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nutos, mãe e Iilho fica-
N°. 1.641 ram sozinhos, a' olha-

L O
rem-sé .eom tristeza es-

C A I' S "A'·
.

P "tampada na face.
. VISO a raça Do Rio, dna. Te()fila

Avisamos a nossa "dístínta Ireguezíà, e aos viajara para São Paulo,
maselli, professor em Duas 511. premio n. 0550, 68 pre-

nossos credores em geral, que vendemos o nosso afim de tomar parte nos

Manias. Na mesma data mio n. 401, 8 premio n.
estabelecimento industrial, ao sr. Vitório Lazzaris festejos comemorativos

transcorrerá seu aniver- 773, 90 premio n. 443 e
o qual fica isento de qualquer ônus perante nos� do "Dia das Mães", do

sário o sr. Ary Fruet 100 premio n. 271. sos credores, de vez que, serão assumidos pelos míngo próximo. Enquan-
proprietário do Rex Ho� Ja18guázinho, '9-5-51. sócios da nossa firma. to aqui estiver, e quan-
tel. . Wendelin Sehmidl'

"

Jaraguâ do Sul, 3 de maio de 1951. do retornar da capital
.

A todos os anlversa, Felil Henn Junior GUlLHBRMB AUGUSTO CARLOS OABDKB B PILHOS bandeirante, ficará hos-
riantes "Correio do Po- ( ) G IL pedada no prõprío Hass. ui nerme A. C. GBecJke os-

vo" deseja inumeras feli- • \ Alvino GaecJke pítal, junto ao filho, que
cidades. Winfried Hasse HlJrry ,GBeJke "não maís abandonará". '

I Segundo seus médicos

Repercutiu dolorosa-

� t � I � T � � L I � ll.Edital n. 2.975, de 10-5-1:.1. assist�entes.' permanece

Realizaram-se ontem na mente na- tarde de 10 do
o estacíonärío o estado de

sale das audiencias os corrente o falecimento'
Wilfried �. Dornbusch e saude do dr. Laureano.

-

seguintes casamentos: do .

sr. Winfried Hasse
.

Edith AlIc.e _dos San.tos Apesar do. aumento de

Pedro ft,.. Zimmermann I gerente do Banco Inco; Iren� P. ��nth�r Ofié,ial .do . :le't��a�llel.�o, s.ol,��n�o, ,leucocitos verificado, e,

COll!
•

a srra. Catarina Q. nesta cidade. Registro CIvil do r" Distrito In ns. rr rIO, omlC.l ia o de terem desaparecidos
Klein; Eduardo G!owatzky Winfried Hasse soube-

da Comarca [araguá do S,ul",
e residente .nesta CIda.de, I as dores que o m�rtiri

com � Sl�t�., Mana ôber- ra, pelo seu oavalheírís-
Estado de Santa Catarina á. rua P�esId�nte EpI.tá- zavam, nao experimen-

delertl; Líno Uller com a mo, sua educação e ele-
'Brasil, CIO Pessoa, Iílho de Os- tou o médico de Umbu-

srre. Maria .Apolonía da vados dote _
Faz saber q�e c��parece- ca� Dornbusch e de Au- zeiro outras grandes

Silva' Moaclr Ca" t
B, de coraçao, çam no c.artono exibindo os

relia H. Dornbusch. melhoras Ontem foi lhe
, snmro ornar-se um cidadão es d Ela brasil

.

1t
.

. '.,
-

Galliani com a srta. Leo- tímado no seí
-

<?cumentos eXl�.idos pela lei '. eIra: s.o. eira, trocado o aparelho de

cadia Kúkllnskl; Francisco Iação 1
no

1seI� da popu, afim de se habilitarem para do�éstIca, domlcIl!ad!l e gesso que lhe envolvia

Lescowicz com a t doca. ra cas�do casar-se: residente n�ste dístríto, a perna direita e' a

Hlld N
sr a. com o n a Margarida .., em Itapoeúzínho filha de ba

.

sl d azetto
:

e
.

Andreas Hardt . Hasse. e contava I
Edital n. 2.971 de 9-5-51. Eduardo Nilo dJs Santos

CIa.

.engg I
�orn a srre, Ze- com a idade de 29 anos, , Ignácio Trisotto e e de Alice Maria de

----...-----

mira a ri. deixando dois filhos me- Adélia Ersching Souza.
'

Agradecimento nores. O ,s e u sepulta- Ele, brasileiro, solteiro, Co'rrel·o do' Povomento deu-se no
'

Cemi- lavrador, domiciliado e E para que chegue ao co.-
,

f'eerele amanhã o seu A Comunidade da térioMunicipal da cidade residente em Arrozeira, nhecimento de todos,mandei
anlversérío natalicio o sr. Oapela de S. Cruz Jara- com grande acompanha- filho de Luiz Trisotto e passar o presente edital que

Albano Kanzler, consrru- guasiuho, agradecem a mento' de Estephania Trisotto. será publicado pela impren-
ror nesta praça e a srta. todos que lá comparece- A enlutada f amil i a Ela, brasileira, solteira, sa e em cartório onde será

Horteneie Salier. .' ram na festa de S. Cruz apresentamos nossos sen- doméstica, domiciliada e afixado dUlantt: 15 dias. Si

- Dia 16 aniversaria- e a· todos que, auxilia� tidos pezames. residente neste distrito, alg�em soub�r de algum im-

se o sr. G. Rodolfo Fis-' rarn em beneficio daque- em Garibaldi I filha de peê.lmento acuse-o para os

cher.
'

la Capela.
..

Andreas Ersching e de tins legah
- Dia 17 faz bnos Ö RESULTADOS Elizabetha Weiller Ers- IRENE

sr. Felipe f'renzeJ. Tam-' Foram os seguintesl os 'ching.
bem a sra. Edwiges Voigt, resaltados . das ·rifas em t:.·I"n·'n'1f',).Jmárl·'ca·no Edftâwl·ing'a-n.d·�rlu!·'·I�I:'r:i.ne"='�II:i!IL;I.·esposa do sr. FrancisCo beneficio da mesma Ca- rr u . R li

-�,7r- U' 'CU-Cl-V]!.'

Voigl. pela.
.

_ Dia 19 faz anos o 1° premio' N. 513, 2° (N�tionlJl Bel/lJs' Hess) Cecilia Mielke

Jovem Alvaro Tomaselli, premio n. 932, 30 premio Vende-se ria ,Ele, brasileiro, solteiro,
filho do sr. Santos To- n. 853, 40 premio n. 237, Soe. Gráfica Avenida LIda. lavrador, domiciliado e'

residente neste distrito,
á Estrada. Itapocú, filhQ
de Ervin Müller e de Al-
ma Müller.

Ela� brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
á estrada Itapocú, filha
de Carlos Mielke e de
Clara Zeh Mielke.

Edital n. 2.973, de 9-5-51.
Alfredo Paulo Mathias e

'Paula Höbbel

®1r.:\\������������l8\a Ele brasileiro solteiro

.�.��.��.��.��.��.��.��.�\8I;�\8I;�\�;�\SI;�� lavrador; domj�íliado e

�
,

-
I ('§)@ residente neste distrito,

. Produto da elA. INDUSTRIAL MO- �. em Rio Cêrro, filho' de Bóias
VEIS CIMO, a mais conhecida em@ErnestoDanielMathi,asl nJa,'s hO�{;O:::;

I I
e" de Augusta K. Mathias. J 'J" -

.
todo O BrasiL Para mais informações, • � Ela, l)rasileir�, solteira, .'-_._\......

-

__:......:....._--l

. doméstica, domiciliada e
'

� e venda, com o seu Jrepresentante nesta

I.residente
neste distrito, ,------------.

� cidade, a fábrica' de Móveis de ADOLF ., em Rio Oêrro, filha de,'

� HERMANN SeHULTZE, sita a Rua ,������t�Iö�bö��el e de

� .

Barão do Rio BrancQ. N. 964 � Edital n. 2.974, de 9-5-51.

�g , ..
. 11� Alvino Marquardt e

ti@l®.il)®i®�@.i@®i®�@i.I)@.i.®Ci6.®�®i.®@i.®I1@l . Edith �r?chnow. '

• •
• Ele, brasIleIro, solteiro,

lavrador, domiciliado .e
I residente- neste distrito,
á Estrada Jaraguá, filho
de Otto Marquardt e, de
Anna Kanies.
Ela, brasilbira, solteira,

lavradora, domiciliada e 80las Jlri futeb"olresidente neste distrito, U
á Estrada Jaragu�, filha Extra ,oficial, Vo l,ey e

de Erich Prochnow e de Juvenis tem sempre em

Olga Prochnow. Stock a CASA REAL.

Conlereneias Ilustradas
Continuam as conferên

cias no Auditório Liber·
dade, com uma essísren
cia seleta; 05, temas apre
sentados foram devéras
instrutivos, e de valor
prático. ,

., O conferenclsra aníma
do' pela apreciação e o

apolo geral, anuncia pera
esta semana mals tres
conferências.
O LAR ETERNO -'0

que é o céu, e onde estiá?
Para hoje às vinte horas.
Para terça-feira dia 15:

A ORIGEM DO MAL -

Sendo Deus Amor, por
que permltlo o pecado?
E, pare quínra, ,'dia 17:
O MAIOR MILAGRE
Sepultado vivo e ressucí
rado morto.
Os temas são sempre

lindamente ilustrados com

projeção luminosa.
'

Aniversírios

Casamentes

\

NUNCR EXISTIU IGURL

PA R A F E R I DA 5,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOE5,
C O C E I R, A 5 J'

F R .1 E I R A 5 I'
ES P I N HA 5, E TC.'

