
Juri. Realizou-se terça
feira última a sessão do
[uri em que foram sub
metidos a julgamento os

réus Helmuth [acobi e

Augffsio lecobl, acusados
de, haverem morto a ca-

ANO XXXI - JARAGBÁ DO RUL
nívetades, em Estrada
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Kostetezer.

HomBoauam aos Auxiliaras do Govêrno Bornhausao Vendas e consignações ����j�: �:J::�a��g/E�
Realísou- se na noite de

- Com referência ao imposto sôbre vendas -de era o 'número de pes-
armas para triunfar e tendo na admínlstração .' -

GAb', d soas que se encontravam
sábado último" o banque- atingir a cumeada dago do ilustre governador

e conslgnaQ�es, o overno aIXOU os e-
no amplo salão do Fo-

te que a população .do ra; criou elementos para Irineu Bornhausen, éra eretos �egulDtes:- rum. Aberta a sessão, e

município em colabora- exercer seu cargo, com fruto dos entendimentos N presidida pelo Dr. João
ção com a Prefeitura, ofe- sabedoria, prudência e .havídos entre a UDN e o Decreto. 2 Marcondes de Mattos, in-
receram aos drs. Luiz de energia, "

PRP. O Governador do Estado de Santa Oatarina, tegro Juiz da Comarca,
Souza, Hereítío Luz Filho A segu�a�ça. d� �ais Agradecendo especial- no uso de suas atribuições, DECRETA: teve lugar o sorteio dos
e Aguinaldo de Souza, de uI? milhão e meio de mente a saudação doín- Art. 1. - Nas vendas á vista ou a prazo, efe- luredes cuja constituição
pela escolha dos nomes catarínenses está em tegro magistrado que o tuadas por comerciante ou sociedade anonima a contou com os srs. Her
dos mesmos para auxí- mãos do Dr. Luiz de saudara em nome do comerciante ou sociedade anonima, o vendedor é milio Ramos, Guilherme
liares do govêrno de Irí- Souza e tenho absoluta município e eomarca.Ie- obrigado a fornecer ao comprador uma nota. de Neitzel, Guilherme H.
neu Bornhausen. certeza que ele não des- vantou a sua taça num entrega ou' fatura, impressa, que conterá as se- Emrnendoerfer, F. Fran-
'Com delegações dos lustrarJÍ. o fôro de Jara- brinde p e lo constante guintes caracteristícas: cisco Fischer, Emilio da
distritos e do interior do guä, pois conheço de so- progresso do município a) - nome e endereço do vendedor; Silva. Artur Breithaupt e

município, ali compare- bra, sua capacidade de e a felicidade do seupovo. b) - número de inscrição do vendedor e nü- Oravlano Tissi. Após o

ceram duzentas pessõas, trabalho. seus conheci- Usaram ainda da pa- mero de ordem da nota ou fatura; ínterrogarórlo dos réus
tendo também compare- mentos jurídicos, sua ar- lavra o dr. Príamo Fer- c) - indicação da data e da via da nota ou pesserem a' ser ouvidas
cído representantes de gucía, su� clarevidência, reíra do Amaral, Promo- fatura;· 'em plenário, as testernu-
Massaranduba. seu Idealismo politico e tor' Público da Comarca d) - nome e endereço do comprador: nhes, \

A mesa foi servida sua fé inabalável nos que levantou o brinde d� e) - numero de iascrição do comprador; Dada a palavra ao Dr.
por senhoritas da nossa graudes destin-os' da Pá- honra ao Presidente Ge- f) - produtos vendidos, com específiçação de Promotor, este deu inicio
sociedade e durante o t�ia. Pelos dois anos, ví- tulio Vargas e o sr. Artur seus preços por unidade e total. á acusação com a leitura
banquete tocou o Jazz vídos entre nós, os -Ia- Müller, que brindou o § 1. - A nota ou fatura será extraída, no mi- do Iibéto passando, em

Elite, de Corupá., raguaenses tiveram tem- Governador Iríneu Bor- nimo, em tres (3) vias, das quais a primeira, que seguida. a outras consl-
Oferecendo a homens- po de sobra, para con- nhausen. se destina ao comprador, .acompanharä as merca- dereçöes em torno' do

gern, em nome da popu- cluir que Hercílío Luz Logo depois, 'o \ Clube dorias; a segunda será enviada pelo vendedor, ao término de crime e dos crlmlnosos,
Iação e da Preíeítura, Filho, herdeiro de um Baependí passou a pres- cada Ihés, á coletoria de sua Jurlsdição, que a entregará ao liscal terminando por pedir a

falou o exmo. sr. Dr. dos nomes' maís aureo- tar também sua homena- da ZODa para os eleitos de conlrole e liscalização; e a terceira condenação dos réu s.

Ma:rcondes. F!lho, digno lados e respeitados do 'gern ao Dr. Luiz de Sou- licará em pOder do ,e�dedor por lempo nunca inferior a 3 anos. Finda a acuseçao foi da
JUIZ de DIreito da 9'0- nosso Estado, não macu- za, membro da sua díre- § 2. - A nota de entrega, que terá sua nu- da a palavra a defesa

marca,. que .pronuncIOu larä essa tradição. Ad.' toda, tendo a senhorita meração impressa mecanicamente, será! previamen-' que era o advogado Dr.
o seguinte discurso: vogado, amigo de seus Renate Burow pronun- te autenticada pela coletoria a cuja jurisdição per- Arquimedes Dantas, que

Ilustres homenageadOS colegas, sempre servindo, Ctado a seguinte saudá- tancer o vendedor. produziu brilhante e lurf-
, nunca exígíndo ser ser- çao: § 3. - A ,falta do cumprimento das exigen- dica oração.

