
R·e't i ficacãe
Do .J3r. Mimoso Buíz,

.

nosso colega represen
tante' da Agencia �a
cional, recebemos o se
guinte telegrama: Join
víle, 19. Não foi, confor
me noticiou seu: jornal '

dia 18, Juiz Díreíto,
Chapecó que desmentiu'
notà por mim vehicula
da e sim Prefeito Mi
randa Ramos, Reporta
gem remetida pelos en ...

viados especiais da
Agência Meridional a

Com a presença dos sílío de Oliveira, Paulo É assim que se governa agora em Santa Catarina - Cumprímento da quele município publí-
Delegados de todos os Fontes, Wanderley Jnr., C títui

_

J' ti todos cada Diária da Noite do
,municipios do Estado, Rupp Junior, Ramiro

ons uiçao e us ça para
Rio e reproduzida .hon-

realísou a UDN a sua Emerenciano, Arnoldo Inúmeras vezes temos RENO RUIM E IMPRES- vistos para a exclusão tem Jornal Joinvile ga-
Convenção Estadual em Luz, Nelson Brasil, Ar- debatido aqui o fato da TÁVEL P�RA SUA LA- pura e simples dos be- rante honestidade' pro
Eloríanópolís. . lindo Andrade Francis- isenção do imposto t�..- VOURA". Não há lei, nefícíados pela Oonstí- físsíonaí deste seu velho
A primeira materia co Mascare:ó.h�s, Aquiles rítoríal para os terrenos dizem os pareceres que tulção. Na espécie si o confrade e amigo. (a)

dos. trabalhos éra a Balsíní, Julio C. de Sou � de lavoura de menos de ampare o pedido. Dis- .requerente é pobre e, si Mimoso Ruiz - Represen...

eleição do Conselho Es- za, Luiz Günther, Oarlos 20 heetares, prevista na cordames. Cumprida que êle se enquadra dentro tante Agencia Naeíonal. '

tadual, composto de 65 R. Cabral, Sebastião Constituição. {tosse, como devera, lí-. da ãgura da isenção _

me�bros, dentre os �l\te.ndal, FIares de Na Assembléia Legís.. beralmente, a constitui- constitucional, não paga
quais 3 de departamen- Olíveira,' Artur Müller, latíva.v os deputados da 'tuíção, o requerente já imposto territorial, pois
tos especialisados. Aroldo . Carvalho,' João UDN eançaram de ela- não estaria lançado, nos que não o deve, e não
A eleição foi por es- Colin, Walter Müller, mar pelo cumprimento exercícios que se alude. póde ser executado.

crutínío secreto. Do Ramiro Ulyssea,' Fran desse dísposltívo da nos": E nada deveria. E injus- Prova .que satisfaz o

norte do Estado foram cisco Oanzíanl, Antonio sa carta magna.
'

to seria a sua exéeução. disposto no § 1., do ar

eleitos. OB snrs. Ramiro Palma, Dante de Patta, I Agora, o sr. Joã'O Porque, ao invés de tígo 2. da Lei 255, de

Emerenciano, Arnoldo Padre Rodolfo Machado, Bayer Filho, secretáríc] cumprir desde logo, am- 1949, e pede ser atentí

Luz, Francisco Masca- Pedro Saut Jr., Walde- da Fazenda, acaba de pIamente a Constituição, do, pelo exmo. snr. Go-
renhas; Luiz Günther, Rupp, Wald.r Busch, proferir um despacho, vamos embaraçar a con- vernador do Estado. I

Artur Müller, Aroldo ,Waldemal" Bornhausen, que merece destaque, sessão do tavor que é ,

Carneiro de Carvalho, João Carmo' Mac Do- porque encerra uma um .díreíto consagrado Secretária da Fazen
João Colin, Melquíades I nald, Mario Coelho Pi- mentalidade nova na na lei b.ásica? Porque, da, to. de Março de 1951.

Fernandes, Mathias 0- res, Manoel Donato da administração e na de- ainda cobrar um ímpos-
línger, Ildefonso. Melo'I' Luz, �lzerino Almeida, f�Z.a, dos �ireit?s pr.e- to já.. dispensado_? Pop- (Ass.) João Bayer filho
Para, o departamento Melquíades

:

Fernandes, VIstos na leí, Vejamos o que ainda a LeI 255? Secretário da Fazenda - "Ide,' meu irmão,
feminino foi eleíta dona Heriberto Hulse, João despaeho : ',Contra a, Constituição com as graças de Nossa
Ana Elisa Ribeiro MoelI- Henrique Jnr., Ricarte Jordão Vieira da Ro-' Dão podem prevalecer Já vê

,
o

'

povo que 08 Benhora. Se Deus julgar
mann e para o estudan- de Freitas, Gercino Síl- .sa .. 6,025 r: O requeri- essas regulações capri- tempos mudaram e que vossa VIda util a coletí
til o sr. Paulo Henrique va, Antonio Barros Le- mento pede o cancela-r chosas e claudicantes. o respeito aos dísposítí- vidade. Ele o poupará.
Blasa. mos, Mathias Olinger, mento de sua dívída Alias a Lei 255 deve ser vos legais começaram a Mas se Deus o chamar,
A Mesa diretora do Waldir Walendoroski, preveniente do imposto revogada. :JjJ 08 lan�- se.r aplicados. ide, meu irmão, porque

Partido ficou constituida Carlos Moritz, Vitor territorial de 11948 e mentos devem sei' re- todas as nossas almas a.

dos snrs.' João Bayer Fontes, 'I'rogílío Mell.o, 1949, em virtude �e suá, ele pertencem".
Filho para Presidente; Clodorico Moreira,. Ilde- precária- situação iinan-" O dr. LaUreaDQ, quê
Brasílio de Oliveira, vi· fonso Mello, ' Ad.olfo He- ceira. Juntou um atesta- Cenas emocionantes á beira entrara amparad.o' p .o r

ce; Oswaldo Buleão Via- ring, Ivan. Vilar Rabel.o, do de 'miserabilidade. A

I d leI-to do famoso' 'amigos, saiu sosinhü.. O
na, s�cretário geral e Pedro Maciel, Hon.orio dívida é' de sessenta e , O seDadüt Albertü Ribeirü
Clodorico_ M�rei,:"a, 2'. d.e Castro, Fráncisco seis cruzeiros {Cr'66,00) Padre Antonio desejou ampara-lo, más
secretário. . Gottardi, Fabio Silva, inform�ndo .o sr. Coletor,.

.
.

.
.' ", ,

.o médic.o d�ße>;." �
.

