
;
Presidente da legião Brasi leira de Assistência

Pela Exma. Sra. Da. Darcy Vargas,
-

Presidente Nacional' da Legião Brasileira de Assistência, acaba de ser nomeada Pre
sidente da Legião Brasileira' de Assistência, secção de Santa Catariaa, a EXIBa. Sra. Da, Marieta KODder Bornhausen,

esposa do' sr, Governador Irineu BornhauseD
-

os abaixo dssinado�, mo- moveI 6-27-73, de Iolnvlle,
redores de Ribeirão Iara- por transitar na cidade

Virá dos Estados Unídos uma dose do Hoje será inaugurada a
reca, por êsre meio, vem çom excesso de veloerde.

Hrebiozen ---- As autoridades Norte-Amerí- Escola eVitor Konder», manifestar ao multó digno de,
.

canas autorizarão a remessa
recentemente criada pela Prefeito, os rnáls sinceros - Foi aberto inquérito
prefeitura em Pedras Bran- agradecimentos pela rea- para esclarecer a briga

RIO - Estão sendo' to- no «Memorial C· e n ter cas, no primeiro distrito b e r t u r a da e s c o I a havida em um salão da
madas todas as proví- Hospital. do município, da nossa estrada, a zona suburbana entre Gus-
dências no sentido 'de Por outro lado, fomos A êsse éro comparece- qual, de muitos anos so- ravo Loewen, João Papp
obter-se para aplicação informados por pessôas rão as autoridades do mu- freu o despreso das euto. e Dulcio Lenzi.
no dr. Napoleão Laureá- da Iamílía do medíco de nlcípio e terá lugar as 10 ridades daqueles exercící- - Foi recolhido ao xa

no, a dosá necessária do «Umbuzeiro» de que ele, horas, quando também
os, e consequentemente drez, por ter agredido o

precioso sôro antícance- em consequência do a- será inaugurado o retrato
nossos' inocentes escola- inspetor de quarteirão, o

roso cuja descoberta, gravamento de seu esta- do patrono daquele esta-
res foram preludleedos. sr, Alfredo Volkmenu.

com resultados prodígio- do de saúde, já não pode beleclmenro. f. protessora Pradi, tem- Foram, nomeados
sos, acaba de ser' anun - submeter-sé a aplíeaçõ-

.

- Neste'mês paga-se se demonstrada ativa) e inspetores de quarteirão
ciada nos meios' eíentí- es de Raíos X, bem co-

na prefeitura o 1, semes- muito esforçada com 'os os srs. David Moreira pa
ficos maís acreditados mo utllízar-se com Ire- rre do, lrnpôsto Predial. alunos, de sorte que a es- ra a localidede de João
dos Estados Unidos, com quêncías de analgélícos.

- Artur Müll�r recebeu colha foi uma das, mais Pessôa e Mathias Pans
grande repercussão in- ' Apuramos, ainda, que d<;> Centro �atarInense" do I acertadas, . I tein para Iaragué 84.
ternacíonal, Tomaram a por desejo expresso do RIO, de Ianeíro, o seguinte Servimo-nos da oporru- ,

,.

seu cargo tais provídên- enfermo. vão ser consul- oficio: «lnrerpretando os nidade pera hipotecar-lhe Enlace Mafr8,.Ca�lllho Pmlo
elas o Ministro da Edu- tados os médicos que

sentimentos de toda Dire- inteira eolldarledade e es Q f
"

I
'

toria do «Centro Cerart-
I ,- uarta - erra u tíma

cação e Saúde do nosso em' recente reunião le- nense» do Rio de Janeiro, ,.amc;?s cer!os de que vosso pelas 17 horas na sàl�
govêrno e a embaixada vada a efeito em Chica- zoverno e e sera um go- das audíencías fO'I' cetenho a grande satisfação to

A

'

, ,-
norte-àmerícana em nos- gó, tomaram conheci- verno de, trabalho e de lebrado o enlace matri-
so pais, iáento da existência' de de apresentar-lhe efusivos justiça sem disti��ão" �e monial do sr. José Oas-
CHICAGO - O dr, novo remédio contra o cumprimentos péla s u Ci classes, (aa) Ignêclo LeI- tílho Pinto .funcionário

Steven Djurovic, -desoo- cancer, descoberto por eleição para o' elevado thold J J1 nj o r, . Herrnenn Federal re'Sidente nesta
bridor da nova 9l'oga um· oíentísta .íugoslavo. cargo' de

. Pre.íeOo. da$'5e Pr��e� )oã<4 Ef5c!h_ing., cídade, 'com,a ge,ntil 8e-
cóntra o ca.ncer chama- município, Bertoldo Franz f"rancIsco h' S'· M fT t dA "Este Centr'" que, da' , n orlta emZla a ra
da krebiozen, declarou ra a-se e um soro ... Leithold Gustavo Plies •

B J.uI'
'

k b' Capl'tal do 1"1IaI's, acompa- .,
_

' filha de enja.min 10
que teria muito prazer

- re lOzen - que, se- c' Herbert Marquardt e loao 'Mafra falecido e de Do-
,

d d gundo se anunCIOA , ofe n,ha sempre, com especial B "
em enVIar uma ose o' �.

-

d oaventura . na Jeny Nunes' Pires
mesmo ao médico brasi- r�ce resultados surpre- aprêço, to as as ocorrên-

. O Departamento Mafra residente nesta
leiro Napoleão Laureano, endentes no combate' a cias que se .relacionam Agro-Pecuário da ,Pr�fei- cidad�, O ato civil foi
Mas disse que ,só po-

esse terriv.el mal:', On- com os supremos interes- tura está distribuindo não h d- t t !>es do nosso querl'do Es- '

"
testemuQ a o pelos srs,

dará fazê-lo com autori- em mesm_o o ml,ms_ ro q somente as vaCInas con G é' D t d SOld Ed S tado, congratula-.se CO"" o
-

en 810
_

uar e a 1 va
zação do Bureau de Me- � ucaçao, sr. ,Imoes ,�. tra a peste suina af'osa E t S'l
dicamentos e Alimen'tos FIl,ho, telegrafou a,o em- povo desse prospero Mu- d d

' I e
.

rnes o
.

