
VISITA
o municipio recebe ho-

\
ma que ataca·os prlncl

je a visita do sr. Gover- pais problemas Que en

nedor Irineu Bornhausen travam o progresso e a
e dos seus auxiliares economia, qual seja- a.
imediatos. ccnstrução de usinas de
E' para Iaragué do Sul energia elétrica e rodo

u!11a gra!ld� honra recep- vias meetras pera escoa

CI!>D�r tao Ilustres homens mento da produção, isso
públtcoe, ceda-um porta- por el, assina-Ia, imorre
.dor de. uma longa folha douramenre sua passagem,: de serv!ços. prestados a pela edmlnístreção catari-

. Santa Catarlna. nense.
.

Governando" o Estado Pondo ordem nas com-
aem paixão politica, mas belldas finanças. do Es
pondo em evidencia o ti- tado, compelindo cada I
no administrativo já com- funcionário a cumprir o

'

provado. em suas graudes seu dever e o conrrtbuín
tndustrtas, estamos segu re a dar o que ao erario
ros de camtnhar pare dias publico pertence, conse
melhores, dando novo guio o seu governo arre
impulso a vida economtce cadar a mais, no primeiro
do. Estado. semestre cerca de queren-
Delineando um progra- ta milhões 'de cruzeiros.

t .1.

'�·"·'·A .
(

rança Pública. senhore; �J
Dr. Fernando Mello, pro--.-ff
curador Gera" do Estado;
Dr. Paulo Fontes, Prefei-
to da Capital e senhora;
Sr. Dirceu Gomes e dona
Oswaldina Cabral Gomes;
diretora do Departamento

Alem do sr. Governa- de Educaçêo; CeI. Ameri·
dor e sua exma. esposa, co Avila, chefe da Oese
chegarão hoje a Ieragué Militar do Governador;
as seguintes autoridades: Cel, Alves Marinho, Co
Dr. João José de Souza mandante da Policia Mi
Cabral, Secretário da litar; Drs. Afonso Veiga,
Educação, Interior e Jus- chefe do Fomento Agrj-

Resta o inicio a Iiga- liça e senhora; Dr. João cola; Lauro Bustamenre,
ção da corrente elétrica Beyer Filho,.,.... ôecreterlo do Fomento Animal; Hor..
de Florianópolis. a Iara- da Fazenda' e senhora; ta Barbosa. chefe do Ser
guá, afastando essa cala- Dr. João Colin, ôecreta-: viço florestal; F. .ôchee
midade Que está levando rio da Viação Obras PÚ' fer, da Defeze Vegerel ;
ao desespero a lndusrrla, bllces e Agricultura e se- C. Irapuan, da Defeza
voltaremos ao ritmo de nhore; Dr. Luiz de Sou- Animal. -

crescimento econorntco ze, Secretário da S.u-

HO R
o nosso munícípío, te

ve em seu curto perfodo
administrativo 'a consfru
ção em colaboração com

a prefeitura de tres edífl
cios escolares que ema

nhã serão lnauguredes,
A locação da Estrada -Oo
rupá S. Bento do Sul, que

.

ligará ao Porto de São
Francisco todos os rnunl
clplos do Norte, continua
a

.

ser feita e está bem
adiantada.

que todos almejamos.
Por isso, é. com satis

fação que o povo lera
g'uaense saúda o sr, Go
vernador do Estado e

sua comitiva.

-x-

Gov. Irineu Bornb4usen

Merece' a melhor, sim
patia' ó movimento .que se

realiza pera e efetivação
de lima reunião de sentido
economlco que enfaixa.

Sta. Catarina - N. 1.655 tod.. a região norte do
Estado barriga verde.
Dotada de vastos re

cursos econornícos, esta

região influencia de ma

neira deêlsíva a balança
comercial cetarlnense, mo

-

Estão reunidos na cída- Hoje em dia, ,jã não é clave; ClS' seguintes repre""I: Benedito Terézio de feito Municipal de Campô nvoe po�que oe problemae
de os Prefeitos, Presíden- mais possível governar senranres :

_

Carvalho - Prefeito de Alegre. que a afHge. devem m.ere
tes de Cêmeres Municipa um Estado ou o eets sem Artur Müller - Prefeilo

J
Cenolnhes. Ladísleu Laska -- Pre- cer dos p�deres constituí

is, A.sociações Comerei- ouvir as forças economl- Municipal' de laraguá do A.ex-arn1r� -R� W<!re:1I � stdente da Cismara Muni dos, o fIlaIS �cu�ado .

es

ais e Rurais de Norte. Ca- ces, sua capacidade tri- Sul" Presidente do, Con PrefeU,o. do !v1.uniCipfo de cipal de Campo Aleflr� tudo, e eolução .Imedllita.
tarinen�e num memorável buu;ria e seus problemas cl�ve._ L-',.. ., ,'_ \. . lt-ilióP(lH$�"'-·,��'... '

.,,', ,� ., Alfrêdß. Diener - ::>re- Com� decorrencla da �
.Conclave,' 0stu4ando QS I vitais.

.

.'�tY, E�ij»:Ç.Qc,;:':-� ", PÍ'e.si- -, .. 'et'?i:nJ-{U,'ErMci ':Wltt4wski fello Mun!cipal � de' -São voluçao cadll vez maIs

p-róblemas da zona. Ni:n-���m m!tllmr,4i� F-

,. \ • ,� ,�,;,;",,,-!,,,,g<;. '.t-t"''i.-,!- , 'iSento. do..,std., ",� -mar;cute,;; começam'·.o&
A elM.R1U1tfMlnt'O sr. �! pafft 1fItf btltrttaÇ8'õ I:...uj� GUnther - Se.cre- . g'Qver!1antesa deparar com

dep. Jorge tace'rdá: di! ré - fírme" dÓ "pOder
-

púbtico,
'

tario da·
-

Ässochtção Ru- questões novas, proveni-

pl'esentaçóo fteder.aJ. qu� 'POis pre�isdm08 deixllr He. J'c'11 de São Bento do Sul. entes d-e crises que· se

fern sido incansável
-

na fazer leis e organisar re-
.

Depütadós: . Waldemar juntam ás já' existenres"
clareza dos interesses Cll- guIamentos dentro dos Grubba, Francisco Mas- notiÍd-é1meOle agora em

'llrinenses no Ric e os gabinetes, nà maior parte carenhas, Olivio Nobrega, que o país se encontra

deputados á Assembléia das vezes por pessoas Protogenes Vieira, Hora- em transição economico-

Estadual, Olivio Nobrega, que desconhecem em ab- cio Rabelo e Fernando social bem acentuado e no

-Francisco Mascarenhas, soluto a realidade dos de, Oliveira. ponto em que se desenha

Padre Horácio Rabelo, assuntos em vista. Dr. Adison - Prefeito

Waldemar Grubba, Proto- _Discutindo os proble- (je São franci�co.

genes Vieira e Fernando mas, levando aos poderes
de Oliveira públicos as suas suges-
Não é 'um(l reunião para tões, os administradores,

discursos literários ou de- legi�lldores e represen-
,

magogicos a que se rea- tanles das çlasses conser

tisa, mas sim a discussão vadoras do Norte Catari-
4entro dll realidade de nense, 'estão pre5tando ao

,roblemi:Js que precisam Estado um relevante ser

de uma solução o mllis viço.
breve possivel. Estão presentes ao con-

Diretor: ARTUR MÜLLER Uerente: PAULINO PEqRI Imprésso n» Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: RU,a Marechal Deodor'O da Fonsêea, 136 FUllúado em 1919 -- TELBPONB N • .39

'A�O XXXII - JAR.àGUÁ DO �'Ci�L
.. _ L

�ábacto" 18 de Agosto de 19õi '

,'_'o •••• ,
'. ,"" " ••

Reunill
.

fCBalmig, do
norte Cllarinense

.._ ,

EuaeRio, Vllor Schmöel"

Defeza do

/'

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

A Estação de'Rá·
dio de Polícia

Como é do conheci
-mento público, desde o

dia 10 do corente que es.

,tá initalada a estação dQ
Il.adio da Delegacia de
Polici� de Jaraguá.
A inontagem foi reali

sada pelo sr. Ten. Carlos
Wenceslau Pacheco. tecni
oe e chefe do serviço de
i'adio da Policia Militar,
e o adjuvado pelo sr.

Sargento Simeão da Ro
sa Menezes, que aqui fi/·
ca destacadO como encar

regado da ,estação e co·

mandante do destacamen
to Policial.
Está assim o dr..Luiz

de Soun, ilustre Secre
tário da Segurança pú·
blica, dando cumpl'imen'
to a um progl'ama traça
do com aprov3çãq do sr
Governador, Idneu Born
bausen, de melhoramen
tos em todo o Estado,
não esquecendo Jaraguá,
mm.icipio a quem dedica
toda a àtenção.

'Gatarinense

(Cont. n. últim. pág.)

.

Tarcicio de Oliveira Motta

"_O�'O
_'''-'''0 ."0 .,r"'_'lo_o '-1'.&

"---"'lTalegrama r8C8bl�O 'do Ur. Hereo Ramos

Por esta data. 8S
muitas felicitações
que o ilustre aniver
sariante recebeu jun
tam· se as do ueorreio
do Povo".

Pre/.ifur;-M·unicip.1 J. J.r.guj
'.' Aniversariou-se no

dente da Câmara Munici� - �r�slde,nte .d� Ca�ar�- dia 15 do corrente o
paI. de laraguá do Sul. MUßlClPlil de .Italópohs. sr. Tarcicio de Olivei-
Francisco Bertagnoli Jr, Ar,no . Duvlêml -

. VI�e ra Motta, destacado
- Presidente da Associa- PresldeJ)te' d� As.soclaçao funcionario; da Rede
ção Rura!, repres�nta�do Rural de ltaJóp?hs.. de Viação e membro
o Executivo e LegIslatIVO Wenceslau \"/Jelawsyi - do diretório da UDN
de porto União � Repres. Associação dt

'
.

Itamar Cordeiro - Pre- Itaiópolis.
.

O aniversariante é
feito de Araqul)rí� Alois Tysrk "- Verea- tambem' presidente da
Wilson Floriani - Prt:- dor de /Itaiópolis. Sociedade Esportiva

sidente da Câmara Muni- Emilio Mahnkt jnr. - Agua Verde.

cipal de Araquarí. Prefeito de Guar�mirim.
Ainda agora, ao &stabe- Ernani Lopes. I. Paru Wolff Heinz Antonius-

ler a contato radiofonico ker e Alberto Bornschein Secretario d8 Prefeitura
com o municipio. S. S. - Pela As. Comercial e Municipal de Guaramirim.
mandou a segUinte men- Industrial de Joinvile. Paulo Wagner _,.. Repre
sagern: "Prefeito Artur Dr. Agu�nàldo de Sou- sentante'da Camara Mu
Müller - Acamado <}Elade Zell - PreSidente da As: nicipal de Guaramirim. .

primeiro do corrente, sin- sociação Rurar de Jaragua Carlos Brandes - Pre-

to,me hoje bem a vonta- 'do Sul.
,

ne para transmitjr primei·. .

