
Atenção, Desportistas! Não ,percam as sensacionais .partidas de VOLEIBÓL
. (masculino e feminino) que HOJE se realizam ,na

quá.dra de Basquete e Voleiból, ,onte� inaugurada do Clube Atlético Baependi. Equipes_ ,de São
Francisco, Joinville, Jaraguá e' Rio Negrinho. A tarde na séde social uma grande' domingueira

social, oferecida ás delegações visitantes� ª.§§§§§§ª§�

eINE' BUHR UM. CASO DE POLICIA
Não nos é mais possí

vel calar ante a situação
calamitósa e'iIl que nos
eneoutramas em Jaraguá,
no que se refere ao eine

B���o todos sabem,�' estav� tora d,o "Circuito t�nte desculpa "Ião velo a l�cal �nunciar - 88.si�- .
Exibindo, embór.a, In

Cine Buhr é de '0 .'. Daux
'. filme .•. " e lá nós vamos tIr,5 fIlmes, mas só tive. díos, Soldados, Tiros e

d��e de.. n:na 'fir� p:!�_ �as.s�u? C,�ne Buhrpara para casat tristes por. ter- mos um terça.feira,.assim Flexas, V. S. -não nos
.

tíóular que • "plorava a
o Oírcuíto ... E o que mos perdido o nosso va- mesmo o que devía ser está fazendo um favor,

axibi ão dri!;�hmes ci e. aCI)!lteceu ??? .

líoso teJDp�, em. saindo exibido sábado. porque nós pagamos -

ÍÜ8to�rã"'icos sendo:') FICOU, o público que de casa, muito embóra na Francamente é de re- e bem caro - para ver

na
' mai6ria •

dos fílmes gosta de cinema em Ja- certeza de ir assistir ne voltar... as ..,"bombas" que a sua

apresentadcs estes era� raguá, em condiQ.ões pio. Oine Bu:�r - Indios, Sol- E' chocante e humí- Empreza nos reserva,
fornecidos pelos Estabe-

res que as anterlOr�8. dad?8, TIros e Fl�xas ... �ha�te, estaro;t,os s?,b o m�s que .aC! menos elas Tenha dó Snr. Daux!

lectmentos JoséDauxS/A
O rebutalho dos tílmes Amda agóra, saoado o Jugo de um trust co· sejam eXibidas... Não merecemos o trata-

'

co séde e FI" Ó· em exibição no "Oircuito Snr. MarioMüller, Geren- mo êste do Snr. José Saimos de casa para mento que o senhor es-

Po�s � que �o' oso��a� . � Tubarão" são destinados te do Cine Buhr, pessôa Daux... Mas· que vamos ir ao Cine Buhr, porque tá n08 dando.
.

' IS ri ao Cine ,Buhr. - Ora, das maís conceituadas fazer? ßles estão com
,

�a��o�:: ���r�Osd�i�m�; diriam, os Bstabetecímen- em nossa cidade. (e q!le, os "'tru!lfos" nas mãos, e ==.===================
P d t d ru

tos José Daux S/A, - Os por culpa dos "Tubaro�s só nos Jogam o "bagaço".�I d · P )' � . �ro u oras e I meso Colonos de Jaraguá que' Daux" está ficando desa- O que é de 'lamentar- n ormaa O AconteCimentos o lflcos
rÉ um ver d a de i r o se arranjem com êstes creditado e desmoralíza- se, é a situação embara- -,

.

,

"TRUST" Olnematogrä- "Abac.axis".. do) b:�via pro�ramado e- ços�, em .9ue fica o Snr. .'

.. .

t

fico em mãos da SIA do: EfetIvamen.te, tínbamos anu!l�Iado o fIlme "Tra- MarlC! Müller, Gerente, Nêste país, o vocábulo litl�O brasíleíro, e talvez
Snr..Daux.

'

, nós, e o públIco que gos- gédía de um Erro" e na do Cme Buhr, (que, ao escandalo,quandoempre- sérias mudanças, por-
Possue êle um grande ta de Cinema, de nos con- hora da. Sess�o, yeio .0 que. sabemos já .pediu gado nos caso� de. admí- quanto o Min�stros da Jus

Circuito de Cinemas e tentar com aquelas ver- costumeiro "laD velo o FI1- demissão por mais de DIstração pública, Já qua- tíça, que o _!Iel do poder
póde com a força que iem dadeiras "Bombas", De me". Domingo tinhamos uma vez não sendo aten- se que não atrae mais, o, civil, e velíra rapôsa nos

,

nas mãos, "liquidar" qual- Domingo a Domingo In- no Cartaz "As Pontes de dido pelo Snr. Daux, que põvo, devido a d�sav�r· me�os políticos, não iria

quer cinema em 'nosso díos, Colonizadores Ame- 'I'oko-Rí" e tamben a des- não quer perder tão bom gonhada sequencia des- resignar o cargo, por mo

Estado principalmente ricanos, Soldados, Tiros, culpa "Ião velo o Filme". õa. "para-choques"), pois as tes tristes e lamentaveis tivos praticamente banais,
6S pequenos, E, antes d� Tiros, maís Tiros, e umas feira anunciado estava nossas reclamações são acontecimentos. Agóra aguardemos portanto.
-Cinema fechar as suas Flexas para atrepalhar, "Odisséia' de um, Oam- sempre dirigidas a êlé, por exemplo, os pelegos

.'

-x�

portas por falta de filmes I Mas, OQlonosnãosomos!!! peão" mas1ivemos o fil- que absolutamente não qU'e se acham agachados O preslden�e do lA.P.C.
entra o ·'joguinho". _ cl Caulia nos iuveja dos me de sábado "Tragédia tem, nenhuma parcela IsObres os cofres DO FUN- pelêgo nomeado pelo sr.

Cinema é arrendado aos Joinvillellses e Blumenau.. de um Erro" porque o fU' de culpa, na incúria com DO SINDICAL, estão en· João Goular, para àquele
Estabelecimentos J o s é enses terem em sua� ci- me qu� estava progra- que é tratado o público volvidos em �starreced<!· B:lto cargo, ve� de con-

, Daux SIA _ Mais uma dades os melhores filmes mado Dao velo. Mas, quarta de Jaragná do Sul, pelos ras marmeladas; autêntI. firmar em púbhco qu� a

casa de Espetáculos nas' em exibição no Brasil. feira, com a soleDt� pro· Estabelecimentos José cas roubalheiras, e con· média mensal com as

8uas mãos! Não queremos aqui falar messa do.Snr. Mari.o Mül- Daux StA.
,

,tinuam apesar dos dezoi- despêsas de representa-
.
,-",

,

n08 "Ascóp" tela "'Pano.. ler, pa-ra o Cine Buhrnos
'

Seóhor.J'osé Daux,' -v. ·to,mêsesjápa88�dos,�ca ção,<tâquela presidência
FOI exatamen.te o qu_e râmica" "Vista. Vison" abalamos para assistir S. por certo conhece a sião em que foi aberto é de Or$. 4.342.600,00!,

com o nosso Ome" Buhr etc. São os simples e já "Trágica Traição" e ... nossa cidade. e temos inquerito administrativo quase quatro e me-�o mi·

tacont�,�eu. Tanto. aáP�r- antiquados filmes em pIa fomos traidos, '''não velo o certeza aqui tem bons e verificada as ladroei· lhões de c�uzejros, gas,
aram os propriet rl<!s no, que eles assistem e filme". amigos, inclusive o nos� ras,ilesosnoseeus cargos, tos por mês, em comes

g?; aparelhos e então eXl� nós. aqui ficamos c?m os Ma� �� compensação, so Prefeito' W.aldemar naturalmente con�inu�n. e bebes cril!linosbs. as

� ores, que os �e!,m?s IndiOS, Soldados, Tiros e quinta-IeIra, tambem o Grubba; pelo menos em do a roubar o dmheIro custas do mlseravél do

�Ir�m.�� n� contJgencla Flexas. Mas isto, QUAN. filme programado "Esqui. consideração aos seus arrancado d<!maa-ro bol�o contribuinte:Trabalhado-
.
e. ou �c ar as, portas, DO TEMOS O QUE VER, na da Ilusão" (Nacfonal) .amigos de Jaraguá, e á do quase famInto operàrlo res do BrasIl, pell) amor,

ou '�Tr�n �r a�asa ,p�ra pois invariáv,elmente to- NÃO VEIO... nossa cidade, tenha um brasileiro, porquanto a 18 a patria, a tua familia e
.

-Os ,u a�oes aux. das as semailas têm·se De sábado a quinta· pouco mais de respeito mêses foram os pro.ct'ssos a ti mesmo, eis ai a si�
Se antes-não tinham,os dos "pobres" dirigentes feira, pretendi�mos - ao público que vai 80 enviados a Câmara dos tuação horrorosa dos ho·

em exibição bons filmes do Cine Buhr, a classica, porqué lemos 08 progra. Cine Buhr e que paga Deputados e até hoje, mens em que confiastes
éra porque o Cine Buhr costumeira, velha e reni- mas e ouvimos a Radio os seus ingressos. pasmem senhores, ainda o teu voto.

___________-.-------------.-----/.....---------- não foram devolvidos, Conõensação de

afim de que os respon. SOliRES PORTO

Raplo de Menores e Invasões �:;;: p��li��S�eSfa1qUeS Gente Nova

de Dl-siri-los' Po,li-Cl-al-s o Ministr: da Justiça, Para grande alegria de
,

senhor NereuRamos,fun· seus pais, Leonides e

N- t' 1 t I t t FOI' I'o"'taurado um ri'. t t t' d t
dador da Faculdade de, Juta Schadeck veio ao

ao Ivesse a popu a· pe acu armen e rap ou '" as en a Ivas � rap o Direito de Elorianôpolis, mundo, dia 12 proximoção Carioca, outraf! preo. um menor, exigindo da gornso Inquérito Policial de menores. Amda na demitiu se em carater ir· passado, um robusto e
cupações, além do alto família, 500 mil cruzei· e outro Militar... semana passada, em Ipa- revogável, atribuindo·se sadio garoto, que na piacusto da vida. meios de ros para depois de mui· Em dias da semana nema, uma mulher lou-

a sua atitude a nomea· batismal tomará o nome
condução precários, re- to barganha" baixar o passada, agora, Soldados ra, raptou um'menor e ção de dois catedráticos I de YASO.
sidências pela óra da valor do resgate para da Aereonautica, inva- com ele embarcou num para aquela Faculdade, Dona Juta é Yaso, es.
morte .. tudo mais seria, Or$ 70.000,00. . dem o 4°. Distrito Poli· lo�ação, Dado o alarma, em cuja posse estiveram tão passando maravilho
u�a maravilha. Estä importância foi cial, perto do palácio do fOi preza e, est� send.o presentes outros Minis- samente -bem, enquanto
No e'ntretanto, de tem- paga e o raptoI' ainda Oatete, e as mesmas ce- proces�ada. E qumta fel- tros, não havendo o Pre- que o nosso, particular

pos para cá, têm aquela se encontra á solta, na· Das se r e p r () duz em: ra última, .h<!uve p�r sidente da República co- amigo Xadéco, o feliz
bôa gente, a vida, saúde turalmente, espreitando Agressões á Delegados, parte de ,c�lmIDosos...

