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ANO XXXI - JARAGUÁ DO RUL Sábado 23 de Dezembro de 1950 Sta. Catarina
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, d I e dias abaixo

P O L I T I' C A A diferença o sê o nados, afim de se sub-

I
de educação meterem á inspeção de

Estamos informados de pos�os de dest�que v.ã!> O diretor das 'Rendas sa�de e á seleção pa_!a
que devendo ser reno- pedir exoneraçao, tacíü- Internas na qualídäde efeito de mcorporaçao

vada uma urna, a da 1 -, tando assim a ação SdO de sup�rvisor da arre- em 1951:

secção, exclusivamente novo governador r. eadação das rendas pü-
para vereadores, somen- Irineu Bornhausen. blíeas, solicitou da Dire '1 - Os cidadãos nas-

te depois dessa eleição -x- torta Geral da Fazenda eidos, no ano de 1 9 3 2,

é que serão diplomados' O sr. Bornhausen de-
a expedição. de normas que residem nesse muní-

os. candidatos eleitos. clarou a um jornal de
para emediata execução cipio tributário;

A Câmara Municipal São Paulo que pretende das alterações da taxa 2 -, os cldadãos nas-

Instaler-se-ha no dia 1°. fazer um govêrno de co- de Educação e Saúde, de cidos, no eno de 1 9 � 2,

de Fevereiro, senuo pro- lab<lração com todos os
que trata o a r t. 20 da que se lenham mudado

vável que no mesmo dia partidos. Lei
I 1.254, de 4 do cor- pera munlclplo não trlbu-

o sr. Artur Müller, pre-
- x- rente. tário, depois de 16 de ja-

feito eleito, prestará o O Senador Lúcio Cor- Atendendo a essa so- nelro de t960;

compromisso legal e- to- rea, deixou o PSD e licitação, o diretor geral
• 3 _ os cidadãos nas-

mará posse do cargo. ingressou no PT B. acaba de baíxarasegutn- cídos em anos anteriores

-x -
-x- te circular: á 1932, que tenham obtido

Nmicias de Florianó- O Brigadeiro Eduardo "a) _ no Distrito Fe- edlemenro de incorporação

polis adiantam que o sr. Gomes venceu as eíeí- deral nas Capitais dos uma vez que esre não foi

Aderbai Ramos da Silva ções no estado de Minas Estados e nas cidades renovado pare !952, e que

deixará o govêrno no fim Gerais, estando em se- servidas por Alfandegas não hajam obtido díspen

deste mês, passando o gundo lugar o sr. Getu-
e Mesas de Rendas Al- sa de incorporação ou in

govêrÍlo ao Presidente da lío Vargas e em 3°. o sr. Iandegadas _ c o m o o gresso na reserva;

Assembléia e viajando Cristiano Machado. sêlo adesivo da taxa de 4 - os cídadaos nas-

para o Rio, onde fixará -x- CrS 0,60 padrão único cidos em anos anteriores

residência. O sr. Getulio Vargas de cor violeta, de que á 1932, que tenham sido

Todos os funcionários mandou oferecer a UDN trata 8 Instrução de Ser- desligados, em 1950, de

de confiança do atual uma pastá no futuro mi- viço nO.1-DG-45'publica- tiros de guerra;
.

govêrno e que exerciam nistério. da no Diário Ofiçial de 6 - os cidadãos, filhos

12 de Janeiro de 1945; de pais brasileiros, que tl-

b) -' no interior,dos verem nascidos no estran

Estados - com o sêlo a- gelro e hajam optado pela
desivo especial «Exato- nacionalidade brasileira,

A S·t
.....

0 lnteraaclenal A Câmara Municipal de Esta semana deverá o rías do Interior» da taxa desde que tenham menos

. I ;uaça ," Florianópolis, cuja maio- Tribunal Regional' Eleito- de Cr$ 0,50 de eõrama- de 30 anos de idade;

O·
ria é de vereadores do rel termlner a apureção relo indiano, caracteris- 6 - os cidadãos' desll-

Presidente Trumann .reemberque das trepes PSD, queria por proposto das el!ições-: !staduais. tíca definida .pela lnstru- gados do C. P. O. R�

decretou o estado de que an combatiam. -

do- prtféito, tornar'uma sê, 08 -ultiroos IOforlJ1es que ção �e Serviço. n.. 18-�, 7 - os eídedãos; nas

emergencle, nos Estados Prepara-se agorlf:,. o rle de medidas paee pro- colhemos davam os resul- pubítcada no Díärío Oli cidos em anos anteriores

Unidos pare melhor epe- General Marck Arthur pa- reger afilhados ·politicos e tadoe já anunciados, de cial de 20 de novembro ci 1932, que estando com

relher o páís _para a ra iniar a ofensiva pondo criar dificuldades ao futu- 14 deputados para a UON, de 1945; sua situação militar lega-

guerra.
fim a "preliminar" da ter-

ro govêrno. " 17 PSD, 5 PTB, 2 PRP e c) _ quanto as es- llzada não oe t e n h am

De acordo com essa ceíra guerra mcndíal. Mas, na votação, dois 1 :>SP, tampilhas de Cr$ 4,00, apresentado até' 31 de ou-

Iet, o governo poderá: -x- vereadores pessedlstas os de Cr$ 16,00 e de Cr$ rubro de 1950.

1. utilizar como. enten- O sr. Ministro do Ex-
snrs. Guido Bott e Jairo

-x- 40,00 'referidas na circu-

der a rêde ferroviária do terlor, Raul Fernandes, Calado, aquele gerente do Dentro de poucos dias lar D. G. n- 19 de 12 de Inspeção de Saúde

país, para, fins militares; reunio os chefes de todos Banco Nacional do Co- será designada a data _pa- dezembro de 1949, res-

2·. requisitar as proprie- os partidos devidamente mércio e este diretor da ra as eleições suplemen' pectivamente
- a de Municlpio de Joinvile-

dades privadils que julgar registados no Brasil, cA Gazeta» não concor tares municipais. Cr$ 4,00 com dois selos no 13°; B. C. - entre 15 e

indispensúveis à defesa; afim de lhes expõr a si- daram com a «marmelada» Em Jaraguá será reno- de Educação-, e Saúde, 28 de janeiro de 1951.

3. requisitar navios, tuação do país em face
e votaram com a U O N, vada a la. seção, anula- com dois selos de Edu- Munic. de Jaraguá do Sul

aviões e automoveis de a situação internacional e rejeitando as pretenções da, a votacão será ape- cação e Saúde de Cr$ - séde - entre 8 e 14 de

qualquer tipQ; para orientar os parl�- governamentais. nàs para vereadores. 4,00 cada um; e a Cr$ fevereiro de 1951.

4. controlar os preços mentares sobre �s medl- Derrotados os pessedis- I -x- 40,00 com um de Cr$t6,OO Munic. de Guaramirim -

e os salários, para con- das de emergencla qu.e o tas, começou a troca
I

de Nada de novo sôbre o 'e outro de Or$4,OO de séde - entre 16 e 20 de

ser"á las no padrão de, governo venha a pedir. palavras e logo depois os secretilr\ado do sr. Irineu Educação e. Saúdd. fevereiro de 195t.

1950· Finda a reunião, que vereadores se engalfinha- Bornhausen, o qual 50- d) - relativamente ao Munic. de São Bento do

5. 'requisitar as usinas foi secreta, deu-se, a im- ram a bofetadas. mente em janeiro irá tra- «papel selado» a que se Sul -- séde � entre 22 e

que possam fabricar ma- prensa o seguinte comu- O povo acorreu e to- tar da escolha d� seu s referem o art. 8. § 3., 26 de fevereiro de 1951.

terial de guerrá; nicado: mou parte no conHito. auxiliares. Normas Gerais da Lei do Munic. de . Campo Alegre

6. controlar a distribui- . "O ministro das Rela- Acalmado este, os ve-
.

Sêlo e o Decreto n. 5.049, - séde - e.ntre 28 de fe-

ção das mdtérias-primas ções Exteriores pediu.aos readorés pesse4istas tive- Parece assentada a es- de 22 de dezembro de vereiro a 1°� de março de

capazes de servir a fins diret?res dos partld�s ram que sair da Câmard colha do sr. Beyer Filho 1949 - a diferença do 1951. '

militares e fixar o minino polítiCOS que se l"eUDlS- g.arantidos pela policia, para uma secretária e para Sêlo de Educação e Saú- Quartel em Joinvile, 15

das que se destinem ás �em com_ êle p�ra receb�r enquanto o povo na rua oficial de gabinete, se de deverá ser comple- de dezembro de 1950.

necessidades civis; mformaçoes sobre a Sl- os vaittva com apupos e aceitar, o nome do Dr. tada com a opo�ição de Gil Mon Simões elos Rei,

7 reformar todos os tuação internacional, que �ssobios, gritando: "tublt- Hercilio Luz Filho, ilustre estampilha referida no Cap. Chefe: da J. D. ane-

ser�iços do governo no os .habili�em a ori�nta� as rões, marmiteiros, sem ver- àdvogado em Jaraguá. item a... xa ao 13°. B. C.

sentido amplo da econo- dehberaçoes legIslativas gonhas".
_
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Ê:· O rasultad'o do ultllmo' pl.B.lltO
As forças das Nações Congresso, em caso de 1

Unidas conseguiram deter emer.gência grave, que
_

é PreCe deNaia,: Segundo dados oficiais, o resultado do

o avanço comunista 'lia possivel, ainda que nao : I ultimo pleito, em Santa Catarina para Presidente

.

Coréia, evitando assim, o seja iminente". Menino-Deml, que estás nascendo É e Vice-Presidente da República, já aprovado em

Para dos homens sêres vida,
: sessão do T.ribunal Regional Eleitoral, é o seguinte:

•..•Orlos na COre'ia .

Não te amedronte o mundo horrendo PARÁ PRESIDENTE DA REPÚBLICA:

.L�� . Que tem a �é quasi perdida. G I V '1 098
,''', '

, I
etu io ,argas . .

1 0.0

Ô' Departamento de. mais de duas semanas Menino�Deus. que estás sorrindo,
Eduardo Gomes .

101.386

Defesa dos Estados Uni- para ��rificar as .�aixa8 Sê para o homem a esperança.
Cristiano Machado 59.501

dos anunciou que as, e notIfIcar as famlll3s. A tempestade vem caindo,
João Mangabeira ...•.. 17

baixas norte-amer!cana� No novo total figura_m: Ma.s teu,sorriso traz bonança!
Em Branco 4.354

verificadas na CoréIa, ate 5.258 mo�tos em aça?;
Anulados 4.062

8 de Dezembro, sobem a 23.477 feI"ldos,
.

dos quaIS Menino-Deus, que estás dormindo, PARA VICE _ PRESIDENTE

um total de 33.878. morrer�m 607; 5.143 de- Pois que no amor te agasalhaste,

Essa oifra acusa um saparecJdos, embora te� Vá, em teu sonho, construindo
Odilon Braga • . .

114.238

aumento de 1.436 sobre nha,m sido enoontradOs Um, mundo como
_ ima-ginas!e.

Altino Arantes .. 99.762

o total da semana ante- 630.
Café Filho . .• 21.399

rior. A lista oficial nãp . O e x.e r cit o sofreu Menino-Deus, que estás sofrendo Vitorino Freire . ',.

',' 2.912

inclui nenhuma das bl,u- 2�.713 balx!ls; a Jnfan�a- Com a ingratidão, a'crueldade� Alipio Corrêa Neto. . . . . 10

Xal resultantes da ofen- rIa de Mannha, 4.517; a Teu coração está dizendo: '

' Bra:ncos . . ..
37.385

siva lanIJada pelos comu- Marinha, 366 e a Força - Eu vim salvar _a humanidade!
Anulados.. .. ..

4.037

nistas, a 27 de Nove�· -Aérea, 262.,
Compareceram 279.731 eleitores ou ses

bro, pois são nece8sarlas'
g;;,;;�........�����........�......iÃÕii......iÃÕii__......_......� jam, 70% dos eleitores insoritos.

NATAL
Jesus Nasceu! Na abobada infinita
Soam cantlcos vlvos de alegria;
E toda a vida universal palpita
Dentro d'aquele' pobre estrebaria ...

Não-houve sedas, nem setlns," nem rendas

No berço humilde em que nasceu Jesus...
Mas os pobres .trouxeram oferendas

'

Para quem tinha de morrer na Cruz.

Sobre a palha, risonho, e iluminado

Pelo luar dos olhos de Maria,
Vede o Menino-Deus, que está cercado

Dos enlmaes da pobre estrebaria.

Não nasceu entre pompas . reluzentes;
Na humildade e na paz d'esre logar,
Assim que abriu os olhos Jnocentes,
Foi pera os pobres o seu primeiro olhar.

No entanto, os reis da terra, pecadores,
Seguindo a estrela que ao preseplo os guia,
Veem cobrir de perfumes e dê Ilores

O chão d'aquela pobre estrebaria.

Sobem hynos de amor ao céo profundo;
Homens, Jesus nasceu! Natal t Natal!

Sobre esta palha esté quem salva o mundo

Quem ama os fracos, quem perdoa o Mal!

Na'lal! Natal! Em toda a Natureza

Ha sorrisos e cenros, nesre dia ...

Salve, Deus da Humildade e da Pobreza,
Nascido numa pobre estrebaria!