Não poderia recusar o vido, sem ambição das Exmas senhoras cias desto decreto, sujeitará o vendedor a multa de Recolhidos a sala se-

amável convite do nosso utilidades terrenas, apaí- Meus senhores um mil cruzeiros (Cr$ 1.000,(0) que será imposta crera, passaram oe íura-
operoso Prefeito, para xonado em adquirir eo- Exmo Sr. Dr. L u i z de em dobro nas reineidenoias.

'

dos a Jicidi'r sobre, os fatos
ser o-orador oficial des- nhecímentos, será para Souza Art. 2 ...... Este decreto entrará em vigor no crímínosos imputados ii

te banquete, de vêz que o Iuturuum dos grandes O Clube Baependí não prazei de sessentas (60) dias, a contar. da data da responsabilidade desréus.

dois dos homenageados, politicos catartnenses. [podéría deixar de faltar sua publicação, ficando revogadas .as disposições Re.abertos os trabalbos,
trabälharam -de 'par eo- Não 'menos �po-rtante nesía-;)lomenflgem que $e ß�c9ntll#,çjo•. ,�'

'

, ," " "_..,

-

. I f{)i, pe!?·lSr:Ex�? �r!si�_
migo; no fôro.desta Co- é o setor confIadO' ao Dr. prestaa quem, por tantos ParaClo do·Governo, êm Florulnopo'lls, 23 de ówte' '00 ,Tnôunal·, dó"

�arca e por ela' não ter Aguinaldo, o da lavourá anos, 40i seu fan ardo- fevereiro de 1951. Jurklida a� decisão doIS

mInho partidári,o.· " e ,ele saberá cumprir seu 'roso .e., mais que isso, um
' Irlnen BornhanseD snrs. jurados e. que fora

, < A 'história viva e pal- dever.
.

dos destacados membros �oão -Bayer filho .

n,o.' sentidQ' .de absolver

pitante do Brasil,· está Muito se tem dito, es-' da sua àir�toria... D"· '.

'

N S" ,Augusto. Jacobi e :conde�

c9ndensada.no,8y�stustos. crito, e legis!adQ sÔbre: Eis- porque, -aqui estou ,ecreto'
,

.,
',', ..�" nar Helmüfh Jacobi. a_ 1

salões dó' Supr"emo' Tri- agricultura,' iDas äinda como seu' interprete, a O Governador do Estado dEi Santa Catarina; 'ano e: ã m:eses ,de pnsao.

bunal. dondeajn�ecß8m eta.é no nosso Paiz, fIlfi!s exptiÓlir. se de. ,!m.lado !lsarido das at�i�uiç6�s quelhe cpnfere o arti�ó 52, PrOr. Altierfô TomeOq. Com
initerruptam�nte. p.ara .a rudImentar. que a egípCia a saudad,e por, .ve..lo au- Item I" da 'CoDstl.tUlçao E6tadu�l� DECI_tETA.· .' a m'nha tràosferêricia 'a
Nação, os brados' d� li- de 2.0�0 mIl !inos a�t�s sente dos !l!,soClados.. das Art. L - FIca fa�ul�ado aos contrIbUIntes em

ra a\'!scola> de Vila No�a
�erda.de, de,mQcr�c�a. e' de Cristo. AInda COlva- suas reUDl?eS, das dispu- atras� no pagamento do Impo�to ,sobre' _Vendas e RiQ Ne rloho. ,uer<> des
Igu�lda�e pera.:Qte asJels, ramos � plantamos como t8:s e�portivas e por9ue Conslgnaçoes, correspor;tde�te ,a.s 2a. qUInzena de edir- � do; ineus' a

do� Jurisconsultos on. do�, os .se}vlcolas, �uma de�- nao dlz�r, �a sua tQrClda, dezembro a la. ��. de JaneIro fIndOs efet!larem por �entes1migos. conheciSos
JUizes.

" '. i',' ,.', trUIçao de florestas e rl- pela yltórla ,dI:!. nossa I verb�, sem. o adICIOnal je 20%. o recol�Imento do
�,a t�do o bom povo de

.

Na nossa ,:vlds", ele t�m quezas. . agremiação, de outro ve· referldo �rlb.uto, desrle' que, _,Para este fim, se apre- Slinta Luzia-Itapocusinho
Sido uma escol� de. vlr- CumpreA aos governos mo� c0!ll uma grande-! sentem e�pontan�a�e�te•. a_te 15 de maaço pr6xImo, com toda a 8incerld<l�
tudes e republIcanIsmo, e aos a.gronomos lutarem satisfaçao a ascençäo ao a coletoria" a ,CU.J:a )urIsdlçao. perten�e�em. , de minha almá a geneFQ,.,
e quando os outros po sem tréguas, contra esse el�vado posto, como co· 'Paragrafo '(Jmco - Esse r�colhimento será

sa colabora ão' e confian
deres fraquejam! el-e,per- esta.do de co!sas, do con- l,aborador direto do ilus- �roces'8!ldo� �ediante apresentàç,ão dos respectivos ça que deÇpOSitaram em

manec�u altan,elro e d� trárlO o BraSIl dos nossos tre sr. Governador do lIvros fiscaIS, p!lra a, com,patente averbaQãC!., minhll pessôa, durante o

pé, ÚDlc.a �onte onde�JUI- netos, será um deserto, Estado.
.'.

