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PauUno PedriANO XXXI -'o JARAGUÁ DO AUL

o entusiasmo popular pelo auspicioso aconteci.ento � Como decorreram as seleatdades '_ Eleito
da (jâmara, Municipal ,o Vereador pela U.O.N., Sr. Ney Franco -' Magnífica oração do Pr�f�itõ·

.
Artur Müller - Outras Nolas _ Unidos o� Vereadores em uma �hapa única

.

[um grandl!\.
'líoDl!rno 'do
Indescritível

Dia' 31, último, o povo [de
Jaraguá do Sul viveu um de
S�lJS dias memoráveis, de:� in
renee jubilo e exaltação cívica

�etulio Vargas
Presidente da Repúl.llica

�.fu .,outJto qje lhe Signffi�ava
o' aflvénto do novo Govêrno
que soberana, lndependente e
altivamente escolhêra em 3 de
Outubro de 1950, pare reger os
destinos do seu município.

I Assim é que já ao alvorecer
� daquele dia, se ouvia o espou
car dos foguetes que, partidos
de todas as direções, anuncia-

Dr. João T. M. ele. Mattos
Juiz de Direito

varn festivamente a data ansio
samente esperada.

-x-

Multo antes da hora merce
da �para o inicio das solení
dad�s, enorme era a messe po
pu!ar que. se comprimia no edl-

.

fiCIO da Prefeitura, ocupando
lhe a espaçosa Sala de Ses
SOes da Câmara Munlclpal, on
de se realizariam as cerimônias,
os esca�arias e demals d�pen
dencias.

As 15 horas foram iniciados
os triJbalhos pelo Dr. Luiz de
Souza, Presidente da Câmara

, cujo . mandato expirava, que
convidóu para tomarem asserito,
á Mêsa, o MM. Juiz d� Direito
da Comarca,' Dr. João Marcon
des de Mattos e o sr. Luciano
Demarchi, digno .Prefei.to Muni
Cipal e, em lugares, especiais�

brilhößtilmo
munieípio,

. foi loll!ß!ml!ntl!
I!I�itD em 3 de

o

dI!
noDo
Ig5D

�mpOl1íldo
Outubro

Presidente

as demais autoridades civis e I parai 1951 e que, ficou' assim das finanças do municipio, que
eclesiásticas presentes. constituída: - já encontrara ao assumir a

A seguir, convocou norninel-
.

Presidente - Ney F r d n c o Prefeitura, ressaltou as dlflcul

mente os Vereadores eleitos, (UDN}; Vice-presidente - Walter dades que teria o novo Prefel
srs. - Adolfo A. Emrnendoerfer, Iark (PSD) 1°. Secretário - Wil- to para normalizar a vida ed

Ney Franco; Ourt Vasel, Ora- Iy Germano Gessner (UDN - mlnletratíva municipal, asso

vlano Ttssí, Mário Nlcollni. PRP); 2°.• Secretário - Mário Ni- berbeda com uma dívida ílutu

Willy Germano Gessner, Her- colini (UDN). ante aproxlrnada dos Cr$. ; ..

berr Schneider, Alwin Seidel, Com êste resultado que foi 700.000,00. "

Walter' "Jark, Kurt Herbert HiI· vivamente aplaudido, assumiu ...,.x---

brecht e Artur Oscar Meister, ímedtatameráe a Presidência o Respondendo o Prefeito Ar

todos presentes, que ocuparam sr. Ney Franco que declarou' tur Müller produziu lmpressto
os seus respectivos lugares e aberta aquela primeirp sessão nante oração, principiando por
passaram a prestar o juramento íneugural dos trabalhos do Le- hist6riar o desenvolvimento das

legal, concluindo-o sob vigoro- gisJativo pera o ano corrente eleições realizadas em 3 de ou

sa, salva de palmas. e, dizendo achar-sé na Casa o tubro de 1950 ne qual 'o povo

t�ral�i presente, para teste
Inun.ß)r-lhe de publico a sua

admjr�ção e as dos seus [urls
Jicionádos por essa atuação que

li'in�u .Bornhausen
Governador do Estado

[dígnlfíceve sobremaneira a pes...

s�é! de S. Excla, e a Justiça
Eteitor<rl l! que, extemtfa;atn.ttiS;

. esses dgradedmentos as pessô
as <los demals componentes da
referida Junta, srs. Jeferson Da
vis de Paula e Alberto Roes
sler.
Treçando, em linhas gerais!

o que serte a sua atuação a

testa dos negócios do Murtlei
pio, reafirmou o seu propósito,

Artur Müller
Prefeito

,

,
.

Prefeito eleito, sr. Artur MUller, de Iaragué do Sul escolhera os

deslgnou o. srs. Vereadores seus dirigentes, que öre se em-

Otaviano Tissi, Willy' Gessner possavem. ' .

e Curt Vasel pera convida 10- a Pondo em, evidência o. clima
ingressar no recinto � fim de ser de liberdade e de garantias em

empossado. que se desenvolveu a propa-
-x- ganda politica e o' pleito, bem

Debaixo da calorosa salva de
como a honestidade e cepacl-

palmes o novo Chefe do Exe .dadê de trabalho ínconrestes
curívo Municipal se dirigiu à demonstradas pela Junta apu
Mêsa perante a .qual prestou oradora; qualídedes eesee que
juramento de , estilo e foi de- exaltaram o nome de Jarag-uá
c1arado empoesado pelo sr. do Sul em todos os recamos
Presidente da Câmara: da Pátria, disse que aproveita-
Logo epöz seguiu-se a cerl-

ve a oportunidade da presença
mônia de trensmlssão do cargo do Exmo sr, dr. João Marcou
pelo Prefeito sr. Luciano De- des de Mattos, digno Juiz Eleí
marchi que, com a palavra,
produziu belíssima alocução em

que agradeceu, de inicio, a co-.

laboração decídída que sempre
recebêra do Legíeletlvo . acres

centandq que, embora cautra
sua gesrão, se esforçara ao

máximo para corresponder a

confiança nele depositada pelos
seus antigos companheiros.
l1isse da sua satisfação em

depositar o cargo que até então
ocupara, nas mãos honradas do
sr. Artur Müller. Após f a z e r

breve relato do que fôra a sua

atuação à frente do Exec:utivo
Municipal e do precário,estado

Apóz convidar o sr, Vereador
Willy Germano Gessner pera
S�cretário, o sr. Presidente

I
anoociou que iria realizar 11

eleição da Mêsa .da nove Câ
mara, pare o que suspendia a

sessão por cinco minutos a fim
de que 08 srs, Vereadores pu
dessem se munir do material
necessérto á voração.

Reabertos os trabalhos e pro
cedida por sufrágio secreto a

escolha em referência, o, sr.

Presidente proclamou eleita por
unanimidade a Mêsa Diretora
doe trabalhos do Legislativo

Deputaelo Luiz ele Souza
Ex-Preeldente da Câmara

Ia manlíestado na campanha
eleitoral, de atender com espe- _

dai carinho os problemas mals
prementes do seu municipio
que eram, a seu ,vel", os de
Educação, Saude e Rodovias, li pgr
do necessário amparo á La".
e Criação
Asceatuou que, embora Pre

sidente de· um partido poUtico,
a 'União. Democrlltica Nacional,
a que tinha ii honra- de perten
cer, dentro' de s,ua repartição
seria apenas o administrador,

• não fazendo poli.ticá e n�o per
mitindo que ninguem aU a fizesse
e onde todos seriam tr�tados
com igualdade e justiÇll, sem

distinção de côr partidária ca-

tegoria social.
'

(Continue ne últime págine)
Dr. Joio Beyer Filbo
Secretário da Fazenda

Dr. Peu/o Fontes
Prefeito da Capital
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·'Prefeitl_.Jra Municipa'l.

Relílclio diß l!onliß por pílgílr do [x�reíeio' de. 19SO
RESTOS A PAGAR

lome

Transposto .

Carlos Rutzen
Carlos Hoepeckes S. A.
Idem
Idem
Idem
Com. Irrdust. Breithaupt S. A.
Cornp, Telefonlee Catarinense
Com. e Ind. ôchmltt SIA
Curt Vasel
C. Leopoldo, Mey
Idem
Idem
Carlos Behllng
Carlos, Horongoso
Carlos Hardt lunlor
Carlos Gielow
Cirilo Demarte
Idem
Cerlos Frederico Ranthum
Idem
Diretora do Grupo Escolar
Domingos Furlani
·Idem
Erich'Boechardt
Idem
Idem
Eurico Fischer
Edmundo Balock
Edmundo Birtgen
Ervino Lempke
Estanislau Kasteller
Emilio ôlewen
Idem
Erich Schwanz
Idem
Emillo Uber
Emtllo Ziehlsdorff
Emllío Zilzdorf
Erwino Gutz
Emilio Gedottl
Idem

.

Idem
Ernesto Horchen
Idem
Erwino Gutz
Ervtno Krause
Elfi Sohn Bendheck
Idem
Engenho Rau lida.
Ervíno ,MenegoUo
Ehmke Irmãos

Empresa S. B. Elet
Idem
Emp.. Aerea R. Grandease
Eletro Aço Altonas S. A.
Eberhardt Com. & lnd.
Idem
Ernesto Leesmann
Idem
Idem /

Frederíco Beker
Frederico Lange
Francisco Lehnen
Paustíno MoreUi
Idem

'

Francisco Pangretz
Felix ôcheefer
Francisco Ri·cherf
Idem
Francisco R.oester & Irmãos
Felix Jablusky
-Farmácia Central
Farmácia Nova
Farmácia Schulz
Guilherme Priebe
Garcia Barato
Germano Raach
Gustavo Lange
Guilherme Priebe
Guilherme Heller
Guerino Pi'colli
Germano Hosk
Guilherme Oldenburg
Idem
Idem
Hilario FI.oriani
Herbert Rahn
H.oracio Lazzaris
H. j. Eipper
H.ospital Sã.o J.osé
Idem
Henrique Schulz
Henrique Heise

Henrique Boeder

Henrique Tribes
Halt\:edo Baumgartel
Henrique Schil.omer

. Hartwig Schroeder
Hartwig Schr.oeder

(Cont#nu"ção elo número "nterior)

Lugar Importância
159.816,90
6.990,30
312,0.0
650,00
872,00
734,0.0

2.802,8.0
748.80
398,80

2.397,20
996,50
808,30
981,40 J.o:é Ferreira de Macedo

2.000,00 Iullo Pedrí
1.550,00 Julio Olska
1.302,.00 J

_

E d
9X. r::. oao spin ola

1.835:�� Jo�é ôteterlaín
760 00 Ioäo Kurzherger

4-.081;.00 J.o�é Ferreira

4 179 3.0 Ioão Rocha

400'00 João Floriani

1.430:.00 Jo�é ôrraut

2.078,00 Jo�,? Lo�s
411,00 lo�e Adrla�.o
153,80 J.o�o Lazerte

1.200,0.0 Ioão Papp
140,00 Id,:m

1.000,.0.0 Joao Karger
2500.0

Idem

800'0.0 Iorge Wierheller

722'0.0 João Weiller

150'00 Idem

250'00 José M. Mueller & Cle. Ltda.

