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Secretária �a Seuuran�a Pública Combate
II'

"

a Raiva ,Câmara Munici'pál
Continua a reunir-se I No -expedlente foram

Luiz O sr, Prefeito recebeu também dos animais não a Câmara Municipal .de lidas mensagens do sr.

da Comissão Permanen- reclamados dentro de Jaraguá do Sul, que na Prefeito pedindo adícío
te da Assembléia Legís- certo prazo; sua primeira sessão ele- nar na divida do exer-

1ativa o seguinte .otíoío : 4 - Venda em hasta geu as comissões per- CICIO de 1950, como

Causou intensa satis- correu ao cargo eletivo "Recentemente, esta pública, dos animais de manentes, constituidas "Restos a Pagar" mais I
fação no muníclpío a de deputado á Assem- Comissão teve oportunl- raça não reclamados com a representação de a quantia de Gr$.....

nomeação do deputado bléía Legislativa, pela dade de dirigir-se a es- dentro de certo perío- todos os partidos ali 21.579,80, devida a Cole-

dr. Luiz de Souza para legenda da UDN, sendo se Executivo, apelando do. representados. toría Federal de Jara-

Secretário da Segurança, eleito. para o alto espirito pú- 5 - Encaminbamento Nasessão do dia 14 do. guä e outra' encamí-
Pública. Tendo o ilustre gover- blico de seu ocupante as autoridades sanitárias corrente, presidida pelo nhando a relação das

É a terceira Iigura. de nador Iríneu Bornhau- no sentido de serem to- de toda a denúncia re- sr. Walter Yark, foram contas (vales) existentes
destaque de Jaraguá do sen destinado 'ao PRP a madas medidas acaute- lativa a animais doen- debatidas diversas pro- na tesouraria e que tí- .

S111. que vai colaborar Secretaria. da Beguran- laderas de profilaxia tes; encaminhamento as posições e aprovado em guram nos balancetes

no govêrno do sr. Irineu çfi. Pública, esse partido, contra a raiva.' mesmas autoridades de primeira discussão o or- como numerário em

Bornhausen, pois ali já por Intermédío do seu Hoje, tendo conheci- toda pessôa mordida;' çamento municipal. caixa.

se encontram os snrs, ilustre presidente depu- mento de que o surto Cabe' ainda encarecer -_----------
drs. Hercilio Luz Filho, tado Jorge Lacerda, in- epizoótico contínua, esta que não se deve espe
como chefe do gabinete dicou o para esse ele- Comissão vê-se na con- rar um surto de raiva
civil e Aguinaldo Je vado posto, com o que tigência de apelar nova- para só então executar

Souza num dos serviços tambem se atendeu um mente junto aoa Senho- es,tas medidas, visto co-

a cargo da Pasta da pedido deste municipio. res Prefeitos para que mo tambem, neste ponto, Bodas de Ouru. No die .16 sempre- aberto aos neces-

Agricultura. O nomeado assumiu o tais medidas se correre- é mais facil prevenir do do corrente o casal Ber- sirados.

O sr. .deputado Luiz cargo no día 14 do cor- tizem no maís curto que remediar. nardo Grubba-Marie Mo- Por tão feliz data, o

d
..

e Souza, é uma expres', rente, perante o sr. Go- espaço de tempo. ser. Grubbe festejou o seu «Correio do Povo» envia
E Insistimos ante esse

siva figura do Partido vernador, Secretários de stas medidas com- 50° aniversário de casa- ao casal Grubbe, embora
de Representação Popu- Estaâo, autoridades e portam:

Executivo de que, não
mento. tardiamente, com muita

lar, sendo presidente' do grande número de amí- 1, - Matricula de cães, ��:ta�!�e�t��ns iaro��::: Foi por certo uma data sinceridade, as suas feli-

diretório deste munícl- gos. apos 'vacinação antí-rä- magna, não sómente pare citações.
pio. O Municipio de Jara- bica, pela qual o Muni- pêutíca pelos amtibióti-

a família, mas também pa-

guá .fez-se representar cípío poderia cobrar de- cos, a raiva instalada
ra toda íI sociedade Iara- Prefeitura Municipal. Por

contínua sendo censíde- portari '" do "r Prefeito
na solenidade 'pelo dr. terminada taxá; guaense, da qual o ilustre U U .., •

Paulo Fontes, prefeito 2 _ Captura de aní- rada uma doença fatal. casal é membro proerni- Municipal foi nomeado o

da Capital. mais vadios e sua de- Medidas como as que nente e tradicional. o sr, Rodolfo Fey pare

O sr. Ney Franco volução aos legitimas aci�a são enu!llerada,s, Aqui estabelecidos, quan-
exercer o cargo de loten

presidente !la Câma,r� proprietários, apõ.s vací- tri�ag �s seguíntes r�- do � então dist.rito ainda dente Distrital de Corupá.

Municipal, representou n�ção e matricula, me- su a os: ,I
, era todo ele mata virgem,

- Foram removidos, o

a.li, o.,dr.•Juiz de D.Ireíto diante p.,aga.. �.e�t?, não. 'i '._ É-V.itarão' des�za:s' .Bernardo')Grub.ba, pelo-�,eu ��ng���ag��u��:d�:·c�:;�'
da �Q!ta!:ca, e :toflps os, só da ��!t, .�Hla� ·m.�a&� com 'va'Ci� an·�n' tr�balb� l;tOlJ�.;>.to, seu tíno de tJ..�.c!:l.I. e. d�,o<.quele ..dis....Iuucíofiârlos do forum e I mo de uma It'ldemzaçllo s-; " '.,'. � .

. cefRm"Clai"e .s�u cavalhel··· ,

he,m
assim o Iegíslatívo II pela captura. �. d.epó.Sito;

bícá .na el'lpé,
ere hU�naO�da.: rismo

no.
tratamento do trit6 pare- Jar'aguà, "o fun

[areguaense. 3 - Extermínio dos a- que, as v�zes, 1'. '"

público, conseguiu pros-
cioncirio da mesma cate-

O diretório municipal nimais doentes ou sim- �omp?rtar tvmt� e OIto
perar, tornando-se na hoje goria Henrique Ferrazza.

d3. UDN fez-se repre. plesmente suspeitos e doses,. nes as 'despedzas conhecida Socjedade Anô· Comissão ·MiI.ilar. A ser-

sentar o áto pelo dr. o
e,:em. s.er conSI era as -'nirnd, que traz o seu nome, viço de inspeção e sele-

Hercilio Luz Filho ilus-
fabrICO, o transpo.rte, um dos mais prosperos e ção dos convocados da

tre chefe da 0as� Civil Nomea'ço-es' e �äri°nserva e a aplIca· sólidos estabelecimentos classe de 1932, estiveram
do sr. Governador.

. do Bsta40. em Jaragutl os sors. Cap.
Jaraguá festejou o áto, R

.

- 2-- Evitarão ,uoÍ perio- Exerceu c!:}rgos de des- medico Dario Geraldo de
tendo na hora da posse emoçoes do- desolador de expeQ· taque no então distrito e Sá e o Tenente Osmar
subido aos ares cente- � tativa, nos... casos de foi, por mais de 15 anos Bento Gonçalves, que com

nas de foguetes. Oportu·' -'- Foi nomeado dele- pessôas mordidas SUjei· ,delegado de polícia. cargo o sr. Tenente Antonio Pe
namente será oferecido gado de polícia de Jara- tas a observação ' do que desempenhou com jus- reira da Cruz. qpe aquí
ao nomeado um banque- guá o sr. José Isidoro animal. liça e sob o r�speito de exerce o cargo de Dele·
te nesta cidade. Copi e para sub-delAgado 5· Resguardarão ani- todos.

. gado da Junta de Recru-

Ao dr. Luiz de Souza, de Corupá o sr. Ernesto mais economicamente I Na polilica militou sem- tamento, compunham _ a

que já militou neste Oestreich Filho.' úteis; ,
. ....• pre no Partido Republica- comissão encarregada des-

jornal, apre�entamos os
� Para delegado re- 4 - Trarão retida para !'lO, c�ssando suas ativi- 'se serviço no norte do

nossos cumprimentoS e gional de Joinvile foi a Prefeitura; .... . dades partidárias quando Estado.

votos de uma feliz ges- nomeado o dr. Tupy 5 - Contribuição para ,da revolução de 1930,�,ue
t- Barreto. a segurança pública, posteriormente f�chou to-
ao. .

_ O dr. Arlindo Go- sobretudo das crianças das a� agremiações poli-
doy, delegado regional e pessôas indefesas; .

. ticas. .

du Blumenau foi remo. 6 - Contribuição para, Na sua dura ruta pela

M 1-11-Ona'r l-OS vido para Chape\..ó e no· a melhor apresenta.ção existencia e p.ara gosar do

meado em substituição de uma séde municipal justo descanso que hoje
o dr. Herbert Ge()rg. ou distrital. usufrue, teve Berndrdo

Parece que o número dlts classificadas a par- _ O dr José Maria . L .
Grubba uma esposa que

de pessôas que tem tir de 700 mil cruzeiros T d"
.