I va.

do Grandes des pes asb d d BI nicípio pe!a sua investi-
e oe_nças as pV,es, como Cump r ime n tos

e do Departamento de alxa or � raSI nos tambem NutromIneral e "Correio do Povo"� militares na Unl'a-oEstado, que controlam a �s�ados Umdos, �r: Mau dura naquele cargO, e de, sementes de cebolas,
exportação de drogas, rlclo �abuco'A so1}C1t,ando seja sinceramente, que a Schinzel-Emmendolrler Soviética
A remessa de krebio- sua mt�rfere!lcl� Junto tua administração tealize lolas Plliciais

zen para o médico bra- aos me�os médlco� e uma expressiva etapa de Dia 27 do corrente foi SANTIAGO, (USIS)
sl'lel'ro f OA r a SOII'cl'tada mesmo Junt,o ao gover,no progresso e de bem estar T d d I d realizado o casamento O �r, Isolador Lubin,

I d coletivo, Atenciosas sau- ,en o a, e egacia e
do sr, Adolfo Antonio representante norte-ame-

Pelo J'ornalista carióca daque e pa,IS, ,o? se�tl o nolíci,a "con.becimento de rl'can J'un'to ao Conselhod d t dações (a) LIBERO, OS- t" Emmendoerfer,' indus- '

Pompeu de Souza, presi- e que seJ,am Ime Ia a- que nó' parque de divet- EconoAml'co e socl'al dast d O WALDO DE MIRANDA . trial neste municipio, ,

dente da Fundaf>.a-o Lau- men ,e enVIa as par� so-es que funcl'onava a Na 0- s U 'd 'd
r""ano

Y BrasIl, algumas ampôlas Presidente", '"
com Dna, Leonila Cor- ç e mas, reum o

'" . O sr, Libero Oswaldo rua,Padre Franken se pra- nelsen Schinzel. Servi, nesta capital, disse que a
WASHINGTON - O de kr,ebiozen, o novo es- ticava J'ogOI'l, o' sr, Dele- Unl'a-o Sovl'étic'a e"'tá deif t t t de Miranda" atual presi· ram de testemunhas os

'

.. -

Bureau de Medicamentos pec lCO para ra ame,n o gado Isidoro Coppi ma,n- voto para suas de'spesasd I dente do Centro, é um srs. ,José Narloch e Rai- , '

e Alimentos autorl'zou, 0_ cancer,' para ap lca- dou' proibir o. funciona· ml'll'tares uma verba ded t d N destacado engenheiro ca- mundo Adolfo Emmen- ,

tacitamente, o dr, Steven çao _eme la. a no, r, a- mento daquele estabeleêio sua renda
'

I
I L· tarinense, alto funcionário ' doerffer com as respec- ,naClona • qua-

DJ'urovl':C a· m'andar ao po ea,o aureano. mento, apreendendo tam-' SI' treAs vez
'

M t d S· do Minis.tério da Viação. tivos senhores, es malpr que
Brasil certa quantidade _ alS, ar e o sr, 1-

_ Com referência a
bém um relógio pulseira O "Correio do Povo" os mesmos gastos feitos

de krebiozen, para tratar moes FIlho rece�eu te- que alí havia sidp tomado pelos Estados-Unidos Na
o dr, Napoleão Laureano, legrama do méd,ICo iu- �:�o��s�ebe�����ãop!r�a��: como penhor, a um se- �:::oes�ta seus cumpri- verdade, disse Lubi�, a
Um porta-voz daquela kgoSbla:VO desdc,obrlddor, do

Prefeito Municipal, foi-lhe
,nhor de Blumenáu, por . União Soviética continua

repartif>.ã,o dl'sse que esta re IOzen,' l,ze,n o ,que meios ilícitos, C I I d C a p odu
'

dY á d _ d t expedido o seguinte oficio: On ra o e asameolo r zlr gran es quan-
não permite a exporta- ser enVIa o, ,If!le la a-

"Com a maior satisfação,
Esse, relógio está a dis� tidades de armas e man-

ção, para fins comerci- mente, o espe�lflco, uma posição' do interessado na Contratou casamento tem, grandes forças milí-
ais, de medicamentos vez, que, ,par� ISSO, tenha d�Iegacia. dia 25 do corrente, nes· tares, enquanto os outros
ainda não aprovados', ele autorlzaçao d,o De- - Foi multado o auto· ta cidade de Jar,aguá do, paises procederam a des-

Partamento de Saude de movimentar a colétamas que autoriza embar- '

"

'.

�-.;...----- mobilização das tropas,
ques para, fins experi- RIO - Está ,passan�o de donativos I.!'��rante após o têrmino da última
mentais como no presen-

melhor o médlco-martIr aquele prélio esportivo, Junla de Alislamenlo Mililar de Jllragaá do Sul
guerra,

te :caso. Também um
dr, Laureano, Sua, tem- Isso entretanto está de-

funcionário do Departa- peratura até a nOIte de pendendo de Beu' estado EDITAL
mento do Estado decla- ontem, éra de, ���6 e a de saúde. Apuramos ain- A j,A,M. de Jaroguá do Sul, _ com séde na
rou, que êste não oporia dor qU,e o Dia:rtIrlsou es- da que o médico-martir Prefeitura Municipal, c,onvida aos cidadãos abaixo,
obstaculos ao embarque, tes �ltimos dias passou pretende viajar paraSão para comparecerem. na séde da mesma, afim de re-
muito embora até agora quasI co�pletameD:te, Paulo e Belo Horizonte, ceberem oS seus certificados de situação Militar:-
-Ilão tenha recebido neo

E por IS�O ele Já se não obstante os conse- Balista Vergilio, João Bertoldo Pereira, Heinz
nhum pedido da embai .�ostra ammado p e, ) o lhos dos médicos que o Egon Schwegter, José Feuser, Carlos Pforr, Antonio
xada brasileira, Ideal que numc� o ab�n- assistem cQntra-indica-. Ferreira de Oliveira, Alfonso Raasch, José Goetz,

, dona, a dar maIs um Im. rem dispendiõ de ener- Manoel Miguel, Herbert Hoff, Antonio Bento, Werner.