•

Olavo Bi/ac De Florlanöpolis

votos
votos
votos
votos
votos
votos

votos
votos
-votos
votos
votos
votos
voto-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital de Citação VENDE-SE
EM .JOINVILLE

CORREIO DO POVO >,� SABADO, DIA 2312-1950-

O Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de paz em Um prédio de malerial 1 de 2 pavimentos, so-

exercicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca tão e porão habitáveis, com loja .espeçose e prédio REQUERIMENTOS DESPf\GHf\DOS
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Bra- anexo proprio pera padaria ou outro fim industrlel,
sll, ua forma da Lei, etc... em terreno de 20 IX 60 metros.> Predio adatavel pera 1176 - Verdi Francisco Lenzí- bras. requer seta

-

FAZ saber e- todos que o presente edital-virem, qualquer fim comercial ou pensão (hotel), locaJisado incluido em seu tempo de serviço da Prefeitura Mu
ou dele conhecimento tiverem que, por parte de em ótimo ponto central, á Avenida Getulio Vargas, nlcipal de acordo com o art. 100, letra b da Lei n.

Olibio O. Müller, por intermedio de seu bastante nO. 43. '249 de 12-1.49, o periodo de 1 de maio de 1926 a

procurador o advogado doutor Hercilio Pedro 'da PREÇO DE OCASIÃO - BOM EMPATE 26 de abril de 1927, prestado ao Exército Nacional.
Luz Filho, me foi dirigida a petição do teôr seguln- DE CAPITAL - fACILlTA-S!( O PAGAMENTO. Idem.
ret- PETIÇÃO: Exmo. ônr. Dr. Juiz de Direito da Tratar com: Carlos Kasting' Ior., ,alc Keller & 946 - Ricardo König bras. transf. imp. terreno
Comarca de Iaragué do Sul. Olibio O. Müller; bra- Cia. Lrda, Rua Visconde de Taunay n. _473 - C(iiXd sito a estrada Rib. Alma, vendido a Pau I o
silelro, comerciante, residente e domiciliado nesta Postal 143 __ JOINVILLE. Küster. Idem.
Comarca de Iaragué do Sul, por seu procurador 947 - OUo Marquardt bras. transf. imp. terre-
abaixo assinado, vem expor e afinal requerer a V. no sito a estrada Ribeirão dos Hungaros, doado a
Excíe. centra Alvan Karsten, Heinz Manhke e Flo- INSTRUMENTO S DE MU'SICA Alvino Marquardt. Idem.
doaldo Tríndatíe, brasileiros todos, os primeiros 948 - Alfredo Meyer bras. transf. imp. terre-
residentes e domiciliados nesta Comarca, os primei- EM GERAL. especialmente nos sttos a Estrada Nova Retorciaa' e Francisco de
ros de profissão íncerte e o último, médico, reei- � GAITAS sl'mples e-, PIA.AOAS Paula, respectivamente, adquiridos de Emilio Meyer
'dente em lugar não sabido, o segulnte.- QUE em e irmãos. Idem.
razão de um conflilo havido entre os 'réus citados,

'1
de 8 a 120 baixos, 949 - Bruno Müller � bras. transf. lrnp, ter-

no Bar' Cetarlnense cito' a Rua CeI. Emilio Jourdan nacíoneís e estrangeiras. reno sito a estrada lIapocú -Hansa, vendido a Henri-
, nesta cidade que é de propriedade do eutor, regls- mA�DONEONS que Fugel. Idem.

.

_

teu-se um prejuízo no referido Bar da Im,ortância VIOLINOS - VIOLÕES - BAN- 950 __; AlberIo Moretti bras. transf. imp. ferre-
de C�$ 2.794,00 conforme AUTO DE eXAME DE DOLINS - CLARINETAS - no sito a estrada Itapocú-Hansa, vendido a J o ã o

DANIFICAÇÃO, cuja certidão se inclui eonstante jto FLAUTAS - PISTONS - SA- Luiz do Nascimento. Idem.
Inquerito Policial, por quebre e dano de �oveis e XOFONES - TROMBONES B 951 - Hugo Egert bras.)ransf. imp. bicicleta
utenslllos tais como garrafas (136) copos (&O) VGSOS BAIXOS. BATERIAS AMERI- vendida a Luciano Demarchí, Como Requer.,
(6) uma flor artificial, duas vidraças, um 'Yidro de CANAS COMPLETAS - TAM-' 952 -

.. Wilhlm Gumz bras.. Alvard de hablte-se
geladeira e. rres peças de marrnore do balcão do BORES E CORNETAS PARA pare alugar sua casa' a rua Elisa Stein 235. Idem.
frigorífico (doc. anexo) que a responsabilidade dos MARCHAS ESCOLARES -. 9f>3 -

/ Hirton Gelber bras. transf. lmp, terreno
-

reus, não só se conclue pelo inquérito policial que VITROU. - � RÁDtOS - RADIOLÀS - PALHETAS -
-

COOl a erea de 945 mã., sito a rua Vidal Ramos, Co-
é de clareza crista1ina, como talllbell1 terna-se evi- CORDAS f! MÉTODOS. rupá, vendido a Antonio P. Alves. Idem.
dente de vez que os reus confessam eMll respon- ElIlfiID tudo, que pertence ao ramo. 954 - Leopoldo Kelbert bras. licença construir'
sabllldade. Que dinda assim não foi poasivlli ao casa de madeíra em sua propriedade a rua «29 de
autorcobrar pelosmeios arnlgav- is a lmportanclaactme Peçam JINtDI e demai, informações ao Representante: Outubro», n. cidade. Idem. ,:"
que traduz os seus preluizos; Eis a razão porque P& tIL O li{O.B S 955 - Martinha Medeiros Cunha bras. licença
lança mão dos meios judiciais fundamentendo-se CatlS 'ostlL SI, _ SAD BENTO DO SUL _ S. Catarina construir instalação sanitaria em sua casa, a Aven.
nos artigos 159 e 1518 Elo Oödlzo Civil Brestlelro. Getutio Vargas. Idem.
Nestes termos, pede se a citação dos requerido. -956 '- Oscar Heerlug bras. licença para tratar
pera .

verem propor-se-lhes a competente AÇÃO de Interesses partlculeres, 60 dies, a contar de 10. de

���!N!��!rid�; d:����f����:'O� -%oa��st�� c��� "A 'ALTA, DE ii : � II Sete�g;o �e j���n�� I�e�ii bras. licença construir casa

����:�ac�:�:n;::i�:e���a j��OSq�� s��r� c�n�:� APPETITE I! � �I � ii ���:��i[3e�� SUd propriedade a estrada Bompland
custes mais pronuncteções de Díreíto.. Protesta-se ii � ii 959 - Antonio G. de Oliveira bras, transf. imp.
Dor todo o generQ de prova em Dlrelto permitido, .., � i!1 lerreno com a area de 848 m2., silo a, rua Hercilio
e espeCialmente pelo depoi'mento pessoal dos referi- :: A

r."'I
�

H Luz, Corupá, vendido a Àna M. de Jesus. Idem.
dos reus Alvan Karsten, Heinz Manhke e Flodo(i[do 7!::.:�::::. � e i � II 960 -- frederico Vibrantz bras. transf. imp. ter-
Trindade com pena de confessos, ,vistorias, arbit{a- VI.l � .s H reno com a area de 50.000 m2. sito a estrada Pedra
mentos. Da se para os efeitos fiscais, a presente = o :: ii de Amolar, Corupá, vendido a Ingo Rischter. Idem.
ação o valor de Cr$ 2.794,00. P. Deferimento. jara- .ii (;,-1 � � � II 961 - Paulo Jamnowski bras. transf. imp. ter-
guá do Sul, 27 de Novembro 1950. (a) Hercilio Luz Magresa liIIIII

rIiI: � § II reno com a area d� õ6.77� m2, sito a estrada Ca-
Filho. (coladas estampilhas estaduais no_ valor de Cançaco Q lIIiIJI o H minho Pequeno, Corupá, vendido a AlberJo Wilte. Id.
Cr$ 3,50, devidamente inutilisadas com data e assi- PaUidez ê a :: ii 962 - Guilherme Hàuffe bras. transf. imp. ter-_
nalUra). A petição levou do MM JuiZ de Paz em 'I � � .g·S I: reno sito a estrada Bompland Corupci, adquirido de
exercicio o seguinte DESPACHO:- Rec. Hoje. A. fraqueza o «$ ii Paulo Müller. Idem.
Como requer. Jaralluá do Sul, 1-12 1950. (a) Erico ,.. = Cl I !l 96õ - Erwino Hauff� bras. transf. imp. terreno
BIosfeld. Tendo o sr. Oficial de Justiça certificado É. ind'apeos&yel Q �

. CQ!i sito a estrada Bompland, Corupa, adquirido de Paulo
não haver encontrado os réus Alvan Karsten e Flo- o uso do

ii l 3.. ii Müller. Idem.
doaldo Trindade, estando os mesmös em lugar in- iMC �.�!! 964 -� Guilherme Hauffe bras. transf. imp. ter-
certo e não sãbido, foi exarado o seguinte DES- ,I O 'O O li, N O ii.

o Q j,j reno sito ti esirada Bompland Corupá, vendido a
PACHO:- Publique-se editais de citação dos ausen- ':::: 114 T: � li Paulo Müller. Idem.

'

E �.Ci.i li '

teso m, 7 12·50. (a) Erico BIosfeld.. Pelo que ii'Q ·c (D ii 965 � Max Döring bras .. transf imp. terreno
passou·se o presente edital com o prazo de 30 DE ORH ii ;t � H sito a estrada lIapocú- H ans a, vendido a ,: Carlos
(trinta) dias, pelo qual cita e chama aos ditos réus

.
ii r.1 ii Meyer. Idem.

_
_

'

Alvan Karsten e Flodoa-fdo Trindade, para compa-- 966 - Francisco SteirJin bras. transf. imp. ter-
recerem neste juizo, ou fdzerem se representar dentro rEmo siio a estrada jaraguá,

.

venqido a E m i I i o
do prazo legal, ·afim de apresentarem a defeza que,As dl·ficuldades da Russl·a' Costa. Idem.

'

tiverem, sob pena de revelia. E' para que chegue a ..', .

'

'

967 - Nicolau Jagelski; bra�., transf. imp. terre-
noticia a público se passou o presente edital, que

com os' ,seus S'atell·tes no sito a estrada jaraguá Esquerdo. vendido a An·
selá afixado no lugar de costume, as portas do tonio Panstein. Idem,
Forum, e publicado pelo Diário Oficial do Estadõ e 968 - Alb.recht 5chroeder bra.s.transf. imp. ter-
jornal local "Correio do Povo". Dado e passado NOVA YORK, (USIS)- O sistema russo é con- reno sifo a estrada ltapocú,Hansa,' vendicJo a AI-
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos' nove dias do· P!ova�,elm.ente, l�yará frontado por três, tradi- brecht Glatz, Idem. _

mez de Dezembro do ano de mil novecentos e cin- amda. muIto tempo até ções, fundamente estabe- 969 -- Erich Meyer bras. transf. imp. terreno
coenta. Eu, Amadeus Mahfud, escrevente juramentado que a Europa Oriental lecidas na Europa Ori- sito a est. Jaraguá, vendido a .oswaldo Oldemburg. Id.
no impedimento coasional do Escrivão o subscrevi. '''possa ser considerada, ental: uma sól1da e. gran· ,970.,- Wilhermina Baum�nn bra's., transf. imp.
(a) Erico BIosfeld. Juiz de Paz em ·ex�rcicio". Está mesmo aproximadamen- demente religiosa popu- terreno sito li estrada Jaraguá, vendido a Roberto
conforme o original do que dou fé. te, incluida no sistema lação catQlico-romana; Baerwaldt. Idem.

"

'.

-

" ,

. politico soviético", escre- um instinto de indepen- 972 - Placido Saf1er bras t!"ansf. tmp. fel'reno
jaragua �o' Sul, 9 de Dezembro de 1950. veu, em um despacho de dência e conservação silo a est. Jaraguá, vendido a Conrado Schroeder. Id.

O Escrevente juramentado P a ri s publicado pelo firmemente estabelecidos Q73 -: Ov:dio Delagnello bras. transf. imp. ter-
AMADEUS MAHFUD "New York Times",ocor. entre os componeses e reno sito a Estrada Nova, vendido a C I a u d i o

:I respondente desil::' jornal, pequenos fazendeiros; Ferraza. Idem.
i! Dp. Renato W"alter ii C. L. SulzbergE:}r. .

e um medo e desconfi 974 - Euclides Garcia bras. transf. imp. terre·
II ii "Depois de cinco anos ança tradicionais, nesta no sito a estrilda Retorcida. vendido a Pedro
II M É D I C O II de rigido controle sobre parte da Europa, contra Coetin. Idem.

,

' ,

III CIRURGIA GERAL E' Elõ:!pECIALlZADA !! a maior parte da Europa os russos.
"

I
975 - Matqde Drews bras; fransf. imp. terren<.'

u i1 Oriental, o sistema so-
-A d

"

t d'
_ sito a estrada Ilha da Figueira, vendido a .Henriqueli Com cursos de aperfeiçoamento no ii viétic(' não conseguiu par essas. ra Içoes Rischter. Idem. .

.

ii ' Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires.ii conquistar popubridade outro� .fatores mespera 976. Frederico Dunke brás, transf. imp. ter.
i! Doenças de Senhoras - Partos - Clínica li ou inspirar mais do que dos:dI!Icultam o controle

reno sito a estrada Jdraguá-Esquerdo, vendido:a AI·II Geral de Adultos e Criançàs. ii ,relutante aceitação para SOVIético, c o m o por fredo Bihr. Idem. .
.

