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o sr. Dr. Luiz de Sou
za, recebeu centenas de
telegrrmas de felicitaçõ

, es pela sua investidura
no cargo de Secretário
da Segurança Pública.

Sta. Catarina - N. 1.633 Entra .eles destacamos
08 seguintes, .

Do ur. Loureiro Junior

I que figura no Secreta
riado Paulista como re

presentante do PRP, nos
seguintes termos:
«Agradeço prezado e

velho companheiro a co

municação de haver as-

RIO, 9 - Realizou-se diatarnente pelos moinhos seu trensporte e a Viação sumido a direção da Se
no gabinete do ministro com o fim de proteger os Férrea, Riograndense só cretaria de Segurança
da Agricultura, uma reu- lavradores; c) - O es t a possa fornecer 460 pela Pública pt Tenho certe
nião destinada li assentar segunda quota. poderá ha- necessidade de atender ao za de que o ilustre go-

'História verídica de um herói da mediei- as medidas para a com- ver revenda aos moinhos transporte . de outros ge- vernador Bornhausen po-
na, colhido pelo mal ·para o qual pra imediata de resraute do' sul, de acôrdo com a neros, ficou acertado que derä confiar na dedica-

tentava descobrir a cura 'da safra de trigo nacional letra da portaria ministe- os moinhos do litoral ce- ção, lealdade e êxito do
de 1950-51. Na ausência rial e normas correntes no derão aos do interior, os seu Secretário Seguran-

NOVA IORQUE,9 Co para poder ser tratado do tit.ular da Agricultura, comércio. excedentes que não pude- ça pt Parabéns a Santa
mo tantos outros oíentís- com êxito. O sr. Laureno os trabalhos 'foram presl- Os moinhos do. litoral rem transporrar. Catarina e ao nosso par
tas que antes dele pro:' passcu os uítimos mêses dldos pelo sr. Manuel Ver- comprometeram-se a ab- Os detalhes dessa ope- ti�o Pt.Aqui ao seu in
curaram o cancer e pe- num hospital especialíza- gas, secretário da Agri- sorver integralmente em ração serão estabelecidos teíro dISp?r e dos nossos
receram prematuramente do desta cidade, porem, cultura do Rio Grande do quinze dlas o saldo da se- amanhã numa reunião a c�mpanheiros pt. Sauda
devidos à efeitos do ra- os médicos norte-amerí- Sal, que se encontra nesta fra de trigo nacional que ser realizada no Serviço çoes,LO�Em<? JUNIOR
dium empregado no tra- canos concluiram que capital, achando-se pre- como vimos, foi estimada de Expansão do Trigo. Secretärlo Justiça.
tamento, o jovem oíentis- nada podiam fazer.' sentes 14 representantes de em 70 mil toneladas. Do sr. Plínio Salgado,ta brasileiro, sr, Napole- Foi por isso que o sr. moinhos. . O Serviço de Expansão Presidente do P R P,
ão Laureano, que veiu Napoleão Laureano e sua A discussão em termos

do trigo do Ministério da recebeu o seguinte:
aos Estfa�os Unidos para esposa, sra.' Marciana

elevados, travou-se prln- Ag�iChultura telegradfará aos Padre desoDorecid,o no «Regresso São Paulo
se aper eiçoar nos estu- Laureano, resolveram

cipalmente entre o sr. Mi-
mom os combPr� ores da encontrei seu telegramados do cancer, foi atin- passar o tempo que lho d J dã íd quota que ca era a ca a

HII Md· comunicando pósse. Se-.

1 " ran a or ao, presr ente d I D'
. .

d I O alrogido pe a terrivel enfer- resta no Brasil, sua ter- do Sindicato dos Moagei
,um e es. ISCUtlU e aio a cretaria Segurança ptmidade e regressou para I ra natal, onde fará uma

ros e do Moinho Ingles,
a chamada questão do Felicitando presado com-

o Brasil, «para morrer' "propaganda viva',' em acompanhado do sr. Au- «�asseio do trigo», isto é PORTO VELHO, panheiro congratulo-me
em sua pátria». Com vin- favor dos estudos e pes- zusto Camossa, do Moi-

o �to de .fran�portar-�e � A idad I' Govêrno Estado feliz es-
te e oito anos de idade quisas do canoer. Sua !7 grao do ínteríor pera o ll- sauton es ec esias-

ôlh t Ab PLI
o sr. Napoleão Laureano, grande ambição é criar �h� ::.d���ta�� ��nr���� toral to depois pagar no-' ticas estão a�dando �O aSXLGA��:o

- -

depois de um ano de es- um centro de cancer em Pagnönchele como dele-
vamente frete com o trens- a chegada .do bISpO Xa-

tudos nos Estados Uni· João Pessoa, onde resi- d porre de farinha, do llto- vier, Rey para tomarga o dos moinhos do 'in- I
.

dos, constatou que ele de; e batalhar ativamen- .

d
ra pera o ínteríor, en- medidas no sentido detambém sofria de canoer. ts para obter fundos teríor, representante o go- quanto o trigo nacional

O mal já estava 'em fa- para a realizaão desse
vêrno de Sanra"Catarina. poderá 5 e r benefeciado localizar O padre Máxi

se por demais avançada pl'ojéto.
As conclusões Aforam nos moinhos do interior, mo e o irmão Francis-

_________•
" co�dens�das nos tres. se: sem agravar destarte o d id h'
gUlßt�� Itens: �) :- Ja fOI problema do transporte C?, esapareci os, a

VARGEM GRANDE
uZa' � adq,umda � prlmerr!' quota l�rrQv!�l'io j,á.,4�. st pr�a. ��'r: quando procura-i. T\:w"A��fpn"'med� p)'Qdll9'lIO' de "'r-n -

rlsetmo. Como o seldo dá V"dIIr visitar�ma100as'"iié ..':7 ,IJ1.l'��::"""�O. ,nos.., ...

clonal �a base de ..00 to- safra gaucha de trigo, re- indios mansos na regi- vêm tendo v��cados
neladas, b) - �.�eg�nda queirá 900 vagões para o ão do Guapar MiriIíl. 11:0. sul do munlC1plO. No
quota, sera adqumda Ime- SitiO Fortaleza, de pro-

priedade do sr. GerôI)Í
mo Marques, divesas

I yezes a terra tremeu e,
•

em alguus pontos, ele
vou-se a altura quase
igual a 25 centimetros.
Vários agrônomos estãõ
estudando os fenôme
nos e efetuando pes
quisas.

ANO XXXI - JARAGUA DO RUL - Domingo, 11 de MarQo de 1951

Foi se' aperfeiçoar nos Estu
dos do Cancer e· acabou

, .

contraindo a terrivel
enfermidade

DESENGANADO PELOS MÉDICOS NOR-.
'

TE-AMERICANOS, VOLTOU AO BRASIL
PARA MORRER EM SUA PÁTRIA

Assentada a compra
safra' d1o. trigo de

Presente a reuriíão um representante de Santa Catarina

Transcorreu no dia onde desfruta de largo Diretor
18 c;1.e Fevereiro a data CÍrccúlo de relações. do
natalícia do Sr. Dr. Ocupou cargos eleva
Adolfo Konder, resi- dos como de deputado
dente no Rio de Ja- federal e governador
neiro. do Estado_

O aniversáriante que ,Embora tardiamente,
é um dos destacados este semanário sente-se
proceres da União De- orgulhoso em registrar
mocrática Nacional, é a magna data de 'nas

figura .

de projeção na cimento' do i I u s t r e
capital da República, coestaduano.

No dia 16 vê p a s s a r

mais um aniversário nata
lício, o sr. Dr. Luiz de
Souza ilustre Secretário de
Segurança Pública em FIo·
rianópolis. POLITICA
'0 aniversáriante, é des-

tacado polítioo e elemento No dia 17 do' corrente
de grande projeção na vi- terá lugar a, ç�nvenç�o
da sooial catarinense. .

Estadual <Ja Umao Demo-
,

crálica Nacional, que de-
As inúmeras felicitações verá, eleger o Diretório

qae por certo receberá de Estadual, A Mêsa Diretora
tod.os os, 8e�s .

fnúmeros
f
e os delegados a Conven-.

amigoi e admIradores, res- ção Nacional. .'

peitosamente juntamos ai Esta semana a Conven-
nossa,s, com os nossos de- ção Municipal de Jaraguá .

sejos de uma prosperidade escolheu seus' delegados fsempre crescente. os s�s. Artur Müller, Jac<,>b
Alfreâo Emmendoerfer e

Tarcisio de Oliveira Motta,
que deverão viajar para
Florianópolis no dia 16 do
corrente.

-x-

Enconlraram se em 10-
invile os governadores Iri
neu Bornhausen e Munhoz
da Rocha, este do Estado
do Paraná, os quais tive
ram demorada conferen'
cia em torno dos diversos'
aspectos administrativos e

economicos q ..e interes
sam as duas unidades vi
sinhas.