Mário Sap?riti - Pr�
ra mensagem por inter- sldente da C�mara Mum
medio da novel estação cipal de Mafra.

de radio da Pdlicia. Nes- Frederico Heyse, .

ta oportunidade, qUero. Prefeito Municipal de Ma.

maliifestar as altas auto- fra.
.

ridades bem como todo o Ary Honorato farias -

povo' dedsa terra a min��i Pela Associação Rural de

constante preocupaçao ,Mafra.
. .

de tudo fazer pelo bem e Martm Zll?perer - Pe�a
progre��o dessa coletivi- eia, !ndu'srl'ial de MoveiS

dada, que um dia tão bem de �ao Bento do Sul.

soubê me acolher. O ser- Larlos ZlpperH - Pe�a
viço 'de radio da policia, Cia. Induslrial de MoveiS

tecem illstalado, é princi- de São Benlo do Sul.

pio' de lilOa serie que, si Ar!hur Breilhaupr, _

Deus quizer, durante a Preslde�le da �Sso�ldçao
administração. li'ineu Comer�ldl e Industrial de

Bornhausen -irá beneficar Jaragua do Sul.

a\terra catarinense espe- Dr Aroldo ,Ferreira -

cÚilmente nosso estreme- Presidente da Câmara de

cido Jaraguá do SuL" Ve;readores de Cdnoinhas

AG!tADEÇO PENHORADO CQNV1TE PARTIOIPAR
R��UNIAO EnONOMICA NORTE CATARINENSE E LA
MENTO SINCERAMENTE QUE ATIVID-\DES LEOISLA
TIVAS NÃO ME PI�RMITAM NO MOME�TO ÄU�Ê � 'IA
PÉSTA (,P1T.\L PT V�jNHO RNTREf.\NTO ,A��' IAH·
ME TRABALHOS REUNIÄO CERTO DE QUE DELES RESUL·
TARA FECUNDO IMPULSO -PR0GRESSO NOSSO ESTADO PT

TRANSMITI CONVITE 'BANCADA ,E PÉÇO LHE T')- iVBEM
TRANSMITIR . MEUS AGRADECIMENTOS E VOTOS FX�T(�'-l
DEMAIS, ORGANIZADORES REUNIÃO

CORDEAIS SAUDAÇOES
,-

IE.IU R�M!@�Ass.
-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JORGE MA,y,ERLE S. Ä. - Corn,ércio� �-

Atacadistas

Casa fundada em 1918'

JOINVILLE
r

Avenlc;:la Getulio Vargas. 998 - Tel. 609

End. Tel. ccJOMA» - Caixa Postal, 39

SANTA CATA.RINA

[ de Secos e Molhados, . Armarinhos, Ferragens, Louças e Vidros, Conservas, Perfumariàs, Papelarias, etc.

�======�====================�=========�

'e

Fábrica de Ferramentas
.

Agrícolas

CAIXA POSTAL 11 '

JA.RAGOA 00 SUL - Sanla Calarina
'

_J
I::dital' de Primeira Praça

O Dotor João Marcondes de Metros, Juiz de Direito
da Comarca, de Jar.àguá do Sul,\ Estedo de Santa

q�D·�_RR-E�a·N�"A�TH-O·u-W-·Am··L·'T�;·EE;�-R�u-I����=�n�����:��_�i��-----------�------_
r.

'

, U de primeira praça, com o prazo de - vinte - dlas,
-

M É.D I C O III virem, ou dele conhecimento tiverem ou Interesser
\ ).

pOSSlI, que, findo esse prazo, há de ser errémerado I
CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS por quem mais dér e maior lances oferecer, em Iren-

,

DB SENHORAS - PARTOS te ás porres do Edificio do Forum, no dia 5 do mez

ULTRA-SOM � Tratamento moderno e efi-
de setembro vindouro, as 10 horas, o Imóvel perlen
cente a Elfrieda Wa\:hhólz, e abaixo descriminado:

; ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e 1) 669 26 9/ d d d
Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum-

"
,

. 7. 16 rnetros qua ra 98 . e um ter-
reno sito nesta comarca, no distrito de Corupá, a

'bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos,
J- estrada Ano Bom, fazendo frente no Rio Humboldt,inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. fundos com terias de Guilherme Borchardt e de ou

Afecções da pele, fí_:;tulas, var!zes e úlc�ras re- '11'" tro lado. .travessão dos fundös com terras dos Prinbeldes. Asma, afecções do estômago, ste.;
... ctpes de [olnvílle extremando de nm lado com terras

'MASSA��NS ELÉTRI.OA� - Tratame�to II de Grillherme Borchard e de outro lado com as dedas Paralisias com reatIvaç.ao das funções "�I Carlos [antsch, contendo a área de 63,500 msz. o
�usculareB e,nervosas. Atrofias, fr8qu�sa fun- I terreno todo, sendo que a parte avaliada mede

. CI_9nal �os l!lusculos em geral, da bexiga, or- .. 6.697.26 9/16 msã.: avaliada em cr$2,OOO;OO.
gaos digestivos, etc.., '

Cujo Imóvel constante do euro de avaliação dos
ONDAS CURTAS - DIATERMlA - ELETRO-, autos de uma Notificação em que é requerente Pau-

CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÂO Iina Wachholz, será levado em hasta pnblica de ven-
BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e da e arrematação' em primeira praça, pelo preço da

ínfra-vermelho.. avaliação, isto é, cr$2.000,OO (dois mil cruzeiros).
CONSULTÓRIO _ R u a dos Bombeiros Assim será o referido imovel arrematado

(Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março .. por quem rnals
:

dér e maior lance oferecer,
.

das. 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas �� no dla, hora e lugar acima mencionados,

IRESID1i:NCIA - Rua Ministro Calogeras, 350 ::: podendo o mesmo ser examinado por

I
Fone 305 - J O I N V I L L E • S. o. ri quem Interesse tiver no lugar onde se eche situado,

_I '''li I I_li I II li M i. _ no distrito de Corupá. E pera que chegue a noticia
.

-

ao conhecimento de Iodos se passou o presente

1--F;;'�d�c;;rt;;I--!· ���t�ls q3� ��r�m�·f�ap��li��d�u::I� ro.ern�f��Uc�f'c:r�DE CARLOS HAJF:E(RMANN reio do Povo. - Dado e passado nesta cidade de

"A M A ISANTI GA" Jaraguá d.o Sul, aos sete �ias do mez de agosl<? do
.

ano de mil novecentos e cíncoenta e um. Eu, Ney

I
Av. Getulio Vargas, %18 - Jaragol\ de Sul - S. o, Franco, escrlvão, o subscrivi. (a) João Marcondes
Drogas nacionais

e. estrangetres, encontre-se, de Mattos, Juiz de
\
Direito da comarca. Está con-

a disposição do--distinto público, apresentando forme o original, do que dou fé.
serviço criterioso e Precos Módicos Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 1951.

��................ O Bscrivão NEY FRANCO

jaraguá
Sul?

0============== ============0

!REX lHI01flEl
o � o

o

'.' melhor/'"
,

���=====��.�

!i���i���

r �Otto Hiendlmayer I
��II&!lh'_'I'_III'_III_III._ItI'_JlI_1I

CASA

ii F.brica ele móveis e tamucos.
:: ::
II Comércio de Fazenelas, 'louças, ferragens, ii
ii

seros e molltaelos IIH i.i.ii ...
::::.... t;-"
!:!::::::::::::::::::::::::::::::::J:::::=::=:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::

Estrada Jardguà Esquerdo
JAHAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

Executa-se qualquer serviço de ferramentas
-egrícólas pare uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices erc..

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

r

I
I

CALCADO/S

I R G o
s!(o os . melhores e mais . baratos Exporta ção de produtos coloniais:

PRODUTOS DA I

INVÚSTIUA VB CALÇADOS_ oosca IRMÄOS S.A� Manteiga, queijo mal"Ca "Sant'Ana", Banlt.,
Salames, etc.

BICICLETÂS _ RÁDIOS RÁDIOLAS com tocador de disco automätico.
REFRIGERADORES _' MÁQUINAS DE COSTURA e de ESOREVER - MATERI�L ELETRIOO PEÇAS E

AOESSÓRIOS JOGOS DE D1NAMO E FARÓL para �ICICLETAS marca .o:PHILIDYNE» (a melhor do 'mundo)
I�I- OOMPLETO SORTIMENTO IJE ROUPAS FEITAS -[c::::::@:::=::ll

• e.IA .8•••18 ••••G9. I •••••1'••••••••
'

��.�'"III".,gm��mmNgw��m.�_"M�J' ��M�M��'��� :::::::::::::::�:::.:::...... r·.······:;:;····��.....�

.�%s,
maIs mactos

6,.1'
•

Bolos
mats crescidos

Fábrica de Artefatos 'de Cobre e

outros Metais

Alambiques, Fornos, � :.�parelhos
para Cachaça e Alcool continuo.

Bombas para Agua etc.

Rua Benjamin Constant, 433

JARAQUÁ DO SUL -

Santa Catarina
lIiIIiil!

��I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO BABADO DIA - 18-8·1951 -

Civil Contabilidade
Comercial Abertura de Escritaa H

Criminal Organisação d« Socieda-
Inventários des, inclusive as Auoni-
Contrátos mas.

Defesas Fiscais Balanços
Cobranças Perítazens
Naturalizações Informações sobre
Defesas e Ori-ntação rras Processes Fiscais, .

Im
Leis 'frabalhista� e Sociais

...

Impostos, etc.

�������

tropas
Coréia

.laragu" do Sul-',. S.nta Catarina Brasil

. SERVEM-SE MARMITAS

f Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 215

\

Escritório de advocacia, contabilidade, e serviços ccmercicns em. geral
.

Rua Marechal Deodoro N. 136 - Caixa Postal N. 19 - Telefone N. 51

Advogacia em Geral. Escrítaraçã« Mercantil Registo de Firmas Seguros "Ipiranga"
Patente de Registo e Marca
de Fabricas no Departamento
Indústria e Comércio.

Imposto Sobre a Renda

.' Incendio
Transportes
Acidentes de Trabalho
Acidentes Peesoets

.