:! consult6rio e Residência: -ao lado da Prefeitura Municipal.li sua ditadura politica e exemp.lo, as. pequenas 9'77 _ RicarrJo lõ:!iewert bras.,' f,ransf. imp. terre-ii. . TELEfONE .3!! Ih t d d
',,1 U

fi J
.. rude economia", conti- C? _

el as. eVI!is a con-
no siro a estrada Rib. Vit-oria, vendido. aAlbrecht

ii aragoá do Sol - Sta. Catarina H nua o despacho. dlç�es cllmaterICas anor- Gumz. Idem.
,.

. ','
malS, �m todo ? v:ale do 979 __ Henrique Gorisch "br�s. transf. imp. ter

D!lnub�o pr�JudJ�a�do reno sito a 'estrada Rib., Or,apde do Norte, vendido
nao so.a anti-sovIétICa a Leopoldo Schm';ucher . .I�i�m.Iugoslav�a, mas tam�em 980 _ Willy- Steiner(yp,n:JS. transf. imp. terreno
a HungrI!1, a Rumam8 e sito a estrada funil, vendido a Bruno C. Alberto
a Bulgar18. Greler. Idem. ,'i:>'�, ( ,

.

CONTRA CUPA,
OUEDÀ DOS CA·

O' correspondente do
"New York Times" diz
ainda que Moscou conti
nua

'. cuidadosa e cau-
. telosamente a rearmar
os seus satelites".

'

, ;\:.;.L :->:::,!
Secretaria da Pr�f,eH,ijra _Municipal de jaraguá

do Sul, 19 de Julho d,e ,'19õÓ: i,',
,

MANOEL'
.

LUIZ DA SILVA

Secretário '

I

BELOS ! Dfff�AIS
r

AfECtOn DO

COURO CABELUDO.
TÔNICO CAPILAR

POR fXCELÊNCIA

------_.--------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------
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J_���mm�
.

.

Mario Tavares da Cunha Mello! G. Ródolfo Fischer '.1::,"
Bemardino H. da Silva

e familia � e Familia e Famüia
.

,

.

...__.._- _- _-

1-
.. -- •• ---- ------.---- .. __ l _ .. ---------

-- - --------- ---- ----! --- ----
----- .. -------

--- - -:---.---
--- --

-- ---

Ernesto Fríedríeh e Faml'lia :.:�����-.._--"..,..._... ....,............,.-"..,..._...-
-----_.......,..".�����

��������. ������rl�� 1 ············i·····s;�i�d;d�·····E�;�;ti;�······Ä;;�·····v;;�i;···········1 �:�oo :.:I���:::�
Aos seus socíos e amigos deseja :

1950 Boas Festas e Feliz Ano Novo 195t. �
· :
: :
· .

: :
· .

: l
: !
· .

: :
· .

: :

� �
i �
· .

· .

� �
· :
.. ..
• ··�__!!!'!!'!!!!__!!!'!!'!!!!__!!!'!!'!!!!!'!!'!'!'!!!!'!!'!!!!!'!!'!'!'!oi�
: :.__ .. _-_ ...... __ .. _-_ .... _ ........ _ ...... _ ...... ----_

..

_�
......_- ..... - .........

· .

· :

A DIRETORIA � 1 Victor Freygang
............................................................................... � ! : e Familia

--·;�;;��·····�·�;;��···-�····;���;�·T··_··
..

·���;�;m����... '1"- A;;�--li�d;;�--�····f;�ill;···_-····
................. - : L _ f � �

, - .

Lourinol Seiffer e Senhora : Artur Morrisen e Familia '1 Faustuxo p_ �ubini e Famüia
. :

; �

1
._ - _.,. .. _ � - .. -- .. _ .. - _----_ _--- -- .. _-_ - .. ---_ - - --_ _---- _ __ _ _ __ _-----_ -- ---- .. ---------- __ _ _ ------_ - _ -----_ -_ ----- .. _ .. ----------,.-------_

.. _-----------_ ..
_------------.------------- .. ---- .. --_ .. _-- .. _- .. -_"

Desejamos a todos oe
noeeos paroquianos um
Feliz Natlll e que o bon
doso . Deus fllça descer
so�re eles todas as suas

beQçãoa JlQ decorrer do
ano novo,

As en/ermeiras Jo Hoipital
Sio José, agradecem· as Dir
nissim.s .utoriJaJes Civ;s.
Ec/esiást;ca e Srs. Métlicos

pelos serviços prest.Jos a

este Hospit.1 no Jecorrer ,Jo
ano linJo Je 7950 e .pre

sentam lelicitações Jesejiintfo
Fe/b: N.t.1 e próspero

Ano Novo.

·
·
·
·

: :
: :'---- 'BAILE SOCIAL

sA.o SILVESTRE

CONVITE
P. Alberto, Vigario
P. Henrique, CoaJjutor

..

A Diretoria da S. E. Agua Verde tem o prazer de convidar os seus

sócios e sua exmas. familias para o baile de São_§ilvestre, que se realízarä

na noite de 31 do corrente, no Salão "RAU".
1

Será abrilhantado pelo
Jazz "Gadottí".

........................ _-- ... _---- .. _---- .. _----------

Jaraguá do Sul, 19/12/50.
João Emmendoerfer

e Familia

"\

Érlch T. Bräuer e Família

i
.-.- ..

:::.:�.�;;;:
...

�.--� I
I

···�=::···�:···�=�·�·�c��:···1
Divina Prov,idência i

;

João Karger e Famtlía

RodolfoG. Fischer Altino M. Gaudencío
e Familia

Willy MaffezzoUi e Familia
Corupá

................................................................................................
- --- _ .. � _ .. _ ------ .. -

----------------------r------·---------------------------------'-----------------------1-
.. ---------------

-----,,--.- .. ----------_ .. --- - .. -----------_ -- ---- -- ------- .. --- -- -..; - :- ..

- Irmãos'Maffezzolli 1Cervejaria de Leopoldo-Wulf: Geraldo Hermann e Familia

Ex�ortab:'�pte Frutas .1 Corupá I Corupá

·······���:··����··�··;�=��:······T···········Len·�·e·�i:··&····Mathia·s·····:······r········Ad·ojfo·····Baeiimte······e··--··PiIji"õ·s·······
coruPá.1 ALFAIATARJA I Fábrica de Bspulas para Industria Textil

:
Corupá : Corupá

.

.

-�::;���";r�fioa ß1líe::·����TL;�;�id6··-s;i�;i
..

-;-Fiih�;·-!:�;�·��;;�·:-;:�
Deseja aos seus, flmigos e Freguezes 1··················-···············-·····-·-··········

..........•.•...,

········1······················,······-···············
_ _ .

BÔfIS FESTfIS e prosperidade cara o fINO NOVOi 5ullherme Thiemann e familia 1 Gercino Albarnaz e Familia

_

.

1 Corupá i Oorupä

-�:;��_�=·�···;:�:··T----;��:-;���····:·-·;::�:-··-··T-····-Fáb�i��-·ti�···--B�bid���--
Corupá

i i
L ui z K i e n e n

......-.-_
_ -.-

······_-:·····-·-·_··-···-····-··········_····_····--r_ ��:�s�i�::�_· i·s��i�d�d;······D:····A�;:�
..

i·-
1 Corupá !])eseja aos socíos admiradores Bôas Festas e um FeIí
1··············································· .......•.. _ ...··iAno Novo, e ao mesmo tampo convida os srs, SOCi08 par
1 lo Grande Baile que. fará realizar em sua séde social, no

i Alcides Souza e Familia [día 26 do corrente, às 20 horas, abrtlhentado pelo exe-

1 Oorupá ilente Jazz "Caxias".
.

i ! A DIRETORIA

,-_ - �
--_.- .. -_

- .. __ .- _ .. _ .;. .. _ -

------- ------- .. --

i----------------
----_ .. - ------------------------ ----- ----------------------------

-- --

:-
----- --- __ - _-

I 1 OSWALDO FRIEDRICH

1 1 e Senhora

...............•.................•...........•........······�··r·····························································i Indústrias Reunidas S.A." j .•...•.............•....................................
::

:

Hercilio o seu &Hai.te j Ricardo ,Fey e FaQlHia � Fundada por: RodoHo Butenuessler 1 Frederico Lawin e Familia

Corup4 . 1 Corupá 1 j Corupá
.'

.

........
········_····-···__

···-···········_· --t······ -.- -.- - - � ···············································_·····r,..
_ .•..•- •.•.••- ••" .. - .•••.•• , ..•.........•..•�..................................................•........

: i .
: ' :

•
I

•
,

M.�oel Alves 4� OJiv� i AIltonlo Borba e FamtHa ! Ricardo Grimm e F.milla .1; Tal"cicio de O. Motta !
e FaJJlilii. : : ': .. e F_mjlia : Paulo Neitzel e FamIlia

,i i : :
; ; : ;

.Orquideário Catarinense
Oorupá

Ricardo Roeder e Familia

•
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OORREIO DO POVO - SABADO, DIA 23'12-1950.-

Aos seus Clienles, Amigos e Fregueses desejam
.

-

1950 Bôas Fesfas eFelizAnoNovo 1951_
��������OO�OO�iUl���OO�I'�iiOOOO�OOOOOOOO�oooo�����oo��oo�oo�

I Paulino Pedri e Senhora I müDOl!I f. dil [ollí1 i.H.
i � Itapocuzinho -

_

.

Beb idas·· Boss Ltda. i·-----.--.--.---- -.-----.--�----------�---·-·-·-··.---
.. ---.-: - -.-

---------------------·-------------1
..
-·------·-------------------·----·--·-----------------

D�:j:D::�O s::e:�e:�� amig::le:o�:;;�;�s i �.���r�r� �.����r. �..���il!� i �:��=:.::��.a.. � .. ::.�I: .

Bôas Festas e prosperidade para o Ano Novo : ! Os Irmãos. Maristas do Ginásio São Luiz

::, Artur Müller e Familia ::.; desejam aos bons jarag'Uaenses felizes
Festas de Natal e Ano Bom

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

-;
----_ _ - ---------_ ------------------'- .. -----------_ __ _--- ------ --- ----

."'-----_ -------- -- ._-_ -_ � -_ _- --- r-r-r-: ----_._
_"' �_

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

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

,

.

.

.

e e e e. e e..............................
.••..

I
••

Y
••Y. t. �� .w.:••w :••Y••". te .•. t. ii.:•••e .Y. i'••

Y
••� T

••
T
••-:::0:••T•••••Y••a i

João Schreiner e família

_ i _� I José Gala e Familia

Ignacio Leutprecht e

Familia

�:::�::::··:�a::: deseja Bóas FesfC!s e Feiis: Ano Nouo I··�::::··�:::I::··:··��:::··
--··�:�:��::·��:t-····,· Loo .

..

llIl
00 � r- :

_., - .. _ .

e Familia
�������������g jJacobAnde�en e Famil�

, � .;:� ,
··.. ·· ·· .. · .. ·�· �':..."···..····· ···.:;...d ! _ �

··-Di.i�i;··d�-S��;�··� ·F;�-ili�····T····:-:�::·::::···:··:::��:·······r···W;it��···,:i�·rt!�i-·····�··-··f�;;iii;··1
--·__

·-··_··;�::-=::;:·-··-······r···_·�:��;:;:��;=;�·· j·�LDihilr iODO ;nhDili··-:'·_·��i;�;;;;:�;:��:�
.

.... _ .. - .. - ---- - .. _ .. _ -_ .. - __ __ --" __ _ __ .. __ .. - __ __ - .. __ _ ..
_._--------------_._-_._--_._-----------._-----------._------------_ ..

_----_.,,;----- .•
--_. __ .. _-_ ---_

-------_ -- _ _-_ ---_ _-- .. - .. __ _-_ __ -.;
_-_ _ __ __ .

1Escrn[�rn� .]Fo fnsc]l(cr' ,-_ Leop�l��mNfahnke
:

.

- -- - .. --- .. --- .. ---- - ----- - - .. ---.;.- ..

--r"
.. -- · .. --- .. - .. - - .. - -·· .. - ·· .. --

·: -.-�;._ - -.- .. -- -- --- - .. - ------ .. --- - --.- .: - .. ---- -- --.-- -- --.- - --- .. --- - ..

-:-----
- -------- .. -.-- .. -- - --- - -- - .. -----

: -, :
!

An!O��mit�dri 1 Eri�o fa�i�[:wa i José Emm'endoerfer e falililia I João Ambrosi e Senhora

............ - - .. _ .. _ .. __J._ .. __ __._ ._ ..
---------.- .. - .. ----�-.-:- .. --, .. - - .. - .. -- .. --- -- --_.

.. __ .. .. -_ .. . .. __ .. .. .-_�.J.---- .. -- .. --- - .. --- __ .. __ .. __ __._._.. _ ...

Erico BIosfeld e /

: AlIODSO Buhr e Famllia i - Emilio Benthien e·FamUla
Farnilia i j

.

.... - -------- - - - - -- - -- ---

-,;:�-.-
- ·-- .. · ..

----;--·t=---------------------------·----------
- --;

- - .. -.--

---.-.--------.--.---.--------------.-----------.------------------ .. ----
----.,-,;-.----

: EUg:n�Oam���ChO, i BI•••t••.GUM. I: 1••111.
: .

: .

.
. :

.
,

"

,············D�:····���i�··������:F··i���+· .-, ·J��·ê···E;�ihi�;··'·�'·-···F·;�-iii·;······- ,····�=:��:::;h;:��::····-

::::����.:::�'����j��:��:::�j���:::�����::::.....:::J::::::::�f:�S:�i.��;:::r�::':: ,:_:::::�����;���n �i�,��::::�::::__-:
TCrpAlprn° f'lt1l\ 1D>4JlIf11-P. TI t{Jl ]F1l1I1lllnoTIn° 4Jl I JoAo Rodptgue�.de �ouza I Frederico Hoffmann

1[' �l.\ll� �1ijI Wem tL�11 � lO! 11 em i e FarnI!)a �
e Senhora

.. --- ...... -.- ......---- .. -;
..... - .... -- ........ -- .......-- ....------ ...... -- ... - .. -- .. ----.... --- .. --- ...

