
.....��!IIfi!IIIII!IM!l•.@@.pre
juizos já constatados -
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cidade, via aerea, pera

Adiad.a para 18 e 19 NOT A S & NOT I'C I A S ��!r:i�i�;�ueO�st:�or���
d e A gosto

.

a v i S i t 3'<' LI�BOA - o íomells- rle, {eladonados com a- ampla slndicencla sobre ����30:'Sd�n���!�s ���
ta díplomata Jorge Mecle quela região. as reivindicações doe rre- sourl e Illinois, preluízos

.

� Overnam enta I an15, embaixador do Perú -x- balhadores das minas de allravados pelos lncendlos
1J em- Lisboa, foi assassina- FPOUS - O více-pre- carvão. ocasionados pela explosão

do com 4 tiros de revol- sídente da República, sr, -x- de tanques de petróleo nas'
Reunião Eco.nomica do Norte Catarinense, com ver. Seu cadaver foi en- Café Filho, discursando I ,- zonas índuetrials da clda-
O comparecimento dos Prefeitos, Presidentes contrado em seu próprio em Llrussenge, declarou RIO - O ministro do de de Kansas e que já du-

das Camaras, das Associações Comerciais e
eutornövel. ser lastímavel que popu- Trabalho está ultimando, ram cinco dias

Rurais e dos deputados da zona de São' Fran- RIO . O
�.- leção de zona tão rica se rapidamente, os estudos Truman, acompanhado

.

d S I C
.

h O ' .
-

- Jovem corre- acha em tão negra miséria. feitos sobre o novo sala- do mobilizador parG a de-
CISCO o u a anom as. temano dos as- dor frances Jean Achard, Adiantou que é pense- rio minimo pera o país, tese, sr. Charles' Wilsont,
suntos a serem tratados. A presença do sr. quando treinava para a menro do governo federal que será de 1;200 cruzei .. chegou ao aereoporto de

governador Irineu Bornhausen e os átos I sensecíonal prova de su- dar a maior aselstencle ros para o R i o e São Grandvile já -que o aereo-

inaugurais a serem presididos bida da Gávea; pisou no posstvel ao opererlado, Paulo. Estão sendo íetres porto Kansas City está
..

. acelerador em vez de no tendo-lhe o presidente Ge- algumas revisões para os eompleremente tnuodedo,
A visita oficial do sr. tre os lavradores do mu- freio, sofrendo fatal de- tullo Vargas recomendado demals Estados.

'

Truman poude ver a de-
Governador Irineu Bor- nlclpio dos seguintes ob.. sastre.

_.

vastação sem igual nos

nhausen ao rnunlctplo fi- leros, dados pelo Deper- -x- rios e vales- de Keneas
cou edlade oere os dles tamenfo Agro - pecuário JOÃO PESSÓA - C<.- Plane.�iaram uma' fuga oriental e do Missouri,
18 e 19 de Agosto, de- do Municfpio: municem da zona algodo- J onde mais de cem cída-
vendo sua excle. inaugu 1 carroça de lavoura, eira de Tiexeira, que se senseeleaal des e aldeias .estäo sob
rar as escolas de Ribei

. no valor de Cr$ 2.400,00. considera perdida a safra JU as aguas. Em vinte gran-
rão Molha e Vila Char- 1 arado da fcibrica J. de algodão, que foi dizl- de's centros' e povoados
ires, bem como a estação Müller Lrde., no valor de mede pela lagarta. RIO, 19 - Presos da Casa de "Detenção de Niterói ha escassez de água po-
da radio da delegacia Cr$ 1.800,00. -x___,. prepararam uma fuga sensacional pera a madrugada revel, Calcula-se que até
auxlllar de políCia e as-. 1 maquina .de cortar ROMA - Esta prevista de ontem. Oitenta ,e seis deles conseguiram realmen agora os preluizos nos

sentar a pedre fundamen- ração, no valor de Cr$. . pare o inicio da prox. sem. re romper Cl fechadura da céla em que se encontre- citados Estados se elevem
tal da Escola Reunida 1.200,00. a remodelação ministerial vam, saírem sorrateiramente até o petlo onde cole- a 7ßO milhões de doleras.
Rio Cerro III., 10 anuidades da Asso- italiana, e que se dará, 0- taram todos oe bancos, empilhando oe de encontro O numero de morrõs,
Em reunião reellseda elação Rural. pós as eleições provinciais ao paredão. Qu·atro já haviam galgado o telhado. fdrzmente, não passa por

no gabinete do sr. Pre- No dia 19, as 10 horas, e municlpals. O quinto, po re 111 , logo que poz o pé num degrau enquenro de 30 desde que
feito Municipal, com a: terá lugar a lnaugureção -x-

lmprovlsado fez com que tudo viesse abaixo num, começaram 48 inundações
presença das altas autorí- da Escola de Ribeirão barulho infernal. A g:!Jarda despertou e acorreu ao no dia 20 (je junho, pas-
dades do município e Molha.. FPOLlS - - A convite 10ea'J, recolhenêo os -82 detentos a: uma cita mais sedo. Todavia, na zona

comarca, do sr, Artur As 11 horas, ii ínaugu- do deputado Federal Jorge segura. P�ra d· captura dos quatro fugitivos foram industrial de K ans a �

Breilhaupt, presidente da ração da estação de Rã- Lacerda, o mJnistro Souza tomadas imediatas pr9videnc.ias p/policia de Niterói. City as tlguas continuam

Assoçiaçãó :Comercial ·e dio da D.el-egacia de Po- Lima visitará em bre.ve.
.

.... .

levando gaso.lina inflama.-
dr. Aguinaldo �.Souzá, Hcia, mandada instalar Santa Catarina. O titular

S f'
· ,. . da, o que' agrava o per,i.8:0

presidente· da Assoc.iação aquI pelo dr. Luiz de da pasta da -Aviação es· eu u r o p a r a '0. S u· n· C'I o o·a r 1'0' para ·os :bombeiros e.,jJs
Rural, -_ ,ficou., _.deliberado. �Ollza•. Secrelart9 _d� Se- fudará o� pro!Vel1las . .pot- _

.

'

tl !OOP9s: '!.�e lut�m cont�a a

realisar 'por 'oca$tão da gUI;ançà Pliblica. tuâi-ios·-e feirovtârlos Söt· �r'
-

- � 0 � ... ;-'" -.q �"7"""'. .:;. �"'1' lD.U!loo.çao. ,MaiS de v�u�
visita governamental uma As 14 horas terá .lugar catarinenses, I?em COMO nteresSànte. pro]éto apresentado á Assemb éIa mil famiJ.iás já .foram de-
Reunião Economica do a inauguração da Escola Iodos os ·probl�mas 'de- ;Legislativa 'de Minas -

saloj�das da referida zonéf.

Norte Calarinense, assim de Vila Chartres. pen�entes do seu Ministé, BELO HORIZONTE -I indicado. Justificando o ----------

considerados os munici- O deputalo Hermálindo projéto, o senhor He·r- Ba'·n'co' Ineopios. de São Francisco
C

·

d· b
'. Paixão, do PRD, apre- melindo Paixão, ponde-

do Sul, Araquari,. JOinvile,' .ostou -muIto 10 elro o sentou á Assembléia Le- rá qUt3 a administração
.,Guaramirim, .jaraguá do. .

• 'gislativa em projêto :de de um Estado como o

Sul, São Bento d9 Sul, enlace' da �1·lba de StalIn lei instituindo Seguro' de dá Minas Gerais não
Compo Alegre, . Mafra, II Vida de dois milhões .de pode

.

ser feita entre
flaiópolis e Canoirihas. .. '''-'d ia! cruzeiros para. o gOVßT- quatro paredes, .nos ga-
Esse conclave .lerá a

_ yaha uma fortuna � vestI o nupc nador do Estado e de binetes do Palácio .ou

'pres�nça
.

dos Prefeitos, LONDRES _. A filha I do
.

;'estilo cauc8sianol 600 ;mil eruzeh�os, re�- das .secret�ria.s, ao co�
PreSidentes ou .represen., de Stalin, Svetlana, ca- custou outras 100.000 pectIvamente para. o VI- tra�I?, eXIge, co�o se

fanfes das CiSmaras de sou-se a 7 de Julho em libras». ce..governador, secr.etá- verIfIca na atualIdad'e,
Vereado.r�s, Associ�ções Moscou, com cel�bra Em Roma, o jornal rios de. �stado ·e chefe visitas periódicas e su

Comerclars 'e RuraIS e ções tão faustosas que «Oggi:» da a .noticia, de Pollcla. O seguro cessivas a todos os q�a
representant�� da zona

superaram as dos casa- mas diz que li bôda te- prevalecerá some!lte du- drantes do Estado, VIa

n� AssembleIa Estadual. mentos do Rei Farouk,do ve lugar a 3 e não a 7 rante o. exercíCiO do gens es�as que, de _um
Os. assuntõ� a serer_n Egito, e do xá da Per- de. Julho. O «Eul'opeo» segurado no cargo e modo ou de outro, poem

debatidos e5t�� subor�l· sia, custanto mais de _ outro �emanário. ro- será pago. a ;s�a. ordem �m.�eq�e a se�urança
no.dos dO temarlQ segum· meio milhão de dólares, mano - dIZ que a fIlha ou ao ben�efl(}lá.rlO por lDdlvl�ual do governan-
te.

., . segundo noticia aqui o de Stalin, «depois de Beu ele GonfIdenClalment., te.
1 - Energia EIetrIciS. «Sunday Expres». Dis ó divorcio do seu primei-
.2 - Transporres. hail Kaganovich, filho ro esposo, filho do ma- A TOS O F I 'e I A I S� � Fomento �gro - Pe- de um membro impor- rechal Timoshenco, vol·

coano. tante ho Paliburo e que, tou a casar-se». O -«Sun- - Roi reconduzida a'l fessora I..,tdia Boege Ay·
4 - Impost�s e evasão segundo os -dados que day Express» recorda professora Cora Kllfozel roso para ,a �scola de

das rendas. � cita, tirados de jornais que a. filha de 'StaUn para diretora do OrllPo Guarany-Açu e nomeado

.

6 - Proteçao iSO comer- de atrás da cortina de casou-se em Moscou, Escolar Euclides da Cunha. Waldemar Schulz para a

CIO leg�1. . ._ , ferro, as celebrações anteriormente, e.que, em
.

foram coneedidos escola de Estrada Isabel.
A prJmelr� reumao .tera duraram mais de uma 1946, um jornal publicou dois anos de licença a

lugar no dIa 17, as �O semana e custa'ram o que. tivera um filho. diletora Zuleika Mansani
..