M' d
. I Cumpre amaa sallen· com ele lutou arduamente

grandes rendas no Bra. ànuais. Temos, assim, or�e�. e ��an ta, e:- tal' que, na Inglaterra, e que alem de mãe extre

sil diminuiu de anú para que entre 700 e um mi- ten e�ro r�sl �n � 't

. o há mais de vinte anos, mosa é um exemplo de
ano. Pelo menos é isso Ihão de cruzeiros as d epard ::tmeRn dO. e ('j ra- a.llplicação ,destas' me- virtudes e um coração
qu.e demonstram as es.

a� .

e ? agem .em dlda.:, acrescidas do uso
, pessoas notificadas pelo J I f t f d' --......---.----

tatisticas da Divisão do imposto de renda passa- p0InVI.� �l rans (;lrI o obrigatório da mordaça,
Imposto de' Rerrda rela. ram de 765 para 645,

ara 1 �en lCO cargo em proporcionaram a erra

tivas ao trienio 1947 a em 1949.
Ohapeco. diação da raiva naque-
- Para direto� _de Ie paiz.1949, já que para 1950 Terras e ColonIsaçao,

os levantamentos só se· Na classe de um a em substituição ao sr. São estes' os pontos
rão completados depois dois, milhões, o descres- José Born, foi nomeado que esta Comissão, con
de Junho. Em 1947 exis. cimo no mesmo período o sr. Alvaro Lobo Filho. siderando' a urgência
tiam 68 pessoas físicas foi de 509 para 442, e - O professor Alberto necessária de uma cam
que declararam possuir na de dois a 5 milhões Tomelin foi removido da panha eletiva e energi·
re!ida superior a 3 mi- de 116 pessoas em 1947, Escola de Santa -Luiza ca contra a raiva, se
Ihoes de cruzeiros 64 em 1949. Portanto, para São Bento do Sul. permite lembrar aos
anuais. existem no Brasil preci- - O sr. Oap. Leonidas Executivos Municipais,
Já no ano seguinte samente 540 individuos Hero:ster, foi exonerado certos de que, imbuidos

esse númerQ decrescia que tem �nualmente de Delegado de Ordem de melhor espirito cons·

. ,�r!l. 43 e, em 1949, os re.nd� superIOr. a
.

um Politica.e Social.. e man- trutiyo, b.�o de se aprj
'Pl1lionárioE! não vassa- aulhao

_

de ' cruz�nros. dado incluir na Cia. Iso morar' na dedicação a

vam 4� 34, distribuidos Mas SitO
.

as pessoas lada, em ClIritibanos. coÍsa pública, neste

por uJOQ. meia duzia de compreendIdas na. clas- - O Dr. Ney de Ara- próximo periodo admi

E8tado� destacando-se se. de 24 e 30 mIl cru- gão Paz, que r.ecentemen- �istra.tivo e para que o

esta capital e São Paulo. zeI�os que formam !-' te aqui se estabelecera povo, a.pr�cHlodo essa.
. maIOr grupo de contrI- como advogado, foi no- dedicação, cada vez

O
..
mesmo fenomeô.ö buintes; meado Delegado Regió· mais acredite na Demo-

veridca-se com a� r�n' nal em F1Qri�n6polis. craeia".

Nomeado e empossado o deputado
de Souza - Representante do

�RP e de Jaraguá
'

Locais

Dr. Luiz. c/e Souza

Para aqui veio como

advogado a cerca de 14
anos, consorciando-se

I
com dona Olga May, fi
lha do saudoso Carlos
May, exerc'endo suas
atividades no forum da
comarca.
Na ultima eleição con-

I

Dr. Fernando .

Ferreira de Melo

Cuidado .Motoristas. . A De":
legélcia de Policia està
publicando edi_tal alertan
do os motoristas de ca

minhões para não trans

portarem em seus veícu.
los passageiros, sem li
c�nça especial; derermi
nando rig-orosa fiscalisa
ção nas estradas.

. Os' infratores serão pu
nidos com a multa de
Cr$ 500.00.

Os

Aniver,.iiários

Fazem anos dia 20
Renato filho do sr. Pedro

O sr. Governador do KleIn; 'Mário A. Luz, filho
Estado nomeou o sr. dr. do sr. Nestor Luz. Ainda
Ferre!ra de Melo para n� me�ma data a srta. Ali·

'

o elevado cargo de Pro- dia R�ck, filila �o sr. Do
curador Geral do Estado. mingos Reck e Allda Sbar-

O .nomeado que ja delatti, residente em Oua-
exerceu em diversas co- rcuniriro.

'

m�rcas. 'o cargo de pro· .:;_ Dia 21 os srs. Pedro
motor publico, foi depu- M; Perfeito, residente em

tado estadual pelo mu- Corup.á e Erv.ino Pedri .

nicipio do Rio do Sul. Ainda dia 21 a sra. Inez
A nomeação causou Nicoluzzi, esposa do sr.'

otima. impressão, por ser 'Alfonso Nicoluzzi.
o nomeado' um homem Na me&m41 dtlra o jo
de um carater integro e vem' Theobaldo Ranl{,
prpfundo cultor do di filho dó sr: JOSé Rantt
reito.

_ , Junior.
Ao nomeado os cum�

.

primentos d�sta" folhà. (Con'tinua na última página)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Doutor JQãQ Marcondes de Mattos,
Juiz de Direito da .Cornarca de Iara
guá do Sul, Esredo de Santa Cata

rina, Brasil, na forma da Lei, etc ...

TORNA PUBLICO, de acôrdo CQm a lei, que
65 - AlfredO' Witt bras. - rransf. imp. terreno

OSCAR BEHRENDT, natural da Alemanha, nascido
a estrada Iereguazínho, vendido a Walter Witt. Idem.

aQS 19 de [unho de 1906, filho de Femando Behrendr 66 - Eduerdo Machado de Oliveira bras. -

e de Inllena Bludau Behrendt, ferreiro, residente e
Baixa imp. sobre automóvel de aluguel PQr ter ven

domlclllado em Guaramirim, nesta comarca, casado,
dído pare fora do rnuniclplo. Idem.

deseja renunciar a sua nacionalidade de orlgem.iaflrn
67 -' JQãQ Lúcio da Costa. bras. - Transf. imp.

de obter a cldadanea brasileira, PQr melo de titulo terreno stro a estrada Irapocuztnho, adqulrído de

declaratório, tudo de conformidade CQm 0" dlsposro Acelyno da Oosta. Idem.
.

no artige 60, § 20, da Lei 818, de 18 de setembro de
- 68 - Ricardo Krueger bras. - transf. imp. ter-

1949. Qualquer cidadão poderä apresenter impugne-
renQ slro a estrada Rib. Macuco, vendido a Edeltraut

v Keske. Idem.
ção que tiver, no prezo de 10 (dez) dias, contado

f d L· E h h
. ,69 - S. A. Iordan, [nd. e CQm. - Baixa imp.

na orrna a er. pera que c egue ao CQn ecimen- sobre camlnhão, vendido para íora �Q. Municlpío, Id.
to de quem Interesser possa, mandou O' MM. Juiz
expedir êste edital, que será affxado no lugar de CQS-

70 - Tiófilo Richter bras.• transf. írnp, terreno

turne, publicado pela imprensa local «Correio do PQ_
sito a rua RiO' Branco, doado a Adalberto Krause. Id.

VQ» e no Dlérlo Oficial do Estado. Dado e pessado
71 - Grupo Escolar Dlvina Provídencía - Lí

nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos prlmelro dia do cença aumentar fundos do estebelectmenro e colocar

mez 'de fevereiro do ano de mil novecenros e ein- forno de acordo CQm as plantas. Idem.

coenta e um.- Eu, Ney f'renco, escrlvão, O' subscre-
72 - Alfredo ôchuerze bras. - Licença coneer-

tar sua casa sita, a rua Benjamin Constant. Idem.
vi. (a) JQãQ Mercondes de Mattos, Juiz de Direito da 73 _ He!muth Neumann bras. _ transf. lrnp, 50'-
comarca. Está conforme O' orlg] nal do que dQU fé. bre esrabeleclmento comercial, edqulrldo de Henrique

Ieragué do Sul, 1. de fevereiro de 1951.
JacQbi, sité) a rua RiO' BrancO'. Idem.

O escrivão 78 7
- EuricO' BIQsr�ld bras. ,. licença fa�er re·

NEY FRANCO parQs em sua casa sita a rua EpitáciQ PeSSQa. Id.
79 - Cia. de SegurQs Aliança .da Bahia,:, can-

288.0'75,90' l!1��,
•

.

,�celar lançamentO' aO' representante CQm. Ind. H. JQr-
�•••

�.!Ifitnt.Ififn1i.IfifI!§Jnn.nntnlllllllllllftftllllllllllllftnlllllllllllftl
dan, desta ciddde. Idem.

80 - EmiliQ da Silva bras. � Requer inclusãO'

DAS TINTA.S em seu t�mpQ de serviçO' a cQl1tagem dé 10 anQs,
que desempénhQu diversQs cargQs estaduais e muni·

498.873,4q A M A ISANT I GA VA S A D.I J O II V I L E ' cipais, cQnfO'rme documentes cQmpruvantes. Idem.

[
81 - Ärlindö Silveira bras. - Alv,ará de habi-

47.40'5.10' Leva aO' cQnhecimentQ' da praça que te-se para duas casàs de sLia prQpriedade, süàs a rua

fechou sua filial des� cidade, agradecendO' Felipe Schmidt, nesta cidade. Idem.
a preferência que sempre lhe fQi d a d a e 82 - Pdfigúara Leal bras� - baixa imp. autQ-

cQntinuandQ a disPQsição de sua amavel fre. mQvel particular vendidO' para tora dO' Múnic. Idem.

guesia em JQinville, â RUA DO PRINOIPE, 62 - Irineu San.tQS - requ"êr ce'rtidãQ �e ,exist�

860, Qnde CQm prazer recebera ordens. no MliUicipiQ Engenheiros diplomadQs �' habilitadQs
ni;! fQrma da Lei e se. CQntinua havendO' faltlj de prO'·
fissiQnais e rélação dQS profissiQnais IQtfldQs< nO' Mu-
nicipiQ'; Idem.