-----.--... ,.-·-1------------···-----:-·------------- ---·----··-·-··-----r-----··--·-----
.. ---------------·----

.. -----.----- ... -.- .. -:� .. ----- .. ----.---
... - ..... -:

..

�-
.. - .. - .....--.--

...... ---

Alex Kühn e Senhora I LeopoldoKlotz ! �Mique!ra,a��wàrlZ
....... _ _ - __ .. _ _ _ .. _- _-- _---- - _- _ _--_ _ - _ _--_ .. -- _---- _ _--_._._-�--" _-_ .. - .. _ _ -_ - _ - -- ..'_ - " - -_ __ _ ----_ _ .. _- .. - _ __ .. _-- _ - _ .. _-_ �-------_ .. -- .. -_ - .. __ .. _ _--- .. - ..

.
.

Bazar Elite

Waldemar Gámz e Familia

- GuIl.{)erme �aduen2.
e /Pamüia -StüberAleis

Otto Schneider
e Familia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO nó povo
_ SABADO, DIA 23-12-1950-

1��ai���!Eim'����lmiE��!fii:�_���IUi_��
Carl H. F. lütte José Panstein e Fcmílícr ] ti l�

i····················································· ! �.�
e - Famílía :,i:: Carlos ffardi Junior i::. :g ��

Casa de Secos e Molhados, Louças etc. t-1 . I �
filO

···:=:·_;I:::�;··:·:=:··T··_···········o���··��;�;�::�:'F���H�-""'" ·T-::I������.���:��:��·J :9 !� !
........................................................t L i u I � �

.

... a).r.:l-<
"CI a) :::>

. ,

Otto Hienà/meyer e Familia CDa � � �
,Q aS <

,
s.� �

m.

;:.���:�;�:��::
....

m,,_m···���:··�!��i!j;���;�!·��::::�)
..

m'rc;�:�
..

���.;;�:;=:::::m, 8 �i
...........................

:...
_........... .,.. " _

·1············
..
··················

:.....................
_............................, H

Sociedade Esportiva Ipiranga' Alberto Bauer, e Familia 1::,:'
-< �"CI

Torrefà�ão de Café �
...............

_------------------- ..
-------------._------------- -r-

_-----------_ - _--_ .. .:---- _- -_ -- ---_! _ - - .. -- --- - ------- --_ .. --------- .. -- ..
-------------- .. ---- ---- ---- .. -_- .. -----_

_------------------�-------------------------------------------------------------

Guilherme Moeller e Familia

Professor Giardini Luiz !

Alfr�do Bortolini
e Familia

Tobias Alquini e Familia �

I --···-····-·-·· .. -··-·-·--··-·-·····:--·----.--·-·c- .. ···-····1
00 Engelbert Freiberger 1
00

,

e Familia ." j

I·:··········_;���··�:·�:;��...... · .. · .. ·!
I

.

e Familia !.

; ,::.:_
..

;:-_: ,
I

Julio P.dri • Família !
l Arnoldo Grahl • Família

im
.... · ..

·�:�=;���;;�:�·
.. · .... I I �l�:;:;a:: ::i�;: 00

1 ,�

_ .. · ......

·_;;;;;;;,:���ii·
..

;;;;;;;
..

·:

·r:·:,·
..

:�:�:t�l
....:.,

�:��;� ;.:�::�:
..

:.;:.:���: I
...................................................

,

!.:
_

_j·j
..

fi'i lj·i-.il·•• ···················!·····.. · ..

·····················................

..:
_ .. _

Augusto Schmidt i Atualmente residindo em Cnritiba, e desejando que i Vva. Elsa Meiep
e Senhora i seus ainigos e parentes, . passem um feliz Natal e :

'_ 1 um feliz 1951, cumprimenta-os por êste intermédio. !

;- .;;���;;��
...

;.�;; ·�;��;�·
....

······!_
....

··A�t�···J·���g·�â·
..

S:A�
......

·T·
....

;:::-=::.:.�:;;;:_.

I
! Indústria e Comércio j. ii

... -
--.--

-. --.-
-. -"'-".-"'-'

.- - .. - ·-····-·
.. r=c:";:

.. -.---
:.••.....•.............. -. - ; - .. -. - - -. - - -

- -

;
-.- =:

- -
- --.- ---

:
.. -.- -- - --- .. -- ----- --- .

h 'L d
i BAR CATARINENSE i

r::" 17 à b
.

C '/'

00 Transportadora Andorin ata. 1 de i crvtno esran en urg e / amtua

li � i Olibio Müller i '

00
:

� :
....-

1 �:�I���;F;:�=:�:: r
..

·:E·�·i�h Eh;�;;· �
..

���il;� ! ��;�:�: .;:�.::: : ;:-:;�;:'
� L , :

:
---- .. -- :.- - .. - --- __ ; _,

..

_.:._
.. __ _._ __ ._._.. __ .. _ ,

.

[mnroza Auto Viaräo �atarinense �.�.. i:,' carIO:. F�:���mann.!.,[ p u Y : i
Indúslria de 'Calçados

._

�::;��:��;�:;
_ ..

! ,.� ;:: ;:���;��;.: i _Gosch Irmãos S.A. '1
; .....................•..................................

� _ ....•
" .•.••.•...........:.. ·····T·········································�···"·· Y'.-

- -
.

m Paula lVunderlic.(j e Pamilia I' João Loss e Familie I Jacob Becker e Familia

� �
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

:•••••••t - •••••••••••••••••••••••••••.••••••••
- ·l-,·-······�··· - -- _

;
., "-" _ 1_ - '-' - .. - - _

- .. _ ..

I Rodolfo Klug;e FamUiá i' L.9�PI$��:in.r I fi/brecht. Gumz e Familia . I
���-����'����iUiOOiUi��OO��OO

I Alfredo Meier e Família

Alfaiataria Mack

Selmiro Nicolodelli

I
-

e Família

,

!._----------_._-------------_._-------------------------------

i \

I Eugenio Wolf • Fanillia I
!·····································r··-·-··········

....

Oscar Gielusinski
e Família

ooMAX WILHELM
'''Blllca •• BEBI••'

1951195-0
MARCA �EGI5TRADA

desejando Bêas Festas e um Feliz e

ANO NOVO
!----------------_._---------_._------------_ ...

__ .. _-_o.

(
--_
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Felix Wolf e Família

,
.

.
.

.-----••------ --- --- --- ------

·-1---
.. ----- ----- --- --- -- -- - -- --.------ - -- --- ------ -- - .. --- -------- --- -- ---- -- ---- -- .. -- --- ------- .. - ----- - --- ------- •.

!
Vergílio Rubini e Familia I Becker Irmãos

·�····;:���···�;·��:����f:':=�;:;;���;:-·· Hubl! ßII,lieo Bíll!Pl!odí
..... __ _ - _ -_ .. -_ ---_ -_ -_ .. _--- ---_ -----_ .. _------_ _ _-_ _ _ - ---_ _-- .. ---------------------_

_----- .. --_ _----_ .. , _-.;. _._ _ -_ _ _
_ .. -

Firma Funcke 1 Guilherme H. Emmendcerfer - I Venancio Nicoluzzi

Fábrica de Móveis de Vime 1 e Familia j e Família
-

_._ _ _ .. __ __ :.. __ _ _ _ _ ..: _ _ � _ __ . ._--:::_ .. .. __ .. � .. _1_ __ .. _ _ ,. _ _ __ __.. _

i . Henrique Schattenber�

I Alvaro Piazera e Familia I e Fam i I ia
:- __ - - _ _ .. _ _._ .. _---_ .. _-_ .. _ - .. _--_ _-_ _---_ -------_ __ .. _ - _ .. ---_ _ _ _ _ .. --_ --_ _ _---_ .. _ ..

. .

.

:. __/ :

Companhia Nacíonal =: ���:_�__�.._.�����_ J .. �:�_�::�.:_�.:: .

de Seguros Ipiranga I W�dF�':uaRau ! lffiemanllo Meyer & eia.
i �.

'��::�:�������_���.���i��n.::�_�).:����l!.�:�_::::[:��.�i����i��::�n:::�Blurnenau
"

Heinrich Augusto LessmanD
- e Familia --- .

, "-

Hein. Marquardl e Famllili i .

Alvino Gaedke e Familia

·--_···::::···::········--1Emprl!líl dI! ,rölßPorlel !-········=--······;;;��·-·····-;�ß;;;····-···-·········
...................................................... ···1 frl!ßzl!1 J.ß. 1·················· .

Luiz SatIer e Familia ! :

Fabricação de carrocerias ! !
de caminhões ! i

.
.

; !

- - - - - - - .. -- --- ----- ---�-

: ···················�·r································
, ......•...•........•.•.•........

,

···································1··················
_ .................•.

Fipma Gaedke

;::::. Rodolfo Hufenuessler e Familia ::::.�.�dmundo SpUter e Familia
Fábrica de Móveis

.................. -
_ _ _ -_ .. -.-- --_ _.:...._-..:.._--_ .._--_ _ - - - _-_ - _ --- .. - _ _ _ .:_ - -_ -.-_ .. -- - - - .. - - ...

Ado.Jf Hermann Schulze'
e Familia

.... � Harry Gaulke e. Familia

,

.

Dr. Sadalla -Amin -�', l' " �
............................................-.-

-1""" ! Clinica de Olhos � Ouvidos, - Nariz e Ga:rgan�_, r·············································�·········
Clemente Schmitz i Henrique Theodoro Harger � Joinville - San�a Catarina ,.' ��'" i "'G. Rodolfo Fischer

e Familia ! e Familia I
.

"

' ! .

.

e Familia

...

-.���:�..-.-.-�:�:- ;=:�:��: "-.�: :=�-:
..

�:::·······r-�;;�·;;����:··,;:;;��·:;���·��····
.

:
.

...

r·····Gm�iiERME···ScHMiD;······l·-··········-·-··········
----- --- .. --- -.- -

.

i • FamlUa "i '

1 Fabricante. de Bombons i
i Estrada Nova 1
I

•

de

Rublnl Ltdo.Irmãos

,Oscar J Cielusinski
/

. MáX Wilhelm e Família

FABRICA DE MOVEIS :DE ,VITORIO· LAZZAR1S

dros em geral para janelas,

colchões, molduras e estampas,

Exposição, vendas e escritório,

á Avenida Getulio Vargas, N_ 79

Oficina' á Rua D. R. da

Nova, N.' 200 -

JARAGUÁ DO SUL - S. O.

Na afamada Fábrica de Móveis

de Vitorio Lazzafis� V. S_ eneon-

. trará Móveis de todos os tipos

como: dormitórios e Sala! de

Jantaf _

de Imbuia, cristaleiras

,avulsªs, escritórios e eosínhas,

divans e estrados dá melhor fa

brícação, tapetes de diversos pa

drões, passadeiras, espelhos, Vi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L E I Mc DarmottAs . informações da79

ti AgradecimentoCria o Codigo Tributário
� 1?u! LUIZ DE SOUZA, Presidente da Câma

r� Muníeípa] de Jaraguä do Sul, em virtude do
disposto .n? .§ 2°., do artigo 66 da Lei Orgànica
dos �UOl.ClplOs do Estado de Santa Catarina, e em

obedíêneía ao previsto no § 4°. do citado artigo,
faço .saber que a Câmara votou e eu promulgo a

seguínte Lei:

A�t. .1 .. - ·Fic� criado o Codigo Tributário do

Mun�ClpI� _de Jaraguá do Sul nos termos em que
está redIgIdo. e que vai publicado em separado.
Art 2: _ FIcam revogadas as disposições em

conträrío.

Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 1950.

Luiz de Souza
João Ldcio da Cosia
Olavlaoo IIssi

WASHINGTON (USIS) Dernotto sobre sí o De
- No curso de sua en- partamento de Estado tí

trevista com os [omalís- nhá ainda outros planos,
tas, o chefe da Imprensa alem do apoio a resolu
do Departamento de Es- ção do Conselho, respon
tado, o sr. Me Dermott, deu aquele porte-vos que,
afirmou: "A resolução do no momento nada maís
Conselho de Segurança tinha a acrescentar. C.
a que me r e f e r i é a

queixa. do agre�são á
_ __ .

República da Ooréía, uma !1"''''''''''__�,d'' ._ _._......_ ..�
resolução apresentada ii ii
por Cuba, Equad?r, Fra�. li Correl1o do Povo ii
ça, Noruega, Remo UOl- ii l=
dó e Estados Unidos daJ ii ii
Al;llérica. Tal resolução I II Rua MI. Deodoro I. 136 ii

I fOI, datada de 10 de no i! Telefone N' 39 • C. Postal, 19 ii
vembro e até agora aín- ii J GU O ii
da não foi julgada.

' Pa- 11 ARA A D SUL i!
receme que o Embaixa- ii Santa Catarina ii

rn�ta:"���
dor Austin tratará em ii H

.

breve deste assunto". li ASSI'NATURA ANUAL ii

hrl'na �{}. [O.rramontaQ A�rl'nnla8 A resolução em cause 1i e-s 35,00 ii

U LI Uu ru u o 1\ LI U friza o fato de que a in- !! ii
tervenção continuada das ii GERaNTE

' �!