1.000;00: Idem

.240.00 Idem

500'0.0 Idem

301'50 José Borges & Cia.

134:50 José Torinelli

410,0.0
Idem

2.780,00 Leopoldo Manke

150.0.0 Idem

J 1.1�a;o.o L�çpold.o Seidel
,

1.ocJêl,00 lde.� ,

260 00 LUlz\Mass
1.400;00 Idem

500.00 Idem

110;00 �uiZ ôberdellarn

90 00 Leopoldo Biese

522'00 Leopoldo Toni

• 6.082:80 Leopoldo Kle�n
330 00 Lorenço Prern

4.292',7.0 Leopoldo Laube

2.085,60
Idem

.

12 40 Leopoldo Klem

,2.230;30 Mqri? da Veiga

.7460
Marlmho Rengel

500 '00 Merhlas José Martins

t.873:40 Marcolino Marfins

2.185,00 Otto Grann
·37360 Oscar Westphal
,54:00 Idem '

,5750 Idem

100'.00 Oscar C. O. Nagel
850;00 Orestes Gadoti

2.101,00
Idem

535 00
Oswaldo Klatz

5.055:00 orro Ellert

4.042,00
Oscar Blank

.

81.0 00 Oswaldo Schmldl

1 041' 1o OU.o Hiendelmayer
1:990'00 Oficina Aut.o Mecânica

, , Idem
. 472,00 Of" J

_

WI'es'
89950

Icma oa.o

'1. 89' ldem
I

• 6,00 Id1.812,.00 Id:� :
, 100,.00 Of" MA' C I

400 00,
Icma ecamca entra Cidade

35€/00 Idem «

1.305;00 Idem «

4.800,00 Idem «

480 00
Idem «

400'.00 Organisadora da Ponte sobre .o Rio Cacilda

750'00 Paulo Mathias Est. Matias

750'00 Posto Enke Cidade

75"00 Idem «

2
' Idem «

..000,00 Id
70,00 em_

«

210 00 Pensa0 Bruch Cidade

456'.00 Pedro Leit91d Jararacas

1 3:179:.00 R�dolfo Yongton Francisc.o de Paula

4.009,.00 R�cardo K��n Jaraguá Esquerd.o

040.00 Rlcard.o Muller Tifa Hoffmann

240'00 Rud.olfo Wisc.hrarl Jaraguá

2500'0.0 Ricardo Milnftz Cacilda
,

250'00 Rudolfo Spredemann Rib. Grande da Luz

450'00 Rudolf.o Butgen Ri-o da Luz '

5 160'0.0 Ristow & Konell Rio Cerr.o
.

285',40 Ric(lrdo Kreutzfeld Ri.o da Luz

5.03,9.0 (Continua na 4", página)

Hartwig Volkmann
Hotel Jaraguá
H. Jordan S. A.
Idem
Idem
Indusrrla Ianssen S., A.
Idem
Idem
Irmã Josefina Schutz
Idem
Irmãos Wolf
Julio Tissi
José Panstein

Rib. Preto II
Cidade
Cidade

200,00
9.0,.0.0
525,00
. 83,00

1.175•.00
938,0.0
'H3,50

1.137,60
2.4.0.0,00
1.2.0.0,.00
936,.00

. 1.325,00
275,.00

1.050,.00
950,.00
80.0,50

2.250,.00
l8.o,.oo
96,00
50,00
160,.00
150,00
4.00,00
30.0,00
268,00
300.00
15.0,00

2.698,20
260,00
�15.00
190,00
18.0,00
'750,00
·75.0,.00
4.561,5eJ
6&>,5eJ

'2.185,20,
6:731.50
4.99.0,00
201,00
108,00
!70,oo

7.473,3eJ
72,.oeJ

•.412,00
50,.oeJ
150,00
35.0,.00
.360,.00
1�1,'()0
iioo,oo
280,00
380,.00
4.00,00
448,60
60,00

.360,00
600,01l

.5.500,.00
t..093,00'
250,.00
22.0,00

- 51.0,00
2.762,00
8.091,0.0
,180,00
250,00
195,00
12.0,00

1.2.00,00
1.372,00
613,60
869,0.0
240,00
7�,o.o
55,00

950,0.0
:5.717,00
287,00
'1.08,00

3.255,60
272,50

2.357,00
20 . .0.00,0.0

150,00
3.705,10
3.19.0,00
3.525,20
3.817,00

15,00
1.00.0,.0.0
5.714,0.0
200,.0.0
28.0,0.0
322,00
112,.00
25.0;0.0
16.0.00

2.4.05,50
648,00

Corupá
Iolnvlle

«

«

«

Cidade
Cidade
ltapocuzlnho
Ril?eirão Molha
Rel.orcida

te

te

Cidade
«

«

_Cidade Corupá
«

Garibaldi
Rio Cevalo
Cidade

«

«

Irepocú-Hense
Jaraguasinho
Cidade
Rio Alma Dlrelto
Salto R. Cavalo

«

Irepocuslnho
'

«

Pedras Brancas
Cldade .

Garibaldi
Ilha da- Figueira
Tifa Germano
Rib. Rodrigues
Pedras Brancas
Retorcida
Itapocú-Hanse
Rib. Webderlin
Cidade
Ilha da Figueira
Irapocú-Hanse
Cidade
Rib. Hungaros
Cidade

«

Divina Providência
Ribeirã.o Cavalo

«

Rio Aurora
«

«

Rib. Cascata
Rib. Molha
Tifa Rape
R. da Luz Vitoria
Ilha da Figueira
Iavaly III
, «

Macuco Pequeno
«

Teresinha
Tifa Ohubert
Schubert
Rib. Grande da Luz
Retorcida

«

«
.

Rib. R.odrigues
«

Cidade

�
«

Curitiba
Garibaldi

«

Cidade
«

Corupé
«

Est. Llnlão
«

Rib. Grande
Est. [rapocú
Cidade'
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

«

Rio Grande
Blumeneu
[olnvlle

«

Cidade

t «

Rib. Preto I
«

da Luz «

Francisco de Paula
Retorcida
Cacildd
Est. Nova
Itapocusinho
Tifa Bruch

«

«

Ilha da Figueira
Rib. Feuste
Ri.o Cerro
Tiffa Martins
Tres R. do Norte
Caroeira
[areguezlnho

« ,

Retorcída
Itapocusinho
Garibaidi
Rib. Grande do Norte
«

Vila Nova
Fepolis
Ilha dos Monos
Estr. Tres Mon.os
São Bento
Poç.o D'anta
Cidade'
Cidade
Cidade
Tres Rios do Norte
'Ribeirã.o Caval.o
Rib. Grande Luz
Itapocusinh.o
Tres R. N.orte'
Úorilpá

.

Jaraguá Esquerd.o
Caimã.o
Rio das Pedras

. Rib. das Pedras
«

Caimão
Rib. da Pedra
Nerru Ram.os
Corupá
Cidade

«,

«

Francisco de �aula
Retorcida
',,«
Macuco Pequeno

.
Irapocú-Hanse
Rio Ida Luz
Tifa Germano
Cidade
,Cidade

«

Cidade
«

,
.

«

Corupá ,

Tifa Geisler
Ri.o da Luz
Macuc.o Pequeno
Javaly II
Cacilda
Ri.o Cerro

fi'
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CORREIO DO POVO -

'

DOMINGO, DIA 4·2-1951

860 vapores em 1950 no
porto de São Francisco

,

do Sul
Nova Diretoria da Associa
ção Comercial de São

'Francisco' do Sul
ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara

guá do Sul, no uso das atribuições que lhe são con

feridas no artig-o 31, da Lei n. 78, de 23 de Dezem

bro de 1950 e rendo. em vista o disposto, no Decreto

n. 2, desta data, .
De trabalho estatístico com o peso de 101.181.049

Na correspondencia pos- radez, mantem hoje posí- NOMEIA: o cidadão ANTONIO QUADROS, pa- que vem fazendo 8 As- quilos, destacando- se

tal de ha .dia6_enco�tramos .ção de desraqae nos meios re exercer o c�rg-o de Motorista, Padrão �L», com soeiação Comercial
.

de Madeiras com 91.496.725

a co�un�caçao felt� pela comerciais, sociais e po- os vencimento flxados em Lei e com função no De- S�o Francisco do Sul, quilos, Herva Mate com

A�soclaçao. Comerclal de lltlcos, Em todas as cam- partamento Municipal de Estradas de Rodagem (Mo- dando detalhadamente o 8.843.384 quilos. O Fumo

Sa? _FrancIsco do Sul,. da panhes de Interesse de São tonlveladora),
movimento do porto da- em Folha exportado so-

ele!çao de .sue nove dlre- Francisco do Sul, encon- Registre·se e cumpra-se. quela cidade em 19.50, mou 766924 quilos. Nos-

torta, para o ano .de l��t, tramo-lo à frente. Prefeitura Mnicipal de Jaraguá do Sul, 1. de Ie extraímos alguns dados so comprador foi a Ar-

a qual echa-se eesrm cons- Foi agord reeleito pela verelro de 1951.
interessantes: gentina com 26.281.537

tituida:- Pre�idente Alv�ro quarre vez presidente da
-

ARTUR MÜLLER Aportaram n o a n o quilos. Inglaterra com

T�ncredo Díppold; 1. V��e Associação Comerclal.cr-
Prefeito Municipal passado 860 embarca- 21.253.383 quilos, Africa

Wllly Schossland. 2. VIce gão que graças a 'seus es-
ções, das quais eram do Sul com 16.040.574

�rnaldo Rosa. 1. Secreta- forços e dedicação tornou

I 1T'I\]Etr1l»1EIt1l\ �To 'Í)
nacionais 729 e estran- quilos. A Alemanha que

no Darcy Alves Rangel. uma entidade das melho- llJJ \l;� \UI l� k geiras 131. A sua tone-I vem comprando através

2. s,:cretario José �obrega res, Construiu edificio pró-
lagern foi de 506.056. do porto de São Fran-