ACONTECEU EM SAO PAULO

Achou uma Pinça na

Barriga' .do Guarda
. SÃO PAULO, 7 - O
legista Amético Marcon
des foi surprendido, quan
do procedia á autopsia do
corpo do guarda-civil Dur
valino de Oliveira, de 25
anos, solteiro, residenre na
rua 25 de Março, 69, cujo
falecimento ocorrera na
tarde do dia 26, no Hos
pital Militar da Força PÚ-
blica. ,

Durvalino de Oliveira,
domingo, ás 19 horas e

'30, no alojoamento da D.
R., s.ituado na praça Al
meida Junior, conversava
com o seu colega José
Pimenta, que exibia uma

pistola automática.
De repente, a arma dis

parou e o projetil foi atino
gir o abdomen de Durva
Iino, que ficou em estildo
gravissimo e teve que ser

hospitalizado urgentemen·
Ie; a fim de ser operado.
No dia seguinte, em

cOnseqUência de uma pe·

ritonite, o seu corpo foi
entr.egue á policia, para as

formalidades legais, sendo
incumbido o legista Amé
rico Marconqes de proce
der a autopsia:

.

Procedida a incisão ab
dominal, o t e gis t a em

apreço deparou com uma

pinça dentro do ventre do
miliciaóo morto, esquecida
ali pelo médico que o ope
rava, no Hospital da For
ça Pública. Além de es·

quecer a pinça, 'o opera
rador 'deixou ainda de te
ritàr o projetil, que' o le
gista encor;Itrou logo adi·
ante.
As dUdS peças - a pin

ça e a 'bala da automática
- foram retiradas e fica�
ram no eecroterio do Ara
çá, a disposição do mé
dico Américo Marcondes,
que deverá apresentor o

seu laudo a propósito da
perícia. "

A reporlag�m ciente do

fato, procurou ouvir aque
le legista, mas o dr. Amé
rico Marcondes, embora
éonfirmasse a irregulari
dade, disse que nada mais
podia adiantar, pois para
elaborar a seu laudo pre
cisava estudar

.

com toda
atenção o seu trabalho.
A ocorrência por certo

será objeto da um rigoro
so inquérito, onde se apu
rara as responsabilidades,
ficdndo ainda eaclarecido
se a morte do guarda-ci
vil ocorreU em consequen
cia de infecção oriunda do
criminos", ou esquecimena
to,

imediata da
1950-51

DR. ADOLFO
,

KONDER

Fenomenos
Geológicos

O Senador
Mello Viana

quer continuar "'na
Vice·Presidência do Se:.
nado de' qualquer ma

neira. O' parlamentar
mineIro insurgiu-se con�
tra can<;1idatura do sena

dor Marcondes Filho.
O movimento não tem
consistencia e parece
que o representante mi·
neiro não logrará êxito,
apesar de Minas achar

.

que fica diminuída'com
a perda da Presidên
cia do Senado;

do Instituto
Pinho

O sr. Presidente Getulio
Vargas nomeou para' o

cargo de Presidente do
InstUut0 Nacional do Pi
nho, o. sr. Pedro Sales,
madeireiro em Rio do Sul,
neste Estado.
O novo presid�mte des.

sa autêlrquia foi indicado
pelo governador I r.i neu
Bornhausen.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Preceito do Dia r�@!'@®!®�@!'@@!'@�@!'@@!'@@r@)�
Ar Livre e' Saude � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �

A vida a? �r �ivre au- {@ TODA.S AS MOLÉSTIAS DO ßPßRflHO' RfSPIRßIÓRIO �
menta are.sístênoia do or-

1
,L@

121 - Henrique Padri-bras. requer certidão si ganismo ás doenças iníe- • • Encontram alívio imediato com o uso do �
consta que o requerente trabalhou de 1930 é 1933 cciosas. ' r @j
nesta Prefeitura. Certifique-se o que constar. Mantenh� _seu organismo (iS) I n C O m. p a r á v e I,

�128 - Irene Ignez Boehring Becker-bras. Re- em condições de ríststír � ••

quer cancelamento lançamento imp. sobre indo e
ás infecções. passando a e P�I-lorílI dI!' Hng',-eu' Pl!loll!nll!profissão na profissão ,de agiota.

'

Indeferido man-
maior parte do tempo � . �

����lli�u���g.amento nos termos da, informação. �� b��;vr:e:iil����er;��. {@, ,,' .

.
@5

133 - Emilio Konell > bras. 'licença construír cal de trabalho e a habi- ®, O PEITORALMAIS CONDfJUIDO .AJO �RA§IL ta))
ta.-.ão. _ SNES. ::;-r���.rt=\\GM.rt=\\ r.::\\!.rt=\\�!,ta\1B\!.t8\ r.::\\!.t8\�!.rt=\\ r.::\\!.rt=\\,�!.rt=\\ Ii=M.ta\r.::\\!.rt=\\M\!.lrt=\\�.��casa de madeira em sua propriedade a estrada .. ;a��������������� ..

Ribeirão Alma. Sim, nos termos da informação,
134 - Luiz Jark - licença construir um 'ran- Z I d'

'"

I'<cho em sua propriedade, a rua Elisa Stein. Sim
' e a o r :�'

de acordo com a informação. '

' f�'
139 - Silvestre Bartinicowski-bras. transf, imp. (Ökonom) ::::�:

automovel-particular, adquirido de Irmgard Paeh. Precisa-se pera a Séde
Como requer. do Clube A. BaependL

'I'
", '

,

140 - Eugenio Frankowiacki - bras. licença fa- Dispõe de ótima mora-
'

',,�
zer P!ntura no prédio, de Paulo Pietsch, a Avenida dia. Informações com a :�:
Getuho Vargas-Corupä. SIm, nos termos da in- Diretoria do Clube. .

formação.

!
. .......__._,_...,......,�................ �

141 -. Frederico Lehmarm - bras. transf. imp. r·
.. · · · .. ·· .. · ..�i

':'.'

terr�no SIt� a estrada Rio Paulo, adquirido de: Produtos �� '(;;\��������1iã\�����(i;'\tm
Jose Severino. Como requer., ': : ��\SI.�\SI.�\SI.�\SI.�\SI.�\SI.��.'=' �.�\SI.�\SI.�\�.��.��

.

143 - José �eiler:bras. tr�n.sf. imp terreno �AN TARTICA� ®@
•

, ®@)
sIto.a estrada Sao Joao, adquirido de Ema

W'!:
. : � .Produto da CIA. INDUSTRIAL MO· �Lavin, Alfonso Worell e Ursula W. Galizzi. Idem.:, :

••

IS CIM'O
' • ·

.

144 - Guilherme Hering-bras, requer seja in- �Bebidas Boss LtdaJ �
VE

'

,'a mais conhecida em

�!,:!1� o�':.:�:nct,,::��od�o s·J�&�too d�mfa�ag;;'á� l,,,.rr,,,.= ..rrr=� �
todo o Brasil. Para maia informações, I

entao distrito de Joinvile. Averbe-se no livro de
'

I.
e venda, com o seu representante nesta

�.Assentamentos, o tempo de serviço de acordo cidade, a fábrica de Móveis de ADOLF
com o parecer.

'

,

157 - Walter Hertel - bras. Requer alvará de t UMA DOENÇA GRAVISSIMA ;
'HERMANN SCHULTZE, sita a Rua �habite-se para alugar sua casa sita a rua Mal. :I�'�G /;���O�A �Aç�� �o��

• �
B d R' B

• •

Deodoro da Fonseca. Como requer.
UM BOM AUXILIAR NO TRATA-'

'

aräo O 10 ranco N. 964.
,

, MENTOD"SEGRANOEFLAGELO r,;'\� •
'

�r.N\

156 - Veronica Medeíros-bras. Requer Alvará USE O �� ��

H b �r.:\\!.'��,�,,\,!•• ta\r.:\\!.�r.:\\!.rt=\\ r.::\\.!.rt=\\r.::\\!.�r.::\\!.rt=\\r.:\\!.ta\r.:\\.!tta\r.:\\!.rt=\\�!•• ta\�:•• t8\��
de a ite-se para alugar sua casa sita a Avenida \SI�������������\SI�
Getulio Vargas. Como requer.

158 - Br�no Fritzke - bras. licença construir A slFtus SE APRESENTA SOB Corre,lo do Povo Clube Atlético Baependl
casa de material para moradía em

'
sua proprieda- IN"MERAS FORMAS, TAIS COMO:

de a estrada Rio Cerro. Como 'requer. REUMATISMO
Assembléia Geral Ordinária

,

6' Bua MI. Deodoro N. 136 17 S 51
15,9 - José Pinto Amaral Filho - bl-as. Requer

ESCR FULAS ,-
- - -

'Alvará de Habite-sé para 'alugar sua casa a rua � f = � � � : : Telefone N' 39 - C. P05tol, 19 A Diretoria' convida a todos os seus esso-

CeI. Procópio Gomes. Oomo requer.
.