Automoveis

ASllistancia Judiciaria por dois

AdvogadosAnalises
Admtnístração de [>redios e

Cobranças de Alugueis.
Vendas de imóveis
Minutas de Escrituras
Requerimenlos

Contador-diplomado:

\
Eugênio Vitor Schmöckel
C R C. S. C. 16001

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indústrias' Reunidas 'Jaraguá S. A.
I gndaçãa de 9lad.

Caixa Postal, 15
9&;enuessler
Santa Qatarina Brasil

I '

Jaraguá do Sul
)

, r==""=='='==="""==='=='=='::'===="'''''"-======='='==='=='='=='==='=='==:========��=='=l
II Fábrica de Essêr;1cias, I Cafeina e Fecularla II
II

d

i "
. ii

�=======��===�=��=====�=�==J

PREFEITURA MUNICI- � imti··
�:::::\\

-

!í:::::::'�
,PAL DE JGU�. no SUL OOOO�OO�fiOOOOOOEl���:{ .1 _H•••••••_N.N _u.�•.__•....._..•......_ .. _ .•....•••.•u••:•• I1 _ _._..- ••_ ••••••••• :: !'.

ED ITAL 111 I�� :; _ _ �iI••'n _ _ � � •••••••••••••••••_ _ - ••••••••••:i :;

.

�

�:ii:�"
.

\ \�11:::?
'-" lErvnoll1l-@ M[cIDleg�!tij �

ii ii De ordem do er. Pra- � >
I �

II ::::::::::: CALçADOS :::::::::: ii �e��o foUS��ifo�n�eptb�r:� I� 00
ii rr que, durante o corrente 00

ii ii::====,,=,�==,=====--=,,==dJ �:'�. �� �:��!�.:j�r.�a; !li!
I FERRARIA I II

!! Prefeitura Municipal de � m
ii n

1'- R G' O
:: Jaraguã do Sul e na In- I FÁBRICA DF CARROÇAS ;ii ii �ii tendencía de Oorupä, o \ J

li'
-

;! .1.1: imposto sobre, Exploraçlo
,

ii II ii Agrícola e ·Induslrial. (. 100
FERRAMENTA DE CORTE,

ETC'IH ii '. II Não

Sati.Bfasendo
b pa.- � _,-�

�

ii gamento no referido mês, � �

ii :1-=::::::::::::=:::::::.::::::::::::-"-::::::::=::::::=::::::::::::::::�::::::::::-.::::::::::::::::::::.... ficará o con trtbu in te su - �
:1 i: ,� -

!i jeito a multa de 10% so- -

Nova �h bre o
. ref�rido A

Imposto ;
Estrada

- 00
ii no prtmeiro mes, sendo

1
'. �

li .: � �nt�C! feita a cobrança JARAQUA DO SUL -. - SANTA CA1'ARINA �

ii ii Judicialmente. � ,�
ii ii Tesouraria da Prefei- ��W���5:�.n�ru��w�t1,t:l��
ii ii tura Municipal de Jara- OOOO�l;2t'(�����\������
ii ii guâ do Sul, 1 de Agosto
ii ii de 1951. .--.::..------",__-----c-=-.ii - ii F. VOSGERAU --------------- -

-U
!i /' !I Dir. da Fazenda II CASA· KOPMAN-N U'
li II .

- U [ .' J U
ii ii U Propr.: H. KOPMANN U,ii

.

ii lU I
, li ii II Rua Marechal Deodoro-de Fonsece, 192 - 200 II

H li t .UM'" DOENÇA GR ... vlsSIMA Ir U
ii ii MUITO PERIGOS"'( P"'RA .... FA. '- II II!! ii Mlu ...

·

E PARA ... RAÇA. COMO It' I
.

t V Sli •. UM BOM ...UXILIAR NO TRATA.

II
Todo e qua quer mª tema para pm ura, .. IIii P' d t d jj MENToobSEORANOEFLAGELO encontrará na CASA KOPMANN.

i::il::
ro u O a:

::i::I::.
U SE O

I', Bem como um variado sortimento ein: Tintas III,'á Oleo, em
-

p6, Esmaltes, Vernizes, Lacas,

l:.:i•.•: :5.i.::. ,nl
Oleo de Linhaça, Zarcão, Agua - raz, oa,

IIIndústria- de Calçados :"��;'!s::':':':���:�O�: 061as, Corantes, Alvaiades, Gesso, VidroS pl
j.i. I

li REUMATISMO'I janéla e Massa, Oleo pt soalho, Oêras, . ..

IIGosch lrrrrê,OS 5 A :; UCAÓFULÂS e mais: Br6chas, Pincéis, Trinchas, Eseôvas,

�.;
..
I.

.' ,."..
.'

•
:1

It S PI N H A. n ' Espatulas, Lixas; Thiner. Dissolvente, Redu- "'I"II "u' !,L·cTeU RL AA 8s II tor, e os demals pertences j!.o ramo da

ii ii It c Z E M A 8 Pi n tu r a., II' .

'ii .Jaragua do Sul - I - Santa Catarina ii F E R IDA 8 II Na OFICINA executamos ; Pinturas sobre;' Dli
CAIXA PO.�Ar" ::(::( ii': : :.� � � ': n Casas, Igrejas, Caminhões, Âutomoveis, M6- ßn n" veis, Plac�B,. MaqUi�aB, ytensilios .: II

(j:::::�,l -- _---._""-" ---_ II _ - ....:- - ---- - :::f'r:�
..

Ec��!�cl�! H�O��!��
It.

� "1
doméstíeos, e c e c... '

II
. ��::::!i

.."

��
.•...._ : -_.,,�..I'••�� � �.!O••••.•••.••�.�

�••••�.��
•••���.�� •••

�� �
•••

����.� ••.•�·_
..

:�_·
..··-

.. -\f;tJJ VS:fltOE·aE IiM T· DA fJARTL _I o:::::=:.=_�:=::=�:=OC=ClHíl:c.:«===:==::==:.·

.FÁBRICA DE .ESS_�:u.§ PARA QUAL�UEB FIM, COMO SENPO PA.RA:

Bebidas sem alcool (Gasosas) - Bebidas alcoolicas - Caramelos e Dôces - Sorvetes - Perfumarias.

'FÃBRICAÇAO EM GRANDE ESCALA DE:

Suco Integral de La�anjas
Óleo de Laranja, Óleo de Tangerina

-
.------

FABRICANTES DA.S SEGUINTES ESPECIALIDADES:
,

Óleo de' Limão Déterpenado
Óleo de Laranja Deterpenado
Óleo de Tangerina, Detsrpenado
Extrato de Guaraná Natural, em conformidade com o que dispõe o regulamento do emprego do

.

1:t4

GUARANÁ na fabricação .de bebidas.

I

Artigos para sorveteria, copinhos e sorvetina

I
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OORREIO DO POVO SABADO DIA - 18-8-1951
/

Estatutos da �oa. Esportiva e Recrecnnc-�aonC3órdia
Da' Sociedade, Séde 8 Seus Fins.

Art. 1 °,)"Pelo presente estatuto, nesta cidade
de lereguä do. Sul, aos treis de agosto do ano de
1951, fica fundado uma sociedade denominada de
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CON
COROlA, com base territorial no Municipio de lere
guá do Sul e séde a Estrada Ribeirão Cavalo tendo
por escôpe desenvolver esportes em todas as'moda
Ildedes entre seus associado�, bem' como oferecer
recreações licitas aos mesmos e suas familias.

- Dos Sócios e sua Admissao. _

Art, 2°, ) O número de sócios será ilimitado, sem
'distinção de sexo, uma vez que exerça profissão
honesre e pera a sua admissão preencha os seguintes Patrlm6nfo Social e Fundos.
requisitos: à) assinar proposta e endossado uor dois Art. 14°,) Constitue patrimônio da sociedade os

sócios quites; b) ser maior de 14 anos; c)rgosar de imóveis e móveis, existentes e os que ela adquirir,
perfeita saúde e ter bôa conduta. assim como as jóias e tudo o que fôr destinado pe-

Dos Sócios, seus Deveres e Direitos, ra esse fim.
Art. 30,) São deveres dos sõcíos: a) pagar pontual"

°
DisposlçGes Gerais,

_ "

mente suas mensaltdedes: b) exercer com zêlo e soli- ' Art, 15 .) Os presentes-estatutos sao poservers de
cítude, os cargos ou comissões, para os quais forem alter,ação, 'desde que �/3 de sócio� quites venham a

eleitos ou designados; cjporter.se com a, devida reurnr-se em assembleia para tal firn,
decência e respeito em todas as reuniões de nual- Art. 16°,) Não é permitido discussões politicas ou

quer carérer, que a sociedade realizar; d) co'mparecer religiosas no re,cinto social.
,

ós sessões da assembleia 'geral e tomar parte nas Art, 17°,) Extlngue-se d s,ocledade, quando cont�r
suas deliberações; e) manter entre oe seus consócios, co!", menos de 10 (dez) SO�IOS� d,e�endo o �eu patrt
mutuo acatamento ás suas pessôas e perfeito senti- mon�o, s�r entregue a uma tnsuturçao de carldede, do
mente de solidariedade humana e f) observar fielmen- Munlciplo.

� ,_ , ,

te as disposições destes estatutos, o reginiento inter- Art, 18°.') O� SOCIOS nao �espondem sohdanamen,te
00 e decisões da diretoria. pelas obrigeções que a sccíedade venha a contrair,

Art. 4°,) São direitos dos sócios: a) !epresentar Art. ,19°,) Os casos o�issos nestes estatutos serão

centra todo e qualquer áto da diretoria, desde que a resolvldo� pela, as�emblela �e�al, �, em caso_ urgen
representação sele fundamentada com todo crilério te, ��Ia �lretOrla, ficando sujettos a aprovaçao pela
e justiça; b) epresentar projetos ou indicações a que assemble�a gelaI. _

, ,"

julgarem convenientes; c) nropôr soctos e exercer qual- Ar,t. ,20 ,) sae SÓCIOS fund�dores: �abrlel Plermann,
Quer cargo' e direito conferido por estes estatutos; d) b:a�llelro, casado, lavrador, <?�aclhanc:> �aratlo! �ra-

.

votar e ser votado, desde que tenha as necessárias stlelro, casado, lavrador: Tercll�o ,Dema�� brasileiro,
habilitações e e) partlcíper de qualquer festividade casado, �avra�or; Tho�az Me�e!h, bra,sllelro, casado;
;.Que li sociedade promover, levredor; Da�lel F�rl�m" brasileiro, casado.' lavra��r, IArt. 5°,) Perderá o direito de soclo: a) praticar Abel Furlam, brasllelro, casado, lavrador, Vergílío !- ...;.. . �

lições deshonestas e se entregar a vlclos condenaveis
;b) provocar escândalos por atos folados e escritos

'.