'.:._ Foi concedida iS exo·

floras. A segunda no dia equivalente a 100.000 li·' e designada a professora neração do cargo de Pro-
18 as 9 horas e o encero bras esterlinas. «Seu Acrescenta que o ôasal Odilia Vieira Leopoldo motor Público no Estado _

ramento com a .......prest"nça vestido, recamado de se encontra em lua de pora substiJui-la no G. E. de Santa Catarina ao .Dr.
do �r: governador e se· prata, com pedras pre- mel, na Europa Orien-I Abdon Bdtista Priamo Ferreira do Ama- Decreto I. 14 - O sr. Se-
crelarlOS do Estado, as ciosas multicores e véus tal. -

.

Foi transferida a pro· ral e Silva. crelario da Fazendà de-
17 horas. terminou que os comerci-

No dia 18, a população antes e induslriais pod�-
e prefeitura oferecerão EMPRESTIMO AOS FUNCiONÁRIOS rão aproveitar o estoque
aos visitantes um ban

d d t d Elidi B b de notas a que se refere

quele no Clube Bélependí. Projét·:) '. O epu a o pilO a r osa o art. 44, do decreto n,

O sr. Governador de- 14, de. 22 de junho, SD-

verá chegar a Jdraguá FLORIANOPOLIS - Na «::>ROJETO DE LEI N ... teressado, � financiamento mesmos juros
-

estabeleci- prindo em manuscrito a

pelas 15 horas do dia 18. sessão legislativa de se� Dispõe sobre emprestimo de reparação e limpe;t;a dos para aquele empresti- exigencia da letra "E".
devendo em sua passa gunda-feira p. p., o depu aos contribuintes do Mon- geral dos predios hipote- mo. Art. 3. - Não será

gern em Rio Cerro presi lado Elpidio BêJrbosa en- tepin dos Funcionarios cados aquellJ instituição .. concedido outro financia-

dll' o áto de lançaIPento caminhou a Mesa da Casa, Públicos do Estado de Parágrafo único Ao menlo dessa especie se- e limpeza do imoyel, o

· de Pedra Fu':damental da um importall.le projeto de Sanla Catarina - Art. 1. requerimento deverá .Q !Jão -decorridQsoinco anos contribuinte interesSádo o
·

Escola Reunida que alí lei, dispondo sobre em - Alem dos emprestimos contribuinte anexar. o or- da realização �o primeiro. comunicará ao Diretor do

vai Ser cOlislruida peld presl 1110 dOS contribuintes de que Irala o artigo 28 çamento dos serviços a

I
b.rt. 4. - Compete ao Montepio, que poderd, :8&

'população I�çdl com 0'1 do !VIoniep1o dos Funcio da Lei n. 36\:1. de 15 de serem f.inanciado�. Art. 2. Viretor, medianIe o sim- julgar necessário' detel'Q1i-
· allXllrQ da pret�jlura· nd"."'" .lubhcos do Estado. dezembro de 1949: o M(;>n- � A. Importancla. des�e pIes parecer do Consultor nar uma vistoria. na Ó�,lI.

. A, recepção' será feira' /' J
o plojelo

.

ápresen ·ltéPlo dos �unclOnarlos' f!nanclamento sera debl Tecnico, a concessão do Art. 6. - Esta lei e8tra

";�JI,f"���dl�n I ��)o �I�n'i�� ró à
, is�:n.n�!e�d�:::rI��:II'�;���:��:r�.{) rn�����e ���_; !��� n3e C��!�i�:n��pr�� :���i:il.i";.�t� ��e_sÉ�::��� :��l����:,a.r�:��a��$�::

:rgl' 1 feit( :�rtej(), eIl-' P
. ':Ip',j,-,) I'\dt-f}I1Sd: p""la do Cl)!llribuinfe . in- : contribuinte e sujeita aos do bs serviços de reparo. dispos\çê)es em contrário.

Osr. Rodolfo Paulo
Pereira, que por -oito
anos servia na Agen
cia local' do Banco
lnco,

.

acaba dê ser

promovido a gerente
da Filial desse esta
belecimento em São
Francisco do Sul.

.N a noite de 1.8 do
c{)rren t�, os amigo.s
e reprSBelltall tEis do
comercio e industri.a
local lhe ofereceram
um 'banquete no Res
taurante Catarinense.
Para .0 c�rgo de

geren te em I Jaragqá
foi de!3ignado o sr•

Oswaldo Heusi, da
Agencia de Videira e

que já ..assumiu s�u

novo. posto aqui.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �;\W�;\W�:\W�;\W�;\W�,�.m��:��:\W�.m.��;.\SI�:\W�@J PAL DE JGUÁ. DO SWL
Ata da Reunião Ordinária de 5-6,51 � Tosse, Asma, Breeqaíte, Rouquldao, eH Rftefs:prl1aßdloÓsRIO � EDITAL

Aos cinco dias do mês de Junho de um mil I{@TODASASMOLÉSTIASDO ßPßRfl � u I� �� fei�; ����:p�f d�r'J��:=novecentos e cincoenta e um, pelas sete horas, na Encontram aHvio imediato com o uso do • � guá do Sul torno públicosala do Forum, no edifício da Prefeitura Municipal -

á I que, durante o correntede Jaraguá do Sul, reunidos "os vereadores: Ney

1-
I n C O In P a p v e

�
mês de Julho arreea-Franco, Adolfo A. Emendoerfer,. Willy �ermano • • da se na Tesouraria daGessner, Mario Nícolini, Frederico Curt Alberto

P -I I d H
-

P I t P -f it a M" 'c' 1 dVasel, Otaviano Tissi, Walter Jark,' Herbert Sch-

� I!I Orit I! nglen l! O �nll! � J:�a�u�r do Sri�I eIP;a t:neider, Kurt Herbert Hilbrecht, Alvim Seidel e \ @5 tendenCla. de Corupá, aArtur Oscar Meister. Depois de constatada a pre- O· PEITOS.ALMAIS CONHECIDO NO BRASIL �
Taxa �e Flscallzaçlo � Ser!i-sença de número legal foi pelo snr. Presidente ê>

•.• '. • �. • • • • • •• ços diversos [Iluminaçãoaberta a sessão, ordenando ao snr. 2. secretário a it®�®i.®®.i..®®i®®l®@.i®®.i.®@)..®�®.i®�@.i..®@,.a Publica).leitura da ata da sessão anterior. Posta em dis-

��i)oo,..-"""'_���
Não satisfasendo o pa-cussão foi aprovada unanimame nte pelo que pas·

_ gamento no referido mês,sou a ser assinada pela Mesa. O expediente oons- Produto da CIA. INDUSTRIAL MÓ- ficará o contrlbuinte su-tou de: um telegrama expedido ao reverendo Pa- VEIS CIMO, a mais conhecida em . ietto .a multa de 20% 80-dre Alberto; Ofs. expedidos:' n. 200 e 201/õ1; um
todo O BrasiL Para mais informações, brs a

. re.ferida A

T a x a
.. telegrama de Fpolís; cartão de agradecimento da

e venda com o seu representante nesta no _prIm�lro mes, sendoVva. Hasse; Ofs. recebidos n. 292/51 e 299/51 e
.

'
. ,.

DO .F entao feita a cobrançaOf. n. 24 de São Bento; um requerimento da Rä- CIdade, a
.

Iäbrica de Móveis c;Ie A L judicialmente:dio Jaraguá Ltda., que foi enviado a Comissão de -- HERMANN SCHULTZE, SIta a Rua I Tesouraria da Prefei-Finanças; um requerimento dos snrs. vereadores 4 Barão do Rio Branco. N. 964 tura Municipal de Jara-A. Seidel, Kurt H. Hitbrecht e Walter Jark, que guá do Sul, 5 de Julhodepois de muito discutido foi posto em votação, ���������
de 1951.não tomando, a Câmara conhecimento do mesmo F. VOSGERAU

por ter sido rejeitado de 6 (seis) contra 4 (quatro)
Emp'r. Sul- Bresíleíre de Eletrecídode S.A. Dir. da Fazendavotos; um requerimonto apresento pelo vereador ""':�"""'_"''''''"''''''''''''';'''''''''ISeidel, pedindo inscrição de um voto de pezar sr: _" __ _

_.�:JH:ATRIZ: JOINVILX,E - (Sob Administraçdo do Governo Federal) �

passamento do grande médico Dr. Napoleão Lau- ii Tome o saboroso li
rdeano. AFOi o requerimento aprovado por unanimi- P�ra a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii

C A f r BAU· E R
iiade. presentado ainda, pelo mesmo vereador, Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta- e baixa ii iium requerimento visando arrecadar fundos em rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. }0/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- ji ii

pröl da "Fundação Laureano". Foi este um ponto çÃO _ Bomba- para liso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii.. _.:.Ü'bastante discutido,. falando sobre o assunto diver- ii PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ii "')1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::€('
sos vereadores, sendo aprovado, porém, com a ii BOS, de ARANDELAS, MATERIAL EIE,TRICO em geral para instalações de iiemenda apresentada pelo vereador Otaviano 'I'issi. ii luz e força de qualquer capacidade.. IICom a palavra o vereador Otaviano 'I'issi, reque- ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de IIreu que constasse em ata um voto de pezar pelo ii instalação de luz e torça. Ii�a����6���r:Os�r�rzOesc;� ar���e8���:�q�� ������ \:":::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::'l
mento. Foi pelo snr, Presidente deferido o pedido Terrenoe designado uma comissão composta dos snrs. ve
readores: Mario Nicolini, Adolfo' Emendoerfer e
Frederico Curt A. Vasel .. Passando-se a OI dem do
Dia foram discutidos: o Parecer da Comissão de
Viação e Obras Públicas, referente a indicação do
vereador Herbert Schneider, sendo a dita indica
.ào aprovada; discutido e aprovado o parecer em
La. discussão referente ao requerimento da Fábri
ca de Carretéis Santa Terezinha S, A.; Passando
se a discússão da proposição SeideL referente a

macadamização ·final da estrada que liga Netéu
. Ramos-Corupá,. via Posso-D'Anta, foi lido o pua
cer da Comrssão de Obras Públicas. Posto em vo
tação foi o mesmo aprovado. Ap6s discutido foi

. aprovado em Ba. e última discussão o proiéto-lei
que "Autoriza o Prefeito Municipal a receber em
doação gratuita, do snr. Faustino Rubini, uma
área de terras de 1.292,15 ms2". Solicitou e obteve
a palavra o vereador Willy OermailO Gessner que
p�diu dIspensa da ida dos projétos, aprovados Am
última discussão, á Comissão de Red<:Qho, Foi
pelo snr. Presidente defE'rido o pedido. Nada mais
havendo a tratar foi designado para a pr6xima
sessão o dia 12 de Junho, na hora de costume
com a seguinte Ordem do Dia: 23. discussão do
Requerimento da Fábrica Santa Terezinha S. A.;
la. discussão dos requerimentos: Rádio Jaraguá AVÓ! MÃE! fiLHA!Ltda., Izaias Coelho e Alberto Gnewuch. Findo o
que foi encerrada a sessão a qual estavam pre"
lentes todos os ver6adores.

