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Domingo, 27 de Maio' de 1951 Bta.

-

Catarina _ N. 1644 bonde;>sas enfelme!ras do

iiii--------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii����������:;��:..iiiiiiiiiiiiiii�=�;;=������·:.: Hospttel, pelo cuidadoso
t rato que ofereceram ao

enfermo.
Irapocusínho, 21 de Maio

de 1951.
Um dia de festa paroquial

A data de 29 do
_
cor- gináaial em Outubro de em 1926 fazendo o 4. ano

rente, .regista o 25�. anl- 1 9 � O. .

.

•

de teolog.ia. Em 1927 veio
versano da sagreçao se- Fez o noviciado em 1920 novamente para o Brasil

O jornal carioca "Tri-I seus elementos e isto cerdotel do Rev. Padre ii 1921. Os dois primeiros como professor Seminári�
buna �� Imprensa" em consiitui um verdadeiro �Ib�r!o Iacobs, �irtu050 anos de filosofia os fêz'de Brusque. Em 1928 co

sua edl�o de 5 do, cor- contraste com o que se vlga!lo da Paró.9�la. em .Sayn, Provincia de Re- adluror em Tubarão, de
rente mes, sob oe titulas tem feito em nome do Não resta dúvida que nama. onde foi transferido pare
e sub-título acima, pub Ii- Centro". �

.

esse dla n�s diz bem de Iaregué do Sul em JUlho
cou ó seguinte: Declarou flnalmente que perto da vída do nosso de 1928. ..

"O deputado Artur Ber- "dessa maneira como um munícípío, onde esse be- Em 1. de Janeiro de
Anivers'rios

nardes, os genera}s_ Hor- .doe roais antigos com- nemérit.? paroco e�er.ce as 1934 foi nomeado Vigário Fazem anos amanhã o

ta Barbosa e .Leltão de ponentes do Centro e
suas a.nvldades rellgloeas da Paróquia de São ôe- jovem Adolfo Mahfud: Elui-

,Ca.rvalho e o
. engenheiro sabedor das determine- ha mais de 23, anoe, de- bastião, neste município, za Adélia filha do sr: Leo-

L.U1z Horta Barbose, pre- ções do SeU esteruro, la- vendo-s.e-Ihe .o�ras edl!- onde ainda continua nes- poldo Keiw; Germano dos
sldente de. honra do mets poderia esposar c�cionals,. SOC!�IS e relí-

I
se elevado cargo, SaTJtos, prefessor em Rio

Centro de Estudos e De- idéias de caráter subver- glosas que m�Ito o. ele- Das homenagens que da' Luz e Ozilda Teresa
fesa d� Petr�leo e da sivo, on mesmo sequer vam no conceito dos J�ra- serão prestadas na auspl- filha do sr, Weldemar Rau.
Economia Naclonal pro- apoia-Ias.

. gUllen8e�. ciosa data, consta uma re- Dia 29 fazem anos o sr

testara� contra as te�en- A nota que é dotada . A! �stao . o. h?�pl�al, � ce�ção no S�lão Cristo Luiz ôarler, indústrial eoi
,tes atitudes assumldas de 2 do correnre termina gmasio, cUJa. �DIclatlva!OI Rei, logo depols de Santa Barra do Rio Cerro e a

por aquela entidade que, afirmando que as "recen- sua, o colégio. das Irm�s, Missa, que será as 8 horas. menina Liàia Stein filha
infiltrada de comunistas, res atitudes assumidas a �asa pa.roq�Ié:�I, o salão A noite t e r á lugar o do sr, João C. Stei�, co-

'vi�ha sendo usada co.mo pelo Centre;> desvirtuam o
Cristo Rei e ínumeraa ca- banquere 'lue lhe oferece merc!ante em Estrada Ia-

mascares pare as cogite- nosso movímento cívico p�l,,:s que se devem a sua a população local, sendo ra�ua; Também na mesma

ç?es do Partido comu-, que .

tão pro. fU.ndament� apvldade, bem. compreen-I saudado .p.elo sr. Prefeito data a menina Jaime B.
DIsta. emoclonou a opínlão pú- dlda �elo povo que lhe, Artur MUller, sendo oe Corrêa.
Os signatários da nota blica, pela primeira vez deu ��o forte.

_

discursos irradiados. Dia 31 transcorre a da Ia

repudiaram tais atividades, esclarecida e consciente Dal Justas as hornene- A lembrança que I It e natalícia da ôerihórtra Ire-

tendo o deputado Artur em assunto de tal magnl- gen_s que naquela data lhe será oférecida, pelos pa- ne Voigt, filha do sr, FraD-
Bernardes declarado que tude e o levélITI a trilhªr ser:ao_prestadas pela p.o- roqulanos fera lugar na- cisco Voigt.

