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. FIL'ADELFIA, 8 - Um

menino que se dedi

ca ao extranho passatem
po de colecionar cóbras

conseguiu roubar do jar
dim zoologico .localuma

Sta. Catarina - N. 1.621 sncuri d« 1 metro e meio

bem como uma giboia
de um metro de comprí-

O CódigO Tributário Grave siluaçã� :'�;:'�te:������n�� p��

o sr. Prefeito Munící nucias do Código Tribu-

j
tos a cobrar, onde houve

Iníerncrcíonol ��t�etO;a��aOg�i���e :��i

pal vetou o Código Tri- tärío, queremos dar aqui pequenas modificações .

.

para casa. E as cobras

butário, votado ha dias um resumo dos seus di- especialmente prevendo A. ultime guerra t�ve Atlee, para uma conferen- ficaram quietinhas aeon-

pela Oamara Municipal, versos capitulos. beneficios aos pequenos por flm �or um paradeiro ela em Washington, que chegadas ao corpo do

alei mais importante até
.

A parte preliminar de- contribuintes, operários/ �s. conq�15tas qu� Musso- está se reeltsendo, tudo garoto. Os pais é que

agora feito pelos verea- fme o que é imposto ou e lavradores. Alm e ,HItler queriam levar indicando prenunclos de não gostaram da história

dores jaraguaenses. taxas, bem como carate- Nos proximos numeros
a .efelto centra paízes uma guerra proxima. e devolveram precipita-

_

Não sabemos si igual rísa a escrituração dos iremos dar. promenores
mais fracos. Foram �van.

-x- amente os dois repteis.

àto.roí também praticado, mesm�s.
desses impostos e a po çando, avan�an�o ate que Para que não seja pl-

centra a lei que organí- O titulo 11) trata das pulação ver á como o o mundo inteiro deu �e lhedo de suprese, o ßra- "

sa os serviços internos e autoridades fiscais e ar- Codigo Tributário, de conta de que um. apos sil membro da ONU, está Incógnito no� Rio o

funcionários da preteítu. recadadoras. Os titulos fato, constitue o maior outro, o� povos deixavam rarnbem .
rornanéo suas felizardo da primei,-

ra, mas certamente aque- 2. e 3. definem atribui- trabalho da CâlIlf\rs de ser Ilvres pera se '.or- precauções, pois, alem do

la lei sofrerá o mesmo ções, Municipal sob a maioria nerern escravos doe dita- auxilio monetário, tudo ra extração da nova

destino. Aliás o que não O titulo IV trata das da UDN e do PRe. dores. \
indica que também tenha-

é de admirar, pois quem penas aos contribuintes No proxímo numero
O fif!1 .foi o que se viu. mos de enviar os 26000 fase da Loteria

viveu quatro anos desor- e aos funcionários que iremos estudar o veto do Mussolini, enforcado. de soldados pedidos pelo Federal

ganísado, onde se eontun- não cumprirem suas sr. Prefeito Municipal pernas pera o ar � Hltl�r Conselho.

diam em mandos e des-] obrigações. e então os leitores terão pondo !ermo.a eXlsten_cla Assim, o Presidente Presidente da Oâma-

mandos o prefeito, o con- Os titulos V, VI, VII, ocasião de. verificar co pare nao cal.r nas maos Durra reuniu o Conselho M

tador e o fiscal geral, tratam das modalidades mo as autoridades muní- do povo cuja desgraça de Segurança Nacional, ra unicipal de Rio

não poderá tolerar que de lançamento e dos di- cipais t r a ta m desses ele fez �� dos adversarios bem como oe orgãos rec Preto o comtenplado

agora, alguem resolva reitos dos contribuintes. assuntos, tendo a cora que o mam encostar a nicos das Forças Arma- -;:- O sr. Bady Bassit

,( por ordem naquela «ba Os titulos VII4- IX, X,XI e gern de num documento pare�e. .

das, afim de estudarem a entregou o bilhete

gunça», como se diria na XII modelam es autos oficial declarar as maio- Po�s ainda bem o rnun- situação. 17.944 para a cobran-

giria. de infração, as restitui res ínverdades, o que
do �ao se refez daquela Tambem o General

ca ao Banco da La-

Iremos por aqui escla- ções de impostos, os demonstra que o SDr. guerra cruel, �utra bate a Eurico Gaspar Outra con- 't

recer a população-sobre modelos dos talões e Prefeito Municipal ou porta e esta neo se sebe Ierenclou com os 'snrs. voura de Minas

essas duas importantissi- dos recursos contra os quem as suas vezes fez, e�m, .que de supresas e Acurclo Torres, lider do Gerais.

mas leis, que vem po� atos municipais. nem siquer se deu ao mlsen�s. _

PSD e Soares Filho da Ã

ordem nos servícos mu- Vem depois a parte trabalho de ler o CO'd1'- A sltuaçäo em que se UDN, ne Câmara Federal, S O PAULO, (V.A.) -

Y h f d Nd'
- Todo bilhete de loteria

nicipais e organisar em especial, que traz as ta- go_ para saber o que ele {I: em as., orças as
..

a- ten o nessa oceslão o
tem a sua história. E não

bases justas a tributação. belas das taxas e ímpos contem, opinando Ialsa- çoes Llnldas na Coreia, Ministro do Exterior, er.

Antes de entrar nasmí-
mente.

em -france debandada, faz Raul Fernandes, feito de seria o de número 17944,

prever uma medida ener- talhada eXPosiçãorda sí- premiada com Cr$ ....

.

gici'l das democracias, tuação, pondo os dois 2.000.000,00, na primeira

Tombou- O caml·nha-O .nc estroda pera por um, t�rmo radi-I gr�ndeS,' 'P,ar,
tidos naclo- extração da nove fase da

. .

cal aos cornunístas. nais ao par do que se
Loteria .F�de;al do Brasil

m'a'tando tr'e�s dos pa
....

s�-lOs "
..