. Ral'lJ.. o QQnselho -�e- iTo8é PadfDm;::· .. ,Ottbto mr�"'dD-� Fói afJetlÇÕâaó'o' médico "Nàpõléãõ uúféanó,
,

,.;_�m-.o;�eu·' vQú11êm
liberativo foram eleItos Wagner, AntC?nl(� Carl.os, s.obre um terreno de cuja vida corre perigo _ Sentiu-se depois s.osinh.o. Sint.o-me real--
,os snrs. J.oão· José de Konder Re�s, Uirlch 195.600 metros quadra- Ih d 'nh' EI·

' ,
mente sob uma f.orte r�a-

, Souza· Cabral" Adolfo Müller, Dna. Ana Elisa dos, do valor de quatro, me_ or e an ou �Sl ,o
- e e sua esposa çã.o que me permite an

Konder, Bulcão Viana, Moellmann e Paulo Hen- mil 'e .oitocentos cruzei- estão sob a proteçao. do Estado - Acha que dar sem maiores diflcul- ,

Aristiliano Cabral, Bra- rique Blasa. ros (Cr' 4.800,00), "TER- não morrerá tão depressa dades. Püdem dizer que
, realmente me sint.o me-

\ RIO, - Chegaram a resa.fam b�ixinho. O pa- lhor depois dessa bell(jão
esta capital, via alirea, .o dre Ant.omo leYJnt.ou-se que tant.o satisfez a.o meu
médi® paraibanü Napü- u� tanto do ledo e m.o-, coração.

r RIO - A duraçã.o da gund.o a Transpord Arili- Ihou n.os canais burücrá-, leã.o Laureano, cuja vida lhandü .os de�08 na água Mais tarde a �ep.orta-
chamada "h.ora de verãü" nes, .o trem de aterrisa- ric.os do Ministériü da vem sendü minada p.or benta, fez .o 8mal da c�uz gem ·f.oi encüntrar .o, dr.
tem sidü Qbjet.o de duvi- gern enguiçou, e .o res- Viação, a quem pertenCfDl um c!lncer c.ontraid.o nu� s.obrE! .o r.o�t.o do médlcü, Laurean.o em sua resi
da. Da capital e d.o inte- pectiv.o indicad.or tambem .os galpões e .o local' es- h.ospltaJ d<;>8 Estad.os Un!- Em segUl�a ben z e u dencia c.om excelente as

rior dü pileS chegam, falh.ou, de m.odQ que .o CQlhid.os para aquelé re'3- d.oa, em VIrtude de quel- uma medalhIDh� de Nos-
pect.o. T.odos diziam que

CQnstantemente pedid.os de pil.ot.o' nada sabia. Os taurante. madura.
, .

sa Senh.ora Idas Gr_!lç!la, se .operara um milagre.
'esclarecimentQ a respeitü. b.ombeir.os c.orreram para -x- O dto Laurean.o roam- ent�egando;� a.o medlCp D.o semblante d.o resto
Afim de clucidar .o as- .o lücal t'luand.o .o enürmp. BUENOS AIRES festou o .de'sejo de visitar e dizend.o: Traga-a sem- da familia' huia também

Bunto, c.onvem lembrar quadri-m.otQr deslizüu sü- Uma quadrilha de falsá- .o p�dre 'Antoni?, de Uru- pre. a.o pe,�coço, tlue ela desap�recido aquele 8inal
que .o gQvelln.o, pelQ de- bre li fuzelagem, mIJs fe- ri.os internaciünIJis c.on-I cama, no 'h.ospital .onde o aluda,rá . de angustia e tüdos pa-
creto' n. 27.496, de 24 de lizmente, nã.o precisaram seguiu cülocar na Argen- se enc.ontrá em tratamen- La?reano e sua esp.osa, reciam c.ontentes.
NQvembr.o de 1949 insti- intervir.

' tina 400 mil dólares em to.
. ,

e.moCI.onados, curvaram- A esp.osa do médico,
tuiu a hora de "verã.o·' -x- nQt.fts. Onze d.os falsári.os FOi levado p.or amIgos se .!lute .o sac�rdote e lhe

sra. Marciana, disseü se-

em t.od.o o territóri.o na- RIO - O Tribunal de füram pres.os desc.obrin- e parentes. N.o moment.o bl?Ilaram a !Da.o. guinte:
cI.onal marc.ou .o perí.od.o C.ontas registr.ou a distri- d.o-se que �s mesmos d.o encontro 'do mé�ic.o, �m. seg�Jlda. o padre - "Devem.os ist.o -tudo
c.ompreendidü entre a h.o- buiçãü d.o crédit.o de 50 :inharn suas sédes em c.om .o sacerdüte, t.od.os Ant.onI.o dIsse. á milagrosa intervençã.o
ra zer.o de 1. de Dezem- milhões de cruzeir.os,.á Buen.os Aires, Rio de Ja- dü padre Antoni.o·'.
brü de cada anü até 50 Delegacia Fiscal em San- neir.o, Havana e Paris. dizend.o que um milhã.o düs vultuos.os dificits que Na marlhã de h.oje a

de Abril d.o an.o seguinte, ta Catarina, para c.o.ns· -x- de cruzeir.os c.oubéra a apresentam. rep.ortagem v.oltou a re-

para sua duraçã.o. Dessa trução da ferr.ovia Blume- RIO -' Informam de .outrü bilhete que a.o sair --x- sidencia d.o médico, que
f.orma expiraria nü pr.oxi- nau-hajaf. Fortaleza qlle f.oi assaEl- deixára p.or �squecimenr.o FORTALEZA - Forte declar.ou:
m.o dia 30 de Abril aque- -x- sinadü em Iguatú, pür em� casa. chuva caiu s.obre a, capi- "Nã.o m.orrQ mais. Já
la in.ovaçã.o h.orária, T.o- WA�HINOTON, - Até m.otiv.os pess.oais, .o de-

,
-x- tal cearense, causando estou bem. Olhem". _

davia p.or decret.o p.oste- 1954, .os Estad.os Unid.os putad.o Francisc.o Alexan-
_
TERAN - Aql>dulah grande entusiasm.o. Tam-, Levaut.ou a perDa que

riür,. datad.o de '14 de terã.o um c.onjunto verda- dre de S.ouza, que rece- Hosein Oh.omi, estudante bem em algumas cidades estivera quaai paralizada.
Abril de t 950,

'

.o presi- deiramente p.oder.os.os de beu 21' facadas deoieridas de direit.o, dispar.ou seu dü inferior1' cairam chuvas - "Estou me recupe
dente da Republica alter.ou armament.os, prQnt.os para p.or SebastiãQ de Almeida. rev.olver c.ontra Abd.ol esparsas, que nã.o basta- rando. Estive com .o pa-
a redaçã.o d.o decret.o an- uma guerra global. Essa O crimin.osü f.oi pr�s.o. Amid Zengeneh, diretQr ram" entretantü, para des- dre Pint.o e fui abençoa-
teri.or, antecipand.o a du- declaração füi feita pelo -x- da Faculd�de de Direito fazer os efeit.os da seca. d.o e c.omeçü a experi-
raçãO do peri.odo para 5t m.obilizad.or da defesa RIO- - Revela cürres- e ex-ministr.o d.o gabinete- -x- mentar as primeiras me-

de marçD,' a.o mesmü Charles Winsün em en- p.ondencia de Pürtü Ale- de Rasmara, pertencente RIO - Seguiu pür via lhoras destes u 1 tim .o 8

tempü que adiantava ex- trevisfa a.o "Unidet States gore para um j.ornal 4aqui: á uma família m.odesta e

I
aérea, parte düs j.ornaJis- long.os quinze dias".