RIO - Após' sofrer pulso a cruzada -que ini- gias. Mas se não peiorar, Grützmllcher, Armelindo Lazzaretti, Osvaldo Kretse
violentas crises no dia ciou visa.ndo arrecadar segundo suas próprias mer, Arno RUf�ckert, Alfonso Rueckert, Antonio Chi
anterior, o dr, ·Napoleão fundos para a campanha palavra�, irá a capital melli, Heleodoro Borges, Affonso Horongoso, BasilioRodrigues Laureano pas- contra o cancer, Segun- das Alterosas no dia 3 e Geraldo, Antonio Stoffo, Samir Mattar, Affonso En
sou ontem regularmente, do apuramos é desejo a paulicéia no dia 6, es:' gel� Stanislau Muchalsky, Walter Ramthum, Wendelin
Sómente ás últimas do dr, Laureano no· pró- tando também em seu Klitzke, Fraimundo Maas, Herbert Bast, Affonso

horas da tarde voltou a ximo domingo para o programa uma escala Barte!.
experimentar novas do- estadio municipal do Ma- eß\. Salvador, B a h i a, /

Jaraguá do Sul, 27 de Março de 1951,
res, o que o obrigou a racanã, na. ocasião do quando, de seu regrésso
fazer uso de entorpecen- jogo Vasco da Gama da Paraíba e um vôo até ANTONIO p, DA CRUZ
te que lhe foi prescrito ;versus Palmeiras, afim o Paraná,1 1°. Tenente Delegado da D.R.7,

Diretor: ARTUR MÜLLER
'?

Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA PQSTAL, 1!) ....,. Administração: Rua Marechal Deodoro da, Fonsêca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBFONB N, 39
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LOCAISSôro Miraculoso
.alas da PrefeituraTentar SalvarPara Dr. LaureaDOo

Inivers6rios
- Transcorreu dia 26

do correnre, o seu 1,
anlversérlo o írneressente.
g�roto

.

Augusto Carlos
Perei'ra, filho do sr. NF,
valdo Pereira e de Maria
Lurdes Pereira, resldeme
em ltapocuslnho.
- Faz anos amanhã o

sr. Artur Kanzler,
- Dia 3 transcorre a

data natalicia da sra. Ma
ria da Costa Emmendo
erfer, esposa do sr, J. Alfre
do Emmendoerfer,
Na mesma data a era,

Waltrudes da Costa To
maselli, eeposa do sr.

Arestides TomaseHi, DfO

Iessor 'ein Iolnvtle. Na
mesma data' Aleticia Md
ria, filha do sr, Inácio To
maselli, residente em lra-:
pocuslnho.
.._ Dia 4 o sr. Severino

ôchlochér.
'

- Dia 5 passa a data
natalícla do nosso amigo
Lourenço Gréesinger co

mercIário nesta' praça e

membro do Diretório da
UDN, .

'

Na mesma data aniver
saria-se a exma. sra, Irene
Luz Dantas, esposa do
sr, Dr. Arquimedes Dantas,
advogado nest'a Comarca,

Fortes Nevadas
DOS EE. UU.

\DENVER, (Colorado)
- Violenta tempestade
assolou os estados oci
dentais, Neve. chuva e

ventania deixaram um

morto e cinco desapare
cidos, Várias pessôas fo
ram obrigadas a deixar
suas casas quando as

chuvas enchiam os rios
ao po n t o de faze-las
transbordar, A neve blo
qUflOu as rodovias nas

,terras baixas do Teras,
Oklaina, Clolorado e Novo
México,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pesarosos comunicamos aos nossos ami
gos e, parentes, o 'falecimento, no dia 13 de
Março, de meu querido esposo, nosso pai,
sôgro e avô.

Willy Voigt,
com a idade de 56 anos.

Agradecemos de coração; a todos os

que nos confortaram nesse transe assim co

mo o Dr. Waldemiro Mazureehen e, mui es
pecialmente ao rev. Pastor Edm. Neumann
pelas consoladoras palavras proferidas no

lar e no éemitério.

,

,

Edital de Prlmelra Praça
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
,

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc ...
FAZ SABER a todos os que o presente edital

de primeira praça, com o prazo de - dez - dlas, vi�
rem ou dele eonhecimento tiverem ou interessar pos
sa, que, findo este prazo, hão de ser arrematados por
quem mais dér e maior lance oferecer, em frente ás
portas do Edificio do Forum, no dia 12 de abril vin
douro, as 10 horas, os bens penhorados a IoséLes
covícz, na ação executiva que lhe move Chede Dippe,
e cujos bens vão abaixo descriminados:- .

1.) - 10 (dez) peças de fezende. de 30 metros
cada, avaliadas em Cr$ 2.400,00.

2.) - Dois carretões, avaliados em Cri 3:600,00.
3.) --- Duas vacas leiteiras, avaliadas em Cr$

3.000,00 - Total da avaliação Cr$ 9,000,00.
Cujos bens constantes do auto de penhora e

auto de avaliação de folhas da referida ação execu

tiva, serão levados em hasta pública de venda e ar

rematação em primeira praça, pelo preço da avalia,
ção, .lsto é, Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzelros) - As
sim serão os referidos bens arrematados por quem
rnals der e maior lance oferecer, no dia, hora e lugar
supra mencionados, podendo os mesmos Serem exa.
minados, por quem Interesse tiver, no local onde se

acham sttuedos, ne casa do executado, residente no

lugar Garlbaldí, nesta comarca. E para que chegue
a noticia ao conhecimento de todos se pdSSOU o pre
sente edital, que será afixado no lugar de costume,
as portados do Forum e publicado pelo jornal local
«Correio do Povo». Dado e passado nesta cidade de
Jaraguá do Sul, aos vinte um dias do mês de mar

ço do ano de mil novecentos e cincoenta e um. Eu,
Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (assinado) João
Marcondes de Mattos, Juiz de Direito da comarca

«Está conforme o original, dou fé.
Ieragué do Sul, 21 de Março de 1951.

.

O escrivão
NEY FRANCO

,

>'

BELOS f DEMAJS

UECÇOE,S DO

COURO CABELUDO�
,

CAIXA POSTAL,11

:JARAGUÁ DO SUL�, S. Catarina
...... ·,. ... '0101On•

Junta de Alistamento Militar de
Jaraguá do Sul

EDITAL

- DOMINGO. DIA 1-4-t961CORREIO DO POVO

Deverão se apresentar nesta Junta, no dia 2

(dois) de maio proximo, das' 8 as 11 horas, afim
de serem encaminhados para o 13° Batalhão de
Caçadores, os seguintes conscritos:

1 - Alberto Kühl, filho de João Kühl e de I
Guilhermina Kühl. 2 - Alcides Americo, filho de Iu
lia Nazaro. 3 - Alfredo Kõpp, filho de Ricardo Köpp
e de Thereza Laube Köpp. 4 - Alirio Zanella, filho
de Alberto Zanella e de Ana Zanella. 5 - Antonio
Brümüller, filho de Henrique Brümüller e de Apolo
nia BrümUller. 6 - Armim Butzke, filho de Guilher
me Butzke e de Ioaqutne ßurzke. 7 - Artur Erchln
ger, filho de José Brchinger ,e de Catarina Erchinger.
8 - Ary Gomes, filho de José Maria Gomes e de
Adelià Martins Gomes. 9 - Augusto Brenag, filho
de Andreas Brenag e de Felleie ßreneg. 10 - Carlos
Marinelll, filho de José MarineIli e de Leopoldina
B. MarineIli. 11 - Celso Joaquim de França, filho
de Romualdo de França e de Maria Gebbi. 12 - Curt
Westphal, filho de Oscar Westphal e de Lydia
Westphal. 13 - Dalcir Pereira da Silva, filho de