' ,4 A,s, 'f9rÇéJ!) _" a!!!�rj_san�_�, está ,I?a�sando. .'
,.qu� fU�I[I� a �e��a. ,

,

' --l;f-..,." fVernm- que retroceder Vfvemos assIm um'a
..- ..hlIIl-lCt��� Ißlclalmen!e,

O veículo ieguia para Curitiba e conduzia um carregamento de mais. de 80 quilometros nora de
_
inc�rtezas;. ma� �ooul do dR Ifo. para. Sao

.

.

,

em vlsia de cerca de um o que nao e posslvel e
au o, on e OI conslgnlJ-

madeIra ,-
Perderam a �lda uma senhora, uma milhão de comunistas que o mundo cruze 'os do a P.asc0!lI C�nzo, es-

Jovem· e um memno de 4 anos chineses equipados e braços diante das conti-
tabelecldo a Avemda Ran

instruidos por oficiais e nuas aGressões dos ver gel Pest��a! 1206 e deze-

De Mafra segqia um nardino de LIma e mãe, conduzia na oca-
;, nas d f Iast d

.

h- C 'ttb A ld R'b'
-

sl'a-o' todo o enxoval da
material russos, reforçando melhos, que querem torndr

e I I I
_

em o o o

camm ao para url a, ro oleIro, que, nao as tropas já batidas da 'o mundo num mar de �stado de Sao Paulo.

transportando madeiras obstante, com a queda criança qu"e estava es- Coréia do Norte. o sangue e roubar ÇlOS po-
O 17.944 f.o i enviado

e sobre a carga, mal sofrida, ficaram bastante perando. A policia, posta Para pGr um paradeiro vos livres a SUtl Iibhdade, para.o age�cla. de San!o�.

acomodadas, viajavam feridos. O condutor do em ação, tomou conhe-
a incerteza da situação sua I'eligião e todas as .

Dm a primeIra nofIcla

vários membros de uma veiculo recebeu feri- cimento da lamentável internacional, o Presidente preJl.l'ogativasconquistadas dl�ulgada de que o pre-

" familia que se transfe- mentos .leves. Ficaram ocorrência, abrindo o Trumann convocou o com tanto sacrifício pela
mio de Cr$ 2:000000,..00

ria para aquela capital. ta,mbelll feridos a sra. devido inquérito. chefe do ,gabinete inglez, humanidade. c�ntemplara. a Importante

O veiculo pertencia ao Elvira Moreira Preisler
Cidade do litoral paulista.

sr. Vicente Felsker, e e seu filhinho, que via- ,Diacono Orestes/ Satler
Acontece que o rderido

era guiado pelo moto- javam na "'cabine". To- C O NSULTAS bilhete, em virtude da re-

rista Osvaldo Alves Pe· dos foram conduzidos Mais um filho de Jara
messa de São Paulo ter

reira. O caminhão, se· ao hospital S. Vicente, guá do Sul foi ordenado G C. - Corupá. O imposto de transmissão, de sido esgolada, voltou a

gundo declarações feitas afim de receberem o Sacerdote no dia 8 do propriedade, que vulgarmente denominamos «ciza» matriz, na capital btlndei

por um dos feridos, de- A sra. Elvira Preisler, corrente, em São Paulo. é cobrado a razão de 8% sobre o imovel na zona rante, a qual tinha inume

senvolvia velocidade conveniente tratamento. O rev. Padre Orestes urbana e 6% na rural. (decreto n. 4, de 3.2.1932). meros pedidos do interior

superior a 70 quilQme- em vespera de se tornar Satler, filho d'e tradicional O lógico é que prevalecesse o valor do lança. a satisfazer, inclusive de

tros a hora. Na altura do
família de Rio Cerro, mento para o imposto territorial, pois a lei n. 55, de São José do Rio Préto, a

Kl. 11 q o c()ndutor per-

C
·

d P
completou seus estudos 1. 1'0.1931 manda que o lançamento seja feito pelo chamada «Capital da Alta

deu a direção. O veiculo O'rrBIO O OVO no Instituto Teólo!:l"ico valor ve n a loque quer dizer, pelo valor nor- raraquarense» municipio

derrapou e tombou, por
Pio XI, na capital pau- mal que os bens tenham para efeito de venda. com 70.000.habitantes, fun·

fim, matando a sra. Ma-
lista. Mas, ao coletor é lícito impugnar c v CI I ö r da- dado em 1852 por João

ria Moreira de 60 anos Avisamos aos nossos Sua primeira Santa do na guia para o pagamento do imposio, devendo Bernardino Seixas Ribeiro,

presumivei�, a jovem prezados assinantes que Missa será rezada na nesse caso a parte que nao se conformar recorrer o municipio de São José

Isaltina Moreira, de 191 esta folha deixará de cir-I Capela de Barra do Rio ao arbritamento, que é regulado pelo decreto n. 4, do Rio Preto é hoje, um

- anos e o JIlen.ino Antonio cular domingo, d i a 17, flerro, no dia 1. de Ja- acima citado. grande produtor de café

Branbilia,
'

de 4, anos. reaparecendo dia .24 com I neiro, onde !ez ele a sua O certo é que, si o exetator aceita o preço ve- e algodão.

Conseguiram esc�par, um numero e3peclal. la. Comunhao. ijal para o imposto territorial, tambem o d e ver i a O bilhete inteiro foi ven-

por milagre, da avalan- Avisamos out r o s sim Para' presidir o ato aceitar para a cobrança' do imposto em caso de ven- dido pelo agente da «Fa'

che de tábuas que de- que os anuncios de Bôas como padrinho, foi 'con- da, adicionado na.turalmente o preço da casa e bem- vorita», sr. Fulvio Belga-

sabou e rolou pela es-I Festjjs,
devt:rão estar em vidado o deputado Artur feitorias.'