(ass.) NEY FRANCO _

MARIO NICOLINI '.

GIERIENT.
PauUno r,dri

Dispõe de �áteos para depósito de madeira junto ao qua,
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da l ruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

UIXIR Df I06U�IBA

Vende-se um, no lugar
Manso-Itapocuslnho, con

tendo maís ou menos 80
morgos, sendo mata vir

, gern. Estreda de carroça.
Preço de ocasião.

. Tratar nesta gerêncill ou
com o sr. Angelo Tori-
nelli.

.

/

Correio do Povo
DESPACHANTE ADU,\NEIRO

SÄO FRANCISCO 'DO SUL - Santa Catarina
Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO» - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio
Baa MI. Deodoro I. 136

Despachos de il1}podação .do extrangeiro e por �abot.g�m,
exportação para o extenor e dentro do pais, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviç'ls
junto a alfândega de São Francisco do Sul,· são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Telefone N' 39 - C. Postal, 10

JARAGUA DO SUL
Santa Catarina

IMPUREZAS DO SANGUE? ASSIIATlJRl ANIJAL
Cr$ 35.00

E r.1IIl ega se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

LocaUdades Brasil,iras

iDespachante das principais firmas do

Estado�,dor Itstados Vizinhos.

����-w��-� I

TODAS DEVEM USAR

CASA DAS.TINTAS
A MAIS ANTIGA VASA DE JOINVILE

Ata da Reunião Ordinária de 12-6-51
Aos doze dias do mês de Junho de mil no

vecento� e cincoenta e um, pelas sete horas, na
sala do Forum no edificio da Prefeitura Munici
pal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores:
Ney Franco, Mario Nicolini, Adolfo Emend"oerfer,
Frederico Curt Alberto Vasel, Otaviano Tissi. Wal
ter Jark, Kurt Herbert Hilbrecht, Alvim Seidel e
Artur Oscar Meister. Sob a presidência do snr.

Ney Franco foi aberta a sessão, depois de cons
tatada a presença de número legal e ordenou ao
Sf. secretário a leitura da ata da sessão anterior,
que depois d� lida (entra no recinto a esta alturll,
o vereador Herbert Schneider) foi submetida a Idiscussão sendo aprovada sem emenda pelo que
passou a ser assinada pela Mesa. Na hora desti-

. nada ao expediente foram lidos: um telegrama
enviado a Vva. Laure�no; Ob. expedidos nrs;
202/51, 203/51, 204/51, 205/51 e 206/51; Ofs. re{l�bi
dOR nrs.: 4/51, 309/5.1 e 311/51; uma proposição do
vereador Alvim Seidel, posta em discussão foi
considerada, objeto de deliberação e logo a seguir
aprovada sendo a mesma encaminhada ao Sl1r.
Prefeito. Passando-se a Ordem do Dia foram dis
c� I,idos: �m 2a. e última discussão o parecer da
Comissão de Legislação e Justiça referente ao
Requerimento da Fábrica .de Carretéis Santa Te
rezinha S.A., senão o mesmo aprovado. Com refe
rencia ao requerimento da Rádio Jaraguá Ltda.,
foi lido, posto em votação e aprovado o parecer
da Oomissão de Finanças que indeferiu o requeri
mento. Referente aos requerimentos Izaias Coelho
e Alberto Gnewuch. foram lidos e aprovados 01'1

respectivos pareceres e em consequencia indeferi-

Leva ao conhecimento da praça que
fechou sua filial desta cidade, agradecendo
a preferência que sempre lhe foi d a d a - e

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

fLUXOcSEOATINA
(00 REGULAOGR VIEIRA)

A MULHER EVITARÁ DORES

ALIVIA AS CÓUCAS DTfRI.AS

Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,
Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Óleo, e em Pó, Alvaiade, Ge.sso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de-Linhaça, Agua"
Raz, Anelina pára tingir Tecidos de Sêdas
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,.
Massa para janela .

MATRIZ:

RIJA DO PRINCIPE,880, - JOINVILE

.EmDr.,a-a. com ventalam para
tombAt.r •• Irr.,ularld.des da.
fl:n�lSeo p.rl6dlcas du ••nhor••

ê C.lm.,,'. � l.tuilldor d•••a.
Sun�6.a

FLUXO-SEDATINA
LIDER DO COM�RCIO DE TINTAS

pela .us compro.roda aficiel••
multo r..:.ltedl'.l. OeY8 ••r ullue

com conflcßç.
ú:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::=:::::::::::••••::::::=::::::::::::.�
:: , IT :jii AUTO JARAGUA S. A. II
ii Indústria e Comércio ii

li OFICINA Serviço "FORD" .11
dos os requerimentoB. POBtO em discussão o pare' ii - :��!:t�!Dm _ JI:���!Z��O_ �
cer dado sobre o balancete de abril, foi o mesmc 11 Pôsto de Gasolina - Dep6sito de Lubrificantes li
aprovado. Livre a palavra solicitou-a o veroador ii - Lavagem _ Lubrificação. Carga de Acumu- ii
Schneider, pedindo uma c6pia de sua indicação;. 11 ladores e Consêr!o de Pneus. IICom a palavra o vereador Seidel, peàiu informa- ii :!
ções sobre a aquisição de cimento da Prefeitura. iI Esta oficina ,está instalada em condições !i
Nada mais havendo a tratar foi designado para a!! para efetuar qualquer serviço de consêrto ou li
próxima sessão o dia 19 de Junho com a seguinte II reforma em seu auto:n6vel ou caminhão, bem ii
Ordem do Dia: Trabalho rias Comissões. Findo o li cc,mo retificação de motores etc. . . II
que foi encerrada a sessão na qual faltou o \'e- ii T.odos/ os serviços são executados com j:
reador Willy Germano Gessner. ii esmero, por competentes. profissionais e a pre- ii

(ass.) NEY FRANCO li ços razoáveis. Também dispõe d� sólda elé- li
WILLY G. GESSNRR ii trica e oxigênio.

.' 11'l6ARIO NICOLINI ti
M _•••_ _ "" " __ " " __ "_".__ """':::r'?!U \."::: _ "_ _ __ " _ " __ ..

FlUXO",SEDATINA
DCOllTiU.8E EBl TODA PARTE
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CORRE](J DU POVO
- DOMINGO, (>IA 22-7·1951 3

,?OVERNO DO
Dec�e'to N. t4

<,

send� a operaç�.o superior a Cr$ 50,00 (cinquenta re ou produtor afim de formar estoque em filial su-

O Governador do Estado de Santa Catarina no
cruzelros] uma Nota de Compra" que não poderá cursai, depósito, agencia ou representante, o Imp<.sto

uso de: suas atribuições, decreta: ,cfnter emendas ou rasuras que lhe preludlquem a sobre Vendas e Consignações devido na forma da

o

Capitulo I _ Da lota fiscal �e:r���i:a;;���idade, e da qual constarão as seguín- legislação em vlgor, será pag� por meio de livro

Ar," 1. - Nas .vendas à vlsra ou a prazo, efetua.
a) denominação "Nota de Compra" denrminado "dRegiSrrO de Mercadorias Transferídas",

das por .corrrercie t b) n<_?me e endereço do comprador.'
COII orme mo elo que a Secretaria da Fazenda for-

o

",
'

o
o .0'

"

' n e li comerciante, o vendedor é c) núrner d
., . _ d'

necer, onde serão lançadas em ordem cronolöztce

obrigado a fornecer ao comprador uma nora fiscal
o e mscnçao o comprador e número as guias de expedição.

o

Ö ,

que conterá as seguintes características:
' ded)ordem da nodta;

o

§ 1. _ Os lançamentos desse livro serão feitos
'

a) a denörnlneção "Nota Flscel"
nome e en ereço do vendedor'

b) d d' e) dlscrl
. -

d
' operação a operação e somados quinzenalmente de-

SimPI���:m�t:�tleyeço o vendedor, conslgnador ou cada um r�m,�t��;o os produtos comprados,"p�eço de vendo as estampilhas correspondentes à soma' ser

c) número de I
. -

d f) data e via da nora; I

inutilizadas, logo abaixo dela, nos prazos regulernenr,
.

_
IDscrlçao. o vendedor" çonslznedor § 2 O "R

.

t d M d

ou Simples r -m t t· 6. g) .no_me do ímoressor, seu endereço e nümero de
•
- egrs ro e erca orles Transferidas"

" ie en e e número de ordem da nore: insc d
não poderá ter a sua escrituração atrasada por mai�

dJ �alurezó da
Aop.eração: venda, consignação, de� §

nçao, at� e.quantidade de cada impressão. d� oit� (8) dia�, e estará sujeito às mesmas exlgen-
voluçao, transferêncía, simples remessa, erc.; C

1. '.. As tndrcecões c.onstantes das alíneas A, B, eras feiras reletlvernente aos demals livros fiscais

.

e) _n�me, .endereço e .numero de inscrição do des-
... e O, bem como a da vra da nora, serão impressas. Art. 4. - O cálc,ulo do Imposto sobre Venda�' e

tmat�r.lo, dlspensado excepcionalmente esre . último § 2. '_ Nos casos em que o preço só pode ser Consignações devido pelas transferencias será feito

r�qUlsHo, rfspo�den�� o vendedor, tanto quanto pos-
apurado depois da manipulaç,ão e classificação do com bese no "valor das mercadorias transferidas ve-

slvel, pela sua ídentlflcaçêo; ,
pro�uto_ pelo comprador, sera dtspensede a prévia lor que não poderá ser inferior à cotação do di� ..

f) descrlmtnação dos produtos, preço de cada um I�dlcdçao do preço a que se refere a alínea e. ,Fica- P
,

f
,.

S f
-

d I
� ra d b

aragra o UDICO - e or maior o preço da ven-

e es _ou, em �ua falta, o velor nunca inferior esre à
O' compra or o r!gado a fornecer, posteriormente, da ou consignação a diferença do imposto relativa

cotação do die e total;
, elementos que permtram a exata apuração do valor

g) data e via da note;
das mercadorias edqulrldas; �o e�cesso será devida. a esre Estado e exlgixel no

h) n do I
Art. 6. - As notes serão exrreídes por decalque

RegIstro de Mercedorlas Transferidas" em coluna

. . �me o Impressor, seu endereço e número de destinada a esre fim.

tD�cr.lça�, d�ta e quantidade de cada írnpressão;
a carbono ou em papel carbonado no mínimo em Art. 15 - Ao emitir duplicatas" faturas notes e

I)' índlcaçêo do transporteder que I' f
duas vias, que terão os segulnres d'estlnos: d

'

o rea Izar o rans- I _ A 1 é1. via será remetida OU' entro ao vendedor.
outros ocumenros referentes às operações culo im-

porre, de uma pere outra praça ou, nas entrégas lo- II A 2
.

f
"

posto foi recolhido através do "Registro de Merca-

cais, do ponto de origem ao do destino'
._ é1. vre icara presa ao bloco, em poder do dorias Transferidas", o contribuinte mencionará esta

§ 1.....;. As indicações constantes das alíneas A B C comprador, pare exíblção ao Fisco. circunstancia nos aludldos documentos.

e H, bem como a da via da nore, serão impre�s�s: Capitulo IV - Dos transportadores Art. 16 - As duplicatas, faturas, noras e outros

§ 2. - Da nora fiscal poderão ainda constar quels- .