'

.. '

'

83 ...:.: ROdQlfo de Paula Pêreira bras.'· baixa

illlP. autQI1lQvel particular, vendido para' fôrà dO' Mu

l1icipio. Idem.
8it - AdolfO' Thiefn bras. _; transt irtip. terreno

sitO' a �.strada Rib. Alma, vendidO' a Werner A. F.
YierguJz. ,Idem.

85 ..!... FQrtunatQ Nagel bras. - pé!ixéi imp.' autQ
mQvel particular vendidO' para fora do do Munici·

pio. Id�m. .'

86 .,.- LeQPQldQ Fiedler bras. - transt imp. c�
minhãQ de, carga" ve'nd,!do á' Luiz Schtachsia'ck. Id.

87 - ErnestO' Cierniew,icz bra.s., -

�

fransl imp.
carrO'ça de mil anima.l, auquiridQ de Fabrica de Ma·
deiras çQmp�'nsàda S: A. Idem.

. "
,

88 - RicardO' Krueg'er bras. - tri:ínsf. im". carrO'
de lavQ,ura, v�ndidQ a Willy Krueger. Idem.

89 - AlvarO' João B'ertdli bras. - transr. imp.
terrenO' ,sitO' li estrada NQva, adquiridO' de Amelia
B. Grützfuâchéi. Idem. '

90 - ÁdQifQ InaciQ da Costa bras.• transt imp.
terreno sitO' a estrpda Qib. MQlha vendido a' PedrO'
FIQrianQ. Idem.

,

'

91 - Henrique JacQbi bras. transf. im". camiQ.

nete vendidO' a Helmuth Neumann. Idem.
92 - Luiz de' SQuza bras. - licença mandar pro

ceder a renQvação de parte de cerca de sua prQprie·
dade sita a rua Benjamin CQnstam. Idem.

LUCIANO DEMÄRCHI
DiretQr do DEEAS

CORREIO DO POVO

Indúslria de Calcados fiolen Irmãos S. ß.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores AciQnistas :

Atendendo às determinações estatutárias e

prescrições legais, cumpre a esta Diretoria apre
sentar-vos QS documentos referentes 'ao exercício
encerrado em 30 de Dezembro de 1950' a demons
tração do ativo e passivo, demQnstraçã� da conta
de "Lucros e Perdas" e parecer do Conselho
Fiscal.

Pelo estudo destes documentos, podeis verifi

car. a situação desta sociedade, que se apresenta
sölida, sendo O' resultado do exercício satisfatório
permitindo a distribuição de dividendo cQmpen�
sador.

Este, senhorss acionlstas, o relatõrio CQm que
VQS apreaentamos QS documentos do exercício de
1950, que serão submetidos a vossa apreciação na

próxima assembléia ordinária.
.

Jaraguá do Sul, 20 de Janeiro de 1950.
I

,

'

WALTER GOSCH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH - Diretora Técnica

Indtistria de Val�ados Goseh S. A.'

Demonstração do "ATIVO" e "PASSIVO"
em 30 de Dezembro de 1950

A T I V O
Imobßfzado

ImQveis e BenfeitQrias
Estável -

MQveis e UtensiliQs
UtensíliQs DiversQs'
VeículQs e Semoventes
Máquinas e Acess6riQs

,
Dlsponlvel

Caixa
Reallzáve! a curto e longo prazo

MercadQrias 844.862,90
C/CQrrentes, sald9 DevedQr 36.828,60'
Titulas a Receber: '

'

em Carteira
,em Caução

, Contas de Compensaçlo
Ações em CauçãO'

"

33.197,90'
78.869,60'

100',0'0'
386.70'5.90'

30'.529,0'0'
653.589,70' 1.565.810',20

,

38.0'0'0',0'0'
Cr$ 2.438164,60'

PA.SSIYO
110 Eligtvel

Capital " 8Qo.QQo,ÓQ
:FundO' de Reserva Legal 1'04.197,20'
FundO' de ReSlerva EspecÍal 256141,20'
Fundo de Depreciações ,267.663,50' 1.428.0'0'1,90

Exiglvel a curt!l e I!lJlgo prazo
C/CQrrentes, saldO' CredQr 396.00'8,30'
THulQS li Pagar 128.774,90'
Dividendos a Pagar 96.0'0'0',0'0'
CQntas Garantidas 351.379,50' 972.162,70
_

Contas de CompeDsaçlo
Dep6sitQ da DiretQria
Idem dQS Representantes

20'.0'0'0',0'0'
18.0'0'0',0'0' 38.0'0'0',0'0'

Cr$ 2.438.164,60'

Jaraguá dO' Sul, 20 de JaneirO' de 1951.

WALTER GOSCR - Diretor Oi'>Inercial
HERTA GOSCH - Diretora Técnica
EUGENIO VITOR SCHMÖCKEL - CQn
tador, reg. C.R.C.S�C. n. 16.001.

Indtistria de Val�ados GOBeh Irmãos S. A.
DemonstraQão da conta de "LUCROS' E
PERDAS" em 30 de Dézembro de 1950

CRÉDITO
MercadQrias
JurQS e DescQntQS

1.653.984,�Q
35,922,40'

Cr$ 1.689.906,60'

Despezas, Gerais
Jurós e DescQntQs
LucrQs e Perdas
FundO' de Depreciações
FundO' de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
DividendQs a Pagar

Pmf�itura Mu�ißi�ar de Jara�llá d� �lll
REQUERIMENTOS DESPftCHftDOS

EDITAL

OFERECE

,Tintas pará Pint�ras dê Casas,'M'óveis,
Maquinal3, Cáminh(5es, AutQmóveis, etc.';'
"Tintas a Óle9, e em PÓ, Alvaiade, GessO',
ZarcãO', CQlas, Cal, ÓleO' de. Linhaça., Agua
,Raz, Anel_in� para tU;lgir Tê'cidQs de Sêdas
Lã e AlgodãO; Cera ê, Óleo para !!rQMhQ,
Massa para janela.
MATRIZ:

BUA DO PRINClPI, 880, - J'O I N V I L E

LIDER'DO éOM�RCIO DE TINTAS

AVÓ! MÃE!, ftLHA!
TODAS DEVEM USAR

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBAI,GUEIRA MINANCORA

fLUXO-SEOATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

_ MULHER EVITARA DOBES

IUYIA AS C6UClt UTERINAS,
ImDre,a-•• o.,,,, ..._tap,n para
CombAter a. Irr••ularidades da.

funt6ea peri6dica. dalI "enhQra.

t Caim.,,'. • ,.,ul.dor d.....
fun,,6••

FLUXO·SEDATINA A

DE

PEDRO BENGEL

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



POMElO DO POVO 'DOMINGO, DtA 18-2-1951

Estatutos Sociedadeda

3

de Desportos Acaraí
CAPITULO I § 2. - Nessa asserribléle, tambem .serã eleito o tâncla e pelo Conselho Deliberatlvo, em segunda ins-

Da Sociedade e seus fins Conselho Dellberetlvo, composto de dez membros no tância, os qnals submeterão os seus atos ao referen-
Artigo 1. - A Sociedade de Desportos Arnérl- mínimo de efetivos e identica quantia de suplentes dum da primeira assembléia geral que se realizar'

.rica, registrada d fi. 17, do livro A.1, sob n=. 18 em que por sua vez elegerá a diretoria e que a ernpos- Ariigo 25. - As cores do emblema e do pavi-8 de Abril de 1943 no Registro de Pessôas Jurídicas sará na mesma data. Ihäo serão branco e vermelho, como até então :emdesta Comarca e fundada em 1. 'de Março de 1943, § 3. ,- As éssemblélas gerals extra-ordinárias sido usado .
.

passa a denominar-se de SOCIEDADE DE DES- sempre terão lugar, quando convocadas pelo Conse- Artigo 26 - - A sociedade somente poderá ser, PORTOS ACARAI e reger-se-á pelos presentes es- lho Deliberativo ou pela Diretoria, sendo ós objetos dissolvida quando assim o dererminer a assembléia
rerutos, tendo por fim a prática de todos os esportes das assembléias previamente declerados.. geral extra-ordinária. convocada pera esse fim e com,

que est� sociedade, julgar' convenientes, bem como Artigo 9. - As assembléias gerals serão con- votação de dois terços de seus, sócios, ou quandoproporcionar aos seus associados recreações lícitas vocadas pela imprensa e aviso fixado na séde social, tiver menos de 7 - sete - sócios.assim come filiar-se a qualquer federação, liga o� por um preso nurnce inferior a quinze dies. Artigo 27 - A assembléia que dissolver a soentidade esportiva oficialmente reconhectde. § 1. - Na eventualidade de não haver número cíedade resolverá sobre o destino de seu patrimonio.§ 1. - A séde desfi! Sociedade será na cidade legal em primeira convocação, que será de dola'ter- Artigo 28 - Esres esíeruros somente poderãode Jaràguá do Sul; Município do mesmo nome Es, ços dos sócios quites na época, haverá segunda ser modificados medíente a aprovação de dois terçosrado de Santa Catarina, sendo os seus fundos �ons- convocação dentro do preso não superior de oito de sócios e por assembléia especialmente convocadarttatdos pelos imóveis e móveis que adquirir, doações dias, quando funcionará com qualquer número de para tal fim.
jóias e menselldedes que receber, o que poderá se; sócios quites. Artigo 29. - São sócios fundadores desta so
aplicado pera fins a que a mesma se destina. Arf.igo 1. - As assembléias serão presididas ciedade, os srs. - Lauro Donath, Humberto Loewen,§ 2. - Os sócios não respondem subetdlerla- pelo respectivo presidente e na falta, pelo substituto Adalberto Krause, Levlnos Kreuse, Angelo Pradi, Helmente pelas obrigações sociais, mas 'a sua direto- legal, com exclusão das que tratarem de assuntos muth Hansen, Victor Hansen, Walter Neitzel, Oscarria responderá perante a Sociedade pelos danos que referentes ä diretoria ou aprovação de sua'presreção Eberhardr, Pedro Lopes" Oswaldo Niels, Waldemar
a mesma venha a causar pela pt ática de atos lícitos. de contas, quando o presidente será deito entre os Maba, Félix Anders, Leopoldo Stahl, Amando Ern-