Art.. 2. � E�te' �ecreto,. entr:_ará em ylgor! _na Ion o tem o ue lecionei
zes, est!1dlstas,.e advo- sem água, sem árvo.res J\.quí. fIcamos,. Ilustre data de s,u� publlCaçao', revogadas' as disposlçoes nll'

g 10caJi�ad� referida,
gados, amda podiam abe- e com a terra resseqUIda. conSÓCIO, permIta que em contrarIo., tendo sem re recebkio o

�erra�-se nos princ�pios Esses são os 3 cida- a:inda o tra!e. hoje, na . �alacio do Governo, em Florianopolis, 23 de máximo �espeito deste
lIberaiS e democráticos. dãos que os Jaraguae,n- lmguagem nao protoco.:: feverelf:(> de 1951.

povo obreiro 'honrado e
Sem o seu brilhO e o �es homenagea� nesse lar, esper�çados de Irin"n Bornhausen bom. Não p�dendo fa�r

amparo governa�enta�, Instante; o SuC�SS? dos q'!le lá _na pitoresca Ca- João 8ayer Filho esta despedida e (), meu

modestamente, o foro.da mesmos é a VItórIa de pltal nao se esque9a do
;I agradecimento, pes8ôal-

Comarc!i é.o centro Vital Jaraguá e de sua gente, Baependi.
. C I J mente; ',venho pol! meio

do MUDlC.íplO, re�ulador o reflexo do valor de _Com �s mmhas sauda- arnava ,_ agas e desta folha externar a
de sua Vida politICa; on- �ua terr, e de seus ho- çoes vao as d.o nosso .

,B •.c •.c'letas
'

de desde o nascimento mens. clube, que desela todas (Cant. na última página)
firmamos nossa persona ,Bebamos, pois, a saúde as felicidades na missão
lidade civil; celebramos e felicidade dos mesmos». que lhe foi confiada fe
nosso casamento, fundan- Sensibilisado agrade- licidade essa que é ex

do a família; a ele re- ceu a homenagem, o dr., tensiva a exma família.

corremos, quando preci- Luiz de Souza, Secretâ- Como homenagem, nes
samos de Justiça; e I e rio· da Segurança. que ta festa de despedida, a

não é só o Juiz, mas começou historiando sua secção de ginástica, que
também a, tradição de vida no município desde tem a dirigir-lhe a' figu-

,
séculos de direito; nele a 13 anos quando aquí ra incansável do·sr. Her

yive o àdvogado, nele chegou. mann Schultze,- lhe of�
lulga o cidadão, com· Lembrou que, os des- rece a dança humo:tísti
pondo o Tribunal do Ju- tacados postos conferi- ca que será executada

ri; para ele o médICO dos a ele e seus ilustres a seguir.
examina e lavra la1!Idos; amigos drs. Hercilio Luz Tenho dito
o engenheiro demarca e e Aguinaldo de Souza, Terminada a saudação
divide as propriedades eram fruto de uma poli- foi levada a cena, nó
e o comerciante exerce tica de recuperação palco, o número de gi
a função de síndico. inap.gurada n� município, nástic,a aplaudida longa-
Foi justamente no fôro entre os homens que mente pelos presentesó

de Jaraguá, ondeha mais muito queriam esta terra D,urante o .banquete
de uma décad'a. o Dr. e, o seu destaque ,entre tocou o Jazz ElIte d� Co
Luiz de Souza exerf}itou as demais comUnas do' rupá, tendo a Rádio Ja

.seu tálentoj f�rmou sua Eetado. r�guá retransmitido os

personalidade; cristali"'"A posição d� relevo d�scursos pela sua esta
zou seu caráter; forjou que JaJ;aguá Já vinha çao.

Locais.
"

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVE-NIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - 'Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêea, 136 - Fundado em 1919 -

- TELBfoNE N. 39 '

Uma das tarefas mais O atual govêrno do Es·
pesadas do atual governo, tadO' de Sa,_nla Catarina, o registo e empla<;_amento
é impor moralidade nos vêm tomando providências dos veiculos.
costumes e práticas ad- enérgicas para moralisélr Acabou a exploração.
ministrativas. _ os costumes e p o r um O contribuinte pagará
É doloroso folheat:-se paradeiro aos que,' com aquilo que a lei manda e

uma revista com reporta- bancas de, jogo, querem não o qué fuucionários

gens sôbr� o carnaval. viver no «mole:t. inescropulosos pediam.
As figuras mais imorais . Um, emplacamento de

ali são expostas, com Acabou com o «bicho», bicicleta pelo qual anteri-

gestos de fazerem tremer que está tenazmente com- ormente eram cobrados 70
até um frade de pedra. E batido e 'pode a popula- e' em certos lugares até 80
a tolerancia criminosa da cão catarinense estar certa cruzeiros, passou a custár

poliCia de costumes per- que as promessas feita ao apenas Cr$ 42,70, nlio po
mite ainda que' essas pu povo, na campanha elaito- dendo ir com o requeri
blicações, - escola de ral, serão fielmente cum- mento além de 50 cruzei-
perversão - sejam ven- pridas.

-

ros.

didé!s francamente ao pú- Ainda hOje, publicamos Estão ai, pat�ntes, os
blico. I uma portaria do Inspetor atos moralisador.es do Bs-

Decididamente, essa Ii- Geral do' Trânsito, que, tado, e, a população pode
censiosi�ade esti:Í a mere- cumprindo determinações ficar certa que não have
cer uma medida energica do ilustre Secretário da r9 recuo oem ali e nem

das autoridades. Segurança Pública, ·fixou 1105 municfpio� que obe-
- x- taxas e emolumentos para deceram a mesma dizetriz.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De ordem do sr. Dele
gado de Policia, dêste
Municipio, chamo a ateu
ção dos senhores pro
prietários e condutores
de veículos a motor e

para transporte de caro

gas, que é expressamen-
te proibido o transporte .-

de passageiros em caro �ié\\������I3.'������";;"\re\\
rós dessa natureza/ sem ,��'�:�m,��.��:�\SI:�\EI���.�\l:Y.@ \EI:��:�\EI:�\�.�\EI:���
a devida licença especial .®@ ,nlaU I;"

-_.,-

.:
- .