'

mO era de justiça, o con- pai, anda pãla cidade .eli·
e integrcidade fi s i c a outra vitima inocente. investigadores, soldadQs, meaça: escrita a um .En- vidado aquela solenidade, zendo das qualidades .de
ameaçada� sériamente. Em fins do mês, de alé-!D_

de co�ple�a �is· genheIro Norte Ame�lca- A, quem atribua a ati. Beu rebento, inclusive
Sio os assaltos á resi- Outubro, mais de 100 trulçao das mSAtal�çoes no, de. que seus filhos tude do sr..Nereu Ramos, d� que será um futuro
dências, á pessõas em Paraquedistas dó Exér· daq.u�la dependenCla da (2)--8erlam rapt�t!0s � mot,v!da., pelas , grav�8 defensor do B,aep�ndi,
plena via pública, bate- cito, por motivos de me- PolICia Carioca. mor�0.8 . .. A polICIa 101

ocorrenCl3S na DelegaCia pois até, o jogo entre o

dores de carteira, são DOS importância, iovadi� E agora n08 vem a mobilIzada mas até �go· do Quinto Distrito no Rio, Olube do papai Xádeco
os Lotações, e agora, ram, depredaram e ar- noticia de que Marinhei· ra nada de novo sobre onde forQas paraquedis· e o Vasto Verde, Yaso
para mais os martirizar, razaram o 5°. Distrito ros, tentaram invadir sem ocas? . tas, .lançaram.lile num f,!-' assis.tiu lá do Hospital.
os RAPTOS de menores Policial, além de ferirem resultados outro Distrito A vI�a na Capital da ror mcontrolável, a mais Ao distinto casal Leo.
e as Invasões e depre- alguns funcionários ci· Poliö1al, afim de, "salva· Repú�lIca está se t�r· séria das depredações. nides e Juta, n'Ossos pre·
dações dos Distritos Po· vis da Policia ., vários rem" algumas mundanàs !lando um verdadeiro Entretanto, observadores zados amigos, os votos de
liciais. Soldados, não tendo meso que haviam sido prezas

IDferno.
. politicos, acham que essa felicidades e saúde ao

Os raptos tiveram in1- mo eseapado ao "que- por vadiagem na Cen- Naturalmente em Bra- retirada súbita do sr. Ne- Yaso e parabens exten·
çio, com a fa9anha do I b�a" alguns paisanos que I traI do Brasil.

. I silia, nada
.

disso mais reu Ramos, é prenúncio sivo8 aos tios, tias e avós,
"hom.em louro" que' e8- ah se encontravam. E, tambem, contmuam aconteoerá. de mudanças no seio po· do/"Correio do Povo".

De ·sábado á quinta-feira' cinco Iílmes foram programados e só
um foi exibido - Incúria dos Estabelecimentos José Daux S/A.

Tubarões do Cinema em nosso Estado

gostamos de Cinema, e;
desde que V. S. nos
mande filmes, 081 assís
tiremos, mas não nos

deixe voltar pará casa,
revoltados com o Snr.
Mario Müller, e pensan
do na !'espiga," que
Iríamos ver .

Melhor assistir "bom
bas, abaeaxís e espigas"
do que nada ...
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Estatutos do Cruzeiro Futebol Clube'
Capitulo I Art. lã. - Será eliminado o sócio que:' Art. 22. - Compete ao Vice-presidente: coadjuvar o

Da denominação, séde, duração e fins. a) que for admitido sob falsas informações; presidente, quando esre estiver ausente e impedido.
Art. 1. - O Cruzeiro Futebol Clube é uma b) que deixar de satisfazer o pagamento de sua Art. 2ã, - Compete ao 1°. secretário:

sociedade esportiva, fundada em 16 de Junho de anuidade até a data da fundação da Sociedade; a) substitulr o presidente e o Yice-Presidente,
1966, com séde nesta Vila de Massaranduba, Munícl- c) que desecarar ou desrespeitar os órgãos di- quando estes estiverem licenciados / ou em impedi-
pio de Guaramirim, Estado de .ôanta Catarina.

,
rigentes em qualquer de seus membros quando em mentes e ter sob sua guarda e responsabilidade os

.

Art.�, - O Cruzeiro Futebol Clube sera co- exercício de suas funções ; livros, documentos, arquivos e demais papeis da
nhecido abrevladamente pelas' iniciais C. F. C. e terá d) Que desacatar, moral ou fisicamente qualquer secretaria.
uma bandeira com as seguintes cores: preto, verme- sócio membro de soa familia oir convidado. Art. 24 .

....: Compete ao 2°. secretário: codluvar
lho e branco com o escudo do Clube no centro da Art. 14. - As penalidades previstas no arfo lão. a 1°. secretário e subsrüuí-lo nos seus írnpedímenros .

. referida bandeira, em côr branca. <, e\ suas alíneas são de exclusiva competencia e epll- Art. 26. -- Compete ao I". tesoureiro:
Art. ã. - A Sociedade, cujo tempo de duração cação de diretoria, podendo os punidos serem .read- a) arrecadar a receita e efetuar o pagamento

é indeterminado, tem por fim: mitidos mediante abaixo assinado de 20 'sócios qui- das .despesee ordínärtaa e extreordíndrtas, legalmente'
a) promover reoniões ou divertimentos de ce- tes, e após três mêses. autorizadas, mediante a oposição dô "visto" do

räter esportivo e sociaL,
-

, § único - o associado que incurso na alinea presidente;
,

b]. promover a .prätlca de todos os esportes ter- (b) do art. lão. fôr excluído e queira reingressar no. b) ter sob sua guarda e responsabilidade os

restres e desenvolver a educação fisica em todas as campo social do Cruzeiro f. C. poderá faze-lo me- valores sociais do Clube e prestar os esclerectmen-
suas' modalidades. diente nove proposta de admissão, tos solicitados pela diretoria e conselho fiscal.

Art. 4, - -Dos Bailes que o Clube realizar Capitulo V / c)' fiscalizar a renda dos tesnvets e apresentar
anualmente, um .seré obrigatoriamente no carnaval. Do patrimonio, da receita e da despesa. mensalmente até o dia 26 um balancete dernonstretí-
-.

Art. 15. - Constitue peírímonto social os bens vo do movimento da tesouraria; -

"'-

Capítulo II
móveis e imóveis verificados no movimento da re- d) preencher os talões de anuidade dos sóciosDos sócios em geral. 1..__ I

'

ceita e despesa. e COlTNl· os.
Art. Õ. - O Clube é constltuldo em numere

d d a) as jóias e contribuições Glas sócios; Art. 26. - Compete ao 2°. tesoureiro: 'auxiliarilimitado de sócios, sem distinção e nacionalida e,

I b) remissões dos sócios,' o 1°. tesoureiro no que fôr passivei e substítul-Ioopinião politica, crença religiosa, sexo e cõr, que '

dl
b c) os donativos,' nos seus impe rmenros.

são divididos em rres categorias a sa er: A ö7 C
a) honorários.

-- d) os produtos dos festivais nas partes recrea- rt. z •
- ompete ao Conselho Fiscal:

tivas; a) examinar e dar parecer aos balancetes dab) beneméritos.
e) da venda de materiais esportivos ou de ou. tesouraria;c) contribuintes. b)

.

dl
I Art. 6. _ São considerados sócios honorários tras rendas ou proventos. sin rcar os novos sócios propostos, dando

os que hajiiiit prestado beneüclos considerados de 'Art. 16. - Constituem as despesas ordinárias parecer;

valor exepclonal e reconhecidos em Assembléias Ge- do Clube. 'c) convocar a assembléia geral extraordinária
I ,.

d a) o expedíenre da secretaria e da tesouraria', ou solicita-Ia da diretoria quando prejudicados osral, indicado por proposta de qualquer SOCIO e pos- .

t d db) a realização de diversões pare os sócios e 10 ereeses a socíe ade.
se de seus dlreltos. A 8

Art. 7. _ São sócios beneméritos os que lize- suas familias; rt. 2 ,
..:_ Compete ao guarda esporte:

rem donatívcs ao Clubs, superiores a Cra 2,000,00 de c) aquisição conservação e substituição 'do ma- a) organizar por escrito o registro do patrímo-
terial esportívo "

nío do Clube;
,

uma só vez. b) I
Art. 8. _ São sócios contribuintes os maiores d) despesas em propaganda do Clube, jogos ze er "ela conservação de todos os bens

de 14 anos, que tendo preenchido o formulário de futebol e outras. móveis e imóveis do Clube e requisitar á diretoria

admissão fornecida pelo secretário do Clube, assina- Art . .17. - As demaís despesas, não especifi- o matertal necessário para esse fim.

do por um sócio em pleno gozo de seus direitos, cedas serão consideradas extraordinárias e sujeitas Art, 29. - Compete ao diretor Esporrlvo :

da previa autorização do conselho fiscál ou da dlre- a) organizar e dirigir o Quadro de Futebol;como preponente pelo candidato, sen o em seguida b)faria, exceto as de caráter ur .....ente que feitas pelos propôr competições esportivas com aurorlza-apresentado á diretoria para aprovação. 5 -

d dl, diretores do Clube e sob sua exclusiva respcnsebi- çao a lretorla.
§ único - O sócio contribuinte pagara no ml- A �O C

nimo, o mensalidade de Cr$ 6,00 (cinco cruzelros) lídede, serão submetidas a aprovação do aludido rt, o •
- ompete ao orador: falar em nome

e a jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzetros). conselho. do Clube 'nes 'ocasiões indicadas pelo presídente.
Art. 9. _ O sócio contribuinte, depois de ,ªpro- Capitulo VI, DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS

Da diretoria do Clube. '

vada pela diretoria sua proposta de admissão o -que Art. f8. __ O Cr_.uzeirõ Futebol Clube será ado
Art: M. - A assembléia geral é o poder supre-

lhe será eemunícado, deverá no prazo de trinta dias
ministrado por uma4iretoria composta de um presl-

mo do Cruzeiro Futebol Clube, a ela tendo eceseo
efetuar o pagamento de jóia e mensalldade devidas, todo sócio que estiver em pleno gozo de seus direi-
sob pena de se tornar sem eteno o ato de sua ad- dente, um vice presidente, um 1°. secretário, um 2°. tos sociais. ..

missão. ,secretário, um '1°. tesoureiro, um 2°. tesoureiro. três Art. 32. _ A assembléia geral ordinária reune-
Capitulo iII ,

membros do Conselho Fiscal, um Diretor Esportivo se no segundo domingo de janeiro de cada ano
Dos díreltos e deveres dos sócios. e um orador.