.

os comunistas estão pro- c�minhos pelos quais não pualçao. quele ,ato. Após o ba�que- Dia 1. o ;pyem Mário

curando desagregar a o poderemos açompannar, ° Rev. Padre Alberto te tera ·lugar uma nOItada Mahfud. ' ';. .. --
,

. ,

união dos ideais dos nem apoiar, como' pre�.· Jacobs nasceu na Alema- Em 1924 veio para. o de arte,. com. uma peça Dia 2 a e xm a. sra.

componentes do Centro <lentes de honra que so' .nha, aos 19 de Março de Brasil, fazendo, em Tau- teatral, numeros de .Túsi- Wanda Nicoluzzi, esposa

por suas influéncias ma- mos pela confiança Ite 1896.
, .,

baté, S�o Paulo, o· çurso ca e cantos..
.

do sr. Ve,nâncio Nicol�zzi.
léficas. �eUS compon.�ntes". In�ressou no semmario d,: teologia, onde também O �Correro do �o\'o» Na. mesma data os ers.

Disse ainda que '·'cam· O �eDeral Raiml.Hlcto em 24 de nove�bl'o de fOI orden�do sacerdote em associasse, de COraçao aS InflO KIi'zke, Wigaódo· Er-
panhas que. não e�tão SampÇliq, (!us4nte <Jé;I Ca- 1910, estando t�es anos 29 de MilO de 1926. homenagens q.ue serão zinger e Hans Enke�

enquadra�as. �o..;s, 1>bjeti'- pit.al, � não teve çonheci- afastado n,o 61l.rvlç.o , r_nm-. ....
'.

.'
� .i;' .... prestad�s ao dIgno sacer- A todos os �niversari-

vos da IQSt!tUIÇ(JO fOl'am mento da comunicação". tar � termlnGPdg Q çgr�o Datf -volknl a Alemanha -dole. .. lUa. os óUiDpfi.meotos.do

idealizadas por alguns de Abril de 1951. «Correio do Povo».

.

Realizaram-se ontem na
sala das audiências os se.

Acaba de ser baixada coletividade. O .0:1.'. Luiz Com um empretitiwo Bop a ln'o,idt\pcla do De acordo com o re- guintes casê2mentos: Alvi-

porta:l.'iª pelo ExQ:\o. Sr, d,e SoUZ& �stl! vp,lor(_)f)" de Or$ (;OO.OOO,OQ reaU" ªr. Walter Yark· esteve lat6rio do sr. Inspetor no.Marquardt, com � srta.

Pr. Luiz' de Souza, Se., defenaor dQ. 'ªmiU$ ºª'" sado com º Banco Na" reunida Camara Mupici- Escol.ar João Romário Edlth Prochnow; Alfredo

çretário da Segurançª tólica� veio Qom eljsa ciaIl�l da Comércio e paI. �dotaIldÇl aa eeguip· MQrelrll, o mÜnicipio de Jansen com a srta. Adeli

Públicl\, no sentido de iniciativa Ji;x;g.r P QUill,,. mail oerca. d� Cr$ .... tes deliberações; Jaraguá do Sul contava na Kamchen; Renus Men

Jlrajbip, r.gorQsamente, primento de umª, l�i f�.· �OO.OOO,OO de reOlUSO' Inscrever Oll Iilta dQ no ano passado 23 es- ��i:.e E���it��f:irCa°rhB·o"I�
!lS jogos de Azar em deral, A pprtªria e�prt- pl,'oprio" vai a prejeitw s�us trabalhös, a reque-I cola� . e�taduais e 15

todo o Estado. Esta ati- me pem a péDs3lIumtQ ra inicir:t,r no dia �. d, I,'lro,e.nto do sr. vtlreador mUDlCIpaIS, alem de 5 ��h?dS eco!lzesdrOta' .Ppaauul�
tude vem mostrar ªo de S. Excia. a respeite:) Junho o pllgawento da Refllart Soblleider, \Im g�upos escolares. A ma-

IlQVq qUQ a. lIDcQitl. está 4��se op,p.QrQ f!QOlal gue vultuosa herança de di - v�tQ de pe2;ar pel? fale- tricula. geral nesses es- Ia Höbbel.

vil{ilaQ.t� nfJ. pr(lt�ção á é Q joga. vidas Gom que a Bdmi- cuuent9 . .do
.
ar. WllbartQ tabelàmmentos era de Enlace pjazetzDj.Bruner

. - nistração municipal do HaElse;,' aprovllPQo por 3.417 alunos. Os 5 cur..

PSD onerou o municí- unanimidade de votos o aös complementarei ti- Reolizou ..se dU. 28, o

pio, eem nada fazer du- balan�et� e êontas do sr. nham. "ma matricula de enlace matrimonial do sr.

rante quatro anos. Prefeito refe�eiltes a6 �34 .

alunos. Os quatro JOSé Bruner, banc6rio, na

Se adicionarmos a es- mes de FevereIro; apro· J'lird�ns de Infancia acu- Cidade de Rolância-Esta·

"JA �li�ae � repitQ qU1:t1 politica. e doutrinária do �.a.s im,'portância�. a
..

dO vand_o em ulti!lla. dis:;'. saram 104 crianças. do do Paranà com fi gen-

as portas da DOS S a trabalhIsmo. Se pensam I orçame.nto
e m�IS O�$. . c�sRao 0$ Pfo)êtos .de . ?

til 5enhorifa Gertrudes Ma�

_agremiação não estão de modo contrário ao 60.000,00 receb.dos do leIS qu� abrem. crédIto C9nfereDcia ria piazetzni.

abertas para aqueles nOSSO, que saiam das governo
..

do Estado c_?- e autorisa desconto. em Est�ve nesta �idade, ande «COs .

cumprimentos do

q'!le. se julgam com o nossas fileiras. lIlO auxllio a cOll�tr1,lç�o folha d.e� e�prestlm�� pron�nclou na Rádta Ja-
orrelO Povo».