Pereira. 1. TesoureíroWal- prio de dois pavimentos; ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara- ,As importações do ex- cisco do Sul no ultimo

demar da Costa. 2. Tesou- mantem secretaria perma- guá do Sul, no uso -des atrlbuições que são conferi- terior somaram em valer trimestre, adquiriu em

reiro A�!onio M�ura�Con- nente como Oonsuíter Iurí- das pels Art. 31, da Lei n. 78, de 23 de Dezembro, Cr$ 65.814.488,70, sendo 1950 350.341 quilos de

selho _FIscal Jose Alves de díco e conhecido advoga- de 1951, .decreta> .

o pê so' de qui los mercadorias. -

Carvalho, Arthur. Gomes do Dr. Alfred Darcy Addi- Art. 1. - Fica. criado um cargo de motoneta, 30.744.532. A mercadoria-
. - ,

dii Fonseca e f'eltpe Mus sono Foi sob a preslden- Padrão «L», com função no Departamento Municipal de maior volume impor- �s exportações para o

se. cía do sr, Dippold que i- de Estradas de Rodagem. . _

tado foi trigo em grão �als foram no valor de

dealízou-se e seu instala- Art. 2. - A despeza com a cneçao do cargo a de 25.691.575 quilos dos Cr$ 292.624.704,70 com o

ram os telefones euroma-' que se refere
-

o artigo 'precedente, correrá por conta quais vindo da Argenti- peso de 116.650.151 qui

ticos Representou as Clas- do crédito a ser aberto pela autorização constante na 21.241.900. los, da qual destaca-se a

ses Produtoras na�Confe- do artigo 33. da Lei n, 78,· de 23 de dezembro de As
-

importações do Ma.deir,a c<?m 105.632.�22

rencla de Araxá, Mlnas. A 1950. país foram no valor de quilos, Farinha de Trigo

construção do Caes do
"

Registre-se e Cumpra-se I Cr$ 96.303.128,70 no to- com 1913.300 quilos.

Porto, vem merecendo a - Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. de ] tal de 21.043.534 quilos, O movimento total de

maiorfetenção pelas dire- everelro de 1951. das quais se destacam mercadorias pelo porto

torias que vem tendo a As-
ARTUR MÜLLER Açucar com 3.941.613 de São Francisco do

sociação Comercial. Seria-
Prefeito Municipal quilos, Sal com 3.216.300 Sul em 1959 foi o se-

mos por demals longos se
quilos, Ferro Guza com guinte:

enumerarmos todos os tra- L O C A I S
com 2.792000 quilos.

balhos do nosso represen-'
.' As exportações para o Quilos 247.467.225

tado. Queremos somente
exterior foram no valor Valor, Cr$ 601.166.587,80

ainda destacar o Importen- Morlo por um raio. A tormen- Bracinho, será racionada de Cr$ 146.424.265,70,

te trabalho mensal que pu- ta
\que desabou sôbre o a energia elétrica em Ja- --------------------

blica a A. C. S. F. do Re- municipio, na tarde de 30 ragué. .

G
.

sumo Estatístico do Porto do corrente, foi de fatais
Viajant�s. Ac?mpanhada OyernO

I
de São Francisco do Sul' consequências promoveu- de sua fllha Nllsa, encon
da qUHI em separado pu� I do não somente danos nas '

\

bllcatnos um apanhado 50-
I estradas, pontes e predíos

tra-se em Jaragua, em vi· Com graudes festelos

d
"

' SUd a se� prog�nitor, snr. teve lugar a posse do Sr.

Alvaro Tancredo Dippold bre o ano de 1950, dados o Intertor como, .eté, aleno Nícoluzzt, que se lrineu Bornhausen no ao-

.
.

estes de relevante utilida- morte de um operarIO em
to

Com sa.fisfação, como ia- de ao comércio exporta- REltorclda. ach� . enter�o, ,a �enhora "erno do Estado.

raguaenses, fazemos um dor e importador. Era ele Fidelis Voltolini,
Ida Colh Nlcoluz�l, esp�- O municipio de Jaragua

d�stague na re!erida comu- A par de suas ativida- com 36 anos de idade que,
sa do snr. Eugemo Colh, e o diretorio da UDN se

mcaçao recebIda. Alem do des no comercio, vem na vindo do trabalho, sentou-
residente em Poço Preto. fizeram repre�entar pelos

nosso conterraneo sr.Wal- politica o sr. Alvaro Tan- se perto de um comutador Aniversários: Srs. _João O. Müll�r, Vi�e-
demar da CQsta, que vem credo Dippol,acompanh�n- de eletricidade. Apenas

' , PreSIdente do dlretorIo,

e�pre�tand<? s�us esforços do. em. todas as pugnas e- s�ntara-se qu�ndo fOI ,at!n-
- Faz anos hoje a sra. Dr. Raymundo Emmendo·

e mtehgenclél nos melos leItoraIS o sr. Irineu Bor- g'ldo pel� faIsca eletrlca Lidia Schmitt Ersching, erfer, Inocêncio Silva, Os

comerci.ai.s e s?ciais da- nha�sen. Nas eleições ul- que o matou instantânea- esposa do sr. Jorge Er- mar Duarte, e Dr. Hercilio

quela . vlsmba CIdade, que- timas contrariando seus mente. ching, Ortrud, filha do Luz Filho, que já se en

remos registrar o trabalho prop�sitos de manter-se ,O infeliz operáMo era sr. Pastor Herman Wei- ocntrava na Capital.

que vem fazendo o sr. AI- na obscuridade foi indi- casado com dona Miran- dner. O secretariado do novo

varo Tancredo Dippold,lia, cado a veread�r sendo e- da Menel Voltolini. deixan. Dia 5,. Dona Leonor governo ficou assim cons

ra�uaen.s� p�r. afinidade. leito por expres�iva vota- do dois filhos menores na de Souza Neves, esposa lituido: Interior, Justiça e

�OJ� aquI res��Ju e cons- çãü entre 46 candidatos. orfandade.. do sr. João Neves, resi- Educação-Dr. Telmo Viei-

fltulU sua famll!a: Sabemos que ferimos
dente em �tájai e,!l meni- ra Ribeiro (PTB); Viação,

De modesto tlpografo do sua modestia <..om as de-
Racionamento de energia - na Terezmha fIlha de Obrds Públicas e Agricul-

«Corr�io �o Povo», dire�or c1arações que fazemos, po-
Por ter' sido atingida Afonso Nicoluzzi. tura - Dr. João Colin (UDN)

do extlD!o Jorndl «Jaragua�>, rem por um dever ao tra-
por um raio e ficado da- .

- Dia-6 a sra. Gertru· Fazenda - Dr. João Bayer

transferIU ha ,pouco maIs oalho construtivo de um
nificada uma máquina da des Bruch,. esposa do sr. Filho (UDN) que também

de u!Da d_ecada s�a resi. jaraguaense por dfinldade, usina de eletricidade do Adolfo Bruch. responderá interinamente

dencla a Sao Fr�nclsco do cumpre-nos fazer nosso

-- Dia-] a srta. Clau- pelos negócios da Secre-

Sul,ondegraçasasua capa. Honra ao Mérito
dete Stulzer, filha do sr. taria de Segurança Públi,

----------

cidade, inteligencia ehon-'
Claudio Stulzer.' ca.

-'

Dia-8, Francisco Para Prefeito da Capi •
Maier e as meninas Inêz tal foi .nomeado o Dr. Pau
e Renate Wunderlich, fi- lo Fontes, deputado esta

ihas do sr. PauloWunder- dual reeleito sob a legen-
lieh. .

da da UDN. .

- Dia 6 completa mais Designou, ainda o Sr.
um aniversário natalício Governador do Estado pa
o sr. Durval Marcatto, ra Chife da sua Cdsa Mi
industrial -nesta praça, litar o CeI.. João Alves

e a sra. Otilia Moser, es- Marinho (PSP)
posa do sr., Herminio Mo- • _

ser, residente no Norte

GdO_!'g�n�o o estudante OYlrOO federal
Álvaro filho· do sr. :pr. O Presidente Getúlio
Alvaro !3atalha,_re�idén- Vargas nomeou o seguin
te no RIO de JaneIro, e te ministério: Jusliça - Fran-
o sr. Jos� Sant�s. cisco Negrão de Lima. Ex.
Aos aDlversarlantes os' lerior - João Neves da Fon

�otos �e felicidad�� do toura. Guerra - Gal. Newton
CorreIO do Povo Estilac Leal.

. Marinha - Al
mirante Renato Armando
Guilhobel. Aeronaulica - Bri-

Realizaram-se' ontem g-adeiro Nero Moura. Traba- ------.---

na sala das audiencias ,lho - Danton Coelho. 4uri- racio Lafer. Para a Presi
Os �eguintes oasamentõs: I CUIl�ra - João CI-tofas. Edu- dencia do Banco do Bra
José Jagelsky com a srta. Caça0 - Simões Filho. Viação sil foi nomeado o Indus
Judith Vieira; Hartwig • .souz� Lima. Fazenda - Ho. trial Ricardo laffet, para a
Krueger com a srta, Lau.

'

Chefia de Policia da Ca
ra Georg e João Stei- -.

----------.

pital da Republica o. Gal.

le!n com a;LsI'ta.�Hilda msky e de sua �xma.' Cyro Rezcende e para as

Glrolla; esposa, com mais um Casas Civil e Militar, res-

Nascimento; 'nascimento de um gara- pe'tivamente os Srs. Lou

to que, na Pia Batismal rival Fonfes e Gal. Cícero

Al}ha-se em festa o�lar recebeu o nome de do Espírito Santo Cardo·

do casal Silvestre Sto- Lino José.
'

so.

Estadual Dr. tmtcilio P.· luz filHo
Assumiu dia 31 de ja.

neiro ultimo as altas
funções de Oficial de
Gabinete do Exmo. Go
vernador Irineu- Born..

hausen, a convite de S.
Excia., o Dr. Hercilio
vedro da Luz Filho.
Talentoso advogado, . ,

pertencente a uma das
mais tradicionais e ilus
tres familias catarinen

ses, o Dr. Hercilio é
grande amigo de Jara

guá do Sul, tendo aqui
residido por muito tem

po e conquistado a es
tima de. todos quantos
tiveram o prazer de com
êle privar.
Pelo grato aconteci

mento enviamos-lhe o

nosso grande abraço com·

os melhores votos de fe
lidades. '

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

FRhCOS E ANß.MrC061
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregado_ will ur:

Tosses
Resfriado.
Bronquites
EscrofuJ05.

==-<J-ConvalescençH
VINHo'CREOSOTADO
É UM G!'ftADOR DE SAÚt:lE.

Sociedade Esporitva Guarani
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCACÃO
Convoca-se os senhores sócios para uma

Asseplbléia Geral Ordinária a realizar-se em 8 de
Fevereiro próximo as 19,30 horas, em sua séde. so

cial, no SlIlão Sohn, afim de serem tomadas llS de

liberações seguintes:
1.) Prestações de contas da Diretoria;
2.) Eleição da nova Diretoria;
3.) Assuntos de interesse socia!.