B%s
maIs crescidos
--'

Bolos
mais macíos

1Exijam (]) §a�ãl{])

Virgem Especialidade
dla CHA� WEI1IEt HNJTh[J§IIHAl

(Marca Registrada)

J lOin\VnUe
''\,

,o ideal p�ra cosinha, lavanderia, e lavadeirà

Rua MI. Deodoro N. 138
Telefone N· 39 - Co Postal, 19,

JARAGUA DO SUL
Santa Catarina

ASSINATUB..l ANUAL
Cr$ 35.00.

/

Formas para pudins,
Banho Maria e ou

tras de folha flandres
Cheringas para enfeitar

• bolç'8j outros artigos V.S.
encontrará na

CASA REAL

A V I S O
A Diretoria da Asso

ciação Rural de Jaraguá
do Sul, avisa aos snrs.
aRsociados que, a reu
nião da Assembléia Ge
ral será realizada dia 20
do corrente, (Domingo) e
não dia. 21 como por
engano foi publicado.

Fogões elétricos de
uma e de duas bocas

com três calarias, tem a
venda por preços nunca
vistos a CASA REAL,
defronte o Cine Buhr.

FRACOS E AN�Mrcos I

Tomem:
VINHO CREOSOl'ADO
"SILVEIRA"

IlIIpngada .. ui&. ...:
Tosses
Re.friadoe >

B,C?nquita
E'érofulos.

- Conval�scenç.s
VINHO CREOSOTADO
é; UM GERADOR DE SAÚDE.

s�6Ã� yI'RCC�
•••

EspECIAlfOAOE

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Prefeitura M'unicipal de J,araguá do Sul Edital de Primeira 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 todos OEl que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de - vinte - dias,
virem, ou dele conhecimento tiverem ou interessar
pössa, que, findo esse prazo, ha de ler arremata
do por quem mais dér e mais lance oferecer, em
frente ás portas do Edificio do Forum, no dia 19
do mez de maio vindouro, as 10 horas,' os bens
pertecentes aos m e n o r e s orfãos CASIMIRA
CHRISTANEK, ANNA MARIA CHRISTANEK e

VENCESLAU CHRISTANEK, nos autos de um

pedido de Venda de Bens de Menores, em que é
requerente o tutor dos mesmos sr. Miguel Bun-

12 kowski, cujos bens vão abaixo descriminados:-.000,00
)4

-' 1. _. Do terreno, metade do Jote de terras.000,00
389,00 n. 83, da linha Telegráfica, distrito -de Massaran-,

,

95220 duba, município de Guaramirim, desta comarca,
37.749'60 contendo a área de 135.000 ms2., limitando com

, 30'0:00 I terras de Jos� Bonkowski, José. �e, Souza, .José de

'5.900 00 Mello e Oandido Thomaz, adquirido pelo inventa
•

7 600'00 riante por permuta, conforme escritura pública de-
•

350'00 vidamente registrada no cart6rio de Registro de

516' 10 Im6veis, da comarca de .Blumenäu, á fls. 173, do

247'70 livro n. 3, sob o n.12.468, 3/5, ou seja a área de

1.800:00 81.000 msã., que coube aos treis herdeiros, avaliado
80 00 em Cr$ 3.240,00.

5.900:00 Cujo besn acima descrito, será levalio em has-

3.45000 ta publica de venda e arrematação, pelo preço da
,

8.900'00 avaliação, isto é, Cr$ '3.240,00 (Treis mil duzentos '

4.261'00 e quarenta cruzeiros). Assim será o referido bem

118'50 arrematado por quem mais dér 8 maior lance ofe-

590 '00 recer, no dia, hora e lugar acima mencionados, po-
16'650'0.0 dendo o mesmo ser examinado por quem ínteresse

4:350'0'0 tiver, em o local onde' se acha situado. E para que
600'00 chegue a noticia ao conhecimento de todos se pas-

,
sou o presente edital que será afixado as portas
do Forum, no lugar de costume e publicado pelo

0.900 00 jornal local «Correio do Povo». Dado e passado
,

nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e qua-

8.750,00 tro días do mez de abril do ano de mil novecentos

4.46000 e cincoenta e um. Eu, Ney Franco, escrivão o subs-

200'00 oreví, (assinada) João Marcondes de Mattos, Juiz

4.500:00 de Direito da comarca. Está conforme o original,
3.489,00 do que dou fé.

'._

15.000,00 Järaguä de Sul, 24 de abril de 1ao1.

4.850,00 O escrivão
3.800,0.0 NEY FRANCO

Balancete da DESPESA ORCAMENTARIA. referente ao mês de Abrll de ISSI

C6digo
Geral

o 00 1
O 01 1
O 01 2
O 03 1
O 04 1
O 04 3

O 20 1
O 20 2

-,O 22 1
O 23 1
O 24 1
0243
O 40 1
O 43 1
O 44 1
'O 44 2
O 44 3
O 44 4
O 44 5
O 70 1
O 70 2
0703
O 73 1
O 74 1
O 74 2
O 90 1
O 90 2
O 94 1

,

1 00 1
1 00 2

1 00 3
1 00 "
1 11' 1
1 13 1
1 21 1
1 22'2
2 40 1
2 94 1

/

2 94 2
2943
2 94 4
2 94 2

, 3 02 1
3 03 1
3 04 2
3 30 1

3 03 2

3 03 3
3,42 1
3 44 1
3442
3 60 1
384 2
4111
4 94 1
4 94 2 '

5 24 1
,641 l'
6 90 1
6 91 1
8 00 1
8 11 1
8 13 1
8 14 1
8 21 1
8 50 1
8 54 1
8 84 1
8 84 2
8 84 3
8 84 4
9 31 J
9 34 1

9 34 2
9 44 1
9 84 1
9 84 2
9 84 3

9 84 4
9 Q4 1
9 94 2
9 94 3

TITULOS lDESPESA ORÇAMENTARIA
. J�rior I Do Mês

"

Total

ADMINISTRAÇÄO GERAL
Legislativo

Diretor da, Secretaria
Remuneração aos Vereadores
Representação da Câmara

'

Material de expedíenre, livros
r Serviço postal, telegráfico, etc.

Publicação do expedlenre da Câmara
I

Executivo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, móveis e utensilios
Aquisição de combustível para o automóvel
Custeio de veículos, móveis e utensllíos
Diárias ao Prefeito quando a serviço f6ra do Municipio

. Secretário - padrão S
Impressos e material de expedíenre
Serviço postal'
Serviço telegráfico

-

Serviço telefonico
Publicação do expediente
Assinatura de Iornaes
Contador - padrão S
\Almoxarife _ padrão M .'

Auxiliar-Agente de Estatistica (2) padrão M á Cr$ 800,00
Livres e impressos ' ,

Despesas de trense. de funcionários quando em serviço
Diárias a funcionários em vlagens e serviços
Motoristas (3) padrão L á Cr$ 750,00
Porteiro-continuo - padrão K
Serviço de Iímpesa da Prefeitura e Inrendêncía

EXAÇÃO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
Tesoureiro - padrão S
Amauensee (2) um padrão P á Cr$ 950,00 outro pa
drão O á Cr$ 900,00
Escriturário padrão M
Quebras ao Tesoureiro
Intendente- exator
Aquisição de talonários e livros
Piscais (3) padrão O á e-s 900,00
Fiscal-PiscaJ - padrão L
Carcereiro - padrão I
Esmolas ii indigentes
Assistencia médica-farmaceutica
Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo a maternidade e infancia
Aquisição de móveis e utensilios
Material didático em geral
Assistencia a alunos necessitados
Venclmentos dos professores das escolas isoladas, sen
do os titulados Complementaristas padrão' I e os não
titulados padrão G -

-

Gratificação á professores que regem cursos desdobra
dos, sendo os titulados á Cr$ 1�0,00 e os não titula
dos á Cr$ 120,00

'

Vencimento de professores lnatlvos
. Aquisição de material para a biblioteca
Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revista
Inspetor Escolar padrão P
Bolsa Escolares
Gratificação ao Delegado de higiene
Desobstrução de correges e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Compras de remédios
Operarios da fabrica de tubos de cimento
Zelador do Cemitério - padrão I
Operário do serviço de : cemitério
Comissão a agentes fiscais
Operários do serviço de ruas, praçes e jardins
Para serviços de ruas, praças e jardins'
Combustível para transporre do pessoal e material
Departamento de estradas de Rodagem
Cocheiro
Forragem pera o serviço de limpeza pública
Iluminação pública da cidade
Iluminação pública de Corupá
Iluminação -públíca de Retorcida
Energia de motores, etc.
Extranumerários
Construção de prédios 'escolarée e aquisição dos res

pectivos terrenos
Salário Farriilia
Seguros contra acldenre do trabalho
Contribuições ao I.A.PJ., I.A.P.E.T.C. e S.E.S.I.
Contribuições a L.B.A.
Para custas e emolumentos prêvlstas pelo decreto-lei
93 de 1-4-42.
Subvenções concedidas por Iel 'a diversas instituições
Despesas imprevistas .'