D E � forças comunistas ohíne- !! PaulinD Pedri ii

PE1!!�...��GEL � ��:�;:1�n;�:::ff�
�=--====�=�

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA i contem garantias aos IJleICII••
chineses comunistas de

Executa-se qualquer serviço de ferramentas que suas frontelras com Vende-se uma e(n per-

l:
agríc-olas para uso de lavouras, como: a Coréia não serão vío-: feito estado, completa-

Machados. Enchadas . FqJces etc. lad�� e seus Qinte!esses mente equipada, preço de-

V17J!iÇOrá�Pid.o e.=�eatend�e-sequalquer pedido legítimos na tronteíra oo- ocasião
reana serão protegidOS'I.

.

_

Interrogado o sr. Mc- Tratar nesta redação.

Profundamente consternados comu

nicamos aos n08S08 parentes, amigos e

conhecidos o falecimento de nosso que
rido esposo, pai, irmão, sogro e avo,

Antonio Francisco Waldrich

com a idade de 75 anos, falecido no dia

18 de Dezembro do corrente ano. as fa

milias enlutadas vem externar por este

meio os seus sinceros agradecimentos e

manifestar o seu reconhecimento as pes
sôas amigas e de suas relações que as

confortaram durante o transe que pas
saram e tambem a todas as pessoas que
enviaram coroas e flores e accmpenha
ram á sua ultima morada.

Agradecem ao Dr. Waldemiro Ma

sureeben. pelo seu esforço clinico. e eS

pecialmente ao R e v. Padre Henrique
pelas consoladoras palavras proferidas
no enterramento.

Jaraguá do Sul. 20/12/50.

SANfiUENOL ii VJ ii
1i.5 � II
li

=
.·.. !I

ii.. � li
II ..", U II

!i � (�ii
i.i....... (/.)Ijc,,- i:ii ...

0 li
ii ,- W' CL. !I
:: Q$ .. tO ii

li � !� II
::.11 e;; ::.g li
__

W' o !:

II .,... »� li
li =--ii
li c::::r .. � II
II.... '�ii
ii .....

!i< .i: :i:i:i:i • tO ii./
-::I

'III J:: o: ii
...... li

CONTEM

OITO ELEMENTOS TÖffICOS:SILVEIRA FILHOS & CIA.,LTDA.
ARSENIATO. VANADATO.

FÓSFORU, ÇALC�IO, ETC

TÔNICO DO CÉIEBRO

. (TONICO/OOS .ÕSCULDS

Rua da Glória, 62 - Caixa Postal, 148 - RIO DE JANEIRO

Deseja aos seus amigos e freguezes BOAS FESTAS e prosperidade para ·0 ANO NOVO

o. Pálidos Oapauperactoe. .....

lados, Anêmicos. MI.. que....

. Magu)., Crla�a. raqultloa. .,..
.

.,
caberão a «onlß'" ••,•• do

organesmo com O

SANGUENOL

Clinica de Olhos Ouvidos - Mariz e Garoanla do

•• <0 •••All. ..'.lI
MODBRNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILE -

1!�j�=!!=i.I_:'_I;-lj '!ii!!ii!iiH__;;i!!I!ElI!!!IIJIllll!ll!ll! "

1:''"1'Febres (Sezões, Malárias, IImpaludismo

i Maleitas, --Tremedeira

I
- CURAM-SE RAPIDAMENTE CO� _

__

I "Oapsulas Antt·sesonicas

I... Minancora"

I Em To.. a. Boa.' Farmácia. .

I
It um produto dos Laboratório. MINANOÖRA I

íii .

=-Joinvilla _. Sta. Catarina _ I
1l!i!l!1_F.5EImiIlEi_IlE!lililEi!!!jjlEi!!!!!!iE!I!!;_I_IIIEIU_iIi

·llm������
��Oj�te<;!�� �aZ::=b��iS·I-ivell. Getulio Va��as, 79 Rua D"mingos da Nova sln

.

J�ARAGUÁ DO SUL -1- sANTA CATARINA
'.

. -------- .. _--_.
.

�. Fábrica e Beneficiamento de Móveis

;'� Espelhos e Vidros paraJanelas e Outros Fins.

I'
Mõveis Estofados, Tapetes, Divans,

Colchões e :m's�rados para Camas, Etc .

.

. "Execure-ee serviços dé estofamentos em:

,
'

trólios, ônibus, automóveis etc .

..••�� ii
.'

'

Assinem éste Jornal
,.

.,

,.
.

���mm��Ii!I���1i�1S4m�.�
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CORREIO DO POVO SABADO, DIA 2lH2-1950-

Ainda o Código Tribulário
..__. Foi estabelecida a licença especial para o

Damos a seguir o parecer que o v.ereador abatimento de terneiros, afim de por fim ao abu
Otaviano Tissi, relator na Comissão de FInanças, so de eliminação das crias de gado Ieítero e de
deu ao veto escarado na L e i que estabelece o melhor raça.
Código Tributário, parecer este aprovado por una- O imposto predial não foi alterado, m.a s

nimidade de votos: . feitos abatimentos de 30% as casas dos operários,
I - As comissões de Constituição e, Jus- empregados e funcionários que nelas residem e

tíça e de Finanças, Economia, Orçame,!lto e Con-
que tenham mais de 5 filhos menores.

tas do Municipio deram como substitutivo .ao pro- O imposto territorial urbano não sofreu

jeto de origem do ��cutivo, cria,!d_? o Imposto alteração na taxa, que cyntinua a ser de 6% para
de industrias e profissões, a pf-oposíção estabele- os terrenos não construídos e 2% para os exe- �::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....:::::::::::::::::::::�
cendo o Código Tributário do Municipio, que de dentes dos construidos. ,"

,::

ha muito se fazia necessário para pô�rdem. e
. O imposto sobre diversões públicas n � o H AUTO JARAGUA S. A. II _

não entravar a boa marcha da parte tínanceírs sofreu alteração, sendo apenas revogada a dís- II

Indústria e Comércio
!!

da comuna. posição que isenta os circos, parques etc., que i
..
:·:
..
:i S'�er/Vl'1>.0' "FORD" :.::.1..:II - Aprovado o projeto, foi a sanção do daqui levam dezenas de contos de réis. OFIOINA '(

sr. Prefeito Municipa.l. O imposto de produção agrícola, que se :i MECÂNICA AUTORIZADO II

III - Dentro do praso -legal, o chefe do destina-o da letra b - exclusivamente ao fundo ii li
Executivo vetou totalmente a lei aprovada, dando da defeza e fomentó agro-pecuários, é pago em n - Rua. Mlre�h81 Beadoro - J A R A G U A DO SUL - ii
as segulntes razões:.. taxa módica pelo comprador do produto. �. taxa ii Pôsto de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes li

"a) - no que dIZ respeito ao Imposto de
e valor da cobrança feita aos lavradores nao so- li _ Lavagem � Lubrificação _ Carga de Acumu- ii

Ind. e Prof., ache-se que dever-se-Ia mante�, as ta- freu alteração. ii
ledores e Consêrto de Pneus. II

belas, atualmente em vigor para o Estado.
. Esta variação na cobrança, tem um f i m !::;:: ;I;}O primeiro argumento do snr. Prefeito, de- que é de grande e premente necessidade, dar Esta- oficina está instalada em condições .

monstra que S. S. não leu e comparou as tabelas, proteção e auxilio mais amplo aos homens que!! pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou !!
pois elas não mod!ficar�m em nada as do Estado, labutam nos campos, aumentando dessa forma, a, ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem IIcuja aprovação fOI �edIda.. . produção de uma classe que é esteio da

eC�-1 ii ccmo retificação de motores etc.. .

-

::

, Dai não precisar de maior comentärío ou mia do muníeípío. . ii Todos os serviços são executados com ii

[ustíãcação mais ampla, essa. raz�o do ve;o. As taxas não sofreram qualquer alteração li esmero, por competentes profissionais e a pre- . ii
"b) - Quanto aos demals tributos nao me é substancial, apenas foram ajustadas e colocadas! ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ;.�.!licito concor.dar com o aume,!lto exagerado pro- em base real, dando isenções, especialmente aos �i rrica e oxigênio. n

Posto, que visa onerar dernasladamente .a popula- peq'uenos contribuintes. \:: _ :::::::::::::::::::-.:::�:::::::::�

ção do nosso municipio, já. t�Q sa�rif!c�d� pela Assim é que foram díspensades emolu�en-
, ...

crise atual, aumento que admitido preJudlclar�a, sem tos e taxas nas construções das zonas rurais e ��������!'!!!!!!"�'!"!!!!!!'!![,

dúvida, a linha ascendente do desenvolvimento nas de residência para operários e funcionários.
economico de Ja.!aguá do Sul. ': -:-- . A taxa de iluminação publíca íoí alterada em 20%.

Essas razoes. alem de nao expnmirem ca- Convém notar que essa taxa não cobre SI

sos concretos que passam ser discutidos, em nada
quer 1/3 das despesas com a Iluminação pública.

justificam o v�to..· . Assim, a taxa, nas ruas de 10. classe, foi

.

O Oõdígo Trlbu�ário vem organisar o anar- Je 8 para 10 cruzeíros e nas de 2°. classe, de 6 o Planos econômicos e contâbeis de en-

quico serviço da Prefeitura, estabelecendo res-
para 7 20 cruzeiros. ' . tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis

ponaabllídades e garantias não somente; para os '.

'

A receita dos cemitérios em vez de s e r de fins econômicos.
contribuintes mas muito' especialmente para os

por sepultura para adultos ou menores, foi fixada o Elaboração de contratos e escritas _

funcionários.
.' por metro quadrado, o que é mais aconselhável. Declarações de firmas individuais e coJ�ti:V�B.-

Em matéria tnbutäría a organízação mUDI-
. A taxa de Iímpesa: pública não s o f r e u

I
Legalízação > Minutas para lançamentos InICiaIS

oípal é uma colcha de retalhos, com Ieís e tabe- alteração. de escritas _ Impôsto de Renda.
las esparsas que vem desde o tampo em que era Foi regulada a taxa de pavimento quando o Fuzões, encampações e alterações so-

distrito até a adoção pura e simples de 1 e I s de for feita, para ser paga em 24 p r e s t a ç õ e s no ciais _ Modificações de tipos jurídicos de s�
outras comunas como é a dos emolumentos sobre máximo ciedades _ Aditivos de contratos _ Atas _ MI
construções, que é a de Blul!lenáu. :Mas esse é um problema que aféta em nutas para lançamentos relativos às fuzões,

. Mas estudemos o CÓdIgO, para provar que especial a própria Prefeitura, pois somente em encampaçõea, alterações emodificações sociais.
ele não aumenta exageradamente impostos e t8;- condições folgadas é que pode ser feita.

o Distratos sociais _ Gancelamento de [

xas, mas especialmente as reajusta, dentro da Ieí, Não ha outras modificações de relevância firmas _ Levantamento de balanços _ Minutas
fazendo justiça para �odos e dando �eios para o

na leí.. pelo que sou de parecer que o veto deve
para os lançamentos relativos às liquidações.

soerguimento econonnco agro-pecuárío, um impe- ser rejeitado.
-

o Perícias judiciais e extra-judiciais _ Re-
rativo do momento e do pais. Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1950.

visões e Parecer _ Assistência técnica contábil,
xas de�c�y�ii�:re �!X��eO oq'::U�r�ii�p;:��sC�b::; O I A Y I A N � , ISS I - Relator jurídica e fiscal.

de �cordo com a Constituição e L e i Orgânica, J ° a o. L. d a C o s I a o Assuntos trabalhistas _ Naturalizações _
I

essa imprecindivel Lei define as autoridades Iís- W I II y G. G e s s n e r Defesas fiscais _ Cobranças _ Serviços

comer-Icais e suas atribuições e competência, as penas ---- cíaís em geral.

���li�\:cf:l:! ::l:-:Ç::·c:!�r�:.��u���·d:v�;!� IMPUREZAS DO SANGUE? r·
..

····;;:�·�;:··'''·
..

ll NACM�:lg�NJ:gJ>Rb����t�lf� .

pelos funcionários. A Lei é liberal, dando amplos
fLIXIR Df H06UtiRA ��:. :'jJ GA"'. _ FoAgo _ Transportes _ Acidentes Pes-

direitos de defesa e de recursos, chegando ao ar-

britamento em caso <te divergência entre fisco e �AN rART ICA � soais e do Trabalho - Automóveis - Respon-
contribuintes. AUX. TRAT. SIFILlS (: : sabilidade Civil - Fidelidade.

Regula ainda a restituição de tributos pa- t�B b"d 8 Lid � I Bua Mal, Deodoro, 136 - Cltxa Postal, 19

����:e:,i���r�n��:a����:c��:an��le��� �o���U; A V i • O !:� � � ..:� ��.�.� �:�:311
.'

- J.lBAGuA '00 SUL -

de 1962, as seguintes épocas: f l
1. - quando a quantia fôr até 50 cruzei

ros, no mês de Janeiro.
2. - superior a 50 e até 200 cruzeiros, em

duas prestações iguais, em Janeiro e Abril;
3. - superior a 200 e até 600 cruzeiros'

em tres prestações, em Janeiro, Abril e Julho;
4. - superior a 600 cruzeiros, em quatro

prestações, em Janeiro, Abril, Julllo e Outubro.
Os contribuintes que pagarem os_ impostos

todos no mês de Janeiro terão um abatimento de 3%.
Essa modalidade, econo�à /t e m p o aos

contribuintes, talonários, livros e funcionários á
Prefeitura de algumas dezenas de mil cruzeiros

�����
a nua i s.