'

mo, ao dr. Bady Bassit

trada, Bento José Ber,:_J!Qsso redação até dia 20. Müller.
figuLa das mais populares

O parS de vida mais coro do mundo �:n��d��eCâ.:��:1M��f�ii:
218 pai de Rio Preto.

214 Afim de comprar �pa-

204 relhagem médica para a

198 sua casa de saúde! o dr.

193 Bady Bdssit, embarcou

190 para o Rio, onde recebeu

188 a noticiCl de que havia si-

183 do premiado com Cr$ ..

178 2.000.000,00.
176
176
174
172
170
160
124
118 hJrormações na Grá-

lOg fica Avenida Ltda.

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINü PEDRI - Imprésso

,

CAIXA POSTAL, 19 - Administraçâo: .Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136

na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

Fundado em 1919, - TBLBfONB N. 39

ANO XXXI - JARAGUA DO RUt Domingo, 10 de Dezembro de 1950 -

Hindil ]ilfilgUíÍiii
O «Monthly Bulletin. or I Cuba "-"

Statistics» do Bureau de Portugal
ESlatisca das Nações Uni- Venezuela

das, exemplar de julho ul- Canêldá

rimo, acaba de publicar os Dinamarca

seguinres dados sôbre o Estados Unidos

custo da alimentação em Irlanda

240 42 paises do mundo. Uruguai

24 O Brasil bateu record; Austrália

1 é o país de vida mais cara União Sul·Africana

2 do planl!ta.".. Suiça
38' 1931

- 1938 - 1949 iuual a 100 Panamá

7 Brasil 434 Noruega
49 México 381 Suécia (t)
, 3 Colômbia 3531 Alemanha10 Bél.gica 344 Inglaterra

31 EgIto 3091
Japão

Holanda 280 Polônia

República Dominiçana 221
./

.

Damos abaixo a votação em legendas e por zonas, neste municipio:

UDN PSD PTB PSP

Fed. Esl. Fed. Esl. Fed. Esl. fedo Esl.
ZOlA

Cidade ,

Barra do Rio Cerro

Rio Cerro-Raduenz
« «-�oeder

Rio da Luz
GaribaIdi
Retorcida
João Pessôa
Santa Luzia

Corupó
NOTA:

886
206
87
164
207
21ô
302

_"""""',102
116
650

ä81
192
82
69
223
161
218
79
116
559

centro.

5
°
O
3
O
°
O
°
1

166

ó8
14
12
O
6
8
18
2
6

341

667
245
90
61
207
148
276
63
89
699

621
228
81

14-7
163
200
299
83
85
466

CASA
Vende-se uma no

Dados apanhados pela nossa reportagem na apuração.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- DOMINGO, DIA 10-12-1950 -

2
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í'São Paulo'" Companhia
Nacional de Seguros

de Vida,
Concede Crédito Especial de CrS 26.454,60

A
para a construção da ponte da Divisa do Munici-

APvLICE EXTRA.VIADA. pio de Ioínvíle em Itapocuzinho.
,De 6rdem do sr. Waldemar Grubba, Pre-

Tendo-se extraviada a Apólice n. 97.5� ernl-
-

'

feito Municipal de Jaraguá do Sul, faço publico

fada pela "São Paulo" Cornpanhle Nacional de Sé- O sr. Waldemar Grubba, Pre!eito Municipal para conhecimento de todos, que esta Prefeitura

guros de Vida, sôbre minha vida, e como não tenha de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições. desejando encerrar o presente exercício finan

sido feita transação de espécie alguma sôbre a .. �aço saber a todos os habitantes d.e s te ceiro, sem contas em atraso, solicita.aos seus. for

mesma, desde já declaro a referida Apólice nula e MUDl.CIplO que a Câmara votou e eu sanciono 8 necedores apr�sentarem suas contas Impreterível-

sem valor algum em virtude da emissão de uma seguínte LeI:- \
mente até o día 15 do corrente.

segunda via.
' Art. 1. - Fica o Poder Executivo Muni- . . .

Comprometo-me li restltuíla à Companhia se cipal autorizado _a efetuar o pagamento da impor-
Preteítura Munícípal de Jaraguá do S\l, 1°.

em qualquer ternpo fôr encontrada, assim como
tãncía de VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS

de dezembro de 1950.

responsebtlízar-me por qualquer reclamação que sô- E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E! SES-

bre \f! mesma advenha à Companhia.
SENTA CENTAVOS (Cr$ 26.45�,60) ao sr. Wigando

Jaraguá do Sul 29 de Novembro de 1950. Hasse, correspondente a saläríos e despesas re-

,

ERICO BRUNS
latívas a construção(la Ponte sobre! o rio Itapo.

Reconheço a firma supra de Erico Bruns. cuzínho, divisa com Joinvile, relativo ao período
r-------------------

Jaraguá do Sul, 2çtde Novembro de 1950. de setembro a 31 de outubro de 1950. I O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

Em testo. HAS da verdade.
Art. 2. - A presente despesa correrá

LOMBRIGU IRA MINAICOflA
HIU(RIO ALIDIO SCHIOCHET por conta do excesso de a/recadação do corren- E

'-

Escrevente
te exercício. ,

./

tf":::::::::::::::=:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::
..:::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::1'

Art. 3. - Esta Lei entrará em vlgor- na

li
li data de sua publicação, revogadas as disposições

II Pedreiros e Carpinteiros II em c����:a��a Municipal de Jaraguá do Sul, 28

ii
ii de novembro de 1950.

fi precizam-se para Joinvile, apresentar ii
'i na firma

I
,

..

h KELLER & CIA. LTDA..
fi

�
ii

iI
li
--------------------�------------------

ii Rua Visconde de Tauna.y, 473 II
n Caixa Postal, 143 -' Telefone, 675 j:

!I JOINVILLE II
�

,
d

...:
••:::::::::::= ::::::::::::::: :::::::::::: •••:::::::�:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

:::::::::::: :::{,,:

ii
ii �:,: P. Renato "Walte. II
n M É o I C o li
ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
!II Com cursos de aperfeiçoamento no ti

li Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

li Doenças de Senhoras - Partos - Clínica H
li Geral de Adultos e Crianças. ii

li consultório e Residência: - ao lado da Prefeitura Municipal ii

I
TELEFONE • 3 li

1. Jaraguá do Sul - Sta. Catarina
"

il
��������;;;ii

Prefeitura Municipal �e Jarauud do Sul
EditalIL JE li

Edgar Piazeira
Contador

W,,/àemar Grubba

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa . purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-'
ME o n, 1, 2, � e 4 '

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

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRI&UEIBA

MIlfAlCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE -

Prefeito Municipa1

..,._
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tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis
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a oraçao e con ra os e escn as -,
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� Declarações de firmas individuais e coletivas -

O �.Q e- U ::I CIS � itl � -e I: Legalízaçäo - Minutas para lançamentos iniciais

.... u;&,,:� �
0._ � CI: Z 10 '9 .. de escritas - Impôsto de Renda.

.... - I �,
JIII4

o< o< ü5 """ O
Õ �� � � 8 �

um � (/)'':: CoI

.,
• Fuzões, eneampações e alterações so-

e»
... �i'''' :::I

�.. � �� � cíaís - Modificações de tipos jurídicos de so-

O .!�:'li�, �I rIJ ,� g § : ���::d�a;a�:���:e��o�O�!r::f:o� 1!aSf�ZÕ���
: g. 41

"O
i 'ir �

�
,

• � �;9 � encampações, alterações emodificações
sociais.

� .. ti
., ... o (j NI z f3 .... ii

'

'

• Distratos sociais - Cancelamento de

:) &.c ,& o 2»

;..;
z"" g 10 � firmas - Levantamento de balanços - Minutas

ti..!! 0:::1"
'iooi �Q z ::I

o
U .Q o \1'.- I:

..J o O:::c pará os lançamentos relativos às liquida�ões.
-

w o"gij]G
() () �

y

Cllnica geral médico - cirurgia de adultos e creanças a.= cn._ U > •
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Perícias judiciais e extra-judiciais - Re-

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

I
I visões e Parecer - Assistência técnica contábil,

- Indu�termia. �
Bisturi-elétrico - Electr?-cauteriza(ão l!ilEil SilllEI!!!

!E!!iE!liIl!!El�iiEE!!i-Il!!!!E!:'!
jurídica e fiscal.

=====:-:R:a:l:os=ln:i:ra:-v:e:rm=el:h:os=e:a:l:u:ls:,=:::=
III

� I. Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

IIIF· b
(Sezões, Ma1árias, -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer-

i "r"s Impaludismo I ciais em geral.

II \Í' \Í' Maleitas, Tremedeira •., • SUB-AGENTES DA COMPANHIA

I
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN-

__

"Capsulas Antisesonicas MIm GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes-

I III..
soais e do Trabalho - Automóveis - Respon·

II M inancora" RI
sabilidade Civil - Fidelidade. �

I Em Todas as Boas Farmácias [� Rua Mtl. Deodoro, 136 - Caixa postal,�9
.

III I
.

- JARAGUA 00 SUL -

P-I É um produto dos Laboratórios MINANCORA
...

-.loinville - Sta. Catarina - DI .

fißuri�==-�;;i(;iI
(National Bellas Hess) MILIA E PARA A RAÇA, COMO

�
.

D E
-

tV
UM BOM AUXILIAR' NO TRATA.

'

Linha São Francisco - Est. ele Sta. Catarina
ende-se na MENTOO�SSUE::A�OEFlAGELO PEDRO BENGEL

.

..._.
1_

Soe. Grafica Avenida Lida.
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A slFILIS SE APRESENTA SOB

� osse, 8ma.' ronqUl e, oUqUI ão, e es ria O�S�@J
JNÚMERAS ;�R��S�T;:�:;O:

I
Executa-sei qualquer servi'ço de

ferramen:)tas{@TODASAS_l!I0LÉSTIA.SDO ßPßHfLlHn R(�PIRßJ RIO •.
ESCR6FULAS

agríco as para uso de lavouras, como:

_

U U ES P I N H A S
Machados, Enchadas Foices etc.

; ,Encontra� aHvio imediato com o uso do
(,

� ��Sli� � i /' ;v�:;_:_��_didO

I
I n C O m p a 1" á v e I @l :;������

--

I Pl!iloröl de Hng�ro Pelolelße II "g���Ü����"
@ o PEITORALMAISCOlUlEfJlDO NO BRASIL �
�@).@)@.i®@.i®®l®@.i®@l®®i®@l®@).@®i®®Ã.®@.i.®@,1J

A Cornecial L tda.

Advocacia - ContabJlidade - Seguros

,

Dr. Waldemiro Mazureehen
e.IA 81SAI81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Orgãos e Hamonios "8OHN"

Sempre ,preferidos
pelos entendidos

Harmonios: 12 modelos,
,especiais para Viauem.

,. Capelas e lurejas
Oruãos: São fornecidoey
em disposições a

escolha dos lnsteres-

sados

Preços da Fábrica
'Peça catálogos e

demais informações ao Represenlanle ueral para

os Eslados do Paraná e �anta Catarina.

PAULO lOBS - Caixa Poslai, 39 - SAO BENTO 00 SUL

Ilii����mtIl3�iij
hl �I!� ::��� �aZF:�.�iSProibição I

!ven. GetuUo Vargas, 19 Rua DomlDgos da Nova S/D
.