CAPITULO II sócios presentes, exclusivamente pera aquele fim. mendoerfer e Victor Bernardes Emmendoerfer.Dos sócios
. Artigo 11. - A ata da assembléia será lavrada Artigo 30 - A diretoria atual permanscerá em

Artigo 2. - A Sociedade compor-se-é por nú- em livro especial pare esse fim, rubricado pelo pre seu exercicio até 1. de Março de 195t e é constitui
rnero ilimitado de. ,sócios, divididos em: a - sócios sldenre, devendo a l!Iesma ser assinade, depois de da �o� srs, Franci�co ��droék� presidente de honr�,honorários; b - sócios beneméritos e é - sócios con aprovada, pelos SÓCIOS presentes. brasllelro, casado, rndu..,tnal; Lmdolfo Maba, presirríbulntes. Artigo 12. - O' sócio que quiser manlfesrer-se dente, brasileiro, operéno, operãrto, cesado: Leepol-§ 1. - Qualquer pessôa, maior de dezoito anos, sôbre qualquer assunto deverá solicitar a palavra a' do Karsten, vice -presídente, brasileiro, motorista, ca-'(Ie idoneidade comprovada e proposta por dois só- quem estiver prestdlndo a assembléia; sendo vedado sado; Adernar da Silva, 1. secretário, brasileiro, funcios, podere fazer parre de seu quadro social, en- falar mais de duas vezes sôbre \prn mesmo assunto. clonérío público, brasileiro, casado; José Cordeiro,trando no gozo de seus direitos depois de aceito pela Artigo 13. - A eleição do Conselho Delíbera ... 2. secretário, brasileiro; bancário, casado; Lourlnor
diretoria e' paga a respectiva jóia. tivo como todes as deliberações serão tomadas por Seiffert, 1. tesoureiro, brasileiro, comerclente, casado;§ 2,. - Sócios, honorãrlos são os que tenham mai�riá de votos sendo que" o presidente apenas Guilherme Spengler, 2. Tesoureiro, brasileiro; adrnl- ,presiados relevantes serviços á ôocíedede, devendo votará em caso d� empate. nlsrrador, casado; Dr. Priamo Ferreira do Amaral e
serem indicados pela diretoria e aprovado pela as- CAPITULO V Silva, orador, brasileiro, promotor 'público, casado e
sembléia ,geral, .flcendo' isentos de Qualquer pa"ga-' ;oa Diretoria conselho fiscal, 05 srs.' Francisco Voigt, comerciante,menro. - '

,

..

I Artigo 14 - A socledade será administrada por brasileiro, casado; Artur Günther, moto�i�ra, btas�le�.§ õ. - Beneméritos são os sócios que prestarem uma diretoria, eleita anualmente no die 1. de Março, ro, casado; GUilherme Menegotto, operano, brasllel
relevantes serviços em cargos da diretoria, como tais' pelo Conselho Deliberativo e .cornposra de a) 1 pre- ro, casado; Levinos Krause, operário, br.asileiro, ce
declarados pela assembléia geral. , sldenre de honre; b) 1 presidente; c) vice-presidente; .sado; Gustavo Loewen, operário; brasllelro, casado;§ 4. - Contribuintes são os sócios que, aceitos, d) 1 1. Secretário; e) 1 2. Secretário; f) 1 1. Tesou- Arrhur Henschel, cornerclanre, brasileiro, casado, Alvintiverem pagos jóia e mensalidades. .' retro: g) 1 2. Tesonretro; h) 1 orador; i) 3 membros Neitzke, comerciário, brasileiro, casado; HenriqueArtigo 3. - Aos sócios cabe ó direito de usu- do conselho fiscal e 1 diretor esportivo, este último Jacobi, _mascareiro, brasilei�o, casado; e r.epresentantefruir de todas as regalias que os estatutos ou as as- si as exigendas da sociedade o exigirern, ou acon' o :sr. Seme Mattar, comerciante, brasileiro, casado.
sembléias determinarem, podendo: a � votar e ser' l'elharem.' Artigo 31. - Revogam se as disposições em
votado para qualquer áto ou cargo ern as�embléia;' Artigo 15. - A diretoria reunir·,se-ti quinzenal- contrário.

",b - apresentar queixa fundamentada ao Conselho De- tnent� e sempre quando para esse fim convocado ,Artigo 32. - Os estatutos foram aprovados emliberativo átos ilícitos' da diretoria; tomãr parte em pelo presidente ou' do CônMlho Deliberativo; 'para a assembléia geral extraordinár-i-a desta data.
festi�idad�s da Sociedade ?U para a mesma, �eia discussã? de inter�sses ds sociedade., Jaraguá do Sul 1 de Debembro de 1950.'conVIdada, d - propor a admlssao de novos SOCIOS, ArtIgo 16. - Vago qualquer cargo, s e r a ele ' •

e por carta pedir o seu desligamento do quadro pr�enchido pelo substituto legal a,té a primeira as- Francisco Modrock, presil;lente, de honra; Lin-social., sembléla geral ordinária. dolfo Maba, Presidnnte; LeopO'ldo Karsten, Priamo§- único - Para gozar desses direitos deverá o Artigo 17. - O Conselho deliberativo é o or- Ferreira do Amaral e Silva; José Cordeiro; Lourinorsóçio estar quites corfI a, tesouraria e não ter, sid9 gão supremo .duranie a gestão, devendo a diretoria Seiffert, tesoureiro; Guilherme Spengler; Adernar M.
suspen�o para qualquer motivo pela ,diretoria ou pela submeter·se ás SUtiS decisões. Silva, secretário; Levino Krause, Guilherme Menegot-:assembléia geral. " . ,§ 1. - A diretoria administra a s9ciedade, ela- to; Alvino Neitzke: Francisco Alberto Voigt; Henri-Artigo 4., - E dever de tódos os' dssociados: borando normas de trabalho, fazendo cumprir os es- que Jacobi; Arthur Günther; Arthur Henschel; Semea - pagar a jóia quando aceito como sócio,' assim tatutos, determinar as recreações, nomer empregados Mattar.
como as mensalidades; b - ,respeitar as detenpina- e usar dos demais direitos para o cabàl desempenho
ções dos esratutos, assembléias �erais e átos da di- de sua missão, competindo ainda organisar, o rela
retoria, tanto no recinto social como em festividades tól'io anual corn todos' os detalhes e esclarecirnentos
onde estiver na qualidade de mernbro da sociedade referentes a sua adrninistração, devendo o balanço
com a disciplina ditada nessa ocasião e usuais na ser apresentado á assembléia 'geral ordinária, com o
região: Po - ,não oferecer campanha de desmoralização compe,tente pa'recer do conselho fiscal.'

,
,da sÖciedade ou recriminar publicamente átos da di- Artigo 13. - Ao presidente compete presidir asretqria ou assembléia, devendo tratar cavalheiresca- reuniões da diretoria votándo somente em' caso de

mente os demais associados e convidados; d - acei- empate, representar a sociedade ativa e passivameste,
téll' li eleição feita de sua pessôa para qualquer cargo. em juizo ou fora dele, autorizar as, despesas feitas; �""""""""""""""""""""""""""""""!!!!!!!!!!,

CAPITULO III pela diretorid, rubricar e assinar atas e correspon-Da admissão, eliminação e punlç'ão dos sócios dencias e conjuntamente c o m ö tesoureiro assinar A COn1ercial Ltda.Artigo 5. - A admissão do sócio será feita cheques e outros titulas. Imediante proposta assimsda por dO,is sócios, aceita Artigo 19. - Em seus impedimentos será o Ipela diretoria, em votação secreta por maioria de presidente substituido pelo vice-dito, que é o s,e u
votos, e em caso de negação, com direito em pri- substituto legal.
meird instância, de Recurso para o Conselho Delibe- Artigo 20 - Ao secretário em exercício com
rativo e segunda instância, para a primeira assem- pele lavrar atas, efetuar correspondêhcia, organisar ebléia geral á realizar se. ter sob sua guarda o arquivo, assinar a corr�sponÀ: tjgo 6. - Serão eliminados do quadro so- dência comum, tais como convite�" comunicações,cial os sócios que por mais de seis mE;ses concec!l- anúncios deixando cópia respectiva.
Uvas deixar�m de pagarern as suas mensalidades, § 1. - O segundo secretário auxiliará o primei-
salvo motivo devidamente comprovado e aceito pela ro e será o seu substituto nos impedimentos.
diretoria e os que demonstrarem máu comportamento Artigo 21. - O tesoureiro I e r á sob a' sua
ou trabalharern contra os interesses sociais. guarda todos os valores da sociedade, arrecadando

§ único - A eliminação será feita pela diretoria, as rendas e fazendo a escrih:iração das mesmas; bem
cabendo ao eliminado o recurso em primeira instân- como pagará .e escriturará a despesa autorizada pelocia ao Conselho Deliberativo e em segunda instân-, presidente, assinando recibos ue qualquer espécie e.
cia ti assembléia geral a real1zar·se, valE'ndo até aí de acordo com o 'que determinar o presidente, depo
as decisões da diretoria e do Conselho Delibetativo. sitará em estabelecimento designado, o dinheiro que

Artigo 7 - De 'acôrdo com a gravidade das tiv(tr em seu poder, exceptuadas as quantias desti
faltas praticadas pelos sócios, ficam sujeitos a admo- ndcjas as despesas comuns.