Jaraguá do Sul, 1 de Fevereiro de 1961.

Germano Schütze
Presidente

Auxiliai' de escritório
_.

Ba/os
mais macios

Casamentos:

.

�
9!lédeir®
Bolos

n},Jis/0/02

Precisa-se de um, apre·
sentar-se na Oficina de
João Wiest, á 'Rua Exp.
Antonio C. Ferreira 103

Jaraguá do Sul.
Po:ptapia N�' 8

,

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Jara
gua do Sul, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo § 1., do artigo 4., da Lei p. 78, de
23 de Dezembro de 1950.

'

DESlGNA o funcionário LUCIANO DEMAR
CHI, padrão' "M", para em comissão, exercer a

função de -Diretor do· Departamento de Expediente
Bducação e ASslstencia Social, (DEEAS) perceben�
do a gratificação. fixada em Lei.

Registre-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 1. de

Feveréiro, de 1951.
'

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

B%s
mais crescIdos

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA ,4-2-1951

Pre�eitura Municipal "SUL AMÉRICA" Edital de Citação de Réu _Auseóte
Ralação das' contas por pagar �o Exercício �e 1950 to:nU� :tb��� te:�S��:idd�

a apólice N. 744.511, emi
tida pela SUL AMERICA,
Companhia Nacional de

Seguros de Vida, sôbre
Imporlância a minha vida, pelo que

já me dirigi a essa Com

panhia solicitando a emí

ção de uma segunda via,
que anulará, para todos
os efeitos, a anterior.

Jaraguá do Sul, 12 de
janeiro de 1951.

Bernardo Grubba Junior

O sr. Luciano Demarchi, Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni

cipio que a- Carnara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte Leí.-
Art. 1. - O imposto de que trata a letra b,

do art. 179, da Lei n. 79, de 22 de dezembro de

1950, será recolhido á Tesouraria Municipal, pelo
comprador «mensalmente>' e dentro de 15 dias

depois de vencido em consequencia do que f i c a

substituída a designação «[uinzena>, do Art. 181,

da dita lei para a de «mensalmente».

Art. 2 - Ao Artigo .1:81 do referido Código

Procu ra-se Tributario, é acrescentado o seguinte:

.

_

-

•
«� 3. - Os suinos vivos, vendidos para fera

1 serrador, 1 .marceneiro do Municipio, para fins de industrialização, ficam

e u'!l aprendiz de

mar-, sujeitos
á mesma taxa dos produtos suínos».

ceneiro. - Art. 3. - Esta lei entrará em vigor na data

Tratar com o sr. Anton de sua .publicação, revogadas as disposições em

Gehring,
ccntrarío.

Morro da Boa Vista

3.317,70 Familia de trato, resl-

620205,'000fl dente em São Paulo, pre- ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iere-
cisa de uma pera lodos

355,00 os serviços domésticos. guá do Sul, no uso das atribuições que lhe são

190,00
conferidas pelo § 1., do art. 4., da Lei n. 78, de 23

Ordenado Cr$ 600,00 de Dezembro de 1951.
1.830,00 M'

.

f
-

t
3.975,00

ars In orrnaçoes nee a DESIGNA o funcionário' ANTONIO . PEDRI,

1 85
redação. padrão "O", pera em comissão, exercer a função

. 0,00
380,00 __---------

de Diretor do Departamento Municipal de Estradas

640,00
de Rodagem (IMER), percebendo a gratiiicação

156 fi
·

A
I fixada em Lei.

69:1 i�:�� Igunno mencano Registte-se e cumpra-se.

636.360,70
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, L de

(National Bel/as Hess) Fevereiro de 1951.

Vende-se na

Soe. Gráfica Avenida LIda.

Restos

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS

FlsTULAS
Ú'LCERAS
ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS
Modifica disposições do Códi

go Tributário

a

O .Doutor João Marcondes de Mattos,' Juiz

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, Brasil, na Forma da

Lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital virem

ou conhecimento tiverem ou interessar possa, que

tendo sido designado o dia 26 (vinte seis) do mez

de fevereiro vindouro, as 10 horas, para a reali

zação da audiência extraordinâria de concessão

de suspensão da execução da pena ao réu AM

BRÓSIO STRINGARI, e achando-se este em lu

gar incerto e não sabido, cito e chamo ao men

cionado réu,· para comparecer nêste Juizo, sala

das audiencias, Edifício do Forum, no dia e hora

supra mencionados, afim de assistir a aludida au

diencia, sob as penas da Lei. E para que chegue
a notícia a público e ao conhecimento do réu, se

passou o presente edital que será afixado ás

portas do Edificio do Forum, no lugar de costu

me e publicado pelo jornal local "Correio .do Po

vo". Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

Sul, aos vinte cinco dias do mez de Janeiro de

mil novecentos e cincoenta e um. Eu, Ney Franco,

escrivão, o subscrevi. (a) JOÃO MARCONDES

DE MATTOS, Juiz de Direito da Comarca. Está

conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 25 de Janeiro de 1951.

O Escrivão
NEY FRANCO

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

N. 80L E I

Jaraguá do Sul, 18·1-51.
(as.) LUCIANO DEMARCHI

Prefeito Municipal

(Continuação ela 3a. pagina)

Iome LUDar

N. 8

Ricardo Kühn'
Idem
Ricardo Vierguta
Idem
RauHno Neckel
Ricardo Schiochet
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ricardo Leoní
Ricardo Roeder
Rudolfo Manske'
Idem
S. A. Pernambuco P. F.
Sociedade Esc. R. Molha
Soe. Grafica ·Avenida
Idem
Idem
Idem
Idem
Sul. Bra. de Eletrecidade

Idem,
Schulz & Cia. Ltda,
Idem
Idem
Idem
Idem
Sebastião Pereira
Idem
Idem
Idem
Silvio Piasera
Theodoro Furtuoso
Waldemar Braum

Willy . Strellow

Willy Jongton
Vitor Behioehet
Willy Schwartz

WiBy Anderson
Walter Anderson

Idem
Wigando Hasse
Waldemar Gumz
Idem
Idem
Walter Jark
Willy Gessner
Idem
Idem
Dr. Waldemiro Mazureehen

Willy Bartel
ldem

- Walter Hertel
W. Weege &. Cia. Ltda.

lolas de CarupA
Adolfo Baumle
Gustavo Weber Jr.
Horacio Lunelli
Carlos Strelow
Dtto Krüger

,

Frederico Klein
Erich Parrai
Ricardo Bublitz
Roberto Hase
Alberto Kogtin
Despesa total da Dedetização
Importadora de Máquinas Agrícolas e Rodoviarias (Banmercio)

TOTAL GERAL. .'

Jaraguá Esquerdo 765,00
295,00
542,00
450,00
195,00

2.795,00
440,00

2.030,00
970,00
50,00
835,00 _

2.554,(i)0
200,00

1.300,00
54,00

2.260,00
20.000,00

908,00
28,00

2.343,00
14.498,00

10,00
378.20

1.706,30
1.080,00
1.166,40

. 402,90
275,00

1.080,00
375,00 ,1.650,00

1.250,00
887,50

5.586,00
200,00
158,00
240,00
793,00
130,00
86,00
179,00
�72,00
500,00

20.454;60
350,00

1.915,00
860,00

4.441,80
1.750,00
130,00

1.750,00
1.800,00
962,00
·780,00
695,00
-------.----

416,00

«

R. Alma Direito
«

Cidade
Itapocü-Hansa

«

«

«

«

«

Tres R. do Norte
Cidade
'Rio Cerro

«

Cidade
Rio Molha
Cidade

É UM", DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MíLIA E PARA A RAÇA. OOMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO DÊSSE GRANDE·FLAGELO

USE O

«

«

«

«

Cidade
«

Cidade
«

«

«

«

Est. do Britador
«

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"

«

Corupá
Garibaldi

«
CONHEOIDO HÁ 71 ANOS

VENDE·SE EM TÔOA PARTF..

«

Cidade
Rio da Luz
Javaly
Retorcida
Rio da Luz
Rib. Grande Norte
Funil
Rio Prata
Tifa Blank

t'''''''''''_��': :�.-
.

1 Produtos 1

t�AN TARTICA�l

I· 'j
·

.

·
.

�Bebidas Boss LtdaJ
·

.

·
- .

· '
.

::;.. ;:.::,...•..•..•..�
..: ��:«

Itapocuaínho
Itapocuzinho
«

« ,

«,
Cidade
Cidade

«

Cidade
Est. Blumenau Doméstica,

Corupá
«

«

«

«.

«

«

«

«

Corupá

(Continua)

NUNCR EXISTIU IGURL

Portaria

ARTUR MÜLLER
::>refeito Municipal

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I ,

Fixa a escala padrão de ven-

cimentos de funcionári-os esa
laríos de extra-numerärios.,

O .sr. Luciano Demarchi, Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul; no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Mu

nicipio que a Camara Municipal votou e eu sanei

ono a seguinte Lei:
Art. 1. - A escala, padrão de vencimentos

de funcionarlos do Municipio e dos contratados e

extra-numeraríos é a seguinte>
Escala de vencimentos de FUDciónários

Escala Padrão Vencimento Mensal Vencimento Anual

A Cr$ 300.op Cr$ 3600,00
B, « 350,00 « 4 200,00
C « 400,00 c 4.800,00
D « 450,00 « 5.400,00
E « 500,00 ' « 6.000,00
F « 600,00 « 7.200,00
G « 700,00 « 8.400,00
H « 750,00 « 9.000,00
I « 800,00 « 9.600,00
J « 850,00 « 10.200,00
K « 900.00 « 10.800,00
L « 950,00 « 100400,00
M « 1.000.00 « 1.2.000,00
N « 1.050,00 « 12.600,00
O « 1.100,00 « 13.200,00
p « 1.150,00 « 13.800,00
Q « 1.200,00 « 14.400,00
R « 1.300,00 « 15.600,00
S « 1.400,00 « 16.800,00
T « 1.500,00 ,« 18.000,00
U « 1.600,00 « 19.200,00
V « 1.700,00 « 20.400,00
X « 1.800.00 « 21.600,00
y « 1.900,00 « 22.,800,00
Z « ,2.000,00 « 24.000,00

Escala dos salórios dos extranumerários

leferencia VeDcimento Mensal, Vencimento Anual
A Cornerc� Ltda.,
Advocacia - Conta.bil:i�e) - �eguros

o Planos econÔmicoJ.,� ,\cAntábeis de en

tidades comerciais, induEttr1als��'gricolas e civis
de fins econômicos. l f' �\,

o Elaboração de cqrl:tvaiti.s e escritas -

Declarações de firmas indlvid9ajs e coJetivas -

Legalização - Minutas palia: lançamentos iniciais
de escritas - Impõsto d� Renda.

o Fuzões, encampacões e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos' de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos' relativos as fuzões,
encampações, alterações e modífíoaçõessocíaís.

o Dístratos sociais - Cancelamento de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos s líquídaç ões.

o Perícias judiciais e extra-judiciais - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal.

