde!!!or Grubba - Prefeito Municipal II Aceita encomendas e- cargas pera qualquer ii nío da União para, após os trâmites Iegaes, ser,
Albano Kanzler - Preso da AS80c. Rural II localidade do país, com fréte pago e a pagar ii oportunamente julgada procedente a presente ação,

II e reembolso. ii podendo os Suplicantes adquirir ó necessário título

fr:::::::::::=:::::::::::·::::::=:::==:=::::::::::r:-..-.:;=::::::===:::=:::..."!\ II Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro li para a tran�crição no Registo de Imóveis. Protesta-se

ii 1Th lQ). 1Rm>.ll"I8I TCl' "1UfM A. N�T Il II
.

do ·Sul, à vista e crediário, para qualquer I! provar o alegado por todos os meios de prova em

II llJIJß .._� 'lJ ID\.ß\ !V,ll.8\.l'tl� ii 11 localidade do país. 'i direito permitidas, vistorias, testemunhas, documentos,
li MEDI(}O f}IBUBGIAO

.

I,J ATENDE à venda de passagens. aéreas ao I: perícias,·.requerendo desde já o depoimento �e quem
:: I exterior, pela Scandinavian - Ibéria .. Swissair. ii os contestar, sob pena de confesso. Em anexo
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii �I uma procuração, uma Escritura Pública de Compra
ii sidades de Colônia (Afemanha) e Pôrto Alegre ii Informações Departamento de Turismo TAC II e Venda, um Registo do Imóvel, mais um croquisii �

-,." ,p do terreno e um talão comprovante do pagamentoII CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B .:=::::c:::::====:c=:::::::::::::::.-::==:::=====-=::::::::::: da taja judiciária. Para os efeitos fiscaes dá.se ii
II CLINICA GERAL presente o valor de Cr$ 3.000,00 (treis mil cruzeiros).ii
ii
ii
ii Consultório e residência:U �
fi Tel.' 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
II CONSULTAS: II
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
II Pela tard�..._: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas Il
II Atende chamados tambem à Noite JI\�:::::==:::====:::=::==:::====::::::==:::=:::==::::; Fósforo, Cálcio, Arseniato

e Vanadato de s ó d i o

tORga ,ratie. em Hospitais Bafope••

Proibição
Nós abai:ia assinados·

proibimos terminantemen� ,

te a entrada de pessôas

Iestranhas em nossas pro
priedades, afim 'Ile caçar,
pescar e tirar cipós.. . I
Não nos responsabili

zamos pelo que posaa
acontecer aos infratores
da presente prOibição.
Estrada Itapocusinho,

18/5/1957.
. Lindolfo Schmidt
Domingos Rosa Irmãos
Fritz Kunze
Frederico Köehler
Alfredo Köehler
Alfonso Lessmann Irmãos
Alfonso Lessmann
Bertoldo Bartel
Francisco Dalprá
Henrique Bast
Roberto Milker
Estefano Maier

·CONTÉM
EXCELENTES

ELEMENTOS TôNICOS

SANGUENOl'

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de $ Ó á i o,

Tônico d�s convalescentes
Tônico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Cr,iam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nifiçaçãö geral do orga-
nismO COrh o

Sanguenal

Edital' de Citação

Termos em que Pede e E. Deferimento. (Sôbre es

tampilhas estaduais no valor de Cr$ 9,00, devida
mente assinadas e datadas, o seguintes): "jaraguá
do Sul, 21 de fevereirO' de '1951. PP. (a) Priamo F.
do Amaral e Silva". - Rói das Tetemunhas: Dorval
Marcatto, bras., cas., industrial, Carlos. Hass bras.,
soIt. comerciante e Alfredo Jtnsen, bras. cas., comer
ciante. Todos residentes nesta cidade. À fls. 11 a

seguinte sentença: "Vistos, etc. Julgo, por esta sen.

tença em face da prova produzida, a presente justifi�
cação, promovida por Waldemar Rebelo e sua mulher,
para Que os devidos e legais efeitos se produzam.