TDAdentro da ôocledede e fora dele;c) desacatar pr�po- SILVEIRA FILHOS & elA L '

sltedemenre-quelquer membro da diretoria no exerci- '. .••

sio, de.
suas funções.d) e:stiv�r atrazedo p.ormaiS �

,� :>le3t �trete meses. .em suas mensalídades, ,,-,=�:::a:.,,,,,_,,,",,.m_,-,,,=,.....-._..,
Da Diretoria: CompetênCia e SeUl Deveres. ,

Art. 6°,) A sociedade é dirigida por uma direto- •

ria, eleita anualmente em assembléia geral cueã Sp

compõe: Pr�sidente; Vice-Presidente; 1°, Secretário;
2° Secretário; .11.', Tesoureiro e 20, Tesoureiro. com

p�tindo o executivo cumprir e fazer cumprir as

disposições dos estatutos. '.

Art. 7°,) Compete ao Presidente: o presidente é o

representante judirico da sociedade, em todas as suas

relações, com ter_ceiros, em Juizo e fóra dela, com

. petindo convocar e presidir as assembleias, dir�gi "I
'. o expediente, manter a ordem em todas a.s secçÇ>es,!

, rubricar livros e p.apeis. aRreBe.ntar, no firn de seu
•

mandato, circunstancia do relatorio sobre sua ges

t�o e. fazer nomeações interinas pal·a1caso�. impl'VistOS. "�
Art, 8<',) Compete ao Vice-Presidente: substituir o �presidente em suas faltas e impedimentos.

!'Art. 9°) Campete ao 1°, Secretário: lavrar as atas :
das asse�bléias e das sessões da diretoria, dirigir
o serviço da secretaria, t'er sob su� respo�sabilid1ld�

,

os livros de atas, arquivo e demaiS papeis aferos a .

sua esfera,
'

Art. 100,) Cómpete ao 2°, Secretari�: Au�i1iar o

10 dito substituir o mesmo em sell� Impedimentos
e 'fazer'o serviço que aquele determin'ilr,
Art. l10,f Compele ao 1·, Te:-,oUl'eil'O: receber todo

o dinheiro arrecadado; jóias, mensalidqdl's e dona

tivos tendo sob sua guarda os livJ'os Que lhe são

afeto; fazer pagamento autoriZéldos, apresentar tr
mestr�lmente o balencete de rec� ita e de�p�sa, pref,
tar esclarecimentos que lhe sejiJ m pedidos, assinar

quaisquer recibos, ,uepois de,vis ados, pelo president�,
trazer em-tlia a escrita do hvl' o Caixa e seus auxi

Hares, sendo responsável por ti .Iquer prevdricação.

"'_"_�E..iJj.&di?"U.'D.....%&.&'.".1
I�

Art, 12°,) Compete ao 2', Tesoureiro: auxiliar 01',
dito e euxlllelo em seus impedimentos eventuais,

Das Assembléias e ReuniGes.
Art. 13',) Um mês antes de terminar o mandato da

diretoria, realizar-se-é a assembléia geral ordinária,
que funcionará em te. convocação com 2/3 de sóci
os quites e em 2a', com qualquer número de socios;
as assembleias geraís extraordinárias, realízer-se-ão
em qualquer ternpo, desde que em Ia. convocação
haja 2/3 de sócios quites e em 2a' dita, pelos menos

1/3; as reuniões da diretoria, reallzer-se-ão, sempre
que possivel, de semana em semana.

inelhor aparelhada em Santa Catarina

> Rua AMon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILE -

Voltolini, brasileiro casado, lavrador; Albin� Volto
Ilrií, brasileiro, casado,' lavradror; Luiz Voltolíní,
brasileiro, solteiro, lavrador; Artilio Demathé, brasi
leiro, casado, lavrador, Cirilo Demathé, brasileiro,
casado, lavrador; Angelo Franceschl, brasileiro, ca

sado, lavrador; Artilio Franceschl, brasileiro, casado,
lavrador; 'Arduvíno Franceschi, brasileiro, solteiro,
lavrador; José Frenceskl, brasileiro, solteiro, lavrador:
HiMrio Franceschl, brasllelro, solteiro, levrador,
Arthur Murara, soltetro., lavrador; Alfredo Murara,
brasileiro, solteiro, lavrador e Damiano Mlriellí, bra
sileiro, casado, lavrador, todos residentes neste Mu-
nlclplo de Jaraguá do Sul.

.

Art, 21°,)' Fica a primeira diretoria constituida pe
los seguintes: Presidente, Gabriel Piermann; Vice-Pre
sidente, Graciliano Beretto; 1', _Secretario, Thomaz
Menelll; 2', Secretário, Tercilio Dernathé, 1', Tesou
reiro, Cirilo Demathé e 2', Tesoureiro, Arrüío Dema
thé,
Art, 22°,) Os prssenres estatutos foram aprovados

em Assembleia Geral de treis de agosto de 195J.....
Jaraguá do Sul, 3 de Agosto de 1951.

'-

Presidente: Gabriel Piermann
10, Secretário: Thomaz Menelli
10, Tesoureiro: Cirilio Demethe

Reconheço vedadeira a' firma retro de Gabriel
Piermann, Thomaz Menelli e Cirilo Demathé.

J,jraguá do Sul 7 de Agosto de 1951.
O Tabelião: Mario Tavares da Cunha Mello

�----------------------------------------

Clinico de· OlhoS Ouvidos Nariz' -e Garoanla do
.

81t ••••lla •• '11
MODERNA B i>RIMOJilOSAMBNTB INSTALADA

Rua da Glória, 62
)-

Calla Poslai, 148 �.
- RIO DE JAIEIRO

--

[ilrlol!i1
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 301

Recebeu o maior slock de
'

•••,•••••• 11••••••
e artigos para presentes.

Calçados em geral· - cam�s�s - cha
péus - ,cintos - suspensorlos - car

teiras - roupas feitas, etc.

Preços sem concorrência.

NADA CUSTA, TUDO VALEI

Façam uma visitll sem <;�mpromisso.

..
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o D:�!t:a!O �:CO�d�sil!�attos, Juiz :.:ffE.!:=-s:iB:;n:;;d:�'Ele�:idad:S�Ä�:l..i.:; �:; s�r:�eTr�es c�m:��� s::
de direito da comarca de Jaraguä do Sul, Es- �A�H.IZ:; JOINVILL� - (Sob Administraçdo do Governo Federol) FARMACIA NOVA
tado de Santa Catarina, Brasil, na forma da ii ii
leí, etc...

' , " " " '

ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii
Faz Saber a todos os que o presente edital, de ii Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de . alta e baixa li

,leilãó� com 'o �razo"'d� ', ,?éi '� dias, vll'�m qu .dele
. rotação, de 1 a 9:7 HP, parca 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI- ii :O�: ::��eed�f�:��r s!��ti��ti·

conhecimento tiverem ou Interessar possa.ique, findo :CÃO _:_ Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS EI_;ÉTRICOS H 1 gos á preços vantajosos.
esse prazo hão de ser errerneredos por quem mais PARA O LAR. Sortimente compléto e variado, de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. ii
dér e maior lance oferecer em frente ás portas do BOS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRIC9 em .geral para instalações de ii Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua

edlflclo do Forum, no día 23 do corrente mez, as 11 luz e força de qualquer capacidade., II��
horas, os bens penhorados a Oswaldo Iehn, na ação A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de ii
executiva que lhe move Iosé ::>eters, Filhos & Cia. Lrda., �! instalação de luz e força. ' ii -----------

cujos bens vão abaixo descriminados:. "�"""""""""""""""""""'M""""""""'"_ • .. • •••..•• • ..__ MM M M /)
14 pares de calçados, art, 531, avaliados em

- M M .

Cr$ 1.050,00. 10 pares de calçados, art. 513, ava

liados em Cr$ 650,00.' 10 pares de calçados, art. 525.
avaliados em Cr$ 8õO,OO. 10 pares de celçados, art.
530, avaliados em Cr$ 580,00. 1 par de calçados.
art. 520, avaliado em Cr$ 70,00. 1 par de calçados,
art. 533 avaliado em CrS 80,00. 4 pares de calçados.
avaliados em Cr$ 320,00. 6 pares de calçados, art.

503, avaliado em Cr$ 288,00. 4 pares de calçados, OITO ELEME�TOS TÔNICOS:
arr, 517, avaliados em C4-300,00. 3 pares de calçe-
dos, art. 522, avaliados em Cr$ 210,00. 1 P a r de
calçados, err, 712, avaliado em Cr$ 75,00. 1 par de
celçedos, art. 539, avaliado em CrS 60,00. 2 pares
de calçados, art, 530 avaliados em CI" 120,00. 3 pa
res de calçados, art 527, avaliados em Crê 204,00.
2 pares de calçados, art, 503, avaliados em Cr$ ...
96,00. 1 par de calçados, art. 551, avaliado em CrS
66,00. 2 pares de sandalias, avaliadas em CI" 116,00. O. Pálidos Oepaupetadoe, .....
2 pares de calçados, art. 600, avaliados em Cr$... lados, Anênucos. Mies que .....
150,00. 1 per de calçados, arr. 506, avaliado em CrS
60,00. 2 pares de calçados, ert. 531, avaliados em Magll3., Crianças raqultiCas ....

Cr$ 150.00. 1 par de calçados, art, 701, avaliado em c.berlQ a c(tnifl�o c.ra. do"
Cr$ 75,00. 4 pares de calçados, art. 547, avaliados

l1 e 'ltlQ 4 d I d O organt.mc Olim O <

em -...rlfl Q ",00. pares e ce ça os, ert. 7 3, eve-. t!

fiados em CI" 280,00. D pares de calçados, err, 517. SAN fi U· E NO L-'l,-âvaliados em Cr$ 225,00. 2 pares de calçados, ert.
.

,

'

.

552, avaliados em Cr$ UO,OO. 2 pares de calçados,
err. 549, avaliados em Cr$ 100,00. 1 par de calça- �

_

dos, art, 536 avaliado em Cr$ 70,00. 1 par de

cal-,
.