, o Assuntos trabalbistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer

ciais em geral.

,

ARTUR MÜLLER, Prefeito Muni�ipal de Iara-
o SUB-AGENTES DA COMPANHIA

Encarrega..se de Embarques de Madeirâs de outras gua do Sul, no uso das etrlbuições que lhes são 'NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN-

Mercadorias para o exterior do Brasil e conferidas pelo § 1., do art. 4., da Lei n. 78, de 23 ,G A": ;. Fôgo - Transportes - Acidentes Pes-

� Localidades Brasileiras . de Dezembro de 1950.
' '

soais e do Trabalho =. Automóveis - Respon-

}
( DESIGNA o funcionário GUILHERME HE- sabílídade Civil - Fidelidade.

LDespachante
das principais firmas do Estado e 4 RING, Padrão "O", pera em comissão, exercer a

�Jdo, F.stados Vizinhos. _J função de Diretor do Departamento ele Serviços ' ,Rua Mal. 'Deodoro, 136 -' Caixa Postal, 19

(Gerais, DSG) percebendo a gratificação fixada � JARAGUÁ '00 SUL .....-

����@ em Lei.
'

•

�!i!e
Ee Ee e

.�,
Registre-se e cumpra-se. _

1;i;;;;;;;; iiiii"'i �_iiiö ;;;;,;;;;;l!

'M U D 'Ä S,
Prefeitura Municipal de lerague do Sul, 1.' de (jj)1IS!88!§l'�@:El!�lém@il;ll�I!iIIiiJ88(jj)����@I;BI���

Fevereiro de t 951.

I II!

II FRUm B RAS E O R NA II E NTAIS ��Te�� ��n��;� Dr. Ney d� Aragão Paz

Iiii Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maclei- �
.'. �.�.!.�.�.�.�.�

,'I ras, Jaboticabeiras, etc.' - Roseiras, Dahlias, Po rtaria N. 1O � Escritório: �

I
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc ARTUR MÜLi.:ßR, Prefeito Municipal, consi i Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136. I

Pe�am Catálogo Ilustrado ,derando que o art. 27, da Lei n. 78, de 23 Dezern 00 Residência:

I�
bro de 1950, fixa

a,'s
horas de duração dos serviços 00 .

Hotel Central - Rua CeI. E. Jordan, 116;

LEOPOLDO SEIDEL' - Corupá pare os servidores municipais, estabelece os se- @@IIiiI!�@I;BI��@il;lIIõiR����IiiI!8@11ii1!�@I§l!�

•••• •• e !e guintes turnos para os trabalhos:
..., Aos funcionários, todos os dias utels menos

����'IfII(Ij�'18fftt8!ft��,il�::=:=;:=��li5!!!�!!EEI=!�!!E!EI:E!il!l!
aos sg��d�s�s 11,30 horas. ',t,' ê,a"hrl'na NO, [D,rramDntaQ A�rl/nn-l,aQ�iI_' 'S E' R R A DO R

Das 13,30 as 17 horas. r u u Uu flJ uu o H uu o
III Aos sábados, das 8 as 12 horas.
iii p. Serraria Rio Manso.. iii A ultima hora do 2. turno será dedicada ao &

"

DE tIII competente d f
.

d III expedlenre interno.
'

RI G
_�......�...�.�.�.. �.��.�.CIa casa �. r Ao pessoal, lotado nos serviços de fiscalisação PEDRO BENGEL

::: esucht III e utilidade pública:
I

...

t
Estrada Jaraguà Esquerdo I'

o::

I S C h n i t t e li" III Das 7,30 as 11,30 horas. JARAGUA DO SUL' - STA. CATARINA
•

III f
_.- Das 13,30 as 18 horas.

.;o:,

uer Schneidemühle am Rio Manso. i1I No prl'me'l'ro turno, das 8,30 as 9 horas, lanch'e. E I
' -

I xecuta-�e qua quer serviço de ferramentas

lU Muss guter Fachmann sein. 11"1 I
agrícolas para uso de lavouras, como:

rI!! Bevorzugt verheiratet. .. Fever�[�e��r�9��niciPdl de
\

Jaraguá do. Sul, L de ,Machados, Enchadas Foices etc.

'L. ...

Vorzustellen bei WALTER GOSeH III ARTUR MÜLLER Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pedido J�==;I!IIiII;;;!;;;;I: li=I!=li�!=mllE!!I:!!!ii!!iiiiii!iEi!I:=i!=i:i Prefeito Municipal r;;ijf!Jj��t8f!:.-����-

Cr$ 260,00 Cr$ 3.180,00
« 300,00« 3.600,00
({ 340,00« 4.080,00.
« 380,00« 4.560,00
« 420,00« 5.040,00
« 460,00« 5.520,00
« 500,00 ({ 6.000,00
« '550,00'« 6.600,00
« 600,00« 7.200,00
« 650,00« 7.800,00
« 700,00« 8.400,00
« 750,00 « 9.000,00 '

« 800,00 '« 9.600,00
« 860,00 « 1 0.200,00

, « 900,00«' 1 0.800,00

t Art. 2. - Esta lei entrará em vig�r na da-I

í�
ta de sua publicação, revogadas as disposições em

contrario.
'

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 20
de Janeiro de 1951.

LUCIANO DEMARCHI
Prefeito Munieípaí

Comàndante Supremo' �as fOí cas do Pacto do
. ßllonlico

o general Dwight
David Eisenhower, ex
comandante supremo
das forças expedicio
nárias aliadas na Eu
ropa durante a segun
da 'guerra mundial e

chefe do Estado Maior
do Exército dos Esta
dos Unidos, de 1945 a

1948, ocupa hoje 'o
posto de comandante
supremo das Iorças do
Pacto do Atlántico

,
Norte.
Como comandante

supremo das forças
aliadas, o general Ei
senhower dirigiu os

desembarques aliados
na Normandia, na

França, em 1944, a sub
sequente libertação da França, a penetração atra-
vés da Linha Siegfried e o cruzamento do rio
Reno até o interior da Alemanha. Antes disso O'

general Eisenhower havia comandado as forças
norte-amerícanas no Norte da Africa 8icilia e

Italia. '

'

Em 1948, o general Eisenhawer deixou seu 'pos
to de chefe de Estado Maior- do Exército dos Es

t�dos Unidos �ara tornar-se presidente da Univer
sídade Oolumbía, de Nova York, de onde -Ioí cha
mado para comandar as forças do Pacto do Atlan-
tico Norte. (Foto USIS)

,

. �

Portaria N. 7

,

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de lere
gua do Sul, no uso das atribuições que lhe são Iconferidas pelo § 1., do art. 4., da Lei n. 78, de 23
de Dezembro de 1950. '

.

DESIGNA o funcionário FRÀNÇA VOSGE
RAU, padrão "S", pare em comissão, exercer a

função de Diretor do Departamento da Fazenda
(DF),· percebendo' a gratificação fixada em Lei.

Regis(re-se e 'cumpra-se.
Prefeitura Municipal d� Iaragué do. Sul,

Fevereiro de 1951.
1.. de

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

��.
DESPACHANTE ADUANEIRO

,

sÃo fRNCISCO DO SUL - Santa Catarina
'

_faixa Postai 35 - End. Tel. cBRNCO» - Tele fone 103
, Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

'

Despachos de importação .do�xtrangeiro e por cabotagem,
exportação para o extc:,nor e dentro do país, transito,
�eembarquAe e reexpor�çao, beJ?l como todos os serviços
Junto a Ifandega de Sao Francisco do Sui são executa
dos com pontualidade e presteza. dispondó para este fim
de uma organização perfeita coI@. escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeirá jnnto ao qua
dro d'a Estação e nos trapriches de embarque da Ponta

d.a Cru_z, bem �omo armazem para depósito de mercado
nas em gerai, Junto aos trapiches de embarques na cidade.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

L E I N. 8 1

Popta .ia N.,9

Decreto' N. 1
Regulamenta artigo do Código Tributário

'Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, no uso das atribuiçees que lhe são confe
ridas pelo Código Tributário, decreta:

Art. 1. - O imposto da letra b, do artigo
179, do Código do, Tri butário do Município, será
recolhido a tesouraria municipal pelo comprador,
por mês e dentro de 15 dias depois de vencido

aquele.
§ 1. - O recolhimento será feito por guias

de modelo aprovado pela prefeitura, em duas

vias, uma das quais, com anotação do recebimento,
será devolvida ao contribuinte.

Art. �. - A fiscalisação do imposto será
feita por funcionário designado pelo Prefeito Mu

nicipal, percebendo o mesmo, quando fóra da

séde, a diária arbitrada pelo chefe do executivo.
Art. 3. - Os contribuintes do imposto deve

rão sob pena de multa, apresentar ao fiscal,
quando solicitados, conhecimentos, guias, talões,
copias de notas e livros para o controle.

§ Único - Negados esses documentos a fís
calisação, será o imposto arbitrado pela autorida
de fiscal, com os elementos de que dispuser.

, Art. 4. - Quando o imposto for p�go pelo
beneficiador do produto e se este fôr vendido a

comerciante dentro do municipio, a guia de reco-

lhimento acompanhará a respectiva nota.
'

Art. 5. - A sonegação do imposto sujeita o

contribuinte ao pagamento em dobro.
Art. 6. - A falta de apresentação dos docu

mentos referidos no art. 3., deste Regulamento,
sujeita o infrator a multa de Cr$ 200,00.

Art. 7. - Este decreto entrará em vigor na

data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1.

de Fevereiro de 1951.

Artur Müller
Prefeito Municipal

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO ,DO POVO DOMINGO, DIA 4-2-1951

Prefeitura Muni�i�al de Jara�uá d� �ul «São quinhentos mi��Õee��demos sacrificar» R f Gln�� C I �I l
Irene P. Günther Oficial do

Registro Civil do '1° Distrito
da Comarca [araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

REQUER IMENTOS OESPf\CHf\OOS :sio QUINHENTOS,MILHÕES-- QUE PODE�O,S SACRI�ICAR" Charge publicada
recentemente pelo
diário norte-america

no «The Washington
Post», editado' em

Washington, capital
dos Estados Unidos. casai-se:

1.358 - Leopoldo Kupas bras. licença construir

casa de rnadeíra em sua propriedade, a estrada Ano

'Bom. Idem. .