.

. ::.
' �@J

expedida pelas autori�a- � I Ba;!: JProduto da OlA. INDU:sTRIAL MO· �
des c?mpetentes, � {@ S",UIAL j" 9VE1S'CIMO, a mais conhecida." em @

.

Os Infratores serao pu-

� §.l� 11f��., " .'

�nídos com a. multa de .• � � t: ,

r Jpdo o Brasil, Para maís informaçöes, ••

e-s 500,00 (quinhentos �)CIM'O
õJ" ,

e venda, com o seu representante nestacruzeiros) de acordo com @ ,..-..
. � �'

�râ��rf!.o Nacional de (@ ��_.. cidade..« fábrica de Móveis �e' ADOLF @j
Jaraguá do Sul, 16 de '@.

� B HERMANN SOHUJjTZE, sita a Rua

Ifevereiro de 1951. (@ -

-Barão do Rio Branco N. 964.
• •

Osmar f?ua_rte I @�
, , .

®

______Es,_C"r_w_a_o_ ;©@)@A®�@Ã®@).@�@;@�@).@®Á®��®;.@�@1
Proibiçãc , Clube Atlético Baependl

Proibo terminantem�Jiie' Assembléia Geral Ordinária
'

.e todas as pessoas I de �.
- 17 - 3 - 51 -

.

entrarem em minha:-':'iro- A Diretoria convida a todos os seus asso-

priedade sem minha Iiceà- eiedes pera tomarem parre na Assembléía Geral Or
ça dlnéria, que deverá realizar-se im 17 de Março pró-
Não me responseblliso ximo, as 20 horas, com a seguinte Ordem do'Dia:

.

pelo que possa acontecer. 1.) =r-, Exerne.e aprovação do b a I a n ç o e

Ribeirão Grande do Nor- contas reletíve ao período de abril 1950 á Março
te,22-2-51.·'

'.

1951;'
"

,!. "

2.) _:_ Discussão sôbre assuntos diversos e
.;1 >{ .,� _. _ Joaquim Dana de Interesse do clube;

, .

Comunica ainda a Diretoria, que spöz a As-'
sernbléla deverei reunir-se o Conselho Dellberarlvc

r.!lI't;\' DE BOCA, todos para tratar do seguinte: .,' I

Uu Ud tipos e tamanhos,
.

1.) - Eleger o Presidente, Vice-Presidente e

com chapa de latão legi Presidente de Honra, bem asslrn o Conselho Fiscal

time oferece por preços
de 5 membros, pera o exercício de abril 1951 á

razoáveis à OASA REAL. março 19á2,
2.) - Assuntos 'Diversos.

'

5.) - Empossar o novo Conselho. ,

N O JA: Não havendo número legal _ na

hore acima indicada para a Assembléia Geral, brdi
nária, esta realizar-se-é em' 2a. convocação no rnes-

Advocacia - Contabilidade - Seguros mo die, ás 201/2 horas, com qualquer número fun-

o Planos econômicos e contábeis de en-
cíonando em seguida o Conselho Deliberativo tem-
bérn com qualquer número. ,,'.

tidades comerciais, índustríaís, agrícolas e civis • _

de fins econômicos. _
Ieragué do Sul, 22-2 51-

o Elaboração 'de contratos e escritas _
F. Fisch,er - ôecrerérlo

Declarações ríe firmas individuais e coletivas -'

r��.
m "O "4 "e �e

?t�,''Legalização - Minutas para lançamentos iniciais .,........,..._..:c ;;-4-$ ""'.. ..-
.

de escritas - Impôsto de Renda.
, �� C A I. C'A DOS '

o Fuzões, encampaçõeS' e alterações so- �
,

,4
o '.

ciais ,- Modificações de tipos jurídicos de so-.-a.

I RGO"ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi- �.
." .•,.

nutas para lançamentos relativos as fuzões,

I . IencampaçõeR, alterações emodificações sociais.
o Distratos sociais - Cancelamento de ..,.

.

firmas - Levantamento de balanços - Minutas .-a. Qa-n nQ mOlhnrOQ C mal' Q haratnQ
,

para os lanç,aroentos relativos s liq,u idações. I�'. Ü u. U. O ti Ilu IJO IJ .0 U UO '.o Perícias judiciais e extra-judiciais - Re, .'

Ivisões e Parecer - Assistência técnica contábil,' PROD'UTO§ DA: \

-.

I,
jurídica e fiscal. 'I, li Al P ii-

o

Iii rr � . �o A.�sun�os trllbalbistas
- Natu:alizações -

I
illlM1l1l§uJRal. We \L2lI!C21MÜ§

ID.e�esas fIscaIS - eobranças -: SerVIços

comer-I
- II

rr 1h1 li
_ .a§�

·

:I:i . � i!

ClalS :�J;';:�GENTES DA COMPANHIA
.' \IJlO§,clUl rmatO§, o' Ao

ii � � li, NAOIONAL "DE SEGUROS "IPIRAN- k
,CAIXA !"OSTAL,11

�ii =
� GA":·_ Fôgo _ Transpor�es _ Acidentes Pes- JARAGUA DO SUL _ S. Oatarina

ii � 3' soais e do Trabalho - Automóveis - Respon- _�_���__�

II � :! II, sabil�::d�.�i;d;�;:�;�d:ód:��i�P'Sh�� I����:f��
H -g I � li�� q CLiNICA GERAL - C:RUR0IA - DOENÇAS I
li e:] li· ? Celso B ranco f 1_ DE SENHORAS - PARTOS

,III

:!I ..I ª= � :1:.::.1 I cm';Ã.?���$�;�Ar.?��t:�i;?�����n.: 03 111' ��3!;�!�:o�g::s�H���{�����:��r�?o;��� I�':II� , j Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio { .0 ?agos, n�vralgJae, .ClátIC1:l. Abce�sos, f':lrún.culos. :.'

li � ii ê Illmflamaçao dos selOS. dos ovárIOS, da prostata, lU
i! • �!! {���:t��� d�a��p�rt�i��ri�� e�trd�����o ��c;ais�b��!��: { 1:"-1- '�!�3��.e���a�e���c��!�I�� �:�b::;o?l��(��a.s re� 11'11:ii c... o:

:!:.:=:." � reembarque e reexportação, bem como -todos os serviç')s 4 S É II .