,

estação, multa e suspensão até sessenta dias, todas § 1. - O segundo tesoureiro substituirá o pr!
essas penalidades aplicadas pela diretoria, com recur- meiro em seus irnpedimentos.
sos ao Conselho

I

Deliberativo e assembléiil gerai. Artigo 22. - Ao orador compete representar a
§ imico - A suspensão não isenta 'os sócios do socieddde, sempre que para tal convocado.

pagamento, durante' a mesma, de suas mensalidades Artigo 23. - Ao conselho fiscal compete a fis-
,e da multa ou de eventuais prejuizos materiais cau- caHzação geral da sociedade. instrUindo e dando pa-
sados á Sociedade. receres. examinando os livros em qualquer época,

CAPITULO IV verificando a escriiuraç�o e situação da caixa, po-
, Da assembléia, sua convocação e deliberaçlles dendo pedir esclarecimentos sobre casos duvidosos,
Artigo 8. - As assembléias gerais serão ordi- dar parecer no relatório e balanço geral, organi�adosnárias e extra ,ordinárias.

_ pela diretoria.'
,

§ 1. - A assernbléia geral ordinária será reali- CAPITULO VI
zada uma yêz ao ano, para apreciar o relatório da Das dlsposiçiles gerais
diretoria e pr�stação de contas, devendo, ter lugar no Artigo 24 - O� casos omissos nestes estafu-
,dia primeiro de março de cada ano. tos serão dirimidos pela diretoria, em primeira ins, I;;ii;;; ..... iiiiiiö

com Séde em Jaraguá do Sul

•

Reconheço verdadeira a firma retra de Francis- ,

co ,Modrock; Lindolfo Maba e supra de Lóurinor,
Seiffert e de Adernar M.4da Silva.

Jaraguá do Sul, 14 de Fevereiro de 1950.

HILARIO AL/DIO SCHIOCHETH
Escrevente

, ,

Advocacia _,. Contabilidade - Seguros
o Planos econômicos e contábeis de an

, tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econômicos.

o Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Impôsto de Renda. ,

O Fuzões,
.

encampações e alterações so
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so
ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos as fuzões,
encampaçõeA, alterações e modificações sociais.

o Distràtos sociais - Cancelamento de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos s ljquidações.

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

o Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços cQmer
ciais em geral.

o SUB-AGENTES DA OOMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAOUA '00 SUL -

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 18.2-1951

Os ,

Verdadeiros

Fortificantes
'

Prefeitura Municipal,
��._'1IC,,",

R e I a ç ã o
Celso Br,anco

das conta� (Vales) existentes na Oontadoria em 28.12.50, pagas
DESPACHANTE ADU,\NEIRO

sem autorização legal e que vinham sendo dados nos balancetes
. SÃO FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO•• Telefone, 103

como numerário em caixa Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio
'

o Preceito . do Dia

Willian Gaericke
Idem
Anton Gering

,

Guilherme dos Santos
Paulo Gumz
Folhas Operários de Corupä, mês de março

Idem Abril
'

João Gascho
Anton Gering
Folhas operários de Oorupä, mes de Maio
Paulo Kaesemodel
Sebastião Pereira
Folhas Operários de Junho

Idem de Oorupä, mes de Junho
Idem de Julho
Idem de Julho
Casa Kopmann
Hercílio A, Garcia
Anton Gering
Henrique Schulz
H&lmuth Manske
João Weiller
Erwino Gutz
Antonio Reck
Jocó Emmdoerfer
Germano S. E. Kruschinskí
Heini p. Fille
José Ranck
Domingos Furlani
Gabriel Bilk
Emmendoerfer & Beyer
Quirino Picolli
Folhas operarios de Agosto
Herwíno Holz
Alwino Müller
Erich Ebberchardt

_

Sebastião Pereira
Antonio Graf
Idem
Alfredo Relnks
Folhas de pagamentos diversos de Corup'
Hugo Müller .

Josê Ranck ,

Folhas operarios de Setembro

Lindolfo J. Nunes
Folbas de pagamsntoé diversos de Corupá
Emílio Gadotti
Eugenio Ballock
Paulo Koehler
José Ranck Jnr.
Félix Jablunsky
Anlon Gering
Bernardo Grubba S. A.
Idem
Raulino Neckel
Germa'no Enke
Antonio Vailatti
Lindolfo J. Nunes
Folhas operarios dá Outubro

Francisco Pintar
Paulo Kaessmedel
Folhas operarios de Corupá de Outubro

Oomp. Ind. Com. Garibaldi Ltda. .

'

José Borges & Ola.
'

Folhas professores de Oorupä
Antonio Vailatti
Lindolfo J. Nuries
Francisco Pinter.
Folhas professores
Folhas Salario de Família mes de Novembro

Folha operario mes de Novembro

Folha operários de Oorupä mês de Novembro

Jo�o M. Verb�nen - I.A.P.I. mes de Outubro
Joao M., Verbmen L.B.A .• mes de Outubro

Duplicata Esp6lio de Silvio Colle

Henrique Borschers 1 folha
Erwino Hannemann 1 folha

Folha Salario Família de Oorupä . mes de Novembro

Folha de Professores - Corupá mes de Novembro

idem Dezembro
Francisco PinteI' • folha de Dezembro

Antonio Vailatti - e««

,Lindolfo J. Nunes - c e e

Folha de Salario de família mes de Dezembro

Folha operarios • mes de Dezembro

João M. Verbinen - I.A.P.l. mes de Setembro

João M. Verbinen - L.B.A. «c «

Silvio Piazeira • 1 folha

França Vosgerau • pequenas despezas

França Vosgerau - esmolas a indigentes
França V051gerau - reembolso,-telegramas e fonogramas'
João M. Verbinen - I.A.P.I. mes de, Novembro

João M. Verdinen - L.B.A. «« c

Luciano Demarchi - vencimentos

Folha operarias de Corupá - Dezembro

Salario familia • Corupá - Dezembró

Folha professores - Corupá Dezembro

Carlos Wolf - zelador - Corllpà -Dezembro

Espinafre, alface, figa
gado, rim e gema de ô
vo são bons alimentos

porque contêm substân

cias que concorrem para
a formação do sangue.
Tais alimentos' valem

muito mais e custam me

nos do que os chamados
"fortificantes"

Procure livrar-se da

f
anemia, comendo alimen-
tos

rico.
s em substâncias

Indíspensäveís ao orga-
nismo. - NES.

i

/

1:185.00
7.505.00
5.000,00
850,00
50,00

3.697,50
3.455.00
3.860,00
500.000
4.013.10

�g�:��

f8.564,90
4�065,60
4.871,00
9.563,10 '

494,70
470,00

5.000.00
1645,00
630.00
122,50

1.100,00
122.50

3.500.00
'

245,QO
.

4.400,00
2.761,00
150,00
12'5,00

3.331,50
480,00

_

8.252,60
70,00

2.744,00
400,00

1,300,00
Departßmento de Fazenda,

600,00 Fra�ça Vosgerau - Tesoureiro, padrão «T», na comissão de dlretor

340,00 Edgar Piazera - Contador interino, padrão «T»,
200,00 Alzira M. Mathias - Escriturário, padrão «K».

29.995.10
140.00 Depart. Mun. de Estradas de Rodagem ,

720.00 At' Pd'
>

r' I d
- R

. -

d dl t

7.794,00
n 0010 e ri

.

- ISC�, ,. pe r�o e », na cormssao e ire or

300.00
Ernlllo da Silva - E�cnturarlo, padr�o «.R»,

14.606,60
Verdi F. Lenzt - F�scal. padr�o eR», servlrä no 2. dísrrlro

220000 Henrique Ferrazze - Fiscal, padrão «R»

10'550'00 Antonio Quadros - Motorista, padrão «&J»

.

17'50 M"athills Ruysam - Mo�or!s,ta, 'padr�o «y»

1.430:00 'Rodolfo Bosse' - Moforista, padrão cP.. servlrd no 2. distrHo

2.465.00 Dep. de Expediente, EducaQão e Assistência Social

5.331,00
Luciano Demarehl - Escriturário, padrão eP», ne comlssão d� diretor

2.652,00
"I'

2.500.00 Adernar M. Silva - Escriturário, padrão «P»,

725.00 Genl C. O. Silva - Escriturário, padrãO' eP», ii dispo 'do Juizo Eleitoral

2.481,00 Egidio Voltolini • Esctiturérío, padrão, cP», ct dísp. Agência Esratfs.tiCi!l

500,00 Manoel L Silva - Escriturário. padrão <ltT»,
,

300,00 Raul Massanelro � Escriturário; padrão «R», servindo na Int, do � Di�t.

6.902.60 João M. Verblnen - Escriturário, padrão «R», serv. no S. Militar e Bibliot.

350,00 Alexandre Koehler � Portelro-zeledor padrão «P».

4.���:�� Departamento de ServiQo� Gerais <,

1.800,00 IGuilherme Hering - Fiscal pedrão eR», na cemlsaão de diretor

362,00' Henrique Pedri - Motorista. padrão «p�,
.

6.020,00 Waldemar S. Morais - Zelador 'do cemlt, padrão «M»,

500,00 Vicente J. de Souza -, carcereiro padrão «MA.