Art. 7. - Os transportadores, sob as penas pre documentos referentes es operações não sujeitas ao

quer outras indicações de interesse do contribuinte vístes neste decreto, respcnderäo pela exatidão da Imp�sto. noe termos do § 2. do artigo 2. do decre

desde que não prejudiquem a clareza do dOLumento: n?ta e do e�der�ço do comprador, consignatário ou to-lei federal n. 915, de primeiro de dezembro demil

.
§ 3 - �ara os fins deste decreto, poderá a nora slmDle,s destlnatérlo das mercadorias transferidas. novecentús e trinta e oiro, além dos demais requisi-'

,fIscal servIr como fatura, feita a inclusão de. outros Paragrafo único - Verificada a inexatidão do en- tos regulamentares, dev�rão conter ainda a declará-

elementos além dos referidos neste artigo. dereço ou a diversidade das mercadorias incluidas ção do lu�ar de orig�m de mercadoria, de haver si-

§ 4. - Nos casos em que houver comprovada neo
da nota, os transportadores comunicariio ao Fisco do pago o imposto pela fransferencia,

o

do compro

cessidnde, poderá Q contribuinte fazer uso de mais POl escrito, o local exato da entrega e sua especifi: vante do pagamento e da sua qualidade de produtor

de um exemplar da mesma via da no'a fiscal desde cação ficando exonerados ·de qualquer responsabilid. ou fabricante.
o

que de cada um conste tipogràficamente a fin�lidade �rt. 3 - A� empresas transportadOJ'as não acei- § 1. - Sempre que "e 'ratar de titulo referente a

.

com que são emitidos.
' tarao mercadorIas para despacho sem que os reme operação não sujeira a imposto, fál circunstancia de.

Art. 2. - As 'cO'nsignações, devoluções� bem como
tentes lhes f�çam_ entrega! no

o

ato, das notas exigi-, verá. ser consignada na coluna de "Qbserva,ções do

as transferências e simples remeslS'" de mercadorias, das p�la Jegls}afao em vIgor. RegIstro de Duplicatas".

ou qu�lquer outra opera�ão que importe em movi- �aragrafO' UßlCO - A obrigação contida neste Capitulo IX - Dd 1nscriçGes

mentaçao destas obrigam à emissão da nota fiscal. artIgo estende-se aos proprietários de' veículos, em e.rt. 17 - As inscrições nas estações fiscais a

. § 1. - No _transporte dos Drodutos da pecuária e geral, empr!gados no tran.sport� de mercadorias, por q�e estão obrigados os c.ontribuintes· do Imposto �o-
�a layoura, nao sendo o caso de expedição de nota

I
conta própria, ou de terceIros.

,

bre Vendas e Consignações, far se·ão, medillnte pro-
fIscal ou de compra por .se trafar de transação efe.': Art 9. - Quando o transporte das mercadorias va de identidade.

'tuad� en!re não comerciantes, o ·interessado fará co co�staotes �a mesma nota fiscal e�igir utilização de § 1. - Onde houver serviço de identificação po
mUDlcaçao em duas vias, a coletoria local ou a qual ... dOI� ou maIs v_efculos""est�s ,d�ver.ao trafegar juntos Iicial, será obrigatóriamente apresemada a carteira

quer agente fiscal, do produto a ser trallsportlldo, na-
de modo a serem fiscalizados em comum. fornecida por esse serviço.

fureza da operação, seu montante e nome do destin.
o

Capitulo V - Da elibiçla da ficha de iDscrjçlo §,2. - Tratando·se de pessoa jurídica, a ,prova

§ 2. - De �osse da comunicação o funcionário, Art. 10 - Todo contribuinte, inscrito para paga- sera exigida de um só dos membros da direção.

"pós certificar-sé de sua exatidão visará a segunda me�to do Imposto sobre Vendas e Consignações é
. Capitulo X -_ Da aquisiçlo de estampilhas

vl.a, entregando-a ao contribuinte para exibição ao obrIgado a exibir sua ficha d� inscrição ou docu- Art. 18 - Passa a ser de Cr$ 50.00 (cinquenta

FISCO sempre que solicirado. mento que a supra no lIto de realizar operações de cruzeiros) o limite minimo de aquisição de estampi-

§ 3. - A comunicação referida no § t é isenta comprà, ressalvadll a hipótese da letra e, do artigo lhas do Imposto sobre Vendas e Consignações.

de estampilhas e emolumentos, e será escrita, se fôr 1. em sua parte final. Capítulo XI - Da vellda de estabeleCimentos

O' ,caso, pelo funcionário, e autenticada pela pllrte,
- § 1. - Nos casos de compras realizadas por cor. Art. 19 - Fica permitida, no caso de venda de

com sua assinatura ou impressão digital. respondencia, deverá este mencionar o número de estabelecimentos comerciais, a transferencia dos li-

Art. 3. - As notas ser�o extraida� por decalque a inscrição do comprador, ficando o vendedor exone- vros de escrituração fiscal e do saldo de estampi

c�rbono ou em papel carbono, no mínimo em duas rado da responsabilidade pela sua exatidão, desde I�as, uma vez apurada a legitimidade da proceden-

Vias, que terão os seguintes destinos: que mantenha arquivada, para exibição ao Fisco, a cla destas. .

. I - a) no transporte rodoviário, li la. via acom-: correspondencia trocada. Capitulo XIII - Dos amlluIantes e feirantes

,p�nhará a merclldoria pllra ser visada pela fiscaliza- Capirulo VI ,Da selagem dos livros Art. 20 - A juizo do Fisco poderão ser dispen-

,çao no percurso, e será afinal entregue pelo trans- Art'.l1:- Os contribuintes que não' selarem os Ii- sados da escrituração fiscal, os vendedores de ver-

P?r!ador 1I� destinatario, que a conservará para exi- vros fIscaIS nos p�a�os regulamentares 'ficam sujei- duras e frulas nas feiras livres bem como os veque�

blçao ao FISCO e respectiva escriturllção; tos a .multa moratorla de 10% (d�por ce�to) se o nos vendedores ambul�ntes locais, anotadas, porém,

b) nos demais Me'ins de transportes a 1a. vill recolhImento se fizer por ini.ciativa própria, e de 20% suas opera.ções pela forma que for determinada.

llcúmpéJohará o conhecimento do despacho e ficará (vinte por cento) dentro �e 15 (qUinze) dias a jnli- § 1. - Os feirantes e ambularííes de verduras e

em poder do destinatário, para a mesma finalidade; mação fiscal. o

frutas dispensados de escrituração fiscal pagarão por

II - A 2a. via ficará presa ao bloco para exibição § 1. - Na primeira hipólese a mora será satisfei_' verba, alé o dia 15 (quinze) de cada mês, o Imposto

ao Fisco. o

'

• ta em estampilhas que serão aplicadas nas quinze sobr� Vendas e Consigndções exigivel pelas opera-

§ 1. - Tratando-se de mercadoria oriunda de ou nas que deram origem ao fato, e na segunda p/verba. çôes realizad�Js no mês anterior, exibindo o compro

'tro_ Estado e para este destinada, o transportador, ao § 2. :-- Recolhida ou' I!ão a multa moratória de vante sempre q�e o Fisco exigir.

penetrar em territóric catarinense entregará à fiscali· 20% (vlDte por cento) sera itutuado o infrator se não § 2. - Os II v r o s e documentos fiscais destes

zação .ou à Coletoria uma via da nota ou do mllni- apuser, no prdZO marcado na notificação, as �stalJ]- contribuintes serão conservados a disposição do

festo correspondente �os arligos transportadoS: pilhas cort;espondente ao imposto devido. Fisco, no endereço que constar da s/ficha de inscrição.

§ 2. - O funcionário ao receber a via da nota ou
. §, 3. - A intimaçiio fiscal referida neste artigo iIi- Capitulo XIII -

_

Da compensaçlo na selagem

dO�!lifes�o indicada n9 parágraío anterior, convi- d!ra a lavrat�ra do auto, se est� medida !lão fo!' ini. .

Art. 21 .' O Se�retario da Fazenda ,?oderá auto·

dara o fransportador a declarar, no verso dd mesma, claimente aplicada, dada a graVIdade da mfraçao. rlzar a compensaçao na selagem de qumzenas futu

o número da chapa do veiculo, local do seu registro, § 4
•. -=- A prova do seu recolhi'!lento se fará com ra,sl �o I�posto sobre'Vendas e Con�ignações, pa

nome do proprietário e do cöndutor se for o caso. a eXlblçao do comprovante forneCIdo pela exatoria gos indeVIdamente ou por excesso, ha menos de um

Esta dp.c1aração será autenticada com a assinatura e deverei ser aderido ao livro respectivo. ano, nos livros fiscais, se no referido prazo for re-

deste, após a exibição dos comprovantes. § 5. - Aplica-se o disposto oeste artigo às ope- querido o be.neficio.

Capitulo II
�

- Das veDdas à consumidores rações não registradas nos livros fiscais, cujo im- Capitulo XIV - Das vendas por meiO de velculos

Art. 1. - Nas vendas a vista ou a prazo, efetua- posto e mulla moratória continuam a ser recolhidos
.

Art. ?2 - Os contribuintes estab..elecidos que rea

das li
o con,sumidor, por comerciante ou cooperativa, por verba

"

hzarem vendá por meio de v.eículos, com !missão de

quando superiores a Cr$ 10,00 (der. cruzeiros), o § 6. - Nos recolhlme�los felto� por verba, nos .nola e entre�a _das mercadOrias no proprlO ato da

-vendedor emitirá, no ato da entrega ou remessa das P!�zOS regulamentares, nao � deVIda, a multa mora· venda fornecerao anu�lment� aos seus encarregados

mercadorias, a nota fiscal referida no artigo 1. de- torla a que se refere este artIg.) um documento, autentIcado p_ela repartição.local, em

<:Iarando como natureza da operação - "Venda a § 7 - O Secrelário da Fazenda poderá autorizar, que declaram que o veículo, cuja chapa e letreiro

Consumidor". 'excepcionalmente, o recolhimento, em prestações de serão menciopados, é de sua propriedade e o ven-

§ 1. - Nas operações à vista, a que se refere es· débito .d� Imposto sobre Vendas e C_onsignações, se dedor seu empregado•.

te õrtigo, fica' dispensada a indicação do nome do em petlçao formullida pelo devedor fIcar demonsfra- § 1. As mercadorIas transportadas pelos veícu

Comprador.
da a existencid de razão ponderável que justifique a lo::, referidos neste artigo serão acompanhadas de

§ 2. Nas vendas li prazo a nota será lançada concessão �o beneficio. u,!!a nota fiscal_de I emes�a da qual constará tam-

no "Registro de Vendas Mensais" a Que se refere o Caplfulo VII - Do registro de compras bem a numeraçao dos taloes em poder dos vende-

decreto n. 546, de 12 de maio de 1942, se o contri-
/
I\rl. 12 - Os contribuintes estabelecidos em ou- dores, dispensada a indicação do preço ou valor das

buinte não se utilizar do caderno de anotações diá- tros Estados, e que nestt realizam comDras de pro- mercadorias'

rias, hipótese esla em que será dispo d s/emissão. dutores, são obrigados a manter e escriturar o "Re § 2. - A nota fiscal referida no parágrafo anferi.