P'b'
J A R AG U Á DOS U L -1- sAN T A C A T li R II A

rOI o termmantemenfe

a .fodas as pe�soäs de

I
'Fáb'�i��"�"'B�nefjciamen��"d�"Äi(;�eis

entrarem em mmha pro- .. .

prieda�e afim de es!_raga-
Espelhos e VIdros parf Janelas

e Outros Fms.

rem.
mmhas pli:mtdçoes.

I
Móveis Estofados Ta.petes Divans,

Não me responsabiliso _ -A

' ,

pelo que possa acon-
Colchoes e n.strado� para Camas, Etc.

tecer.
Executa-se serviços de estofamentos em:

Ifapocuzinho, 29/1!/50. ii!J trólios, ônibus, automóveis etc.

V
[�.:r.!I.������U2$�t,!!.·�J!l.

icente Sevignani M!!
�:ul�:lJl'S����

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,

INFLAMA.çOES,

COCEIRAS,

F R I E I R A S,
ES P I N HA S,ETC.

/
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CORREIO DO POVO

.,

t AGRADEGIMENTO
, � ProfuMamente consternados

comunicamos aos nossos parentes! ami�
gos e conhecidos o falecimento de nos

so querido esposo, pai, irm� e filho,

JtE�VINO yOGEL
ocorrido a 28 de Novembro de 1950
com a idade de 46 anos, 3 meses e 22
dias.

'

Por intermédio desta felha quere
mos externar o nosso sincéro agrade
cimento a 'todos aqueles, nossos vízf
nhos e, conhecidos que acompanharam
o falecido até a sua última morada e

enviaram corôas, flôres e condolências,
especialmente aoReverendissimo Pastor
Martin Doege, pelas palavras consola

doras proferidas no lar e' no cemitério.
Queremos externar tambem os

nosses agradecimentos aos Drs. Renato
Walter e Waldemiro Mazurechen pelos

\ estorçoa empregados, assim, como ao

Presidente e demais membros da Dire
toria e aos sócios eDi geral da Socie

dade Esportiva João Pessôa, pela ho

menagem prestada ao falecido.-

fi Familia enlutada

t II�eSBIleile un' Ollkslalll
'-

Hiermit teilen wir allen Verwand-

ten, Freunden und Bekannten die tief

traurige Nachricht mit das unserer

lieber, Gatte, Bruder und Sohn,
'

J

Erwin Vogel

am 28. November 1950, im Alter von

46 Jahre, 3 Manate und!!2 Tage ge-
storben 'ist. .

Dieses Blattes ducrh danken wier

allen'die, Machbarn und Bekannten die

unseren lienen Verstorbenen bis zn

letzten ruhestätte begleitet haben und

Kränze, Blumen und Beíleít zusandten,
besonders H e r r fi R e v. Pas t o r

Martin Doege, für die trotreichen Worte

im Hause und am Grabe.-

,Zugl€Jich danken wir Herrn Drs.

Renato WalteP'und Waldemiro Mazure

ehen, sowie den Präsidenten, Direktorte

und Mitglieder der Sociedade Esportiva
João Pessôa, für die Ehre des Ver

storbenen.

Die:Trauernden hinterbliebenen

Agrade,cimento
A Sociedade Esportiva João Pes

sôa, profundamente consternados, co

municamos aos nossos s6cios o falBci

.mento de nosso Vice·Presidente,

Ervino Vogel

ocorrido dia 28 de Novembro, com a

idade de 46 anos 3 meses e 22 dias.

Em consequQnoia do que, e toman

do em consfderação os inumeros servi

ços prestados pelo falecido a esta socie

dade, pelos elevados c a r g o s que na

mesma ocupou, decretamos luto na so

ciedade por quinze dias, ficando inte

rompido o ensaio ,de Tiro ao Alvo e

demais devertim�nt'os sociais, durante

esse periodo.

Itapocusinho 30 de Novembro de 1950.

João Lúcio Ja Costa

Presid�mte )
/

::.:::::::;::::::::::::::::
::::::::".!!:::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA

ADVO.GADO

Escrit6rio: Mal. Deodoro
da Fonsêc.a, 210 - Tel. 34

Residência: Benjamim Const�nt, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::

DOMINGO, DIA 10-12-1950 -

Proibição
Proibo terminantemente

a entrada de pessoas, e

bem assim animais em

minhas plentações afim
de estragar as mesmas.

Não me responsebílleo
pelo que possa acontecer.

Tifa dos Martins,
30/t l/50.

'Matias, Felipe Je Souza

CDITRA CUPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.

Vende-se um r a d i o
marca "Fhllips", com 7

válvulas, olho mágico,
tomada pare toca dlscos,
três ondas por preço de
ocasião.

60::::::::::::::::::::::::"'::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
....::::::::::::::::::::�

I:
'

,::

I! AUTO JARAGUA S. A. II
ii Indústria e COnlércio

ii

ii OFICINA'"
-,

Serviço "FORD" II
.. MECÂNICA AUTORIZADO II

II - Rua Marechal Deadoro - J A R A G U A DO SUL - II·
..

"

.:"I! ._pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes !�:I
..

Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu-
II

i.:;i.::� Est�·:�:.
e.�:ni�::�.�: :�U:ondiçõ.s ";!.i ..:1para efetuar qualquer serviço de consêrto ou

ii reforma em seu autom6vel ou caminhão, bem ii

I':! cerno retificação de motores etc. . . :i".i
Todos os serviços são executados com

P
. H

. esmero, por competentes proflsslonêls e a pre- ..

ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii

li trica e oxigênio. li
\l::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.J)

Téf-t.nCo CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Aviso

Eu abaixo assinado

Erico Bruhns, evlso a

pr.aça que, no proxlmo
mês de 'Dezembro em

diante, o snr, Bertoldo Tratar nesta redação.