, Quertao Batista da Silva e de Anronla Pereira da
Silva. 14 - Egon ßehllng, filho de Ricardo Behling
-e de Lina Behling. 15 - Egon Bruns, filho de Hen
rique ßruns e de Susana Bruns. 16 - Elomo Laube,
filho de Frederico Laube e de Maria Laube. 1.7 -

Emilio Rosa, filho de José Rosa e dê Maria Bispa
Rosa. 18 - Emílio Sachs, filho de João Sachs e de
Helena Sachs. 19 - Emilio Siewert, filho de Henri- Willy Voig1,
que Siewert e de Hedwiges Siewert. 20 - Ewaldo im alter vom 56, zu sich zu nehmen.
Brosowski, filho de Walter Brosowski e de Amalia Wier danken alle Nachbarn und Be
Brosowski. 21 - Fídes Walz, filho de Adolfo Walz kannten, die uns in die schweren Stunden
e de Clara Wenzke Walz. 22 - Harry Lehn, filho de hilfreich zu Seite standen sowie Dr. Walde-
Augusto Lehn e de Hedwig Maass Lehn. 23 - Harry miro Mazurechen.
ôchmídr, filho de Leopoldo Schmldt e de Frida Ferner danken wir Herrn Pastor Neu-
Geisler Schmid. 24 - Helmuth Behling, filho de mann für seine trostreichen Worte im Hau-
Carlos ßehlíng e de Ida Friedel Behling. 26 - Her- se und am Grabe, und auch allen die den
bert Heinrich Arthur Hertel, filho de Germano Hertel lieben Verstorbenen das Geleit zur letzten
e de Roschen Hertel. 26 - Hercilio Fagundes, filho Ruhestätte gaben und, Sarg und Grab mit l�lI!!!!!!'

,,_u=-=='-'-"-"�'-'!!II!E'=m"-'1de Pedro Avelino Faaundes e de Maria Faaundes. BI S h
..

k 1-'
'.

10_.._;111'-';'-.:-11_;;' ;!_,

eo e umen c müc ten.

F b27 - José Pscheidt, filho de Carlos Pscheldr e de Rio da Luz, 31-3-51.
I e' res

(Sezões, Malárias, .

Fríd« Pscheídr. 28 - Luiz Kienen, filho de 'Alvino Impaludismo iii
Kienen e de Maria Schmist Kienen. 29 _ Manoel

Wve. Emma 'V,oigt und Kinder Maleitas, Tremedeira I
Nilo de Souza, filho de NUo Eduardo de Souza e Wenn Liebe könnte Wunder tuhn. m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
de Maria Virtuosa de Silva. 30 - Margo Utech, filho dUnd T!änen Tote wecken

1-_ "Capsu las Antlsesonícas Iii
de Erwin Utech e de Ana Llrech, 31 - Odilon Heintz,

en wurde unsern Lieben III
filho .de Adolfo Heintz e de Elza Matilde A. Milke

Sicher nicht die kühle Erde decken.

I'R'
'

M •
'

"
:.:

Heíntz. 32 - Oscar Leopoldo João Zílze, filho Ide _q mancora 1'1
Rudolfo Zilse e de Maria S. Zilse, 33 - Osmar I Em Todas as Boas Farmácias �Galdino Martins, filho de José Martins e de Laura .---.--------------_ �
Martins. 34 ;; Oswaldo Gurske,' filho de Roberto -I É um produto dos Laborat�rios- MINANC0RA I
Gurske e de Margarida Gurske. 35 - Raul José de t A d�:�:::: ��h� g�c���a��i�� dÁlre��s;ol��a�ar}:1h� .

,

\ gra ecimento _ I�ille �. ..-!:!��ata:in�E!H=::Ed:1
de Ricardo Bolduan e de Ane Ianke Bolduan. 37 -

.

11=9-; !IE!!!! 1:=9 a-!-:!I!EE!!!!!!i!i!E!!!:!=IE!iEl!

Ronaldo Adolfo Fiedler, filho de Max Artur Fiedler Damos conhecimento, ainda sob I
e Fritzi Dea Vogel Fiedler. 38 - ôalusneno Kobus, profunda dor, do falecimento de nossa quert- iii Dr RENATO WALTER
filho de Floriano Kobus e de Clara Kobus. 39 - da espose, mãe e sogra, I· III
ôalvlno Neumann. filho' de José Neumann e de II"

M ]ÉD I C O ' I

Marta Schischof Neumann. 40 - Sergio Tomsen, fl- .Anna Klitzke' Eriedel CLINlCA GERAL - GRURGIA - DOENÇAS 1-"lho de Conrado Adolfo Tomsen e de Arina Freita falecida, a 13-3-51 com a Idade de 49 I DE SENHORAS PARTOS
Tomsen. 41 - Vitalicio Wiegand Heller, filhó de anos 6 mezes 11 dias, agradec�mos a todos

.

-

,

.

Guilherme Heller e de 'Wanda Weograt Heller. 42 -

que nos consolaram, nesse doloroso transe, '1'-
ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- P"Vitor Manoel da Silva, filho de Manoel' Luiz da enviaram flores e acompanharam o enterro. ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e !II

Silva e de Adele. Kirsch da Silva. 43 - Waldemar Agradecemos especialmente ào Sr. Pas- I InfJamações: Dores reumáticas, ártrites, lem- IIIPereira do Nas.cim�nto, filho de Mileto Pereira do tor Weidner pelas consoladoras palavras pro-
bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, fllrúncu}os, II

Nascimento e de Laura Pereira. 44 - Willy Krüger, feridas em casa e no cemitério.
ii inflamação dos seios, ,dos ovários, da próstata. 1""'1

filho de Paulo Krüger e de Marta Krüger. 45 - II Afe.cções da pele, fístula,s, vaI:izes e úlceras re-

IGerhardt Voigt. filho de Augusto Voigt e de Ma-
' Jaraguá do Sul, 24-3-51. I beldes. Asma, afecções do estômago, etc... .

thilde Voigt. 46 - Max Millnitz, filho de Roberto I
' MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento :::

Millnifz e de Selma Mi1Initz. Ricardo Friedel e Familia das Paralisias com reativação das funções I
Junta de Alistamento Militar de Jaraguá do .'. musculares e nervosas. Atrofi�s, fraquesa fun- "1'-1'Sul, 28 de Março de 1951. cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

�=:�:::::::::::::::��!:�:�:::�:���:=�::::.:�;:�:::�:��:�...:��::::!;�;:: O Preceito do Dia 'I ���:�g����Á;tc�..