, pera eleição da diretoria.
'

Art. 10. _ Desde a data de sua admissão, as- § único - todos os cargos da diretoria, com
, Art. M ...... A assembléiÇl geral extraordinária

sistem aos sócios quites e no pleno gozo das suas excessão dos\ tO._e 2·. secretários e 1°. e 2°. tesou- reunir-se-á quando requerida por mais de dez (10)
regalias sociais, os seguintes direitos: reiros, são eierivos. sócios quites. .

a) votar e ser votado. Art. 19. - Perde o mandato o membro _da di- § 1. - A assembléia geral extraordinária
b) propor e discu' tl·r ""as assembléias gerais, o

retoria: convocada pela dl'retorl'a compete'
.

IJ

1;1) por renuncia voluntária; •

que julgar conveniente á Sociedade. .

b) a) deliberar sobre as propostas e projétos que,
c) apresentar queixas ou reclamações por escrj·

.

pela não assinatura, no livro de presença a bem do Cruzeiro Futebol Clube ou da coletivida-
to á diretoria sobre' qualquer irregulariedade ou ocor- três vezes consecutivas, sem apresentação de moti- de, forem submetidas a sua "apreciação;
rencl'a verl' fi' ca'da no- reco I'nto socl'al, indicando selß'pre

vos justos.
\

b) os casos oml'ssos do presente estatuto sera-o§ único - As vagas verificadas por renyncia
que possivel medidas que julgar úteis a Sociedade.

de qualquer membro da diretoria, com excessão dos
resolvid'os em assembléia geral extraordinária, sem

d) propôr admissão de sócios contribuintes. prejuizo dos artigos constituidos no mesmo. .

e) parlicipar de festas e jogos promovidos pela cargos de confiança, os quais serão indicaI�o� pelo
,.

§ 2. - A assemb�éia ger�1 obedecerá ao fim
Sociedade "gozar de todos os benefícios por ela presidente, serão preenchidas mediante e elçao em UOlCO de sua -convocaçao.

.

.

oferecidos, uma vez quites com a tesouraria. assembléia ordinária.

I § õ. - As assembléias gerais extraordinárias
f) requerer com mais de 10 (dez) sócios quites, Capilulo VII

e ordinárias f�ncionarão com um terço' dos sócios
sessão de assembléia geral extraordinária; Das atribuições da diretoria. quites na prímeirá convocação e, com quálquer nú-

O
-

d b 'd' Arf. 20. - Compete á diretoria:§ único - s sócios nao respan em su SI Ia·
, a) concorrer parö a inteira execução deste es-

mero na segunda convocação, meia hora após a
riamente pelas obrigações sociais. " primeira.-

Art. 11. - São deveres dos sócios. .tatuto; . ,

Art. ã4. - A assembléia geral extraordinária
a) respeitar e cumprir fiehilente-ew disposições b) promover o desenvolvimento do Cruzeiro constante da alinia (f) no art, 10°. uma vez pedida,

d I'b Futebol Clube; "

estatuárias os regimentos internos e as e I erações c) representar-se nos funarais dos associados,'
constélndo os motivos na petição, não poderá ser

dos poderes do Clube; recusada pela diretoria que deverá convoca la dentro
b) respeitar, as autoridades do Clube, os seus d) reunir-se extraordinariamente, todas as vezes de 8 dias, salvo se os motivos da petição contraria-

representantes no exercicio de suas funcÕ'es; que se julgar necessário: rem disposições contidas neste estatuto.
c) representar a diretoria do Clube, contra os "'" e) convocar as assembléias gerais e executar

infratores dos estatutos e dos regulamentos; fielmente as suas resoluções; Capitulo IV
.

.' d) pagar a sua anuidade impre)erivelmente até f) administrar o patrimonio do Cruziiro Fute- Das eleições.
a data 'da fundação da Sociedade;

. bol Clube; . Art. ã5. - Todo o 2°. domingo de janeiro de

e) guardar e fazer guardar toda decencia no g) instruir festas de caráter recreativo e esportivo; cada ano realizar-se-á a assembléia geral ordinária
vestuário e nas atitutudes dentro do recinto social; h) admitir sócios e julgar dos pedidos de li- para eleição da nova diretoria adotando·se a vota-

f) Zelar, com todo o empenho, pela conserva- cença e exoneração -do membro' diretor; ção secreta.
.

ção do material do Clube, quando sob o seu uso. i) encaminhar ao conselho fiscal todos os pa· § 1. - Os membro� da diretoria serão eleitos
indenizando a critério do presidente da Sociedade, peis pedidqs. um de cada vez.

os prejuizos materiais que causar por sua culpa; Capitulo VIII § 2. - Só terá direito de votar o i.lssociado

g) _ comunicar a diretoria por escrito, quando Art. 21. - Compete ao presidente: quites com ,a tesouraria.

tiver de ausentar-se desta Vila. por mais de 90 (no- a) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, § 3. -:- Terminada a eleição será pelo ,presiden-
venta) dias, sem o que decorrido aquele prazo será regulamentos e resoluções da Diretoria a das ses- te proclamada eleita a nova diretoria.

automaticamente eliniinado salvo se estiver em dia sões ou assembléias; - Art. 36. - O 1°. secretário mar.cará a hora em

com a tesouraria; .

b) presi.dir �e prorrogar as sessões da diretoria que, no 14°. dia, após a eleição será empossada a

,h) ,aceitar, salvo impedimento comprovad<;>, e
e das assembléias gerais mantendo. a boa ordem no nova diretoria.

desempenhar com critério, os cargos ou comissões decorrer das mesmas conceder a palavra, suspende-
que lhes forem confiados por eleições ou nomeações;

Ia quando o oradw se tornar prejudicial a.boa ordem

d
.

I dos trabalh08; ...
'

i) frequentar assiduamente a sé e, socla e com-
c) rubricar os livros, assinar atas, diplomas e

parecer às assembléias gerais. demais documentos da secretaria e tesouraria;
Capitulo IV, d) nomear comissões e dar andamentos a to-

Das penalidades e admissão dos sócios, dos os negócios' do Cruzeiro Futebol Clube nomean·

Art. 12. - São passiveis de pena de repreen· do os 1°. e 2°. sec.retários e li1• e 2°. tesoUreiros,
são ou de suspensão dos direitos sociais por tempo que são cargos de confiança.
determinado, os sócios que infriglrem disposições e) ter voto de desempate nás sessões de dire·
estatuárias ou resoluções da diretoria e dillS assem- torids e de -assembléias gerais. .

'

bléias gerais. . f) prOVidenciar é dar andamento aos casos ex·

-Todas as penalidades previstas neste artigo são traordinários ou de urgencia dando depois conheci-
da exclusiva competencia da diretoria.

.

•

menta do ocorrido á diretoria na reunião imediata.

Capitulo X
Disposições Gerais.

Art. ã7. - O Cruzeiro Futebol Clube, não po
derá ser dissolvido enquanto a isso se opuserem ã
(Cinco) sócios quites e que assumam a responsabiJi.;
dade da Sociedade. '

Art. ã8. - Resvolla por assembléia geral ex
traordinária a dissolução do Cruzeiro Futebol Clube
os seus haveres reverterão em favor de instituiçã�
de caridade. '.'

Ar't. ã9. - O Cruzeiro Futebol", Clube não po
derá fazer fusão com outra associ.ação.

Art. 40. -- O Cruzeiro Futebol 'Clube não se

<Co.bua aa 4a. pliglaal
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COBBEIO DO POVO DOMINGO DIA 24·11·1957

,

Capraro n 1681, Urbano Deraarchi n 1682, Yirgilio
Lorenzeiti u 1683, ,Severino 'Ropelato n 1684, José A Ped ido

O Doutor Juiz Eleitoral da 17a. Ztma _
Sbardelati n 1685, Alvino Rosá n 1686, Oscar Ri-

-'--__

J á d CI I E t d d S t C tarí
cardo Goltz Filho n 1687, Oscar Bachmann n 1688,

Eu, JOÃO LUCIO DA COSTA, Presidente daaragu o..,u,' s a o e an a a arma, Alvino Lorenzetti n,1689, Waldemar Gumz n 1690,
na forma da Lei, etc, . . Erwioo Behliog o 1691, Vitório Campragher n 1691, Câmara Municipal de Jaraguá do SdUI; atecnâdendoH' Th J' 1693

.

E
.

h' B h o que fôra solicitado em sessão esta ' mara,
FAZ I PÚBLICO, de aoôrdo com o art, 12, da enrique omseo umor n r , no

_

use
..

n
autorizo a publicação do oficio 327/57 recebido

Resolução N. 5.235, de 8 de f&vereiro de 1956, do 17R4, Aroo Gustavo Ra�thum n 1695, Joao FelICIo
do Chefe do Fxecutivo e que é do ter seguinte:

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que perante .dos Saotos n 16.9?, ElfIDO. Hass n 16_97, �od�lfo "Atendendo solicitação' constante de vosso
êste Juizé, foram deferidos os pedidos de inscrição Zoz n_1698,. VergIl�o M�rettl n 1699! �oao H<?nm�ke oficio n". 301/57, de 5 do corrente, posso informar
eleitoral abaixo descriminados:- "

. n 17(JO, Brtoo Bor.lDelh n 170.1, Ovídio B<?rrmelh � o seguinte:1702, Izaura Buecio Tomazelh n 1703, Maria S. Frei-
Martin' Burger n 1506, Conrado Pangratz n berger n 1704, Laura Bagatolí n 1705, Natalia R. a). A arrecadação do Distrito de Corupá, no

1507, Heinz Krause n 1508, Francíseo Pangrats n Erdmann n 1706, Severioo Pedri o 1707, Matilde exercício de 1956, atingiu a sema de Cr$ 575.077,60;
1509, Lorbert Kreyssig n 1510, OUo Lemke n 1511, Pedri o 1708, Giuseppe Sevegoani n t709, Carmela b) A despesa do Distrito de Oorupä no mes

Alviil Welk 01512, Ambrósio Dalri n 1513, Tercilio M'eogarda- Trizoto n 1710, Thereza P. Loreocet o 1711, mo exercicio de 1956, foi de Cr$ 965.347,70, como
Felipi n 1514, Osckar Hansen n 1515, Herbert Mil- Aoita Malfezzolli n 1712, Walida Prestiní n 1713, Ma- abaixo segue.