êadoe, art. 525, avaliado em CI" 85,00. 2 pares de, �ua Mal. Deodoro da Fonseca. E para que chegue a

calçados, art, 549, avaliados em Cr" 100,00. 1 per notici'a lIO conhecimento de todos se peseou o pre
de celçedos, art, 702, evellado em Cr$ 68,00. 1 par sente edital, que será afixado no lugar de costume,
de calçados, art. 510, avaliado em Cr$ -110,00. as portas do Forum e publlcado pelo Jornal local
Totlli • . . . . . . . Cr$ 7030,00. Cujos "Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade,
í;>êns consrenres do suto de penhora e auto de ava- de Jaraguá do SUl, aos treis dias do rnez de Agosto
tlação de fls. da ação executiva, serão levado em do ano de mil novecentos e cíneoenra e um. Eu,
Ie:Hão e arremeração. Assim serão os referidos bens Ney Franco, escrivão, o sUbscrevi. Assinàdo' João
ltrrematados por quem mais dêr e maior lance efece· Marcondes de Matlos. Juiz de dfrefto. Esta conforme
cer, no dia, hora e lugar acimfl m�ncioné:ldos, podendo o original, do ,que dou<:fé.
mesmos serem examinados por quem interesse tiver, em ' Jaragu6 do" Sut, 3 de Agosto de 1951
o I�cal onde se acham situados, na casa do executando, a O escri vão - Ney Franco

de ROBERTO M BORST.,

F,RACOS E AN�MICO$ I

proibição Tomem:

SANGUENOL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"Proibo terminantemente

a entrada em minha pro
priedade de animais e aves

do sr. Werner Konell, não
me responsabillso pelo
que possa acontecer aos

mesmos.

I.p._ biIa ..:

To....
R••f...l.cI_
Bronq!lita
ElCrofulo••

CCNTEM

- Connl••c.nç••
VINHO CREOSOTADO

ARSENIATO. VANADATO.
F6sFORO, CALCIO, ET,C

Rio Cerro. 27/7/51.
Alv;no Weise

TÔNICO 0.0 CÉ"EBRO
TÓNICO ees 1II0lCUf..OS i ���I�

En'genho R A U Limitada
Teleir.: uR I Uu

JIRIGuí DO SUL
C.ila PlslIl, 6

S.ITI CITARII.

I ENGENHO DE ARROZ I
Exporração de cachaça, banha, açucar e

cereais em geral.
Tem sempre estoque de: sal, cimento,
farinha de trigo, sabão, e todos produtos

coloniais.

. ESPECIALIDADES.· EM ARROZ

FARELO FINO. E GROSSO

\ '

L T D'A.SCHULZ C I·A.&-

ComissõesRepresentações .. Comércio'-

"

Rua Cei. JSroçópio
Santa

Enderêço 'Telegráfico «Schulz))

Japaguá do Sul

Gomes de Oliveira,
Catapi,Da

Laixa Postal, 12 99

"

/

OFERECEM

M,aterial para construções --: Instala�t9s completas para banheiros � Louça sanitária - AzulQjos - Ladrilhos
Pneumaticos e Câmara� de ar -, Bombas p. agua pcopladas à motores monofasicos pr luz - Fogões economicos
-� Fq�sas 8epti�a,s "OII?s" _..,- .Oal e �imento - Telha� fra�cezas· - }3icicletas alemãs, inglezas e su.écas - \Bate\'ias
para 'AutomoveI8, Cammhoe,e e R4dlOS - _Motores, DIesel a Oleo cru "Jenbach" - Cobre em bobmas p_ calhas -

M(ttlil�aB gla�uradas - ,Ferro em barras para construção e oficiq!!_s - Oonservas - Canos galvanizados e de
chUmbo para agua e esgotQs - Máqujnas para cortar forragem - Pregos - ·Portas e grades de aço para

, 'enrolar - Comp�éto sortimento de parafusos de fenda p. madeira - Vidros para vidraças -:-
..

'Secoa e molh�dos em geral, etc. etc. '

;�c
.'

'

'.�'
" '

, """"

CO,n��ssi�nários autorizados, e distribl,lidores dos �eguintes estabelecimentos':'

JeH-bach Motor�s Diesel S/A. - Rio de Janeiro
Diéosa sIA. - Curitiba - Açucar,
Indu9tria ;de Pneumaticos Firestone SIA. ':, São' Pamo ; 1

Companhia -Goqdyea·r do Brasil . São· Paulo !

Etérnit 40, Br�sil, Cimento Amianto SjA./· São 'Paulo
Fapri,ça,de bilcoutos "EsperanQa" ,

Werner Gal'ni, Industria de Ladrilhos - Blumenau
Cia: 'Mercantil Joinvillense - Ladrilhos ,

Keller & Cia. Ltd.a. - Joinville - Fossas �iOms'" e artefatos de cimento
Pinatel S/A.. São' Paulo· Manufacturäs � metálicas

".".Jo
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Djsponjvel
Oaixa
Bancos

leaUz'val

46.320,80
491.348,80 537.669,to

1.358.656,40
1.148.369,80

2.521.526,20

260.364,60
228.738,80
156.147,50
1.845,30

33.799,50

:raASSIVO

-

BABADO DIA - 1 �!!!8!!!!!-1;!!95!!!1!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"""""!!!'!"""""!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!""""!!!'!"!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!!_1!!!!!!!!!!
,

�_ii�ln�; Comércio B Indústria Breithaupt S. A.
"_'11_"'_" 00'

CONVOCAÇÃO PARA

, MADEIRAS Assembléia Geral· Odrinária

i: :::: ��� ��!�: Socie���:�::O���ar����re: f.������ g:���
_ Ordinária, a se realizar no dia 29 de Setembro

P/iR/i r.f1N5TRUÇOES de 1951, às 15 horas. em sua Séde Social, à rua
_"'_"'_", ....._"'_"'_" Oel, Emilio Jourdan. �1, em Jaraga4 do Sul, para

deliberarem sõbre a seguinte ordem do día :

L) - Relat6rio da Diretoria.
II.) - Parecer do Conselho Fiscal.
III.) - Exame, discuasão e aprovação du

Balanço Geral, conta de Lucros e

Perdas e demais documentos relativos
ao ano social de 1/7/50 á 30/6/51.

IV-) - Eleição do Oonselho Fiscal.
V.) - Diversos assuntos de interesse Social.

Jaraguá do Sul, 16 de Agosto de 1951.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S A.

gORREIO DO POVO

Comércio e Indústria BREITHAUPT S.A.
Jaraguá do Sul

.11...... •• 8.al••I.• ::

,ienhores Acionistas:
Temos a satisfação de submeter á vossa

apreciação, discussão e deliberação, a presente
prestação de contas de nossa gestão dos negöcics
desta sociedade, relativa ao periodo de 1. de Julho
de 1950 a 30 de Junho de 1951.

Além do Balanço gerai, discriminação d
eonta àe Lucros e Perdas e demais documentos
eomprobatõríos que estão a vossa disposição. fl

que dão conta da nossa adminístração, estamos ao
fOSSO inteiro_dispor para todos e quaisquer es·
dlarecimentos que julgarem necessários.

a) ARTHUR BREITHAUPT • Diretor
WALTER BREITHAUPT - Diretor

Balanço Geral encerrado em /30
de Junho de 1951

ATIVO

Aceita-se qualquer pedito
Agro Industrial

Retorcida Ltda.
Ribeirão Grande do Norte

� Em laraguá do Sul
00 Caixa Postal, 19

.00 a) Walter Breitbaupt· Diretor

�1_���OOt.lnliOOOOOOOO. Artltur Breitbaupt - Diretor

Torrefação e Moagem de:

c)AR�L H .. Fe ,JJÜT'1CE

Rua Angelo Piazera, 144
.

\

laraguá do Sul - Santa Catarina

Exlgivel
Contas Correntes
Diversos Cre-dores
Dividendos

110 Exlglvel
Fundo de Reserva 63.302,70 _ _

Fundo de Dep�e�iação 459.484,90
.

�-
. .",.. IS.IIUEMe••

�-Fundo de Previsão 70.000,00
.

Fun�o pl Contas Duvidosas 70.000.00 .; I ����Oapital •
2.000.000.00 2.662 787,60 �� - - �

Compensaçlo
-

Öaução da Diretoria 100.000,00
Lucros. em Suspenso 31.366,40

3.840.091,50

,
-4 Seguros
a Impostos e Selos
a Gratificações
a Ordenados
a Transportes
a Comissões
a Despesas Gerais
a Donativos
a Aposentadoriaa e Férias
a Fundo de Reserva
a Fundo de Previsão
a Fundo para c/ duvidosas
li Dividendos
a Lucros em Suspenso
de Mercadorias
de Juros & Descontos
de Contas Correntes

R20.937,50
25.000,00

200.000,00 1.045.937,50
.., Encontra-se à ven�

da em todas as bo-
as casas Comerciais

MILHOES
DE PESSOAS ltM USADO CO.
BOM RESULTADO O POPULtD'

OEPURATI�O

ELIXIR 914
A SfALIS ATACA TODO O 086111S ..'O
o FiC.do. o Baço, o Coraçlo, o
Estomaco, o. PulmÖell. a Pele
Produz Dor•• nos OSIlO., Rauma.

I· tlsmo, Cegu.lra. Queda
do Cabe

lo Anemia. e Abortos,
Ccmsulb o mic;lco

• tome o popillar depurativo

ELIXiR 914
'nof.naivo ao org_AI.mo. Airada.
".1 cemo um Iic6r. Aprov,dO ee

mo auxiliar no tratemento da SI.
FrLIEl e REUMATISMO da meso

ma oricem. paio D. N. S. F_·

Mercadorias

�ontas
Correntes

ubserição Compulsoria
brigações Guerra 5.500,00

;Participações em outras Emp.2.000,00
titulos a receber 7.000,00

ImollUfzado
Imoveís
Máquinàs & Instalações
Veiculos

�emovenles
.

Moveis & Utensilios
Comp8Dsaçlo -

Ações em Caução

29.240,30
366671,20
97.145,00
195.426,20
137.688,30
38.119,70

349.370,20
.1.400,00
42.106,20
14.600,00
35.000,00
35.000,00
200,oco,00
22.158,00

1.545.025,10
17.222,00
1.678.00

1.563.925,10
-

1.563.925,10

Importa o, presente Balanço em: 'I'reis mi
. ;lhões, oitoeentos e quarenta mil,....Boventa oJ um

eruzeiros e cincoenta centavos.

Comércio e Indústria BREITHAUPT S.A. '"

a} ARTHUR BREITHAUPT - Diretor
WALTER BREITHAUPT - Diretor
HANS -BREITHAUPT • Contador
registrado nó ORC. sob n. 0450.