Aquisição de placas
Crédito Especial Lei n. 4 de 2-3-51

•

CrS CrS CrS

'1.400,00
9.130,00
1.150,00

194,60
600,00

6.000,00
2.000,00
209,00
379,00

34.082,�0
, 150,00
2.900,00

360,00
347,80
104,00

1.300,00
80,00

2.900,00
1.150,00
5.450,00
4.094,00
108�60
375,00

8.600,00
2.050,00
300,00

•
2.900,00

5.500,00
2.150,00
100,00

3.000,00
3.031,00
7,200,00
3.550,00
1.800,00

962,00
1.160,00

22,00
165,00

1.400,00

33,00

300,00

6.000,00
2.000,00
180,00
573,00

3.667,00
, 150,00 \

3.000,00
7.600,00

168,30
143,60
500,00

3.000,00
2.300,00
3.450,00
107,00
10,00
215,00

8.050,00
2.300.00
300,00

3.000,00

ã.250,oQ
2.300.00
100,00

1.500,00
458,00

7.800,00
1.300,00
2.00ô,00

54,00
2.196,00

80,00
630,00

3.014,00
280,00

32.400,00 �5.691,80

660,00
2.700,00, 2.800,00

80,00 - ,
223,90

254,00
2.450,00 2.600,00
6.390,00 2.420,00
600,00

2.441,40
7.320,70

7.007,00 7.207,00
1.046,00

,1.800,00 2.000,00
1.500,00 500,00

,

100,00 368,40
22.815,40 9.416,90
18.953,90 507,60
3.659,40 917,00

21.465,30 19.602,90
900,00 1.000,00
200,00 200,00

3.145,50 1.572,50
1.494,00

'

498,00
267,60 133,80
762,70 381,40

3.1öo,00 4.800,00

833,·70 2.098,00
5.000,00 3.560.00
2.499,40
3.048,30 '1:212,90

,

204,50 85,30

57,50
2.300,00 1.150,00

. 6.801,30 1.374,00
4.990,00

291,762,60
270.325,70 473.469,00

DBSCRIMINAÇÃ.O DOS SALDOS:
N. tesouraria
Nos Bancos

411.406,00
EJgar Piazera - Contador ' Artur Muller

Contadorill da Prefeit�ra Municipal de Jaraguá do Sul, � de Maio de 1951.

69.141,00
352.265,00

•

.2.800,00
9.130,00
1.150,00

33,00
194,60
900,00

54,00
2.196�00
1.042,00
1.790,00

22,00
3.239,00

J280,00

58.091,80

CiS! M!lRm
o' PARAISO DAS SBDAS B TBCIDOS PINOS t

NÃO SE ESQUEÇA
'. +,,

Em Sedas e Tecidos Finos encontrará
o maior Sortimento na CASA MARLY.

- Rua Mal.-Deodoro N°. 631 -'

Padrões exclusivos - Estamparia mo

derna e variadíssima - Sedas Lisas de to
dos os preços.õõo.oo

5.500,00
80,00
223,Qo
254,00

5.050,00
8.810,00
600,00

2.441,40
7.320,70

'14.214,00
1.046,00
3.800,00
2.000�00
468,40

32.232,30
19.461,40

,

4.576,40
41.068,20
1.900,00 '

'400,00
4.717,50
1.992,00
401,40

1.144,10
7.900,00

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

•
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fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A IULHER 'EVITARA ODRES

lLiVIA AS cOucas UTERINAS
'EmDra,a-•• oom wantapm para
tombater •• I"elul.ridadas da.
'uR96ao p.,i6dlcas du ••nhoras

é: Calmal"ltil e ,.eul.dor caa••as
fun�6a.

FLUXO-SEDA'fINA
pOla s&ta compr.v.G9. .'lCicla"
multo rRattada. Dov•••r UlladO

com conflanç.

fLUXO·SEDATINA2.921,70
8.560,00 BCOllT&A.sSB ZK rODA PARTI!.
2.499,40
4.261,20 .

J�ir��
743.784,70 , • PEDRO RENGEL t
41í.406,oo·

t
Estrada Jaraguà Esquerdo I1.165.190,70 JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

Executa-se qualquer�viço de f,erramentas ib
agrícolas para uso de lavouras, como:

'

, Machados. Enchadee Foices etc.

- Prefeito �=-=J
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRE DO POVO

A pedido .Câmara Municipal"Ainda à respeito do jogo Ata da Reunião Ordinária de 22-2·51

Rádio-Imprensa X Bancáiios" Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de FESTA DO TIRO DE BEI
mil novecentos e cincoenta e um, .pelas sete horas, 'SCHUETZIINFEST)
no edificio da Prefeitura Munlcípal de Jarllguá do

A Diretoria do CLUB ATLÉTICO BAEPENDf"Transcrito da, A Noticia, de 5-5-1951" Sul, reunidos os vereadores: Wlilter Iark, Willy Ger-
tem a súbita honra de convidar os sócios e IÁ A"I d t b Mano Gessner, Mário Nlcollnl, Adolfo Antônio Em-
exmas. famlllas deAste clube e do Clube Aimorés eparencras I uem, ter e, em patente, o seu rnendoerfer, Artur Oscar Meister, Alvim Seidel, ,Kurt � �

diz um velho ditado; Ii- feitiu, seu grãu de educa- Herbert Hilbrecht, Herbert Schneider, Otaviano Tissi pera a grande fésta de tiro de rei, a realizar-se

Iquei deveras desapontado, ção e correzie. Um cave-
e Frederico Curt Alberto Vase). Havendo número le- no dia 13 de maio p. vindouro, que culminará

com um cavalheiro, a quem Iheiro descente, ponderado, gal foi pelo sr. Presidente aberta a sessão, ordenan- com um grandioso baile e será abrilhantado pelo
fiz bôa referência, em um nunca faz uso em seus do ao sr. 2. secretário que procedesse a leitura da renomado Jazz Rio Negrinho.comentariozinho meu do artigos ou comentários, de ata da reunião de 22 de fevereiro do corrente ano. Antes do inicio do baile, haverá sessão come-
dia 25 dêste mês, pera ser linguagem baixa, língua- Submetida a discussão, foi aprovada, sendo morativa ao Dia .des Mães. (20,30 horas).
lído através do programa gem de sargeta, como se

o que foi feito sem emenda pelo que pessou a ser
' As mesas pare o baile, bem como as adesões

da Esporte P-9, o qual, diz. Procura, sim, revidar, assinada pela Mêsa. -Passando-se ao Expedlente foi pera o almôço de confraternização poderão ser

entretanto, não foi lido, de à altura, com elegância, lido: um projeto-lei que adiciona Cr$ 21.397,90 aos reservados com antecedência na A COMERCIAL
vêz que, ÓS locutores que com fina educação, mos- «Restos a pagar» de 1950; um parecer sôbre o pro- LTDA. - Rua Mal. Deodoro, 136.
manejam aquele programe, trando desta forma, sua leto-lel que "regula a concessão de bolsas escolares"; � Servirá de ingresso para ambas as sociedade,
não admitem sob hipótese superlorldade a mentallde-

parecer sôbre o projeto-lei que adota o Estatuto aos � o talão da mensalidade de Abril.
alguma, censura á respel- de medíocre, dàqueles que, Funcionários Públicos, civis do Estado de Santa

I
Pelo comparecimento de todos anteclpedarnen-

to dos seus dltos pelo não o' souberam revidar Catarina; parecer sôbre o projeto-I e i que adiciona te agradece,
microfone., ./ com dignidade. Cr$ 21.397,90 a «Restos a pagar em 1950»; um re- Eugênio Vitor Schmöckel

IUm mês antes da pelela, Os de lspírltos fracos, legrama da Vva. Cardoso Veiga; carta da Cia. Te. Diretor Social
entre Rádio - Imprensa � verserís, que não sabem leíoníca Cata&;jnense; Of. n. 10 de Corupã com res- _...........� ���Bancários, viviam, seus' glosar a altura seus ad- pectlvo programa; Of. de Indayal; Of. n. 38 de Itaiaí; r-------------....--......---'*\!l)dois locutores, um com versäríos, êstes sim, des- Of. de Bom Retiro; Of. n. 30 de Caçador; Of. n. 34
sua voz estridente e o ou- cem eré a poeira deletérl- de .Corupá; Of. da Câmara Municipal de Florlanó
tro cojn sua rouquenha, a ca, sem escrúpulo algum, polls; Circular n. 3 de Laguna; Of. circular n, 4 de
dizer fodo aos bancários, contando que dêm vasão Blumenäu; Of. n. 2/51 de Tlmbó; Oficios Expedídos
o que, levamos pelo lado aos seus sentimentos es- de 131/51 á 133[51. Ninguém fêz uso da Palavra. Nahumorístico; porém, hole, púrios que lhes habitam á hore dedicada â Ordem do Dia foram discutidos: Pro
em face do comentário por alma. .