DIATERMIA _ 'ELETRO- i�
fi

O
' "ii Luz Solar e Anemia I' CIRURGIA � ELETRO-COAULAÇAO I

li AUT JARAGUA S. A. !I. O organismo necessita ��;-:P��:. �=::I!SI�� I BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

I'"ii Indústria e'Comércio ii de luz solar para formar ��LI:O� �·uR:IL:":·::'T��;-:� infra-vermelbo...
ii ii a hemoglobina substân MENTODtsSEClR...OEFLAGELO 1- CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros '1-li OFIOINA '. Serviço "FORD" iI cia a que se deve a cô; USE O

_, (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
ii MECÂNICA AUTORIZADO ii vermelha do sangue. A 1- das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

I'
,

ii RMAn palidez comum entre os - RESID:ÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350

I.i.
- .a Irechal Deldare - J A R ABU DO SUL -

:I·.! habitantes dos cidades, A SIFILJS - APRESENTA SOB L Fone 305, - J O I N V I L L E-S. C.
_

E_ POAMA$, TAIS COMO:

ir Pôsto de Gasolina -'Depósito de Lubrificantes ii em grande número de ca- REU'WTlSMO 1EE1!!!!I_ .aal :1==: III

!! - Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu- ii sos, r�Bulta da permanên- éac:ta-ÓFU LAS

ii. ladores e Consêrto de' Pneus. ' !l cio em lugares onde não ES P I N H AS

rcJScPß,.,--:;dOO"a'.=�ii ii entra a luz do sol.' F t S T U L A S

çii
.

Esta ofiCina está instalada em condições !i ��;: � ;': C,..A � A, DOS, '

ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii, Aproveite os beneficios F E. R IDA S

!! reforma em seu automóvel ou caminhäo,. bem li da luz solar, não s6 con- o A A T R o S

I R G Oii CGmo ret_ificação �e motores' etc... :'
_ i! servando abertas ,portas MAN C HAS, ,," ',_",

"

�i TQdos os serviços são executados com ,ii e janelas da habitação e "ELIXIR DE NOGUEIRA"
ii' esme.ro, �or. eompete�!es ,pro!issionai� ,e a_pre-, 'li ,do local de traba.lhá, mas I CONHECIOO HÁ 7.1 ANOS

ii ç,?s ratoaye�s .. Tambem dlspoe dt: solda eté- ii tampem passando algum VENPE·SE EM TÔO. PARTE. " ,

."

��:::::�::��:::�:::��::����:�;.::::;::�:=;.:::::::::::::::;::�:::::;;:�:::::::::::::::�::::::::;::::::» 1��!t�;.��s��vJe:, d�aria': '�.�,.��

.

, Käo;os; m�l�urHS fi mais '�aratôs'
"! ' > ;.

..
"

• '.
'

" Agradecimento

Rio da Luz, 31�3-51.

IodeSB�leile und Dànksauunu
In tiefer' Trauer teilen wir herdurch

mit, das es Gott dem Herrn überLeben und
Tod gefallen hat, mein innigstgeliebter Gatte,
unserer Vater, Schwiegervater und Gnoss
vater

II'�:'
:':':',

;
. .'

... :

Cure seus' màles e poupe seu

bom' dinheÜ'o . compratJ40 ..a

fA�MACIA
,

de' lOBEB1'O, Aí BOlST.
A que dispõe dé maior 'sortimen
to na ,praça e oferece seus arti

gos á. preços vantai.so�,
Rua Mal. Deodoro • 3 Jaragua

PRODUTOS:DA:' ,

llIDldhÚlstrna
'

�e'
' (aI�cado§ .

. GOSC]bL lirm;ãt(Ü)§,·§: Ao' ".

COltRA CasPA,
QUEDA Das CA·

Téß.IlCO CAPILAR

POR EX�ELÊN(IA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



- DOMINGO, DIA. 1-4-1951 -CORREIO DO POVO

Zelador
(Ökonorn),

Prefeitura Munici�ai ne Jara�uá no �ul
REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOS

PA R A F E R'I O'A 5,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

Preclse-ee para a Séde
do Clube A. Baependf.

170 - Henrique Pedri - bras'. Requer seja in- Dispõe de ótima mora-

cluido em sua ficha, o tampo de serviço que de- dia. Informações com a F R I E I R AStsempenhou como feitor de operãríos desde Novem- Diretoria do Clube.
bro da 1925 até Junho de 1930. Oertifique-se de

• __ NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.

����=�=:����IF:.�:.�\
..

,�=��i·::.�e®!@@!@).��··�··�·�.�.·�.·�.·�..·�.·amausolêo na sepultura de Erna e Eugenio Lucke- 'SI;��.�'SI;�'SI.�'SI;�'SI;�'SI;\!!I�,mSl�mSle;�
rath, inumado no oemiterio Municipal, desta oí- AN TARTICAdads. Como requer.

'

,:.i:. '. :�. I. Produto da CIA. lNDUSTRIAL MÓ- I175 • Adolfo Schloesser � bras. Licença

esta-I VEIS CI--O
.

heeídbeleoer-se Fabrica Artefatos de Cobre sita a es-
... ,a mais con aCI a em

trada Itapocü. Sim pagos os impostos devidos. �.iBebidas Boss Llda.�.ii � todo O B"raliL Para maís informações, �
176 - Alvino Moretti - bras. Licença abertura (ii Ci)

�:����a ;!;��ao������!�� �i!:id�s�8trada Retorci-
. F�'''I··I··é''·''··d··''e·''·''··B·",o·a''·°Co··:�I·h·o=·U� � :i�:::,a�C��b;i:=�::�::;:�::;Ó�� �

177 - José Henrique Vanderlinde· Cancela- .... .... Ci Ci)
mento de imposto de corretor da companhia Imo- da Noruéga eem pele e I HERMANN SCHULTZE, sita a Rua Ibiliaria Ipiranga, Visto não ter agencia. nesta sem espinha V.S. poderá • •

B - d R'
•

cidade. Idem
.

encontrar na I arao o 10 Branco. N. 964

Im-Alliert6N����b��R�u��n�b- CASA RBAL ��!��%.a�%.a�!A�%a�%.A�!��!a�%.��!��%.��%.�
�

mento ímp. mercador de ovos e manteiga por não ---_------�������������fij@l
comerciar no Municipio. Concede-se o lançamento.

f·
·

A
·

/179 - Protetora Oía, de Seguros contra aoid. FRACO��m���MICOS I

launno mancano
no trab> Requer cancelar imp. Ind. e prof., por VINHO CREOSOTADO
não possuir Agencia nem representante no Muni
cipio. Confessa o requerimento que exerce ativi
dade neste município. Assim, seja. lançado para
pago do imp. o respectivo corretor. Dê-se ciencia.