���,��, .

1. - O. Dir':_tor do DE�A�, .apostilará os títulos de nomeação con-

782' . sígnedo a nove sítuação dos funclonérlos.

l'24�'0� 2. - Os, funcionários assumirão lmedlatarnente as novas funções nos

6'934'�0 cargos e departamentos em que foram lotados, exceptuados os designados pera

4' 02910 outros distritos, que o farão em 8 dias,

'91
'

I

3. - O DF fará dentro de 8 días o calculo pera enerture do crédito

6:'�� para erender o aumento da despeza com a presente reestruturação.

207 '9
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

1:26�:0� Prefeitura Muuicipal de laraguá do SI,1I, 6 de fevereiro de 1951.

200,00 A R T UR M O L L E R

800,00
6.020,00
7.820.00 trta\�����t;;\!���IB':<a\��IB'V"�

..

600,00 �vv\2l.\SI�.��.�\2I:��.���
..
��:��.��:��:\!!!I�:�@�

���:�� {@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �

�:�i�:�� I TODAS AS'MOLÉSTIAS DO, ßPßRflHO Rf8PIßßIÓHIO ;
964,20 I Encontram alfvio imediato com CJ uso do �

3.�;!:�� � I n C O m pa.. á v e I I
4.249.90 �

, @)

�ltH I Pl!ilOföl dI! Oogieo Pl!loll!nll! I
5.400.00 (§)' o PEITORALMA.IS CONHECIDO NO BRASIL �

3.977,30 �tS\t;;\!tS\t;;\:�t;;\:�r;;"\:t8\t;;\:1;::\\(,;\:®r;;"\:�t;;\:tS\t;;\!�t;;\!®t.:l\!��!® IR\P-

800,00

:l�������������'iU�JI

6.020.00
500,00

285.049.60

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 alfândega de São Francisco do Sul são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo' para este fim

de uma ,organização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua

dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta

da Cruz, bem como arrnazem para depósito de mercado

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

Encarrega, se de Embarques de Madeiras de outras

Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasüeiras

Despachante das principais firmas do Estado e
,

do, 'Fostados Vizinhos.
FRACQS S AN�MiCO;S I

TQmeml

VINHO CREOSOTADO
• '.$ I L V E I R A' •

Wal�emiroDr. MazureC�8n Japnpdo• UiiI ua:

To....
Rcsfri.d.

Bro.quitct
EscroIulo..

'

e.sa 811AU81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JA�AGUÁ

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e creanças

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

• Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterizaçäo
. Râios Intra-vermelhos e azuis.

__,.- Conval"�.�.1
VI�O CREOSOTAOO

It UM ,,"ADOR DIE SAÚDE.

j

Lotação dos Funcionários

Prefeito- Municipal

•

PARA FERIDA�,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,

COCEIRAS,

FRIEIRAS,

ESPINHAs, ETC.

'Notas do Serviço Eleitoral, despesa a ser reembol

sado pelo Estado
6.713,00

291.762.60'TOTAL Cr$
Relação,

das Contas "Restos a pagar" de 1950

Quantia já publicada
Creditei» da Coletoria Fede'toal

636.360,70
21.397,90

Cr$ 657.758,60

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 18-2..'1951 5

1.1) - Exame, discussão e aprovação das con

tas da Diretoria, Parecer do Conselho
Fiscal e do Balanço;

2.) - Eleição da Diretoria. e do Conselho
Fiscal;

3.) - Assuntos diversos de inter.esse da so

ciedade.
Achem-se á disposição dós srs. acionistas" os

documentos a que ee refere o art. 99, do Decreto ..

Lei 2.627, de 2ó de Setembro de 1940.
�

Iaregué do Sul,' 26 de Janeiro de 19u1.
1) Estabelecimentos de ens!n_? (internares; .exclui.. Frieclricrb BBrg _ Dir. Presidente

2) ��p��a�2r����:ai:e &S:�i��J�s eo�a;�����!. de fí::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::••••::::::::9..:::::::;:�
3) ����:����01� (excluídos os s.erviços de e�c�i�ório). fi AUTO JARAGUA S. A. !I
4) Museus (excluídos os serviços de, �SCrltOrlos).. li Indústria e Comércio !!
5) Empresas exibidoras clnemetogréflcas (excluí- !.:!.:I OFIOINA Serviço- "FORD" iii,!.!dos 05 serviços de escritórios].

� g::ir�;:·f�S�� �"cl�::'os serviços de escr!-II _ :aE�!�l�e�1(I _ JI���a.!Z:�O_ litório). ..

..1) Lacticínios (excluídos os serviços Je escritório). 8) Instituições de culto religioso. ::!:l. Pôsto de Gasolina .. Depósito de Lubrificantes I,,'l,2) Frio industrial, fabricação e distribuição de ge-
6 _ SERVIÇOS FUNERÁRIOS .. Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-lo (excluídos os serviços de escritório). .i,! ladores e Consêrto de Pneus. Ilil.!3) Purificação e distribuição de agua (usinas e

I '1) Estabeleciment?s e entidades que executem!: Esta oficina está instalada em condições 11filtros) [excluídos os serviços de escritório). serviços funerarios. li

pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou '4) Produção e distribuição de energia elétrica (ex- 2) Limpeza e altmenraçêo dos (animais em pro- i.ii.: reforma em seu automóvel ou caminhão, bem II!..cluldos os serviços de escrltörto). .

priedades agro-pecuanas,
. .. cerno retificação de motores etc...6) Produção e distribuiça)-o de ,gás (excluidos os 3) Execução de serviços_ especificados nos itens !l Todos os serviços são executados com iiservi9°s de escdrórlo '.

'

. anterlores desta relação, ii esmero, por competentes profissionai� e a pr�- ii6) Ser�l�o� de esgotos (excluídos os serviços de
OBSERVAÇAO : ii ços razoáveis. Também dispõe de solda ele- iiescrltorl.�)..

. ii trica e oxigênio. . ii7) Confecção de c�ro�s de f1o�f�& n�turdls.
'1 I

Pela Lei n. 605, de 6-1-1949 e seu regulamento, \l _ _ :-::::::::::=:::::::=:::::::::.-::::::::=:::::�8) Pastelaria, confeitaria' e pam iceçao em gera. decreto n 27043 de 12 8�1949 a questão dos feria- _._ -

'.
. ....9) Indú�1ri�' do Mate (exclutdos os serviços de

doe ficou' regulada de forma d�finitiva.
. _1IIiI&IIi. li 1_1Eiii!!!_

." IeSc�ltó�IO). . : São feriados clvís os declarados pela leí fede- IF' b (Sezões. Malárias,10) I�du.srrla do co�re='
de ferro. (meta ..

; rel n. 662, d.e 6-4-1949;.
são feriados religiosos' oSI I'!J rl'!Js . Impaludismo

.1lurg!c�). e do Vidro (excluídos os serviços de
declarados em lei .municipal.

_ ...,...,. Maleitas, Tremedeiraeecrlrórío). .'

Os feriados clvís obrigam a suspenseo do tra- iii. 'ENTE COM11) !urma.�bd_e ..J�m�g�!1ctd .. i1A� emp.re�as lndustrlals, 'balho em todo o territóJio nacional. Os feriados II - CURAM-SE RAPID�� .':
-: _

..

m5tlllad�rlls e conservadoras. de elevadores e
religiosos obrigam.a

suspensão d.o trabalho apenas

I "Capsu las Antlsesonlcascabos aéreos.
.'. no território do município que assim o declarar.

.• . "12) Trabalh?,e.m corturnes (excluídos os serviços Cumpre ainda observar que não há feriad?s . Mlnancorade. escrlto�Jo). .. _. . estllduais, quer civis, quer religiosos. Todas. as-leiS, '13) A!lmentaçao �e aDlmalS destmados a reallza-
decretos e atos dos Estados referentes lJ feriados d.e I Em Todas as Boas Farmácias

çao de pesquIsas par� �reparo de soro e ou-
qualquer natureza acham .. �e revogados pela

constl-I·· É d t dos Laboratórios MINANOORAtros I?r�dutos .farmac�utlcos. tuição -Federal, que atribuiu à União competência um pro u o
14) Fundlçao e Siderurgia (fornos.acesos perm� ..

exclusiva para legislar a respeito (Const. Fed. art. .

_ Joinville _ Sta. Catarina-nentemente) (excluídos os serviços de escrl-
5 XV a)

'.. . I 1_
. tóri?). . ; . . .

., Os Estados, na matéria poderão tão somente lE!IIIIi!!!!Ili5i!Elml�II!!!!i!E11II!I!E1 Id!!EEbEillliEEl!
16) Indu�t!l� moaJelra (exclUJdos ?S serviços de

declarar facultativo ou suspenso o expediente de
"SUL AMERICA" PREFEITURA MUNIOI-escrJtorlo). _.. "

. _' suas repartições públicas - isto mesmo com as
PAL DE JGUÁ. DO SUL17) Usinas de açp�ar e de lIcoo.1 (com excl�s!l? de

restrições impostas pela Lei 662, que, em seu artigo E' b' o assinadooficinas mecamcas, tdmoxanfados e escrltorlOs). 3 re creve' .
.

. u, 8;. a�x .' EDITAL18) Indústria de pap�I,?e imprensa (excluido� os . p "bs chamados "pontos facultativos" que os torn�l.>ubl�o7!:r5i�r�::i�ser�iç�s de esc.fltorlo).. .