'

, cepci.onalmente para 16 News, An Würld RepQrt". - "Hugo TiberiD veio da que nãü tem Iigações'cQ-n tas bra�ileir.os que vã.o RIO,
de Abril, a sua duraçãü Acrescent.ou que aquele ItIJlia, c.omo imigrante pa.- a QrganisaçãQ "Fiddai assistir a cQnferencia de - A.o receber, em Petr6.
no an.o passad.o., an.o, alem de atender ás ra trabalhar na lav.oura. Islam", instigadora d.o WashingtQn. Os membrüs pülis, .o dr. Laurean.o, .o

Este an.o, de ac.ordo necessidades da defesa, Dedic.ou-se efetivamente a assassinatü dü primeirü da nüssa delegHçã.o em- presidente da República
c.om .o decret.o em vigür, .os Estad.os Unidüs püde- ess� àtividade, vendend.o ministrQ Rasmara. Trata- baram, tambem p.or via disse-lhe: Desde hoje .o

a "�üra áe verã.o" expi- rã.o mesmo aumentar a porém aü mesmo tempo se duma - vingança pes- aérea. dr. Laureano e 8ua fa-
rará nü dia 5t d.o cür- pr.oduçãü de bens de bilhetes de IQteria. Agora süal, PQr ter .o estudante -x- mília estã.o süb a prote-
rente mês, c.onsumü civil. acaba de ser denunciadQ fracassadü duas' vezes R I O Chegou no ção d.o Estad.o".

-X'- -x.....: a PQlícia cüm.o tendo pa-, nü exame de direitD". transatlantic.o "B r a s i I"
'

RIO,
N. YORK - Passagei- RIO - O ministrD da iO a Rüland.o Del M.od.o -x- uma grande (.aravan.a de O 'sr. Getuli.o Vargas re-

r.os e tripulantes escapa- Educaçã.o pretende CQns- Giangr.ossi apenas 1.000 RIO - NQS circul.os negüciantes de L.os An- cebeu um telegrama do
ram ilesüs, quand.o seu truir um restaurante para cruzeirüs p.or um, bilhete Iigad.os a.o Cadete diz-se geles, na Calif.ornia. Que- presidente do Uruguai,
aviãü ,ConstelatiQn sem 5.000 estudantes na PQnta premiado 'nã.o corni essa que .o g.overn.o está dis- rem eles c.onhecer a c.onvidandü o dr. Laurea
trem de aterrisagem n.o d.o Calabouç.o. O projéto importância mas c.om um p.ostü a, fechar .os jürnais América dü Sul e espe- n.o a internar-se, COlD sua

�er.oporto de Ph.oenix, já f.oi apr.ovadQ pür Oe- milhã.o de cruzeir.os. Tio. "A Manhã" e �1A N.oite", cialmente .o Brasil. família, na Clínica d.os
Estad.o de Ariz.oma .. Se- lulio Vargas, mes enca- bériQ c.ontesta a acusaçãü, de Sãü Paul.o, em virtude Cancerosos daquele país.

Diretor; Al\tUR MÜLLER - G�
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A CONVENÇÃO DA UDN UID Despacho Revolucionário

Transporte de
Bananas
Conforme telegrama do

Chefe do 3. dlsrrlto do
Trafego, ao sr, Prefeito
Municipal, a regularlsação
do transporte de frutas "

nesta zona, será' regularl
sada logo que esteja es-,

coado o do trígo do
oeste catarinense.
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CORREIO DO POVO

"

.

� ;DOMINGO, DIA 25-3.-1951 ,- • ,t

, Jr A. Mililar de Jaraguá do Sul

Inspeção c/.e Saúc/e - Époc." Complementa,
I
-,'. • I '

; Para conhecimento dos interessados da-sé
�publicidade da circular recebida do sr.. Cel. Chefe
.da E. T.16a. RM. e que é. do seguinte teor:
� 1. - Afim de evitar que patrícios nossos, por
-desconhecímento de causa ou inadvertência, ve

nham cometer o criDie de ínsubmíssão
'

prevísto
em lei, solicita vossa patriótica, valiosa e ímpres
coo�v�c�����oo�nU��".rp��·---------�----------�--------�.--
��8�� ':;:i��3f':,s8��:i8ién���C��f;'��o� =�g;: IEIlllll�r. §unI Bras[Menta �t Bdnd�., ,S.A.de Saúde na époQca gelradi, qlU3�BosCmeJslD:0s .dl�YSem 1.1"\ ' __ ·t ". \

.JO-INVILLEcomparecer ao uarte o . .
- OlnVI e c., ...a r z:

. ,

para Inspeção na Época, Complementar ( , .1'

,: . ,

..

'"

� (Sob, Administração \ do Governo' .Federal) '.,'
.

. 2.'"'"7" ,Estã,o Incluídos no item .anterlor, todos· ". J"
". , .

.os .conscrítoa.. especííícados .no item II, do .Plaao '.
"

..
'

••
-

Ä" .,8"', 8'1.,1... IRléUEllA' ':
'

Z e I a d:o rBegíenak.de Convoeação e Seleção �e:�aú,�e;,'::,]: 1 ::i: r ' ••••1•••
'

I.i '18'•••"1:' ",' .: '.',
_ '. :

'

3. -;- Os conscritos deverão' sei ,�mba,Qä.d�s -fJIP.�, lil.,b,�, completa .d� M9TORE�" 'ÍÍa�óji,ai� 'e; estrangeirQs >.de <alta a. baixa " �(Ökon�m) ,

por essa J.A.M., de modo a chegar:êof aö, c;l,e�tlilj>, rotação, de 1 à 9T'HP, para 220/380 Yolts. 50/60 eielos "J. 'P�cisa:.se pata a Sédee:xatamer'te �ntre 20 de ab�it t�4; �t�"-,�o ,,_': ,� MOJl'OR��,:�Ilr:�a G,RA:JIr.IME., d� 97. !�1\}70 rotaçõ�s":p_or mínuto, do Clube A. Baependí.día Õ da maio, POlS,_SÓ neste perfodoJ�ncl.oÍÍ;�r�o Li '; 1 it t. I
' ,220, yol�s� '5(), ,c"ICI.�,�'/ \ � ",'_ J " .,

". 'I DisPP'���e, ó�ihJá, 'möre.as Juntas de Inspeção de Saúde:: 'lY,l� o;, c' '�:!i �,!', :1 ,'" t '....EIf••a "al' -.I.I�..
. - dia. In.formações' com' a1·.- O tran.sporte será por.cont�l�o 'Est�htP "I,'d! �'� :11,;1�\tfo\��a. � . ta'._ ; .. .: '�.' " ,'" ':.' Díretorta do Clube�e sollc.lt� vos, seja observadas, rlgo/0��plel:ll�"''Ías ,Bc)MB_AS�para ruso-doméstíeo e fins mdustrlaIs:"M�rca, RAUPT.,- rotatIvas,'� '�",' ,,,

\
.

prescr.J,ç��s,_ consígnadas nas letras � !t"G,.�t�m ?C conjugadas com motores ,,��no�asicos de .1/4 n�, �árca. ,LILI:A
'

,

do P.R.O·S./1951. ,

. " i', ''y. i", ;;) í,� " co'� valvul,a elevadora .a(;llon�das I?or mot,ores .trlfásl�OS de 1 G,HPassínado HUGÖ,:$h"YA' sevmdo ate 50 metros de profundidade. ',"
'., ,,'.' "o' DOl88 ' D8'l8 futebol'., chef�:r��f<:��:(1! o

."