O-L C E R AS JARAGUA DO SUL etades pare tomarem .parte na Assembléia Geral Or-

1,60. - Wílhelm Gumz - bras. Requer Alvará, de E c Z E MAS Santa Catarina dlnärie, que deverá realizar-se em 17 'de Março pró.
'

de Habite-es para alugar sua casa sita a rua � �' � � �. � : xlrno, as 20 horas, com a seguinte Ordem do Dia:

Elisa Stein. Como requer..� > ,'� M 'A N C H AS., ASSINATURA ANUAL L) - Exame e aprovação do b a I a. n ç o e

� 161 - Antonio Graff· bras. Requer Alvará de Cr$ 35,00' contas reletlve. ao periodó de abril 1950 á Março
Habite-sé para alugar sua casa sita a rua Rio "ELIXIR DE NOGUEIRA" 1951;
B C

CONHECIDO HÁ 11 ANOS GERENTE 2) D'
-

Ab t -d'
ranco. orno requer. VEHElE-SE EM TÔDA PARTE.

•
- Iscussao so re assuD os Iversos e

162 - Oswaldo Klug-bras. Requer Alvará de
PauUno Pedri de interesse do clube;

,

Habite·se para alugàr sua casa sita a rua Mal. �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!i': Comunica ainda a Diretoria, que apõz a As-

Deodoro (Fundos). Como requer.
' sembléià devefá reunir-se o Conselho Deliberativo

,163 - José Peters - !bras. Requer Alvará de A COl'T'lercial Ltda. para tratar do seguinte:
Habite-se para alugar sua casa sita a rua Exp. 1.) - Eleger o Presidente, Vice-Presidente e

Antonio Carlos Ferreira. Como requer. '-Advocacia _ Contabilidade ,_ Seguros
Presidente de Honra, beltJ_.. as�sim o Conselho Fiscal

, 164 - Arthur Kühn-bras. Licença estabelecer- ,

de 5 membros, para o exercício de abril 1951 á

se com Botequim a estrada Garibalài. Como requsr. o Planos econômicos é contábeis de en- março 1952, -

165 - Emílio Hafermann-br��. licença estabe- tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis 2.) - Assuntos Diversos.

lecer-se com Barbearia a estrada Jaraguazinho. de fiI\s econômicos. D.) -;- ·Empo:;sar o novo Conselho.

Como requer.
r

• Elaboração de contratos e escritas _
NOT A: Não havendo número legal na_

166 - Oarlos Heinzle - bras: licença construir Declarações de firmas individuais e coletivas. hora acima indicada para a Assembléia Geral Ordi-

mausoleo na sepultura de Antonio F. Waldrich Legalização _ Minutas para lançamentos iniciais nária; �sta realizar-se-á em 2a. convocação no rnes-

inumado no cemitério municipal: CO'mo requer.,
'

de escritas _ Impõsto de Renda. '
mo dia, ás 201/2 horas, com qualquer número fun-

167 • Otto Auwaeter - bras. licença construir '. Fuzões, encampações e alterações so-
cionando_ em seguida o Conselho Deliberativo tarn'

casa de material para moradia em sua proprieda-I ciais. Modificações de tipos jurídicos de so-
bém co� qualquer número.

de a estrada Itapocú-Hansa. Como requel·. ciedades - Aditivos. de .contratos - Atas - Mi- J
'

d S I 22 2 5
168 - Hermilio C,ardoso-bras. reque,r retl'fl'ca-

aragua ou, - 1.
nutas para lançamentos relativos as fuzões, F. Fischer - Secretário

ção nos-Iançamentos, visto exeroer a função de encampaçõeß, alterações emodificações sociais.
cobrador e não de corretor. Mantenho o lança- O Distrat,os sociais - Cancelamento de me er ee e

1mento de corretor. I�169, r Holabdo Marcelino Gonçalve� - bras. re-
firmas - Levantamento de balanços - Minutas MUDA S

quer bolsa de estudos para prosseguir no Curso para os lançamentos relativos s liquidações.
- •

'Normal Regional "Heitor Luz", no municíp'io de

'

O Perícias judiciais e extra-judiciais - Re- F R U T F E R AS Il O R -.1 A M E -.1 T 'IS
"

.

Guaramirim. Conceda"se a bolsa de Cr$ 200,00,
visões � Parecer - Assistência técnica contábil, D

- ti lo' .It 4

�, mensais. "jurídica e jiscàl. Laránjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros; Maciei�
, o Assuntos trabalbistàs - Naturalizações - '. *ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Muni- D f f' i C b S·
.

I d J á d S I F
e esas Isca s - o ranças - ervlços comer-

�
Camélias, Coniferas,' ,Palmeiras, etc., etcCIpa e, aragu ou, 27 de eV(lreiro de 1951. ciais ,em -geral.

'

�'LUCIANO DEMARCHI o SUB-AGENTES DA COMPANHIA Pe(lllm Catálogo Ilustrado .

Diretor do D.E.E.A.S. NACIONAL DE SEGUROS "I'PIRAN- LEOfOLDO SEIl)EL -- Corupá
GA": - Fõgo - Transportes - Acidentes Pes- •• • • .;li

r��i;::::', :��ti::d�af:::d::��;�I���::��,Rl:spon- r=;U-;Õ'=j�;;GUr=s�'=;:=l
I R G O·

- JARAGOÃ ''00 SUL -
. II Indústria·e Comércio !!

,

'.
'

li OFICINA Serviço "FORD" II
...

!lEiiIII�II"IJII_! i! MECÂNIOA' AUTORIZADO ii

�a-� ��- m61��r�\� � m'al'� 'Mrat�� IIFebre'-s' (Sezões, M!ilárias, I' II ___, Rua/Marechal Deodoro - J ARAGUA DO SIll - II
II

_ . ImpaludIsmo II ii PA t d G I' D' 't d L' b 'f' t ii

III, Maleitas, Tremedeira n: ii os o e aso ma - eposl o e u ri Ican es H

PRODUTOS DA:
- CURAM-SE' RAPIDAMENT,E COM - ,. li

- Lavag�Xi�re�u�r������t� �aW:e�:' Acumu- !!

1TIDlAll1��tll"'m� J1lp trllj) � raAlo,� I" Capsu la.s Antises"onicas
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Empreza ele Transportes "Freazel" S. A.
. RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: I

"

Atendendo as disposições legals e estatutárias,
submetemos á depreciação de VV. SS., as contas e
demals comprovantes relativos ao exercício findo de
31 de Dezembro de .1950, que mereceram parecer fa.
vorável desta Empreza. " .

Pelos elementos em apreço, oe Senhores acio
nistas tem presentes os esclarecimentos pare bem
julgarem os atos, da Diretoria. "

Entretanto essa Diretoria permanece a dlspoel
ção dos Senhores Acionistas para quaisquer infor
que se tornarem necessárias.

Jaraguá do Sul, 1. de Março de 1951-
Alberto Roessle - Diretor Gerente
Hermann Althoff - Diretor Gerente

Empresa de Transportes Frenzel S. A.
Jaraguá do Sul

Balanço Geral do Ativo e Passivo eneer-
.

rado em 30 de Dezembro de 1950.
ATIVO

ImobOizado
Construção Oficina

Estavel
Velculos

. Maquinas e Instalações
Ferramentas

,

Moveis e Utensilios
Dispomvel

Caixa
Bealizavel

Devedores em C/C
Letras a Receber
Peças e Acessorios
Lubrificantes
Combustível
Pneus e Camaras j

Particlpaçlo I

Capitalização
Obrígações de Guerra

Conta Compensaçlo
Àções em Caução

18.596,10

686.007;30
32.432,20
24,553,10
24.142,00

r

um desaslre lerroviário - Prisão de dois saboladlres
Aviso aos interessados, que esta Delegacia S PAULO' 7 Um 8a-o o mecânico Nel-Auxiliar de' Polícia, está procedendo o emplaca-' , '-.

mento de bicicletas e veículos a motor, referente transeunte que pas- son da Silva e o vi
o exercício do coerente ano.

(

sava perto das linhas dreiro José Augusto.
Os interessados deverão apresentar no ato da Central na quarta Ambo! estavam li-

do emplacamento, o Certificado de Propriedade, parada, observou dois geiramente embriaga-
a Matrícula, a quitação com o I.A.P.E.T.C. e ta- h

.

I d F' it d
.

Ião de imposto da Prefeitura, correspondente o
omens que co oca· os. OI eVI a o aSSIm

corrente ano. vam tres grandes pe- um grande desastre,
Os veíeulos a serem emplacados, serão sub- dras sôbre os trilhos. poismomentos depois

metidos b Vistoria a qual constará das exigências Avisou imediatamen- deviam passar pelo
previstas no Regulamento de Trânsito.