Capitulo III _ Da nota de compra gistro -de Compras" bem como cumprir todas . as or deverá ser, no retorno do veículo, arquivada nO'

Ärt. 5. _ Nas vendas à visra ou a vrazo efetuadas disposições regulamentares que lhes forem aplicaveis. próprio estabelecimento, à disposição do Fisco.

pc.r não comerciante, que não seja cooperativa. a co- Capitulo VIII - Da tranSfertaCia de mlrcadorias § 3. - Os elementos usados .pelos �onlribuint!s

�h'ciante ou cooperativa, o comprador expedirá ao Art. 13 - Nas transferencias de mercadorias para p a r a controle das vendas assIm realizadas serao

v� ldedor! no ato do recebimento das mercadorias, fora do Estado, quando feitas pelo proprio .fabrican. Conto na proxima pagina
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GOVEBNO DO ESTADO
(Cont. Ja pagi;,a anterior)

postos à disposição do Fisco. dienre termo escrito, todos oe livros fiscais encon-I Art. �9 - O presente decreto entrará em vigor no
Capitulo XV, _ Das v6tJas sob 'compensaçio rrados fora do estabelecimento comercial do contrl- dia 1. de agosto de 195t, com exceção do artigo 48,

Art. 23 - Nas vendas sob o sistema de compen- buinte,' e os devolverã aos seus donos, que serão, que vlgoreréne data da publícaçäo, revogadas as

seção, o imposto será devido sob o valor comercial, no ato, autuados. disposi�ões em contrario.

que poderá ser apurado nas transações livres reell- Art. 37 - Os oficiais de registro de títulos e do- Peleclo do Governo, em Plorlenopolís, 22 de lu-
zadas no mesmo dla ou no mels próximo. cumentos comunicarão à Coletoria de sua eireuns- nho de 1951.

§ 1. - ôe umas e outras se efetivarem pera pra- crlção as averbações feitas, remetendo uma copia do
cas diversas, o calculo será feito levando-se - em documento, titulo ou contrato inscrito, penhor, etc.

conta o excesso de despesas se houver pera verificação do Imposto sobre Vendo e Consigo
§ 2. - Nos casos pendentes oú omissos, o, Se- Parágrafo único - Será dispensada a copia se

cretário da Faz: determínarä o critério a ser observo Com dados Iorneéldos, em breve relatorio puder ser

Art. 24 - Com relação as operações 'já efetivadas apurada a natureza da operação, o seú monreute e

na conformidade do artigo anterior; poderá o tributo o nome dos responsaveis. "

-

ser recolhido sern o acréscimo da multa moratória, Art. 38 - As notes, faturas, duplicaras, guias, re

dentro de 10 (dez) dles da vigencia deste decreto, clbós e todos os demais documentos relacionados
aalvo a hlpötese do § 2., em que o prazo será con- com as operações sujeitas .ao Imposto sobre Vendas
fado da cera do despecho-que fixar o criterio.. e Consignações devem ser conservados durante o

Capitulo XVI _j, D. apreensio prazo de 3 (trez) anos, pdra exibição ao Fisco.
'

Art. 25 - Sem prejuizo das penas previstas- nesre § 1. - Para efeito de exibição de que trata este
decreto, ficam sujeitas a apreensão as mercadorias artigo, os contribuintes do imposto sobre Vendas e

fransportqdes, quando desacompanhadas da nora fls- Consignações são obrigados a conservar os seus

calou documento equivalente, bem como aquelas em livros fiscais durante o prazo de 5 (cinco) anos,
poder de comerciantes ambulantes e feirantes que contados da data do encerramento. " k rô..N1CO DO CÉRE8RO.

-.., não provem a regularidade de sua .eüuação perante § 2. - Nos casos de dissolução de socíedade, rclNfCO DOS traOSCULOS
O Fisco. serãe observadas, quanto aos livros fiscais, bem co- I;-

Art. 26 - No caso de apreensão a que se refere mo quanto eos documentos relacionados com» Im- o. PálidO. DepauC)�<I.......
O artigo anterior, lavrará o agente fiscal euro clr- posto sobre Vendas e Consignações, as normas que

t
•

d d
.

id d lvld I I
. . . -

d I' tados, AnêmICOS, MAe. que.I...cuns encia O em ues Vias, sen o. evo VI as as mer- regu�m nas· ers comerciare a conservaçao OS 1-

cadorles, contra recibo no verso da segunda via do vros e escrituração e dos documentos relativos aos Mag,,,,, Crla.nças '''c;ultiCaa ...-

auro de apreensão, medlente a exibição de elemen- negoclos sociais. c_berao _ t(<Illfl(:U� ceral do'",tos que facultem a verificação do pagamento do im- Arl. 39 _. Mediante requerimento do tnteressedo
posto devido. .

.

e ouvida a fiscalização, poderá o ôecretarto da Fa;- O<fgant..... c,.,,,, o

§ 1. - A devolução referida neste artigo será efe ... zenda autorizar em c�sos excepc.ionais a i�uti)jzação .

S A N'·ü U E N O Lfuada após o pagamento das despesas porventura dos documentos reíerídos no artigo anterlor, entes
resulrenres da apreensão, sern prelulzo das penas de findo o prazo para sua conservação. :

.

previstas ne legislação em vigor. Art. 40 - O Imposto sobre Vendas e Consigna-
. § 2. - Será facultada, em qualquer fase da apre- ções, devido pela alienação de bens nas falencias,

ensäo a liberação das mercadorias desde que o res- concordatas ou lnventarlos, seré arrecadado, no alo, ,
__

I'!!--�.--'!'!!--'!'!!--,!'!!--�,-'!'!!-,'!'!!--,!'!!"'!'!!,,'!'!!,,'!'!!,-,'!'!!,,'!'!!,,,'!'!!,--!'!!_,'!'!!:-'!'!!"'!'!!_·'!'!'!
.. '!'!!.. '!'!!_..'!'!!..

!'!'!,-i!!'!!·-'!!!···'!!!·--'!!!--·!'!'!!·"'!!!·--'!!!--'!'!'!!:·'!!!--·�':·..,'ponsavel ofereça garantia idonea ou deposite, na Co- sUD a responsebllldede do sindico, liquidatario ou
,

terorta rnals proxlma, o equivalente ao seu valor, ínvenrartente, cujas contas não poderão ser aprova
quando traneportedas sern quelquen dos documentos "das sern exibição do respectivo recibo. '

a que se refere este decreto, ou 'quando se trata de Art. 4t - Os adquirentes de estabelecimentos co

documento lrregular, ou de via inadequada de note. merciais ou lndustrlele responderão solidariamenle
§ 3. - Quando se tratar de apreensão de doeu- pelos debítos ftscaís dos seus antecessores, prove-

mento irregular ou de via inadequada de nora, tendo utentes dos impostos em que incidem.
"

'

sido as mercadorias expedidas por contribuinte esje- Art. 42 - Não serão arquivados pela Junta Co
belecído, será facultada a liberação medlante depo- mercíal contratos suas alrereções e dlstratoe bem
slto de importancia equivalente ao dobro do imposto, como não serão lavrados. registrddos ou averbados
não inferior a Cr$ 200,00 (duzentps cruzeiros) e mais pelos tabeliães, escriv�es o,ficiais d� regislro de litu
GS despesas decorrentes da apreensão. los e documentos, os atos e termos de seu largo,
Art. 27 - É competente para fazer a apreensão e relativos a, Iransferencia ou venda de. estabelecimep.

deposito das mercadorias qualquer agente fiscai, que tos comerCiais OU"iÍ1dustriais, sem a prova da qúha::'
I

__1__-----......-- ,;,;,;,;,;,;,,;,;,; _

poderá i'nvocar o auxilio --da autorijdade policial, se ção feira ::,elo contribuinte relativamente aqueles es �.-.-...,___,�� :.,;.,..��
houver ou recea�oposição do infrator. tabelecimentos para com a Fazenda Estadual.

I
�

.

Farmacia Central �
(Art. 28 - As mercadorias apreendidas serão de- Art. 43 ..,.,.. Nos casos especiais em que as pecu- ,

"

�
posifadas em lugar 5, guro, quer seja em reparlição Jariedades de organizaç�o das empresas, ou a meca. DE CARLO$ HAFERMANN '�pública, quer em mão de pessoa· idonea. ) nização de sua contabilidade possam suprir plena-

"A m a ,i san t i 9 a
,It '. "

f
, Ar!. 2_9 - A ta. via do auto se,rá entregue a Co- mente todas as conveni�ncias fiscais, e bem assim,

I
av. Getulio Vargas R. 218 - JARAGUA BD SUL � s. C.

'I
letorla local, ficando a 2a. com o infrator. nos casos em que as m9dalidades das alteraçõe�
§ '1,,- Se dentro de 15 (qUinze) dias o autuado realizadas pelo contribuinté impossibilitem o cum- Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, :

não p�ovar a regularidade de sua situação peral1te o primento das exigencias dest� regulamento, poderá, � a disposição do distinto públicô, aptes,entando'Fisco, será iniciado o processo destinado li serem o Secretário da Fazenda, ouvida a fiscalização, au- � serviço criterioso e Preços Módic�s.
as mercadorias levadas a leilão público, para paga- torizar a adoção de sistema fiscal que melhor con-��.................,.._.._.��----....

mento do imposto, multa e despesas: cilie os interesses dos contribuintes com o do Fisco.

1!!1_=I_!lO r!!!ii!!!.:Ri Eh N!!=AT:IEliE!O w"A!;�L!EiTilRt:m:!1,§ 2. - Se do produto da arrematação houver sal- Parágrafo único - Concedido o sistema especial
do, será este recolhido como deposito, na forma re a que se refere este artigo, dos livros e impressos
gulamentar, e de\'olvido ao proprietário das merca _fiscais usados pelo contribuinte constará ,o número II

lU: É D I C Odorias, a �eu pedido devidamenre instruido com li 2. do respectivo processo. II -

via do auto de apreensão. Arf. 44 - A jiizo do' Secretario da Fa,zenda po- I CLINICA GERAL - e:RURGIA - DOoENCAS IArt. 30 - A circunstancia de serem rapidamente derão os interessados se ulilizar do estoque de im- fi DE SENHORAS - PARTOS
deterioraveis os artigos ou mercadorias apreendidos pressos existentes, mediante comunicação a Coleto- II
constará do auto de apreensão, para o efeito de seu ria local de sua quantidade e cumprindo o disposto 1-- ULTRA SOM - Trat�mento moderno e efi-
resgate em 48 horas, ou em ·prazo menor, sêgundo na letrél e, do artigo 1. e do artigo lO, deste decreto.

m.
ciente. pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

Iseu .e�tad<;> e ndfUreza, s�b pena d� s�rer_n, pela re-
.