180 - Guilherme Jandt - bras. transf. imp. es
tabelecimento comercial adquirido de Bertoldo
Gumz, sito a rua Rio Molha. Como requer.

182 - Alfredo Wachkerhage - bras. Licença es

tabelecer-se com ofío. Mecanica, a Estrada São
João em Oorupä. Sim pagos os devidos impostos.

183 - Henrique Fuck- bras. Licença mandar
fazer emenda tijolos nos fundos seu predio desti
nados ao WC. ä Av. Getulio Vargas, Oorupä. Co
mo requer

'

.

184 - João Benkendorf-bras. Licença construir
mausoleo na sepultura de Johanas Benkendorf,
inumado no cemitério Mpal. de Est. Isabel. Idem

185 - Frederico Viebrantz-bras. Licença cons
truir casa de madeirá, para moradia em sua pro-
priedade, sita a estrada Isabel, Oorupä. Indeferido, ' Estrada Jaraguà Esquerdo Ids acordo com o parágrafo único do artigo 18, JARAGUA DO, SUL - STA. CATARINAde 26-5-48. .

i186 - Leopoldo Jahn - bras. Licença colocar Executa-se qualquer-;;viço de ferramentas
mausoléo na sepultura de Bernardo Brosowkí,

b
agrícolas para -uso de lavouras, como:

inumado no cemiterio Municipal em Oorupä. Como . .

Machados. Enchadas Foices etc.
requer pago a taxa de expediente e licença. viço rápido e garantido e atende-se qUalqU�.:J.

187 - Arno Behling - bras. Licença construir
casa de albenar.ia 9x6 para moradia distante 30mts. �� .

da via Pública em Oorupä. Indeferido, de acordo �""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!�'''''''''!!!'!!'!!!�!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!�
com a infotmaçãê, e o parágrafo único do art. 18
da .Lei N. 18 de 26-5-48.

.

188 - Vicente Vieira Garcia - bras. Licença
construir casa alvenaria 10x;). para moradia, disto
15 mts, da via Publica, em Oorupä. Indeferido, de
.acordo com .a informação, e paragrafo único do
art. 18 da Lei n. 18. de 26-5-48.

.

189 - Maria Ivoni Paterno-Requer exoneração
do cargo de professora da escola de Jararacas.
Lavra-se Portaria de exoneração e outra nomean

do a complementarista Adelia Pradi.
190 - Nivaldo Pereira - bras. Requer transf.

imp. estab. comercial adquirido de Venceslau Kas
teller em Itapoeusinho. Sim pagos os imp. devidos.

191 - Elauterio Tetto- Licença .montar Parque
Trianon â rua Padre Franken. Idem

.198. - Irineu Santos - bras. Licença construir
casa madeira em sua prop. sita a estrada Isabel,
Oorupã. Satisfaça as exigencias do art. 18 do
Código de Posturas.

193 - José Pânstein-bras Requer certidão si
ha ou não falta de construtores profissionais no

Municípío, ao D.S.G. para certificar.
.

194 - José Pastein - bras. Requer certidão
construtores profissionais lotados neste Município.
Gerti�ique-se a D.S.G.

'

195 - Gustavo Tank - bras. Licença construir
Bangàlow de tijolos, conforme planta anexa sita a'

rua Quintino Bocaíuvà. 'Como Requer, pagas as

taxas devidas.
.

197 - Celestino Pedri· bras. Licença construir
casa para moradia com 13x13, retirada 40ms. da
estrada Itapocusínho. Como requer, receitados
08 pareceres.

.

200 - Erico Borohardt-bras. Licença construir
predio para padaria em sua propriedade, sita a

roa Felipe Sohmídt. Oomo requer, de acordo com !!- ;;;;;;;!I
informações.

201 - Alberto Maffezzolli - bras. Licença fazer
pintura seu predio a rua _Av. Getulio Vargas. Co
mo requer, respeitado o Parecer do ·D.S.G.

202 - Frederico Lavín-bras. Requer certidão
quais os profissionais, lotados neste muníeípio
Como requer.

203 - Frederico Lawin-bras. Requer certid�o
si _ ha falta de construtores liçenciados profissio
nais, neste Municipio. Certifique-se o D.S.G.

I
-_

204 - Alexandre Koehlerobras- Requer inclu
são de tempo de serviço que serviu com o Guarda
Municipal de Maio de 29 a Abril de 34. Certifi
que-se o que constar.

205 - Vitor Bachmann-bras. transl. imp. esta
belecimento com.' sito â' rua Mal. Deodoro da

DESPACHANTE ADUANEIRO
SÃO FRANCISCO DO SUL . Santa Catarina

Caixa Postal 35 • End. Tel. cBRANCO" - Telefone, 't03
Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio.

I

(National Bellas Hess)
Vende-se na

SOCo Gráfica lvenida Lida.

"SILVEIRA"

laprIpiI _ biII ..

To....
Re.ti.d..
Bronquita
Escrefulo••

- ConVilescençu
VINHÓCREOSOTADO
É UM GJRADOR DE SAÚDE.

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação pata o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem COIlIO todos os serviços
junto a alfândega de São francisco do Sul são executa
dos com pontualidade e presteza, dispoÓdo' para este fim ,

de uma organização perfeita com escritório e técnicos.'

Bolas Bara futebol
Extra oficial, Vo 1 ey e

I Juvenis tem sempre em
Stock a CASA REAL.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e nes trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral. junto aos trapiches de embarques na cidade.��.ar:�_��

I tl�riGa de Ferramentas ��ríGolas Encarraga-se de Emllarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Jrasileir... DE

PEDRO BENGEL Despachante das principais firmas do Estado e
dOI 'F.stados Vizinhos.

a
..