�IreIto de levantar ques- de Estradas e que nao do� ,funCIonárIOS muniCl. rdgua uma impartanrê con- Auditório Ltberdade
tIúnculas pessoais, pro- É êste um ponto de (leram e9tFad;a nOß co- paIS, mandando arqui ferência, o sr. dr. Henri·" �

.

movendo dissi,dios e vista do qual não abri- fres mUnICipaIS, <ie8.{lp�· var,· de acordo com o
que A. Moaquerda, esc.,..

Eu sou o c�m��ho, .a
contraindo a orientação mos mão". recendo e eQJll que até parecer do r�l�to.r� .s�. tm � conferencista perua-

verdade e a vIda.. DIZ
,

'_ agora tenha sido presta- ver.ea�or �Marlo NICohn!, no, em excursão pelos ai-
o N. S. Jesus CrIsto. O

do Qoutª�, tlilremO$ que a lUU10f,ulªº sobri QftPl'" �e� da Améri'Ca do sJí grande apostolo S. Pedro

E Ia' t r II c a no �!l0 de t�õQ _

foram naQio de estl'a(.las ftpre"'AconferêQcitwe'odeclara:&nnenhumou
.

�$baQlados 'mal� ue Ort. sen�ará. pelo .sr.. varea- tema a educaç30 escorar! tro há sal-v,ção." E S.

"' 2.250.000,00. dor A.lvmo SaldaI! man- foi potroci ftQ
,

Itll Pre- Paulo. exclama" Esta é

Faça-IJ� agora a com- d!l� ao sr..Pr�feltQ Mp- feitUfd Mu:Scf:,rsendo a
uma palavra Uél, e digo

p!lraçã,o daqu,eh,l admi' �IQlpal. a IDdlC�ção d.o ap"aentil�ão flllif� pelo dr.
na de toda a aoeitação,

Em sua última viagem transml�l3ã.o qe energia tHatra,ç,ã,Q , a dI 'UDN. sr. vereador AlvlDo SeI- PrhunQ Ferreira do Am,- que Cristo Jesus veio ao

ao. Rio de. J,(LDeiro" O· sr. e.llé.tri,ca, Ugand.o Florfª� �qgip�ndo a Pr���itu,l'a el que pede tabelar \,al. visto não pod�r com- mundo, para salvar os

Governac;lor do Estado, .ro:polis a Jaraguâ do Sul; de to�o o matQrud de para aumento o preQo partCQI' Q ·�r. Prefeito, pec!,dores.
apresentou aQ sr. Preai- 4.) - amplia\)$..o da ca� qu. 8� Beh.ya desfalca- d? . ar�o� r em casca ,8

. SIm, ��D6U8 a m o, u o

dente Getulio Vargas, os pacidade
.

enérgica da do, desde QS pneus dos dImInUir o (lo arro, pl... ',radlot.mutD mundo de tl\l maneira

:principais pontos do seu Empresul, de Joinvile; QluniuhõQ§ ªt� º@. QU"tl- la�o, na ve��� ao pú- que deu a seu Filho uni-

�êr,lio, que, o chefe do, li.) _ ampliaçlo das usi.. lopes para o expediente, bbco. De püblico, e pelo pre- gênito, para que todo,
@xecutivo federStl apro- nas de Empresa �orça e já poude iniciar e levar �tnte. venho agradecer ao. aquele que nêle crê não

Vou e. prometeu D;landar, Luz Santa O�tarl�a, de a conclusão obras que, Em primeira disousEtão \lustre competente médico pereça, mas tenha a vi ..

fi!lanmal até � importân,· Blumel!áu;,6.) -lI!l�a de B.� não são de destaque, !oram ª.pr�vados os pr�· �r. Benno Knudsen, digno da eterna. S. João 3:16

9Ja de <tuzeQ,to$ esess�n· transmlsaãG da C:rlCl�Qlª equivali. lO. que o 'lO' létOs, de ItJ8 que iutQfl- dlretor do H�pUal 'São "Tal amor é incompa.
t.a milhões de cruzelr08. a Ararangu4; 7,) ...., al.ll-- v.ruo· passado. fez �m sam ,8 9QIlda dos lotes José destQ cidade, pelo rável. Filhos do celeste

1.)- pavimentação as": pliação das usinas hidro- quatro anos. _

do Patrlmonio Munieipal grande bene'fício prestado Rei! Pre<'iosa promessa!
fâltica da estrada de ro- àlétri.cas de Porto União, e autorisa a ,recel?er em ao meu filho OSNILDO a Tema para a mais pro·'

. dagem Curitibanos-Itajai; Lages, Curitiban.QS, Ca... doação gratuit. terras -do quem, após grave porém funda meditação! O ini-

2.) _ pavimentação as· çador, Videira, �iratuba, .'
sr. Faulitino Rubini para fe.liz e bem sucedida inter� gualável amor de Deus

'Altica da rodovia Porto Joaçaba, São Joaquim, de abastecimento �e logradouros públicos em venção cirúrgica (estabe- por um mundo que'o não

União a São Francisco Tangará, Concórdia
.