'

';,
bratz n 1516, Alfonso Kreoke o 1517, Franciséo.Leí- ria Mathedi Satler o 1714, Olga da Silva Píoolí n Pagtos. efetuados com a receita Gr' 575,077,60
thold n 1518, Alvim Kreyssig n 1519, Francisco 1715, Anilda Bucci 01716. Angela Stolf n 1717, Ioez Auxilio da Prefeitura Cr$ 245.600,00
Schumaon n 1520, Artur Milbratz 1521, Afonso Klu- Pedri Pesaare n 1718, EmiHa Pedri .n 1719, Anésia Relacionado restos a pagar CrI 144.670,10
ge n 1522, Afooso Zipf n 1523, Walter Krehoke o Demarefit n 1720, Hilária Ropslato o 1721, Hipolito Cr' 965.347,70
1524, Hugo' Borchardt n 1525, Hilário Lenz n 1526, Lorencer n 1722, Ida F. Oeeeato Martioeli ti 1723. c) O distrito não percebe cötas do Estado
Helvíno dos Santos n 1527, Alfredo Uoker n 1528, Gertrudes Demarchi n 1724, Ottilia Dematte Nico- nem da União, essas estão computadas no total
Âdolfo Milbratz n 1529, Alfooso Leier n 1530, Hein- lini 1725, Oswaldino Martins o 1726, Otto Eiert o que o Municipio faz juz, mas, como se observa
rieh Klein n 1531, Edgar Becker o 1532, Willy Ges- 1727, Alvioo L. Ramthum n 1728, Alberto Alperstedt acíma, a Prefeitura 00 ano passado auxiliou o
sner n 1533, Roberto A. F. Milloitz n 1534, Otavio o 1729. Henr.ique Maass o 1730,' Adolpho Lafion n distrito de Corupá, com a quantia de CrI 245,600,00.
Felipe n 1535, José Steinlein Junior n 1536, Ignä- 1731, Fridolio Steioert o 1732; Clara N. Oampreghsr d) Por força do art. 70. da Lei nv, 29, de 23
cio Leithold n 1537, Arno Ersching o 1538, Carlos n 1733, Alberto Pedri n 1734, Augusto Lorrenzzetti de setembro de 1936, o distrito deveria recolher
Gumz n 1539, Alfonso Borohardt n 1540, 'Nelson o 1735, Rosario Prestini n 1736, Luiz Rosá 'n 1737, mensalmente aos cofres da Prefeitura, ,10% .da
Pangrats n 1541, Leopoldo Lu� n 1�42, Stefano ,Bie�- Rob�rto Pre�ti�i n 1738, Luiz Bisooi.n 1733,. Pas· arrecadação verificada para ocorrer as despesasnaskí n 1534, Leopoldo PootlCel!1 n 1544, HIlárIO quahoo Morem:� n 1740, Carlos Mathias .M�rtlOs n com a admínístração geral do Municipio, o que
Vogel n 1545, Maria Wolf �anstel� n 1546, Ernesto 1701, �auro Talt 01.742, Alfoote Zaoghehm n 1743, não vem sendo exígído pela Prefeitura, em vista
F.. G .. Bo�ch�rdt n 1547, Miguel KItzberger n 1548, Aogeltoa M�ffazzolh n 1744, Adele R. Ca�'pregher de conhecer das dificuldades do 2°, Distrito, que
HIlál'l� TIBSI n_154H, Alydo Maas n 1550, Ewaldo n .1745, Lydia R. Busch n 1746� Clara .Padrl n 1747, não tem, arrecadação suficiente para cobrir as
Brsehínger o 11>51, �aha�ar Stahl o 15?2, Hroldo W,lgando Gold�. n 1748, M�yses M<?retl � 1749, De- despesas mais necessárias .

. Volkmann o 1553, Ahs �IP� o 1554, ErICh Butten- Iaide Demarohi o 175�, :Alloda Sevlg��01 �acedo. n Julgando ter prestado as informações dese-
dorff n 1555, Be�toldo MIlpltz n 1556. Hary Butten- 1751, Aogelo Zao.ghellm n 175.2, Emlho � ehrmeís- [adas, sirvo-me do ensêjo para 'reitert'r a V; Exeía.dopff n 1557, Hildegardt M. G. Marquardt n 1558, ter o 1753, .Gracíoea R. Buecío o 1754, Herberto os meus protestos de real estima e aprêço.Willy Lemke n 1559, Francisco Salomon n 11$60, Re- ôpredemann o 1755, Irma ôeveghanl Rosá o 1756, .

.
.

nato Heon n 15tH, Alfredo Pinter n 1562, Silvino Madalena Cícero Rosá o 17Q7, Aooa F. Bortolioi p (Ass.) Walde_ma,. a_,.'!bba
Burger n 1573, Tercilio Felippi o 1564, Oswaldo Se- 1758, Arthure f'achlnl o 17p9•.Emíllo Borrolínt o 1760, Prefeito Muníeípaí
verino da Silva n 1565, Albrecht Ramthum n 1566, Amanda Fiedler n 1761, Clara BorineJli o 1762, Sil- João Lucio da Costa

- Rubem Leithold n 1567, Walter Töwe o 1568, José vio Tomelin n 1763, Aogelo Francisco Bonomioi n Presidente da Câmara Municipal
Schwarz n 1569, Fßrdinando Schulz n 1570, José 1764, Edgard Ramlhum n 1765, Helena Fiedler Gumz '

Steioleio Neto n 1571, Leonardo Kreutzfeldt n 1572, n 1766, Elsa Tàit Pommerening n 1767, João F. ZirIi-
Induslr.·a de Made.·ras Jans

.....

sen S. A. r

.Arthur Priebe n 1573, Frederico Horongoso n 1574, mermann n 1168, Afonso Bollauf n 1769, Urbano Cam-
Tecla M. Henn o 1575, Catarina Weiler n 1576, pregher o 1770,' Leonilda Capraro n 1771, Helena Bar
Gerhard Henn n 1577, 'Rudolfo Zick o 1578, Vitorio dio Bortolini n 1772, Germano Vicenzi o �773. Faus
Kloyasky n 1579, Francisco Lehoert n 1580, Ber- tino Pradi o 1774, Eugenio Murara n 1775, Erzelino
thold Franz n 1581, Arndldo Oesterech n 1582, AI- Rosá n 1776, Ardevinda Ropelalo n 1777, Francisco
'fredo Leier o 1583, Ricardo ZUse o 1584, Andréas Floriano n 1778, Arlhur Ramthum n 177�, Carlos Spre- �elo presente ficam -convidados os senhores
Schwarz n 1585, Martha Ô. Kleinschmidt n 1586, demaoo n .1780, Olivio Campregher n 1781, Leooardo aci�ni,s�as desta. sociedade �ara er a�se�bléia g_eral
João Zipf n 1587, Paulo Burger o 1588, Werner Demarchi o 1782, Tercilio Demarchi n 1783, Antonio �rdlDarIa, a, r�ahzar-�e .no dia ? ,d� Janel�o de 1958,
ScheUer n-1589, Fidelis Maurissens o li90, Othmar Lorentino da Silva n 1784, Gelulio Antonio deSouza a� 9 horas. da manh.a, - no escrlloflO �a fl�ma, nesta

Krelltzfeldt n 1591, Ricardo C. F. Millnitz n 1592, n 1785, Gentil Berrol n 1786, Carlos A. A. Wendorff Cidade, a fur. de delIberarem sobre o l!IegulDle
Erich Schartz n 1593, Udo Witt n 1594, Alice T. n 1787, Ida Wenkler Wendorff n 1788, Leopoldo Zim-

,-

Ordem, do 'dia
Maurissens n 1595, Läcia E. R. WUt n 1596. Anto- mermann 01789, Eugeoio Paulo da Silva n 1790, An· 1°. _ Aprovação do balanço e contas do exer-
oio Straub n 1597, Martim Schwioscky n 1598, Wal- na Stingheo Demarchi, n 1791, Antonio Pedri o 1792, cicio de 1957.
ter Witt n 1599, Fraocisco Steiodel n 1600, Egoo Fritz Hasse n 1793, Afonso ·Piazera n 1794, Eugenio 2°. _, Eleição da oova direloria.
Kreisig D 1601, Rigo Braod n 1602, Alvlo Butten- F. Vogel o 1795, Hartwig Volkmano o 1796, Augusto 30. _ Eleição do conselho fiscal.
dorff n 1603, Gerhard Radoll n 1604, HedewigesB. Ferrfltira o 1797, Adalberro Berloldi n 1798, Wolfgang 40.._ A5�untos de interésse social.
Schwartz n 1605, Leopoldo Boosteio n 1606, Ignácio Drüger n 1799, Adolfo Steio o 1800, Alfr.edo Marquardl
Schwartz Juoior n 1607, André Horoogoso fi 1608, n 1801', João Höller o 1802, Erneslo Theilacker n 1803, Jaraguá do Sul, 31 de o,utubro de 1957.
Bertoldo Leitzke n 1609, Alfredo Will n 1610, H,erta Alberto Alves Siqueira o 1804, Alfredo Gueot!Jer n JOÃO BATISTA RUDOLF -.diretor gerenteMilnitz Kanemberg n 1611, Oswaldo PqiÍath n 1612, 1805, Nelsoo Krause n 1806, Edegar Kamchen n 1807, EWALDO RUDOLF • sub-gerenteRodolfo Hafermann n 1613, Frederico Schulz n 1614, Helga Richert, n 1808, Adão Leitholdt o 18U9, Esta-
Miguél Burger n 1615, Paulo Burger n 1616, Affooso oislau Casteller n 1810, Batista Araldi n 1811, Darcy _--------------,....... _