A Comercial Ltda.
Advocacia - COlltabilidade - Seguros
• Planos econômicos e contábeis dê en

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

• Elaboração
.

de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

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

.

• Fuzões, enoampações e a.herações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratosv Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos as fuzões,
encampações, alterações emodificações sociais.

• Dístratos sociais - Cancelamento d�
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos s liquidações.

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

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações.
Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
ciais em geral.

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

Rua Mal. Deodoro, 136 - Cma Postal, 19
_ JW&UÂ 00 SUL -

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa' purgante e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADR. CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua próprial
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LODBI&UEIBA
"IIBeOI! para o seu iilhinbo. _

E. um produto dos Laboratórios Minancora
OINVILLE

Fonseca, 136 adquirido Lourenço Gressinger. Sim,
pagos 08 lmpostoa devidos.

155 - Internacional de Capitalisação-Cia.

Re-�
-

quer cancelamento lançamento imp. licença indo e

prof., visto não ter Agencia neste Municipio. Seja
lançado o corretor da Oía.

173 - Companhia de Seguros Minas·' Brasil
S.A. Requer cancelamento dos imps. licença e indo
e profissão. em virtude não pos8uire.m agencia'
neste Municipio. Seja lançado o corretor..

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Muni.,.
cipal d� Jaraguã do Sul. 7.de Março de,1951.

LUCIANO DEMARCHI
Diretor do D.E�E.A.S.

MÜÓAS�
FRI1'1 FBR! S E ORlV1MBI'tAIS

�Laranjeiras•.Pecegueir08,Kakiseiros, Maciei
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras. Dahlias,
Camélias, Coníferas, Palmeiras,

etc�,
etc

Pe\,aID Calál.�o Ilastrado

J..EO�LDO SEII)EL - CprupA
.

.
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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: 'PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gréflca AVENIDA Ltda. '

CAIXA POSTAL, 19 _' Administração: Rua Marechal Deódóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919' - TBLBFONB N. 39

ANO XXXI JARAGUÃ DO SUL ...... DOMINGO, 1 de Abril de 1951 SANTA CATARINA

Erico Corrêa e

Maria Böing
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente em Guarami -

rim, filho de Ildefonso
Corrêa e de Judita
Corrêa. . Ba/os
Ela, brasileira, solteira, nloisfôhOSdoméstica, domiciliada e 'J ... Iresidente em Itapoeuzí-

nho, filha de Henrique ---'--------1Böing e' de Paulína Bos- deral,
' domiciliado e re

se Böing. síden te nesta cidade á A Festa terá inicio as 1:0 horas para qual
Edital N. 2.941, de 24-3-51. �venida GeJ.ulio Vargas, convidamos as dignissimas autoridadeS e o povo

A t
.

M hf d' I fIlh,o de Tufle Mahfud e em geral.
'

n ODIO a. u e de Erna Colin. Nesta Festa não faltarão: churrasco, doces,
Norm� !3utzke. Ela, brasileira, solteira, café, bebidas', leilões, jogos, tiro ao alvo etc.

EI�, bla�Ilelro, �oltelro, doméstica, domiciliada e Haverá domingueira, com continuação a
tunoíonärto público fe :residente neste distrito, noite.

r�..�..�..�,..�.�:��..�..ta'.�,�..�..�,••�(��
em Três Rios do Sul, Pelo comparecimento de todos, desde já

�;'8I�.'8I�.�\SI.\3'�.'8I��;\3'�.��;��;'8I\sm��:'8I� filha de Guilherme Butz- agradece, .

Tosse, Asma, Brolrquite, Rouquidão" e Resfriados, --'
ke e de Joaquina Butz- . A COMISSÃO.

I TODAS}Ui MOLÉSTIAS DO ßPßRflIIO IfIIRßTóHIO ·1 k.� para que chegue ao Cli: ('=-=-;��g";';;U;I;==:-=�
; Encontrarn alívio imediato com o uso do ; ��:s�;n�n��e�:n��d�di::tn:�� ii Médico Operador - Öoenças de Senhoras - elinicI Geral il
- I n' e o ID pa'''' á v e I

�
:erá publicado pela impren� I! A�isa q�e li parÚr do mês de abril inicia-li

tiS) .a:-
sa e em cartório onde sera . ..

� il rá os seus trabalhos clínicos em consultório ii
tY.::\

P -I 'I d II
-

P I I
.. afixado dUlantt: 15 dias. Si li dotadq de moderna aparelhagem médica. ii�

0I Ofil A nglAo 'O O 0nCA ;
alg�em soub::r de' algum im- ii Consultório e residência::' ii� a: a: a... - a: a:.Ia: .. �eàlment.o acu,se-o para os ii Jara'guá.do Sul - Rua Be;njamin Constant ii

�
,

/,
hos legal!> ' ii ex. residência dos Drs. Luiz' de Souza e Franz ii

@), O .PE!TO�A':M�I§ C:0N�Et?ID� N� B�A§!L � IRENE PED�I. GÜNTH�R !! Kltlbiu.,
,

II���!��!��!��:t8\�,!rt:\\�!��!��!��!��!t8\�!�&;\:��Jl Oficlal �
__ _ ::1a��\BOBI\BOBI�\BOBI��,\BOBI�\BOBI����. •••••.•..••.••._ .•••••••••_ � , •••.•..••.•.•.••__•

..._' .'_IIIiiII'_111!111_---_.------------...

I

-

Edital de Leilão 9tGI�T�O CI�IL Declaração
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

'Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Irene P. Günther Oticial do
Santa Catarina, Brasil, na forma .da. Lei, etc... \ Registro Civil do 10 Distrito

FAZ SABER a todos os que o presente edital da Comarc.a Jaraguá do Sul.

de leilão, com o prazo de \ - vinte - dias, virem, ou Estado de Santa Catarina
dele conhecimento tiverem ou Interesser possa, que, Brasil.