.e á�ua para Itajai e JOJD- terras que pretende lo· leceu a saúde e o hem estar.

do Sul; D.) _ rede de Ohapecó; 8. - serVIço vIle. tear. Agradece também as

., ,
Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA PÓSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136. - Fundado em 1919 -- TEL�FdNE N. 39

Hniol!fliÍrio08smascarados OS' Comunistas 25. dI! �ill!l!rdoeio
Artur Bernardes, Horta Barboza e Leitão de
Carvalho protestam contra as manobras dos
comunistas no

�
centro de estudos do petróleo

L O C A I s
Campanha Jogocontra o Pagando • heralç. do rSO Relatório Escolar

Novas declarações do
Ministro' Danton Coelho

Ligação da Enargia
Florianó:polip- Jara.guá

'(

Erráta
>

Por engano, na pagina
ção, foi colocado na se

ção da Prp.feitura Munici
paIo Decreto Lei N. 48.
Este Decreto é Estadu

al e nada tem a ver com

Jas leis municipais.

"

Ar/oI/o BarteI.

Eugênio Wolf

. Viajou pera o Norte do
Paraná; o sr, Eugênio
Wolf com sua familia, on
de permanecerá cêrca de
15 dias, ao que desejamos
bôa viagem.

Casamentos

(Cont. na última p;gin«)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ata da Reunião Ordinária d� 13-351 " V I I. _;\@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados ,�
Aos treze dias do mês de março de mil nove- • • .

ßPHRf' Ó �
centos e cincoenta e um, pelas sete horas, na sala., Confo.rme informações TODAS AS �OLÉSTIAS DO

. lHO HfSPIRHl RIO @j
do Forum, no edificio da Prefeitura. Municipal de ja- Ja pu�l�cadas ,por. este

I �ragué do Sul, reunidos os vereadores: Artur Oscar semanano, esta a fmdar: • • Encontra,m alívio irnediato corn o uso do ••.

Meister, Kurt Hilbrecht, Herbert Schneider, Otavlano se o _prazo �ara� a apre- - I' á' ITlssl, Frederico Curr Alberto Vasel, Adolfo Emrnen- sentaçao das mfo.rmaçõesI'
D e o m p a p v e

,

r1doerfer, Alvim Seidel e Mário Nlcollnl. Depois de refer�ntes ao Regístro In- .." .. •
'--- • •

constatada a presença de número legal e convidado dustrlal de 1950, devendo POlluröl dO Doglou pnlulnnc-ncomo secretário o vereador Alvim Seidel, foi aberta porté!nto ?s Intereesedoe {® I: I: L, I: I:.sl: �
a sessão sendo presidida pelo vereador Mário Nico- provldenctarem li devolu- (@ . � ,

lini. Passando-se a leitura da are, foi discutida e ção do questtonerío já � O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRA.SIL �
aprovada sem emenda pelo que pessou a ser asaí-: em sua posse, ou procu- �ta\�!tS\�ítS\�U� •

•

�ítS\�ítS\· • • • • • P
nada pela Mês a. O Expediente constou de Of. n. rarem esta Agência de 2'S1�\SNi{I\SNi{I�\SNi{I\SNi{I�@.i.®@A.®@.i.®@.i.®@.i..®eJ:l
157/51 do sr. Prefeito; Of. n. 3M/51 de Orleães; Of. Estatística, na Prefeitura

V· d .. ,
circular n

.. 2/51, Of. circular n
.. 219/51 de Orleães; local,

.

pare � presta�ão en e-se Estatutos da SOCiedade Hosptlal 'Sagra-
. Of. expedido n. 164/51; um oflcío do vereador Alvim das cl�a.das lnforrnações do C - d J ,,, 'd
Seidel sugerindo que constatasse em ata um voto de neceseanes. Uma propriedade uma oraçao e e s U s, com se e em

congratulações e júbilo pela vitória alcançada pelo A lei 4.736 de ?3 de casa de material 8x8, Massaranduba Município de Guaramirim
América Futebol Clube de joinvile, frente ao Fluml- Setembro de 1943, prevê uma de madeíra 4x4, co-

E d' SC. '

nense do Rio. Ninguem fez uso da palavra. Na Or- mul!as até e-s 20.000,00 c�eira, arm.azem, g�l- st, e anta atarína,
dem do Dia foram discutidos: a proposição Alvim ao mfrat<;>res da mesma. pao, luz eletríca propna,

Se!de,'J, qu� depoJs de. �jscutida. roi ,aprovada em 2a. J�ragua do �ul, 23 de I água
encanada e" 12.000

e últlrne dlscussâo. LIdo o projeto que' "Autoriza o MaIO de 1951.. metros de !erra.
Empréstimo e da outras providências" foi largamen- Armanc/o Taranto Iníormações. nesta ge-
te discutido mas aprovado em 2a. e última díscus- Agente rencia

são, unanlmemente, Foi tambem aprovado em 2a. e ------.---

última dtscussão o projeto-lei que "Altera o Codigo
de Posturas". Com a palavra o vereador Otaviano
Tlssl, pediu dispensa de ida desses projetos a Co
missão de Redação. Falou-se ainda sobre a publica
ção do Expedíente, Nada rneís havendo a tratar, foi
deslgnado o díe 15 de março com a Ordem do dia
seguinte: Trabalhos das Comissões. Findo o que foi
encerrada a sessão na qual faltaram os vereadores:
Ney Franco, Walter Ierk e Willy G. Gessner,

NEY FRANCO
MÁRIO NICOLINI

CORREIO DO POVO

r(A\§A\ MlA\lR�11 o PARAISO DAS

SEDAS, E TBCIDOS FINOS 1

f
NAO SE ESQUEÇA

- �
_
Em Sedas e Tecidos Finos encontrará f

'o maior Sortimento na CASA MARLY. �
- Rua Mal. Deodoro N°. 637 - .