Schwartz n 1617, Arthur Lescowicz n 1618, Cecilia Luiz Buchmann n 1812, Osoi Müller n 18lã, Germa�
S. lióhevioskyo 1619, Fraocisco Horongoso n 1620, 00 dos Saotos n 1814, Clemeote Pradi o 1815, Del
Oscar Keiser n 1621 Elmo Buttsodorff n i622, Walter phina Pradi n 1816, Gisela Ersching Müller n 1817,
Kreyssig n 1623, Arno Lino Welk n 1624, Ooda H. Edmundo Bruch o 1818, Maria Menel Nicolini n 1818,
Oesterreieh n 1625 Andréas Weiler n 1626, Alfredo Paulini Vieira n 1820, Domingos Vieira n 1821, Ade. _

Burger D 1627, Alf�edo Laube n 1628, Bruoo Becker Iina M. Pietruza n 1822, Waldemar G. A. Schwarz n

n 1629, Afooso Steileio Ii 1630,' João Erschiog o 1823, Afooso Salvador Alyes o 1824, Leo,poldo A.
1631, João Laooert n 1632, Alfredo Kaiser n 1633, Baader n 1825, Ewaldo A. Petry n 1826, Ag,nes Hilca
Lieschen H. Becker n 1634, Alfredo Specht n 1635, Papp n 1827, Irma Goerll Bruch o 1828, Helmuth Ba
Gertrudes B. BuUendorff n 1636, Ludovico Pioter chmano n 1829, Erna Schönau o 1830, João José Sa
n 1637, Mário Olska n 1638, Miguél Leier fi 1639, gin o 1831, Violanda Murara do Rosário n 1832, ,Ma
Leopoldo Schwartz n 1640., Augllsto Hasse n 1641, ria Flôr Marutti o 1833, 'Carmello MaruUi n 1834, Clm

. Emmanuel Arnoldo Hort n 1642, Bertha L. Hafer- ra Bergold Hort o 1835, David A. G. Hort o 1836,
mann n 1643, Ewaldo Gatscher 01644, Arthur Kleins- Osvaldo Ataoásio da Costa n 18õ7, Emerich Eichinger
chmidl n 1645' Wilfried Kraetzer n-1646, Felippe n 1838, OUiJia Zappella'n 1839, Cristioa.Sansoo Cor
Maurisseos n Új47 Heinz Volkmano n 1648, Gerhold rêa n 1840, Fraocisco Goulart n 1841, 'Ioês Pedri
Mahs n 1649 Joã� Wendelin Rabock n 1650, Josefa Bersan n 1842, Querino Bassani n 1843, LeÇlodro Bas
Isalina Haf�rmano n 1651, Rolf BuUeodorff n 1652, sani o 1844, Alvioo Germano Lenz o 1845, Páulina
Fraocisco Str,enner/n 1653, Erich Becker n 1654, Schiochet o 1846, Arno Spredemano fi 1847, João da
Catharioa L&itholdt n 1655, Genoveva T. Kiatkowski Silva n 1848, Egoo Maass n 1849, Lucinda Garcia da
o 1656,

-

Erna A. H. _Becker n 1657, Helena L. Ha- Silva n 1850, KurLGisse o 1861, Tercilio Vailali n '852,
femaoo n 16M, Wilma Kreyssig Nienow n 1659, EI- Frederico Silse o 1853, Arno Stricker n 1854, Ana Mar
vira Gessner n 1660, Hedwig B. J{reyssig n 1661, tins, 1855, João Malicheski o 1856, Benjamio Vogel n
Alexandre Avelioo n 1662, Nicolau João Macedo n 1857, Altioo Lenzi n 1858, Irineu Lenzi n 1859, Fran- -----------------__:_---
1663, Albino Noriles n 1664, Aoibele pemarchin 1665, cisco Jacomini o 1860, Siegfried Mass n 1861, Egidio (i---S8I@18S8�8i!lI�_II!Iij1I&BS8S8_Uill!il&iJl�
Arthur Picolli n 1666, Bertoldo Fiedler n 1667, Al- Furlani n 1862, Adalberlo Klug n 1863, Guilherme G. FOTO PIAZERA i
vadio J. B. Leite n 1668, 'Alvaro Bucci n 1669, Ar- Marquardt n 1864, Ernesto Jürgeo Joesting n 1865,

.

liodo Nicolau Maoedo n 1670, Edmuodo Ramthum Ordival Luiz Demarchi n 1866, ArqUimedes Dantas n

n 1671, Fraocisco Bisoni n 1672, }4'elisberto Capraro 1867, Wilhelm Gumz n 1868, Osni Steio n 1869, Luci Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -;:-
n 1673, Julio Nicolini n 1674, Affooso Bortolioi D Kone) Ayroso !1 1870, Osny Mário Ayroso o 187J, Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios
1675, Albano Loreozetti n 1676, Arcilio LourenzeUi Marciaoo Murara n 1872, . Moacir Cassimiro Gal1iani .

A pedido. ate:qde a domicilio e tambem
fi 1677, Orestes BortoloUi n 1678, Maria da Costa n 1873, Cleto Fraozner o 1874, Anita Trapp n 1875, em localidade. 'rizi11hcrs--
Loureozetti o 1679, Albano Demarchi o 1680, Emílio Alfredo Larseo n 1876, Affonso, Pieske D 1877. �liHIIl!Q!limlI��!II8!!888I�_" __ ...'_.I@I8@li1I@18(!J

Assembléia Geràl Ordinária

CONVOCAÇÃO

FITANDO O CÉU
Prof. MARIO MELLO

Ao amigo Heitor Pereira

Quem nesta vida muito tem sofrido
e tem vivido, dias de indigência,
não tendo nem de amigos e clemência
o desconsolo invade o seu gemido!
,

Po'rém, fitando o céu com reverência
nele encontra o remédio merecido;
porque Jesus que foi da cruz remido'
ampara os pobres com benevolência.

E� 'quantos pobres neste mundo gemem I
maS os que de confôrto nada temem
não gozarão eterna eSBa ventura! t !

E 'a fortuna, de muitos tão amada
na presença de Deus não vale nada
nem mesmo livra alguém da sepultura, ..

Jaraguá do Sul, 17/11/57.

DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAOUÁ DO SUL
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Deutsche Beilage des "Correio· do Povo"

Mit grosser Genugnmg vorhanden, wuehJl und I nal" angeschlossen wird?
stellen wir fest dass in provoziert zum Schaden Es waere ein groseer
den letzten Tagen etwas der eigenen Verwaltung Vorteil fuer unser Munlzlp,
Unternehmungsgeist der und zum Verlust des An- und ist unseren Studenten
P r a e r e k t u r in einigen sehene des eigenen Prae- die die Lehrerlaufbahn ein
Strassen unserer Stadt zu Iekten. schlagen wollen, sehr zum
verzeichnen ist. In dieser Trotzallem, Herr Prae- Nutzen. Die Praefektur hat
Hinsicht wurde der Bau Iekt, machen wir Sie darauf damit keine weiteren Aus
des zukuenftlgen Gehetel- aufmerksam nicht zu ver- gaben und Verpflichtungen
ges in der Rua Epitácio gessen .dass die Beamten als die, sich beim Herrn
Pessôa, ab Ecke der Rua und Arbeiter immer .noch Gouverneur dafuer elnzu
CeI. Emllío Jourdan be-' im Rueckstand der Zeh- setzen und jaehrlich die
gonneu. ll;lng ihrer Geheelter und Quo t e von 20 tausend
Zw��I�hoo "��o� L��esind. crn�ros ru hin�rlq�.� _

nerr diese Arbeit das An- Herr Praefekt, die Gruen-
sehen der Stadt, und hoí- Und, ebschlíeesend dung dieses Kursuses in
f

.

d d f dl einen Vorschlag: Waere d h" Q h Ien wir ass: arau re
es nicht vorteilhaft sich

er resigen ötaerssc u e

richtigen ' Buergersrelge liegt in Ihren Heeriden.
folgen werden. Anderseits b�i unsererStaat�re.gierung .

bemerkten wir den Betrieb etnzusetzen damit Im Gru- Gelegentlich kommen
von Lastkraftwagen der p� �scolar Abdoi:J Bati�ta wir auf diese. sehr wichtige
Prrefektur, die die Zentral- em Curso Normal ReglO- Angelegenheit zurneck.
streesen mit Kies versor

gen, auf dass die unzaeh
lígen Leeeher verschwin
den die die Fahrbarkeit
derselben Strassen in
Frage stellen.
Ausserdem nehmen wir

zur Kenntnis dass die
---

Prrefektur, ausset den be- D· f h I Z' m dansrenderen Ankauf eines 1° ii r um on'Jeeps und, einer kostspte- 1::' ,

llgen Séhrelbmeschíene Der Chef der sowíetl- achen Delegierten hegenauch zwei neue Lastkraft- sehen Delegation auf dem nicht den g e r i n g s re n
wag�n und eine �trassen- aeronautischen Kongress Zweifel.
Plamerungsmaschle�e �e- in Barcelona erkleerre, Die Tatsache, dass einkauft hat. Sehr. rlchtíg, dass ôowíet-Iêuselend in Teil der Erdrakete um dieHerr Praefe�t1 Wir hoffen Kuerze eine Rakete zum

'

aber dass die neuen Fahr- Monde schtcken wird. Die �rde. �reist, .islt Kdasfs die

zeuge dazu angewandt J' h
. oowie S zuvre ra t an-I

d Q • wes t I C e n Delegierten wandten sägte einer vonwer en unsere utrassen 10
waren der Meínunsr dass 'h" '''L' h

.