Eu abaixo as.§.inado
Erico Bruhns, avTso a

praça que, no proximo
mês de Dezembro em

diante, o snr. Bertoldo
IDoering, fará as cobran

ças da Companhias de
Capitalização.
Jaraguá do Sul, 29 de

Novembro 1950.
ERICO BRUNS

TABELAS
Cure seus males e poupe seu

b?m dinheiro comprando 118

FARMACIA NOVA
da BOBER'ro M BORST.

O imposto de licença alterou em 20% o

imposto sobre veiculos a motor que, comparado
aquele, com os de Joinvile, Guaramirim e outros

Municipios, fica abaixo uns 300%. {

Elevou de 20% o imposto sobre carros de
aluguel, industrial e comercial, pois não é admis
sivel que estes que transitam diariamente, pa
guem 30 cruzeiros como os carros de lavoura que
saem uma vez por mês. �����

Os ônibus pagam taxa variável, para esta
belecer o fundo rodoviário, obrigatório para que
o municipio receba a taxa federal sobre os com

bustiveis, conforme projeto que já foi aprovado
sobre o Departamento �e Estradas de Rodagem e

que foi o atual prefeito ·que enviou a Câmara. Belissimo sortimento,
_

Nenhuma outra alteração na Tabela A. Na para qualquer estação
Tabela B sobre afixação de cartazes etc., nada do ano, com modêlos
foi alterado. para todos os gostos

, A Tabela C, abatimento de gado, houve recebeu e oferece
um acrescimo de 50 cent�vos no gado vacum e 20 .

centavos no suíno, arredondando-se as importân- Socladada lritiea AVlDlda Ltda,
cia8 para 6 a ã cruzeiros por cabeça. Av. Getulio Vargas N. 3)0

.. que dispõe de Claior sortimen.
te) na praça e oferece .seus arti

�s á preços vantal.sos.

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua

VENDE-SE
em Jaraguá

1 Terreno 15 x 38 á rua Felipe Schmidt
1 Terreno 26 x 30 á rua Mal. Deodoro (fundos)
1 Sobrado o/terreno de 1250 m2., á r. CeI. Jourdan
1 Rádio-Vitrola ZEHNITH�Cobra, ótimo estado

E M P I ç A R A S (Praia):
1 Terreno 16 x 30, bem situado.

Tratar com Delfino Raduenz, Caixa Postal, 10

JARAGUA DO SUL

A Comercial Ltda.

na' Coréia

O Major General

Oliver P. Smith· (o
segundo a partir da

esquerda), Coman-

dante da Primeira

Divisão de Fuzilei

ros dos Estados

Unidos, cumprimen
tando o Prefeito da

cidade de Inchon,
.... na República da

Coréia, quando as

Nações Unidas res

.

tauraram <> govêrno
local apoz haverem

t expulsado as fprças
,invasoras comunis
li

J tas norte-coreanas.

! (Foto USIS).
,. �

Advocacia - Contabilidade - Seguros

A Luta

- ....._-�. --.,"!","'�,:,'''''''-..'
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CORREIO DO POVO SÁBADO;-DIA 23-12-1950

Indústria da Madairas Janssan S. A.
1t1�•••II••• BIII••IU.

Senhores Acionistas

. F'e conformidade com que dispõe os -esteruros
sociais, apresento o relatório referente ao exercicioencerrado em öl de Outubro do corrente ano.Pelo balanço e demonstrativo da conta lucros
e. perda� co�st�ntes abaixo, poderão os snrs. aclo
m�tas ficar I�telrados da situação econômica fináncerra da Sociedade.

Ficam a disposição dos snrs. acionistas todos 1
.... "'"

0.-s documentos referentes ao exei cicio em referencia IpOdend? serem os mesmos examinados no escritóri�da Sociedade, onde rembern poderão obter quaisqueroutros esclareclme�tos que julgarem neceseérlos.

Balanço do ativo e passivo em 31
de Outubro de 1950

<,

ATIVO

!:1��:�i:':�nl.lE_m. �r._§ll1l_i_Iffi_rat_su_ie_llrat �e IEietrllcn�o SaAo
a entrada de pessoas, e
bem assim animais em
minhas plantações afim
de estragar as mesmas.
Não me reeponsabílleo

pelo que possa acontecer.
Tifa dos Martins,

30/1 l/50.
M"ti"s Felipe Je Souza

Proibimos terminante
mente os vizinhos .de
soltarem os .anímeís em ----------------------,--------

nossas plantações, afim
83.121,10 de estragar as mesmas

e proibimos tambem a

passagem de pessoas em Vende-se um r a d i o
nossas propriedades. marca "Fhilips", c�� 7
Não nos responsabili- valvulas, olho magico,

78.747,80 zamos pelo que possa tomada para toca dlscos,
acontecer. três ondas por preço de

Poço Danta, 11/12/50 ocasião.

CASA

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

h.A "..... 8IS.II1.. ..Ielill.
••••EII.. III E5•••1I1-;

CASA DAS TINTAS

,

-

Uma lii.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros .de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 CIclos

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 47lJ rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

-

Imobilisad)
Edificios e dependências
Maquinas e instalações
Imoveís

Estavel
Moveis e utensilios

'I 7.828,10Almoxarifado 22.241,20Maquiná-ria Paes Leme 25.659,80Veículos 27.392,00
- BeaUsavel a curto e longo prazo
C-C-mensais 33.314,20Titulos a receber 3.444,10
Titulos em cobrança 16.061,50
Mercadorlas , 25.928,00

Disponivel
Caixa

Contas de resultados
Lucros e Perdas

Vende-se uma no

centro.

Informações na Grá
fica Avenida Ltda,

•••RE�••I 8E 8181'••
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores moncfasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP
sevindo até 50 metos de profundidade.

Artigos lElétrIco§ nara (()) lar �
-

411.360,00 Proibição

Sortimente completo e variado de LUSTRES, CASTIQAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

foça de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e foça.

12l?570,80
244.039,20

-';l 41.750,00

Radio Inau�tria a� Maa�ira� Jan���n �I�'

PASSIVO
·110 Exigivel

Capital 460,000,00
Fundo Especial 73.646,10
Fundo de depreciação 32.119,50
Fundo legal 25.312,80

Egixivel a curto e longo prazo
Contas correntes 27.021,20
Tüulos a pagar 141.041,10
Salários a pagar 13.205,00

164.029,20
772.245,70

Alexandre Malinski
Silvlno Malinski Tratar nesta redação.

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se

reunirem, em Assembléia Geral Ordinária, na séde
social, à Avenida Getulio Vargas, nesta cidade, as

8 horas do dla 2 de fevereiro de 1951" para delibe
rarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1.) - Exame, discussão e aprovação das
contas da Diretoria, do Parecer do
Conselho Fiscal e do Balanço;

2.) - Eleição do Conselho Fiscal;
3.) - Aeeuntos diversos.

"Acham-se a disposição dos snrs. acionistas
os documentos a que se refere o artigo 99 do de
creto-lei n. 2627 de 2ó de Setembro de 1940".

Jaraguá do Sul, 27 de Novembro de 1950.

JOÄO BAliSTA RUDOLF
Diretor

34.978,60

312874,70
164.029,20 I ....:taJ���_...�--<!�"'"t!1"_...�""ll�_��
312.874,70

590.978,40

r"�:�çt';s::,
IRGO

�ã� �� m�l�nres � mais �arat�s'
Demonstrativo da conta LUCROS E PER-

DAS, em 31 de Dezembro de 19ó\)
MERCADORIAS
MÃO DE OBRA
JUROS E DESCONTOS
DESPßZAS GERAIS
Maq. Paes Leme depreclção
Moveis e utenslllos idem
Veículos idem
Edificios
Maquinas e instalações idem

.

Saldo da cl de ex. passados
Saldo atual desta conta

180.070,60
2.850,00
440,00

6.848,00
6,714,00
27,877,00
88.076.10

PRODUTOS DA:

Incnstría ae C21�cacos
Go§c]hl Irmäos s Ao

A MAIS ANTIGA GASA DE ,JONIVILLE, COM SUA PILlAL
EM JARAGUA DO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58
(SOBRADO OTO WAG�ER)

OfERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mó- IIveis, Máquinas, Caminhões, Automóveis etc.
Tintas a Óleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água Raz, Anelina ipera tingir Tecidos de ôêdes Lã e Algodão, Cê-

Ira e Öleo pare Soalho, Massa pera Janela. I

----I
Ieragué do Sul, 31 de Outubro de 1950.

Joio Balista Rudolr - Diretor

Parecer 00 Conselho Fiscal,
Os abaixo eestnados, membros -- efetivos do

Oonselho Fiscal da sociedade anonima Industria de
Madeiras Ianssen S/A, tendo examinado minuciosa
mente o Balanço, dernonstração de Lucros e Perdas,
inventários e contas que foram apresentadas, bem
como a 'f5crituração da Sociedade, são 'de parecer
que sejam aprovados os referidos documentos cor

respondentes ao exercicio encerrado em 31 de Outu
bro corrente, bem como os atos praticados pela
dlretorla, pois que constataram a maior regularidade
e ebsolura ordem em tudo que lhes foi dado a

examinar.

MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 � )oinville, _

LIDER DO COMÉRCIO DI! TJNTA-S

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
dro d. Estação e DOS

-

trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embar<)ues na cidade.

1:====8.1.·====�·••==�II·c:====•._======_

r�TI�R!!B�R��.:lIS 81
�

Nacional de Seguros
de Vida

DESPACHANTE ADUANEIRO
sÃo fRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» - Telefone, 103
Rua Babitonga,,23 - Edifieio Próprio

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a Ifândega de Sã-o francisc,! do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 1950.

Sergio 'bomsen
Rodolfo rereira
Ellanuel r. Macbado

!U®�@!'@@!'@����, I .r-:.FR�A�CO-S-E-A-N!::�M-IC-OS-I..,.

I Tosse, As�a, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
� VINHO�=��OTADO

� TODAS AS MOLÉSTIAS DO ,ßPßftflHO Rf3PIBßTÓHIO �
.. S J

��Ia:�:.
(® Encontram elrvio imediato com o uso do � To....

�, Ineomp··arável I R••lri.doe

I �
�-�

� Pl!iloröl dI! DoOieo Pl!loll!ßII! I !'�ª��
O PEITORAL ILUS c;ONDECmO NO BRASIL

� @»L>@!(t@J.®@!(j®4(i)@.i.®@J.®�@.i.®®i®®!®®l®®i.®@}i

Encarrega; se de Emllarques de r.,adelras de outras
Mercadorias para o exterior do DrasU e

Localidades DrasUelras

Despachute das principais firmas do Estado e
dor Vostados _ Vizinhos. APÖLICE EXTRAVIll.DA

Tendo-se extraviada a Apólice n. 97.548, ernl
rede pela "São Paulo" Companhie Nacional de ôe
guros de Vida, sôbre minha vida, e como não tenha
sido feita transação de espécie alguma sôbre a

mesma, desde já declaro a referida Apólice nula e
sem valor algum, em virtude da emissão de uma

segunda via.
'

Comprometo-me a resfitulla à Companhia se
em qualquer rempo Iôr encontrada, assim como
responseblllzer-me por qualquer reclamação que sô-
bre a mesma advenha à Companhia.

.

Ieragué do Sul, 29 de Novembro de 1950.
ERICO BRUNS

Reconh�ço a firma supra de Erico Brups.
Jaraguá do Sul, 29 de Novembro de 1950.

Em testo. HAS da verdade.
HtLARIO ALlDIO SCHIOCHET

\ Escrevente,

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jaraguá Histórico

o eliche representa os primeiros colonisadores de Barra do Rio

Cerro, chefes de tradicionais Iamilias.

Sentados: Antonio Bortolini e Antonio Pradi De pé, da direita

para a esquerda: Fiorenço Satler, Andrea Oampregher, Batista

Bortolini, Giorgio Satlpr e Tecila.

'-

I

Écos da recepção ao prefeito eleito sr. Artur Müller.

CO'NSULTAS Declargção
Declaro pera presente,

que são inverdade as

palavras que, proferi
contra : a pessôa Snr.
Ferdinando Dietrich, re
sidente em Rio do
Cerro.

.

Jaraguä do Sul, em 8
de Dezembro de 1950.

Alfredo Ireulzleld

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

MILIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXiliAR NO TR�TA
MENTO D�6SE GRANDE FLAGELO

USE O

A .IFILIS SE APRESENTA 508

IN(JMEAA6 FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO'
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú'LCERAS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

OI ELIXIR DE NOGUEIRA fi

CONHECIDO HA 71 ANOS
V-ENOE-SE, EM TÔOA PARTI!

figurino Amaricano
(National Bellas Hess)

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM88IGUEIRA. M,INANCORA
Vende-se na

Soe. Graliea Avenida LIda.

Proibição
Proíbo terminantemen-

te a. entrada do sr. Emi-

llio Müller e bem assim
os animais do mesmo

em minhas propriedades.
Não me responsabiliso
pelo que possa acontecer

ao mesmo.