1.359 .- Teobaldo Schneider bras.' baixa impos
to sobre carnihnonete, vendido para fora do Municl

pio. Idem.
1.Õ60 - Luiz Henzler bras. baixa imp. sobre

sapataria slruade na vila de Corupá. Como requer.

1.361 - Vera E. R. Pasa bras. transf. imp. ter
reno sito a Avenida Getulio Vargas, adquirido de

Gehrit Ewald. Idem,
1.362 - Francisco José bras. rransf. imp. ter-

�
reno sito a rua Vídel Ramos, Corupé, adquirido de

Paulo Bietsch. 1dem.
1.363 - Guilherme Zasrrow bras. traust. imp.

terreno sito a estrada FaxinaI, vendido a Loni Mey
er. Idem.

1365 - Ewaldo Duwe bras. transf, imp. terreno
sito a estrada Isabel Corupä adquirido de loharme
Lawin, Fritz Lawin, Roberto Lewín e Ana Larsen. Id.

1.366 - Adolfo ôchmldt bras. transt, imp. ter-
.

reno sítoa estrada Rio Novo-Corupé, adquirido de

Luiz Schlachiak. Idem.
1.367 - Artur Neuber .bras, transf. imp. terreno

sito li estrada Rio Novo Corupã, adquirido de Ru

dolfo Müller Berneck. Idem.
1.368 - Heinz Zahler alemão baixa imposto

sobre caminhão vendido p/fora do Municipio. Idem.

·1.369 - Henrique Engel bras. transf. imp, ter-

reno sito a estrada Ribeirão Macuco,' vendido aFre-" ...."'<2&1-0""'-
Ele, brasileiro, solteiro,

derlco Píeke. Idem.
_.._-..._-� (Foto USIS) lavrador, domiciliado e

1.370 - Henrique Engel bras. transf. ímp. ter- EXTRAIOO po THE WASHINGTON POST. JORNAL DE WASHINGTON, o.c., E U,A I
residente a estrada Jara-

reno sito a estrada Ribeirão Macuco Grande, vendi-
/ guá Esquerdo, filho' de \

do a Harry Piske. Idem:
.

tr�������!r.:\\��/8':���@'r"@)®�
Ricardo R�.dünz e de

1.371 - Henrique Engel bras. transf. imp. ter- �_�:�\E"'��:�\SI;��:���:��:��.�\E·m,��:� Emma Radünz.

�eno sito a estrada Ribeirão Macuco Grande, vendi- r@ Tosse Asma Bronquite Rouquidão e Resfriados ...... Ela, brasileir�, .s�lteira,
do a Oitoli Krüger. Idem. �'.'" Ó � lavradora, domiciliada e

posto1;:�re-p:;��ra,E��W;:J�oaer!:�. f��:gU�.ail�:m:m- {@ TODAS A§ UOLÉ§TIAS DO ßPßRnH� RlSPIRßl RIO @} �:i1:i�teC�:rs�� fg�!ri�� ,

1.374 - Ernesto Rudolfo Mathias bras. transf. (®
.

Encontram alívio imediato com o uso do � Germano Greul e de'Hil-

imp. terreno sito a €s(rada Rio Cerro, vendido a AI- @j , I @5 da Pasold Greul.

brecht Mathias. Idenl{ - - I n C O m p a r a v e

�1.375 - A.9Jln�, Kanzler bras. licença construir tiS) ,
•• hE para qude chedgue ao CdU'.

����J�o n�a c��i��a��ni���i�a:s�aE�����ol�!�: I�'.. 'Ipniloríl.I d� 'nOgieO Pl!IOIl!ßll! � �::��:�:r:ad�n�:l:&it�::;�;
. 1.376 - Watte. Bngelmann bras. transf. ímp. a:: @) sa e em cartório onde será

terreno sito a eS'fr�tda)tf.jpocú-Hansa, vendido a Her RA�IL d du di S'

, bert Engelmann. f,dem,.\ � ê> O PEITORALMAIS UONIIECIDO .NO B.m.� (Õ)') afixa o ui ante 15 ras, I

1.377 - RudoHo tlorongoso bras; transf. imp. :;tr.:\\IB\.!.r.:\\1B\!.r.:\\�!.r.:\\ií:i\:ta\�:r.:\\Iti\:ta\@.i.®@.l®®i..®.:®i..®®i..®®l®@fií alguem souber de algum im-

terreno sito a estrada
-

Jêilraguá Esquerdo, adquirido
;a������� pedimento acuse-o para os

d AI' E' h d Id

tins legals ..

e VIDO ISC. te r. em. . '1 I IRENE PEDRI GUNTHER

1.380 - João PereÜ'a Lima bras. baixa imposto O W 1,1
..

M h
I[

.

,

caminhão pera fora do Municipio. Ídem. r a uemlro' aZUJBC en A ,T E N ç ,., o Oticial

1.381 - Erich lrtner bras. transf. írnp. terreno·
-

slto a estrada Iereguesínho, vendido a Hugo Han

sen, Idem,
1.389. - Irma Reinc� Harrsen bras. transf. .ímp.

terreno sito a estrada Garibaldi, vendido a Artur Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças

Hansen. Idem. _ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

1.385 - Faustino Girolla bras. transf, imp. bl- _ Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

cicleta, adqulrlde de Vva. Martin Stahl. Idem. I .-_R_a.'i.os_ln_t_ra...v.eiiirm_el_h_os_e.a.L.u_is.... -:-

1.384 - - Ana Ruysam Guinter bras. transf. imp.
terreno sito a rua CeI. Procopio G. de Oliveira, ven-

--------------------,;-;

dido a Alfredo Mann. Idem.
1.385 - Wilhem Laufer bras. baixa imp•. bici-

cleta vendida p/fora qo Municipio. Idem.
'

1.386 - Industrias Reunidas jaraguá S.A. firma

bras. baixa imp. fecularia situada a rua Quintino
Bocaiuva. Idem.

.

1.387 - OUo Ewald bras. baixa imposto sobre

ferragens a varejo. Idem.
1.387 - Leopoldo Quentin bras. baixa imposto '-___.;,

.......

padaria situada na vila M Corupá. Idem.

1.389 - Alois 'Quatke bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Rio Novo-Corupá, adquirido pe Alfre

do, Leonardo, Henrique, Laura e Frida Quatke. Id.
1.391 - Maximiliano Gaggio bras. baixa imp.

automovel de aluguel, vendido para fora do Munici-

pio. Idem.
.

1.392 - Empresa de eletricidade de Hansa -

Vosa & Ci(l. firma bras. bai'xa imposto sobre em-I
butidor. Idem.

'

,

1.394 - Gabriel Gesser bras. transf. imp. ter

reno sito a estrada Caminho Pequeno, Corupá ad

quirido de Alexandre Belinski.

1.395 - Wmy Germano Gessner bras. licença
construir aumento sua casa em alvenaria, a rua Du-

que de Caxias Idem.
. PRODUTO§ DA:

1.396 - Maria Bankhardt bras. transf. imp. ter.' '-
'

reno silo a estrada Jaraguá, vendido a Ana Müller.,' llIDli4llUl'§11-rlial Jlle ,Ca�Coadlo§
Como requer.

M!L
..

c.ml:�::e,�e:��::r:.:e::::h�:g�:::�i::��,�d::� � G()§ClblCA,XllAr_.mOSaT-AoL·'§11 §o Ao
.

1.598 AlbreclJJt Borchardt bras. baixa imposto , _

moinho de fubá, situado a est. )araguá. Idem.'

� :J1.399 - Dr. Renato Walter bras. baixa imp. au- . �ARAGUA. DO SUL - S. Catarina

tomovel particular e indo e profissões. Idem.
......� 'Oft nr ·0

'" -- --

1.400 - Gustavo Henschel bras. transf. imp. ..... e a ., $ e 4Fa

automovel venqido !l �svaldo �hiem. �Idem:' .

'

(zona sub-urbana) que se achava alugada sendo ago-
1.401 - C�mercJO Indust�la, Garlbaldl �tda. flr- ra ocupada pelo proprietário. A Comissão de Arbi

�a bras: transf. Imp_ estabele�l�ento comerCIaI, ven-, tramento de Aluguel, para averiguar.
dldo a fIrma Peter & Zanguehm. Idem.

.

1.402 - Edmundo Fischer bras. requer redução MANOEL LUIZ DA SILVA

imp. predial rer. sua casa a estrada Uapocú-Hansa, Secretário

Sentados ao redor Edital N. 2.912, de 26-1-51

de Uma mesa de con-
Miguel Wolodasczyk e

Ierenclas em Moscou,'
o primeiro ministro

soviético Stalin (á di- �le, russo,. s?�teiro,mo-

reita) o vice-primei- t?rlsta, domICI�Iad? e re

: .

sídente neste dístríto, em
ro ministro Molotov Rio Cêrro, filho de Cons-

(ao centro) e um ge- tante Wolodasczyk e de

neral do exército rus-
Ana Wolo�as.czky, .

Ela, brasíleíra, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Ernesto Ribeiro e de An

tes da China com o tonia Maria Estevo.

Maria Ribeiro

so discutem planos

para a utilização dos

milhões Je habítan-

proposito de satisfa

zer os ambiciosos

objetivos da União

Soviética.

Edital n. 2.913, de 30-1-5.1

Henrique Radünz e

Lilli Greul

e.SA BI '.'81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Vende-se

Uma Tipografia e PapeJaria

C r S 6 8. O O O, O O
,

Inlormações nesta redação

Form'as para pudins,
Banho Maria e ou

tras dé folha flandres

.
Cheringas para enfeitar

bolos: outros artigos V.S.
encontrará na

CASA REAL

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla do

••� .A.Alla ••1)1
Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.

. Convocação para Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores Acionistas da'

Indústrias Reunidas jaraguá S. A., para a Assembléia

Geral Ordil1ária, que terá 'Iugar na séde social a

Rua Quintino Bocaiuva n. 715-901, ás 9 horas da

manhã do dia 24 de Fevereiro próximo vindouro,

,

"51 -. -dO .0 "srdO

"e,
com o seguin�e

F'
CVCH. C C .. .. ti ,

ORDEM DO DIA

CA L ç A O O S 1. _

- Discussão e aprovação do balanço geral

I R GO -I c���:�g� F��al�O�12-50 e, Parecer do

2. - Eleição do novo Conselho Fiscal;.
., 3. -:- Outros

assuntos de interesse social.

, " Acham-se á disposição dos senhores ACionis-

tas no Escritório da Suciedade, os documentos de

I
qu� trata. o. art. �9, Decreto-lei 2.627 �e 26· 9-40.