Stand zu setzen und sie. . .
e;, ,I nen. ogrsc werweise

f h
.

h slt
die Sowjets diesen Ver- folgt daraus' dass siea drma�shsltg dZU er. a en, I such in 2-3 Monaten ma- ueber entspr�éhende Ant

un. n�c ,�s\,.sleh z� chen werden. Professor riebsRraft verfuegen um

Pzrt vka e n

ti P�p Ir�'ken" ôedow weigerte sich nee eine Rakete zum Mond'
d
wec epn f ekrt Obi I etr t here Erklärungen zu geben. abzusenden Es muessener rae e ur enuz.. r:

werden. DIe .allg:�melD herr�cbenc!e also rechnísche Aenderun-
Unsere Haltung ist nicht Ansteht ISt, dass die Sow- gen vorgenommen werden,

wie man will, die eine; j�ts ihr Programm fuer die inde�.sen �inige.Zeit
systematischen Oppoaí- d!e Mon�rakete bes�hle�- erfo.rdern ,schhesst dieser
tion, sondern wir richten mgen, DIe nordameríkent- Bericht aus Barcelona.
uns immer streng nach
dem allgemeinen Wohl�

n
'

b fi f'dem Fortschritt unseres I'II/JU'I'II/J O ' Il r'agl'll/J,nMuntzlps, und werden � � �
immer jene Machenschaf
ten denunzieren die nur Die Direktoren des Ar
boshafte "Politik" zum beitersyndikates der We
Vorteil gewis5er und be- bereien und" Spinnereien
kannter Gruppen als Hin- in Rio de Janeiro kamen
tergrund haben. Diese letztens erneuert mit dem
Gruppe ist leider, immer Arbeitsminister ZUSilmmen,
noch 'in der Praefektur um 'ueber Lohnfragen zu

I' Sehr Richtig, Herr Praefektl

hltft Rheuma·HexenschuB
rasch Ischias • Nerven- und
beí:

Kopfschmerz. Grippe

Im ln-und Au'sland
hervorragend bewahrtl
Ein Versuch überzeugll
'i. :n,;' ,

rn'�Ií�rÍ� ÁPDih�ke'

Einwanderunqs-Propaqanda"

verhandeln. Ueber diése
Verhandlungen gaben sie
auf einer Sondersitzung
den Arbeitnehmern der
Woll- und Nylonindustrie'
einen umfassenden Bericht
ab. Wie verlautet, bestehen
ueber die proportionelle /

Lohnerhöhungimmernoch ..
tiefe Meinungsverschieden
heiten.

VVasser�ersorguag
Nachrichten der Meridio

nal aus Florianópolis mel- �===========,=----_,-----===�
den dass die Stadtverwal
tung unserer Hauptstadt
zur Zeit mit der Caixa
Economica ueber einen
Kredit von

-

16 Millionen
Cruzeiros zum Bau einer
Wasserversorgungs anlage
verhandelt. Wie es scheint,
werden die Verhandlungen
erfolgreich sein. In Kuerze
soll auch mit der Bohrung
fuer den zweiten arte5iani ..
schen Brunnen begonnen
werden.

Asthma
Wir werden darauf euf

merksam gemacht dass
àie Tabletten

"Eafia"
der C. F. BOBHRINGER
& SÖHNe, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhàeltJich sind;

,

/ 3et/onMD/'

II
Auf der letzten Vollsit-

Izung der Gewerkschaften
dieser Produktionskatego
ri� kuendigte man SChOD
die Absicht an, in den
Streik zu treten, wenn die
Arbeitgeber den kuerzli-

I
chen Lohnforderungen
nicht entsprechen wuerden.
Der Antrag zur Genehmi
gung eines Streiks' wurde
bereits beim Obersten
Arbeitsgericht eirigereicht.

Haemorrhoidea
Juckreiz Ekzllme, FissureD.

Haedenia (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der HaedeDsa - Gesells
chaft, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran.
kenkassen.

Apotheke "Scbulz"
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu' dén gering.fen Preisen bedient.

Nachrichten ,aus Rio Einwanderung in Brasilien I Fuehlung, um an Einzel
meiden dass von London kennenzulernen. um dann schtcksalen allgemeine
kommend dort im Auf- in Radiouebertragungen Erfahrungen u e b e r die
trag der British Broad- den Auswenderungslustl- wircklichen Aussichten für
castíng Corporation (BBC) gen in Europa einen Ue- Neueinwanderer zu erken
Wilfred Thomas eintraf, berblick ueber die Vor- nen. Ausser einer Fuehl
der sich etwa vierzehn eussetzungen und Autor- ungsnahme-mit den índus
Tage in Rio aufhalten wird. derungen zu geben, die tríellen B e r u f s g r u p P é n
Der englische Techniker von B r a s i' I i engesfeIlt beabsichtigt der ,BBC
beabsichtigt vor allem die werden. Vertreter ebenfalls,' italie
Moegllchkelt fuer eine I Wilfred Thomas nahm nlsche und hollaendische
versreerkte europeeísche bereits mil Einwandererern Siedlungen eufzusuchen.

GrandeOfertapera natal
mêsesDurante de Novembro e Dezembro'os

DA

Casa Waldemar Rau
ESTRADA NOVA Jaraguá do Sul

, Agora em suas novas instalações oferece: Tecidos, Toalhas
pl mesa, rosto e banho. Chapéus de feltro e lã, Calças, Camisas
Esporte e Social para homens. Malhas, meias e roupas pl crianças.
Cobertores, colchas, acolchoados, algodões e amorins, gravatas, lenços,
guarda-chuvas e sombrinhas.

Artefatos de couro e miudezas em geral. Artigos para
presentes. Brinquedos de 'Natal. Louças e vidros. Discos e Bicos
para Arados, Serras, 'I'raçadeíras, Serrotes, Serrotões, Serras com

'

armação pua madeira, Arame liso evfarpado, Grampos para cêrca,
Pregos, Ferramentas e Ferragens em geral. Moinhos para quiréra,
Debulhadores de milho. Limas "Nicholson" para engenhos e trian
gulares para serra fita, Rebolos, Cal e Oimento.

MÁQUINA DE COSTURAI "M E T E 6 R", Costura pára
frente e para traz. Arremata qualquer tipo de tecido com extrema
facilidade, perfeita em todos os detalhes. Finei mövel com 5 gavetas
e pé de ferre. 15 anos de garantia e assistência técnica gratuíta ..

Óleo, Lubrificantes e Graxas, Kerozene "Jacaré" e Gasolina.
Gesso-Orê, Breu e Soda Caustica. Gêneros alimentícios, Bebidas,
Conservas, Azeite Doce, Secos e Molhados.

,VEJA BEM: VENHA APROVEITAR OS DESCONTOS
'DA LIQUIDAÇÃO DE FIM DE ANO.

QUALQUER COMPRA QUE SE FAÇA A VISTA,
DARÁ.DIREITO AO desconto de tO%_

Visite a CASA WALDEMAR RAU e se certifique
das reais vantagens que V. S. pode obter.,

de MusicaInstrumentos
Em Oeral, especialmente

Gaitas e Acordeões
completo sortimento com 4 • 8
12 • 24 • 48 • 80 e 120 'baixos
'nacionais � estran�eiros

Pianos - Harmonios
Instrumentos PI Orquestras
Bandos e Jazz·BaDds:

Violino!! • Flautas • Clarinetas
Pistons·Trombones-Saxofones
Baixos e Baterias completas.
Metodos. Cordas, Palhetas

EMFIM, TUDO QUE FOR DO RAMO V. S. encontra

para pronta entrega na Expedição "LYBA" Musical
de Paulo Kobs

slo BENTO DO SUL - Caixa Postal.1I9 - Santa Catarina

?(epafina )/. S.
-

da' penha, que
contem extrato

-

J(tlptifico Colt-

cen'fr.atlo, nór
tfI'4l1�II 118

bh�õe$ tio

flgatlo. ,

Dr. MUfilio Barreto da Azevedo
I ADVOQADO I

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

lai'aguá do Sul

ji=--·---·· ·_-_·__·_··.. ···::

�
--_.__ _-_... _.._ ....

-\'\....

Artigos para "ii
� SAPATEIROS II
sem p r e disponível II
em' grande escala II
na I.nd. de Calçados II

" Ã II
It GOSCH IRM OS S.A. II
...�===::::::=::::::::::::=::::=tr=
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ESTATUTOS dõ Cruzeiro Futebol Clube Indústria de Madeiras JANSSEN S. A.
(Continuaçlo cla 2a. página)

responsabilizará por dividas contraidas pelos 'sócios
em. seu nome sem autorização da diretoria.

Art. 41. - O presente Estatuto entrará em vl-
gor na data de sua publicação. .

Art: .42. - O presente Estatuto somente poderá
ser modlflc�do ou reformado após 3 (três) anos de
sua fundação.

Relatório da Diretoria

BALANÇO DO ATIVO E PASSIVO,
em 31 de Outubro de 1957

ATIVO

PASSIVO
Não exigivel

Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Fundo especial
Fundo de depr-eciação
Exigivel

Letras descontadas
Dividendos
Gratiücações _".

Senhores acionistas.
Em atenção ao que dispõe os estatutos sociais,

apresento o relatório relativo ao exercício encerrado
em 31 de Outubro do ano oorrente.

Pelo balanço e demonstrativo da conta luoros
e perdas, oonstantes abaixo, poderão os srs. aoio
nístas ficar inteirados da situação eéonomica e

Capítulo XI financeira da sociedade.
Díspostções transitórias. Fioam á disposição dos srs. acíonistas todos

Art. 43. - São os seguintes os membros da os dooumentos referentes ao exercício aludido, po
atual diretoria, vaca efeito de registro do presente dendo os mesmos serem examinados no eserítõrto
estatuto. I da sociedade, onde jambem poderão obter quais-

. Pre�i�ente: G�rhard Meyer, brasileiro, casado, quer outros esolareoimentos que julgarem necessãrios.
serventuarío da Justiça. Vlce-Presldente : Udo Mos- ,JoÃo BATISTA RUDOLP - Diretor-gerente
kors, brasileiro, cesedo, industrial.· 10. Secretário: ' EVALDO RUDOLP - Sub-gerente
Wigand J?�)ßath, bresíletro, casado, comerciante.
20. ôecretérlo : Alfredo Jacobowski brasileiro casa
do, mecânico. ! 0. Tesoureiro: Ivo Bramorski,' brasi
leíro,' casado, comerciário. 2°. Tesourelro : Erich
Rode, brasileiro, solteiro, lavrador. Guarda Esposte :
Ambrósio Ronchi, brasileiro, casado industrial. Di- Imobilizado
retor Esportivo: Eduardo dos P. Va;ques brasileiro Edifioios e Dependenoias
casado, pédrelro, Orador: Dr. Valério So'bânia bra� Maquinas e Instalações
sileiro, casado, médico. Conselho Fiscal: P�rfeito Im6veis
Alchini, brasileiro, casedõ; lndustríal. Horst Reinke, Estável '

brasileiro, solteiro, motorlste.Ayres S; Campos, bra- M6veis e Utensílios
síleíro, casado, funcionário público. � Almoxarifado

n h ..

."

Veículos
ieecon eço verdadeíras as firmas de Udo Mos- .

kors, Wigand Donath, Alfredo Iecobowskí, Ivo Bra- Reahsável em curto ou

morskl, Erich Rode, Ambrósío Ronchi, Eduardo dos C 10CngO prezo

P. Vasques, Dr. Valérío Sobânia, Perfeito Alchini
. orrentes

.