•i_i � }
junto a a:lfândega de São Francisco do Sul, são executa-

i
.:: �{AS .. AGENS EI.. TRIGAS � Tratamento' ..,

...... dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim I das Pa;ralisias com reativação das funções III
de uma organização perfeita com escritório e técnicos,

ii'l musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- 1""1'1 i II cional dos músculos em geral, da bexiga, .

or- .

Dispõe de pá!eos para dep�sito de madeira junto ao q,ua- I',,:' gãos digestivos etc... 'I" ,
, dro da Estaçao e nos traprtches de embarque da Ponta

'

,

II
r--------..,..---------------

i
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado- i

.... ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ,ELE'l RO- J
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade. I CIRURGIA - ELETRO-C.OAULAÇA.O Ielioiea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garoanta do

�
;

"

i".
_ BANHOS DE LUZ - RaiOS ultra,vIOleta e ...

DI IA.AIiIA allll1 Encarrega·se de. Embar�ues de. Madeiras .de outras . m infra-vermelho... III,"'. MercadOrIaS p�ra o exterl�r. 11'0 BraSil e ... CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros ...

MODERNA B PRIMOROSAMBNTE INSTALADA

L
. LocalIdades BrasIleIras { l� (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março II

A melhor aparelhada em Santa Catarina
. , .

\ 4 -1- das 9 ás 12 e oas 3 ás 6 horas' -IIIRua AMon Batista ,(D,efronte a "A NOTICIA" Despachante das prinCIpaIS �I�mas do Estado

e�.
_ RE.SIDÊNCIA - Rua Ministro Oalogeras, �{50 __

JOINVILE dop F.stados VIzmhos. I Fone 305 - J O I N,V I L � E-S. c. �I
.ar..-..oQ)=-......--rAo{!�.,.....,-�(!J�� (§1!!!E••;;;;;;;:i555!lE!!!i=i=IiEi!E!Ei!!i=n=;=!!!ES!!!IIIi

Ed,ita;1 de Primeira)r��ca
.

O Dr. João Marcondes de Mattos, Juiz de Di
reito da Comarca de .Ieragué do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

Faz saber' a todos os que o presente edital de
primeira praça, com o prazo de - vinte - dies, virem,
ou dele conhecimento tiverem ou tnteresser possa
que, findo esse prazo, ha de ser arrematado jJo;

. quem maís dér e maior lance oferecer, em frente ás
portas do Edificio do Forum, no dia 15 do mez de
Março vindouro; as 10 horas da manhã, os bens
penhorados a Felix Iimlnez Garcia, na ação executi
va que lhe móve Maria' Zimmermann, cujos bens
vão abaixo descrirnlnados:

.

1.)' - Um terreno slro rio higar Guemlrenga, margem
> do rio lrapocú, .ledo Sul, com as seguintes
confrontações: .frerrte ao Norte, nos' fundos

,das terras de João Bernardo, da Silva e Arlindo
Jacinto da- ,Silva, com 51 rnetros; fundos ao

Sul, com João Romário Moreira, com 51 metros;
ao Oeste, com .rerras de Félix Iírnínez Herneu
pes, e Leste" com terras de Manuel Francisco
Gonçalves, contendo e área de 56.000 ms2.,
avaliado em Cr$ 12.000,00.

'

Cujo bem constante do euro de penhora e euro

/
de �valiação de folhas da referidada ação executiva,
sera levado em hasta pública de venda' e arremata

�ão em primeira. praça, pelo preço da avaliação, isto
e, Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros). Assim será
o referido bem errematedo por. quem ruais dér e
maior lance oferecer, no

:

cAia, hora e lugar acima
mencionados, podendo o mesrno ser examinado por
quem interesse tiver, em o local onde se acha situa
do. E para que chegue a noticia ao conhecimento
de todos se .pessou o presente edital que será afi
xado es portas do Forum, no lugar de costume e

publicado pelo jornal local "Correio do Povo". Da

do. e p.assado nesta cidade de Iaragué dó Sul, aos
trets dlas do rnez de fevereiro do ano de mil nove

centos e clncoenra 'e um. Eu, Amadeus Mahfud,
escrevente juramentado, no impedimento ocasional
do Escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes de
Mattos. Juiz de Direito da Comarca. Está conforme
o original, do que dou .fé.

.

Ieragué -do S�I, õ de Fevereiro de 1951.

- �

E€Jital

T(fNICO CAPILAR
POR EXCHÊNCIA

í UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PÁRA A FA
MiLIA E PARA A RACA, COMO
UM BOM A·UXILIA'R NO.TRATA_
MENTO DÊSSE GRANDEFLAGELO

USE O

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FisTULAS
O-L C E R AS
ECZEMAS'
FERIDAS
OARTROS
MANCHAS

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÀ 71 ANOS IVENDE·SE EM TÔDA PARTE.