Conta de Lucros e Perdas,
encerrada em 30/6/951·

DÉBITO fjR�DITO

a) ARTHUR BREITHAUPT - Diretor
WALTER BREITHAUPT - Diretor
HANS BREITHAUPT - Contador
registo no CRC. sob n. 0450.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da "Comércio e Indústria

Breithaupt S.A.", reunido para verificar o Balanço
e contas referentes ao ano social de 1. de Julho
de 1950 á 30 de Junho de 1951, depois de minu
CIoso exame, dä o seguinte parecer: O Balanço e

as contas conferem com os documentos e compro
vações apresentadas, encontrando-se os livros es

criturados em perfeita ordem. E' portanto, de

parecer que o Balanço aprese�tad(, déva �e;e�er
inteira aprovação da AssembléIa Geral Ordinärta.

. Jaraguá do Sul, 8 de Agosto de 1951.
a) ALBERTO RORSSLE

WALTER HERTEL
G. R. FISCHER

Fábrica de Vélas de Cêra

Ru. Coronél Proc6pio Gomes Je Olive;ra. 856

JARAGUÁ DO SUL

SANTA CATARINA
"

.

Vélas de Cêra pura para:

Mll.TRIZ:
Bua Prese Epitaclo P.ssea, 68

FILIAL:
lua Mal. Deodoro, d.fronta o Binaslo Slo 1ulz

Sanla Calarina

;1!�_@Ji'®®f®t.�@Y@��
� Bar e.Restauraate �
·1 "EXPRESSO" I
(@ Ponto de almo", e ja..,r �
� Dirigido pelO propriel6rio Viclor Bachmann @1
� Cosinha especialmente brasileira �

�{@.. Bebidas e Frutas finas, nacionais e ex-· �@J.treugelras.
Empadas, Doces, Cigarros, Charu-

�
toa. e aperitivos.

�• • Comidas quentes e frias a qualquer .• •

hora - Café.

�
Da-sé pensão pera os moços e ser-

�•• vem-se marmitas. • •

MAT aIZ:
� Rua Marechal oeo�oro da Fonseca, 136 � RU! DO 'IUNClPE, 860. J O IN V I L E

{@ Jaragua do Sul @J 'I Lider do Comércio de Tintas

;1�(é)_;@(",��)l<i)Á@l_�� ;11�1�"�'llflililf

JarBglí du Sul

CASA D.AS TINTAS
A MAtS ANTIG! CASA DE JOINVILE

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

continuando a disposição de sua amável Ire.
guesia em Joínvílle, â RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,
Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Óleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelina 'para tingir Tecidos de Sêdas
Lã e Algodão, era e Óleo para soalho,

.

Massa para janela.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EmiJo Müller e de Alvina
Koch Müller.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste .dretrtro,
em Rio da Luz, filha de
Carlos Boeder e de Ber
ta Gustrnenn Boeder.

Ela, brasileira, solteira.
domestica, domiciliada e

residente nesta cidade, a

rua CeI. Procopio Gomes
de Ollvetra, fjl�a de Julio
Erhardr e de Ellsabeth
Erhardt

Edital N', 3. 022, de 16-.8-51.
Victor Draeger e

Ienny Kelser
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re �

sldente nesre distrito, êl es·
trada Irapocu-Hense, filho
de Augusto Draeger e de
Ida Draeger.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito
Iem' Garibaldi, filha de Os

I til' Keiser e de Ida Prust

R t � I � T R� L I � Il

! eiser.

Irene P. Günther Oticial do
'Registro Civil do l° Distrito
da Comarca I araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

8' asil, ,/

Faz saber que comparece
çam no cartorie. exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem parA

Edital n. 3019, de 8-8-51.

Roland Erich Hesse e

Cilly Grurzmacher,
casal-Se'

Ele, brasileiro, solteiro,
Edital n. 3.616, de 2 8-51. -tanoelro, domiciliado e re

. sidente nesta cidade. á
Manoel Carvalho Lopes e

rua Benjamin Constem-
Herrhe Hardt fundos, filho de Ricardo

Ele, brasileiro, solréiro, Hesse e de Helena Hein

militar, domiciliado e re-] Hesse. . .... .

aídente na cidade de Ioln- Ela, brasllelra, soltelra,
vile filho de Raimundo domestica, domiciliada e

da Silva Lopes e de Llrâ- residente nesre distrito,
Dia Carvalho de Menezes. em Três Rios do Sul, fi-
Ela, brasileira, solteira, lha de Emillo Grurzrna

domestlce dornlclllede e eher e de .ßertha Klug
residente hesta cidade, á Grutzmacher.
rua Presidente Epltaclo
Pessôe, filha de Carlos Edital n. 3.020, de 9-8-51.
Hardt e de Adele Fischer Hilo Luiz Artur Gonoal-Hardt. Y

E para que chegue 'ao co

nhecimento de todos, mande]
passa! o presente edit. que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante I 5 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oficial

Ele, brasllelro, solteiro,
mecanico, dornlclltado e

residente ne cidade de
Curitiba, lÍ rua Martim A
lonço, filho de Antonio
Zwolinski e de Rosa Zwo-
Iínskl. /

Ela, brasileira, solretre,
domestica, dornlclllede e
residente nesta cidade, á
ma Abdon Batista-fundos,
filha de Berrholdo Hefter
e de Bmma Hefter.

editai n. 3:018, de 7-8-51.

TORREFAÇÃO

com.pra um.a

(f::==:::::::::::: ::::::::�_::-.:-.::::::::::::.":;::::=:::::: ::::::�:::: :::::::::::::::::::::::::.-:::::::::: :::::::::;;;:::,,�

II ..- E O m e I h o r ��::::::::�::::::::
li., .

. i�"''''''''''''''''
�I::::::::::::::::::=-�:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::=::::::::::�::::::.::::::::::::::::::::!l

em

MAQUINAH PARA BENEFICIAR MADEIRA

Plainas, respingadeiras, desempenadeiras, Furadeira para �venezianas - .Dispositivo para fazer macho e f'emea
em feITO e soalho - Tornos para madeirá, etc.

..... M. MUI.er 4 Cla� Ltda.

Jaraguá do Sul

-

E MOAGEM

739
SANTA CATARINA

aRFE ··BAUER
Proprietário: ALBERTO BAUER

a,•••••e••• 81••••• B••8111IG. It
JARAGuA DO SUL

Estabelecimento devidamente ·fiscalizado pelas Autoridades da
Saúde PúblicaI

,

II!
. FACA1\( -, EXPERIENCIA. I

�.

Encontra-se à venda
todas as Bôas

-

Casas Comerciais

"'-

vez. compro sempre,

e ::==::�_:�='=;;;;i;==�;b-;;=;;��=;:l
...... ·•••........

i�:::::::::::::::: :::::::::::: :::"':':::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::J.i

I
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MAX

Caixa Post.I, 22 Te/e/one, 22 EnJ. Tel. EMEDOBLEVE

1118IS••I. 1111.... EM 1924

Conta com larg�experiência e profunda prática no ramo.

Em sua nova construção de Instalações modernas e higiê
nicas está fabricando em qualidade insuperável

as seguintes bebidas:

Rua Benjamin Constant, 594

Refrescos:
Guaraná Extra
Refresco Jaraguá

.

-Xaropea . "Diversos
Gengtbre-Especial

Água Tônica Extra Forte

·Depósito
de

Cervejas e

Aguas
Minerais

WILHELM
FABRICA DE BEBIDAS

Ja,aguB do Sul Santa Catarina

Gazosas:
Limão

1

Framboeza
Abacaxi
Laranja

Água Fonte du Castelo

Engarrafamento
de

vinhos
cachaça
e vinagre

LARANJINHA

A·�·� Irais natural A mais nacional

o malher produtoReconhecido como

•• "1 ••• 1:

da
.

sua classe'
_ .. KÓLA-KLUB o REFRIGERANTE IDEAL

__---=/:::=::::118• -====-._--;...___

",' ,MAX .WILHELM & DE MIO LTDA.
'. Rua Cap. Souza Franco. 721·

III•••• III t948

Telefone. 1706 - End. Tel. EMEDOBLEVf: Curitiba - Estado do Paraná

.� .WIMI �
A laranjada que revolucionou o mercado paranaense

.......................1 ..

I

Ur. Waldamiro Mazur8chBß
- e.s. 81 .aU81

Rua Mal. F,lori.ano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas

Indutotermia" - Bisturi-elétrico • Electro.cauterízação
. Ráios Intra.vermelhos e azuis.

.
I

.,

o Preceito do Dia

Como se aeumulam venenos

NUNCr:a EXI·5TIU IGURl

P A R A F E R IDA.S,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
.F R I E I R A 5,
ESPI NHAS, ETC.

T I·T U L, 0'8

Pela transpiração elí
mina-se, parte dos resl
duos formados no interior
do organlsmo. O movi
mento' e o \exerdcio, au

mentando -ª rfä!lspiração.
facilitam a e) i rn i n e c ii o
dessas lmpuresas pelo
suor. Eis por que � vida '

sedentária, em outras pe- Preteítura '\\WYllIIDllloctnà �
lavras, a falte de etívlda- II �ll�li li· ((li. !VlllUl � ��1l
de e de. ex�r�idos, é sem- Balaneete da HIWIIT! ORÇUIENTARU.
pre preludlclal a saude.
Evite a intoxicação do

organismo, ativando a

transpiração por meio de
execlclos moderados. -------------....;..-------......----......-----

- SNES.

Vermitugo suave e de pront.o
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-
ME o n, 1, 2, , e 4 .

RECEITA ORDINARIA
Proteja a -saüde de seus tilhos e � l>�a p:ópria! - rarstrrARIA
Evitará muitas doenças e poupara dinheiro em

. �;N.IN.-N;N��P/..'\:I'� :l) Impostos
remédios � Produtos .:\ IMP....O TERRITORIAL

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA � '" IMPOSTO PREDIAL -

•
MIIfAlfCORA para o seu. filhinho. � � �Y'1r, � TD>ITrIrPA I.

Imposto sobr� Industrías e Profissões

E um produto dos Laboratóno,s Minancora � ßU'\J 11:&� II\L • Impostu do Licença .

.

_ J O I N V I L L E - I � .. Imposto IObn� exploração Agricola e Industrial
._ ...::;:_J...,;���-,;..;:;..;�;...;;;------ � Bebidas Boss Ltda.: .Irnposto sobre Jogos e Diversões

�;N,;N.'\:I':..:r;:\!Y'.IN�.IN:..:r
• b) Taxas

,

���-,
• Taxas de Expediente

C I O Branco . Gaiolas pera passari- Taxas e Cu.stas _Judiciárias e .Emolu.mentos
e s nhos diversos tipos r axas de Fiscalização e Serviços Diversos

DESPACHANTE ADUANEIRO e ramenhos V.S. encontra 1 axa de Limpeza Publica

SÃO FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina na CASA REAL. .
J PATRIMONIAL -

Caixa Postal 35 • End. Tel. cBRANCO,. • Telefone, 103 Renda Imobiliaria
Rua Babitonga, .23 • Edifício Próprio :1:::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::u Renda de Capitaes .