Jaragua do Sul, 11 de Janeiro de 1951.

ROD. HUFBNUESSLER - Diretor

EUGENIO jUERGENS - Diretor

MODERNA B PRIMOROSAMßNTB INSTALADA

A melhor .aparelhada em �anta Catarina

Rua Ab10n Batista (Defronte a "A NOTICIA"

JOINVILE -

• Vermitugo suave e de pron�o
efeito Dispensa purgante e dIeta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilbos e � ::.�a P!ópria!
Evitará muitas doenças e poupara dmhelro em

temedios

Compre hoje �esmo uma �O�BRIGUEIRA
MINANCORA para o seu hlhmho.

E. um produto ::los Laboratórios Minancora

--. jOINVILLE

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA MINANCORA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



O Doutor João Marcondes de Mattos, juiz de Apárencia qu,e engana
Direito da Ccmerca de Iaregué do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc... A pequena mancha
avermelhada ("inflama-

FAZ SABER aos que o presente edital com o ção") que, nos três prí-
prazo de vinte (20) dlas virem, ou dele conhecimen- meiros dias, aparece no

to tiverem, ou ínreressar possa, que por parre de ponto em que o Indíví
Wladislau Gazda e sua mulher, me foi dirigida a duo foi vacinado, contra
petição do teôr seguinte: PETIÇÄO INICIAL:- 'Ex' a variola, não significa
mo. ônr. Dr. Juiz de Direito da Comerca de leragué que a vacina tenha" pe
do Sul. Wladislau Gazda e sua mulher SofiaGazda, d é

.

uma F erros elétricos pare
-

. ga o,,: s .
apenas,

brasileiros, lavradores, residentes no lugar denomi- reação de intensidade uso doméstico, bem

nado Francisco de Paula, nesta Comarca, por seu variável com as condi- como pera alfaiates, tem Fixa o subsidio e a representa-

defensor infr�ssina�o �eem, resp..eit�samente, reque- ções orgânicas de cada sempre em Stock a CA, ção do prefeito e renumeração

rer a. V. Excla: a ctração da Carrrrelindo ou �a�me- um e pode manifestar-se SA REAL, defronte ao dos Vereadores.

�o Bogo e mal.s de PEDRO EDUARDO, brasileiros, ate quando a vacina não Cine Buhr.
I

lavradores, residentes em Messarendube, nesta C_?- vai "pegar" ..;:::::::::::::::::::" .. :::':::::::::::::::::::::::::::::;..
A Carnera Munlctpel de Iaragué do Sul. no

mania, pare responderem aos termos de sua eçao
.

I ii ii uso de suas atribuições, faz saber a todos os hab i

ordtnéria, em que os Suplicantes, sendo necessérlo, Procure o médico para �i •

d
.

P
ii rentes deste Municipio que elaborou a seguinte

provarão :- 1. - Que os autores, no dia 30 de Julho ter certeza de que suas ii Correio o ovo ii R e s o lu ç ão
de 1949, foram agredidos a cecêre e facadas pelos vacinas "pegaram -bNE8. ii. II
Réus que, por isso, foram condenados, .

pela Justiça ii ii
;Jública, a um ano de detenção o primeiro e a oito ����� !! Rua MI. Deodoro N. 136 g

mezes, tambem di detenção, o segundo réu, Pedro l ure seus males e poupe seu li Telefone N' 39 - C. Postal, 1.9' ii
Eduardo, conforme prova a inclusa certidão conde- bom dinheiro comprando na H JARAGUA DO SUL H
natoria que passou em julgado sem qualquer recurso FARMACIA NOVA ii Santa Catarina ii
dos Réus; 2. - Que, em conscquencta de agre�..ão ii ii
sofrida pelos Autores, sofreram estes as lesões de ROBERTO !Vl BORST. ii ASSINA'I'UlCA ANUAIJ ii
constantes dos inclusos atestados médicos passados ii er·S 35,00 ii

. li que dispõe de maior sortímen- .. ..

.

pelo Dr. H. Karmann que os assistiu durante o lern to na praça é oferece seus adi ii li

po de internação no "Hospital de Misericórdia", da gos á preços vantajesos, li li
lroupava, Municipto de ßlurnenau, e periodo de in-

RUl Mtl. Deodoro _ 3 Jaragua ii P�U�i��N;e�ri ii
ternação esse que (oi de 51 de julho de 19-13 a 28 li .ii

de Setembro de igua] ano, conforme tudo provam��...� ;-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::",,:::::::::::;..

os anéxos documentos que ficam fazendo parte in

tegrante deste provará; 3. - Que, em virtude do

proceder criminoso. e lesivo dos RR., ficaram os

aurores privados de exercer SUdS atividades diárias,
desde 31 de Julho de 1949, até 28 de Setembro de

1950, época de internamento no Hospital afora o

rempo que esrtvéram em casa sern poder trabalhar
sendo que o Autor, além disso, contraiu defeito

fisico que lhe diminuiu, de muito, a capacidade e O

valer do seu trabalho; 4. - Que, não bastasse isso, PÔsto de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes

premidos pelo médico e Hospital, os AA. rlvérern
_ Lavagem _ Lubrificação _ Carga de Acumu-

de conseguir 'os recursos necessérlos para· pagar . ledores e Consêrto de Pneus.

Cr$ 5.590,00 (Cinco mil trezentos e noventa cruzei- :: , .
. _ :: ;;;;=11=:.-;;=::_'

;;=;;=I;_.._ .._.._ .•m.�:

ros) de honorários médicos, medicamentos e diárias !:. Esta oficina esta Instalada em condições iii"11' m
hospitalares conforme prova o incluso documento ii pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii .. ,F br 5

(Sezões, Malárias, !..

que integra este provará; 5. - Que, a situação dos 11 reforma �f!1 se� eutomövel ou caminhão, bem ii III e e· I.mpaludismo '. III
AA. é quase de miséria eís que, .com a enorme i u cc,m.

o ret.lflcaçao. d.e motoo
.. r,e.

s

..

etc. . .

..
....

ii ',:
Maleitas, Tremedeu a

iii:
diminuação da capacidade de trabalho do Autor, ii Todos os

: servi�Q_s sªo \�2'_��utad��>c.2..m. . H-l CURAM-:::;E- RAPiDAMENTE OOM g.
pois que seu braço esquerdo tende, dle" a Ola,

.

'á H esmerô, por-co;npe't(mtes prolf'ssionais e a pre-. ii ",. 1'1'1'
sêcar cada vez mais - os encargos de familia .au- ii ços razoáveis. Também dlspõe de sólda elé- ii III "Cap!iu las Ant.sesonioas

.

:::

mentaram pois, si tinham uma só filha, Maria Mag· II trica e oxigênio. li I� Minancora"- _ I�

�!���g,����r�;�?�;���:;sc!�\::;�:!�sd�:f:!��1.:� il,,'===,"'==="'====='=='====='===':=:ii • Em �'odas as Boas. Farmáfi�s I
Que, á vista do exposto, devem ser os RR. co!!de- NA FALTA DE

..:�.'.:!. �
� li I m É um produto dos La�oratórios MINAN00RA I

nados a pagar aos AA., na fórma do Codigo Civil, -@ � I.;.!
.

'..

II:

,artigos 1.53H e 1.539, e conforme se liquidar na A.PPETITE :: � ....:.:: III ' -,Toinville - Sta. Oatarina _ II
execução: a) - a importância das despezas de ·seus .1.1 N I � �i r=!i=II==lidl=�=ill;_!:!!!i!i;;5!i!!!l!I;�;=II=II_l!l!l=I

tratamentos; b) - a dos lucros cessantes até ao fim
..;.: � 0..... I li . ��[��

d I )
-

- ..,
.. fi'r.:_.'.!a-;rwrzm��?iii&J��

e suas conva escenças; c - uma pensa0, pClra o !i C\I ::.i;:.: rm �

Autor, correspondente á importancia do tr9balho ii O � � � V·· ·

t
·

L
..

s
para o qual o Autor se inhabilitou ou correspon- II -,... O �..... ii I Or 10 az za r I
dente á depreciação que esse trabalho sofreu; d) -

:: 'lU __ �_,.... -_.: ;.:i
..

n8
l! � . Loj� e Exposição: f á b r i c a :

(1 muita de que trata o Código Civil, artigo 1.5u ;

I
ii r'rl ..d � �

e) - as despezas judiciaes havidas com o protéslo !i..... "'G
eil $::

judicial, anéxo, e os juros ordinários e compostos, �8gresa !loQ �. 'o 8
contados dProP?rcialmdentedao v�aldor do danoC' dC�s�le pa�l�aço ;i.:.:i· ·e 2 $::

I fio tempo o crime, tu o e aeor o com o . lVI, el Idez <.> ....

.

Fábrica e Beneficiamento de Móveis

artigos 1.538 e seu § 1. e 1.544; f) Honorários de FrSlnueza
:: .�. �. -g �

advogado fia bdse de vinte por cento; g) - custas. -., II'" = 0'0 Espe�hos e Vidros para Janela.
s e. O�tros Fins'lNestes termos, dando a causa, para efeitos fiscaes, É iDdÍ8pl2osaYel . �

....: � ii

.'1
Móveis Est.ofados, Tapetes, DIvans"

.

ou melhor, para efeitos de fixação da alçada, o d
1i.., � eil i.:.! C

-

O Et

valor de Cr$ 100.000,00, requerem a V. Excia. se
o u&o o i! � ::s .5 i,i,

.

olchões. e Estrados para· amas, c.

digne mandar citdr os réus Carmelindo ou Carmelo H
. ö � ::

. Executa-se serviços de estofamentos em: �
Bogo e PEDRO EDUARDO, pára responderem aos I O O O I III O H.:·c �� ii .1.) trólios, ônibus, automóveis etc. �

�ê:a��sle��tr�:�nt�o��op�:�i�:r�e;aisc�e�'��� ��s�a� .. " 11
Q � ! ii ii:w:����f;]

alté final, pena de revelia. Propõem�s� él bP�ovar o DE ORH ii.. & ii' l���i���,a egado com prova testemunhal, peTlCla� ar Itramen-