Doeríng, fará as cobran

ças da Companhias de _�"""'�����!')o6wr"ooom

Capitalização. Cure seus males e poupe seu

jaraguá do Sul, 29 de bom dinheiro comprando Ra

Novembro ·19ãO. . FARMACIA NOVA
ERICO BRUNS

de ROBERtO M BORST.

A que dispõe de maior sortímen

to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantaj.sos.

Rua Mal. Deodorô 3 - Jaragua
��

IE�lltati �C Ci1atç21@ 4e
I8Ier�enr@ AllIlSell1lte

/ FRAeOS E ANI!MICOS I

'Tomem:

VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"

Imp!lpdo .. lIi&I ..

Tos...
Resfriado.
Bronquit..
Elcrofulo••

. ..

I
Vende-se uma em per

feito estado, complete
mente equipada, preço de
ocasião.

Tratar nesta redação.

o Cidadão Erico BIosfeld, juiz de Paz em

exerclcío do cargo de Juiz de !?-4:eito da Comarca

de jaraguá do Sul, Estado de Sania Ca1arina, ßra

ell, na forma da lei, etc.

II'!!!"!!'!!!"!'!C�A�S!"!'!A��D�A�S�T!"!'!''''''''I!''!'!N�'''''T!''!'!'.!"!'!A�S!!!!!!!!!!'JI' F A Z SABER a todos os que '0 presente

edital de citação, com o prazo de (30) dias, virem,

A MAIS ANTIGA CASA DBJONIVILLE, COM SUA P'ILIAL ou dele conhecimento tiverem, ou tnreresser 'póssa,

EM JA�tg�tA�g S��I��:OMA5�!.��AL que estando se procedendo ao Inventário dos bens

(SOBRADO OTO WAGNER)
deixados p o r falecimento de BONlrACIO BENTO

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, M6· DE AZEVEDO, e tendo sido feito a declaração de

veis, Máquinas, Caminhões, Autom6veis
etc. - herdeiros, na qual consta a- herdeira filha de nom e

Tintas a Öleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
NILA ELISA KNABBEN, casada com José Knubben,

Colas, Cal, Óleo de Linhaça, .Água Raz, Anelina como ausente, pelo presente edital, chama e sita ao

, pare tinflir -Tecldos � -ôêdes J1i e Algodão, Cê- dito .herdeíro Níla Elisa Knabben, para no prazo-de

ra e Öleo para Soalho" MétSsa pa," [anela. I trinta dies, se fazer representar ou comparecer a es-

MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 _ Joinville,
te juizo, pera falar aos termos do di t o inventario,

-

LoIDER DO COMÉRCIO DI! TINTAS
sob as penas da lei.- B para que chegue a nottele

Il.iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iôiiiiiiiiõ õiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....1 ao conheclmento de todos, se passou o presente edl-

taI, .que será afixado as portas do Forum, no lugar
de costume e publicado pelo jornal local <Correto do

Povo» e no Diario Oficial do Estado. Dado e pas

sado rieste cidade de jaraguá do Sul, aos vinte dlas

do mês de outubro do ano de mil novecenros e ein

quenra- Eu, Ney Franco, escrivão o 5ubscrevi.- (as.)
Erico BIosfeld, Juiz de Paz em exerclclo. Está con

forme o original, do que dou fé.-

Iereguä do Sul, 20 de outubro de t950.

O escrivão

Ney. Franco

- Convalescençl'
VINHÓCREOSOTADO

É UM GE�ADOR DE SAÚDE..

Celso Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

SÄO FR NCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. cDR NCO» - Telefone, 103
Rua Dabitonga, 23 - Edificio Próprio

Despachos de importação do extrangeíro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços

junto a tfândega d� São Francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

de uma organização perfeita com escritório e técnicos.
.-======-I••c:==�.II.�====�.I.======-O••======.=.

GI

MUDAS ,nF RUTIFERAS. E ORNAMENTAIS U

I�
ras, Jaboticabeiras, etc.

- Roseiras, Dahlías,

Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc

Pe�olm Catálogo Ilustrado

=.J� LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
Ii::=====w,. •.

r-�:�;.:;,::,
·

IRGO
'.

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua

dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta

da Cruz, bem como armazém para depósito de mercado

rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega. se de Embarques de Madeiras de outras

Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras

Despachante das principais firmas do Estado e

do, "stados Vizinhos.

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO�SEOATINA
I (OU REGULADOR VIEIRA)
•

A MULHER EVITARA DORES

ILlYIA AS C6UClS UTERINAS

EmDt.ga••• oom vantaram para

combAter m. Irr••ularldad.s da.

fun,a.a p.rl6dlcas d�•••nhoras

t Calms,,'•• 1.,ulll�or de••as
run96••

PRODUTOS DA:

llIDldhÚl§trnat (1lC Caliçado§
Goscllil llrmáijs §o AoFLUXO ..SEDATINA

pe.a alt. compro'lfodll eficácia'
multo r.c�lt.d•. Dev•••r u�acte

com conflcança CAIXA., POSTAL, 11

flUXO..SEDATINAl
. DCONTiU.•SJ& •• TODA PARTE

,

JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



B II e p e ri d,i
� , '

'

',' " '"

N_ln ,rili6 '�; ...� •
.

tin\ria di, um doi ,,4015 � tlube�. poderá lhe �4ar o tiMo cl�, Campelo: da 3'a. Zoá••
,

<, Desfile '1101 trélí:'s '* farlt ·las t5,30 horas ao taa,«» do' Acarai.
� f

i� �rov�\re�s 'equj��ß' 'i>:�;;� ii> �hd4u�;.��t'pitrii, é�sá t�'r,de' s,�ó ,à��'�e�úites; iÖARÀ[ - ]}tui�r. � Levinos, Maba".Sialzinho e Mário,
:A:ma'n'd'ó, MórEitili, Bólandó, .A:denlar e 'Qsvaldinho. ',�A�PENDI - )\.ri),o, Lucinda,. � ,OtaClho, Oléoio, Baloquinho e Thomsen,