_ Estados, Distrito Federal ou os Munic.ipios d�cr�ta-. �dap If: SULA�fERICA D rdem do. Sr. Pre-19) In��s!rla ele Vidro (-excluldo o serVlço de es
rem, nao suspenderão, as hora� normais de enSlllO, �o�E:nhia Nacional tl� feitoe �unicipal de Jara-CrJtOflO).

2 _ COMÉRCIO nem prejudicarã,? .os atos d� vld,� forem1e, dos ·rabe-
Seguros de V da, sôbre guá do Sul torno públicoliões e dos car.torlos de registro . .

a minha vida, pelo que que, durante o correnteFpohs., 31 de Dezembro de 1950.
já me dirigi a essa Com- mês de fevereiro arreca ..

Ass.) RAUL P. CALDAS panhia s.olicitandoa emi- da-se na Tesouraria daDel. Reg. do Trabalho
ção de uma segunda via, Prefeitura Mupicipal de

rderY"b
..At"J'&...ge DAl"'" que a�ulará, para.todos Jaragu� do Sul e na In-.......W...... " a -........

os efeItos, 8 anterIOr. tendenCla de Oorupá, o

C A L C A DOS imposto LlCElfÇA, sÇlbre
o

.a.
. Ja!aguá do Sul, 12 de automóveis, caminhões,

G O
JaneIro de 1961. -

bicicletaJ, motocicletas,

I R I Bernardo Grubba Junior carro� de

IaVOllr_.a, e�t�-
b�leClmentos IndustrIaIS
e Comerciais, etc .

.

"

• Vidros para Conservas, Não satisfasendo o pa-I

t
nacionais e estran-

f'd
A

�ão o� mel�or�� � mal� �ara o� . ����'t,.d3. I��c��t�a�i �� �1��:�:�F���hXt:Y:
.

• CASA REAL.
bre o referido Imposto noPRODUTOS DA:

'1Tll1l�T1�§tlt"n° c1Jl lilp trc1Jl] ra ct]�Il\§ : P oduto's : tão feita a cobrança JII-
1t \.\JlM lU!. � Iill� \L,�ft�((Il,MIlJI

I:
r

:I dicialmente.
•

� A: : Tesouraria da Prefei-(Gij§cllil. llrm21ij§ �o .810 dAN TARTJ CA� tura MunÍcipal de Jara-
- ,

t= :j
guá do Sul, 1°. de feve-CAIXA POSTAL, 11

::J
: : reirei de 1951.

-.

JARAGUÁ DO SUL· S. Oatarina, �Bebidas Boss Ltda.�b : RVOSGERAU- -

� .-...r- .., -- ..0_ P :
TesoureiroU U tve C C pe.. : .:;. ��.:;.:;.:;.:;..:;.:;.:;.:;.:

o Delegado Regional do Trabalho. no Estado
de �anta Catarina, no uso de suas atribuições e de
conformidade com o disposto no ert, 6., parágrafo
único do Regulamento aprovado pelo Decreto n.

27.048, de 12 de Ag9sto de 194Q, torna. público ao

COMÉRCIO e INDUSTRIA, de Ieragué do Sul, que
além dos Feriados nacionais estabelecidos pela' Lei
n. 662, de 6/4/1949:

1 de Janeiro
1 de Maio
7 de Setembro-
15 de Novembro
25 de Dezembro
21 de Abril (Lei n. 1.266, de 8/12/1950)

é também obrigatório o repouso remunerado nos
dlas feriàdos locais declarados como tais pela Lei
municipal n, TI de 4/12/1950 :

26 de Julho
15 de Agosto
26 de Dezembro
Sexta-feira Santi!
Asctnçao do Senhor
Corpus Cristi
Segunda-felra de Páscoa

,

Segunda-feira de Petencosres,
De acôrdo com o que dispõe o ert, 7. do Re

gulamento círado é concedida em caráter permanen
te, permissão para o trabalho nos días de repouso
nas atividades seguintes:

.

1 - INDÚSTRIA

t) Varejistas de peixe.
2) Varejistas de carnes frescas e caça.
3) Venda de pão e biscoitos.
4) Varejistas de frutas e verdura&.
6) Varejistas de aves e ovos.

�. , .'
6) Varejistas de produtos farmaceuhcos (farmaclas

inclusive manipulação de receituário).
7) Flores e coroas.

.

8) Barbearias (quando funcionando em recinto fe
chado ou fazendo parte do complexo do esta·
bEdecimento ou atividade, mediante acôrdo ex

presso com os empregados).
9) Entrepostos de ccmbustív�is, lubrificanres e. A

cessórios .para automóveis (posto de'gasolma).
10) Locadores de biciclefas e similares.

_11) Hoteis e similares (restaurantes, pensoes, bares,
- cafés, confeitarias, leiterias, sorveterias e bom-
bonerias). ,

12) Hospitais, clínicas, casas de saúde e ambu-
latórios. .

\

13) Casas de diversões (inclusive estabelecimentos
desportivos em que Q ingresso seja pago).

14) Limpeza e alimentação de animais em estabe
lecimentos de avicultura.

15) Feiras-livres e mercados, inclusive os transpor
tes inerentes CIOS mesmos.

16) Porteiros e cabineiros de edifícios residenciais.
17) Serviços de propaganda dominical. .

3 - TRANSPORTES
1) Serviços portuários.

.2) Navegação (inclusive escritórios, unicamente
para atender -a serviço de navios)._

ã) Trânsito marítimo de passageiros (exceto ser-

viços de escritório). .

..c) Serviço propriamente de transporte, (excluI��s
os transportes de carga urb�nos � 0,8, �SCfJto
rios e oficinas, salvo as de emergencla).

N. Auto Jaraguá S. A.
Indústria e Comércio

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Por este edital de convocação ficam convida ..

dos os senhores acionistas' a se re�nirem �m �s
sembléia Geral Ordinária, em sua sede social" sita
á Rua Mal, Deodoro da Fonseca, em Jaragua do
Sul, ás 16 horas do dia 28 de Fevereiro de 1961.

ORDEM DO DIA:

I
5) ôérvíço d; transperre aéreo (excluidOs-'os, de

partamentos não ligados diretamente ao trãfego
aéreo).. '., . . .

6) Transporte ínrerestaduel (rodovlérío, tnclusíve
limpeza e lubrificação dos veículos).

,7) Transporte de passageiros por elevadores e

cabos aéreos.
.

4 .: COMUNICAÇÚES E PUBLICIDADE

1) Empresas de comunicações telegráficas, ra?iotele
gráficas e telefônicas [excluídos os serv!ço� de
escritório e oficinas, salvo as de emergência).

2) Empresas de radiodifusão [excluídos os escrl-
tórios).

.

,õ) Distribuidores e vendedores de jornais e revrs

tas (bancas e ambulantes).
4) Anúncios de bondes e outros veículos (turma

de emergência). .

6 .. EDUCAÇÃO E CULTURA

Doméstica
COITRA CasPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECÇOU' DO

COURO CABELUDO.

Familia de trato, resi
dente em São Paulo, pre
cisa de uma para lodos
os serviços domésticOS.
Ordenado Cr$ 600,00
Mais informações nesta

redação.

TÔNICO CAS>ILAR

POR EXCELÊNCIA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um prédio pera lndus
trla ou armazem de 6 por
20, á rua Mal. Deodoro da

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: P�ULlNO PEDRI Imprésso na Sociedade, GP.áfica AVENIDA Ltda. Fonseca n=. 319 fundos.
CAIXA POSTAL, 19, ___; Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 _ Fundado em 1919 � 'TELEFONE N. 39

Tratar no Cortume Iara-
guá, com o sr. Arnoldo

ANO XXXI JARAGUÄ DO SUL DOMINGO, 18 de fevereiro de 1951 SANTA CATARINA N0. 1.620 L. Schmitt.

Oelll HuI. de Palicia Ótimo
-

Negócio 19 t � I � TR � C I V Il !J�Be����:��nas-
AVISO Vende-se, por preço I Irene P. Günther Oficial do cimento nesta cidade,

.
de verdadeira' pechin-I Registro Civil do 1° Distrito pertenct3I?d? u�a ao sr.

�o,n�ldo todos �s pro- cha, uma Aranha (Char- da Comarca [araguá do Sul. Jorge �Ital e outr� �
prJ.etanos, �e selões de rete), em ótimo estado Estado de Santa Catarina ,sra. MarI� Tereza VItal.
bailes públicos, snooker, I aparelhada com arreio Brasil. Obséquio quem as en-

c�nch� de boc�e, ,casas de e cavalo. Faz saber que comparece- contr�u entregar nesta

d�versoes e stmlleres, a I Transfere-se, ínclusí- çam no cartorio exibindo os redaçao.
vlr,ern de?tro �o pr�zo de ve, ao comprador, me- documentos exigidos pela lei

qU!ßze (15) dies, IStO e, diante ajuste, ótimas re- afim de se habilitarem para
lIte, ,28·2-51 " renever os presentações comercíaís casai-Se:
seus alverés de acordo para o interior.
com as leis em vigência. Tratar com Pedro Maxi-
Os ínteressedos deverão millano Perfeito, em Corupâ,

comparecer nesta Delega- neste município.
cia Auxiliar de Policia,
acompanhados do alvará
de licença do ano passa
do.
Ieragué do Sul, 13-2.;51.

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas a comparecerem a assembléia geral
ordinária a realizar-se .no dia 14 (quatorze) de
Março do corrente ano, ás nove horas na séde
social, afim de deliberarem sôbre a seguinte or-

dem do dia:
_

1.) - Discussão e aprovação do Balanço e

mais documentos referentes ao exerci
cio de 1950.

2.) - Eleição do Conselho Fiscal.
3.) - Assuntos de interesse _social.