Horst Reinke e Ayres S, Campos de que deu fé.
' C: Correntes mensais

Em teslO• GM da verdade. Tltu.los. em _
Cobrança

. Oapitalísação
Massaranduba, 18 de novembro de 1957. Mercadorias

O Tabelião: GERHARD MEYER Participações
,

-

Em�é�m�RecQnheço verdadeira a fírma retro de Gerherd
Meyer. Disponível

laraguá do Sul, '19 de novembro de 1957. Caixa

Em' telO. HAS da verdade.
O Tabelião: HILARIO ALIDO SCHIOCHET

Escrevente

MUDAS
Frut/leras e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
ceguelros, Ka
klselros, • Maci
eiras, labotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go

lIusrrad:J'
o

'Leopoldo Sei�el

Corupe

NA FALTA DE
,

AppeTITE

Magresa
Cançaço
Palliâez
Fraqueia

E iDdä.peDGa,,"
o g,O do

IODOlllO
DE' ORH

Meroadorias
Mão de Obra
Despesas gerais

1 Juros e descontos
Fundo legal
Fundo de depreciação
Plano de Obras
Bens sinistrados
Dividendos
Gratifioações

.

Titulos em cobrança

D...Re�
ADVOGADO

Esoritório ao lado da Prefeitura

1 JARAGUÁ DO SUL

������

.

133.982,30
198.328,20-
42.150,00 374.460,50

7.828,10
18.441,50
54000,00

Agradecimento IProfundamente consternados comuni
camos a todos os nossos parentes, amigos e

conhecidos o falecimento do meu querido
esposo, nosso pai, sogro e avô.

otto Sch""àrz
Ocorrido no dia 13 de Novembro cor

rente com a idade de 65 anos.
A familia enlutada vem externar por

êste meio os seus síneéros acradecimentos
a todas pessôas que prestaram o seu valio
so auxilio e a confortaram durante o transe
por que passaram, bem assim a todos que
acompanharam o querido falecido até a Bua
última morada.

Agradecem ao Dr. Waldemiro Mazure
chen e bem assim as Sociedades: Atiradores,
Lavoura e Recreativa Amizade.

Especialmente agradecem ao Pastor
Ghering, pelas consoladoras palavras profe
ridas no lar e no cemitério.

A Família Enlutada

t

Três Rios do Norte, 20/11/57.

80.269,60 ------------------�-

119.114,70
90,933,40
183.323,00
9.775,00
85.648,00

800,00
9.738,90 499.333,00

12.346,00
966.409,10

798.540,70
24187,00
12,500,00
34.616,80 Consultório ti Residência: Rua Preso Epi.
11.190,00· tácio Pessôa n. 206 tex-resídeneía dc dr.
6.357,80 Alvaro Batalha) ..
36.800,00 Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
72.COf),OO '_'1._'" _ ... _III _III_lU_lU _1'1_111 _lEI _ "'_11

9.577,60 I - Atende chamados de día e a noite -
1.005.769,90 1.005.769,90 .rr:r.'_II�II'_'I._i 1_'''''111_111_1111_111_ HI_.:r:r.

-

..J)� :C"::' :� J :� J� -:.- <Q� u

:� Jaraguâ do Sul, 31 de Outubro de 1957. �=:::::::;;=:::::.:::�:::::::::;::::::::..-..;::::::::::::::::::::.,,::::;:;;;:::::::::::::::::::::::';�
:'t= CUnica de Olhos _ Ou\1.dos _ Mariz e Garganta "�l:! JOÃo BATISTA RUDOLP - Diretor-gerente !.il I•••• � •• "eD #!J!..-R U � .-- IIII= : EVALDO RUDOLP - Sub-gerente II

�. W V E
II

�:
DO Bit ....11•.•••

11:1
SÉRGIO THOMSEN - Contador reg. ne II II

MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA: CRCSC n. 0301 e DEC n. 50781
'

II - JARAGUÁ DQ -SUL - II
•

.

'I
.•

�� Ru� Äb���rB:'f:��h(8:fr�r::tes:n!'Ä�i:��ãA" � PARECER DO CONSELHO FISCAL It Medicamentos e Perfumarias !!
I; - J O I N V I L E _ =.. Os abaixo essínadoa, membros tio Conselho ii Simbolo de Honestidade !i
••�, .. ,.-!:.. Fisoal da Industría de Madeiras Janssen S. A., II Oonfiança e

_

Presteza �:
.:�:,:,�·"'."n:·"'...":,c,,......··��·...·"n"·...··�,""'''''''�''''''·''''''''·''·''··�f{ tendo examinado detidamente todos os documentos, ii A que melhor lhe atende , ii

balanço e demonstração da oonta de lucros e perdas, II .
. e pelos menores' preços li

rOelatibvo ao exercicio sooial,' enoerrado- em 31 de �:::::::=:::=:::=::::::=::::::=::::=:::::::::::::::::::::�.::--_.=."_..-.-:::Ö
utu ro de 1957, constataram a sua exatidão e

- _._- -

oonformidade, pelo que, recomendam a sóa apro- tF::::-.:::::::=::::::=::.-::::::=::::::::::::::::::::::w:·....·::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::�
ta9ão. pelá assem�leia geral or�inária dos se�hores 'I TI"\\ lO) lH'D> lTr1H[ rrr � lTlf'M' � 'Nil ii
aOloDlstas, a. �e�hsar-s� n� dia 2 de JaneIro de II llJIl.l\.. .LI.dIßll'L ID\.& lU A.Vll..8U� A.� II
1958, no escrltoflO da dita firma. II' ii

Jaraguá do Sul, 6 de Novembro de 1957. H MEDIf)O CIBUBGIA.O n
.

SÉRGIO THOMiEN ii Formado pel�s Faculdades de Medicina das Univer- II
HENRIQUE GEFFERT JR Ihl sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre III.AMADEU MAHFUD

___________________� II CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B Ii-
IF=����������������I ..----------------------------�U CLINIC�GERAL !i

Dr. Françi���:�':io Piçcione I Dr. Waldemiro Mazureehen II LORga ,ratlela em Hospitais Enropeoll II
.

C .tU!;:!'" DE IG! "'VDE 'III Consultório e residência: 1.=1
Cirurgia Geral de adultos e criança", Cll- - .!1l3nL �nL

nica Geral _ Partos - Operações - Rua Presidente Epitácio P�8ôas N0. 704 II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
Moléstias de Senhoras e Homens. 1!1 CONSULTAS'. li(antiga residência de E,manuel Ehlers)

. Especlal/sla em doenças de ciatJ ras li
P I h' II

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS Clínica ger.aL médico - cirurgia de adultos e crianças II e a man ã: das 8 1/2 ás 11 horas
-

ii·
(Clara Hrusoll)[à), das 9 as 12 hs. HOSPITAL .- PartoF Diathermi.. On'das' curtas e Ultra-curtas

'I
Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii

I
JESÚS DE- NAZ1\RÉ das 15 as 18 hs.

- Indutotermi3< - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização I A
. .

II

C ORU pt1 _ SANrA CAlrARINA I
- Ráios Inira-vermelhos e azuis. . ,- teD�e chamados Jambem à Noite li

.. .. �.--...--.-.---.-...- ...._....-__ .J}
..........__•__ ••••••__ •••••••••.••_••••••==:::==:::::::::::::===::::::==::-..., .

JoIo BATISTA RUDOLP - Diretor-gerente
EVALDO RUDOLP - Sub-gerente
SÉRGIO THOMSEN - C o n t a d o r reg. no

CRCSe, n. 0301 e DEC n. 50781

DEMONSTRATIVO DA CONTA LUCROS
E PERDAS, em 31 de Outubro de 19571

957.892,60
47.877,30

j60000,OO
89.500,00
27.450-,00
20.000,00
140.412,80 737.362,80

116399,40
40646,90
72_OOOJÓQ 229.0.6,30.

966.409.10

Proibição·
Proibimos terminante

mente a entrada de qual
quer pessoa estranha em

nossas propriedades, sitas
em Garibaldi.

.

Nã.o nos responsabtíí
zamos pelo que possa a

oonteoer a08 infratores da
presente proibição.
GARIBALDI, 14 de No

vembro de 1957.

Pedro Kachoroski
Francisco LennerU

,ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Combate as

[rrequlanda
........_�-

.

es das fun·
ções periódi·

cas das senhoras.
É calmante e re

guládor dessas funções.

��
Cure seús males e poupe seu
'bom dinheiro compraqdo na

FARMAGlA NOVA
'8 BOBEBTO M. BOBST

a que dispõe de. maior sortlmen,
to na praça e oferece seus artl.

, gos à preços vantajosos
RUI Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
��,D__�

avó. Mãe. Filha,
Todas devem usar

a HUID-SEDATlNA!

Dr. Femando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Cllniela Médica - Cirurgia Geral - Partes
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ESPORTES

- )c O R R E.I O O O p O V O COMENTAND·O-
. Po, 'CÉZAR ROBERTO

ANO XXXVIII - JARAGUA DO SUL - DOMINGO, 24 OB NOVEMBRO OB 19�7 - SANTA CATARINA _:. N, 1.966
"- _

Não resta menor dúvida quanto as expeetatí
Registro Civil Edital n. 4.311, de 19-11·67, vas dos desportistas locais e de Nereu Ramos para

. Cópia de Edital de Pro- o prélio que na tarde de hoje se efetuará no gra
Baile lLos Casados em Guaramirim tur Porath, residente em Aurea Müller Grubba, Oticial clamas de Casamento, re- mado do Estrela F. C" quando estarão frente a

Rio Cêrro e 0- menino do R e gis t r o Civil do cebida do Oficial do 'Re- frente numa disputa que muito promete agradar,Recebemos atencioso José Leonel, filho do sr. 1(', Distrito da Comarca Ja- gistro Civil de Oorupä, . Estrela F, C., lider do certame óra em disputa econvite, para o Baile dos Inocêncio Silva, agente raguá do Sul, Estado de Heribert Radünz e S. E, João Pessôa, vice lider juntamente com o
Casados, que foi levado a da RVPSC, nesta cidade. Santa Catarina, Brasil. CéliaLinaElsaZiehlsdorff Agua Verde,
efeito na noite de ontem Faz saber gue comparece- Ele, brasíleíro, solteiro, O Estrela F. C., 'lider atual, vem atuando de
nos Salões do

.