[ero de lei «Regula a concessão de Bolsas Escolares»,mim lido, através das on- Acham os dírlgentes da sendo sôbre esre projeto lido seu parecer, posto em
das da Rádio Jaraguá, em Esporte P-9 que são in- discussão foi aprovado o <lito parecer e o projeto
o seu programa Esportivo defectfveis, não suportam em 111. discussão; Depois de lldo e discutido o prode 23 dêste mês, cheguei a crítica. verdadeiro lspí- [eto-lel que, Adiciona Crf 21.397,90 a «Restos a pa
a conclusão de que, seus rito ditatorial, de vêz que, gar:t, foram aprovados seu parecer e o projeto em
comentários eram mesmo querem dízer tudo, sem ie. discussão. Ainda em tempo com CI palavra ove
pare espezinhar-mos. Ha- medir seu s dlspareree, reador Willy Germano Gessner, expoz o motivo e
j(l visto, e atitude tomada pensando que somente deonde provinha a quantia ZJ pagar. Solicitou e ob
por àqueles dois locutores, êles têm servlz. Porém, teve a palavra o vereador Adolfo Emmendoerfer que

®.--------------------":!I

com respeito ao meu re- afirmo-lhes, que, o que pediu urgência para o projeto-lei que adota o Esta
ferido comentário, em o mais lhe falta é menraü- ruro dos Fudcionários Públicos, Civis do Estado de
SIU programa esportivo de dade, sobrando-lhes tão Santa Catarina. Cedida a urgência foi o mesmo die
ô n tem, quínta feira, no somente, microfone. cutído e aprovado em ta. discussão como também
qual fizeram uso de baixa Jaraguá do Sul, 24 de

seu parecer. Deixaram de ser discutidos, por falta de
linguagem, deixando des- abril de 1951. informações o Requerimento Alberto Santos e �ela.

ção de Contas a pagar e por Empenhar com dota
Prefeitura MuDi�ipal de Jaraguá do Sul ções Esgotadas. Nada mais havendo a tratar, foi pe-

Regl·stro de Serran'·as .

lo sr, Presidente designado o dia 27 do corrente pa
ra a próxima sessão a seguinte Ordem do Dia: Dis-

Acham-se a disposição dos tnteressaâes, .no cussão do Requerimento Alberto Santos; 2a. Dlscus-
Departamentos ds Serviços Gerais des t a são do projeto-lei que Regula Bolsas Escolares, digo,
Prefeitura, os registros das serrarias se- que Regula a concessão de Bolsas Escolares; 2a.
guintes, os quais lerão entregues mediante recibos- discussão do projeto que «Adiciona Cr$ 21.397,90 a

Otto Lipinskí, Adolfo Bauernie, Agro Indus- restos a pagar»; 2a. discussão do projeto que «Ado
trial Retorcida Ltda., Albrecht Gumz, Ana Müller, ta o Estatuto dos Funcionários Públicos, Civis do
Arnoldo Grahl, Artur Hansen, Augusto Hartmann, Estado de Santa Catarina; la. discussão da RelaçãoBehling Irmãos, Bruno Gessner, Carlos LeopoldO de Contas a pagar e por empenhar com dotações
Mey, Carlos Ramthun, Comércio e Industria Sch-. Esgotadas. A esta altura pediu a palavra e obteve

0\midt S/A, Edmundo Hauck, Ema Ladiges, Ernesto vereador Herbert Schneider, propondo a Casa que CI
Lessmann, Ervino Vog'el & ma.,i Fábrica de Madei- Câmara Municipal deveria fazer-se representar no
ras Compensa:ias Jaraguá; Francisco Bianchini, Banquete de despedida, oferecido aos srs. Dr. Luiz
Francisco Luy, Geraldo Hermann, Germano Auer- de Souza, Dr. Aguinaldo de Souza, Dr. Pedro Her·
hahn, Guilherme Melchert, Hartwig Schröeder, H9r� cílio Luz e Dr. Ney de Aragão Paz. Depois de ser
mann Nienow, Industria e Comércio de Madeiras ouvido o plenário foi aprovado a sugestão do ve·
Ltda., Jacó Ritzmann, João Kitzberger, Leo Esch- reador Otaviano Tissi que: todo o vereado!" que to
weiler, Leopoldo Jansen, Leopoldo Klotz, LeopoldO mar parte no banquete será representante da Câmara.
Seidel, Martin Hoffmann, Mauricio Germer, Oscar Findo p que foi encerrada li s.essão na qual

�I!�uJ;�ia�l�t::�1:�t�b1m��::���r:;d�: faltou o vereador�::.t;;:�y· G. GESSNER r�==.i:'�;Ei;o�';;;i;�'='�='l
Rodolfo Lenz, Rubini Irmãos Ltda., Volkmann Ir- ALVIM SEIDEL ir Médico Operador - Doenças de Senhoras ii
mãos e Walter Unger. Os registros do

. Dist�ito. de MÃIUO NICOLINI li
CUnicl Beral ii

Corupá, serão entregues na IntendenCla DIstrItal ij ii
daquela localidade. m. Ee e

1
1: ABRIU SUA CLíNICA ii

• E�!�lo� r:�§�J.A � MUDA 5 - II Consultório e Residência: !I-

ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant I'---------------------
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Faço saber a todos os interessados que,. a ...

ilI!Agência de Estatística acaba de receber o materIal Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

j'
para as informações do Registro Indust�ial de 1950,

Pe�am "atill.go Ilostrado CAS-.A DAS T.INTASdevendo os mesmos procUrarem o refendo formu- y

lário até 15 do corrente mês, nesta Repartição, ua LEOPOLD-9 SEIDEL - Corupá
A M.I I S A 'II' T I fi A ., A S A Dill J O I 1lT V I L EPrefeitura Municipal. Torno _público també� queo 4 .Lt U" D .Lt

prazo máximo para a devolução é de 15 dIas, de-
vendo esta r concluido até 30 de maio corrente, pas-

.It.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�':::::=::::::::::::,:::::::::::"":::::::::::::::::::::".'.' fechO�e!:a�1li�rnd����m���ded,aag���ç:ce���sado o qual, os infratores ficarão sujeitos a pena-
l'd d d t� Cr$ 2000000 ii

AU'TO JARAGUA S A II apreferência que sempre lhe foi da d a eI a es de rnu!tas que se esten em a e , I ii • • ii continuando a disposição de Bua amavel fre-de acõrdo com a lei federal n. 4736, de 23-9-9��. ii Indústria e Comércio ii
:I guesl'a

em Joinville, á RUA DO PRINOIPE,O formulário que foi amplamente modIflca- I: .:

do, muito facilitará o desempenho dos informantes, Ü OFICINA ServiQo "FORD"!! 860, onde com prazer recebera ordens.

fi�ando isentos dêle as alfaiatarias, lato�rias, car-:: MECÂNICA AUTORIZADO II· A RI � ID I � *'
PlOtarias, ferrarias. sorveterias e tanoarIas. ..

. v Jl'@ ., tA � ..

Jaraguá do Sul, 9 de maio de 1951. II - Rua Marechal Deldara - J ARAGUA DO SUL --. il Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,ARMANDO TARANTO II Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes II! Maquinas, Caminhões, Auto,Ilóvei�, ete.-
Agente da Estatístioa

i:!. _ Lavagem _ Lubrificação _ Carga de Acumu- Ilj'
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,

11=���������=�==����91 I d C At d P 'm Zarcão, Colas, C.al, Óleo dá Linhaça, Aguali a ores e onser o e ne s.

li Raz. Anelina para tingir Tecidos de Sêdas
:t Esta oficina está instalada em condições.j Lã e' Algodão, Cera e ÓIE10 para soalho,

·.:r.:i 'para efetuar qualquer serviço de consêrto ou .:l.li Massa para janela. .. I

reforma em seu automóvel ou caminhão, bem
ii CGmo retificação de motores etc. . . ii M A T R I Z:

ij Todos os serviços são executados com li RU! DO PRINmPE, 880, - .J O I N V I L E
Livraria - Papelaria - Artigos para escritórios e h esmero, por competentes profissionaiS e a pre- I! \
escolares etc. Fazendas e armarinhos em geral. ii ços razoáveis. Também dispõe de: sólda elé- li LID�R DO COMÉRCIO DE TINTAS

Lâmpadas Fhilips no atacado. !! trica e oxigênio. U g•••"JIII.�IIIIIII!�'"
11......

1
............iõiiiiiõiiiiiõiiii__.......jõõiiõiiõiiii__iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöii--iiiiiii.....iiiiioõiiiiiiiiõl. ,�:::::::::::::::::::::::::::::::{:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::P

\

-_-

Por EMANUEL PÓRTO MACHADO

'.IS ••;fIR••el••AI I�••�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

IES•• B.
Santíssima Trindade

Realizar-se-á em Jaraguá «Bankhardt»,
no dia 20 de Maio próximo a tradicional
festa da Santíssima Trindade.

Haverá: - Ohurrascada, Galinhas, Stru
del, Doces, Café, Tiro ao Alvo, Tombolas,
Rifas, etc.

Não faltará BOA MÚSICA

A COMISSÃO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

................................

t Ágradecimento
Correio do Povo
Rua iI. Deodoro I. 136
Telefone N' 39 - C. PO!ltaJ, 19

JARAGUA DO SUL
Santa Catarina

Profundamente consternados comunica
mos aos nossos parentes, amigos e conhecidos
o falecimento de n08SO querido esposo, pai,
irmão, sôgro e avô,

LUIZ BORTOUNI

com 'a idade de 66 anos, falecido no
dia 30 de Abril, as familias enlutadas vem ex
ternar por êsre meio os seus eíncéros agrade- ,

cimentos' e manifester o seu reconhecimento as

pessôas amigas e de suas relações que as
confortaram durante o transe que peeseram e
também as todas as peesôas gue enviarem co
rôas e flôres e ecornpenheram a sua úlrtma
morada.