. te o agente da esta- local um trem de su
t

•

O emplacamento encerrar-se-á no día 29 de
ção mais próxima e burbios superlotade,AbrIl do corrente ano.

'1' d
. . .

t têOs veículos não regístrados- até 29 de Abri] com o auxi IO. e. po- C';1]O maqumis a
.

a e

do corrente ano, ficam sujeitos a multa, previsto pulares, os dOIS sabo- ajudou a captura dos
no Código Nacional de Trânsito, tadores foram presos. criminosos.

Os proprietários ou motoristas, devem apre- , _

sentar na ocasião do emplacamento, suas carteiras
Nacional de Habilitação.

Jaraguá do Sul, 7 de Março de 1951.

OSMAR DUARTE
Escrivão

8 E GISTR O CJ V I L Exp0rty�: dGaúcho
Irene P. Günther Oficial do RIO 10 - SegundoRegistro Civil do r? Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul. informação do _servi.
Estado de Santa Catarina ço de Expansao do

,
Brasil..

. Trigo do Ministério
faz saber q�e con�parpce- d a Agricultura, os

çam no cartone.exibindo o� moinhos de Santosdocumentos exigidos pela lei •. .'

atim de se habilitarem par.! RIO e Salvador recebe-
casai-se' ram mais de 23730

sacos de trigo num

total de 1.357.931 qui
los de grão.

DelegaCia Auxiliar de Policia de Jaraguá do Sul EVITADO
AVISO

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

667,134,60 8010s IIr8 fute�ol
Extra oficial, Vo I e y e

21.627,20 ��;�ki� �rS�e���L�m
figurino Americano

1'89.181,10
15.693,00
80.493,80
3.626,90
3.957,30

23.886,00

Edital N: 2.925, de 28·2-51-
Afonso Schulz e -

Artefatos de Alumínio I Hilda Bisoni '

das melhores Fábri- EIe, brasileiro, solteiro, ----------
cas do país, Bacias de operário, domiciliado e
todos oe tipos e tama- residente em Itapoouzt
nhos, Baterias, Pane- nho, neste distrito, filho
las, Bules, Chaleiras, de Mathias Schulz e de
Canécas e outros mais Madalena D. Sehulz.
tem para pronta en- Ela, brasileira, solteira,
trega a CASA. REAL. domestica. domiciliada e

residente neste distrito,
I em Itapoouziuho, filha de
Francisco Bisoni e de
Thereza Minighini Bisoni, .

FARMACIA
316.83R,10

da BOBEB'lO JI BOBST:

...,

••••11••• BE IIE8" ••
BOMBAS para uso doméstico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, . Ma,rca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de i GHP
sevindo até 50 metros de profundidade.

Artngo§ lE�étrnco§ J1lara O Ralr'
Sortimento completo Q variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, LOBOS, de

.
. ARANDELAS.

MATERIAL' ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

foça de qualquer capacidade. '

758.588,90 de pedido SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer237.027,00 .' instalação de luz e forQa. _

17.185,00 '

4.731,70
21.000,00

Cr$ 1038,532,60
Jarqgu6 do Sul, 30 de Dezembro de 1950.

Empreza de Trans'portes Frenzel S.�. /

.

Hermann AJ�hoff - Dir�tcr Gerente
Francisco F: Fischer G-Livros
Cert. N. 314 do C R C de S. C.

11.000,00
3.500,00 14.500,00

20.000.00
e-s 1058.696.00

PASSIVe
no exigivel

Capíral 350.000,00
Fundo de Depreciação 414.019,70
Fundo de ReserVa" Legal 61.251,80
Fundo para .Augmento Capital 35.000,00 .

Fundo de Reserva Especial 51.074.40
Rliltvel

Credores em C/C
Letras a Pagar

.

Dividendos não Reclamados
Dividendos 1950

,

Percentagens Diretores
Gratificações á Pagar

Conta de Compensaçio
Caução da Diretoria '

9.11.345,90

27.606,10
10.000,00

320,00
42.000,00
28.100,00
19.325,00 127.350,10

20.000,00
Cr$ 1058.696;00

Jllragud do Sul, 30' de Dezembro de 1950.
Empreza de Transportes Frenzel S. A.
Alberto Roessle . Hermann Althoff

Diretores Gerentes
'

Francisco F. Fischer G·Livros
Carl. N. 314 do C R C de S. C.

Emprezá de Transportes Frenzel S. A.
Demonstração da conta Lucros e Perdas

em 30 de Dezembro de 1950
DÊBITO

Consertos
-Combustível
Pneus e Camaras
Impostos
Alugueis

.

ôelaríos
Seguros
Comissões
Despezas Gerais
Aposentadoria
Contas Duvidosas
Fundo de Depreciação
Fundo de Reserva Legal
Percentagem Diretores
Gratificaçõês á Pagar
Dividendos 50
Fundo de Reserva Especial

'172.842,90
1tf2.221,90
57.813,30
10,353,20
24 000,00
163.801,40
20�590,30
2:506,70

194.633,00
26.567,80
18.176,90
54.�84,00
10:251,80
28.100,00
19.325,00
42.00ó,00
51.074.40

1038.532,60Cr$
CRÉDITO

Transportes
Despachos
Oficina
Juros e Descontos
Imoveis

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros efetivos do Con-

E para que cheg ue ao co

nhecimento de todos, mande
í

passar o presente edital que
será publicado pela impren- , _

sa e em cartório onde será
afixado dui ante IS dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals. '

IRENE PEDRI GÜNTHER
Oficial

.

----,-------

,,(National Bellas Hess)
Vende-se na

Soe. Gr61ica
\

Avenida Lida.
-'<!l�

Lure seus males e poupe seu

bom, dinheiro comprando aa

NOVA

A que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro • 3 Jaragua.
��

I
Dr. Waldemira' .Mazurachan

�.s. 8Isau.. .'

Rua Mal. Ploríano n. 152 .� JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermig Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização

Ráios Intra-vermelhos e aLuis.'

selho Fiscal" da Empreza de Transportes Frenzel S.
A., 'tendo' examinado detidamente todos os docurnen
tos, balanço e demonsrreção de contas, relativas ao

exercício de 1960, encerrado em 31 de Dezembro,
são de parecer que devem ser aprovados nos seus

devidos termos, pelos acionistas a assembléia geral
ordinária, á' realizar-se no dia 31 de Março de 19tH.

Iaragué do Sul, 27 de janeiro de 1951.
Ney Franco
G. Rodo/'o Fischer
Eugênio' Victor ·Schmöckel

IMPUREZAS DO SANeUE?

I fLIXlllf ID6UfIRA
. AUX. TRAT. StPILlS

lElIDll�r. §1lJlll Iratsuldrat �e Bdrü:n�. §.A.
Matri� : "OINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••• • .8IS. 811.•••••
·

I.EeUE•••
•••••••• .M' 11•••1:1:

linha completa de MOTORE.S nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

Uma

PARA FERIDAS,
E C Z E, MAS,
IN FLAMACCES,
COCEIRAS,
F R I � I R A 5,
ESPINHAS, ETC. i

FRACOS E AN�MICOS I
Tomem r

VINHO C�OSOTADO
"SILVEIRA"

bpnpdo_tm._
To....
ResfriadOl
BrOftquitet
Eler_ulos.

LIoiiiii�-Convalescenç••
VINHÓCREOSOTADO,
É UM CI,fRADOR DIF SAÚpE.

.

fiil'lis DE BOCA, todos
U U tipos e tamanhos,

com chapa de latão legi
timo oferece por preços
razoáveis à OASA REAL.

�UL AMÉRICA
C'APITALlZAÇÃO,Sl,\.

A MA,":, 1"".p�>:·:A;'.nt .':C�-,
-

•
-

.. "L�

DE (AP!TAlIZl"'(:�(J Dt•.4.V,�"'i( .. I�') �._ �

110 DE JANEIRO

.

Os portadores dos
títul9s em vigôr que
contiverem uma das
combinacões con_'
templadas, recebe
rão imediatamente

.
o capital garantido.

COMBlNAÇÕES CONTEMPLADAS
fiO SORTEIO DE

Fevereiro 1951
B Q O
EYK
AYL
ORA
C .L. Q
OKV

I :
f

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, 17
Sob. - FLOBIANÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Alons)) B�rbi
SEDE SOCIAL

RIij)_A ALfÂNDEGA, 41-ESQ. QUITANDA
(ldlfldo Sul.cap)
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CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA 11-3-1951- 4

.