Façam-se as citações requeridas. Expeça-se. carta
precatória a fim de que seia citado O representante
do Domínio da União, em Ftorianópolis. Citem-se
os interessados incertos, com priízo de trinta (30)
dias, por edital afixado no' lugar de costume e pu
blicado por três vezes, sendo duas no jornal de cir
culação looal e um no Diário Oficial do Estado.

COtiTÉM
EICELEITES '

ELEI1UTQs TOIICOS ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Custas, pelo justificante, P. R. J. Jaraguá do Sul, 2
maio de· 1951. (a) Paulo Peregrino Ferreira. Em
virtude do que cito e' chamo ii todos quantos inte
ressar possa, e direito tenha sôbre o imóvel reque
rido, a virem no prazo legal, alegarem o que julga
rem a bem dos seus' direitos. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém alégue ignorância,
mando expedir o presente edital que será afixado no
lugar de costume, publicado pela imprênsa local e no
Diário Oficial- <1,0 Estado. Dado e passado n'esta
cidade de laraguá do Sul, aos 10 dias do mês de
maio do ano de mil novecentos e ciDcoenta e sete.
Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

(a) Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito dc:t Comarca

Conférc com o original, do _que dou fé.

Jaraguá do Sul, 1°. mdio de 1957.

O Escri1vão _. AMADEU MAHFUD'
,

y\\� Combate as

,� ,. 'rregulanda
"""'--J._.....--�. es das fun

ções periódi
cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

TODlCO dos c.onvalesl!entes
Tenico. ,des,., dtsnutridos I: '

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificaçã� geral do orga·
Dlsmo com o

, Ivó, Mãe, filha. .

Todas devem usar
a FlUIOi.SIDATJNl !'

Dr. Murillo Barreto da Azevedo
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá do Sul
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'c o R R E,I O O O 'p O y 'O "an!��;.d:���������<;�:��:.���::
da. Polônia, cardeal Ste-I do por ter permitido 8S-

phan Wyszinsky, foi re- ta visita. ---

cebido pelo Papa Pio XII,
que lhe entregou o cha-

------.---

peu cardinalício. O car

deal polonês é o primei
ro prelado de um país
da cortina-de-ferro, que
realiza visita oficial
ao Vaticano, e o seere
tärío-geral do PC polo-

,

JARAO�Á DO SUL - DOMINa0, 2 DB JUNHO DB 19'67
-

SANTA 'CATARINA -' N. 1.941

TROVA

ANO xxxvm

LOCAIS (�onünuação da
primeira página) 'Registro. Civil

Tal beleza em tôda parte,
eu contemplo, deslumbrado,
que, a meu ver, trabalho de arte
só por Deus foi realizado.

HELIO C. TEIXEIRA

"

ASSINE

SOCIEDADES ANONIMAS
A·�evi8ta que .iníorma, esclarece e defende
as sociedades em geral e, especialmente, as

sociedades por ações
LEIS - JURISPRUDENOIA
PAREOERES - REPORTAGENS

E INFORMAOÕES ÚTEIS
Assinaturas com o Agente:

G. RODOLFO FISCHER

�=================a�

T
TONICO CAPILAR

POR EX( E L E N C I A NUNCR EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
E -C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
CJQ,C'E I R A S,
F R I E I R A 5;
ES P I N H.A '5, E TC.

uml lOS ea

flOS E DEMAIS

tUCeou DO ,.

Lavando corn $ê;l.bão (MaNa Begtstrldl)

Virgem' Especialidade
da

.

elA; WIEIlEl
.

KN]))lU§1[IK!l JoimrvH!e
'-

.

I economísa-se tempo e dinheiro.

st>-ßÄ���Rat,., ,

Esp tCIÂlaDAOE •

I
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