Artigos IE!étric�s: jara '�: .. íar. ,-, !xtra' ófíöial, vole'� eJaraguã do Sul, 10 de Março de �1951. Sortimento, oompletn-e , varíadc de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOE?, de Juvenis tem sempre em
Artur Müller,

.

ARANDELAS. . Stock a 'CASA REAL.Presidente, .t.A.M. MATERIAL ELÉTRICO, em' geral para instalações de luz e

."-.r.iJl:����.�B�ra::"'IiIII", de pedido Si���?Q��d;!�4l*"��':.��n�!�Ci:'::·pr••I.ia ',a qualquer r"',,;;:�·:::::,·,·mlmri�a d� Ferramenta� '��rí�ola8 W�@!®�@!®®!®@!®��� �AN TARTICAI
D E

I)
-

Tosse, Asma, Brouquite, Rouquidão, e Resfriados '

-!� .

.

�

p.E��"..��!GEL II" TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPß�nHB RflllßIORIO �I !�:�:�:..�:.,��:Il
. JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA (@ Encontram alivio imediato com o uso do

, ••
o

'

-. i
-' I n O O ID P a p á v e 1"

"

IMPuREzASOO'SANGUE?Executa-se qualquer serviço de ferr�J,nentas,·,e., " " ,

'. �, , '

.s

agrlcolas para uso de lavou.ras, como:"
'

�' ,'..
.

� i I .

n·'·
.

O li"
.

,l '_ .. ". '@),fLIXIBJfI16118,1se(Viço�;��:d:.������a!:�J I', fSlloral �H:' "O"teU' r: H� DIHIßH, I . >o,NU�,T��, �I�""S,.0 ... '
" ê) OPEITOBAI.Jn.&ISCOlUlECIDO�O'BRA:SIL, ..�", :: ".',

.,

i\®�®.i®@J®�_@.i.®__"���" ,c.ure..���� �!�s "e pq�pe $�U
-

'

, ", "

,

. ,. "

,
,; • '.

.

b�lD, pin&�lf& >;�OIPPJ;an�C?1 ,�a
il' _FR�OOS(jt;�t-IàMICOSJ FARMACIA NOVA

" ':
- TC)ll1ll.tnot· :'_ ,"'

, ""' 'li:;';, ,,' !, ,ii l 'i';

".V{&jQ ÇR��ADO .. , • Jl.,l.lOJlJR,!O .UIO�ST.
'

A'Íi�b��ci;',:,_j..ConttibJiid�il.ê!�" Seguros
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: ",o Plahos' econômicos, e contãh�is d� en

tidades comerciais, industrláis,' agrícolas e civis
de fins" êco'ifômico�:
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'.' ElaBoraçãO de ;'cobtratos
.

e' es'critas o;.
,

Declara�q,�s',!l� .firW�s����v!duai{:J-e �o]�liy�s. -': ri.

Legálização '- Minutas pal'a<lançamento� lOi'tnals .

,de escritas -;.�ImpÕBJ;o ne :Renda., "

, I •• Fuzões,. eQe:ampações;e alteraç�es so-

ciais.'- Modifi�4cões de tipos,jP:r1�i'çp� iqe s�- ....'.'I'_._....._. k ,J�lelo�e N"�9 ' C. Postal, 19
ciedades ·':Aditivos de contra�s - Atas - MI-;o \�: .1:':':, .. '" , J.�R,AGUA: BO SUL
nutas p,ara lan�ßmen_to{:J .:çEjlat!�os;,.�Ji} .fuz�õ�s,'

fllgurllno l;A"m" 'e·.r·'IIC',ij:O' II
I v Sa.ntd'Catarina', .'

encampaçõeR, alter,açoes emo(llflcaçoes soc�,8:ls'l
" ,U VO' 'Distratos sOlciaÍs -' Gancelamento' de' tASSIIATURA ANUAL

firmas' .. Levantamento de balanços - Minutas (National Bel/as Hess) CrS 35,00
para os lançamentos relativos s liquidações.

O Perícias judiciais e extra-judiciais - Re,
visões e Parecer "'Assistência técnica contãbil,'
jurídica e' fiscat '

-1-�''EEII!!!!FI!Fir�!j 1I!I!III!!I�'-'_"-'I�11EiEiE11o Assuntós trabalhistas - Naturalizações _
i

.- • n ", . "_"_"_n_" .
,

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços 'comer-
'

i. Dr. RENATO WALTER _

ciais':S'J:�'GENTES DA' CQMJ?ANHIA I
M É D I � o

,
m

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN-, CLINICA GERAL - Ç:RURGIA - DOENÇAS I
G Â": � Fôgo _ Transportes - Acidentes Pes-

• DE SENHORAS - PARTOS Isoais e .do �r��alh�. -:. Automóveis'· Respon- I .

UL�RA-SOM - Tratamento moderno e efi- Isabilidade CIvIl - FIdelIdade,
\ <nente, ,pelas ondas ultra-sonoras, da.s Dores e

_.

, ',. '

'
,

"
. '.

� I Inflamaçõ!3S: Dores re�máticas, artrItes, lcm- '11'1-. Ru.a ,Mai.
Deodoro, 136 - Cuxa 'Postal, 19 '

�ag.o.s, n.�.vra.lgia�� .ciática. Abc,e�s.OSi furu.'n,cu.
fos" "'"

. ,- JARA'UÃ 1JOISDJ.'�, .

IlDfl�maçao dos s�lOs,'d!,s, ova�lt>s;d� ptostata .• 111,1 -' '.
. .

.
. '- <.

, Afi:JcçõeS'; da' pele� fí�tulas, varlze� e ulceras re- .

'I''\, ," t" ,

"

".

"'1
'6erc('b8;,A8ma� afecções:do'estômago,' etc... .

, :1E!i!EE!!'.EII_!!5!!!E!!�:!i!ii!�_!� I . .; MAS\SÁGENS ;ELÉTRIC:AS C-iê.rrratamento'l'li, .

.:.
'

,."� '1' d'a-s Paralisias c9m reativação ..
, das funções'.11

'Fe''b're''S',' " "",.-;.".,(��,.�{l,SI,.M.��i!."r.. .Jas" t "n:m,i;f�u�alles e.',ner..:v,osas. At!Ofias ...,f.raqQ�.sa fun- '1'1"1-: ,'. : .