.� Padrões exclusivos - Estamparia mo- i
1 derna e variadíssima -

S,
edas Lisas de

�o�
dos os preços.

. ��

(: :::::::::�;: ::: ::::::::�::� ::: :::::::::::: :::::::::::::.:.

li:!I:ANPrroAdRutToslCAIi:il: Art. 6. � �t�P�;�:�:!�!��!nte poderão ser

modificados por deliberação de dois terços do Con-

Eu abaixo assinado Hll- ii H selho Administrativo em votação secreta .

vert B�ede,
-

declar� por liBebidas Boss Ltda. II CAPITULO' 1 V
.- ..... este mero, serem injustas :: :: Das disposições gerais e tran.sitciris

as palavras injuriosas que !::.:;::::::::::::::::::..,:::::::::::::::::::::::::::::::il Art. 7. - Os sócios não respondem' subsidia-
proferi contra os filhos riamente pela�obriIDlções sociais.
do sr. Augusto Krüger, re· navalhas - Máchinas para Art. 8. -- A diretoris reunir-se-á sempre que
sidentes �m Rio da Luz cortar cabelos, martelos for convocada pelo diretor e deliberará por maioria
II, e declaro' que os mes- para carpinteiros, serrotes de votos. •

mos são pessoas hones- diversos tamanhos de pro- Art. 9. - Somente com aprovação de dois ter-

I
r�.8. cedência alemã (Solinger) ços de seus membros poderá ser extinta a socieda
RIO da Luz Alto, 23-5-1951. V. S. encontrará na de e, nesse caso, a mesma reunião dará o destino

I
Hilvert Boede

' I CASA REAL. ao patrimônio.
,

Art. 10 -- A sua primeira diretoria é constitui- •

mili!ElE!IiE!iii!::�::EE!II!I!I!!: !1IIIIl:iiiiilllElllil-::!!!!!::=::!!!!!:;j da pela Irmã Benvinda, brasileira, solteira, como di-

a O'RENATO WA1/T''ER III retora; Irmã Maris Stella, brasileira, soletira, como

Ui
r. '

,..., "', secretária e Irmã Au�ustinha'- brasileira, solteira, como
III M É D I (j O . m tesoureira., rodas resideíltes em Massaranduba.

I� CLINICA GERAt _ C:RURGIA DOENÇAS I �assaranduba, 12 de maio de 1951-

íi DE SENHORAS - PARTOS Di M. Rosa Antonina Kotnik - Madre Superiora
III DI Irmã 8envinc/a - Diretora .

1_··
ULTRA, SOM - Tratamento moderno e efi- -I'" Irmã Maris Stella - Secretária

dente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e � Irmã Maria Agustinha - Tesoureira.
iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- IPJ hagos, nevràlgia&, ciática. Abcessos,furúnculos..< Reconheço verdadeiras as firmas retro de M.

ii inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. 1'- Rosa Antonina Kotnik, Irmã B�nvinda, �rmã Maris

" Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- _.
Stella, Ir.má Maria Augustinha.

1--------,

I
beldes. Asma. afecções do estõIIíago, etc... iii jaraguá do Sul, 25 de-Maio de 1951..
MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento li

das Paralisias com reativa�ão das funções I J:iILARIO ALIDO SCHIOCHET
muscJllares e nervosas. AtrofIas, fraquesa fun- im Escrevente juramentado

_ ci_?nal �os �úsculos em geral, da bexiga, or- III �..:......v__............_............,._--..-..-..-...........,._.-..-..�

CASA DAS TIMTAS 1'-1 gaos dIgestiVos, etc...

I-I\� F
.

C t I �
... ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ÉLETRO:- J armacla en ra �

A MAIS ANTIGA VASA DE JOIIVILE I CIRURGIA - ELETRO-COAULAÇAO �
\ DE CARLOS HAFERMANN

�iii BANHOS DE LUZ - Raios ultra·violeta e �
"A rn a i san t i 9 a"

,..,

Leva _ao conhecimento da praça que I infra-:vermelho...
'

,
'

.

I
Av. Getulio Vargas ß. 218 - JAftAGUA DO SUL - S. c.