.

.

H Tome o saboroso li, . .

RECEITAS DIVERSAS

ii !: Receita de Cemitérios

!! C A F r BAU E R !l Quota prevista no Art. 15. '. S 2. da C:�nsti.tuiÇãOii t ii _ Federal (Combusuvel e LUbntIcantes)
11

.

II Quota prevista no Art. 15. § 4. da Oonstituição
�� _ " " _._ !)

Q
Federal (Imposto sOdbreCa Renda)

E d I.........� _ _ -...
uota prevista no Art. '140 a on-t.turção sta ua

RECEITA EXTRAGRDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANen"A

Despachos de importação .do extrangeiro e por �abotag�m,
exportação para o exterior e dentro do pais, transito,
reembarque e reexportação, bell! como todos _os serVlç')S

junto a alfândega de São franclsco. do Sul, sao executa- \
dos com pontualidade e presteza, dlspon.do .para e�te .

fim

de uma organização perfeita com escntóno e técníeos,

Dispõe de páteos paTa depésito de �adeira junto ao qua
dro da Estação e DOS traprlches de emb,,:rque da Ponta

da Cruz, bem como armazem para depõsíto de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na Cidade.

Enarrega sa de Embarques
.

de Madeiras .de outras {
Mercadorias para o exterior do- BraSIl e �

Localidades Brasileiras

i
Despachante das principaIS firmas do

E.stado e�dor Vastados Vizinhos.

....�"........�������

reíereate ao mês de Jonho de 1051

ARREtAoaeio RECEITA
IDIAL PREVISTA

�rS CrS

72.742,00. - 50.000.00
100.'967,40 150.000,00
325.801.30 500.000,00
327.660,00 275.000,00
85.539.50 279.420.00
5.825,80 5000,00

2.500,00 3.000.00
4.211,40 6.000,00
2.688,40 18.000.00
17.964,70 15.000,00

2.000,00 3.000,00
2.541,10 2.000,00

6.196,00 10.0UO,OO

70.1 JO.OO
')

200 ( 0,00124.700.10--
30 f 10,00

5 0,00
6 O,no

.39 Y.:Q2-

1.666 .1,00

PROIBIQÃO
Proibo terminanternen

tA a entrada de pessoas
f> animais em minha 'pro
priedade.
Não me respousabeli

so p-Io que possa acon

tt oer.

Nereu Ramos% 8-8-.51
Cerilo Lanuhelini.

6.933,40
5.178,20

44- 423 50
-

SOMA cs.s 1.138.472.80
85778090

valdo disponível d0 Exercicio de 1950 1.996.253,70

Contadoria de Prefeitura Municipal de Jar�gu� doôul, 5 Ge lulho de

." FRUET Contado!' Visto ARTUR MÜLLER - Prefeito

r
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SABADO DIA - 18-8·195i

Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul
lalaDcete da DES PES A O R e , • E I T Á R I A

, referelte ao mez de Juho de' 1951

I

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Legislativo
r iretor da Secretaria
r. emuneração aos Vereadores
I< presentação da Câmara
1\1 ereríal de expedlente, livros
� erviço postal, telegráfico etc.
r: ublicação do expedlente da Câmara

Executivo
� ubsídlo ao Prefeito
(; epresentação ao mesmo
P qulslção de veículos, moveis e utenslllos
P quíelção de combustível pare o automovel
Custelo de veículos, mövets-e utenslltos
[iárias ao Pref, quando a serv. fóra do Municipio

Administração s u p e r l o r

Secretário - Padrão S
Impressos e material de expedíente
Serviço postel
Serviço telegráfico
Serviço telefonico
!)ublicação do expedlenre
Assinatura de jornais

Serviços técnicos e especializados
Contador .:_ padrão S
Almoxarife - padrão M
Aux. Agente de Estet, (2) padrão M á Cr$ 80000
Livros e impressos

'

Desp. de transp, de funcionários quando em serviço
Diárias a funcionários em viagens e servlços

Serviços diversos
Motoristas (3) padrão L á Cr$ 750.00
Porreíro-conrlnuo - padrão K
Serviço de límpesa da Prefeitura e Intendência
Crédito Especial Decr. 25 de 25-5-51

EXAÇAO E FISCALlZAÇAO FINANCEIRA
Tesoureiro - padrão S

. ,.

Amanuenses (2)
.

um padrão- P á Cr$ 950,00 outro
padrão O á Cr$ 900,00 r

Escritorio padrão M \

Quebras' ao Tesoureiro

Serviços de arrecadação
In tendente -exetor
Aquisição de talonários e livros

Serviço d e fiscalização
Fiscais (3) padrão O á e-s 900,OU
.Fiscal-Distrital - padrão L

SEGURANÇA PÚB. E ASSISTeNCIA SOCIAL
Carcereiro ....:. padrão I

Assi�JencJa social

Esmolas .e indigentes
Assistené'ia médica-farmaceutica
Assisrencia hospitalar
Sepultamento de lndlgenres

.

Amparo a maternidade e infancia

EDUCAÇÃO PÚBLICA
Aquisição de móveis e utensilios
Material didático em gera)
Assistencia a alunes necessitados

E n s i n o p r i rn a r I o, s e c und á r i o
e c o m p l e m e n t a r

Vencimentos dos profeesores das escolas isoladas
Gratif. á prof. que regem Cursos desdobrados
Vencimento de profeesores inativos :

Orgãos culturais
Aquisição de material para is biblioteca
Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revista

'

S e r v i'ç o d e ins p e ç ã o

Inspetor Escolar Padrão P
.

Sub v e n ç õ e s, c on' r i b ii i ç õ .• s
e auxilios

Bolsll escolares

SAÚDE PÚBLICA
Gratificação ao Del�gado de higiene

Serviços diversos
Desobstruçiio de corregos e rios
Orenallem de ler cnos e dlagadiços
Limpesa de valos, boeiros e sarg-=tas
Combustivel para 'ransporte do pe�soal e materilll
Auxilio á Associação Rural
Aquisição de sementes, maquinlls e transporte

P o m e n'l, o d a p r o d u ç ii o a n i m a I

Compras de remedios

TOTAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.500,00
13.105,00
1.150,00

33,00
194,60

1.000,00

tê.ooo.oo
5.000,00
389,00

1.281,20
42.007,10
300,00

7.400.00
8.375,00
350,00
603.30
392,70

2.809,00
80,00

7.400,00
4.025,00
12.650,00
4.261,00
138,50

1.688,00

22.400,00
5.000,00
750,00

2.400,00

7.400,00

10.050,00
5.6(;0,00
200,00

7.500,00
4.543,00

.18.900,00
1.400,00

4.800,00

851,50
'4.378,00
1.042,00
2.390,00

22,00
3599,00
420,00,

8.400,00
58.000,00
'6.000,00
1.000,00
500,00

3.600,00

16.800,00
10.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
12.000,00
1.000,00

16.800,00
12.000,00
24.000,00
8.000,00
1.000,00
12.000,00

34.200,00
10.800,00
2.500,00

16.800,00

EDITAL DE .PRIMEIRA PRAÇA
. )

O Doutor João Marcondes de Metros, Juiz de
Dlreuo da Comarca de laraguä do SUl, Estado de
ôenre Cerartne, Brasil, na Forma da Lei, etc.

I

••·t;::::::::::::='::::::==:::::::::::::::::::::l�.
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Faz saber a todos os que o presente edital de

I PRBVISTA primeira praça, com o prazo ·de - vinte - dlas, virem
-----------.---------....."------'------

ou dele conhecimento tiverem ou Interesser possa,
CrS CrS que, findo esse prazo, há de ser arrematado por quem

mais dér e maior lance oferecer, em frenre ali purlas
do Edificio do Forum, no dia 1', de setembro vindouro,
as 10 horas, o lrnovel

.

pertencente a Rudolfo ôelonke,
constante dos euros de um pedido de venda de bens de

Incapaz, em que é requerente Oscar öetonke, cujo
ímovel vae abaixo descriminado:

1', No lote de terras rr, 3, da Linha Patrimonio,
Distrito de Iroupeva, contendo a área de 142. 780
ms2., transcrito no livro 3· C, sob rr, 16. 214, ava

liado o metro quadrado a cr$0,035 e todo o lote por I36.000,00 cr$4.997,30, Uma Parre, que extrema a Leste com o

12,000,00 Ribeirão Massaranduba, ao Oeste, com terras de

1.000.00 Walter Ribak luntor, ao Sul, com terras de Alberto

2.000,00 Klug e ao Nort, com o quinhão dado ao, herdeiro

50.000,00 Oscar ôelonke, contendo a área de 19.190 rnsä, eve-

3.coo,00 liada em cr'1.500,OO.
Cujo imovel constante do euro de avaliação de

folhas do referido pedido de venda de incapaz, seré
levado em hasta publica de venda e arrematação
em primeira praça, pelo preço da avaliação, isto é,
cr$1.500,00 (Um mil e quinhentos cmzelros) . Assim
será o referido bem arrematado por quem rnals dér
e maior lance Oferecer, no dia, hora c lugar acima

mencionados, podendo o mesmo ser examinado por
quem Interesse tiver, em o local onde se acha si

tuado, no distrito de Massaranduba, Municipio de
Guaramirim. E pare que chegue a noticia ao conheci
mente' de todos se passou o presente edital que se

rá afixado as· portas do Forum, no lugar de costu

me, e publicado pelo jornallocal "Correloldo j.Jovo"
Dado e passado nesta cidade de jaraguá:tdo Sul,
aos primeiro día do mez de agosto da. ano de mil
novecenros e clncoenra e um. - Eu, Ney Franco,
escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes de Mattos.
Juiz de Direito da comarca. Estaconforme o origi
nal. do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 1. de Agosto de 1951

O Escrivão
Ney Franco

Bicicletas sue c a s das
melhores marcas, V. S·
p o d e r á adquirir na
Casa Real.

SERViÇOS INDUSTRIAIS
21.000,00 Operarios da fabrica de tubos de clmenro
12.000,00

600,00 Serviços diversos

Zelador do Cemitério - padrão I

18 [Operarlo do serviço de cemitério
.000,00 ,

9.000,00 SERViÇOS DE UTILIDADE PUBLICA.

39.600,00
11.400,00

9.600,00

Comissão a agentes Iíscals
.