Jar�guá do Sul, 10 de Fevereiro de 1951. Manoel F. da Costa S.Ä.
WALTER, G080H - Diretor Comercial Comércio e Indústria

'

�ERTA GOSCH - Diretora Técnica I
'

A V I S O
Acha�;:se. a disposição. dos ,senhores acionis-I ' Acham-se a disposição dos Sors. Acionistas,'

tas no esc_rltórIO de-sta I sOCIedade, � documentos no escritório desta Sociedade á Estrada !tapocu
a que se refere o art. 99, do 'decréto-Iei n. 2.627, zÍnho, Jal'aguá do Sul, os' documentos a que se

'

'de 2� de Setembr;o de 194,0. refere o art. 99 do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de
Setembro de 1�40,

C.onvocação �llra Assembléia Geral Ordinária
São convidad.os os sors. acionistas desta so

ciedade a comparecerem á Ass.embléia Geral Or
dinária a realizar-se pelas 10 horas do dia 15 de

Março pr6ximo, ,na séde' social á Estrada !tapo
cuzinho, Jkraguá do Sul, para detibetarem sobre
a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1. - Exame, discussão e aprovação de con

tas da Diretoria relativas ao exercício,
de 1950, notadamente, relatório, balan�
ço, contas de, lucros e perdas e Parece-

, res do Oonselho Fiscal.
2. - Eleição do Conselho FIscal.
3. - Assuntos de interesse social.

!tapocuzinho, Jaraguá. do Sul, 5 de Feverei-
ro de 1951.

.

L O'C A IS

Assembléia Geral Ordinária
\;
EDITAL DE CONVOOAÇÃO

(Cont. ela 1a. página)
Ademar e Valdemar Grimm .

Ao aniversariante, pes-
,

,

Festejarão á 22 do cor.
sôa de destaque nos meios

rente suas datas natalícias sociais e que, pelo seu

os jovens Adernar e Val- correto proceder ne vida

dernar
, Grimm. funcional ou particular ror-

Aos aniversariante&" e 'n�>u-se. credo� de 2'erais
especialmente ao Adernar strnpettas, enviamos o nos

que empresta seus 5ervi� so abraço de felicitações.
ços nas oficinas da Soco Sociedade Esportiva Guarani
Gráfica Avenida Lrde,
onde é impresso este ror- Da Sociedade Esportiva
nal.. desejamos muitas Ie- Ouaraní, recebemos e agre
Ilcidaées.

'

decernos a comunlcação
- Dia 22 o �r. Walter de sua nove diretoria, que

Hertel, comerciante nesta ficou assim constítutda.,
praça e dona Emília An- Presidente - Alvino Ha-
drearra, espose do sr. Ca- dllch; Vice dito - Orro Hin
milo Andrearte. dlmeyer; 1. Secretário -

- Dia 23 eníverseríe-se Killen Sohn (reeleito); 2.
a sra, Angelina Pedri Pe- Secretario - Werno Enke;
ters, eposa do sr. Alfeu 1. Tesoureiro - Artur Egert
Peters, residente em São (reeleito) e .2. dito - Udo ------------- ,--------

Bento do Sul.
'

Bauer.
- No dla 24 passa a

dare natalicia do casal Eu.
---------

genio Wolf - Estelka Ruy.'
sam residentes em Gari
baldi.

IMPUREZAS DO SANGUE?

UIXIR Df B06U�IRA
Osmar Duarte

.

Escrivão AUX. TRAT. SIFILlS

ALUGA·SE
em Jaraouá do Sul

Iß�ústriH de Calcados fiosc� 'Irmãos 8. ß.
Edital

rua D. Pedro II, filha de
Emilio Horst e de Mertha

Edital n. 2,916, de 12-2·15. ôchellln.
Alfredo A. Mielke e

Ieny N. Wagner Edital N. 2.917, de 15-2-51.

Ele, brasileiro, vluvo,
I Leopoldo Kohls e

operário, domiciliado e re-
Eríce Friedel

sidente nesta cidade, a rua Ele, brasileiro, solteiro,
CeI. Procopio Gomes de lavrador, domiciliado e

Oliveira, filho de Eduardo resldenre neste distrito,
Mielke e. de Ana W. Mielke. em Três Rios do Norte,
Ela, brasil li ra, vluva, filho de Alberto Kohls e'

doméstica, domiciliada e
de Emrna Kopsch Kohls.

residente nesta cidade, a Ela, brasileira" solteira,
rua CeI. Procopío Gomes lavradora, 'domiciliada e

de Oliveira, filha de Artur residente neste distrito,
Nagel e de Emrna Böhr em Três Rios do Norte,
Nagel. "

filha de Ricardo' Carl
, , Bernhard Friedel e de

Edital n. 2.916 de 13-261. Anna Klttzke Friedel.
João J. de Oliveira e I E para que chegue ao co-

Gertrudes Horst nhecimento de todos,mandei
Ele, brasileiro, solteiro, passar o presente edital que

operärío, domiciliado e re- será publicado pela impren
sídenre nesre distrito, a es- sa e em cartório onde será
trada lrapocú, filho de Ma- afixado dUI ante 15 dias. Si
thlas Jorge de Oliveira e alguem souber de algum im
de Elisa Egert de Oliveira. pedimento acuse-o para os

Ela, brasileira, solteira, tins legai5 .'
doméstica, domicilillda e IRENE PEDRI GÜNTHER
residente nesta cidade, á OtiCial

De ordem do sr. Dele

I gado de Poijcia, dêste
• M,_unicipio, chamo a aten-

Festejou terça-feira ul- çao dos senhores pro
tima rnals uma data' ne- prietârios e eonâutores
talicia o jovem Marino de veiculos a motor e
Lenzt, caixeiro - viajante para transporte de car
da conceituada ürnie gas, que é expressamen
Schulz & Cia Ltda., des- te. proibido o transporte
ta ,praça. de passageiros em car-
O Marino que por cer- ros dessa natureza, sem

to inúmeras felicidades a �evida licença especial
recebeu, "Carreio do Po- expedida pelas autórida
vo" embora tardiamente des compet�ntes.
deseja-lhe longos dnos de Os infratores serão pu
de vida com saúde e' fe- nid08 com a multa de
Hcida�es.

. Cr$ 500,00 (quinhentos
Dr. Artur Urano de Carvalho cruzeiros) de acordo com

o' Código Nacional de
Trânsito.

Marino Lenzl

.
� ,

,:_ Dia 2é transcorre a

data natalicia elo sr. dr. Jaraguâ do Sul, 16Artur Urano de Carvalho, fevereiro de 1951-
digno agente fiscal do
imposto de consumo neste Osmar Duarte
municipio. .Escrivão
IIlI!I!!Ill!i!!ll!!!!!l:!!I!!!IIS!i!!:IEEl!ili!!!!!lE!IIU!i!iII!';&!;llElEll=i!!iEE!1i Im Dr. RENATO WALTER I

I MÉDICO III
-

CLINICA GERAL - CRURGIA - DOENÇAS'II:!ii DE SENHORAS' - PARTOS,
.. _

I" ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- m
ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores' e III

III Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- .g
I� bagos, nevr1ilgiae, ciática. Abcessos, furúnculos, II
II inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. o,:

m�1 Afecções da pele" fístulas, varizes e úlceras re- �I
beldes. Asma••afecções do estômago, etc...

I-- MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento I
I das Paralisias com reativação das funções iii

I
musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- III
cional dos músculos em geral, da bexiga,

or-I�=-l!'l-�gãos digestivos, etc...
.

ONDAS CURTAS - DIATERMIA:, ELETRO- _-----_----------_
CIRURGIA - ELETRO-COAULAÇAO

. BANHOS DE LUZ - Raios ultra·violeta e I
infra-vermelho... iii
CONSULT6RIO - R u a dos Bomheiros III

(Jar-dim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março iii MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas II! A melhor aparelhada em Santa Catarina

RESIDÊNOIA - Rua MinistroCalogeras, 350 II Rua AMon Batista (Defronte a "A NOTICIA"

Fone 305 - J O I N V I L LE-S. C. Wo .jOlNVILE -
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Agradecimento
Germano Schmelser, filhos, noras pro.

fundamentt! abalados com o fàlecimento da
sua ,inesquecivel esposa, mãe e sogra,

,

Otilia' Fischer Schmelser ,

penhorados vêm expressar os seus since-
'

ros agradecimentos a todas as pes�ôas que
compareceram ao enterro e enviaram flô
res, corôas, e que' confortaram nesse do
loroso transe por que passaram.

Agradecem ao Dr. Godofredo G: Lutz
Luce, pelo seu esforço clinic�, e especial
mente ao 'Rev. Pastor Neumann p�las con·
fortadoras palavras proferidas no enterra
mento.

Jacú-Açú, 16/2/51.

elinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garoanla do

.aco '.A."II. AIIII

Manoel F. da Cosia, Diretor-presidente
, João Ldcio d Cosia, Diretor-comercial

I

A r t u r M ü I I e r, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul. no uso das atribuições contidas
no artigo 84, da Lei Organica dos Munieipio,s,
resolve:

No m e a r o cidadão RODOLFO FEY para
exercer o cargo de Intendente-exator do 2°. dis'
trito, com os vencimentos fixados em, Lei.

Registr9-se e Oumpra-se.
Prefeitura Municipal de' Jaraguá do Sul, 15

de fevereiro de 1951.
..

'

.

ARTUR MULLER - PrefeIto

(Marca Registrada) Ilavaw�ij comm,§a�ão

Virgém Especialidade
,da CH!� WIEI1IEt, HNJINU§l[IHAl'

economisa-se tempo e dinheiro

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