,
": �mpall1tl��mq. ':. clonaI ::tiOB musculos em geral, da beXIga, or-

'.:

- CURAM-SE Hx�iD�����E',��=edelr�,11 ���t�g���o;À�tc�.. DiÄt��Mi� ,;{ �L�tRO-:1�
,,' ',.

"�I'
,

A": f
o. "11-

,

CIRqROIA -j E,LEJ:'RO-:COj\ULAÇAQ, I,C�PSU �s n Jse�on�cas 'iii ,. .' BANH'OS' DE 'LUZ -; o.l�a!os u!tra.;.viple:ta e _'

Mlnancora III I
mfra-vermelho... .

., ". l" (" I"

i' '.
'

I'
:, CONSULT6RIb - lt,ll a dos Bomh�iros 1'-Em Todas as: Boas FarmáCias

, (Jardim'�auro Mueller) esq. Rua 9 de \Março ,.

L b t" MINANCORA
'

das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas Ium produ,to dos a ora or�os RESIDÊNCIA� RuaMinistro Calogeras, 3'50 ...

- Joinville -' Sta. CataÍ'in� - L Fone 305 - J O I N V I L L E ' S� c. II�.�.�.�."1IIIIIII1lII QllIIIIIIIIIR_.wu_M_� -'__I:_�IEi&!' li a !I5lilI5l111l1i11i!i 1EEJ:!!!I!III"'_lIiEE!!EI!II.;&iil!l_I-�I· I !EI
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��mHmm..__il�����
CASA DAS TINTAS.

,
.

A M!IS AIT·IGA .,ÁSA. DE .JOIIVILI

Leva ao conheciI�tEm'to da praça que
fechou sua filial desta cidadej ,agrad�ce�do
a preferência que sempr� .lh� ..

foi d a d a e

contip,uando ,a disposiçãO; de sua'amavel fre,
gue�ia . e.m JoinviUe, ã, R,UA DQ PlUNGIfE,
860" onde co� ,prazer recebera ordens.: \

Tintàis pára' Pinturas 'de
�

CasaS',t'M6v'eis,
Maquinas, Caminhões, Automóvei�, etc.:�,
'Tintas a Oleo; e em PÓ, Alvaiade, Ge�s�,
Zárcão, 'Colas, Cal,

.

Óleo de Linhaça. Ägua
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para janela.

' .

.

MATRIZ:,· , "

RU! DO PRIIUIPE, 880, - J O I N V I L E

"�I';ER DO CO,.'ÉRCIO DE TINTAS

Os fumantes costumam
alegar que fumam duran
te o .trábalho porque o
fumo lhes d� /boa dispo'
sição e aclara as idéias.
Puro engano: o fumo di
minui a capacidade de
produção, prejudica a me
m6ria e tem aç,ão nociva '

sôbre a inteligencia.
Torne o trabalho mais

suave e produtivo, evi
tando o fumo. - SNES.

COITRA' CasPA,
.. '

OIfEDA Das CA, Engano, dos que fumam

BELOS f DEMAIS

AUCeOn DO

COURO CABELUDO.
T�ICO ,CAP\LAR
POR Exc:�äl:l(lA

. ...;..

,;; ,�;',S I L, y�E I ffA ••
1

a qu� dispõê de rnaior,ßortimen.
;.lmp�gW _ 'Wu; ua:: '"to na' ,praça 6'�()fetedé séus : arti

, Tosses gos á preçQs vantai.sos.

'��.,ii�t. ,1'1: 'J . ',�Í1a ( M�I: �I9é���ro 0/ 3 �Jara�ua
Bid��íia"'" �, .����
.::E��fu�s•. ,: , i
- Convalescenças

v:rNlI.Q'çREQSOTADO

Vende-::se na,. '

Sóc. Gráfica' "Ayeom. lIda.
.ER.NTE

PllÜlO, P.4d
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CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 25-3-1951 -

Prefeitura Municipal da Jaragua do Sul PREFEITURA MUNICI

p'A.L DE JGUÁ. DO SUL

EDITALL E I N. 1 o

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C o C E I, R AS,
F R_I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

,

De ordem do Sr. PrG-
Autorisa empréstimo e dá outras providências feito Municipal de Jara ..

Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do guá do Sul torno público
Sul. no uso de SUas atribuições" que, durante o corrente

Fac sab C- M" I mês de Março arreea-
fO er que a amare umcipa votou. e

da-se na 'I'escuraria daeu senclôno a seguinte Lei:- 1
-

Art. 1. - Fica o prefeito Municipal autorlsado Prefeitura Municipal de
Jaraguä do Sul e na In- Certificado de

a contrair e contratar com casa bancária, autarquia tendencia de Oorupä, o
'

'Propried_adeou qualquer outro estabelecimento nacional, um em-
,. ,

I imposto sobre "Industrias I
CAMINHA0

présnmo até o va or de um milhão de cruzelros.
Art. 2., _: o, juro a ser pago não pode exceder e ProfissDes", 1. semestre. Perdeu-se um, com o

de 10% ao ano e o praso máximo de resgete será Não satisfasendo o pa- n. 12.286. tendo jâ reque
de 10 anos, em prestações anuais, a contar de 1962. gamento no referido mês, rido uma 2. via do mes-

Art. 3. - A importância desta operação' será fícará o contribuinte su- mo, tornando sem efeito
aplicada no pagamento da dívida vinda do exercício ieito a multa de 10% so- a primeira.
de 1950 (Restos a Pagar) e o seldo na aquisição bre o referido Imposto no MAX WILHELM
de Caminhões e outras máquinas pare conservação primeiro mês, sendo en-

de estradas de rodagem e construção destas. ,tão feita a cobrança jn
Art. 4. - O orçamento de 1952 consignará a dioialmente.

verbe para amortisação da quota do 'Capital e pe- Tesourada da Prefei-

garnento, dos respectivos juros. tlft'a Municipal de Jara-
§ Llnlco - Para pagamento do juro do correu- guá do Sul, 3 de Março

te exercício, fica o Prefeito Municipal autorisado a, de 1951.
abrir o crédito necessário, dispondo do exesso da
.arrecedeção. '

,

Art. 6. - No contrato a ser lavrado, poderá o
Prefeito Municipal incluir as clausulas de garantia
que achar necessárias, excluídas as que oneram bens
imóveis.