N. 5
Regula o Departamento Agro-Pecuário.

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei n. 78, de 23 de Dezembro de
1950, decreta:

Art. 1. - O Departamento Agro - Pecuário,
destína-se a incrementar a produção agro-pecuá
ria do municipio e tem as seguintes finalidades:

a) - distribuir, gratuitamente, ou pelo preço
do custo, sementes, mudàs, ovos, reprodutores,
seringas, vacinas, soros e outros produtos bíolõ

,

gicos contra as moléstias dos animais e aves,
materiais de combate as epízootías, inseticidas e

'fungicidas, adubos,' ferramentas, instrumentos e

mäquínas de cultura e de beneficiamento e ma

terial agro-pecuário em geral;
b) - combater as doenças, induzindo a obrí

gatpriedade da vacinação e de medidas preven
tivas contra doenças contagiosas;

c) - colaborar com os demais poderes pú-
blicos em todas as iniciativas que possam bene
ficiar a agricultura e a pecuária no municipio ;

d) - encaminhar ao Ministério da Agricul
tura, à Secretaria de Agricultura e ás suas de
pendências, pedidos de recursos sem onus para
08 interessados; -

e) - promover, pelos .meíos ao seu alcance,
o ensino profissional de Interesse agro-pecuário;

,

f) - organizar um' centro de informações g) - todos, os pagamentos referentes a êste

sobre a vida agro-pecuária do municipio e uma serviço serão feitos a 'I'esouraría Municipal ou às

secção de informações aos agricultores e cria- Intendencias;
d . h) - as cooperativas, sociedades e associa-
ores, . ,

- .

d f d'd d
g) _ criar serviços de assistência técnica çoes rurais everão azer um pe 1 o para ca a

em beneficio dos agricultores e criadores re- sócio; .

gistrados;
. i) - uma vez provado o desvio de sementes,

h) - prestar auxilio a' lavradores pobres, mudas e outro material fornecido pelo Departa
especialmente áqueles que perderam seus aní- fmtento, o Infrator perderé

:

todos os direitos

mais em consequência de doenças; u uros.
_',

i) _ auxiliar a mecanização da lavoura; _

Art. �� - Pod�r.ao ser fel�a.s _vendas a pr�s-
j) _ difundir conhecimentos de higiêoe rural; I

tações, afIm. de Iacílítar a aquisrçao de material

k) - melhorar as estradas para possibilitar agro-pecuário.
_.

maior desenvolvímento da economia rural; Art. 9. - �eprodutores pod.erao ser ce�ldos
1) _ incentivar o reflorestamento;

a .grupos de mais �e dez (1.0) críadores re�Ist:a-
m) - fornecer plantas para construção de dos �u a Oooperatívas, Soc�edades e AssoCla.çoes

banheiros, bebedouros e de edificações necessá- Rurais, e. a entreg� será Ieíta somente medíante

rias e uteis para animais e aves; com�r<!.mlsso, ass�na!Jo pelo tratado!, cont�ndo
.

n) - executar serviços e de registro ge- condIç�es de abrigo, s�gurança, alimentação e

neológico. outras Julgadas necessärías.

Art. 2. - O Depart!lmen.to A.g�o - Pacuärío Art. 10. - O Departamento estimulará a
terá �ua séde na PrefeItur� �umcIpal e uma eríação e organização', de sociedades, .eooperatí- �tftll•••,rbl1'II.lnlllllfift••
sub-sede em cada séde de dIstrIto.. vás e associações que articulem os elementos da

Art. 3. - O D.epartamento orgalu�ará u� classe rural e promovam a defesa de seus direi
cadastro em que regístrarä todos os agrícultores tos e interesses.
e cril:�do!e.s residentes �o Munícípío, que sejam Art. 11. - O Departamento promoverá no

propríetàríos, arrendl!-tárlos ou :parce�ros: "Dia do Colono", exposições e concursos agro-I Art. 4. -'0 regtstro é obrígatörío, Isento de pecuários com dístríbuíção de premíos e diplomas
custas e emolumentos.

. ..
de honra, podendo concorrer somente os agrí-

§ .1. - Para os efeItos desta leí, consíderam- cultores e criadores registrados. .

s� agrlCult�res e criadores, todos os que se de-
. " _

'

'.' _

dícam a atIvidades agro-pecuárias, em qualquer § Uníco - � mscnçao
.
para as expos.Içoes

de suas formas: agricola extrativa pastoril ou e concursos é Ieíta por escríto em que se íntor

de indústria rural.
' ,

me o nome, o enderêço e a categoria, o animal

§ 2. - Para a inscrição o Departamento ou a matéria que pretende expor.
. '.-

fornecerá, gratuitamente, a fórmula de requeri- Art: 12. -- O Departamento organizará feI.ras
mento e um questionário a. ser respondido pelo e postos para a venda de produtos agro-pecuários.
interessado. ,

§ 3. - A cada registrado será fornecido
uma carteira em que se identifique a sua atíví
dade agro-pecuäría,

'

Art. 6. - O Departamento será dirigido por
um técnico agro-pecuário ou, provisóriamente por
um funcionário especialmente designado .pelo
Prefeito Municipal. '

Art. 6. - O questionário .conterá os dados
seguintes:

a) - Nome, profissão, idade, estado I}ivil,
naturalidade, nacionalidade, residência e domi-
cilio;

.

- b) - número, sexo e idade dos filhos que
trabalham com o declarante;

c) - situação, qUàlidades e área de suas

terras; ,

.

.
,d)..;_ si é proprietário, arrendatário ou par-

ceIrO;
e) - área em cultura, área cultivável;
f) - área plana e' área acidentada;
g) - área aravel, plana e acidentada;
h) - área com mata virgem e área reflo-

restada;
,

i) - área ,data em arrendamento ou p�rceria;
j) - atividade agro-pecuária;.

.
k) -- "do ag�icultor: ,espécie das plantas que

cultiva a produçao em cada espécie;
1) - do criador: 1.) a raça e número de

cada espécie dos animais que possúej número de
vaçasj produção média de leit�j alimento, pre
paro feno; tem vedação nos estábulos contra

, morcegos?
2.) a raça e número de porcos que possúe,

a produção anual em arrobas, alimento, sistema
de criação, tem banheiros com água encanada?
tem bebedouros?

" m) - do avi'�mltor:' raça e número de aves

que possúe, produção anual para córte, raça e

nú�ero das galinhas poedeiras, produção de
ovos, alimento, tem chocadeiras, criadeiras, ni-
nhos, alçapão?

'

n) - do industrial: espécie, força, capacida-

de, matéria prima, produção, forma do produto,
acondicionamento.

Art. 7. - São condições para o fornecimen-
to gratuito e venda: .

a) --' a dístríbuíção de sementes, mudas,
ovos, ete., contidos no art. 1., letra a desta leí, é
feita exclusivamente aos agricultores e criadores
registrados no Departamento Agro-Pecuário Mu
nicipal;

b) - os pedidos deverão ser dirigidos ao

Diretor do Departamento e nos distritos, por in-
termédio do respectivo encarregado;

•

c) - o Departamento fornecerá fórmulas
impressas para os pedidos e pôderä exigir o

preenchimento de boletins e a assinatura de

compromissos;
d) - a quantidade de sementes, mudas e

outro material que cada agricultor ou criador
poderá. receber gratuitamente, dependerá do es

toque destinado a este fim;
e) - a quantidade que poderá ser adquiri- -------

da por compra será fixada depois do recebimento
de todos os pedidos;

1) - perderá seu direito sobre o pedido, o

peticionário. que cientificado, deixar de recebê lo
ou deixar de efetuar o respectivo pagamento;

r;;. RiNAroW.'IÃL�R"1I'
• MÉDICO I

I CLINICA GERAL -. CRURGIA - DOENÇAS I

,ll.l'
' DE SENHORAS - PARTOS

I.ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi
ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum

bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos,

I inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. i
' .����-(��.. �� I

Afecções da pele, fí_�tulas, var!zes e úlceras re-

I����v.rKA-_�� beldes. Asma. afecçoes do estomago, etc...
I ' I" MASSAGENS ELÉTRICAS ___: Tratamento

,

" I das Paralisias com reativação das funções

DE
-

gaos dIgestIVOS, etc... IPEDRO BENGEL ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-

Estrada Jaraguà Esquerdo ,'.
CIRURGIA - ELETRO-C:0AULAÇ�O I

JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA in�!�::��ll;?,� LUZ - RalOS ultra·vIOleta e

Executa-se qualquer-;;viço de ferramentasi CO�SULTÖRIO - R u a dos Bomheiros

b
agrícolas para uso de lavouras, como: (JardIm ,Lauro Mueller) esq. Ru� 9 de Março

Machados, Enchadas Foices etc. das 9 ás 12 e das.3. ás 6 horas
.

"d'
,RESID:ítNCIA - Rua llImstro Ca logeras, 350

ViÇO 'rapl o e garantIdo e atende-se qualquer pedtdo Fone 305 _ J O I N V I L L E-S. C.
t61!� '''c r Ü n __

Art. 13, - O presente Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

16 de Fevsíro de 1961.
'

'

ARTUR MÜLLER
Prefeito Muniqipal

O' ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEIHA ' MINANCORA
, Vermifugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SER VE PARA QUALQUEl.{ IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a :.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

lemédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
,

'
MIlfANeOR! para o sÉ'u tilhinho.