Agradecem ao dr. Pedro Lpbbo de Jo
invile, pelo seu esfôrço clinico, e especialmen
te ao Rev. Padre Vendeltno pelas consoladoras
palavras proferidas no enterramento.

Jaraguá do Sul, 10 de Maio de 1951.

Familia Borto/ini'

Portaria N. 41
Artur Müller,.Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:-
DISPENSAR o escriturário Padrão �P», LU

CIANO DEMARCHI, do cargo de Diretor do EX-,pediente, Educação e .Assístêncía Social e desig
na-lo para ficar a disposição da Agência Munici-Ipal de Estatística, em substítuíção ao Escriturário
de igual Padrão EGIDIO VOLTOLINI.

Begístre-se e cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 10

de maío de 1951.
ARTUR MüLLER - Prefeito Municipàl

Dr.

ASSllAIJBl ANIJAI,
Cr$ 3�,OO

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANCOnl
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 LOMBRI&UEIRA
,IIAICORA para o seu tilhinho.

E. um produto jo� Laboratórios Minancora
OINVILLE -

••".NTE

Pliihle 'edrt

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

WaldBmiro MaZUrBCh8D
�e.I••E ••,••

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

IEm�ro §lill� JBr�s[�enr21 �e IE�etrncn�o s.):
Matriz J .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••• • .8SS. 8'S.'... ..leUEI••
•••••••• •• 11•••"1:

ama Iinha completa de MOTORES 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.

-

••••1•••• 8. 1118''''.
BOMBAS para uso doméstico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

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

Artngos Elétrncos nara O) lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.
;MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

_ foça de qualquer capacidade.
de pedidõ SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer

instalação de luz e força.

I

o Preceito" do Dia

I ("_
_ ;.._ _-_

) Procure livrar-se da a-
::"-
..• • .. • .._..• • •__

··11 nemíe, comendo alimen-D �
ii Produtos ii tos ricos em substâncias
II II lndlspensévele ao orga-

!!AN rARTICA ii nlsmo, - SNES.

li '.11 _ _ .

.!B -h'd B L'td j! l:'..•• ••__.. •__ ··�

ii e 1 as oss a-i! li Peça sempre ii
!!.:.; _ !j li

C A f E' BAU E R
ii. " _._ _.

::
..

,.

i!
' ii

!(@@Y@)�@Y@)@t®@Y@)�®Y@)@f@@'l®@Y@)®!®®Y"@)® lo4 i! ii

�
-

Toss�, A�oia,'Bro;quit�, R�uquidãO,·· e ResirÍado�
.

� �""=""==--=""==,!)

,...-------.---.---------.----.-.----------.--. I TODAS.IUI 19I0LÉSTIllI§ DO ftPftRfl.HU ft�PIKßIÓRIO I Vende-se
r----A-LEX·-·--K-i:rH-N'---·-ll Encontram alivio imediato com o uso do �
ii FERRARIA li - I n C O ID P a r á v el@)

� conser���r��ã�a�eo��s�at,���s etc. III Peitorill de Oogieo Peloleme i
II Rua oEjKr:lioütioDJiag�LHadlich II §) O.PE�TO�AI:M�S�N�E«:ID� .N� BI:'AS!L � _

ii ii 2\®@.i.(§)®.i..®®l®�@J.®@J.®�®!®@l®®.i.®®i®®Ã®®,J1
�:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::�:

�.4••4.•4.:C":\ ��."'..'..'."•.4..'..4............. • ....•.......••..•••••..•••.••••••

� lWAo CJOMPREMI �
� Ternos feitos, camisas, capas gabardine :
: e colegiais) blusas, g-ravatqs etc. �
: Sem primeiro verificar os preços na c-asa :
� Leutpracht· �
· - .

·
.

·
.

·
.

: Rua Merechal Deodoro da Fonseca, 406 :
: JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA :
·

.

·
.

•
, ,::..•••••••••• ", �::. ,.",. -:.··.··,.··.. ••••.. ··r· -:,:.�.

r

Os verdadeiros fortificantes

Espinafre, alface, fígado,
rim e gema de ôvo são
bons alimentos p o r que
contêm substâncias que
concorrem para a forma
ção do sangue.. Tais ali
mentos valem muito maís
e custam menos do Que
os chamados «fortifican
tes».

Um terreno de 70 mil
mtr.2 com casa de ma

deira situado 20 minutos
do centro de Jaraguá.
Tratar na Oficina Me

cânica '- Rua Marechal
Deodoro 84:, fundo.

CALCADOS

I R G O
São 08 melhores e mais baratos

PRODUTOS DA =

INDÚSTRIA. DB CALÇADOS OOSCH IRMÃOS S.A.

CAIXA POSTAL 11

JARAGUA DO SUL - Sanla Calarina

MOÇO
pera escritório
PROCURA-SE

José M. Mueller & Cia. LIda.

...;:::=:::::.::=:::::::::�.::::::::::=::::::::::::,...
ii ii
ii Nas suas compras li
ii prefira sempre li

II C ß f f B ß U f R ii
��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::di

Cure seus males e poupe seu

bom
.

dinheiro comprando lia

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M BORST.

It que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesoa,
Rua Mal. Deodoro - 3 Jaragua

BalaMete da BEVIITA ORÇ�IIEITARIA, referente ao mês de Abril de 1951

Código
Geral TITULOS URRECADAÇÄO

I Anterior , Do Mês' Total

..................................._�

��r=rt;.;r-- g g t
DE CA"LOS HAFBRMANN O 17 3

..A m a i s a'n t i 9 a
" O 18 3

.

- 0252

Drogas nacionais e estrangeiras, ensontra-se,
a disposição do distinto púbíícc, apresentando

jserviço criterioso e Preços Módicos.
...................,..__.���......���w-

Vendem-se

1 21 4
1 22 4
1 23 4
1 24 1

2 01 O

(Lili! Df IOfiBflRA por preços de oporru-
2 02 O

nidade, 1 casa de mare-
4 12 OAUX. TRAT. SIFILIS rial em bom estado de
4 13 Oconservação, com terreno

--------,- 40x26, com frente para

A V I SO'
duas ruas (casa de esqui-

4 14 O
na), 1 terreno com 20x5,O; 4 15 O

Comunico a população 1 terreno de 20x50 com

e o comércio de Corupä, casa de madeira. Tratar
6 12 O

em geral, que não me na Gerencie d�ste jornal. 6 21 O
responsabilizo, desta data -- O 23 O
em diante, pelas dívidas
contraídas por Gertrudes --=--YO-S-SE-Sr-sR-o-NO-U-ITE-S-'-'
Wajand. -.

Corupá, 31 de março VIBHO [HEOSOTIDO
de 1951. (SILVIIU,)

GRANDE TÔNICO

IMPUREZAS DO SAN8UE?

CrS CrS CrS

I

97.817,00 97.817,00
303.830,70 13.981,30 317.812,00
278.347,90 17.369,60 295.717,50
28.274,90 14.219,00 42.493,90
3.799,50 271,00 40070,50

1.261,00 "74,00 1.735,00
1.661,70 1.003,10 2.664,80
131.20 8,00 139,20

15.876,00 15.876,00

1.100,00 400.,00 1.500,00
2.541,10 2.&41,10

3.232,00 1.038,00 4.270,00
\0"

RECEITA ORDINARIA
fRIBUTARIA

a) Impostos
IMPOSTO TBRRITORIAL

IMPOSTO PRBDIAL

Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença "

Imposto sobre -exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
'raxas de Expediente ,

Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
7 axas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RBCBITAS DIVBRSAS

Receita de Cemitérios
QUO,t1 prevista nó Art. 15, § 2. da Constituição

Federal (Combustivel e Lubrificantes)
Quots Jrevista no Art. 15. § 4. da Constituição

Federal (Imposto sobre a Renda)
Quota prevista no Art. 140 da Constituição Estadual

RBCBITA BXTRAORDlNARiA
Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

4.367,60
1.632,00
t .130,00

628768,60

•

o

1.690,80
1.738,40,
1.214,00

169.641,30

6.058,40
3.370,40
2.344,00

798.409,80
357.780,90
1.155.190,10

SOMA ca.s
Saldo disponivel do Exercicio de 1950

Germano Bentl/in

Conradorla da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8 de Maio de 1951.

EDGAR PIAZERA, Contador Visro ARTUR MOrLER - Prefeito

,/
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OORREIO DO POVO

, .
.

Dispõe de páteos para depósito de, madeira junto ao qua
dro da Estação e DOS trapricbes de emb,;rque da Ponta

da Cruz' bem como' armazem para depósito �e me�cado
rias em geral, junto aos ttapicbes de embarques na cIdade.

Encarrega..se de Emllárques de Madeiras
.

de outras

Mercadorias para o enerior do BraSIl e

Localidades Bras8eiras

dDf �stados V.izmhos.