, Ronaldo, Etti, 'Jorge; 'Oirmeu e Henrique, ·JUIZ :- Artur 'Pllulo Lange, da L.J.D_
.... '-:.\.'.�. �� �_"_"'.' .. � •.�.,,;. �.._.' _.J, ��,"�,.......... _ :1

�

- •

?
_. c:::::

i laias fttoíareí. 'te'ré! qÚgàr MaUM i)iFÇ� Mà'à'CHtêrihäs,
rp�ó "Hà 1:4

,. dó,' cerreute ê Cönrádo Volklfiélnn, Dare]
'dIplomaÇão" da� '�giotlà� 41Hz ßuckmanh, Emílio
�istas d,a E,s'M1a Nêrmal fIorst, Hàrri Koch. Heinz
:I:legió.,�t nOi'vtfJà ProVi- S'éhvertner, Ivo Anders,
�ên�iá'\destil.�ióàdl!, ato Mario ßurcherdr, Norberto
'êe�se 'qu�, tere lugar, as Koch, Oswaldo Maba,
�19,30 horas,.- no Salão Paulo Sacht e 'Rubens,
"Cristo Rei., '

Manoel da Silva.
i. No dla 15, as 7 'horas, � No die 8 teve lugar
terá lugar na Matriz de Cl eberrare da exposição
Jaraguá, uma Missa em de Trabalhos Manuais dó
'Ação de Graças. U. E. Abdon Batista.
i

Foi escolhido pare ,pa- A n i y e r s á l i o S
'�raoinfo "das ncvesprotee

:

Dia 8 o sr. Mario Ni- Ko sr. João Lúcio
-:sori')s Ó éxmo, sr, -dr, coluzzi. ,Edital o, 2.889, de 4-12-50.
''Mál'cön'<ies de Mattos, Faz anos hole o snr. da Costa as

feliCita-I Cópia de Edital de Pro-

�h'ilegro Juiz de
.
Direito Joaquim Plazelre. '

.

_ .
clamas de Casamento, re-

-desta Comarca. Amanhã completará seu çoes do «Correío do cebida do Oficial do Re-
"São es seguintes as 73 anos de sua laboriosa gistro Civil de Iracuruçé,
�'diplomandas: ',Donalda exlstencla o sr. Leno Ni- Povo».

'

Est. do 'Rio de Janeiro.
IBailoni, Arlete Mira, Te- coluzzí, velho agricultor,

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

Heinz Horn e

rezlnhe Krueger, Geny que a mals de 50 a n o oS A V I 5 O Maria I. de Simas.
Teresa Batista, Osvalda reside neste' municipio a Ele, brasileiro, solteiro,
Silva, Odalztta Borges, Estrada Nova; Aviso aos lnteressados que desejam se subme- domiciliado e residente
lsokíe Ropela,oj Ivete Dia 12 transcorre a da- ter á Exerne de Mot�risfa, que a, comissão exarní- neste distrito, f i I h o de
P � t e r o o e L e o n o r a ta natallcla do jovem Ma- nadora virá a esta ��ade no die 12 do corrente meso Kurt Horn e de E m my
Scheuer. rlo Marcos Airoso, filho Os lnreressados,' poderão desde já, se inscrever Horn.

I_ No dia �2 serão do sr. Luiz G. Airoso. nesta Delegacia de Policia e romer qualquer lnfor- Ela, brasilei'ra, solteira,
diplomadas as comple Tambern na mesma data mação a respeito... domiciliada e residente em

mentarletas do G. E. ta a sre, Cecilia Erschíng leragué do Sul, 7 de dezembro de Hl50. ltacuruçá, Estado do Rio
.Abdon Batista, devendo Mahnke, esposa do sr, OSMAR DUA TE de Janeiro, filha de Wen-
a solenidade ter lugar as Helnz Mahnke. Escrivão ceslau José de Simas e
20 horas, no Salão Buhr. C a sam e n t 0"$ de Natalia V. de Simas.
Receberão o diploma Reªlizaram-se ontem ne

:/ ., ,

as alunas Ana Isabel sala das audiencias os se- P' a P" Ca'I- N o e' 1 Edital n. 2.890, de 4-12-00. !'

,Mélscar�nhas. Anadir Mar- guinfes casamentos: Ber- '

,

'

"

"�o ".
'

..., Antonio M. P. Coelho e siden�e neste distrito, á

tyns� Doroth.é.çL Mascare- toldo Zimmermann com a CI b 'lAti'· B d'
Ruth Berta Schweinle estrada, laraguá--EsQuerd0"t

'" 'nhas, 'Leocádia' Pradi, srta. Lidia Paulina Silvei;. no u ,e ,1"'\' etlco aspen I Ele, brasileiro, solteiro, filho de João Modrok e de

Maria Daisy Buckmann, ra e Artur Carlos Meyer 'A D· t
.

d' C A B di
.

Oficial da Marinha Mer- Id'j:I Modroc.k.. <

Maria de Lourdes Cercai com a srta. Anna Pieske I '

"Ire orla o'
•.

,

., aepen �omumca aos cante, domiciliado e resi- >:Ela, braSileira; solteira,
,

,

. seus pre�ados ;Assomados, que na, nOIte de 25 d� dente na cidade do R. de dömestica. domiciliada e

dezembro, reahzar-se-á. em sua sede so�� uma Janeiro. á Avenida Ataul- residente nest-: distrito, na
NOITE DE NATAL, dédlcada aos seus fIlhos, com to de Paiva, n. 686. filho T,ifa dos Martins, filha de
as edades de '4. a \9 -an?s.. ..

de Fabio Vinto Coelho e Mathias Felipe de Souza,
_Os srs. Ass�cu:l.dps que _desejarem a I?artlC.lp!L- de Julieta P. Coelho. 'e;" de Carolina de S(jmza.