Capitulo XIX _ ,Disposição pena' Inflamações: Dores reumáticas, artrites. lum-

partlça.o fl.sc�I_local, avaha.d?s � dlstnbuldos 'as ca- Art. 45 _ As infrações, a qualquer dispositivo iii
bagos, pevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos,

Ilias e Ißsfltulçoes' de beneflclencla. deste decreto ou de oulros
l

regulamentos referent�s I
inflamação dos seios, dos ovários, da prósta"ta.

Capitulo XVII - Dos estabe/ecimeatos gralicos ao Imposto sobre Vendas e Consignações sel'do pu-

111'1"_":
Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras

re-I··.·Arr. Õ1 - Os estab�lecimentos graficos ou os nidas com multas que poderão dividir-se em duas III
beldes. Asma, afecções do estômago, etc... .

proprios contribuintes, quàndo confeccionarem im- partes: lima fixa, que será no minimo de duas vezes \{ASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento

pressos numerados, para fins fiscais, deles farão e no maximo de dez vezes o valor do imp. d.evido. das Paralisias com' reativação das funções
constar sua firma ou denominação, endereço; numero. Parágrafo único _ Nos caso'5 em que e! infração muscolares e nervosas. Atrofias, fraquesa' fun-
de inscrição, data e quantida!le de cada impressão. decorrer de fahl! de pagamento de imposto, a multa cional dos músculos em 1 geral, da bexiga, or-

Art. 32 - Os estabelecimentos nas condicões do aplicavel se comporá 'de uma parte fixa e outra va- ii gãos digestivos, etc... ,'iartigo anrerior manterão registro ,especial conforme riavel, de conformidade com o disposto neste artigo. :.. ONDAS-CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- .g
modelo anexo! no qual serão. escrituradas tOdas. as Capitulo XX � Ds isltnção I CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO Ientregas", dos Impressos. menclonados na�uele artigo, 'Art. 46 _ Ficam isentas do Imposto sobre Vendas m BANHOS DE LUZ - Raios ultra·violeta e"·

meAsmt as3,3as quoe se cjte�btlß.a�em ao s/proPdrJo consumfo. e Consignações as primeiras vendas ou consigna- ... infCrOa'NveSrUmLeTlh()o'R"IO _ R u a dos' Bomhel'ros
I

.

r.
.

- s con ri um!es que man arem con ec- ções de qualquer produto, efetuddas pelos pequenos i I
'

cJOna.r tora do �stado os Impres.sos � qu� se refere produtores, 'Sendei assim definidos os que tiverem ,!!II' (Jardim
Laurö Mueller) esq. Rua 9 de Mal'ço

IO arllgo 40, farao alender as eXlgenclas nele esta- produção anual inferior a Cr$ 15.00000 (quinze mil das 9 ás 12 e-das 3 ás 6 horas
belecidas � man�erã�, à dispOlsiçã_o do Fisco, os ele· cruzeiros).

' RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350
'meDIos nece�sarlOs a cpmprovaçao do fato. Arr. 47 _ O orgão fiscalizador incumbido da exe- iii Fon� �05 - J O I N V I L L E ' S. c. iiCapitulo XVIII - Disposições gerais ção desle decreto e demais nurmas regulamentares ;ill!iill! H_i ! 1lE!E�_;r-1!

.

!II
�rt .. õ4 :-:- Incl�i·se no fundo do comércio os mó- perlinentes ao Imposto sobre Vendas e Consignaçõ- III

- ....... e? _ - _....

'

..
veiS, ItenslilOs, viaturas e tudo -o mais que, para o es, baixará instruções para o rapido andamento de IPa W.".... c. U cru CP'V:""":::aftU1 g �

exerci�io da �ti.vidade, mél�tiv,'er o contribui�I�. pr?c,esso,s,
em �eral � outr,os expedientes, cujo

cu.ml Fábrica de Ferramentas Ägrícolas IFaragrafo UßlCO - Esta, Igualmente, sUjeita ao prlmento e. obngatorlo por parte dos funcionarlos '. .

pagamento do imposto, a transação que alcançar, lotados nas dependencias subordinaàas à Secretaria •
DE PEDRO RENGEL

embora isoladamente, qualquer parte do acervo da da Fazenda. '-,

,Estrada Janguà Esquerdo

l'firma, salvo se fratar de alienação dê bens imóveis. Arl. 48 _ Fiéam revogados os decretos· nrs. 1 (), I .

...

"

Art. 36 - As gl.:lias de exporfação a que serefere 73, 14,90,288,307 e 2, de 28 de dezembro de 1937, ,
JARAGUA DO SU� STA. CArARINA

? ar.ligo 1. d� decreto lei eSladu_al n,. 48, de 25 de 4 �e março de 1938, 1� de junho de 194?, 20 de I. Executa-se qualquer serviço de ferramentas
,anelro de 1938., passam a ser expedidas em 4: (qua- maIO de 1948, 1. de abnl de 1950, 26 de Junho de, agrícolas para uso de lavouras como: (

Ifro) vi;as. ,de,S!i�ando.se a .úlf�ma. a fiscaliz"ação. 1960 e 23 de fevereiro de 1951, respectivamente, bem,
.,

Machados. Enchadas Foice� etc.
Paragra,�o_ U�ICO --: � via,mdlcad,ada �este artigo, -,como 9 § 1., do artigo L, do ��ereto" n. 251, de 22 I Serviço rápido e gàrantido e atende-se qualquer pe dido,permanecera nn coletOria ate ber tlrrecadadd. de novembro de 1949 e parte fmat do, § l., doani" ..IIAtt, 36 .:.:.. Os agentes. do F_isfo arrecadarão, me-, �o 1., do decreto n IP, de 24 de Junho de 1947. - ........._à<? ...e:;ã3a.P:;JZta....

IRINEU BORNHAUSEN
João Bayer Filho'

-

SANGUINOL
CONTEM

OITO E L EM�NTO S TÔNICOS:
\
ARSENIATO, VANADATO,
F6sF'OA�, CALCJO, ETC

o
..

COR GREN AT EQUIPADO VENDO
- URO�NTE -"
PREÇO BASE Cr$ 140.000,00

c

T R A T A R - Rua t5 de Novembro, t06!

JOINVILE -

/

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

o Cidadão Erlco Blasfeld, juiz de Paz em

exercício do cargo de juiz de Direito da Comarca
de jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Bra
sil, na forma da Lei. etc:

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de dez dias, virem
ou dele conhecimento tiverem ou Interesser possa,
que, findo esse prazo, hão de ser arrernetados por
quem mals dér e maior lance oferecer, em frente ás
portas do Edificio do Forum, no dia 1. de Agosto
vindouro, as 10 horas, os bens penhorados a Os
waldo Iahn, na ação executlve que lhe move José
Peters, Filhos & Cia. Lrda., cujos bens vão abaixo
descriminados:

14 pares de calçados, artigo 531, avaliados em

Cr$ 1.050,00. 10 pares de calçedos, artigo 513, ava
Iiados em Cr$ 650,00. 10 pares de calçados, artigo
525, avaliados em Cr$ 850,00. 10 pares de calça
dos, artigo 530, avaliados em Cr$ 580,00. 1 par de

A .IFILla SE APRESENTA SOB calçados, arttgo 620! avaliado em Cr$ 70,00. 1 par
..6ME�S FORMAS. TAIS COMO: de calçados, artigo 533, avaliado em Cri 80,00. 4

RE.UMATISMO
.

pares de calçados, avaliados em Cr$ 320,00. 6 pa-
E80A6FULAS res de calçados, artigo 503, avaliados em Cr$ ...
: f: � � � :: 288,00. 4 pares de calçados, artigo 517. avaliados
Ú�L o E R A 8 em Cri 300,00. 3 pares de calçados, art. 522, avalia-

Imposto sobre Tabacos e darl- E o Z E. M A 8 dos em Cr$210,00.1 par de calçados, artigo 712, eve-
vadoS e sobre bebidas alcooUcas ,. E R IDA 8 liado em Cr$ 76,00. 1 par de calçados, artigo 539,

De ordem do snr, Cole- � � : '6 � � : avaliado em e-s 60,00. 2 pares de calçados, artigo
tor, torno publico que no 530, avaliados em Cr$ 120,00. 3 Dares de calçados,
decorrer do plmês de Tulha "Ec��!�cl�! !O�U����" artigo 527, avallados em e-s 204,00 2 pares de

arr-eada-se nesta Coletoria VENDE·SE EM rÖOA PAR'" calçados, artigo 503, avaliados em Cr$ 96,00. 1 par
DESPACHO - Certifique-se. de calçados, artigo 551, avaliado em Cr$ 66,00.

Waldemiro Schmitz - Requer certidão si ,é o imposto acima, reterente
pares de sendalhas, avaliados em Cr$ 116,00. 2

ao 20• semestre do correntedevedor aos cofres municipais. 2 pares de calçados, artigo 600, avaliados em Cr$ .

DESPACHO C tífi t exercício. Cure seus males e poupe seu O O
.

I d 6 I d
.

- er I ique-se nos ermos Os Contribuintes que não bom dinheiro comprando na
15 ,O • 1 par de ca ça os, artigo 60, ava ia o em

da 'informação.· Cr$ 60,00. 2 pares de calçados, artigo �31, evalle-
Arno Krelling - Requer atestado de bens de satisfazerem slpagam�ntos no FARMACIA NOVA dos em CrS 150,00. 1 par de celçedos, anigo 701,

imóveis. praso, poderao satisfaze-lo
avaliado em Cr$ 76'00. 4 pares de calçados, artigo

DESPACHO - Forneça-se o atestado nos
no proximo mez de Agosto I de BOBERTO M BORST. 547, avaliados em Cr"\312,00. 4 pares de calçados,com a multa de 200/0. . � . .termos da informação. Exgotados os supraclta- A que dispõe de maior sortímen- artigo 703, avaliados m Cr$ 280,00. 3 pares de

Dia 18-7-51 .d D idas to na praça e oferece .seus artl calçados, artigo 517, avaliados em Cri 225,00. 2
.