E D,I T A L

- DOMINGO, DIA�1�3-!!!!5!!!!!-t!!!!!95!!iil�-+!II'!!!!!!"'!II'!!!!!!"'!II'!!!!!!"'!II'!!!!!!"'!II'!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..! '

Im,osto Territorial,

De ordem do snr. Cole
tor, torno publico que no

corrente mês de M a i o,
arrecada-se o imposto acima,
reíerente ao 10. semestre do
corrente exercício.

Os Contribuintes que não
fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfaze-lo
nö proximo mez de [unho
com a multa de 200/0.
Exgotados os supracita

dos prasos, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter legar a co

brança executiva.
Coletoria Estadual de Ja-I

raguá do Sul, 2 de M a i o
de 1951

HELEODORO BORGES

Ação de Usocapião
o Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
de Direito da Comarca de [aragué do Sul,
Bstado. de Santa Catarina, Brasil, na forma,
·da Lei, etc...

�

FAZ SABER aos que o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, que por p a r re de
ADOLFO DAMIÃO DOS REIS3 por intermédio de
seu bastante procurador o advogado Dr. Arquimedes
Dantas, lhe foi dirigida a petição do teôr segulnret-
,Exmo. ônr, Dr. Juiz de Direito da comarca de Iera
guá do Sul. Adolfo Damião dos Reis,' brasileiro, ca
sado, funcionário público, residente e domiciliado lIO

lugar Rio Branco, do .Munícíplo de Guaramirim, des
ta Comarca, por seu bastante procurador, infra as

sinado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil, ôecção de Santa Catarina" com escritório
a rua Mal. Deodoro da Fonseca, n. 437, nesta cida
de, vem expor a V. Excia. o seguínre.- 1.) - Há
mals de vinte e dois anos, o Suplicante ocupa como

sua, uma éree de terras, sem título. a!llum de pro
priedade, situada no lugar Rio Branco, MuniCípio. de
Guaramirim, fazendo frente com 33,30 ms. ao Norte,
com uma Praça, fundos lado sul, com a mesma me

tragem, com terras de Carlos Trets, a Leste, com 75
ms., com a estrada de Guaramirlm a Masaaranduba,
e ao Oeste, com a mesma metragem, com terrãs do
Estado, numa área total de 2.497,50 ms., possulndo
essas terras por todo êsse ternpo, sem nenhuma opo
sição de quem quer que seja. 2.) - Que, construída
sôbre dita áreas de terras, têm o Suplicante sua ca

sa de moradia, nela reside e cultiva as terras tor
nando-as produtivas. 3.) - Que o Suplicante não é
proprietário de nenhum outro imóvel, quer rural ou

urbano. 4.) - Que, segundo estabelece a constitui-Ição Brasileira, no § 3., do. Art. 156, do' Titulo V, -

"

«Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem
Iurbano, por dez anos ininterruptos, sem oposlção

nem reconheclmento de domínio alheios, trecho' de .los6 M. Mueller 4 Cia. �tda.
terra não superlor a vinte e cinco hectares, tornan-
do-o produtivo por seu trabalho e tendo nele sua dABA.GUÁ DO SUL
morada, adquirir-lhe a propriedade, medlante senren-

'

�
ça declaratória devidamente nanscrlte». 5.) - .Que, w;�1j���D��'1j�
diante do exposto, e não possuindo o Suplicante tí - ' �

tulo algum de propriedade sôbre a referida erea de ,A V I S O DeclaraçãO '

terras, vem requerer a V. Bxcle. que, após as for-
malldades legais, se uígne conceder-lhe o menciona- fallneia da fábrica de CalçadOS Yara S.A., Pela presente, comunico.
-do título de propriedade rnedlenre sentença declara- O Síndico da Massa falida da Fábrica de a praça de Ieragué do
töría. Protesta por todos os meios de prova admiti- Calçados Yara S.A., avisa aos credores habilitados Sul que em virtude de
doa em Dir,:ito, inclusive pelo depoimento .��� teste-

que- está procedendo, !lo cartório do civi� � Oomér- minha mudança desta 10-

m�nha8 abaixo arro.ladas, pelo que, des�e Ja, req�er cio desta comarca, o pagamento dos créditos, de calidade, poderão. os as-

Sejam as mesmas CItadas. Pelo que se ínfére da iu- conformidade com o rateio procedido. suntos pendentes serem

rlsprudência do Tribunal de Justiça do Estado (Agra-, Jaraguä do Sul, 19 de abril de 1951. tratados com o sr. João
vo n. 1.660, de 18,8-1947), está o feito isento de taxe '

'

.. . Emendoerfer, meu basten-
judiciária. A. esta com o tnstrumento de procuração JULIO Z. RAMOS - Síndico

te procurador, residente a

anexo, P. Deferimento. Jaraguá do Sul, 21 d(ed f�dve:. ��!EEIi!!lll5illIIIi!E!li!!E!I5iEI.IEZ'IW*i! ii • Rua- Cei. Procopio Go-
retro de ,1951. pp. (a) Arquimedes Dantas. eVI a-

I I
mes de Oliveira.

mente selada com estampilhas estaduaiS,)'
ROL

DAS, Febres (Sezões, Malárias, Iaragué do Sul, 4 de
TESTEMUNHAS:- 1 - Cantalicio Flores. 2. - Mar- I Impaludismo Maio de 1951. "ELIXIR DE NOGUEIRA"
co Soarls. 3, _ Aaustinho Valentim do Rosério. To-, Maleitas, Tremedeira CONHECIDO HÁ 71 ANOS

10
HO C

I
Arlh E d I VENDE-SE EM TODA PARTE,

das resldenres em
' Guaramirim.. DESPAC .':- i-

_ OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM _
'

ur' mmen oer er

tem-se os ínreressadoe certos e Incertos, c�nfmantes ,
'

"

I

• • I ':_"_11 ._.. .._ .._.
'

do ímovel, o Dr. Promotor Público' e o DIretor �o '

, Capsulas Antlsesonlcas
__ ·1
__,·_..

li!I!ii!!lIII!!!!_·��·�E2··_HEllllDominio da I;lnião..A' citaçã� dos intere�sados m- M.I·nanCOra" qi
_ Dr. RENATO WALTER

certos, devera ser íelta por edítel com prazo de 50 ,. Iii Idias, publicado DO jornal local e o Domlnlo da Uni" Em Todas as Boas Farmácias "1-- _q M ÉD I C O
ão, por carta, com avlso de retorno. Jaragua 11-4-51.

,

" "", == III ,

(a) Marcondes. E pera que chegue ,ao conhecímenro É um produto dos Laboratórios,' MINANOORA I �II CLlNICADGERAL - C.RURGrA - DO�NÇAS
dos interessados certos ou Incertos, é dos conflnan- .

" ,:':
E SENHORAS - PARTOS

legal,

c,
aso queiram, m�ndou �assar o prese�te edlral ii==I===-==IIlI�:!!!!!!!!I!!!:�!:i!!iiii!!m5E!1:!!!!!!!!!!!!!!::�E: IE! I ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

com o prazo. de 30 (trínta) dies, que correra da data iii, Inflamações: Dores reumáticas artrites lum-
da primeira publicação no «Diário �ficial» �o ,Esta:. ,

- .

. !II bagos, nevralgias, ciática. Abces�os, fllrú�culos,
do de Santà Catarina, e outros ;de Igual teor, pa�a A Come'rei-ai Ltda I inflamação dos seios, dos' ovários, da próstata.
serem afixados e publicado no Jorn�1 local «Co.rrel� ,

•
:.: Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- _

'

do Povo». Dado e passado nesta cld�de de Jaragua I beldes. Asma, afecções do. estômago, etc...

Ido Sul, aos doze dias do mez de abrIl do lIno dE: Advocacia - Contabilidade' - Seguros .- MASSAGENS ELÉTRIOAS .:_ Tratamento
mil novecentos e cinc,oenta e um. Eu, Ney Franco,

• Plano.s eco.nômicos e co.ntábeis de en- I das Paralisias com reativação das funções
escrivão o subscrevi. (a) João �ilrcondes d� Mat�o?, tidades co.merciais, industriais, agríco.las e civis III musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun-
Juiz de Direito da comarca. Esta conforme o orlgl- de fins eco.nômico.s. - Pol cio.nal dos músculos em geral, da bexiga o.r-

nal, do que dou fé. iii gãos digestivos, etc...
'

I
Q 1\ 12 d b'l d 1951 • Elabo.ração. de co.ntratos e escritas -

IIIJaraguá do ...,u, 'e a rI
.

e
_

.

Declarações de firmas individuais e co.letivas -,

I-
ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-

\ N& e;f;rrSco Legalização. - Minutas para lançamento.s iniCiais" CIRURGIA '- ELETRO-�OAULAÇÄO
�

'de escritas - Impôsto. de Renda. BANHOS DE LUZ - Ralo.s ultra-violeta e

,,_:''''''��....c;;]��� • Fuzões, encampações e alterações so.- . infra-vermelho... .'