I,fechou sua filial desta cidade, agradecendo I CONSULTÓRIO - R u a dos Bomhelros I
.

apreferência que sempre lhe foi da d a e
.. (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se.

continuando a di�posição de sua amavel fre. •.. das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas -I" a disposição do distinto público, apresentan:J0
I

guesia em Joinville, â RUA DO PRINGIPE, ... RESID�NCIA - Rua Ministro Calogeras, 350 II serviço criterioso e/ Preços Módicos.
,

860, onde com prazer recebera ordens. I Fone 305 - J O I N V I L L E • S. C.' II ...,_,......--�__....----........-..-�--
/

• I' E It E e I i!I_!!!!!!IIII!!E!__Ii!i!!IIEEI.;;E!!_:=!:=:!!!!!!!I!E!E:iii

�i�:�l!��l��;tu����j:: ���::: r"='=='==r='@=§'I"�=='''====�
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água

I
ii II.II! E ••e..... ii

Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas II RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 II
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho, .. JARAGUÁ DO SUL STA CATARINA ••

Massa para janela. II ,Secção de lavagem, depósito d� lubrificantes, II
M A T R I Z: .. combustível e acessórios. ..

. . :1:1 Lubrificação-carga de Baterias etc. ..:'.:1RUA DO PRINCIPI, 860, - J O I N V I L E CONSßRTO - REFORMA B RETIFICAÇÃO DE AUTO-

��O.DIIIIE�TIUIJlIIIIIINIIIITA!lIIS_�_UlJ4IiV· L,=�::��:=:?�=::!:::=�,=J

MILHOES
DE PESSOAS T�M USADO COM
'aOM RESULTADO O-POPULAR

.

�
OEPUR�TIVO ..

ELIXIR 914
A slFILIS ATACA TODO O ORBANISMO
o Filado, o Baço, o Coração, o
estomego, OI Pulmöes, a Pete
Produz Dores nos Ossos, Fleuma
tismo. Ce,ue',a, Queda do Caba
lo Anemia. e Abortos.

Ccnsuli.g o médico
atome o popular depurativo

ELIXIR '-914
, Inofenaiv"ó ao oreanlamo. Airada.
val como um IIc6r. Aprovado co.

mo auxiliar no tratemento da SI.
FILIS. REUMATISMO da me...

ma ori,em. peto O. N. S. P.

CAPITULO I
Da séde, denominação" fins, tempo de duração e fundo social

Art. 1. - Nesta data fica fundada uma associ
ação benefeciente de assistência social, com edeno.
minação de SOCIEDADE HOSPITAL "SAGRADO
CORAÇÄO DE JESUS", com séde em Messarandu.
ba, Município de Guerarnlrlrn, Oornarca de Iaraguä
do Sul, Estado de ôanra Catarina.

Art. �. � A sociedade terá duração por rempo
indeterminado e destlna.se a manutenção de um hos
pital, inclusive tratamento e assistência a indigentes.

Art, 3. - O fundo social constítulr-se-ä das
jóias, mensalidades, donativos, subvenções e bens
que adquirir.' \

ff:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\"\
li Tome o saboroso ii

II CAfÉ BAUER II
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U

Proibição CAPITULO II
Da administração

Art. 4. - A sociedade' será -administrada por
uma diretoria composta de um diretor,'um secreté
rlo e um tesoureiro, além de. um Conselho Adminis
trativo composto de 5 membros, todos eles nomea

dos pele Madre Superiora dé1 Cogragação das Irmãs
Franciscanas. .

Art. 5. - O mandato será por 'tempo indeter
minado e a substlrulção dos membros diretores se

operará por designação da Madre.

Proibo terminantemente
I a entrada de pessöas e

animais em minhas plan,
rações.
Não me responseblllao

pelo que possa acontecer.
. Braço Rib. Cavalo,

_ 23/5/51.
ADAO FILIPP

RfiUMATISMO
E8CÁÓFULAS
ItSPINHAS
FlsTULAS
Ü'L C E R AS

ECZEMAS
FERIDAS
DAATROS
MANCHAS

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS
VENDE-SE EM rODA PARTE.

Declaração

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUIIHA,· MINANCOnA
Vermitugo suave e de pronto

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

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

temédios

COßlpre hoje mesmo llina LOlVIBRIGUEIRA
• MIN�NCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

JOINVILLE II

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 27-5-1951

Prefeitura Sul "Aviso a Praça"
Avisamos a nossa distinta rreguêzta, e aos

nossos credores em geral, que vendem os o nosso

estabelecimento industrial, ao sr. Vitório Lazzarís..
o qual fica isento de qualquer-ônus perante nos

os credores, de vez que, serão assumidos pelos
sócios da nossa firma.

Jaraguá do Sul, 3 de maio de·1951.
GUILHERME AUGUSTO CARLOS GAEDKE E FILHOS

(ass.) Guilherme A. C. Gaec:lke
Alvino GlJec:lke
Harry Gaec:lke

NERÊU RAMOS

ARTUR ���;;'I:���!��ITi�:m:�à_ r='=A�L��R::�2:i=i�N='='=l
guá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve, ii H
Conceder exoneração a LUCIANO DEMARCHI, !! Consertos de carroças, troles etc. iiiocupante do' cargo de Bscríturázlo Padrão eP», iii"ii Ferrsção\--_de cavalos. �I:'I:do Quadre Único do Municipio.