Vva. Lina Schneider - Requer alvará de ha- os prasos, serão ...�trat as
gos á preços vantaj.sos. pares de calçados, artigo 552, avaliados em Cr$...\ as competentes certidões de

b: te-Fe. dividas para ter logar a co- Rua Mal. Deodoro 3 - laragua 110.00. 2 pares de calçados, artigo 549, avaliados
Paulo Papp - Requer alvará de habite-as. em Cr$ 100,00. 1 par de calçados, artigo 536, eva-
Haroldo Hesse. - Requer alvará de habite-se. bnC��et����u�;��dual de Ja- liado em Cr$ 70.00. 1 par de calçados, artigo 525,
Leopoldo Jenssen - Repuer alvará de habite-se. d I d J Ih Bolsas de couro para se- evelíado em CrS 85.00, 2 pares de calçados, artigo
Erico Burchardt - Requer alvará de habite- se. d�g�;5t Su,. 2 . e U o

nhoras artigo fino, tem 549, avaliados em CrS 100,00. 1 par de calçados,
Heinz Marquardt - Requer transferência do HELEODORO BORGES a venda na

.

artigo 7�2, avaliado e� Cr$ 68,00: 1 pa� de calça-
imposto sI o automovel. vendido a Ralf Marquardt. Escrivão. CASA REAL. dos, artigo 510, evalíado em (.r$ 110,00. Total

Eduardo F. Wilhelm . Requer licença para Cr$ 7.030,00.
mandar demolir a casa de sI propriedade, e cancelar ' ii ..., par.. P ,- Cujos bens constantes do euro de penhora e

il imposto predial. IF b
'J

auto de avaliação de folhas da ação executiva, será
. DESPACHO - Como requer

-,

� r"'s
(Sezões, 'Malárias, levado ,em hasta pública ·de venda e arremat(lção em

- Francisco Modrock - Requer certidão decla- � �.. Impaludismó primeira praça, pelo preço da avaliação, isto é,
rando que o requerente acha-se estabel�cido nésta

I
Maleitas, Tremedeira Cr$ 7.030,00 (sete mil e trinta cruzeiros) Assim se-

oidade com industria de chapéus de palha e que - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - rão os referidos bens arrematados por quem mais
-

é empregador.
M

••

•

• _. " C I A t"
. dér e maior lance oferecer, no dia, hora e lugar aci-

Guilherme Radunz - Requer cerhdao SI o apsu as n Isesonlcas
. ma mencionados, podendo os mesmos serem exami-

mesmo está ou não lançado para pagamento so·
.

Minancora" nados por quem interesse 'tiver, em o local onde se

'bre imoveis. ..
acham situados, na casa do executado, a rua Mal.

Harwig Radünz - Requer certidão declarando Em Todas as Boas ]!"q.rmácias , I Deodoro da Fonseca. B para que chegue a noticia
, si o mesmo est6 ou não lançado para pagamento .' ao conhecimento de todos se passou o presente
,sobre imoveis. _

É um produto dos Laboratórios MINANCORA

I edital, que será afixado no lugar de. costume, as

DESPACHO - Certifique·se .

. . .' portas do Forum, e publicado pelo jornal "Correio
Heinz Marquardt - Requer· baixa do imp�s.to I

- Jomville
�

Sta. Catarma -
, •

do Pt>vo·t• Dado o passado nesta cidade de )araguá
sI a caminhonete, vendida para for� dO" m�DlClplO. _�J!IIIaç. "'a&! l!iiE!1?'"' Ia. d� Sul, aos treze �Ias do mes de Julho do ano de

Herbert Oaedke - Requer baixa do Imposto '-

. �.��
mil �o_vecentos e cJO�oenta e �m. Eu, Ney F�c1Inco,

como mercador de gAdo cavalar.. A' §,A MI A· IR·'l' f'
escrlvao, o s��screVI, (�) Erlco Blosfel� .. JUIZ .de

. DESPAOHO - Cancele·se ....
. ... Paz em exerClclo. "Esta conforme o orlgmal, do

João Miranda - Requer transferencia d.� im- .. .

.

�
que dou fé.•

po·sto si Lavanderi!l vendida a José GregorIO da
o PARAIS<> DAS seDAS B TBCIDOS PINOS jara�ua do Sul, 13 de .JuJho de 1951.

Silva. NAO SE ESQUEÇA
.,

..
- O Escrlvao - NEY FRANCO

.

DESPACHO � Averbe-se Em Sedas e Tecidos Finos encontrará hr-���������!!=�=�������4INestor Gonçalves da Luz • Requer redução
o maior Sortimento na CASA MARLY. •

dós impostos. N° 6·'1:1
DESPACHO - Mantenha o lançamento de acordo - Rua Mal. Deodoro . u· -

"'--- com a informação. ,. I

Padrões exclusivos • Estamparia mo-

Edgar Piazera - Requer 6� (sessenta) dIas derna e variadíssima - Sedas Lis8t.B de to-
.

de licença para tratamento de saude. '.
.

dos os preços.
.

DESPACHO -,Concedo a licença de 60 dl�s de ��.......��'I:::":J

acordo com o art. 164 do Estatuto dos FuncIOná
rios Públicos Civis.

Adernar Menigille da Silva - Requer p�ra q�e
seja contado o tempo d� serviço co�o funCloná�IO
público, do periodo em que servIU ao ExérCIto

Nacional.
.

,

.

DESPACHO - Averbe·se, devolvendo sob reCIbo o

certificado de reservista.
Dr. Priamo FElrreira do Amaral e Silya - Re

quer certidão si Antonio Gherin� pag8: Impos.tos
sI Serraria, e si Herberto Schmzel, Já faleCido

pagou alguma vez imposto desta natureza.
DESPACHO - Certifique-se nos termos

de informação.
(

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Muni- .-::::::::::::::::::::::::;:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r
cipal, em 18 de ju'lho de 1951. ii 11)) lTh � 1[ lTh ii

.

OTACILIO P. RAMOS ii 1.1.. \UJ toJ) \UI II
Diretor do D.E.E.A.S. íl BEil. I ••e..... ii

��
li RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 H

���m lJZM l'ß� "li JARAGUÁ DO SUL BTA. OATARINA ii
____ ,

-- U a .,. ,'.::::::::::�

�
li Secção de lavaO'em, depósito de lubrificantes, ii

............. 1ft 9 fI'I ft ia !: P; ii
FRUTIFERAS E ORNAMIi,_NTAIS ii combustível e acessórios. !!

LaranjeiraS, Pecegueiros, Kakiselros, l1aclei- I! Lubrificação' cargB de Baterias etc. !I
ras, Jabotlcabeiras, etc. - Boselras, Dabllas. Ca- ii CONseRTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃO DB AUTO-

ii
m6lias Conlferas Palmetras, etc., etc. 11 MÓVBL B CAMINHÃO. ii

�s��·;;l·�i� lt:=::::=::::�::�:::::::��.::::::;::�::�:::i!:::::��:=»

Prefeitura MuniGi�al de Jara�uá d� �ul
REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOS

Declaração Proibição
Proibo íermínantemente

a entrada de pessôas e

animais em minhas pro
priedades, sem minha, li
cença.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.
Tifa Terezinha (Nereu

Ramos) 17·7-51-
Vva. Rosalie Demalhé

Declaro, por minha livre
e espontanea vontade,
que as notícías por mim
espalhadas referente á
Imohlliárla Progresso
Ltda, não são verídicas,
declarando ainda que o
corretor da mesma, snr.
Eduardo Pscheídt é pes
sôa idonea e merecedor
de toda a c-onfiança.
Jaraguá do Sul, 12 de
Julho de 1951.

Arnold Sasse
t UMA DOENÇA ORAVlsSIMA
MUITO PERIGOS'" PAR'" ... F ... •

MluA E P"'RA A RAÇA. COMO '

UM BOM AUXILIAR NO TRAT .. •·
MENTOOUSEGRANDEFLAGELO

.

USE o

. Dia 11-7-51
Mario Nicolini - Requer alvará de habite-se.
José Albus - Requer alvará de hablte-ss.
Francisco Fernando l' iscber - Requer 2a. via

de alvará de habíte-se.:
Sigolf Rau - Requer licença para mandar

pintar e concertar sua propriedade.
J08é Lescovicz - Requer baixa .dos impoatos

de comércio a varejo.
Arthur Breithaupt • Requer licença mandar

pintar externamente sua propriedade.
Maf�!da Costalowicz - Requer licença para

mandar pintar sua propriedade.
José Modestino Junkes - Reuer licença para

demo1ir uma casa de alvenaria de sua propriedade.
Carlos Mayer - Requer transfereueia de im

postos da eàsa comercial, vendida a Bertoldo Max
Doering.

Oscar Cielusinski - Requer licença para man·

dar demolir uma casa de alvenaria de sua pro
priedade.

DESPACHO - Como requer
José Albus - Requer para que seja tornecido

'uma certidão de transferencia de sua casa oo

marcial.
Francisco Fernando Fischer - Requer certi

dão que o requerente não é devedor nessa reparo
tição.

A S i F I L I 5:'
j j:::::::::':: ..::::::::::::::::::::::::::::::::::l

"''$1 ,.....

ir Nas suas compras "fi
11 prefrra sempre ii

li C H f f B H U f R ii'
"1::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::€1';:

I
E D I T A LI

BOM PARA

TODAS AS IDADES
Resolva seus problemas com o sorriso
dos que confiam na saúde. Sinta-se me·

lhor - de corpo e esplrlto - recor
rendo ao BIOTONICO FONTOURA
- fonte de novas energias. E lembre
se d" que. para seus ·f!lhos, na idade
escolar, o BIOTONICO FONTOURA é
o mals completo fortificante.

BIOTONICO
FONTOURA

Edital de Primeira Praça

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141

jARAGUÁ DO SUL SANTA CATÄRINA

Livraria ;,. Papelaria - Artigos para escrit6rios e

'\escolares etc. Pazendas � armarinhos em geral.
Lâmpadas Fhilips no atacado.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEIRA MINANeORA
/Vermitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

temédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBBIGUElBA
•

MINAlfCOBA para o SE'U tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-

Vende-se: .

CA®A DE ::&.I:A1rERIAL

tipo bungalow com 3 mOlgas de terra, P!e�o Cr$.•
6).000,00, iacilitando.se o pagamento, malS miorma

ções eom o sr. João Coelho.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Irene P. GüntherOticiaí do
Registro Civil do ,'10 Distrito
da Comarca]araguá 40 Sul,

Diretor: AR'rUR MÜLLER Gerente: PAULlNO PEDRf -
. Irnprésso' na Sociedade Oráfica AVENIDA Ltda, Estado de Santa Catarina

CAIXA POSTAL, 19 -:- Administração: Rua ,Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39 Brasil.
.