Rio da Luz, 14/12/50.
HUDO P�OCHNOW

IMPUREZAS DO SANGUE'1 '.

fLIXIR Df I06UfiRI
AUX. TRAT. SIFILIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'CORREIO-DO POVO SABADO, DIA 2ã-12-19I)O-

L E I N. 78
arpllsl os seltlcas • dispie sObre I hn!cionallslIO .! de de�.,esas feitas e promover o controle das dota- 2. - Mandar recolher enfermos ao hos-

��, LUIZ DE S9UZA, Preslden!e da ca-I ções orçamentárias, de acôrdo com as ordene do Pref.; pital e outros estabelecimentos,de assistencia, me-

�ara Municlpal de Jara�ua do �ul,
.

em v}rt.ude do 24 - visar as requisições de materiais, as. diante guia visada pelo prefeito;

dlsp��t� no § 2. do artigo 66 da Lei .Orgamca dos

I
sim como as folhas de pagamento do pessoal;

"

3. - Mandar dar assistencia médica e

��D1�IPIOS do E�tado de Santa �atarlOa, � em obe- 2õ _ fiscalizar a centralização de rodos os hospitalar aos operários municipais;
dlêncíe ao pre�crlto no § 4. do citado artigo, fa�o, serviços de aquisição, guarda, conservação, forneci- 4. examinar e autorizar, mediante visto

sabe�. que a Cãmare votou e eu promulgo ii MiulO- mento, recolhimento e dlsrrtbulção de material neces- do Prefeito os pedidos de auxilio e subvenções,

te leí: sário aos diferentes serviços municipais; feitos por associações ou instituições de assísten- .

CAPITULO I - 26 - abrir as propostas para a execução cia social.

OI estrulura geral de obras e fornecimento de materiais fazendo lavrar 5. - organisar e fazer distribuir medica-

Art. 2. - Ao Prefeito Municipal de. Jaraguá do o respectivo têrmo; mentos a pessoas pobres.
Sul compete as atribuições fixadas no art, 74 da Lei 27 _ elaborar o projeto de leí orçamentária 6. _ organizar o serviço de fiscalização

Orgânica dos Municipios, Lei Estadual, n. 22 de 14 á vlsta dos elemento, fornecidos pejos dtíerentes de- da venda de generos alimenticios;

de novembro de 1947. partamentos e de ecõrdo com a orientação do Pref.; r. colaborar nas medidas a serem pos-

Art. 3. - A Prefeitura Municipal de Jaraguá do 28 - despachar com o Prefeito, juntamente tas em prática pelo Delegado de Higiene (lo Es-

Sul compreende oe seguintes departamentos: com os Diretores quendo necessário; tado em tudo Q que St4 refere ao saneamento e

Departamentos do Expedlente, Educação e Assisêtn- 29 - mandar extrair as portarios de paga- assistencia médica e social.

ele Social (DEEAS) - Departamento da Fazenda (DF) mento de despesas feitas pela Prefeitura, assinando- CAPITULO III

- Departamento Municipal de Estradas de Rodagem as juntamente com o Prefeito; a. De,arla••llo d. fazenda

(DMER) - Deperramento de Serviços Gerais (DSG). DO - executar, além disso, os encargos de Art. 8 - Ao Diretor do Departamento de Fa-

Departamento Agro-Pecuário (DAP). que fôr incubido pelo Prefeito; zenda compete:
- Art. 4. - Os departamentos serão dirigidos por 31 - aplícar, ortenrar e fiscalizar a obser-. 1. - etetuar o lançamento e a revisão

diretores em comissão, funcionários municipais ou vâncla, ne Prefeitura, da legislação de pessoal, re- quando for o caso, e arrecadar os impostos. taxas

não, diretamente subordinados ao Prefeito Municipal, ferente a ingresso, movtmenraçao, aalda, direitos, ven- ou quaisquer rendas da Prefeitura de conformi

do qual receberão orlentacão e cujas derermínações �agens, deveres, responsabilidades e ação dlsctpllnar, dade com a legislação em vigor:

lhes cumpre executar pessoal�nte ou por ínrermé-
.

32 - confeecionar as folhas de pagamento 2. - efetuar o pagamento dos compro-

dio dos seus auxiliares quando fôr o caso, mas sem- doe servidores e operários da Prefeitura. assim co- missos da Prefeitura;

pre sob suas responsabilidades. # mo de qualquer outra vantagem pecuniária previste 3. - acompanhar a execução do orça-

§ 1. - Os diretores serão de lívre escolha na legislação em vigor; mento municipal; *.

do Prefeito Municipal e terão direito a uma gratifi- 33 - efetuar o recrutamento e a seleção do 4: - fiscalizar a observância das postu-

cação fixada em lel, pessoal a ser admitido pela Prefeitura; ras e leis municipais em geral, e aplicar san-

Art. 6. - As Intendências Distritais, as quels 34 - proceder e manter em dla o assenta- ções aos infratores;

competem, além do cumprimento das- determlneções menro da vida funcional dos servidores da Prefeitura 5. - fiscalizar os contribuintes, para evi

que lhes forem feitas, as atribuições do' ert, 85, da bem assim o fichérlo do pessoal diarista; .' tar a sonegação do. pagamento de impostos, taxas,

Lei Orgânica dos Municipios, ficam subordlnedes ã5 - elaborar e promover a execução de ou qualquer outro tributo;

ao Gabinete do Prefeito. progr, de treinamento pera o funcionalismo municipal, 6. - fiscalizar os estabelecimentos co-

CAPITULO II 36 - estudar e discutir, com os orgãos in- merciais. industriais ou protíssíonars, e, especíal-

DI DEEIS tereseedos, tudo que ee relacione com p e s s o a I e mente, 'Os depositos de explosivos e de inflama-

Art. 6. - Ao Diretor do Departamento do Ex- material;
. veis em geral;

pedlente, Educação e Assistencia Social compete; 37 - anotar as comunicações de Irequencla 7. - opinar sobre as restituições de fian-

I. - preparar o expedíente submetido a e fazer as necessárias avejbações dOR descontos; ças, cauções o.u depositos; .
.

despacho do Prefeito, bem como elaborar a corres 38 - empenhar todas as despesas á conta 8. - fIscalIzar o cumprimento das obrí-

pondêncla pessoal deste; _ das dotações orçamentárias destinadas li pessoal e gaeões contratuais assumidas pelos consessíenä-

,

, 2. - atender ou encemlnher as pertes inte- material; rios dos serviços municipais, no que lhe disser

ressedee e reguler a ordem das audiências com 39 - manter atualizadas as fichas financei- respeito;
. o Prefaito; ras índlvíduels; .

9. - efetuar notificações, intimações ou

a. - desempenhar as atividades de repre- 40 - encaminhar as noras de entrega dos quaisquer delígêneías solicitadas pelos departa-

eenração pessoal do Pref. quando pare isso credenciado; fornecimentos acompanhadas das respectivas com- mentos da Prefeitura;

4. - auxiliar 'O Prefeito nos .rrebalhos que provações de recebimento e aceitação do material: 10 - artícuíer-se.por íntermédío do DEEAS,

este deíermlnar; 41 - receber; registrar, expedir, ou dtsrrl- com os demais serviços municipais, para Iorne-

Õ. - ,superintender e prover todos os Ser- bulr, os requerimentos, papéis, oficios e a corres cimento e recebimento de dados relativos ao exer-

viços de economia Interna da Pref. principalmente; pondêncla em geral da !>refeitura controlando o res- cicio de fiscalização e lançamento.

6,. - promover a redação de toda a corres- pectívo andamento; 11. - Tomar as contas uas intendências

pondêntfa oficial da Prefeitura; 42 - colecionar os recibos e as relações Distritais e liscais arrecadadores;

7. - redigir as minutas d�s Leis, uecretos, de entrega de processo e correspondência oficiais; 12. - rever. nas épocas próprias, os lan-

Rdoluções, Port&rié:lß, Editais, ou quaisquer outros 43 . emitiras requisiçÕes de pequena.:i'desp.; çamentos fiscais, de modo a mante-lo sempre em

titos ou publicações municipais; 44 - promover a publicação, no: orgão ofi- consonância com as novas situações economico-

8. - referendar todos os atos assinados pelo cial, dos despachos e decisões proferidos pelo Pre sociais'
.

Prefeito e visar o� que devam ser publicados; feito, bem como de todos os atos bttixados pelo. go-
'

13 - preparar, e manter atualizaJo, o ca-

, . 9. - rever e autenticar as certidões e cÓ· verno municipal que devam ser, divulgados;' dastro imobiliário e comercial do municipio;

pias de processos oficiais; 45 - guardar, registrar e conservar os pro- 14 - efetuar o registro ,de transmissões

10 - subscrever os t e rmos de posse de cessos. livros e outros documentos de interesse da "Inter-vivos" e "mortis-causa".

funcionários e extra-numerados; Prefeitura;
.

15 preparar os editai. e a v i sos a�s

11. - despachar, diáriamente, com O Prefei- 46 - atender, de dcôrdo com as normas contribuintes sôbre a cobrança de tributos, pro-

to, sobre todos os assuntos encaminhados pelos di- estabelecidas, aos pedidos de 'remessas de livros ou movendo a respectiva divulg89ão 'e entrega;

ferentes departamentos administrativos, pondo-o ain- dooumentos sob sua 'guarda; ,

16 - notificar., individualmente, os contri·

da ao corrente da marcha do"S diversos serviços; 47 - cotar os emolumentos e taxas nos buintes. sobre os lançamentos e débitos dos mes-

.

12. - examinar e emitir parecer em todos processos e expedir os competentes alvarás; mos para com a Municipalidade;

os processos ou papéis em trânsit9 na Prefeitura, sub. 48 - executar os demais encargos que lhe 17 - levantar, depois de 30 dias do ven-

metendo-os, quando for o caso, a despacho do Pre- forem cometidos:
. cimento 1 e g a 1,. os débitos dos contribuintes em

feito depois de informados pelos órgãos componen- 49 - executar os trabalhos que, relativa atraso e encaminha-los á Contadoria, para fin!iJ de

tes e'de preenchidas as formalidades porventura omiti.; mente ao município, ou â Prefeiturà, forem promo- inscrição'

_
13 - zelar pela politica e economia internas vidos peTos Iustitutos Brasileiros de Estatística e 18 - executar os serviços de contab,ilida-

da Prefeitura, expedindo, de acôrdo com o Prefeito, de Geografia, assim como pelos 6rgãos centrais ou des e quaisquer outros em que seja possivel e

as necessárias ordens; .

. regionais desses departamtlntos; aconselhável .0 'êmprego de mecanização.,

14 - levar ao conhecimento do Prefeito as õO - superintender o ensino municipal, 19 - informar os processos a esclarecer

falhas e irregularidades que observar nos difet�ntes orientando'se pela legislação federal ou e!!tadual as partes sôbre os assuntos de seu interesse, per-

departamentos municipais, afim de que ele provlden- em vigor, em colaboração com os órgãos dos go - tinentes ao Departamento;
.

cie a respeito; vernos da União ou do Estado; 20 - proceder vistorias e promover as

t5 - fiscalizar a marcha de todos os pa; 51 - coligir, apurar criticar e analisar da- baixas, de oficios ou requeridas;

péis não permitindo sejam excedidos os prazos m�r· dos esta�isticos referentes aos serviços da Pref. 21 - superintender a atuação dos fiscais,

cad�s para os funcionários darem pareceres ou m- 52 - articular se, permanentemente, com na parte que se refere·a prevenção e repreensão

formações, propondo a punição de quem retiver, in- os diferentes departamentos da Prefeitura, forne- a quaisquer infrações de assuntos de sua compt.

devidamente, qualquer processo além do prazo legal; cendo aos mesmos os elementos que solicitarem e 22 - coordenar os serviços de fiscaliza

._':', 16 - zelar pela fiél observância de todos recebendo deles os dados indispeusáv.eis aoprepa- ção a seu cargo, através do registro das ocorrêD-

OS'atos oficiais, por parte dos diferentes departamentos; ro das estatísticas.
. cias diárias, verificadas pelos fiscais;

17 - compilar e sintelizar todos os dados

I
. .

' 2ã - dividir a cidade em zonas, para me..

necessários á elaboração dos relatc.lrios gerais �o Prd.; DetermI.nar ao P�rtelro lhor execução de seus encargos;

18 - transmitir aos chefes dos diferentes 1. - abrir e fechar as portas do Pa ç o 24 - efetuar vistorias em estabelecimen-

departam;ntos administrativos o teor dos atos oficio Municipal, de acordo c!>m as ordens recebidas; tos comerciais, industriais, profissionais e simila

ais recomendações ou despachos de caráter geral, ou . �. - fazer a bmpesa interna e externa res bem assim em máquinas, instalaçQ,ßs mecâni.

de 'interesse emediato de qualquer serviço, para que do ediflclO e promover a coleta do lixo de todas _ca.s, bombas de gasolina. depósito de inflamáveis

sejam cumpridas ou tomadas as devidas providências; as dependênCias; e de explosivos, anúncios, pedreiras, etc., de con-

,

'. 19 � encaminhar os pedidos de informaçõ. 3. - pro�eder ao hasteamento e a� arre- formidade com a legislação em vigor;

es ordens de serviços, bem como prover todos os amen�o da bandeIra de acordo com a legIslação 25 - fiscalizar a observância das posturas

ae�untos peculiares aos diferentes departamentos mu- em vigor; e leis municipais impondo as sanções legais aos

nicipais com prévia aprovação do Prefeito; 4. - manter permanente vigilância sobre infratores'
.

,

29 - abrir, r�bricar e, encerrar todos. os Ii- a partd interl!a do f�ço M,!-nicipal bem �sslm.so 26' - fiscalizar 08 contribuintes para evi

vr05 referentes ao registro de Gtos ou serviços a �re todas as IDstalaçoe� eXistentes, pro-vldenClan·o tar a sonegação do pagamento de impostos e taxas;

cargo da Prefeifu�a;. .

do. os rttl}aros nece�sárlOs; .
27 - aferir' pes o s e medidas, impondo

2t - baixar portarias, ordens de serViço, ou Õ. - orgaDlsar e manter todos os demaiS multas aos infratores'

insfruções, aos diferenre� departamentos administra· encargos que pos�am. c2ncorrer para perfeita exe,. 28 - receber e arrecadar as rendas mu.

tivos, em ßJ8téria ,�! sua alçada;. cução de suas atnbUlçoes.
.