Art. 6, - Esta Lei entrará em vlgor na data
de e u'a publicação, revogadas as disposições em

contrário.
. Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 14, de

Março de 1951.
'

José Hock
Francisco Ersching
José Gadscher
Domingo Tomanini

Formas para pudins, Antônio Schwarz
Banho Maria e ou- José Reiser

tras de folha flandres Adolfo Buettgen
Cheringasl para enfeitar Angelo Rubiní
bolos: outros artigos V.S. Ignaeío Wasch
encontrará na José Albus

CASA REAL M�x Wilhelm
Willy Bartel

---�-------------------- José Tischuer
Matheus Weh
França Mokwa
Vict6rio Oasatí
Paulo Voltolíní '

Erich Funka
Otto A. Hoffmann
Xavier Hoermann
Alberto Hausen
Ãugusto Hoch
Curt Hermann
Carlos F. BeUman
Ricardo Bohwegler
Ernesto Pforr
Gorhold Neumitz
Paulo Felipp
Otto Hertenstein
Otto Kraúse
Walter Brosowski
Carlos Brosowski
Kurt Klotzch
Haberto A. J. Eiper
Gothold Neumitz
Augusto Boller
Trautheim Volrath
Augusto Eickopp
Otto Holbrecht
Elisa Bardin
Eugênio Pradi

Vende-se em Corupá
• r

Por motivo de mudança para Porto Alegre:
,1 Bangalô novo, 5 peças, moderna construção,

terreno 20X50 mts, Cr$ 25.000,00. 1 casa com 6
peças e 2 ranehos, terreno 8 morgos, plantado,
árvores frutíferas Cr$ 25.000,00. 1 casa com 6 pe
ças e 1 rancho, terreno amurado, 60x60 mts., plan-
tações Cr$' 50.000,00. 1 casa com 8 peças, terreno
36x70 mts., possuindo aos fundos uma casa com 4
peças Cr$ 65.000,00. Todas propriedades nas prín
cipaes ruas de Corupâ. Vêr e tratar em Corupá

do com Francisco Ferreira, Rua Nereu Ramos s/no ou
com Dejame Barbosa. Av. Getulio Vargas, 900
Joinvile

" O AN'jO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

'lOMBRIGUEIRA MrNANeORA
• . "' Vermífugo'' 'suave e

- de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
• ME o n. 1, 2, 3 e 4

.

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e 'poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIB!

II!-===::::III.-=C:==::II.II.C=::IIIC==::III-====-.�MIR!IfCOB! para o seu tilhinho. � MUDA 5E. um produto dos Laboratórios Mináncora _.' -

- 10 I N V I L L E -

D
F8UTFI81S 1 08NII1IIT.lIS

��
_ _ _ __ - _

:;..

,

Iu- ..�
.. · _-_· __·__..· .. · · ·�·····__·_..

_;_·
.._ _ ·

ii Laranjeiras, Peeegueíros, Kakiseiros, Maciei-

�:iiii AUTO JARAGUA S., A. II ras, Jabotíeabeíras, etc. - Roseiras, Dahlias,
, : Indústria e Comércio ii Camélias, Conüeras, Palmeiras, ete., etc

Jl::1 OFICINA
'

Serviç�{ "FORD" li Pe�am Catálego.ßostrado
Portaria N. 33 i MECÂNICA AUTORIZADO ii LEOPOLDO SEIDEL - COl'upá

Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do ,i:l _ Rua Ma'rechal De.oIara _ J A R' A 6 U' A DO' SUL _ li.l iiiiii..II==::::::::II-===::IIIC==••==::::::::IIIC==-Sul, no uso dé suas atribuições, resolve, •

N AI P d d ii IINoméla ice e ri, pera exercer o cargo e ii Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes. !!professora Padrão "G" e ter exercicio' na escola de ii _ Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ..

Ribeirão das Pedras Brancas. ii ladores e Consêrto de Pneus.
.

ii
Registre.se e cumpra-se

' !! ::

Pref{>itura Municipal de jaraguá do Sul, 8 de ii Esta oficina está instalada em condições
março de 1951. ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou

,Artur Müller - Prefeito Municipal i.:.·'.= reforma em seU automóvel ou caminhão, bem
: CGmo retificação de motor�s etc...

li Todos os serviços são executados com

:i.:. esmero, por competentes profissionais e a pre
i. ços razoáveis. Também dispõe d'� s61da elé-

I �:::::���:��:::�::�:�����:�;::::::::::::::::::::::::::::::::::.o:::::;::;:::::::::::::::::::::::::::::::P '�,: . ::

Artur Müller - Prefeito Munic}pal

F. VOSGERAU
Tesoureiro '

L E'I' N. 1 ·1
Altera o Código de Posturas

Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá
Sul, no uso de suas atribuíções,

Faço saber que a 'Câmara Municipal votou f.eeu sancíôno a seguinte Lel t-
Àrt. 1. - O artigo 20, <lo Oódigo de Posturas

(Lei n. 18, de Maio de 1948) ficam' íncluldos rnaís
os parágrafos seguintes r-

.

§ 6. - A prefeitura poderá exigir 'em qualquer
outra época as medidas previstas neste artigo.

, § 6. - No caso 'do· parágrafo antecedente, o

proprietário do imóvel será notificado pera proceder
a lírnpeea dentro de oito días e, se não o fizer, ser
lhe-á aplicada a multa, e o serviço Ieíto pela admí
nlstração' é cobrado amigavel ou judicialmente.

§ 7. - As exigências do artigo 20, aplicam-se
as estradas particulares e as ainda não recebidas
pelo Municipio, desde que tenham mals de um pro
prletérlo residente na mesma.

Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 14 de

Março de 1951.
Artur Müller - Prefeito Municipal

A.lDas a devolve.
As pessõas abaixo relacionadas deverão com

parecer na Delegacia de Policia ou Prefeitura para
providenciarem a devolução de suas' armas, apre
endidas durante a guérra:

NOMES
-

ESPÉCIE
espingarda

e

'e

e

e

e

e

e

c

revólver
«

« .

espingarda
te

-

«

«.

«

«

«
«

«
.,.

«
r

te

«

«

«

«

pistola
espingarda

«

«

«

\ «

revólver
«

.-. espingarda
pistola
revólver

«

pistola
espingarda
rev6lver

"

Dr. Waldamiro . MazurachBß
e•••E ••'8.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterizac;�p

- Ráios Inira.vermelhos e azuis. �"

A$ PILLULAS DO
ABBA DE MOSS

SÃO JNFALLIVEIS
Not Prisdo de Ventre
e nas molestias do
flGADO

ESTOMAGO
� INTESTINOS
Fastlj·os, Azia, Vom'i'tlOs,
Pcaa'éJe-iio.s, f,ncfisgutões,

CO'tioea$ -do Figado.
(lares, 'Di,gestões Penosas,
OÔres no ESfomago, Mão

_Hal'ito� Retençdo' de Bilis.
�. -

Vende-se em -toda parte.

Celso
I�
,

DESPACHANTE ADUANEIRO
sÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO. - Telefone,03
,

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
. exportação para o exterior e dentro do país, iransito,
reembarque e reexportação, bem COIIIO todos os serviços
junto a alfândega de São Francisco do Sul são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo'para este fim -

de uma organização perfeita COIII escritóriO e técnicos.

Dispõe de/páteos para depósito de ma4eira junto ao qu!'
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

EDcarrega- se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o uterior do Brasü e

Localidades Brasüeiras ,

Despachante das priDcipais firmas do Estado e
,

, dDf "stados Vizinhos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



filha
.

de 'Ricardo Carl'
ßernhard Friede! e de
Anna Klitzke Friedel.