,E. um produto :ios Laboratórios Minancora
- jOINVILLE-

E_preza de Transportes "Freazel" S. A•

Assembléia Geral Ordinária
São convidados' os senhores _ acionistas a com

parecerem á assembléia geral ordinària á realizar-se
ao dla 31 de Março de 1961 ás 9 horas, na reslden
cía do sr. Germano Enke, á rua Epitácio Pessôe n.
258 em jaraguá do Sul, para deliberarem sôbre a

seguinte ordem do dla;
1. Apresentação, diseussão e aprçvação do ba

lanço, relatório da Diretoria e parecer do Conselho
Fiscal referente ao exercicio findo de 1960.

2. Eleição do Conselho Fiscal.
3. Aesuntes diversos

,

Iareguã do Sul, 1 de Março de 1951..
A DIRETORIA

A V IS O
Achem-se a disposição dos senhores acionistas

no escritório desta Empresa, na ·Avenida Getulio
Vargas s/n., os documentos a .que se .refere o artigo
99 do decreto lel 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Iereguä do Sul, 1 ds Março de 1961.
Alberto Roess/e - Diretor Gerente,
Hermann A/tholf· Diretor Gerente
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OJl.SA. DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILE

Leva ao conhecimento da praça que
fechou sua filial desta cidade, agradecendo

'I a preferência que sempre lhe foi d a d a e

� continuando, a disposição de sua amavel fre.
guesia em Joinville, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

OFERECE
. Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,

Maquinas, Caminhões, Automóveis, ete.
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade; Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelína para tingir Tecidos de Sêp.as
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para jan�la.
MATRIZ:

.

RIJA DO PRIICIPE, 880, + J O I li V I L E
LIDER DO COM�RCIO DE TINTAS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 11·3-1951- 5

Prefeitura Munic.!.e.al de Jaraguá do Sul Editar· da Primalra Praça
L E I' N 1 bertura das contas pagas e p.or empenhar com do-I'

O O J
-

M d d M tt Juiz de Di-
. '!', • < rações exgotadas do exercíclo de 1950. r. oao arcon es e, d

a �s'l � E t d d
Regula a concessão de bolsas escolares e Art. 2. :_ Esta Lei entrará em vigor na data de relto da C<;>marca �e Jaragua o u.' s a o e

da outras providencias. sua publicação revogadas as disposições em con- Santa Cafarlna, Bresll, na forma da leí, etc..
de

t
'.' "Faz sab,er a todos os que o presente editalO sr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Iara- rano.

d
.

t di
.

guá do Sul, no uso de suas atribuições. Prefeitura Municipal de Iereguä do Sul, 2 de primeira praça,. com o prazo e - v�n e - las, VIrem,

. Faço saber a todos os .hebttantes deste Muni- Março de 1951 ou dele conhecimento tiverem ou tnteressar possa,
. .

C� MI' Artur Müller - Prefeito Municipal que, findo esse prazo, ha de ser arrematado iJ<?rcipio que a amara ,uqicipa votou e eu sanciono
quem mais dér e maior rance oferecer, e}TI frente as

a segulnte Leír- I '::
..

portas do Edificio do Forum, no dia 13 do mez de
Art. 1. - As matriculas com ônus para o Mu- Decreto N. 13 Março vindouro, as 10 horas da manhã, os bens

nlclpío, em estabelecimento de ensino, serão dadas penhorados a Fellx Ilrninez Garcia, na ação execurí-
por decreto do Prefeito. ' Concede bolsa escolar va que lhe móve Maria Zimmermann, cujos bens

Art. 2. - Os pedidos serão feitos por escrito, A M II P f M" I d j
,

d vão abaixo descriminados:até 30 dias antes do encerramento das datas fixadas rtur ü er, re eHO.1 umcipa e aragua o

para as matriculas nos estabelecimentos de enslne, Sul, no uso das" atribuições que lhe são conferidas 1.) - Um terreno sito' no lugar Guernlranga, margem
ao Prefeito Municipal, instruidos com a certidão de por Lei, decretar- '_ do rio Itapocú, lado Sul, com as seguintes

Art. 1. - Ê concedida uma bolsa escolar de f
-

f t N t os fundosnascimento e atestado de habilitação ou promoção con rontaçoes : ren e ao or e, n

em '.ano 'do curso. ,Cr$ 50,00 mensais a estudante Beroadete Coelho das terras de João Bernardo da Silva e Arlindo
Art. 3. - Terão preferencla na ordem de '::0- Vieira, para que pOSSd prosseguir seus estudos [Cur- Jacinto da' Silva, com 51 metros; tundos ao

Iocaçãoi- so Normal Regional "Divina Providencia", desta cl- Sul, com João Romário Moreira, com 51 metros;
a) - o orfão de pai e mãe; dade), para o ano de 1951. '

ao Oeste" com terras de Felix Iimínez Herneu-
b) - os filhos de pais reconhecidamente pobres; 'Arr.. 2. - A despeza determinado por esse de- des, e Leste, com terràs de Manuel Francisco

c) -'os filhos dos funcionários' e operários mu- ereto,' correrá por conta da verba 3.84.2, do orça- Gonçalves, contendo a área de 56.000 ms2.,
nicipais. mente vigente. avaliado em. Cr$ 12.000,00.

Art 4. - Não serão concedidas bolsas escola- Prefeírura Munlclpal de Ieragué do Sul, 27 de
CUJ'o bem constante do euro de penhora e euro

�

d b I
.

I fevereiro 'de 1!)51.res em curso e esta e ecímentos particu dres; quen- M 1 de avaliação de folhas da referidada ação executiva,
do ext d

-,

dê Artur Müller - Prefeiro unicipao existem os e enSIDO' gratuito, na res i ênciaou·· será levado em hasta pública de venda e arremata-
domicilio do aluno. ção em primeira praça, pelo preço da avaliação, isto

Art. 5� - Será cassada a matricula, se o be- Decreto N. 14 'é Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros], Assim será
nefeciado peader o ano, do curso, devidc a, reprova, o' referido bem arremeràdo por quem mais dér e

çäo ou abandono. Artur Müller, Prefeito Municipal de Iara- maior lance oferecer, no <lIia, hora e lugar acima
Art. 6. Fica instituido o premio "Honra ao Mé- guá do Sul, considerando, a redução da matricula na mencionados, podendo o mesmo ser examinado por

rito", destinado ao professor municipal que obtiver escola da estrada Itepocú-Hanse, decreta>
'

,

quem interesse tiver, em o local onde se acha situa-
a melhor percentagem na aprovação dos alunos, nos Art. 1. - As aulas da escola da Estrada Ire- do. E para que chegue a noticia ao conhecimento
exames finais. '

, pocú-Hanse, passam a funcionar em um só periodo, de todos, se pessou '0 presente edital que seré afí-
§ Único - Esse premio será constltuldo de um a partir de 1. de março de 1951. xado as portas do Forum, no lugar de cosrume e

diploma que lhe será conferido pelo Prefeito Muni,. Art. 2. - Revogam-se as dísposlções em con publicado pelo jornal local "Correio do Povo". Da
clpal em ato solene, e um mil cruzeiros 'em dinheiro. trérío. \ do e passado nesta cidade de Iaregué . do .'�ul, aosArt. 7. - Ficam ínstítuldos premies em objetos Frefeítura Municipal de Jaraguá do Sul, 27 de treis dlas do mez de fevereiro do ano de mil nove-
de escolares, destinados aos alunos que, nas esco- fevereiro de 1901. cenros e ctncoenra e um. Eu, Amadeus Mahfud,
las municipais, obtíverern a melhor nora no compa-] Artur Müller • Prefeito Municipal escrevente juramentado, no i,mpedimento ocasional
reci-nento e eproveirernenro. , do Escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes de

§ Único - Esses objetos serão adquiridos a

Decreto N. 15 Mattos. Juiz de Direito dá Cemarca. Está conforme
critério do Prefeito Municipal. o original, do que dou fé.

.

Art. 8 - As bancas examinadoras pera os exa-
Concede bolsa -escolar. Jaraguá do $ul, 3 de Fevereiro de 1Y51.

mes finais, serão designadas pelo Prefeito Municipal,
Art. 9. - Esta Lei entrará em vigor na data de Artur Müller, Prefeito Municipal de Ieragué do

sua publicação, revogadas as disposições em con- Sul, no .uso das atribuições que lhe são conferidas
trário. por Lei, decretar-

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 1. de Art. 1. - E concedida uma bolsa escolar de

Março de 1951.
,

-

' Cr$ 70,00 mensais ao estudante Salvador Zeferino
'" ,., - - , � Al1Ur 'Müller -- Prefeito Municipal>' de Almeida, para- .que- P08Sa...prosseguir' seus.es41dos

(Ginásio São Luiz, desta cidade, para o ano de 19p1.
Art. 2. - A despeza determinado por. este de

creto, correrá per conta da verba 3.84.2, do orça
mento vigente.