Clube Dia 28 a sra. Catarina ram no cartório exibina'o os operário, domíeílíado e modo satisfatório para a sua torcida. Possuidor de
Recreativo Guaramiren- Panstein, esposa do sr. documentos exigidos pela lei residente neste distrito, um bom plantel, vem se mantendo' na liderança
se, abrilhantado pelo Jazz Matias Panstein, e o me- afim de se habilitarem para na Barra do Rio Cêrro, desde que iniciou o turno, seguido pela S, E. João
"Cruzeiro do 8u1" de Rio nino Agenor, filho do sr, casar-se: filho de Carlos Radünz e Pessôa que vem sendo considerado como o team
Negrinho,

'

Hermenegildo Manes.
Ed 1 4309 d 161157 de Bertha Konel Badüuz. de maior destaque, visto o esvírito de oombativí-

A nota interessante Dia 29 o jovem Floren-
ita n.. ,e . ,

. .

Ela, braslleíra, solteira, dade de seus atlétas. Após a derrota surpreendentedeste animado baile, foi tino Tomaselli, filho do Adolfo Salai e doméstica" domiciliada e do João Pessôa frente ao Agua Verde, pelo escore
de que em hipótese al- sr. Inácio. Tomasellí. Paulina Schiochet residente em Oorupä, fi· de 4 tentos a O, fico-u o Estrela isolado de seu
guma seria permitida a El�, �rasileiro! s,o,lteiro, lha de Alberto Ziehlsdorff antagonista pela diferença de 3' pontos, visto que.
presença e muito menos

- Dia 30 o sr. Venancio eletríeísta, domícílíado e e de Blea Líppínakí Zíehls- ainda não tinha sentido o amargor de uma derrota.
dançaram os SOLTEI- Nicoluzzi, häbíl tipógra- residente nesta cidade, á dorH Já o João Pessôa com a derrota sofrida, dividia
ROS e os CAsADOS não fo da Sociedade Gráfica

rua, O,el. �roc?pio Gom�81 Edit�ln. 4.312, de 20.11 67, seu posto com seu adversário Agua Verde,
acompanhados de suas Avenida, residente nesta de Ollvel,ra, fIlho doe M,I- Werner Frankowíak 'e

'

ld d F' 1 S 1 d M F q O público esportivo de Nereu Ramos e quíçâsrespectivas ESPOSAS, CI a ,e; o sr. r�nclsco gue a,al e e ana 10-
, Lueía LangeM b tíl t S 1 de nossa cidade, baseado nessa diferença de pontos

�

Agradeoemos o convite or I� e a gen.. sr a ta a ar,
'1' , Ele, brasileiro, solteiro, e do modo que o Estrela vem atuando, por certogentilmente enviado ao T,erezll�ha Freíberger, Ela, �rashelra! �o,lteIra, ferreiro, domiciliado e re- estava convicto de que o clube de Nereu Ramos"Correio do Povo", díléta Iílha do sr. El';lgel-1 do��stlca, domlc�hada e

sidente neste distrito, á terminaria esse turno 'Jnvicto. Entretanto com aComo somos solteiros.. berto, Freíber- reslde!lte nesta c]�ade, á Estrada Itapocúsínho, Ií- inesperada derrota frente ao Botafogo de Rio Cerronão comparecemos! ger, �esldente nesta CI- rua RIO Branco, fIlha de lho de Henrique Fran- e a espetacular vit6ria do João Pessôa frente aodade, ,��ulo SchlOc�et e_de Ot- kowiak e -de Amanda f' E I di dAni,ers6rios: fazem anos ,A todos .os a�lversa- tIha Demarohí Sohloehet. Saoht Frankowíak Ipíranga, ioon o stre a ístanota o a penas um
hoje a sra. Carolina ríantes os cumprimentos ,

_

"

" ponto de seu adversário.
Freiberger, esposa do do "Correio do Povo". Edital n. 4.310, de 18·1157, Ela, �rasIleIra! �o,ltelra, Hoje, domingo, quando terminará o turno desr. Engelberto Freiber- Silvio Bisoni e do�éstIca, domlcll!adl;\ e

classificação estarão em jogo os dois aniversãrfosger, residente nesta cí- Casamenlos: Realizaram- Leonides Campregher residente neste �Ist-rltc?, pela conquista do título de campeão do turno. Odade ; a sra. Selma se ontem nesta cidade '

Ele, brasileiro, solteiro, á Estrada Itpocüztnho, fI, João Pessôa irá a Nereu Ramos disposto a oonseBruhns, esposa do sr es seguintes casamentos: lavrador, domiciliado e lha de,Rudolfo, Lange e
guir uma expressiva vitória frente ao seu antagoErico Bruhns, comer- Germano Kresín com a residente neste distrito, de Lutza Eggert Recb
nista, enquanto que o Estrela com o handoap deciante, residente em srta. Fridolin H. Bor�, em Itapocúsinbo, filho de Lange.

_ campo e torcida tudo fará •
para -levar a melhorJoínvílle. Na mesma da- chardt; Adwin Gaedke Pedro Bisoni e de Paulína frente ao perigoso esquadrão do ;}'oão Pessôa.ta aniversaria-se o sr com a srta. Verônica Be- Bisoni. Sapate.· rosHerbert Schneider, tun- litzki e Erich Maas com .Ela, brasileira, solteira, Já -

o Agua. Verde terá que se locomover a

cíonärío da Coletoria Fe a srte, Erica Klabunde. doméstica, domiciliada e p' d I d O Ó r u p á, "-Onde enfrentará a equipe do 15 dea.
reclsa-se e so a ores Novembro, ,Não resta dúvida que será um dosderal de Rio do Sul,

.

> residente neste distrito, f 'b
'

d I d
'

na a rica e ca ça os prélios de maior i�portância, pois o Agua VerdeAmanhã a sra, Hermi- em Itapocúsinbo, filha de CorUdora e Calçados como vice·lider do certame espera conseguir umania Tor;na'selli, espo'sa do �
Teodoro Campregher e

'1 d á 1 á I l'd'

dOI" P 'd
'

C _ Ilha d-a �,I'auel·.ra _ vitórIa que ta vez po er e ev . o a I er" casosr, Santos Tomaselli, pro- e IVla e
__

ri ampre- I' elo •

J
-

PAN R S- tVende se h, .Jaraauá do Sul vença o oao essoa em ereu amos. ao es esfe.ssor em Duas Mamas • _g_er_. eIo_--'- pode'se dizer os jógos de mai�r interêsse do pú-e a srta, Catarina Weil- -

blico esportivo a que por certo levará tanto aoler, filha do sr, José Vende·se uma casa
° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS � A gramado .dp Estrela e do 15 de Novembro, enórmaWeiller, com terreno, de 1 até

RIGUEIRA MIIANeO"A adéptos do, peból, para incentivarem seus atlétas aDia' 26 a sra. ,Berta 6 morgos, perto da LOMA, '. retumbante vitória,
.

Lessmann, esposa do sr cidade, II
Ernesto Lessmann, indus- Mais informações Vermitugo suave e de prontotrial nesta cidade e a com o snr,

efeito-- Dispensa purgante e dIeta I
menina Irma, filha do sr, Bernardino H, da SiI,a SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
Augusto Tomelin,

Casá de Relalhos ME o n. 1, 2,' 3 e 4
D' 27 Júl' F Proteja a saude de seus tilbos e a !>ua próp�ia!Ia o sr, lO er- "ua Mal, Deodoro da d h'F'l H 1 K Evitará muitas doenças e poupará in elro emreira I ho; a sra, e ena Fonseca ng, 368 remédiosSoares, esposa do' sr

� � Ola do 'Reservista de -195'4'
Eugên.io Soares,' residen- - JaraDuá do SUl -' Compre hoje mesmo uma LOMBRlItUEIBA
te em Corupá,' o sr, Ar- MIlANeUR! para o seu tilhinho.

I
APBE§ENTA.�..l:Ot. um produt-o dos Laboratóri.os Minancora

'

1 - De conformidade com determinação do
d S I ,� -,,"J_O_I_N__V_I_L_L_E_'_'_____ Exmo, Snr. Ministro da Guerra,' deverão apresen-Câmara Municipal de Jaraguá o u -

tar-se sntre os dias 10. a 16 de Dezembro do cor-

Bolsas Escolares m I_EllE!lIlIElaa_lIl.lllai ==1�_!
rente ano, os seguintes elementos'da Réserva do

F b (Sezões, Malárias, Exército. das clasflies de 1927 à 1937 Inclusive, da
De ordem do, snr. Presidente torno público ,., r"'s ImpalUdismo reserva remunerada ou não: '

_que, as matrículas com onus do Munioipio (BOL- �'� Maleitas, Tremedeira a) Oficiais e Aspirantes a Oficial R/2;SAS ESCOLARES) em estabelecimentos de ensino, -

:_ CURAM'-SE' RAPIDAMENTE COM _ cursQb)de SSUabr'gTeennteoD, tes, Sargentos, e Cabos com o
deverão ser requeridas a Câmara Municipal, até
31- de Dezembro do corrente ano, instruidos os "Capsulas Ant."sesonicas I

2 - Local e horário para apresentação: Os
pedidos com certidão de nascimento, quando inicial

. cidadãos constantes das letras' A e B acima, resi-
e atesta,do de promoção se fôr renovação,

I
Minancora"

'

_ äentes neste Município ou, de residência transitória
Secretaría da Câmara Municipal de Jaraguá

I pelo mesmo, deverão apresentar-se na Junta de
do Sul, em 19 de Novembro 4e 1957� .. ·Em Todas as Boas Farmácias Alistamento Militar deBt� cidade, no horário d'o

OÁCILDA WUNDERLICH 'Ó '

INA CORA I·"
expediente dá Prefeitura,J!I um produto, dos Labora,toriOs

M N -.
Jaraguá do Sul - SO, em 18 de Nov, de 1957,Diretor da Secretaría

Visto: JOÃO LUÇIO DA Cq�TA .1 - Joinvtlle -_ Sta, Catarina - MANOEL CARVALHO LOPES
Presidente da Camara MUnICIpal iiiJlilillli!!I'j li " ii iW • q i. .__

'

Cap DeI 5a RM y

LOCAIS

MINISTÉRIO DA GUERRA
III Exército

'5a, RM - 53, DI - 16a, CRM

Atenção Reservistas]

"

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,

1 fRIEIRAS,
ESPINH.AS, ETC,

*

Lavando COrTl Sabão, (Marca Beg1stradaf
,

"

Virgem E_specialidade
da ,(RAa ,WlEIZlElL llNJl))lU§Iil�lL - JijliIDlVn�e

economisa-õ:e tempo e dinheiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