,

Registre-se e cumpra-se. ii Rua Expedicionário Harri' Hadlich !i
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 15 de II JARAGUA DO SUL li

maio de 1951RTUR MÜLLER. Prefeito Municipal. �'::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::.-:;::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::J.i
--------.------------- _!IEII!!iEiiiIII!l!!!!!!!!!!!�i!iliililiEii!llIllIlEIIS!iE!1EEl1 .i II III

Pagamento dos "Hestos a PaDar" de 1150 IF b (Se'zões, Malárias, II � r�s Impaludismo
A V • !ii O � � Maleitas, Tremedeira

De ordem do sr. Prefeito Municipal, comuni-I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

--------.-------------- co aos interessados, que a partir do dia 2 de
"C I A·

.

IJunho, esta Tesouraria pagará as coutas escritu- apsu as ntlsesontcasDecreto N. 23 radas como "RESTOS A �AGA-�"� �o. exercicio i' Minancóra" -1"::1ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal, usando de 1950, obedecendo ao segumte crítérío ;
...

das atribuições constantes do artigo 112, do Código FORNEClmMeAEsN,.TO: Dias 2 e 3 e 15 e 16 de cada

I
Em Todas as Boas Farmácias I

...:...Tributário, decreta:
_

Art. 1. - São classlflcades como de 111• elas- SERVIÇOS: Dias 2 e 3 e 15 e 16 de cada mez, É um produto dos Laboratórios MINANCORA I
se as ruas: _

a partir do mez de Julho.

'1'Marechal Deodoro da Fonseca O pagamento 'dos auxilios e subvenções será - Joinville - Sta. Catarina-
Presidente Epitácio Peesôa marcado oportunamente. .' I 1!I!IaJ"�L'5!!!!liii!ii!iii!i!jiEiiiiEii _r;!!ll5lI_!EBliii
Av. Getulio Vargas até a rua Felipe Schmidt Departamento de Fazenda Municipal, 23 de

CeI. Procopio Gomes de Oliveira 1 Maio de 1951.
'.

.

Marechal Floriano Peixoto FRANÇA VQSGERAU - Diretor
Angelo Piazera
José Bonifácio de Andrade e Silva
Coronel Emilio Carlos Jourdan
Padre Dr. Pedro Franken
D. Pedro II
Domingos Rodrigues da Nova
Felipe Schmídr

2a• CLASSE
Barão do Rio Branco
Elisa Stein
Quintino Bocayuva
Abdon Batista
Benlamln Constant

• .. .•

§ Unico - As demals ruas da cidad!:!��!!2!
classificadas como de õa. classe.

.

-

Art. 2. - Na Vila de Corupá, ficam c1assi�i
cados como de re. classe as denominadas Getu�lo
Vergas, Nereu Ramas,' Duque de Caxias e Jaragua:

§ Único - Serão de 3a. classe as demels
ruas da referida vila. �'"

Arr 3. - Nenhum processo, pagamento,...ou
requerimento terão andamento nas repartiçõe� mu

nicipais sem que os interessados tenham feito en

trega das flchas de CADASTRO DO IMPOSTO
TERRITORIAL devidamente preenchidas.

Art. 4. - Esse decreto entrará em vig�r _na
data de sua publicação, revogadas as díspostçõee
em contrário.

Prefeilurd Municipal de Jaraguá do Sul, 19 de

Maio de 1951.
-

. ,

ARTUR MÜLLER - Prefeito MUniCipal

·Municipal daragué ·dode

L E I N.
Abre crédit�.SUplementar de Cr$ 180.800,00
ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de Iera

guá do Sul, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cípio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1. - Fica aberto o crédito suplementar de
Cr$ 180.800,00, distribuído como reforço das' se
guintes verbas orçamentárias:

0.73.1 e-s 1.500,00
2.94.4 « 3.000,00
3.30.1 « 63;700,00
5.24.1 « 15.000,00
8.13.1 « v, 3O.pOO,00
8.14.1 « 10.00.0,00
9.31.1 « 1.2.000,00
9.94.1 « 30.000,00
3.30.3 « 15.600,00�

TOTAL «180.800,00
Art. 2. - A despesa correrá Cr$ 66.018,30,

por conta do saldo do exercício de 1950 e Cr$...
124.781,70 pelo excesso de arrecadação do corrente
exercício.

Art. 3. - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação,. revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 22 de

Maio de 1951.
ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

12 .

tica e Publicidade cumpre levantar a estatística da
exportação, nos termos da cleusúla XXI da Conven
ção Nacional de Estatística, aprovada e ratificada, no
que respeita a Santa Catarina, pela lei n. 99, de 5 de
outubro de 1936.

Considerando que as guias de exportação atuo
almente usadas dificultam aquele trabalho, por falta
de uniformidade,

DECRETA:
Art. 1. - Ficam obrigatóriernenre adotados

os modelos de guids da exportação que
acompanham o presente decreto-lei.

1. - Essas guias, que terão as dimensões de
0,34xO,25 cms., serão apresentadas à repartição es
raduel competente em três vias.

2. - As guias referentes à exportação pera o

exterior serão de papel amarelo e de papel b...ranco
as de exportação pera o ínterfor do país.

-._

Art. 2. - A primeira via ficará fa repartição
e desnna-ee à elâboração dos mapas mensais da ex

portação, feitos os quais será remetida ao Tesouro;
a segunda será enviada ao Departamento de Estatís
tica e Publicidade 'do Estado até o segundo dia útil
do mês imediato; a terceira visada pela autoridade
fiscal, será entregue ao exportador.