O Escrevente Iuremenrado ii""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'�'''''''''''''''''''''''''''����-''''-''''--'''-�-=-=�-

AMADEUS MAHfUD

·rAuTo"='J�"��GUA'=S�=Jl'='l
1.:::1. Miji�!�ia

e

Cs:��i:�i2�g"1.:.1:- Rua Marechal Deadoro � J li R A G U A DO S U L_ -
ii Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii

II ,- L.V�g��;re�u�r������!; �,:W:e�:' Acumu, III
. Esta oficina está instalada em çondições ..

ii para efetuar qualquer serviço de ,con'Sêrto ou ,fi

'
...:_:;:: �����e�Wc:ç�':, .J!o;:;��.,.��!�•.�inhao. bem

...
:1

...
:1Todos os, serviços são executados com

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

ii ços razoávei�. Tam'bém dispõe de:: sólda elé- �l
ii trica e oxigênio.

-

ii
�:::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:�l

MIL'HÖES
OE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM-RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO
'

ELIXIR 914
A SIFfllS ATACA TODO O OR6AIISMO
o Filado, o Baço. o Coração, o
c;.tomago, os Pulmões, a Pele

, Produz Dores nos 08G08, Reuma.
tismo, C"iuelra, Queda do Caba
lo Anemia, e Abortos,

Ccmsu,�g o médico
.tome o popIJlar depuraUvo

E"LIXI R 914
Inofenaivo ao crganl.mo. Agrada.
.,a' como um 1i!!l6r. Aprovado co.

",o auxiliar no tratemanto da SI
FILII. REUMATISMO da mes

ma origem, pelo O. N. s. P.

ComercialA Ltda.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 4-3-1951

de 1950,lnspemria ,de Veículos e
Trânsito Pübllco

CIRCULAR N. 3/51
Emplacamento de Veiculós
O dr.

-

Secretário da Segurança PqQ!ica, a 4 do
co!'rente, log o

...
ap6z haver recebido o car.go das

maos do dr. oToa..o Bayet: Filho, telegrafou aOJ de
legados de p.oJí�la de _tod,o,s .os municípios do Es
tado, determmando a suspensão emedíata do regiatro e emplaoamento de veículos.

,

Agora, para evitar explorações em torno des
se s�rviço .e que vai ter inicio a primeiro de março
próximo vindouro, transcrevo abaixo, de ordem do
dr. Secretário da Segurança Publica, os preços quedevem ser pagos pelos interessados e bem assim o
quantum dos selos a aplioar nos requerimentos e
documentos que os instruem, bem como outras in
formações de interessa das partes:

I
Caminha0

. Zelador

o Preceito do Dia

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SIL_YEIRA"

FRACOS E ANÊMICi.):i) IPlaca •

Placa indioativa
Registfo. .

Emolumentos Ho Delegado'
Emolumentos do Escrivão .

Perito, quando houver vistoria
Selos de requerimento (la. via 3,50

, e de fls. 1,50 para despacho) total .

Selos de fls. '

'

. . ..

Selos "talão coletoria

Cr$ 60,00
30,00
100,00
8,00
8,00

20,00
Imprag_ado C8II bi&o ur:
Tosses
lpúriadOl
Bronquites
Esciofulos.

5,00
10,00
1.70

o.=;o_'-Convalescenças
VINHo' CREOSOTADO

- Cr$ 242,70OBS: - A placa somente será cobrada quando fornecido uma nova.

II
Automóvel ou camionete de aluguel

Cobrar-se-á a menos, pelo registro, Cr$ 50,00
do que o registro de caminhão, sendo que as de-
mais despesas serão identioas as de caminhão. (Ökonom)

III Precisa-se pera a Séde
Automoval ou camionete particuiar do Clube A. Baependf.

O re gistro é apenas de Cr$ 75,00. As demais Dispõe de ótima mora-
despesas tambem identioas ás de caminhão. dla. Informações .com a

IV Diretoria do Clube.
ODlbus

Päga igual a. caminhão
V

Motocicleta

É UM GEßADOR DE _601!.

Plaoa
Registro. . .

Emolumentos ao Delegado .

Emolumentos ao Escrivão .

Belos do requerimento (la. via 3,50
e de fls. para despacho 1,50) total
Selos de fIa. . .

Selos do talão da coletoria.

" Cr$

V1:.
Bicicleta

I'

I Registro
Placa � . .

Selos do requerimento (Ia. via 3,50
e de fls. para despacho 1,50) total
Selos dê fls. . .

Selos do talão da Coletoria
Emolumentos ao Delegado
Emolumentos ao Escrivão

Cr$

1950

�;iI
�
�

DE t�
.

PE�!�ag�E!e�GEL, ItG JAR'AGUA DO SUL - STA. CATARINA

� Executa-5� qualquer-;;:'Viçp de ferramentas i '

b
agrícolas pare uso de lavouras, como:

Machados, Euchades Foices etc.

.=�
"Correio do Povo" o seu Jornal'

r

OFERECE

Procura-se

,

Tintas para Pinturas de Casas, Móveis
Maquinas, Caminhões, Automóveis, eto.-

'

Tintas a Olea, e em PÓ, Alvaiade, Gesso
Zarcão, Colas, Oal, Óleo de Linhaça, Aguà
Raz, 'Anelina para tingir Teoidos de Sêdas
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho
Massa para janela.

'

M,ATRIZ:
RUA DO PRINClPG, 860, - J O I N V I L E

Um cortador na fábrica
de Calçados da Cortidora
e Calçados Lrda.

Rua Ilha da Figueira
Iaragué do Sul

LIDER DO COM�RCIO DE TINTAS

-PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,

_
ES P I N HA 5, E TC.

o ANJO PROTETOR, DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA ,MINANCORA
Vermitugo suave / e de pronto

efeit0 Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

ME o n, 1, 2, 3 e 4
'

Proteja a saúde de I

seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

• remédios

éOIPpre hoje mesmo uma 'LOMBRIGUEIBA
MINANCORA para o SE'U tilhinho,

E um produto dos Laboratórios Minancora
- ]OlNVILLE-

/
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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente': PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 �

- Administra.ção: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 -

.