Edital N. 2.937� de 20-3-51.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente': PAULINO PEDRI Impréssona Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda.
CMXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da .Fonseca, 136 - Fundado em 1919 ...,... TELEFONB N. 39 Ele, brasllelro, 'solteiro,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-- comerciár i o, dom ic i liadoANO XXXI 'JARAGUÁ DO SUL -' DOMINGO.25 de Março de 1951 .

- SANTA CATARINA -,- Ns, 1.635 e residente nesta cidade,
á rua -Padre Franke. filho
de João' Rodrigues de
Souza e de Alvina Me
deiros de Souza,

- João Irineu de Souza e
Erica Lopes.

RIO"""':'7 Já está come- ensino primário ou grau
çando � produzir os seus médio ginasial, comercial,
resultados a portaria mí- agricola, lndusrríal etc .•
nísrertel que estabelece a proporcionando -lhes as-

. assistência educacional da sim ampla assistêucia edu-
FBB.

.

J
\

cectonal, que abrange até
A medida, em boa hora o ensino universitário.

determlnade pelo Ministro É facll de calcular-se a Regislro de Rádi,os. 'I'ermíde Educação, ordena a afluência dos pracinhas ao na uo
_ dia 31 40 correu

díetribuição de bolsas �e, g�binete do sr
.. Simões te o registro de rádiosestudos para �'frequencla Filho, o�de, devido aque- na agencia postal- tele

em. esrabeleclmenros de I� portaria. nove oportu- .gräííca, Os que não paensmo, em qualquer �rau. nídade se lhes apresenta garem o registro dentro
· �os termos das dlspo- p?r� vencer ,:m setor d� do praso a terminar, Ií

siçoeer em apreço, as �ol-I a1lyldade naclo.!1al que ate carão sujeitos, a.lem do
sas a se.rem cO�,cedldils �oJe perman�cl� fechado imposto devido, a multa
�os Pl'aclDh�s sao, por a grande maioria dos he- de Cri 25.00.Igual, extensivas aqs seus rölcos - componentes da .

descendentes, que frequen- FEB. -

Aniversários.. Faz anos
. tem estabelecimentos' de hoje o menino J o ã o

.;:_
- _ _ - _

' Claudio Braga filho do1'··· _· ····_ _······..········_·..·_···..····_········· - _ _ , ,

li aa
..

-�II"O -lIlaSI-
. ii nosso amigo Snr. Lauro

ii ,." .••. I!'-I .

R ali I!'-I ii Braga, o sr. Alfredo

!! Médico Operador\-'- Doenças .e Senhoras - éUnicl Geral!! FunkeD·. 26 t
Edital N. 2.933, de 19-3-!l1.

:i H - la ranscorre a . Miguel ôchwertz eii Avisa que a partir �� mês de abril inicj�- ii data natali�ia da sra, Alict Christiana Ayroso
!! rá os seus trabalhos ChDICOS em ,c�nsultórlO!! pa.ula Mey Souza, .espo- Ele, brasiÍeiro, solteiro, Iii dotado de mo�erna a�a�el�agem, medica. ii sa do S!. pr:, LUIZ de alfaiate, domiciliado e re-

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

ii
. Consultório e residência ! -. . ii So�za, dígníssímo secre- sldente

/

nesta cidade,
é l Associação Rural dé Jaraguá do Sul

ii Ja.raßu� do Sul - Ru� Benjamin Constant'ii I tá�lo da Segur!lnça P�- r.ua Mar�çhal Peodoro da
. .

,A V I8Oii ex. �e8ldenCla dos Drs. LUIZ de Souza e .Franz ii bhca . de FlorIanópolIs. Fonseca, filho c;Je Antonio A Associação Rural
-

de' Jaraguá do Sul.ii KublU. . '-' ii Na ..mes�1;\ data.o sr. Séhwartz, e de Elisabetha a v i s a aos senhores associados que já recebeu e�.;,•••_ ••••••".-.- ••••••••••••••••••••••_ " ••••••••_•••••••�••••••••"_••u _ •••;.l EmIlIo Bleich, reSIdente Stel'lel'n Schw'a�lz '

d d
'

d' 'h'
'_

d
'

de
............._••••••_ __ •••••••••••••":"�� �

,

.

I. esta pro.ce en o a' Istrl· ulçao e sementes'

. .'. ' em ()orupá. ,Bla brasileira solteira h I'
.

. ,o_legacia Auxiliar de Policia de Jaraguá do Sul - Di� ?7 passa a �a- P,rofe�sora, domiciliada �
I
orta Iças.. \

'AV1·80 ta natalICIa do sr. Ds.mel re�ddeÍlte neste, dis!rito, á .----.----,----o----o-'-'--A-'_
, Hamaß!l· Luiz estrad� Jaragu�. filha de E.preza· de· Transpo�tes "Frenzel . S. .

I Aviso aos interessados, que eFlta Delegacia I G ,Ja ÕAO., o sr.
">

AntoDlo Estalll�lau. �yro- .' Assembléia Geral QrdiDá_ria .• • 11J.' '" onzaga Iroso e,· a
so e de Rosaha Stenger S····d d . h •. .AUXIlIar [de

..c;oliCIa, está proceden4o o ,emplaca- menina Ilka Moeller 'fi- .

'

"

. '. ao, c?nvi a os ,?S sen ore�. a�l?m�tas a. com-mento de .blclcletas. e veículos a motor, referente lha do ,sr.' Guilherme Ayroso. ,'. '," pare�erem a assembleia. geral prdmarla a realtz�r·seo exer.ci�lO do cOl'rente an,? Moeller residente. em Edital N. 2.934, de'19.3-51. ,i1? dia 31"derMarço de 195! as-9 h?r?�, na te��den-Os mteressados de�e�ao, apresentar �o ato Três R{o$ do ,Norte. .

'

lO
cla do. �r· G.e�f!1ano Enke,}1 rqa �pJtaclo J)e�...s0a n.

do emplaca,mento! ,o 8ertiflçado de 'Propl'Ieda,<ie, _ Dia.' 31. o menino Arno Blank ,� ; 258 �m J�ragua do ��I,! para del_lberarem sobre a
a Matr��ula� a qUItaçao c?m O' I.A.jl.E.T.C .. e :ta- 'Waldi 6 'filho d.o .sr. Idun�a .Rl;Ith,. sl?gulDte ordem do .dla, . • , . '.

. .."Ião de Imposto da PrefeItura,' có"rretspondeIite o G�flÓYMeyer. EI�! brõsllelr?,: .soltelro, ,1. Apr:e�entaçao! dls�ussao e aprovaçao do ba-
corren�e ano. ' , .

' ' . " cobumo, domicIlIado 'e: l;finço.:: relatorJo da DiretOrIa e . pareçer do Conselho
.

., "

,.,'
" .