,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 27 de
fevereiro de 1951.

Artur Müller - Prefeito Municipàl.

O Escrevente juramentado
AMADEUS MAHFUD

L E I N: 3
Adiciona Cr$ 21.397,90 aos "Restos a Pa- Artur Müller, Prefeito MUQicipál de Jaraguá\do�'

��

Sul, no uso de suás atribuições, resolve:- C I Bgar de 1950. \

"
Conceder férias aos funcionários Emilio da Sil- e so ranco

O sr. Artur Müller, Prefeito Municipal de jara-
va, padrão R e Luciano Demarchi, padrão P, que fl 'DESPACHANTE ADU,\NEIRO

guá do Sul, no uso de suas atribuições.. poderão goza-las nos meses de Juntlo e dei Agosto SÃo FRANCISCO DO SUL • Santa Catarin,aFaço saber a todos 'Os habitantes deste Muni-
respectivamente, do ano em curso, por não have- Caixa Postal 35 - End. Tel.•BRANCO .. - Telefone,

cipio que d Câmara Municipal votou e eu sanciono
rem sido incluidos na escala' de férias da Portaria Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

a seguintiLet:-' N 3 d d J d 9� ,

A t 1 __ F' d' 'onado aos "Restos a Pa- • , e 4 e al1?!fo e 1 u1., "

r.. Ica a ICI
Registre-se e Cumpra-segar'.' d� exercicio .de 1950.a quantia de Cr$ 21.397,90, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 28 de

dev�dos. ao, s�. Altmp �ereJra, Colet�r Federal, e pr�- fevereiro de ·1951:
' l;

vement,es de Importancla p.GIga a melIS a esta .prefel-I '

Artur Müller _ Prefeito Municipal .'

tura na quota do Imposto ,sobre a Renda de 1950.
Art. 2. - Esta Lei, entrará em vigor nä da:a � �

de sua publicação; revogadas as disposições em Portaria N_ 29
·

contrário. "

.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. de
Março de 1951.

.

,

Artur Müller - Prefeito Municipal

AVÓ! MÃE! fiLHA!
TODAS D�VEM USAR,

L E I" N. 2
fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

" MULHER EVITARA DORES

ALIVIA AS cOUCAS UtERINAS

Adota o Estatuto dos Funcionários Públi ..
cos Civis do Esiado de S. Catarina.

O sr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, no U5Ö de suas atribuições,

Faço saber a todos os habitantes deste "Muni
cipiö que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte Lei:- Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Art. 1. - ,Enquanto não for votado o Estatuto Sul, no uso de suas atribuições, resolve:-
dos Funcionários do Municipio de Jaraguá do Sul, Alterar a escata de férias desta Prefeitura apro
fica adotado, no que lhes for aplicavel o do Estado vada pela Portaria N. 3 de 4 de Janeiro de 1951, 1-
de Santa Catarina. . na parte que se refere ao funcionário' Vicente J. de

Art. 2. - Os casos .omissos serão, resolvidos I Souza, Carcereiro; Padrão M, que poderá goza-Ia de
pelo Prefeito Municipal. 2 a 31 de Março; 2. da funcionária AI�ira Murara

Art..3. - Esta Lei entrará em vigor na data de MaJhills, escriturária padrão K� 'que poderá goza-Ia
sua publicação, revogadas as disposições em con- de 2 a lí1 de Maio.

T

'

trário. ,Registre-se e cumpra'se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. de Prefeitura Municipal d� Jaraguá do Sul, 28' de

Março de 1951.
'

fevereiro de 1951'.
Artur Müller - Prefe,ito 'Municipal Artur Müller - Prefeito Municipal

Portaria N. 26
amDr.,à.a. cóm vantapm para
tombot.r .8 Irro"ularidades das

funç6.G p.ri6dicas d�•••nhoras

t Calma"'. � l.,ullldor dessa.
,

fun�••

FLUXO-SEDATINA &
pela a ua comprovada .ficáCJa •
multo r.a.ltada; Dev••., UII"

'com conflllßV& :�
'FlUXO..SEDATINA·
UCO.TiU.SJl .11 TODA PARTE

Portaria N. 27
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Despachos de importação do extrangeird e por qabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarqúe e reexportação, bem :como todos ...os serviç'ls
ju"nto a alfândega de São Francisco do Sul, são executll
dos com 'pontualidade e presteta, dispoQdo 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 ,nos trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como annazem para depósito de Imercado
rias em �eral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do
Sul, 'no uso se suas alribuições, resolve, '

-

Nomeiar a complementarista Adelia Pradi,

parat
(�

ê,xercer o cargo de professora, padrão "1" do quadro Encarrega- se de Embarques de . Madeiras de outras {
Unico do Municipio, e como r,egen!e da escola da. Mercadorias para o ,eIterior do Brasil e �

.

d '- Localidades BrasDeiras

iEstra�a Jararácas, com os vencimentos cO,nslgna os

em lei. '.

Registre-se e cumpra-se I LDespachante
das principais .firmas do Estado

e�.Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 5 de dOI Vostados Vlzinhos.

Março�de 1951. �
Artur Müller - Prefeito Municipal

� E ,I 'N.4
Abre um crédito especial de Cr$ 291.762,60
por conta do saldo de 1950 para a cober
turá das contas pagas e por empenhar com.
dotações esgofadas. .

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das suas atribuições.

Paço saber a todos oS habitantes que a Câma
ra Municipal votou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1. - Fica aberto um crédito especial de
Cr$ 292-.762,60 por conta do saldo de 1950, para éo-

carg9 de professora auxiliar, padrão "G" do Qua
dro·Unico do Mupicipio, da escola ,da Estrada Ita
pocuzinho, neste Municipio�

Registre-se e cumpr�-se
.

Prefeitura de jaraguá do Sul, 5 de Março de 1951.
Arfur Müller • Prefeito Municipal

Portaria N. 31
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso de suas atribuições, resolve,
.

Conceder exoneração a· Maria (vone'Paterno, do
.'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A principal parcela da No dia 18 aníver-
receita coube ao imposto
sobre licenças que atín- sari�-se .o sr. Fre-
giu a Cr$ 255.976.70, derico Curt Alberto
contra Cr$ 21.9.069,00 em

1950. O Imposto sõbre Va s e I, destacado
jôgos e diversões que elemento da bancadadera no ano anterior Cr$. .'

525,50, rendeu 3.408,50. .l udenlsta ne Câmara
- O sr. Prefeito Mu

nicipal enviou mensagem Municipal.
a Câmara Municipal jus-
tificando um 'empréstimo Ao aniversariante
de Cr$ 1:000.000.00 para
pagamento da divida flu- .o "Correio do Po-.

tuante, aquisição de dois
caminhões e aplicação do
saldo, caso, houver. na

construção da estrada
Poço da Anra-Corupé e

I t a p o cus in h o-Ribeirão _

Grande. RIo - A dra. Amé-A
. -

d dmí navalhas-Máchinas pera Morto comexposiçao o d rm-
II'a Duarte, Curadora de.

t d
.,

I
' cortar cabelos, martelosoIS ra or mumcipa e

Acidentes do MI·nI·s.tê-longa e detalha a prece- pera carpinteiros, serrotes três balasria situação dos serviços diversos tamanhos de pro- rio do Trabalho, infor-
públicos provindos de cedência alemã (ôollnger) eabeça mou á reportag.em q,ued drnlní t V.' S. encontrará na naencargos a a rmms ra-

em 1,950 registraram-ção anterior. CASA REAL.
se mais de sessenta milEm JJm dos próximos TEERAN, 9 :- .

O acidentes de trabalhonumeros daremos a pu- •

dbl d d
.

t t assassino o primeiro m todo o pais.ici a e esse Impor an e Schiochet, filha do er. ministro do Iran per-
e

documento. Clemente Schiochet. r .,.....-

.

- � �r.. Vereador Ma- _ Dia 8 completou seu
tence a uma seita de .