/,' nicipais e depósitos, mtldiante elementos forneci-

22 - sohcltar, quando autorizado pelo Pre. Art. 1. - Enquanto não for crIado o Departa- dos pelos orgãos .competentes'

feito, das reparriç�es federais ou ,e�tad,!a!s, as �nfor- mento de Assistenc�a, compete-lhe .ainda: .
29 - efetuar pagamentos em geral,obede.

mações e esclareCimentos 'necessartos a lDstruçao e.
.

1. - Autonsar, mediante ViSto do Prefel� 'cidas as prescrições legais sôbre a matéria'

. decisão dos negócios municipais; to, a prestação de assistencia médica e sanitária
. ,

23 - visar to�os os pedidos e empenhos. 8 população pobre do municipio; -Coatin.a no prélhlo nó.era
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Paro acobar com a guerra I 'm pos 't Q S .M u n ic i p a iSBm 19 51
Colação de arau. No dia 13 O· "Gorreio do Povo" FLUSHING, '14 _ A De aeôrdo com as Disposições Transítoras

teve lugar no Salão Koer- envia seus votos de te- Assembléia 'Geral da do Oodígo Tributario, sancionado no· día 22 do
neryem Oorupá, a entrega licidades. ONU aprovou a nomes- corrente, os impostos municipais, em t95t, serão
dos certificados de com-

I
.

d Dia 20 na sala das au- ção de uma comissão de pagos nos seguintes meses:

p ementartstes os alunes
díêneías 'realizou se o três membros para que Fevereiro - Imposto de licença em geral (Au-

·do Grupo Escolar São
1

'

trí
.

1 d "determine 8S bases para tomoveis, bicicletas, carros de lavoura, estabele-
José, daquela vila. en ace ma nmoma o -

Foi paraninfo da turma sr, Oswaldo Niels com a uma satisfat6ria cessação cimentos industriais e comerciais, etc.)

o rev. Padre Aloisio Boe- senhorita Elfrida Wolskí. das hostilidades na Co- Março - industrias e profissões, to. semestre.

,
- réia". Por 52 votos eon- Abril - Predial, 1°. semestre.

íng, que proferiu uma bri- Reclamações. Recebemos tra 5. A União Soviética J,.unho __ Territoria.l urbano.
....

-

lhante oração. diversas reclamações e seus satelites, depois Julho - Taxa de -fiscalização e serviços div.
Os elunos diplomados centra o Servíco de - A t E I

- .

1
.

d t' 1 DI'a °t transcorreu o
y de atacarem a moçav . gos o -

_ xp oraçao agrlco a e In us ria. r.
.. ..'

são os seguintes: Afonso combate a malaría, es- nêsse sentido, qualifi- Setembro _ Industrías e profissões, 20. semestre.- aniversário natalleío do

Bosse, Bruno Haufe, Cer- pecialmente no que se cando-a de "camuflagem Outubro _ Predial, 20. semestre sr. Waldemar Rau, �o-
los �e�sner, .

Everaldo refere a aplicação do para facultar às tropas O Codigo Trlbutarío entra em vigor no dia merciante estabelecido

H�lIer, lrtneuMeía, Rubens DDT, cuja mistura é tão norte-americanas conti- to. de Fevereiro de 196t, exepto os paragrafos 1°. á Estrada Nova., -,

ZJmerman�, Walter, Kre�· fraca que não surte nuarem cometendo, no e 20. da Tabela constante do art. 89 e a letra b, "Correio do Povo' as

tzteldt, Elb Lennert, Mana efeito futuro, seus atos de do artigo 179, que vigoram a contar de t", de Ja- socíaudo-se as inumeras

José da Silva. Maria Treis Aqui fica a 'reclama- agressão", votaram eon- neiro de t 951. felicitações que por cer

Vera Meiler, �altraudt, ção para quem de direi- tra. A moção foi propos-
11�!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!I!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!"!"'!"!!!"!"'!"!!!"!"'!""!!!!!!!!"!!!!!!!!"!"'!"!!!"!"'!"!!!"!"'!"!!!"!"'!"!!!"!"'!"!!!"!"'!"�11J to recebeu. apresenta

Hermann e Walzlta Koerz- to tomar as' providên- ta por treze nações asia- tambem seus parabéns.
ler eías, pois não é admis- ticas e árabes. A china

.

Festivais. da
.

SOCiedade ssivel que os governos nacionalista absteve-se.
Recreativa ."Elite, de Co- gastem '}m dinheirão por

_

rupé, recebemos gentil con- um. serviço que não está

vire para es bailes de 31 satisfazendo. - Dia 22 o sr. João pelo seu diretório Municipal, de-

do corrente, Paregrinos Jaraguaenses. Te-
Schreiner, um dos söcí- seja a todos os seus correligionários

-!ambem o <;Iub Re- legrama particular para
os da Imex Internacio-

e amigos e suãs exmas. Familias, Convido todos os cano

crlt�tlvo Guararnirense e nosso diretor, da a notí.
nal Ltda O sr. J o ã O'

Boas Festas. e um Feliz Ano Novo. dldaros abaixo descrlml-

Se.leto..' Esporte Olub no.s cía de que no día 19,
Baíloní, agrimens.or téc- '

bmererern
é

•

íd t J
. dos, que' se su meteram a

bríndaram com. umconv.l.,. 'embarcaram no RI'O, no
nICO resr en e em OlD- /'1 O lld d Oli

. Jaraguã do Sul 24/12 50 Exame de Motorista antes

te pa!a o. balle da norte a'Viãe transatlantíco e
VI e.. m a e veira,

".

de dezembro do corrente

de Sao Silvestre. com destíno a Roma, os
e o menino Gustavo, fi- -

"

lho do sr. Carlos Heinzle. II__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;�'. ano, afim de comparece-

Esporte. O D; Pedro II, de snrs. rev, Padre R';Lulino - Dia 22 c sr. Hono � • r1I r1I IE
.

tO Tr o rem a esta Delegacia Au-

Corupé, vencendo brllhan- Buzzar�llo e o
. l.o�em rato Bortolíní, U)ocne�aWe §]p)Of l'Va. ll.]p)nrall1lga xiliar de Policia, para Ie-

.

temente o Baependí, pelo Marcehno Zangh�ll!ll. _ Hoje transcorre a
gallzarem o andamento

escore de 6 a t, venceu . O rv. Padre IRau�no.é data natalicia do sr. João Baile Social em 26.12-50 dos respectivos processos"

.com justiça. o cempeone- protessor do �emln.âl':l0 José' Bertolí, prcfessor A Diretoria têm a súbida honra de convidar à
Arthur Ristow

to de futebol da zona. Sagrado Corl!-çao, de Co- em Rio. Cerro e o [ovem
Carlos Brandernburg

. . rupá eMarcelino Zanghe- F'd r C 1 -H hk
totlos os eeus associados, para assistirem ao BAILE Gustavo _

Henschel

'Ialanli. �a.rta Porto Ale- lini é ,do ,co�erci.o. de ,I� Tam���e�'!t8:ta da� l�nOI'cCI'oIAa,Ls' oa1' rheoalriaZsa,r-nsoe eSmala�06 d«oKLcUorGre_.ntea mRêusa" C�I!"O Irineu Peters

gre. em VISI a li seus pa- RetorCIda ambcs viaJam h
. -'

h"t Adr';
n K José Kasteler

rentes e acompanhado de em peregrinaçãO ao K�l! aAseo hC�1 a e �na Branco. _ Konrado Schroeder

sua exelentissima proge- Anc Santo.
e n. ma� a o memno O baile será abrilhantado por um 61imo Jazz. L' Id' V' b t

nitora viajou o sr.. Matias Orla�d.o, fIlho do sr. Me:,C�s0Ru;:a�n
z

Panstein. Enlace Malrimonlal. Reali- Tarciclo Motta. Clube Atle't,·co' Ba e-pend I' Marjano Lubawski

'c'
za,.se hoje em Joinvile Gerda Friedrich Oswaldo Reck

olaç�o de ,rau. Colou o enlace matrimonial do Dia 27 aniversaria-se a
. 'BA,'ILE SOC IA-L Roberto Ristow'

grau dIa .17 do .cO'rrente, jovem AlfredO' Múller srta. Gerda Friedrich re- Udo Henina '

no ColeglQ S. Ylcente �e com a Senhorita Zulmi- d C
!õ

:E_>aulo, de J?lnvllI�, a dls- ra Coutinho dileta filha
si «���r::;; d�mp�v!�gJ:� em 25.12-50 �::��� ����uardt

tlOta 8en�orlta Eliana de do Sr. Roberto Cautinho seja-lhe longos anos de ,A Diretoria têm a súbida Honra de convidar Frederico Neumann.

Sou�ai fIlha do casdl Dr. e sua Exma. Esposa D. vida com saúde e felici- à todos 08 seus associados, pala assistirem ao

Ag�lln�ldo de Souza· D. Juliana Kólas Coutinho dades. BAILE SOCIAL, à realizar-se em 25 do corrente Jaraguá do Sul, 20 de .de-

AbIgaIl �. de Souza. pröfessora aposentada. _ Dia 28 do corrente mêz, com inicio às 21 horas. homenageandO' o zembro de 1950. '

A cerimonia que foi .

1 á
.

Papai Noél.
m,uito concorrida, teve Contraio de Casamento

assma ar a pasagem da OSMAR DUARTE
a� data nata'll'c' d M Mezas- a reservar com o Diretor social do

lugar no Salão S. José
Ia o sr. a- escrivão

daquele educandário e Contratou casamento poel J. dos Santos, fun- Clube, snr. Augusto Schmidt, onde também pode-

d· 2�
.

H 't' cionárl'o ferrovl'árl'o nes rão ser obtidos convites ,especiais para visitantes.
contou como paraninfo la a, O lovem el or .

-

b
das diplomandas com o Pereira atualmente

.

re- ta cIdade. O baile será a rilhantado pelo TRIO DE OURO
, D' 29 f E SEU VIOt:rO ELtTRICO.

.

Dr. Paulo Medeiros o aidenta em Curitiba com
- Ia az anos o J'\

qual pronunciou belissima a srta. Irene KasteJler. sr. Osmar Borges, filho

oração. . residente em Itapocuzi- do sr. Helec�oro Borges

•
Ä sênhorita Eliana, pela !iho. e. filha dO' sr. Wen- e o

.

sr. EmerlCh Ruysam.
brilhante conclusão do ceslau Kasteller. Mariana Martins esposa

curso ginasial, e aoe seus
do sr. Eduardo Martins.

dignos paes, os cumpri- A n i, e r s a r i o s - Dna. Hllda Ralbe
mentcs do "Correio do - Dia �o transcorreu Dia 29 vê passar mais
Povo". a data nàtaIicia �o jovem uma data natalicia, a sra.

Enlace Schälfer - Friedrich Afonso Stahl. servindo Hilda Friedrich Raabe, digo
atualmente no R i C de na esposa do sr. LeopoldO

Na residência dos pais ,laneiro.· Raabe. _

da noiva, em Nereu Ra- - Na mesma data o -c «Correio do Povo de

mos, teve lugar dia 14 ,sr. Vergilio Rubini indus- seia·lhe muitas felicidades.
p. p. o casamento da se- trial na Barra do Rio - Dia 31 c cmp i e t a
nhorita Johanna Elisabe- Cerro. _ mais um aniversário na-

th Schäffer, filha do sr. - Dià 20 ta m bem talicio, o sr. Ricardo Bu-
,. Carl Schäffer e de Clara t�anscorr�u. o aniversá-, erger, industri!,l á Estra
Schäffer, com <> sr. Ber. rio natahClo de jovem da Itapocú.
nardo Friedrich, estu Alvino Torinelli, que ser- A todos os aniversa

dante, residente em São ve na Base Aérea do Rio. riantes esta fO'lha deseja
Paulo e filhO' do casal - 'Dia 21 fizeram anos as mais sincéras felici
Teod,oro e Emitia Frie. a senhorita Nilsa Borba dades e longos anos de
drich. e o meninO' Nelson Vasel. �xistência.

C
Diretor: ARTUR-MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL,' 19 - Administração: Rua Marechal- De,odóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBFONB N. 39

ANO XXXI -JARAGUÁ DO SUL ôébado, de 23 Dezembro de 1960 SANTA CATARINA

Loc A I 5

A União Oeniocráticar iNacional

·'Missa em ação de· I(raças
CONVITE

CÉLIA VILÉLA PÉRFEITO, convida seus

amigos e correligionários, bem assim os amigos e

admiradores dos e I e i tos a õ de Outubro, pdra a

«missa em ação de graças», que em regosijo pela
vitória da UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL,
mandará rezar dia séte .7) de Janeiro, Oomingo, ás
9 1/2 horas, na matriz desta cidade.

Portaria n. 2
Luiz de Souza, Presidente da Câmara Mu

nicipal de .Jaraguá do Sul, no uso de suas atrb.
NOMEIA - Renata Burow, para exercer

o cargo de Diretor de Secretaria da Camara Mu

nicipal, com os vencimentos fixados no quadro a

provado pela Resolução n. 6, de 10de Março de
1949.
Jaraguá do Sul, 1 de Novembro de 1960.

LUIZ DE SOUZA
.

Presidente

«J) salbão (Marca Registrada) .

Virgem- Espe�ialidade
ela CH.A\� WEIlEt HN]]))[J§1f]�J.A\l Q JJollll1lviHe

Waldem ar Ra u

AVISO

B%s
mais cresckJos'

"

torna à roupa branquíssimal
..................................................................................
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