Fundildo em' 1919' - TELBFONB N. 39

ANO XXXI .. JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 4 de Março de 1961 SANTA CATARIN�

Nacional

80188 PBrR fule�ol.
Extra oficial, V o 1 e y e

,

Juvenis tem sempre em
'

Stock a CASA REAL.

VTliH� 1,[B;f;,IÕTAD�(SILVElIIÁ)
.

GRANDE TÔNICO

nos Estados Unidos
Em seu gabinete,

na Oasa Branca, em

Washington; capital
norte - americana, o

presidente Harry S
Trumann assina o do
cumento através do

qual foi proclamado
o estado de emergen
cia nacional nos Es
tados Unidos. A pro
clamação foi baixada
porque «os recentes
acontecimentos na

Coréia e em outras
p ar te s constituem
uma grave ameaça

• â paz do 'mundo e
. põem -em perigo os

esforços dos.Estados
Unidos e 'as Nações
Unidas para evitar'
a gressão e o conflito
armado".
O presidente Tru

mann declarou que
."..

as defosas militares,
navais, 'aereas e civis dos Estados Unidos serão refor<,lads,s o mais rapida
mente possível. Ooncitou todos os cidadãos a "ser leais aos princípiõs em

qus se funda nossa nação, a conservar sua fé em nossos amigos e aliados,
e a ser firmes em nossa' devoção aos propositos pacificos para os quais fo-
ram fundadas as Nações Unidàs".

. (Foto Usis)

(Continuaçio ela 1a. página)
minha gratidão, colocan- .:_ Dia 10 o sr. Roberto
dó-me a disposição de Funcké.
todos, em minha nova - Faz anos no dla 28
residência. de 'feverelro, o galante me-

Onde estará? 0,8 que 80U-
nino Mathias, dileto filho
do casal Arthur e Yolandaberem do paradeiro de Zlrnermann. '-

Stanlslau Zielinski, vindo
para Iaregué em t 949, é -, Dia 4 a gentil srta.

favor dar ciéncia a Pre-
Soalda da Costa Dias,

feitura -Munictpe]. / professora no Grupo Es-

O mesmo . está sendo
colar Abdon Batista, des
ta cidade.procurado por parentes , Rolando Strelow e

da Europa.. Casamento. Realisou - ee Ema. Köpp ,

'araná F. Clube. Do Para-
ontem' na sala das au- Ele, brasileiro, solteiro,

na F. Clube de Barra de
diencias o ��guinte casa- lavrador, domiciliado e re

Rib. Grande do' Norte, m�nt�: Joao Jorge d.e sldenre nesre distrito em

recebemos a comunicação �hvelra com a gentil Rio Cerro, filho de Ricar-

de sua nove Diretoria que
srre. Gertrudes. Horst. do Strelow e de E m a
, ôtrelow,ficou assim constituida: Viajantes. Em vlslte a seus Ela, brasileira, solteira,Presídente: .Henrlque Ba-, perentes, esteve em Iara- lavradore, domiciliada. egaloHi; Vice-Presidente: gué; acompenhado de se- d dArlindo ôchíochet; 1. Te- us filhos -Alceu' e Regina,

resi znte nesre istrito, em
sourelro: Reinaldo Lunelll; a exma. sra Cezarirta Melo

Rio Cerro, filha de Leo-
o T S

' poldo Köpp e de Ida Gros-
&<. e�oureiro : olano Gugelmim;- :espQsa do sr. sklas Köpp.Lorenzl ; 1. Secretário: Albino Gugelmlm, lndus-
Belarmino Garcia;' 2. ôe- trial em Paula Pereira, Edilal n.2.920, de 2�-2-51.

• crerärto . Líno. Floriani;, com residência em Curi-
Conselho Fiscal: Angelo ríba.

.

José Castilho Pinto e

Lunelll, Hilario Plorlanl e ., ;.
' .. I' Senlz!a .M�frà .

Henrique Moretti; Diretor Despedl�a..E�anuel Víeí- EI.e, ��asll�Il'?, VlUVO,

Esportivo: Alfonso Plo- ra Gercíe, nao podendo funcionérlo pubhco federal, domestica, domiciliada' e l�!m�-;;_iIEIiiII�IEiii!l!!!I!i!!';l 1i"""4l3 �.ii:illEil
riani. ' despedir-se pessoalmente domiciliado, e residente residente nesre distrito em III

F' b
-' Ide seus parentes. amigos, nesta cidade, filho de Nes- Ribeirão Molha, fil'ha de II!

e res
(Sezoes, M�lârlas, _ .

. Iniversarlos. Hoje .pessa a' e conhecidos vem por tor Ribeiro Pinto e de Ma- Carlos Zapella e de Alber. I
- Impaludismo Idata naralícla do sr. Car- meio desta folha despe- ria Castilho.

. .

Maleitas, Tremedeira ...

In t J
..

"

d tina dos ôantos Zapd(a. iii Ios KU zen umor.: esta- dlr-se, e oferece sua resl- Ela, brasileira, solteira, III _ OURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

cedo
,

comerciante em dencia .em Cruz Alta - comerciaria, domiciliada e Edilal n. 2.9�2, de 23 2-51. íi ,C f
. .'

'1'"Corupa: I
Rio Grande do-Sul, residente nesta cidade, fi- R..I' E' h L K II

' III' apsu as Antlsesonlcas
- Dia 2 faz anos o lha de Benjamin Julio Ma-,

uci rl� . one e

I
ali. - ';, -

'.jovem Elemlr StHI��r, fio, fra e de Ienní Nunes Pires LI� f':1aul .
IYllnanCOra

lho do sr, Claui:ho Stul- Mafra' Ele, brasileiro, solteiro,
E T B F" á

.