'. _

, Casamenlos. Realfzäram- residente neste, dis:trito, �, Fiscal refer.en}e ao. exercicio fi�do' de 19QQ;' :
· .(�s v��e.ulo� . .J1. ,serem �mpltl.c�d�s, se�a? s�b- se ontem os>seguintes estrada ltapocu, filho de .; 2,. Elelçao, do.Conselho ,f'lscal�.metI�os &. VIstorIa. a :<:!ual cón�tar� dl:!-s eXIgenC.l�s casamentos: Luiz Cris-' Anna Blank.

" ,: 3. iAsspntos diversos 'i
, .

.preVIstas no Regulamento de TranSIto. .
.

'm a s ta 'Ad'ell·n'a', Ela brasileira solteira ,,' 'Jaraguá' do' Sul 1 de Março de 1951O 1 t á d· 29 'd plm co r. . , ,
, ',., ',' •

Ab '·1' d
emp acamten o encerrar-se- no la, '., e Martins" e<>' sr. Aldo: domestica, domici'lia(jã � .

A DIRETORIA,
.. 'rI' o c�rren e �n.o. .'. ,'. ." '.. J sn" 'com a gentil residente neste distrjto, a'

.
A V I 5 O _

·

Os veICulos D;a() regl�t�ados até 29 de A�rI1: s:�:o�ita' Norma Ale-I estrada hapocú, filha de Achàm-se a disposição dos senhores. acionistasdo cC�rdr.enteNau?, fIlcadm TsuJAeIt?ts ,a multa; preVIsto iàndrini.· /
. P·aulo RaJh e. de' Frieda no .e$critó�io desta Empresa. na Avenida Getulio

n_<> o IgO ,a?IOn� e ransl? .'
- . ,

,
Rath. Vargas s/n., .os documentos a que se refere o éírti2'O

,
Os proprIetárIos ou m.otorlstas, devem apre- 99 cl<!) decreto lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.sent.ar na ocasiã<? '?O e!llplacamento, suàs carteiras . . '.

. Edital N. 2.935, de 31-3-51. Jaraguá do Sul, 1 ds Março. de 1951:NaCIonal de HabilItaçao.
.

", TOSSES!

8110N,QUlTES?�
Erwin, Adolfo Fr�derico Alberto Roessle - Diretor Gerente

Jaraguá do Sul, 7 de Março de 1951. VIHft' O [UOSOTAUO Schmidt e HermBnn A/tlroff - Diretor Ge�ente
Irma Ehmke

OSMAR DUARTE (SI,LVII .... ,
.

.

Escriv'ão GRANDE TÔNICO Ele, brasileiro, solteiro; m' l·' d t' · L �.• • • • •

-

•• ����Q lavrador. domiciliado � Q.t? CO OtlOS '0 que e.tleL.���.�.�.�.�.�.�.�®!@)\2I:�\�.�\2I.�� residente nest� distrito, a ",-�.,1)@1\21.��.��.��.��.��.�\2I.�\2I:� ®@) �strada ltapocú, filho de
. ;Pudin� ?rL..edeiroj·· l.� "}"')(I p'roduto da OlA. INDUSTRIAL MÓ- � 'João Schmidt e de Emma firlllill J.!:. ".

{@VEISCIMO,amaisconhecida em � R�:�, ���s��1:�, solteira, W < 11 H'III*B3Í3!W'l '. �� �', ::,;��,_

I�
todo o.B�asiL Pa�a màis in.formações,! ,��

•• �e:m�r�lli�e:an��mgte�:::�.��i��· S'�9'-ãMÉDfjU�iR6S��
I

�f���!e venda, com o seu representante nesta CALORIAS � ��r, .

".j'
cidade, a fábrica d� Móveis de ADOLF •• ��i�aor��m��mke e de

:
". ,'= AWR(ÃÇ -I ;�L'

�
.

.

HERMANN
. SCHUL,TZE, sita a -Rua.' � Edital N. '2.936, de 20-3-51.'

(@ Barão do RIO Branco. N. 964 � Hermann Kohls e

@� .'

"

,
.

@� Erna Friedel'

�@i.®®i.®_�®.i..®��@i.®@i.®@i.®_@l®@)@1 Ele, brasileiro.' solleiro-t ..

Resolvido o g�verlÍo a dispensar melhor
.
Locais

assistência aos pracinhas lovo MédicI. Por todo o

Aberto aos componentes da FEB um setor de mês de A.j)ril dever.á
ti íd d té

-

I 1
. estabelecer-se nesta CI-a IV1 a e que, a e ago��, para e.es pe!manecIa dade o dr. Benno Knud-fechado - EnSInO gratuito ate sen médico atualmente

ao grau universitário dir�tor do Hospital de
Tijueas, neste Estado.

O novo facultativo que
já elínícou em' Porto
Alegre. é operador e

faz clínica em geral,
sendo especialista em
doenças de senhoras.

Rt�I�T�� C.I�ll

Edital N. 2.932, de 19-3-51-
. . ., ,

. A Festa terá· inicio as '10horas para qual
,

Antonio �a SIlva e
convidamos as dignissimas autoridades e o povo. Marga.rJ�a Lux. era geral.

.

_EI�, b�a.s�lelr<?, .soltelro: Nesta Festa não faltarão: churrasco, doces,Fun,clOnario. �.ublIco ES_I oaíé, bebidas, leilões, jogos,' tiro ao alvo etc.t�dudl, domlcll!ado e re, Haverá. domingueira, .com continuação. asidenre em Sao Paulo, a noite
'. .

Praça Marechal Deodoro, Pelo comparecimento de todos, desde ján. 3�3, filh� de Antonio
agradeceMyrío da Silva e eleMa-' .

A COMISSÃO.ria Candida da Silva.
Ela. brasileira, soltelre,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Retorcida, filha . de
Alberto· Lux e de Maria
Lux.

levrador.. domiciliado e
residente neste distrito,
em Três Rios do Norte,
filho de Alberto Kohls e Ela, brasileira, sö!teira,.
e de Emma Kohls. doméstica, domiciliada e

E.la, brasílelre, solteira, residente nesta cidade" á
doméstica" domiciliada. e

I
rua Padre Franke, filha

residente neste distrito, de Pedro Lopes e de
em Três Rios do Norte, Maria Lopes.

Irene P. GÜnther Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atirn fie se habilitarem parll

.

casa{-Se�

FESTA ESC,OLAR
, ,

.

1 «, de ,Abril na Escola Pedras Brancas

Junla de Alislamenlll Milillr de Jaraguá do Sul
EDITAL

Pede-se ao cidadão Luiz Cipriano Correa, que
Re apresente a .Junta de Alistament.o Militar, na

Prefeitura Municipal, com a máxima' urgência, mu
nido de 3 fotograflas 3 x 4, afim de regularizar sua
situação.

ANTONIO P. DA CRUZ
1. Ten. Delegado da D. R. 7.

economisa-se tempo e dinhei.ro

.,

I
..

, .I lavàIDldl(()) 'çom §a�ãlo '"

, Ç��r�ã' Regisn:ada).

Virgem' Especialidàde
dia CllAo WETZEt llNJl))l(J§TIIUY[, = . JJOR]Dl\Vil�e . '.
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ESPECIALIDADE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