C I 'B CÓ ciais - Mo.dificações de tipo.s jurídico.s de so.- I OONSULTÓRIO - R u a dos Bo.mheiros

Ie so ran
ciedades _ Aditivos de contrato.s _ Atas - Mi- _

(Jardim' Làuro. Mueller) esq. Rua 9 de Março
DESPACHANTE ADU�NEIRO nutas para lançamentos relativos as fuzões, I das 9 ás 12 a das 3 ás 6 horas

" sÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina encampaçõeR, alterações emo.dificações so.ciais. RESIDÊNOIA - Rua Ministro Oalogeras, 350
Caixa Postal 35 _ End. Tel. cBRANCO� _ Telefone, 103

• Distrato.s sociais � Gancelamento. de 1.....F,.one 305. -.J O I N.,V I L. L E. •

"S. O: . ,IRua Babitonga, 23 - Edifício próprio . ,

firmas - Levantamento. de balanço.s - Minutas

Desp�cbos de importação do extrangeiro e por �abotag�m, para o.s lançamentos relativo.s s liquidações.
exportação para o exterior e dentro do PlUS, tran�lto, • Perícias judiciais e extra-judiciais - Re-
reembarque e reexportação, bem COJllO todos _os serVIÇlJS . -

p
,

A' tA
.

tê' táb'l
junto a alfândegá de São Francisco. do Sul, sao execu�a- VISQeS e arecar - SSlS enCla cmca co.n 1 ,

dos com pontualidade e presteza, dlspon.do _para e�te .

fim 'jurídica e fiscal.
de -urna organização perfeita com escrItórIO e tecn�cos. • Assunto.s trabalbistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Co.branças � Serviço.s co.mer

ciais em geral.
• SUB-AGENTES DA COMPANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fôgo. - Transpo.rtes - Acidentes Pes
so.ais e do. Trabalho. - Auto.móveis· Respo.n-
sabilidade Civil - Fidelidade. /

Rua·Mal. D8ador�, 136 - Caixa Postal, 19
- JAllAIIUA UD SUL -

/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::., ,
, ii

. \ , ii
ii ,lp O § l[ O '

II

!! ij
ii ••'.lt • ..eR•••1l

!:

11.'=.1.1.' RUA MARECHAL DEODORO DA. FONSECA, 158 '!IIJARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA i

" �
11 Secção de lavag�m, depósito de lubrificantes, Ü
li combustível e acessórios. II
I: ,Lubrificação�carga de Baterias etc. ii
H ii

1J,. iiiii;iiiiiiiiiiii__iiiiii;;;;;;i;;;iiiiii__iiiiiiiiiiii__;;;;;;;i! � __ _ __ _••: _ _.__ _ �._ i)
iii _ _ _.__•••••••••__ _ ••:t,'

FAIliAC
Maquinas para beneficiar madeira, Plainas, respígadeí
ras, desempenadeiras, Furadeira p. venezianas - Dispo

sitívo para fazer macho e femea em forro
e soalho - Tornos p. madeira, etc.

•

Escrivão

Zelador
(Ökonom)

Precisa-se pera a ôéde
do Clube A. Baependí.
Dispõe de ótima mora

dia. Informações com a

Diretoria do Clube.

4:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::"
ii i:

ii Tome, o saboroso, II
It 'e A f E BAU E R ii
l\;::::::::::::::: ;::::::::::::::::::::::: :::::::o:::::::p

A s 'i i" I L I S.
It UMA DOENÇA ORAVlsslMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA·

M1LIA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO oässaGR_DE FLAGELO
USE o

A SIFtUS se APRESENTA SOB
•

MERAS FORMA$. TAIS COMO:

RE-UMATISMO
1i8Ofl·6F lJ.t..A'S
ES P I H'H AS
FfsTULAS
Ú·L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
'OAATROS
M A H C H' AS

•Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANOPOLIS
Todos os catarinenses

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Grâfiõa .AVE:i�HDA Ltda. aguardam com muita
CAIXA POSTAL, 19 - Administra'ção: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136. -

.

Fundado em 1919 '- TELEFONE N. 39 confiança os beneficios
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!'!!!I!i!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'IIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!'!'!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' resultàntes das

•

conte-.
'

ANO XXXII -. JARAGUÁ DO RUL Domingo, 13 de Maio de 1�51 - Sta. Catarina - N.1.641 rencias realizadas entre
---- --------..iiiiii----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii iiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii o governadorlrlneuBor-

nhausen, o presidente
�� •••••••4••"'."••••••••"'•••••••\.4••••••••••*. 4 4 � -:: ••�••••••••••"•••••c -::- •

..
•
..
•
..ri> Getulio Vargas, o minis-

'#- tro Horácio Lafer e o

A N I· V E R S A·R I O === presidente do Banco do
.

Brasil, sr. Ricardo Jaf. l

feto

===
, .

.

Ins,truções . pára os Fiscais
.

de Fazenda
-x-·

Ha 32 anos, apareoía ,pojs cada qual mais bri- FLORIANOPOLIS
êste jornal, assumindo o lhante e oom grande ab-

- / O sr. Telmo Bíbeíro, ex-
compromísso de bem ser- negação émerecer da nos- secretário' da Justiça. e:
vir ao povo desta terra. sa maior gratidão. atual presidente da Oo-':
E m p r e z a temerária, Um nome, no entanto, missão Executiva do,

que a muitos parecia eon- queremos citar, � o de PTB catarínense, há días .

danada a uma curta exis- 'Leopoldo Reiner, que. a homenageadó com gran... :
tênoia, mas que a vonta- 27 anos .comecou de im- de banquete, está sendo .;

de ferrea dos seus díre- primir o «Correio do Po- agora alvo. de novas s

tores e abnegados amí- vo» e o faz até hoje. expressões de simpatia
gos e auxiliares, haviam Mas, a vit6ria não per- por parte de seus cor·.'
jurado levar avante, mes- tence somente a nös. religionários e. amigos
DlQ com os maiores saorí- Dela compartilham 03 em virtude da assínatu-
ficios. assinantes, os anuneían- ra do Presidente da Re-
Olhando o passado, tes, o . povo afinal, que pública nomeando-o pa-

sentímo-nos orgulhos'ös mesmo nas horas mais ra o cargo' de delegado
dele e, uma grande -sau- amargas, soube sempre do Instituto de Aposen-
dade daqueles que o Orea- estar ao nosso lado. '. tadoria e Pensões .dos
dor [ä chamou a sí, entre Ao completar o seu 320. Industriários. A posse,
os quais destacamos o sr. aniversário, já - dissemos, •

deverá realizar-se na

Venâncio da Silva Porto, nos orgulhamos. do pas- .: quínta-Ieíra,
..

r a que m nos e u sado. Nunoa fomos jornal � -x-

desoanso eterno, no ce- de cavação, não nOB ven-

'::;
FLORIANOPOLIS

mitério Municipal, rende- demos a nínguem, não A data de 24· do cor-
mos a homenagem qne curvamos . a cabeça ps- :

rente marca a passagem
bem merece.

.

rante os.potsntados.quan- I : do. 25°. aniversário da
Dos vivos, que tanto do na defeza do direito, : inauguração da ponte

honraram com suas oo- da justiça e do bem da
-

i "Hercilio Luz", que liga
laborações e seus servi- coletividade. : .esta capital ao conti-

ços a esta folha, não te- � êsse eontlnuarä a g nente. Obra monumental,
mos destaques a fazer, ser o nosso· proc�der. b considerada arrojada por

............................... � w.w.,.: '.m.' ,v::::-==::.::.J r�:Ê���:�i:��l.�
quantos,

-

em demanda

OFICIA·IS. IPonte sêbre da capital, passam pelo
distrito do Estrêito, ex-

R.
João Pessôa.

Savêrno federal - Foi no- qual estão sujeitos todos Q lOh Nãoáse sabe ainda se

meado Delegado Regio-. os proprietários de imó- /I aver alguma come-

nal do IAPTC' em Santa veis. As pessôas que não Jaragua moração;. extraordiná�ia
Catarina o sr. dr. Rafael estejam habilitadas ao para o dIa 24 de maIO,
Cruz Lima. preenchimento das fichas ..

.

mas, embora oiicialmen-
_ O sr. Governador distribuidas, poderão so

Em s,!a últll�a vIagem ,t,e nada se faça, nem

Irineu Bornhausen assi- licitar o concurso dos
a FI.orlanÓp?lI.s, o sr.

por isso àeixara .de ser

ndu no Ministério, da funcionários municipaes
PrefeIto J�:lunICIpal teve reverencil),da, .• naquele,

A
.

I
a oportunIdade de falar dia, �a memoria do Dr·. grlcu tura para' a cons- que as atenderão.
co.m o sr. G�vernador HercI·II·O Pedro da Luz,trução de três· empre- Cónvém notar que a B h b

postos de trigo em Cha- falta da entrega da ficha IrID;eu orn ausen e em
em cujo governo foi a

lJecõ, Joaçaba e Porto cadastral impede qual- assI!D com � sr. Eng�. ponte construída.
União. quer transação ou anda-

nheIro Schmlegelow, dI4
-x-

_ O sr. Ministro da mento de requerimentos
retor do Departamento FLORIANOPOLIS -

Fazenda oficiou ao Pre- ou documentos nas re-
de Estradas de Rodagem. A fabrica· de enxofre a

·d t d R úbli t·
_ ... ser insta)ada na 'cidadeSI en e a ep ca, pe· par Içoes mUnICIpaIs.

.