Faz, saber que comparece.
ANO XXX, JARAOUÁ DO SUL ' DOMINOu, 22 _ Julho de 1,951 SANTA CATARINA No. 1.652 çdam no cartório dexibindlo 10�. ocumentos . eXigi os pe a el

afim de se habilitarem para

!xN==�i�:���:' U.i;r�:2�:�:-ni����� PET.DlIIR ::::::D::��� Ed;';;!��;��:�:1.
Ii�x�����;r;�r� g]��ft����ii��� IIIR ri[II fi_ �:;€iJ���:ª�:�����

Osmar Duarte. Aqui Ainda na mesma data' o lho 'de João José Peí-

vão aos distintos noivos sr. Harry Grubba.
. xer e de -María F I ô r

os cumprimentosdo"Cor- - Dia 18 comemorou Deopeto N. 2S J: V O Peixer.
reio do Povo" sua' data natalícia o jo- Ela, brasileira; soltei-

. ", vem .Maury Rank.. ,'. Promove fungionário
-

e abre crédito especial Avisamos a quem ínteres- ra, lavradçra, ß9micilia:-
"" Boda� dç: Prata -:-. Tr�ns-, Festejando esta' data, .,. A,RTUR: MU�'LER, Prefeito �u�i�ipal, de Ja- sar: _' Próltämos te-rmí- da e residente neste dis

corr-erq d,�� �4, � vlgésun.o' ofereceu ao seus amigos ragu� d� Sul, n� uso das su.ai atnbUlQoes,!, decreta: nantemente que gado 911 tl'ito, em, �raguásinhQ,
quínro ernverseno de feliz farta mesa dé doces re-L. Art, 1. - FICa promovido ao Padrao T., o sui)l9 .de vízlnhos.arídeni fUba de Manoel Severif-
consõrcío .do sr, Francis- gada com oervéja .l fiscal Antonio .Pedri, atualmente exercendo em em nösso terreno á.Es., 0.0 da Silva � e' de Ole-
'co Modrock, lndusrrlal, ,e

.

.

.

.

"

'comissão a função de . Diretor do Departamento tradà Jaraguazinho e não mêncía '-Mendes.
.

'I

de sua digna consorte da. FaIIClmento,,� Faleceu se;' Municipal de Estradas' da Rodagem. .'

'

nos
.

responsebüíeamos ii

�Minna -Krurzsch Modrock, gu.nd�-feira
'

ultimá, em Art 2. - A> despesa decorrente dapromoção, pe o que' acontecer.eea ,E para q�e s:liegue ao: co-

_ residente em Estrada Ja- J�)I.nvIlle, nó Hospital Mu- na .impottancia de Cr$ 1.200,00; .corr_erá no cor- 80. não "seja atendido es- nhecimento de todos, mandei

f.a.g.Uá-.E.SQ.u.er.. d.
O

.....•
E

..

s

..

sadata n!clp_al, onde a 4at;tos

ser-frente
eXêr?ício por conta da verba 1.0q.3 do or- te nossoavlso. passar o.prf;s�pt� edital qu�

serä de grande regosijo VIa como enfermeira, e a- çamento vigente. ,,' ,," será publicado pela impren-
para os filhos e parentes pos 10 s.emanas'de peno- Art. 3. -- Este decreto entra em viger na Jaraguazinho, 16 dé Ju- sä e em cartório andei será

do referido casel. sos sofrimentos, a-senho- data da publicação revogadas as disposições em
lho 'de 195"" a�l�ado durante IS. dias. Si

.

"Correio do Povo" a- rita Irene Nic6luzzi, con- .contrârio.
-,

'

, atguem soub,�r de algum im-r

presenta tambem os seus �ando apenas 20 anos de
'

Prefeitura Municip�l .de Jaraguã do Stil" 2
João. Gascho" pedimento "acuse-o 'pará os

cumprimentos formulando 'Idade, filha do falecido dê Julho' de 1951.
'..

. .

Eugeuio Gasehe fins legals
. . . "

votos ele. continuas .fellcl- Jisé Nicoluzzi e da-Vva.
.

ARTUR'MOLLER ;'-, Prefeito Munleipal IRENE 'PEDRI GÜNTHER

dades. .

,MercedAs Trentini Nico- -Oticial

'1uzzi." '_"

" Aniversários .; Fazem a,
O .seu corpo -foi trans- PRgFEITURA MUNICIPAL

,�OS hoje o sr. José Ers- portado' para esta çidade, . pepart.:a!"1:"ento Agro - Pecuario

ehing, alfaiate) residente onde no dià 'seguinte Leva-se ao conhecimento dos srs. ·lavra·
nesta" cidade; Angelo Ru- teve. lugar o enterro, com d

. .'.

p' feit t
.

d' t"b
.

btni,," inrJustrhll' em Rio grande aCOlnpsllha;mento. orea que a, re e.I ura" e'm para
.

IS' rI- UI,

Cêrro e o menino José
. «'Correio doPovo», en· ção às' s.egp·intes vacinas e i'ns'eti-cidas:

JabeHilho ,do" sr. Lauro via a enluta�a familia, VAGINAS:' Oontra garrotilho
Braga. .

.

" SUas condole.ncia,E;. " peste suina
.

......; Ainda holie, o' J·o· ··_····1···· _ H.'
" .co·le'ra da's" 'av·es':. '.

J jr···.. ··..:_········· ..··::::::::::::::�::::::i .

-

v.em 'AUreào Neitzel, :::..' �·I·I.· INSETICIDAS: HOB l°�o - CO.utra: toda
(Bubi). ii Peça sempre

'"

,

(' Amanhã a snrta. Mar1y ii ., II e. qualquer praga da lavoura (lagartas, gri-
filha do sr. Seme MaUar; II C A f E BAU E R II los, lesmas, formigas, etc. (Polvilhamento.)
Guilherme Spengler; a li li 'HDT 5% - Idem, idem e imuniscJQão de
snrta. Yolanda Wilhelm; !I::.\ ..' .,:::p cereais (Dosagem: 1 quilo para 20 saco.s de
8 menina Margit filha do i:::::::;:::::;:':::::::::::::::::::::::::::::::::;; cer,eais �Polvilhamento)
sr.'Leopoldo Mey; o snr. ,

�
ARSENICO -. Contra formigas.

�:�!�Oe!a��nÖê��::r� romSl 81'.,{)IIOIll1E$1 ERVATOX - Contra ervas daninhas
galante meninaAntonilda, .

VIUD [lUSOTADO BI - SULF DE CARBONO - Para ex-

.fiJhinhll: a.dotiva do casal � (SILVII"" purgo de cereais.
VenanClo � Wanda Nico- li. GRANDE TÔNICO .

'Iuzzi: I
- I

_ Dia 20 fez anos a �
Junt. Je Alistemento Mil;t.r Je Jer.gui Jo Sul

ara. Irmã Funke esposa A A J.A.M. de Jaraguá do Sul, com sede
do sr. Roberto Funke Fi- I

-

lho. Levo ao conheci- n, Prefeitura Municipal, convida os snrs.

- Dia 25 a sra. Onelia mento de todos que Umbelino Cardoso, Willy Schmidt, Leopol·
Horst, espORa do sr. Ro- transferi minha ofici- do Porner, Paulo FodL e Wilibaldo Waldoli
berto M. Horst. na de consêrtos de· Po

.

d d
Na mesma d·ata a sra. AII'-

erner, para·' comparecerem na se e a

bicicletas, da R. Rio f' d b t'f'
ce. Dipold, esposa sr. AI- BrMco, parll a Rua

mesma, a 1m e rece erem os seu! cer 1 1·

varo T. ,Dipold, residen- Marechal Deodoro da cados de situação Militar.
.

\, , �e em S'ão Francisco do Fonsêca,�68 (a,ntiga J. A. M. de 'Jaraguá do. Sul, 18/7/1951.
Sul. sehlria Schneider), Joio Met";., Ver6inenn

.

- Dia 26 o, sr. João onde espéro merecer

t
Secretário da J.A.M,

Nevei, residente em Ita- a mesma lItenção que
jaí. me fora dispensada
Silvia lIorst, filha do no antigo endertço. Filmes lodak I Wena, de

sr. Roberto M. Horst. Na tod o s tamanhos V. S.
,mesma data o sr. Angelo Theodoro J' Wolf poderá adquerir 'na CA- I

TorineHi. SA REAL.

LOCAIS

,',
"

tiaitas de boca bem co-

mo planadas Hering de
Í Bicicletás 8 u 'e c a s .das

t li () OI' ,tl pOR; tem Sen melhores' marcas; V. S':
pre a venda Da

.

. p 'o d e 'r'á. adquirir: . na
CASA REAL. Casa- R�al.

, ") ", '�"""

FRAcios E AN�MICOS I

',/ ';:',' (, ',,;. �
",

A Comercial: L.tda .

.

Advocacia ...:.. 'Contabilidade ,-- Seguros-,
,. Planos econômicos e contábeis de'-en

tidades comerciais, -industriais, agrlcola-s e civis
de fins econômicos.

.

� ,

• Elaboração de contratos e escritas _

Declarações de firmas individuais e coletivas _
.

Legalização - Minutas para lànçamentos iniciais
de escritas _ Impôsto de Renda.

'

• Fuzõea., encampações e, alterações so

ciais - Modificações de tipos juridicos de so

ciedades - Aditivos de contratos' _ Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos a� fuzões"
encampaçõeR, alterações emodificações sociais.

• Distratos sociais -'. Gancelamento de ,

firmas _ Levantamento de balanços _ Minutas"Ipara os lançamentos relativos s liquidações.
• Perici!l� judiciais e extra-judiciais - Re·'

visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
juridica e fiscal.

.

/

• Assuntos trabalhistas _ Naturalizações -

D.e�esas fiscais, .... Cobranças - Serviços cmner
ClalS em, geral;

• SUB-AGENTES DA OOMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fôgo - Transportes .. AcidQntes Pes
soais e do Trabalho - 4uto�ó,veis .. Respon-
sabilidade Civil _ -Fidelidade. -

'
.'

•

Rua Mal..DIodoro, 136 - caixa Postal, 19
- JUAIJU! UO SUL -,-

c

NUNC� EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E � AS,'
INFLÁMAÇOES,
C O C E I R AS,'
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I

III,. .. biII ..:

TosI"
Resfriad.. •

Bronquit..
E.crofuJos.
Convahucençes

VINHO C�EOSOTADO
» É UM GERADOR, DIE-SAÚOE.

r
.�

r--Vi��-----
� 1 caminhão FORD

.

tipo 1946
�

.

ou
.

!
,I INTERNACIONAL tipo 1945

lImbos em bom �stddo de

c�ns.e�vaçã.o e -em

perfeitas condições . �
Tratar com ENGENfiQ RAU LTDK. �

�...,....._...._...._...._...._...._....-....-...._...._......,----�....------

)

IExijam O salbäo' (Marca Registrada)

Virgem Especialidadé
"

. -'

dia CHA� W]6TZEl 'KNDl(J§Illl!l a JJonnvilllie
'. ".� �'" ,.�

"

Não deve faltar em casa alguma.! .

. -

'. lr,

S�6Ä� ylRCtA,
. '.

,

ESPECIALIDADE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