IlOS, exame:;, vistórias, precatórias, depo.imento. pes- CASA DAS TINTAS
soai sob pena de. confessos e com mais quaesquer Igeneros de provas que necessárias for�I1!'. O defen: réu que, se encontra em lugar incerto por edita.l, J J O I N V I L E
sor q�e � presente s�bscreve tem eSlcntor� e tele

pelo prazo de 20 dias�. devendo o mesmo ser pubh- � A M A I SAN T I G A C A S A DE

fO,n�. IOdIC�9?� no t�mbre desta. fO.ha ,-,om um� cado uma vez no Or�ão Oficial e 2 vezes no jórnol :I Leva ao conhecimento. da praça que I'
copIa da 1�lclal' mais ?S segUl�tes doctlf!1ento�. local. Jôraguá; 8-1 '51. (a) Marcondes. "Pelo que d d d d �
�o�u.f!1e.n.taçao refere.nte. a. concessão de asslstencla I passou.se o pres'�nte edital, com o prazo de vinte

fechou sua filial esta ci ade, agra ecen o

[ud P t t j d I t ndas
� 1 a preferência que sempre lhe foi d a d a e

J IClana, ro e,s o u ICI�, con ra quaesquer ve , dias, pelo qual cita e chama ao dilO réu PEDRO continuando a disposição de sua amavel fre.
onus e outros a�o� que viessem a gravar os, bens, EDUARDO, para dentro do prazo legal, c'ontestar PE
de qualq.uer .especle, .de Ca��elo Bogo e, �e Pedro

ou nbo a ,presente ação ordinária que lhe· �ove 1 guesia em Join-ville, á RUA .DO PRINGI ,

Eduardo, dOIS atel?tados medlcos � si copias, pas- Wladislau Gazda e sI mulher, ficdndo outrossim,
860, onde co� prazer recebera o�dens.

s�das pel.o Dr .. H. �armann, e� ,vIla Itoupava! aos 'citado para todos os termos e atos até sentença O F E H ECE
28-9-1949, Um reCibo e si c�pla, da quantia de final da mencionada. ação, sob' pena de revelia. E·
Cr$ 5.390�00, pass�do pelo di. J:I. Karmann, a?s para que chegue a notícia a público, se passou o

19-8-1950, Das certidões, de. nascimento .d� Maria
presente edital, que será afixado no lugar de cost!!

Magdalena Oazda e· Jos� .Ieslo 9.azda e.ktraldas de
me, as portas do' For.um, pUblicado pelo piário

fis, 189, do L. 6, do OfiCiai Emlho Jur�j. de Massa- Oficial do. Estado e no jornal local "Correio do
randuba e de fls. 244, d� L. 1! _do Oficiai. Gerhar� Povo". Dado e passado nesta cidade de jaraguá do
Meyer �e Massara�duba, Certldao da sentença coo- Sul, aos oito dias do. mez de Janeiro do ano de

denat?T1a de Ca�me�o e de Pedro Eduar�o. N.T.PP. mil novecentos e cincoenta e um. Eu, Ney Frdnco,
�efenf!1ento. Jaragua do. Sul, 2 de. !��elro de 1950.

escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes de Mat
(i:!) L�lz de Souza. Asslstente- J}1dlclano.- DESPA- tos. Juiz de Direito da Comarca. "Está conforme o

CHO.- A. como requer. !a!agua, 2-1-:51. (a)
..

MiJr-
original, do que dou fé.

c�ndes. Tendo o sr. OfICI�1 die: Justiça certIficado Jaraguá do Sul 8 de Janeiro dé 1951.
nao haver encontrado o reu PEDRO EDUARDO,

,

estando o mesmo em lugar incerto e não sabido,
foi éxarado o seguinte DESPACHO:- CHe-se o

o
�

Preceito �o,Edital Dinde Citação
teMlRA caSPA,

ODEDA DüS CA-

T�Ié:O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Resolução n. 9

AUTO s. A

Art. 1. - são flxados em Cr$. 36.0,,0,00

(trinta e seis mil cruzeiros� anuais o s�b.si.dio �o
Prefeito Munlcipal pera 'o período que se IDICla apos

1 de Janeiro de 1951.
Art. 2. - A titulo de represeuteção percebe

rá o Prefeito Municipal a imporrancla de Or$ .....

12.000,00 (doze mil cruzeiros) anuais.
Art. 3. - Os vereadores, ne Leg-islatura que

começará após 31 de janeiro de 1951. perceberão a

renumeração de Or$. 50,00 (cinquenta cruzeiros) re

letiva ao comparecimento de cada sessão.
.

.

Paragrafo Único - Aos vereadores residen-

tes fóra da zona suburbana em relação a sede do

Municipio, será con-cedida uma ajuda de cu�to de

Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) por sessec as

sistida.
Art. 4. - Esta resolução entrara em vigor

na data de sua publicação revogadas as disposições
em contrário

Ieragué

JARAGUA
Indústria e Comércio

OFIOINA Serviço "FORD"

MEOÂNIOA AUTü'RIZADO

- ·Rua Marechal Deodoro - J A.R A G.u A DO SUL -

do Sul, 23 de janeiro' de 1951.

LUIZ DE SOUZA
Presidente

JOÄO L. DA COSTA
OTAVIANO TISSI

O Escrivão
NEY FRANCO

Tintas para Pinturas de Oasas, Móveis,
Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.-

.
Tintas a Oleo, � em PÓ,. Alvaiade, Gesso;
Zarcão, Colas, Cal,. Óleo de Linhaça, Agua I'
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas �

I
Lã e AIg.odão,

c.era,
e Óleo para soalho, I'

Massa para janela.
.

�
, MAT RIZ: .\

RUA DO PRINClPE, 860, - J O I N V I L E

1 · LIDER DO COMÉRCIO D�
TINTAS

���i�IIlII1IIlIIIIIWWIWIIlIfi)
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I Rolas para fütebol
Extra ofidial, Vo I e y
Juvenis tem sempre e

Stock a qASA REA"L .

• I

IMPUREZAS D� SANGUE

(MIlK Df I06UfiR

Com qra,nde brilhantismo foi solenemente empossado o I)OV
,

Governo do Município.' eleito ein ,3 de Oulubro de .1950'

,
'

-

- Após enaltecer a atuação da
última Câmara Münlclpal em a

qual, disse, vira cídadãos real
mente dignos que muito haviam
feito vottados unicamente para
o bem do municipio, apelou
pare os componentes do' novo
Legíelerlvo, solicitando-lhes o

seu índlspensével apôio á sua

gestão, apôío êsse que, tinha a

certeza, já '0 possuia dos Ex
mos srs. Governador I r i neu
Bornhausen e Dr. Juiz de Di
reito da Comarca.
, Realçou êste último fato, co
rno de trenseedentel írnporrân- .

. ele para o progresso de Iara- .

guá do Sul, aliado a
'

circuns
tância de possuir, ainda, dois
representantes na Assembléia
Estedual.
,Final.izando S. S. ássegurou

maís uma vêz ao povo de Ja
raguci do Sul, que pödla espe
rar de sua pessôa á testa' do
Govêrno do Municipio e com a .

ajuda de. Deu.�, uma atuação
serena, honesta e inteiramente
devotada à ceusa pública.

-x-

ôerenedos os aplausos entu
sléstícos e prolongados com

que foi acolhida a soberba pe
ça oratórla- do Prefeito Artur
Müller, foi 'declarada llvre iii pa-

. lavra, dela fazendo uso, viva

mente eplaudídos o Sr. verea

dor Herbert Schneider, e'TI no

rne de seus colégas do
.

Legis
letivo, no que se saiu magníü

.

camente bem e o Dr. Plécído
Olímpio de Oliveira, Deputado
Federal eleito pela U O N, que"
em formosa oração de írnpro- I
viso, entoou verdadeiro hino' de
glórias a [aregué' do Sul' di-

.

zendo orgulhar-se, muito justa.
mente do ato que subscrevera
no passado, quando Secretário
de Estado, da criação dêste
municipio,

-x-

Não resta dúvida. que bem
auspicioso foi o inicio do no

vo Govêrno Municipal. Convi
dado, pelo Partido que possue
maioria absoluta na nova Cê
mera, a União Democrática Na
cional, o representante do PSD,
sr, WaIrer Ierk aceitou a Vice
Presidência do Legtslatívo, nu

ma demonstração inequívoca de
confiança na atuação dos elel- -

tos pela UDN, Prefeíro e Vere
adores, cenüançe essa reforça
das pela condute. dos demals
'srs. Vereadores .

do PSD e

.pTB, de que resultou a unani
midade com que foi eleita a

Mêsa da. Câmara Muníclpal.
Da nossa parle temos abso

luta fé na- firmeza de bons pro
pósitos que anima oe novos di ..
rígentes do municipio, dos
quels muito espera o povo bom,
honesto e trabalhador de Jara;
guá do Sul. Com a ajuda divi
na, avante, para o bem de todos.

-x- .

O vizinho municipio de Ioín.
vile se fez representar nessas

I
•

Ney Flanco ,

Presidente da Câmara VON
W61ter Yarle

_ Vice·Presiden'te PSD

OtBvi.no, Tissi
.

Lider da VON

(Continuação J. primeir« página)

Willy G. Gessner '

1. Secretario VON·PRP

Herbert ScbneiJer
VON'

Alvino Seidel
PSD

Mario Nicolini
2. Secretario VDN

Curt Vasel
VON

solenidades por, uma comissão

composta dos srs, Deputado
Federal Plácido Ollmpio de
Olivefra, . Vereador

I
Gustavo

ôehosslend, Pedro Paulo Oolin
e, Edison da Silva, Jardim re-.
presentando o depurado Dr,
João Colin, atual secretário da

Viação.
.

Iateressa-se o sr, Jo-.
äo Colin pela saude
do povo da

\

capital
Sób o titulo acima o

nosso confrade «Jornal
de Joinville» publica e

comenta elogiosamente
l atividade do nove Se.
cretário de Viação e

Agricultura, Dr.. João
Colin, que no ,_prim�iro'
dia de sua gestão com

pareceu às 5 horas da
manhã na Usina de Be
neficiamento de Leite
que abastece a popula
ção da Capital do Estado
inspecionando os servi
ços ali desenvolvidos e

Curt Hilbre,bt'
,PSD

Secretário loi recebida
com aplausos pela po
pulação, em tace da de

monstração -de interêsse

pela sua saúde.

AJo/lo A. EmmenJoer/e,
Vice-Lide", 'tia UDN

determínando diversas
providências tendentes a

eorrlglr deficiências que
verifi.cou.

'

Diz o referido jornal
que a atitude do novo

. � sabão

V·�gem Especialida�,e.
da CKAo WEIlEt lliJTh1(JSIIDAl =,' 3JoiIDlvililie

•

(Marca Registrada)

torna a roupa branquíssimat

Artur Osçar Meiste"
PTß

6�1'1'�s .D E BOGA, todos
U U tiDOS e tamanhos,

com chapa de latão It··gi
time oferece por preços
razoav.eis,à CASA REAL.

itül' [�;;�6;':8�.(SILVIlRAI

GRANDE TÔNICO

,I

s�6Á� ylRCt",
•••

EspECIAUOADE
e

,
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