, ,

findo esse prazo, ha 'de ser arrematado por quem
Faz saber q�e c��parece-

,
mais dér e maior lance oferecer, em frente as portas ,ça� no cartono.exibindo o�
do Edificio do Forum, no dia 20 de abril vindouro, d�l;umentos eXI�.ldos pela lei

as 10 horas, os bens penhorados a Felíx Jiminez afim de se habilitarem para

Garcia, na ação executiva que lhe móve Maria Zi- casar-se:

mermann, cujos bens vão abalxo descriminados:- Edít IN 2938 d 22351"

1.) - Um terreno sito no lugar Guamiranga,
I a .. ,e - -. Uma bicicleta de se·

margem do rio Itapocú lado ôul, com as seguintes Daniel Guilherme Ger- nhora, motivo .viagem,
confrontações: frente ao Norte, nos fundos das terras mano Hamann e por preço de ocasião.
de João Bernardo da Silva e Arlindo Jacinto da ôll- Irene Suhr Faeelíta-se _o pagamen
va, com 51 metros: fundös ao Sul, com João Roma-I ·Ele, brasileiro, solteiro, to. Informações com o

rto Moreira, -CO'1l 51 merros; ao Oeste, com terras de motorista, domiciliado e sr. José Rank.
Felix Ilmlnez Hernandes, e Leste, com terras de Ma- residente neste dístrlto, Estrada Nova -

,

nuel Francisco Gonçalves, contendo a área de 56,000 á estrada Itepocú-Hansa, Jaraguá do Sul
ms2.
'. '

filho de Otto Hamann e

Cujo bem constante do auto de penhora e auto de Bertha Glatz Hamann.
de avaliação de folhas da referida ação executiva, Ela, brasileira, solteira,
será levado em leilão e arremareção. Assim seré o doméstica, domiciliada e

referido bem arrematado por quem mais dér e maior residente em Rio d&.
lance oferecer, no dia, hora elugar acima menciona- Luz, filha de Ricardo
dos, podendo o mesmo ser examinado por quem in- Suhr e de·Anna Bork
teresse tiver,' em o local onde se acha situado. E Suhr.

'

,

para que chegue a noticia' ao conhecimento de todos .

se péssou o presente edital que será afixado as por-
Edital N. 2.939, de 24-3-51.

ras do Forum, no 'IJlgar de costume e publicado pelo Aristides Contador
jornal local «Correio do Povo» ..Dado e passado nes- Bueno e
ta cidade de Jaraguâ do Sul, aos dezesete dias do HiIdegard Tecla Ida
mês de março do, ano de mil novecenros e clncoen- ,Maria Heise
re e um. Eu, Ney Franoo, escrivão o subscrevi (as
sinado) João Marcondes de Mattos Juiz de Direito
da comarca. «Está conforme o 'original, do que dou fé.

-jaraguá do Sul, 17 de março de 1951.
O escrivão - NEY FRANCO

Eu abaixo assinado de
Claro que não são verda
deiras as palavras por
mim proferidas centra a

pessôa de Augusto Rat
rke, residente em Rio Man
so.

ALBRECHT FLÔR

Vende-se

Ba/os
mais macios

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, domiciliado e

residente em Curitiba, á
rua Jacarézinho, n. 62,
filho de Lourenço Bue-

im no e de Rosa Contador
�_H_..lllllfifrjnalBJrrlll_Nlfifuti-�--IIIfifI!� Bueno.

.

ÓASA DAS--'TiNTAi- �'(;Ó;i;� dr�- 'E'di�Í de
Proclamas recebida do
Oficiál do Registro
Civil de Gua-ramiriin.

Botos
mais crescidosA MAIS, ANTU.A. VÃSA DI .lOIIVILI

�,

'I:- Leva ao conhecimento da praça que
fechou sua. filial desta cidade, agradecendo
apreíerêneía que sempre lhe foi d a d a e

continuando a disposição de sua amavel tre.
guesia em Joínvílle, á RUA DO PRINGIPE,

,

860, onde com prazer recebera ordens.

Edital N. 2.940, de 24-3-51.

OFERECE
Tintas para Pinturas .de Casas, Móveis,

Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc,.
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, '

Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água I'
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas �
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho, I:Massa para janela. ,

,

'

MATRIZ:

RUA DO PRINCIPI, 880, - J O I IV V I L E

LIDER DO COMÉRCIO DE TINTAS
(

I"
navalhas - Máchinas para
cortar cabelos, martelos

para carpinteiros, serrotes
diversos tamanhos de pro
cedência alemã (Soling-er)
V. S. encontrará na.

CASA REAL.

No. 1.636

,

Prefeitura Municipal de Jariguá do Sul'
Deepeto N. 17
Ooncede bolsa escolar

"ARTUR MÜLLER, Prefeito Municípal de Iara-
.

guá do Sul, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por 4ei, decreta ; '

Art. 1. - E' eoncedíde uma bolsa escolar de
Cr$ 300,00 mensais ao estudante REINOLDO MU::
RARA, para que possa prosseguir seus -estudos no

(COLEGIO IGUASSÚ) em Curitiba, pare o ano de
1951.

_

'

Art. �. - A despesa deterrníneda por este de
creto, correrá por conta da verba 3�84.2 do orça
mente vigente.

Prefeitura Muni,cipal de laragué do Sul, 27 de '

Março de ,1951.
ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

FESTA ESCOLAR

L E I
,

N.' 5
Alter.a O Código TI'ibtário

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara
guá do Sul, no uso de suas atribuições,

Faço saber que á Câmara Municipal votou e

eu sanciono, li seguinte Lei:
Art. 1. - Fica incIuido na tributação a que se.

refere o artígo 181 do Código Tributário, ,a madeira
serrada, que pagará cinco cruzeíros por metro cúbico.

Art. 2. - Inclua-se no art. 89, § 3. do Código
Tríburérlo o seguinte: O maxímo do imposto, por
paesegem, será de Cr$ 10,00. "

Art. 3. _ Passa a ser de Cr$ 0,10 a taxa
fixada no artigo 181 do Código Tributário, para o

'quilograma de produtos suínos e de Cr$ 1,00 para
a fécula do aípím,

Art., 4 .. _,.. Esta Lei entrará em vígor na data
de sue publicação, revogadas as disposições em

çontrário.
-

,/

Pr�feitura Municipal' de Iaragué do Sul, 10 de
Março de 1951. '

"
"

,ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
'I·

.

'0

(Reprpduzido (por ter saido com incorreções)
......... .-,... • •••••••••••

-
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·

,
.

· .

i Guilherme Spengler Alberto Vervibe �
� e Senhora e Senhora !
· .

: Participam o noivado de seus filhos :
· .

t� ELEONORA e MODESTO �
l�.::. I

MODESTO e

ELEONOR,
A

_ i:.::·l
.

apresentam-se noivos

1_ de Abril na Escola Pedras Brancas

IExllgam� ((}) sabão
,

Virgem Especialidade
Ola CllAp WEIlEt llNJD)l(J§lIlllAl = JJonll1lvHlie

I

Sft.0Á� ylRCfAt•••

EspECIAL InADE
o ideal p9ra cosinha, lavandeira e 'lavadeira

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