,

, , Dispõe sobre, os feriados municipais ça.0 de seus filhos, deverao fazer a sua mscrlçao Ela brasileira solteira ."

de .t,6,de Novembro a 1(5 de Dezembro, no escri- dcme�tica, domi�i1iada '�E�ttal n. 2:R92� d� 6-12-50.
O SI. Waldemar Grubba" Prefeito Municipal de tórIO da Empresul. , residente neste distrito ii Uve Nilo Welss e

Jaraguá do Sul, no 'uso de suàs atribuições. A' titllio '�ß, auxilio, cobrar-se á a taxa de CrS 2,00 estrada Nova, filha de 'Jo- EgHa M,ar!ÇI lenzi .

,. Faço saber a todos os habitantes destl Muni- por cada fll�o.,. '

hann Mathias Schweinle -: EI�, . braslle�r?,. solteno,;
,

cipio, que a Câmara,Municipal votou e eu sanciôno Haverá uma hnda ÁRVORE DE N A T A L com e de S <> p h i e Eu enie QPllral'lO, domlcillodo e re-

a' seguinte 'Iei:- ,

'
. , doc�s, bonbons e muitas outras Qousas que Papai Schweinle

g s�dente nesta cidade, filho
Art. 1. - São cO'nsiderados feriados municipais Noél se encarregou de destribuir. I,·'

. de Marfha Weiss.
para os 'efeitos do art: 11 da lei n. 605, de 5 de ia- Edital n. 2.891, de 5-)2-60; ;'Ela, brasileira, solteira,
neiro de 1949, os seguintes (!jas:- , ,

'" ' Alfonso. Modrock e d,omestica, domiciHada �
Sexta.feira Santa (variavel) \ ma.t·� cl' d l · L •�

, Olga de Souza residente np.sta cidade, fi-
Ascenção do Senhor (40 dias depois da Pàscoa) .J Q OttCt5 O que etle.� _ Ele, brãsileiro� solteiro, lha de L u i z Lenzi e de

Corpu� Cristi (11 dias depois de petencoste,'s);
.

IR. j:�l rnr � J �. t �'��,,�, � ferreiro, domiciliado e re- OJympia Lenzi.
25 de Julho (Dia do Colono) \

'o

m
-

J':...U.UUlJ J I�,trOJ 1 � �,�
15 de

a,g�s,to (Ascenção de Nossa Senhora) 1�lmmill�'
, �'

V END E - S E,26 de dezembro (NdfaI)
_

II í 11 II I(:rtü a _/� ,

26 ,d�c dezembro (2°, dia de Natal) ,!H'"tz �u..-
-

'. < ern J 8 r 8'g u á
Segunda-feira'de Páscoa,' L�IR!E� PUDlMS'� I

Segunda:-,feira ?t Peten,coste� . ' . S9
MEDEIROS,�� 1 Terreno 15 x 38 â" rua Felipe Sc'hmidt

Art. 2. - Esta lei entrara em vigor na data de CALORIAS 3fiij
� 1 Terren� 25 x 30 á rua Mal.. Deodor:p (fun,dos)

sU.�.Pl1blicação, revo,g,adas, as diSPoS,ições, "e,m con- SE fotõRiA� . I
1 Sobrad()'cjterreno de 1250 m2., ár.'Cel-."·joul'dan

fraflo;:çom e�cepção as 9isposiçõ'es da le,i n. 70, que ,- ,1 Rádio-Vitrola :ZEHNITH� Co l)'r.à'; . ótlmó' ;esfâ{io,_
continllará em vigôr.

'

.,''''
.'

, .e= ,ÉM PIÇARAS-(Praia):�, ,

' "c

.

Preféiturá Municipal de 'jaraguá do Sul, 4 de 1. Terreno 16 x 30, bem' situãdo.
d�zembro de 1960.

, Waldemar Grubba
Prefeito Municipal -,
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L Q, C A I S, 'IJo,l.o Lucio da"Costa REGISTRO CIVIL

Dia 13 transcorre Edital n. 2.888, de 1-12-50.
Oswaldo Niels e

a data natalicía do Elfrida Wolski
'

Ele, brasileiro, solteiro,
sr. João Lúcio da carpinteiro, domiciliado e

residente nesre distrito, ti
Costa, vereador da estrada Iaragué-Esquerdo,

A • •
filho de Carlos Niels e de

Camara Munlcípal de ldallna Nieis.
Ela, brasileira, solteira,Jaraguä do Sul, e

domestica, domiciliada e

comerciante em Ita- residente neste distrito, á
estrada Ieregué-Esquerdo,
filha de Gustavo Wolski
e de Erna Wolekt.

'pocusinho.

.
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AIO DE JANEIRO

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
_ -NO SORTEIO DE

Novembro 1950
,.Y Z n
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os pórtador�s dos
títulos em vi.gô� (Jlle "

contlvetem uma das '

cornblnacõeé con

ternpledas, recebe
',rão frnedtaramente
o cepírel garantido.

"

Escritório de-S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - ·FLORIANÓPOLIS.

�g�nte'remJar:-lg!uí A9!i,�L
Idmund� Afonso 8arbi
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SEDE SOCIAL
lUA DA ALfÄNDEGA. 41-E59. QUITANDA

(Edllicio Sulacap)

Tratar com Delfino Raduenz, Caixa Postal, 10

JARAGUA DO SUL

@ salbäo .

(Marca Reg1stra4âr

�irgem Espe,�i��,díldt�'
dIa CllAo "WIBJlIHl llNJI))l(J§IRllll' .. r'JJoi�rBie

"
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