Cno Nícolínl apresentou na aniversário natalicio o lo- fanáticos que exige a Nomeado 'o onse-
ultime ses�ão da Câmara ,I vem Henrique Bagatolli, nacionalização do pe- lho de Minas e Me-
um requerlm�nt?, aprova- filho 'de Geraldo �agatoIli. tróleo persa. O assassi- ta'lu'rgiado por unammldade. de

_ Hoje faz anos, o lo- no Obdulla Raste arvotos, propondo a mser-
vem Fidelis Baratte. Ain- d

'

25 d 'dgd' RIO 10 _ 'O Coronelçäo na áta de um voto da hole a menina Ivete e anos e I.a .

e,
de congratulações pela Stulzer filha do sr. Clau- declarou que praticara Edmundo de Macedo Soa.
passag�I_II do pri.me�lro 'dto St�lzer. I O ato criminoso porque res e,x-Governador do Es-centenarío de Iolnví e,

_ O chefe do gabinete
"

'bem' como 'o envio de um - Transcorre amanha. . ,

I
tado do Rio, foi nomeado

telegrama a C�mara da- a data. �atalici� .da exma. havia vend�do o pais
ara o Oonselho de Minas

. quele munlcíplo, pela sra. Nlsla Rubml, esposa ao estrangeiro. p
.

passagem dessa magna do sr, Faustino P. Rubi- e Metalurgla.
data. ni, industrial nesta praça. O extinto premiér foi _

- A Câmara aprovou Ai�da o. jovem. Helmuth acertado na cabeça, com
por unanimidade de votos Neltzel, filho do sr. Paulo três balas Tinha ele
um projéto de lei, em Neitzel, a sra. lmgard .

.

dprimeira discussão, am- Bleich, residente em Co- f}uarenta eA OItO ano� e

plíando para a, madelra rupá.. .

Idade. Tr�s cumphces
beneficiada o imposto - Olé! 13 o, Jovem Ro- do assassmo foram de
sobre produção agro-pe- drigo Nicoluzzi, filho do tidos.
cuária. Esse projéto é de sr. Venancio Nicoluzzi, a

orIgem legislativa. sra. Ana Bleich, residente _

Em primeira ,discussão ein Corupá:
tambem foram aprovados - Dia 14 o sr. Fran- N tl'c"as da prefe."tura-os projétos de leis crian· cisco Modrock. industrial

- O I -,

-'r
do as escolas mixtas de nesta cidade.
Pedras Brancas e Ribei
rão Correias, alem de di
versas indicações de ve

readores ,de Corupá.
- Foi nomeada a com'

plementarista Adélia Pra-

d'
,

l L �
di para' o cargo de pro-

moi� color,' ios 0. qu.e, eil���
..'� ,��e���o djarar����la e�

/R I � substituição a Ivone !Ja-

,..fuUn' ')lte:.deirOJ l.� �;,) térno, que foi exonerada.

mm:ll iI'H IMilliIiil /:, .,.
.. �,.,..<:,:,.:.�.•�'.'�' pago Nnoa T:���t:ari�ê�u�

� ""'<;;'fj nicipal o imposto sobre
LEI,E� PUD1MS �� t"f;�"

industrias e profissões.

� �3MEDSEIRÖOS /
"./ �:i�m��Fe°�� m�ni�:r�

<10 e ,êÃ@W>.� !,:,:l!,. em duas prestações, uma

no mês corrente e outra
em Setembro.

'

A Bibliotéca' recebeu os seguintes livros novos:

Páginas á margem da Profissã<? � Pardella��
Cadorno de poetas, Paraibanos - L. Pinto; A Com�
dia Humana • 4. vol. Balsac; Teoria da MetodologIa
e Bibliografia de orquizas econômicas - Cr,uz� Ho
mens do Nordeste - L. Pinto; Lugares e Pessoas -

Diário Crítico � 5. vol. - S. Milliet; Um trem corre

para o Oeste - f. c:_le Azeyedo; Pequeno Mundo An

tigo - Fogazzaro; Escritores na Intimidade. - Mone
zes' Os Irmãos de Nápoles - Werfel; A C I g a n a -

Ab;eu; O Contrabandista - Eliana; O Vale do Rio
Branco - Costa: Fichário n. 1·2-3; Noite Grande - As
fora; Agua Funda - R. Guimé!.rã�s; GI.ossário Bioló
gico - M. Leitão; Auto Su,gestao Cons.clente - E. Co�é
2 vols.; Resposta a Josue - H. de MIranda! coleçao
Saraiva n. 1 a· 20; Obra Completas de RUI Barbosa
vol. XIII tono ,1. - vol. XVIII tono 3.; Dicionário C�
rográfico da Paraíba - C. Medeiros; Como Orgam
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,L O C A I S Frederico Curt' Alberto Vasel
�

Jubileu di trabalho. ôabado
último, o técnico da fa
brica de queijos da firma
W. Weege S.A.,' estabele
cida em Barra. do Rio
Cerro, sr. 'Valentim Staats,
completou seu 25°. ani
versário de serviços na

quele estabelecimento.
Por esse motivo, aquele

importante estabelecimento
Ofereceu-lhe uma festa, na
qual tomaram, parre os
diretores da flrma, os
membros do Conselho
Fi�cal e os demals ope
rários que aH trabalham.
Durante o banquete

oferecido, falou em nome
da flrma oferecendo um

valioso relógio como pre
sente, o sr. Artur Müller,
membro do Conselho Fis
cal, ,que externou seus

agredectmenros e ofereceu
a homenagem. Ao iniciar ---------
sua oração, o orador re
lembrou a figura dlnarnl
ca do fundador da firma,
sr. Wilhelm Weege, tão
premaruramenie roubado
ao convívio dos seus

amigos e pediu um míqu
to de silencio como, prei
to de saudade. Historiou
depois o desenvolvimento
do estabelecimento, íazen-
'do comenréríos sobre as

relações amistosas que
devem existir entre capi
tal e trabalho. Registrou
a presença na festa de
tres outros operários que
também já ha mals de 25
anos alí trabalhavam, srs.
Alberto Reinke; Alberto
Flschere Carlos Lernke,
este último com, 33 anos
de serviços e já aposen
tado pela flrrna.
Em nome dos empre

gados da fírma falaram
os snrs. Leopoldo Krue
ger, chefe do escritório e

Faustino Demarchi, que
tiveram palavras de grati·
dão para com a firma e

especialmente para com

o seu diretor-presidente
sr. Wolfgang Weege, ten
do este tambem feito uso

da palavra agradecendo a

colaboração dos seus au�

xiiiares e operários. '

Valentim Staats veiõ
para o' Brasil em 26 de

Janeiro de 1926, tendo se

empregado, não firma em

1. de Fevereiro do mes
mo ano, como trabalhador
braçal. ,Pelo seu trabalho
perseverante, entrou pare
a fabrica e tornou-se téc
nico na I fabricação

I

de
queijos.
A festa que a firma W.

Weege S.A. promoveu aos
seus servidores e na qual
tomaram parte iodos os

diretores, correu animada
até altas horas da noite.

JORfif fRSCHlnü

'Noticias da Prefeitura. Nos
mezes de Janeiro e Feve
reiro a Prefeitura arreca-
dou 'a quantia de Cr$ .

279.395,60, centra Cr$ .

228.185,20 em igual pe
ríodo do ano passado,
havendo assim' um au
mento de e-s 51.2tO,40.

vo" deseja rodas as

f�licidades.

Dia 13 passa a data
natalícia do sr. Jorge
Erschíng,' comerclente e

expedicionáJ:io, restdente
em Rio Cêrro, ao qual
enviamos nosso abraço.

Certificado de
Propriedade

CAMINHÃO

Perdeu-se um, com o

n: 12�286, tendo jâ reque
rido uma 2. via do meso

mo, tornando sem ,efeito
a primeira.

MAX WILHELM

- Dia 15 o sr. Ger
mano Allboff, diretor da
Empreza de Transporte
f'çenzel S.A. desta cidade
e pessoa altamente rela
cionada nos meios so

ciais. Na mesma' data a

srta. 'Amazilda Piazera,
funcionária da Emprezul,
nesta (..idade e a sra.

Etelvina Ferreira Silva,
esposa do sr. Ernesto
Silva.

Casamellfos. Realizaram· se
ontem, na sala das au

diencias os seguintes ca

samentos: Leopoldo Kohls
com a srta. Erica Friedel;
Werner Augusto Frederico
Viergutz com srta. Lina
Braun; Rolando Strelow
com a srta. Eroa Köpp.

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De ordem do Sr. Pre

feito Municipal de Jara
guä do Sul torno público
que; durante o corrente
mês de .Março arreca

da-se na 'T-esouraria da
Prefeitura Muníoípal de

Jaraguá doBul e na In
tendenoía de Corupá,. o
imposto sobre "IndustrIas
e Profissões", 1. semestre.
Não satisfasendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contrtbuinte su

jeito a multa de 100(0 so

bre o referido Imposto no

primeiro mês, sendo �n.,
tão. feita a cobrançe-fu
dicialmente.
Tesouraria da Pre-fei

tura Municipal de Jara

guá do Sul, 3 de Março
de 1951.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

....------------.... ,__

Hci�entes de Ir8�altio
no Brasil

Formas para pudins,
Banho Maria e ou

tras de folha flandres
Cheringas para enfeitl'k'
bolt's; outros artigos V.S.
encontrará na

•

CASA REAL

Aniversários. ' Dia 5 próxi·
mo passa90, aniversariou
se a gentil srta. Marta

É o que constàva da relação de remessa dos
livros do Ministério de Educação e Saúde.
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