Desses entendimentos de Tubarão está mere-dindo autorização para - O sr. Prefeito Mu- fICOU assentado que a d
..

d··instalar uma fábrica de nicipal recebeu comuni- 't _

d ... I
cen o apOlO mcon ICI0-

enxofre na zona petroli. cação de que o sr' Go- �ons ruk'.o a ponte so- nal como a primeira da

fera de Santa 'Gatarina. vernador Bornhaus·en já Ere � jO Jaraguá, na America Sul, tendo sido
_ Foi nomeado o dr. remeteu a Assembléia' stra a ara�uá-Blu�e� �provado na�Assembléia

Telmo Ribeiro para De- Legislativa o projéto de náu, que" haVIa cahldo, um voto de congratula
legado no Estado de San. lei que manda receber .5l�ve�á. t�r

d
sua

é
constru- ções pela iniciativa,

ta Catarina do IAPI. por doação um terreno �Oaod.tn�CIa a d ntro .de aprovado por unanimi-
V.I Ch

.

U las, quando a turma dade. .

em 1 a_ artres, para de operários especiali-
.

-x-construçao de uma es; zados em cimento arma- R I O I......:: Instantes de,cola� , do, termine a construção viva .emoção marcaram
A • •

de uma pOJIte no sul do t H'·t 1
Camara Municipal � Em sua Estado.

o encon ro no OSpi a ,

Oaffrée Guinle, de dona
última sessão, a Câmara Teofil!! Rodrigues Lau-
Municipal aprovou as se- Assim, dentro dos pró- reano com seu filho, o
guintes proppsições: :x;imos 30 dias, terá, ini- dr. Napoleão RodriguesDo vereador Herbert cio a construção dessa Làureano.
Schneider, voto de 10u- importante óbra, tão nes· Apesar da longa via
vor ao. sr. Artur Müller cessária ao tra,nsporte gem que fez em cQm
pelo dIS?UrSO pronuncia- numa das principais ro- panhia de outro- filho, o
do no DIa do Trabalho, dovia do Estado I

Govêrna Municipal - O sr. na Rádio Jaraguá.
. . sr. saac· Laureano, de

João Pessôa a esta
.

Ca-
Prefeito Municipal auto- Do vereador Alvino -

-

• Noticias particulares, culáveis prejuizos a zona rizou .8. reabertura do Seidel, voto de pezar pe�
pital, dna. Teofila che-, .

vindas do Rio de Janei- servida pela Empresul, cemitério da Estrada Ita- lo falecime,nto do sr. pau-170 pa'soAas
gou bem disposta, ru·

ra, adiantam que o sr. sendo a outra destinada pocú, dando ·sua admi.. lo Kaesemodel: . G
mando do Aeroporto.

Governador' do Estado, a construção de rodovi- nistração, sem onus.para Em primeira discussão I
.

Santos Dumont direta-

estaria ultimando ali um a t·
.

i· S· ddi· t d d b· d
mente para o Hospital,

s, en re as quaIs a que o mUnIC pIO, a OCle a. e aprovou os prole os e

'asa riDa ai onde, cercada de óutras.empréstimo' de noventa ligarA a região serrana., do Cemitério. «_B�ustlein�:
I
lei q�e concede isenção G pessoas da familia, apro'-milQ_ões de cruzeiros �a- ao porto de, São Fran- &se cemIterlO havIa de Impostos a Angelo ximou-se do dr. Laurea-

ra aplicação na instala- cisco. sido interditado na ad- Pereira, que abre crédi. .

ção de usinas de eletre- O sr. Getulio Vargas ministração L e o ni das to suplementar: de Cr$ R 10 _ 'Violento in- �o,
. abraçando-o com'

cidade e construção de
I já

teria dadp a sua apro- Herbster. Éra o mais ve- 180.000,00 e o que auto- cêndio, 'reduziu a es-
grimas nos olhos.

estradas de rodagem. vação ao empréstimo. lho 'do município e ali riza o desconto em folha combros um prédio que Lá estavam, tambem,
. Adiantam ainda essas estão os restos mortais de empréstimos feitos abrigava mais de 170 reporteres e fotografos.
noticias que uma parte A se confiJ.'imar a no-, de antigos pioneiros da pelos funcionários muni- pessoas. Os moradores O dr. Laureano, porém,'
do empréstimo será apli- 'Uéia é dei se dar p.ara- colonisação jaraguaense. cipais na Caixa E�on.o· refugiaram-se na Igreja pediu que aqueles mo-,
cado nas óbras da usina bens ao norte catarinen- - O sr. Prefeito Mu- mica. l' da. Gloria e no

.

Largo mentos fossem reserva-
de Bracinho, para resol- se que sempre foi trata- nieipal foi determinado A Câmara funCIOnou do Machado. O prédio dos somente para êle e :

ver a profunda falta de do pelo govêrno como a organisaçã.o do cadas- .sob a presidência do sr. ficou totalmente des-
·energia que traz incal- enteado. tro territorial urbano, ao Ney Franco. truido.

�em politica e nem seguros ou outros nego
cios incompativeis dom as funções que exercem

. ..

.

O sr.: dr. Bayer Filhó, te, sem descurar, -todevte, li
Secretário da Fazenda da vigilância ativa e .per- fE
baixou as seguintes' ins- manenre da zona ou setor

I:truções aos Fiscais de a
-

seus cargos pera re- :
f'azenda e demais. auxit. pressão a eonegação de Ê
líares : I�POStos, iln�ondo-�e, ae- i"Recomenda o

. exmo. SIm, ao respeíro e acata- :
sr, Secretário da Pazen- mento do contribuinte
da sejam baixadas por numa flscellzação severa
esta Diretoria as seguín- e lusra;
res instruções ao pessoal 5 - Os srs. fiacais, sub-
dêste ôervtço t- fiscais e auxiliares de

1 - Os srs. fisc.ais e fiscalização' devem prestar
sub-tíscale devem percor-I especial atenção ao co
rer constantemente a zo- mércío ambulante clan
na ou setor de saes Iu- destino em caminhões, Q
rísdlções, visitando tôdas qual, ao que estamos in
as localidades nelas cír- formados, tem recrudes-

•

cunecrltàs e mantendo, cido últimamente, com

assim, fiscalização per- graves prejuízos para o
maneure e ativa, em be- comércio legal estabelecí
nefíclo da produção e do em um desaüo acín
eficiência dêare serviço; toso e impenitente à ví-
2 - Antes de qualquer gilância fiscal. Urge, pelo

ação, fiscal e sempre que exposto, que o pessoal
tal se flzer necessário, os dêsre Serviço lotado nas
srs, fiscais e sub- fiscais zonas envíde todos os
devem orientar o contrí- esforços no sentido de
bulnte sobre os assuntos combater e impedir a
atinentes a cobrança. do prática irregular e deso
ímpôsto, afim de evitar nesta dêsse comércio amo

que incorra em êrro ou bulante, que representa,
falta passivei de punição antes de mais .nada, gra-

. pelas leis fiscais. Devem, ve afronta à nossa euro

.

outrossim, evitar, tanto ridade e eficiência fiscal;
quanto possivel, a lavra- 6 - Nenhum funcionário
rura de àufos de infração, dêste S e r v i ç o poderá
salvo no caso de recalci� exercer atividades incom
trância, de

.

reincidência pativeis. com as funções
dolosa ou má fé com- de seus cargos, dinda
provada; mesmo em nome de suas

3 - Sob pretexto algum espõsas, tais como: A
devem os" srs. fiscais, gência ou corretagem de
sub-fiscais e demais fun- seguro ou capitalizaçã.o -

cionários dêesfe Serviço, corretagem de imóveis
no exercício de suas fun- rifas de automoveis, etc.
ções, envolver-sp. em po- - escrita comercial ou
lítica. O contribuinte deve fiscal de contribuinte -

ser pilra os agentes do tomar parte ativa em co
fisco o que realmente é: mércio ou indústria
Contribuinte, merecendo, ma n·t e r representações
como .fal. respeito e cori· comerciais, etc., etc.;
sideração e devendo ser 7 - Nenhum funcionário

fiscal!zado com justiça e d�ste Serviço poderá .

a

sereOJdade, com total fastar-se da ,sua zona fis
isenção de ânimo, sem cal, sem prévio consenti
levar em conta a sua C.Ôr mento desta Diretoria.
polífica; .

4 - Frisa o exmo. sr. Recomenda ainda o ex-
Secretario da Fazenda, mo. sr. Secretário da
que não julgará da capa- Fazenda sejam estas ins
cidade e merecimento dos truções' devidamente ob
srs. fiscais e sub-fiscais servadas 8 cumpridas por
apena� pelo'· "quantum" todo o pessoal dêste
que conseguirem par� o �erviço, sob pena de se

recolhimento dOS cofres rem aplicadas as sanções
da Fazenda, mas, sim regulamentares aos falto
pelo geral desempenho �e sos.
seus trabalhos, na assis
tfncia e orientação serena 'Florianópolis, 28
e amigável ao contribuin-· Abril de 1951.

ATOS

SOlerno Estadual - Foi re
movido dêste município
para o· de São Bento o

Fiscal de Fazenda Hen
rique Ramos e daquele
para êste o· funcionário
'Eduardo Virmond.

de - Foi exonerada a

professora Angélica Fur-
________• tado de G, E. Teresa Ra-

mos, de Corupá.

fm�re�timo
.

�ara �anta . �atarina

((ontinua- na ("t. página)
.

•
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