Art. 3. - Comprovada qualquer fraude no

preenchimento das guias; será imposta ao exportador
a muIta de cinco contos de réis, que será elevada ao

dobro no caso de reincidência.
Art. 4. - Os exportadores exibirão à repar

tição arrecadadora a Iatura ou nora de entrega réfe
rente à mercadoria exportada.

Art. 5. - Esse decreto-lei entrará em Vigor
no día 15 de fevereiro próximo.

Art. 6. - Revogam-se (JS disposições em

contrário.
.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 25 de
janeiro de 1938.

LEI N. 13
Autorisa aos funcionários efetivos a con
trair emprestimos na Caixa Econômica
Federal.

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iera
guá do Sul, no uso de sues atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêsre Muni
cípio 'que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte Lei: /'

Art. 1. - Os funcionários municipais efetivos,
são autorisados a contrair empréstimo na

. Caixa
Econômica Federal de Santa Catarina mediarite
desconto em folha de vencimentos. _

Art. 2. - Fica a Prefeitura responsável pela
averbação dos processos de consignação, descon
tando as. quantias fixadas nos respectívos contratos,
em folha de pagamento, providenciando o paga
mento, na Agência da Caixa.

Arf. 3. - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 22 de

Maio ·de 1951.
,

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

.11" 81110 KltlBSl1l
,

Médico Operador - Doenças' de Senhoras
Cllnica Geral ..

ABRIU SUA CLíNICA

i:ii:i Consultório e Residência: :1,1.Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant

lL::::::::::::::::::::::::���:�:::::::::::::::�:::::�::::::�:::::::::::::::::::::::::�::::Jl
Celso Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

sÃo fRANCISCO DO SUL • Santa Catarina
Caixa Postal 35 " End. Tel.•BRANCO" • Telefone, 103

Rua Babitónga, 23 • Edifício Próprio.

Despachos de importação .do extrangeiro e por '�abotag�m,
exportação- para o exterior e dentro do pais, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviÇ?s
junto a alf�ndega de São Francisco, do Sul, são execu!a
aos com pontualidade e presteza, dispondo para este firn
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e DOS trapríches de embarque da Ponta
da c... ruz bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de emb!lrques na cidade.

Encarrega-se de Embarques de Madeiras de outras {
Mercadorias para o exterior do Brasil "e 4Localidades Brasileiras (

.

Despachante das principais firmas do E'stado e�41 . dOf ,"stados Vizinhos.
����8��

Deepeto Lei - N. 48
Adota modelos de guias de exportação
o Doutor Nerêu Ramos, Interventor Fe.der,éll_ no

Estado de Santa Catarina, no uso de s/atribUlço�s.
Consid�rando que ao Departamento de Estatls-

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Livraria - Papelaria - Artigos'para escritórios e
escolares etc. Pazendas e armarinhos em geral.

Lâmpadas Fhilips no atacado.

;

ÀS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFAlLIVEIS

'. Na Prisão de Ventre

I
� e nas molestias do

:
. FIGADO

\ IESTOMAGO
� tNTESTINOS
FcH1Jos, Atia, Vom I tos,
P e�a &e4 os, I ri dis g e.s tõ e S,

CO'l!i cu ·d o F i 9 CI do.
,

(3aYes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomago, Mao
_Halito, Retenção de Bilis.
� ---

Vende-se. em toda parte.

•

c...

Q
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É UM caERÁDOR DE SAÚDE.

JUDta de Alistamento Militar de Jaraguá do SIll
E.I.AI

A. j.A.M. de jaraguá do Sul, com séde -na

Prefeitura Municipal, convida os snrs, HBNRIQUE
ANTONIO EFFTING e JARDELINO JOAQUIM
MARcpS, para comparecerem na séde da,mesma,
afim de receberem seus certificados - de sUuação
Militar. '

.

'jaraguá do SuÇ22 de Maio de 1951.
'ARTUR MÜLLER

Presidente da I.A.M.

Despreocupada e fel;z, a

criança sadia é a alma dó

lar e o encanto da familla.

-,Convalescenças
.

VINHÓ CREOSOTADOBOM PARA TODAS AS IDADES

A experíêncía, que em tudo
diz a última palavra, indica e

aprova o BiOTONICO FONTOURA .

como a fonte da saúde'.

BIOTONICO

'PARA FERIDAS,
E C 'Z E M ÀS,
IN FLAMAÇÖ.ES,
C O C_ E I, R,.A ß_,
f R I E I R, /t\ 5 I

ESPINHAS, ·ETC.

E para que chegue ao co

nhecimento' de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde, será
afixado durante 15 dias. Si
aJgue� souber de algum im
pedimento acuse-o· para os

fins legais ..

IRENE PEDRI··· GUNTHER .

.

Oficial

I •

Exijam (O -:sa1bãi(Íf '---J (Marca Re,lstrada)

Vi�rgem Especialidade
.. .; .' . .

-�a''': Cll.A\� W18YlJEl--lI-N]JJ)l(J§1[RllÀl ao JOlllDlfHle '

Não-deve faltar em casa alguma!

,:>�J�Ã� ylRCf"'t
. ,..

ESPECIAUOAOE
I
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