I' .

operario, domiciliado e re- lß odas as
.

oas ar� eras
zer,
- Dia 28 do més pro- Edital n. 2.92l,1, de 23-2-51. si�ente neste distrito �!D i É um produto dos Labora'tór·.io� MINANOORA IX• P d 1 t G

.

F d R.IO Cerro, filho de Ernlllo IIImo assa o, comp e ou enesio agun es e K II d E '1' K II '1""
..... ..

I'mals um narellcto o sr, Lald M
.

Za II one e e rm la oneu, - Joinville 'Bta. Catarina-
Dante ôchloehet, estabe- (II a �rl� pe � Ela, brasileira, solteir(i,

. ieliEIII! F--

lecido n,esta "'raça
.

com
Ele, brastlel!�,. solteiro, domestica,: domiciliada e I ! liMEIj I_H_n ;:. i!!ii!S!III&!iII

I d I d
Y I�vrador. doml�lha.do e re- residente em Rio do T�s- . _..:.,,;:.,�.oja e ca ça os..

,
.. ' sldente n��te .dIStrJ!O, em

to, filha, de Eugenio Maul Edital No. 2. 926, de28-2·51. fr .... ·····:.·�;·:
..
:·�····�· .. ········�·.�3

- Atnanhii fa7- anos o
flha da FIgueira, fIlho de

e de Erleb Riewe Maul. O'· d Ed't I d P _ {: Produtos :�
sr. Jeronimo Tomaselli, • Bolos Pedro Avelino Fagundes opla_ eC I a e ro

'�:
.

:
I

.

•

fi'5fi e de Maria Fagundes. Edital N. 2.,923, de 26-2-61. �1(Jb�das dde Of�s!1mlednto :..e-.; �AN r'ARTICA:r�sidente em Duas Ma-:- , I 'n7alS Ô aS Eil b '1' II
.

a' , ce I a o, ICla· o ,Me- :�: :
I
mas. Ja, rasl eira, so elr, Alf d S h d .

t C"I d G
'. -\. .

re o c we er e
. gis ro lVI e

uaraml-j:'
' :-' Dia 6 a sta. Juliana Erna

.

Minna Augusta rim. : :
Coutinho residente em. Gröll José Kasteller e :Bebidas Boss Ltda.:Joinville. Tambem na: Ch Ele, brasileiro, solteiro, Maria de Oliveira : �
mesma data a sra. Eleo- �m lavrador, domidliado e �c" .:;.. �:
nora Luz, esposa do sr. .I -:-/_ residente em Arrozeir.a, . Ele, �rasileiro. �o�t�iro,
Nestor Luz.

I

j
:etozell.t()' filho de Guilherme Alber- comeyclante, doml�lh�d.o Artefatos de Alumínio

- Dia 7 o sr.· Erico \. to Schwed�r e de Martha e reSidente neste - diStrito,
das melhores Fábri�BIosfeld, do alto comércio 9llét!eiw Schweder. .

em Itapocuzinho, filho de
cas do pais, Bacias de

local., Ela brasileira solteira Wenceslau Kasteller e de
todos os tipos e tama-Ainda dia 7 o sr. Leo I B � lavradora, domiciliada � Ànastasia Guesser.
nh08,

"

Baterias, Pane-
poldo Önlas Mey, indus- , O OS Bolos residente neste distrito, Ela, bresileira. solteira, las, Bules, Chaleiras,trial nesra cidade e o sr. mais macíos metS creSCIdos em Rio Cêrro, filha de funcionária pública muni- Oanécas e outros -maisCarlos Hass,' industrial Frederico Gröll e de Ida cipal, domiciliada e resi- tem para pronta en-
nesta cidade. __ o

Weise Gröll. dente em Guaramirim, fi- trega a CASA REAL.
Edital N. 2.924, de 26-251. lha de Matias Jorge de

Oliveira e dé' Elisa Bgert ---------
de Oliveira.

.........................�..-- -- I ----..------------�II latfaIDldIo com sabão (Marca RegIstrada)

Virgem Especialidade
'dia CnA� WETZIEt JIN][))l(J§1[IJAl co JOllIDlfnXfte

9 [�I�TB� C I � 11 Emergencia
Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Taraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece.

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem piu.

casai-se:

Edita! n. 2.919, de 21-2-51.

r@!@)@!®@!®®f@)®!@)®i.®@Y@)@!@)(§),i�@!@)��@(@ ...

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e' Resfriados �
I TODAS AS MOLÉSTIAS DO ftPftRUnO RfSPIRftlÓRID I
; Encontram aHvro imediato com o uso do �

I
I n C O m p a, p á .v e 1 It P�iloríll d� ftngieD P�IDI�m� ;

ê) o ':EITORALMAIS C01fllECIDO NO BRASIL @)
n@@,i.i)®Ã®®Ã®®i.®®i.®®i.®®l.®@!®@.1.®®i.®®.i..®®i.®@)i

Antonio Januario Gon
çalves e

Florentina Martins
EJ�, brasileiro, viúvo,

ferroviário, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Januario Ricar(fo
Gonçalves e de Antonio
Maria Gonçalves.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, fi
lha de Isequiel Martins e

de Maria Lidia Martins .

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
passar o presente ("ditai que,
será publicado pela impren- ..

sa e em cartório onde será
'

atixado dU! antt: 15 dias. Si

alguem soub::r de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legai!.
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

Correio do Povo
Rua .1. Deodoro K. 136
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

IARAGUA DO SUL
Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
-Cr$ 35100
GERENTE

Paultno Pedri

eçonomisa-se tempo e dinheiro
i�

s�ßÁ��'RCtAt
, ..

ESPECIALIDADE

.1 ...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