Operários do serviço de ruas, praças e; jardins
Para serviços de ruas, praças e jardinsa,":<:::.�::,:=
Combusrlvel para transporte do-pessoal e:malerial
Deperremenro de estradaslde Rodagem

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Cocheiro

.. Forragem para Q serviço de limpeza pública
1.000,00

-

.

5.000,00 .., -, ILUMINAÇÃO PUBLICA

10.000,00 Ilurnínaçãe pública da cid�e
2.000,00 Iluminação pública de Corupá
10.000,00 Ilumlneção pública de Retorcida

. Energta de motores, etc.

1.000,09 E n c a r gost r ans i t o r i o 8

5.000,00 Extranumerários
5.000,00 Construção de prédios escolares e aquisição dos

respectivos terrenos
Salário- familia

Despésas diversas

Seguros conrra acidente de trabalho
81.291,80 123.200,00

660,00 5.000,00
9.500,00 16.800,00

440,00 500,eo
423,90 3.000,00
354,00 000,00

6.350,00 13;800,00

Sub v P. n ç Õ e s, c o n t r J b u i ç õ e s

e auxilios

Conlfibuições. ao l.A.PJ.,. I.A.P.E.T.C. e �.E.S.I.
Contribuições a L.B.A.
Para custas � (:.molumentos previstas!pelo decreto
lei 93 de 1-4-42
Subv. concedidas por lei a diver�s instiluições

"

DIVERSOS

Despesas imprevistas
Despesas poliCiais e ;udiciarias
Aquisição de. placas
Credito Especial Lei n. 4 de 2-3-51
Credito Espee}al Dec. 24 de 28-5-01

Deacriminllçãó do saldo:
Na Tesourarill

'(89.296,00
,493.362,50
582.iJb8,30

2.386,00 8.000,00

10.380,00

1.600,00

2.441,40
1.968,70

1.101,00

14.414,00

18.000,00

3.600,00

4.800,00
3.000,00

9.600,00
6.000,00

Em numerário sonante
.

Em bancos

1.500�20
49.114,00
33.286.90
10.945.60
178.509,40

I

12.400,00
90.000,00
25.000,00
12.000,00
379.320,00

2.400,00
500,00

6.000,00
1.200,00

7.862,50
2.988,00
669,00

3.684,30

24.000,00
ô.ooo.oo
2.000,00
6,000,00

10.300,00

2.Q�1,10
11,560,00

18.000,00

33.200,00
26.000,00

2.500,00

6.801,00
411,80

182,50
5.150,00

15.000,00
2.500,00

1.000,00
28.000,00

14.619,30 10.000,00
2.000,00
9.000,004.990,00

291.762,60
319.351,30

1.41�.590,20
582.608,50

1.996.255,70

i"666.100,oo

5.000,00
8.000,00
10.0º0,00
20.000,00
7.200,00

20.000,00 ......

_/-

Contadoria da Prefeitura Municipal!de Jaraguá do Sul, 5 de Julho de 195L

�o.ooo,oo ARY FRUET - Contador -- Visto ARTUR MULLER - Prefeito

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� CURITIBA

-

PARANÁ

�'
JARAGUÁ DO SUL S. CATARINA �

Rua José Loureiro. 541 - 553 Rua Pr:es: Epitacio Pessôa. 71 �
Caixa Postal D. 310 - Tel.: Meyerber Caixa Post�1 rr, 71 Telegro "Meyerber" !S

Cola fria "Diàmanta Extra"
�

Cola da Casaina para tintas "Diamanta" I
PA.. eGlaGEIl DI •••11...

. ij*{1
� "... &'11.'•• BE e.sal I

,

����������������11l

r=R;i��i:··l E�i!:�or�o�o :��::i�aM.��a�l:de 000F<>�:=Ic#:==-��c:::::>fc::c:>*IiC>_c::::uc:>OOO8: lI_aao_"'-'''_II'_'''_'''_'''_'D'Ii9OC_ � Direito da Comarca de Jaraguá110 Sul, Estado de Llefl orlo III! I!r
g �ua Marechal Deodoro da Fonseca • Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei etc. O O

�t::::i:' ','.
Jeregue elo Sul -

.
- S. C.t.rina Faz Saber a todos oe que o presente edital de

� f I �,

primeira praça, com o prazo de - vinte-dias, virem, ou e. a I • a •• I e e_. • o_ dele conhecimento tiverem ou ínteressar possa, R � ft

I: que, findo, esse prazo, hão de ser arrematados por

t:::=:::. Oferdece Iin.dOSf predsentes
como: quem mais dér e melor lance 'oferecer, em frente as

�
CONTABILIDADE E SERVIÇOS COMERCIAIS

�
.

•I�A�IA. _

portas do Edificio do Forum. no die 3 do mez de EM GBRAL

...........�.��...�� setembro vindouro, as 10 horas, oe bens pertencentes
a Wally Iantsch Van Dealen, cujos bens vão abaixo Rua Ma,..chal Deodoro 204

r as mais a ama as marcas: descrlmínados: O�:. • , •
1. - De um terreno a rua Independenela, em Corupé, .

Jaraguá do Sul

:: Mldo Mulltford Automallco, Minerva, fazendo frente na rua com 30 ms .• fundos com a rua �c:::-c::::::aC:::::>..c=<>c:::::::a(!Jcc::-c.:=n:::>c::::o<:>c::>i3
: E k

'

t· Lesslng, extremando de um lado com rerras de Carlos
.

�. S a, e c. Iantsch, com terras dos herdeiros de Ernesto Zimmer- J I .1_11111E"_DIIIf_UU_i
: mann, com 74, 70 ms. do outro lado com 79. 49 ms. LI' �

: IM.".uIIIM ai II-II". com a estrada de ferro S. Paulo > Rio Grande. com.a II C r.. (Sezões, Malárias,

�I
��::!��.�

:..�� � �., � �, .. ," ���:I tâ�alr::is���8�emi��V�:�ss�:it�0���g�od:' ��v�- tit 1-elJre5 Mal!i���IU:;::�deira
..
Enfim ama infióidade de presentes. ra Lobo, de Iolnville, aos 4 de Janeiro de 1930, a á· I' - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

i, Tudo isso V. S. encontrará na
rea de 308,40 ms2" avaliada em cr$2.000,OO... -

: afamada CASA HERTEL: 2.· De uma casa de morada, sobre o terreno supra des- I "Capsulas AntisesQnicas
:

.::. �.r � .:;�c J� ����i uCr$p;�ó60ngo�aIOrdigO avaliada em cr$7.000,OO.
I Minancora"

q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'U Cujos bens constantes do euro de avaliação de I. Em Todas as Boas Farmácias

li' p. ({)) §. 1f ({) II folhas da ação de outo.rga judicial em q.ue é ,reque. iii É um produto dos Laboratórios MINANCORA
ii ," ii rente Vally Iantsch. Van Daalen e requerido Wllhelm III é

.

ii' BIWllt I ••e••••M !i Van Daalen, será levado em hasta publica de venda I __: Joinville - Sta, Catarina-
ii RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 ii e erremereção em primeira praça, pelo preço da

1_�I!!!.aIIII'mr U' ,'. I i! :!!!IiIi
n JARAGUÁ DO SU.L· BTA, CATARINA ii avaliação, isto é, cr$9.000,OO (nove mil cruzeiros}.

... .DdF.lEllaElaII i !IiEI.

if Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, iI Assim será o referido bem arrematado por quem mais
. c

11 ii dér e maior lance oferecer, no dia, hora e lugar ecí- -

�ii
combustível e acessórios. l! ma, mencionados, po?ende o mesmo ser examinadö OO.....If\�If\�thll..}:.....ti .........n�. If\ ....

ii Lubrificação-carga de Baterias etc. ii por quem Interesse nver, em o local onde se acham J .

ii: CONSÊRTO - RE�ORMA � RETIP�CAÇÃO DE AUTO- ii situados, no distrito de Corupã, nesta comarca, E pa C W It B ti:::>ii ..
MOVEL �/CAMINHAO. . ii ra que c.hegue

a noticia ao conhecimento de todos se

1 a er a r e [ii Serviço rápido e garantido ii passou o presente edital que será afixado as portas
\�: _ �i do Forum, no lugar de costume e publicado pelo � --...

,

, _ ..� _, .. ,............

Jornal local "Correio do Povo", Dado e p.assado � ---T--- ."

t:E�� 1f�����' nesta cidade de Iaragué do SUl., aos dois dies do 1 ,
� II U a .. Im .. �......... � Mez de agosto do ano de mil novecenros e clncoen- :: Olaria i:

��.
.

'!P!!!II R � �

�
ra e um. Eu, Ney Franco escrivão, o subscrevi. (a) J a

FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS Ioão Marcondes de Mattos, Juiz de direito da comarca. 'C TO' I T Ih T Ih- :::>
-

Laranjeiras. Pecegueiros, Kaklseiros, Maciel- Está conforme o original, dou fé
_ 1 1)0 OS, e as e e oes ,

. ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dablias, Ca- Ieraguä do Sul, 2 de agosto de 1951. tj i:
mélias. Conlferas, Palmeiras, etc., ete. §d O Escrivão • Prafl-rarn OS artllgos de'sta casa

a

��itiiRe;FJi.m;r;� NEY FRANCO
.

� �
l Rua Baojamin Constant t
C prolongamento :::>

1 Jaraguá do Sul - (
� I

Santa Catarina �
�V"""""V"""""V""'N""'V"""""U�V.....fi

��;;:v�8S�@B�ir-;;�S8-W-�f FERRARIA 1f
l Consêrto de carroças, troles, etc. I
!llI

'. Ferração de cavalos t

k:.!::.��!.�i:.:,*,��

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Livraria - PapeJaria - Artigos para escritórios e

escolares etc. Fazendas e armarinhos em geral.
Lâmpadas Fhilips no atacado.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



noitRElo DO POVO SABADO DIA - 18-8-t951 -

LIGA DE DEFESA NACIONAL "Avl·so a' Praç�a"DIRETORIO DO RIO GRANDE DO SUL

.

Corrida dö Fogo Simbólico de 1951 Comunico à praça, e aos meus credores em

PARTlljA: "Pauio Afonso, Uzina Hiclroe/étrica cio Sio geral. que,. nesta data, vendi minha fábrica de

Francisco, Mataripe, Fonte cle Petr6leo, Dia 5 móveis a firmá MOVEIS E ESQUADRIAS. LAZ-
.

cle Agasto cle 1951. ZARIS &. crs, ,,��vre � dese�bar�ç�da, ficapdo
CHEGADA: Pira cla Pátria, no Parque Farroupilha, eilt portanto todos ccmpromtssos por mim assumidos

"

Porto Alegre, a zero hora clé i. -cle Se�embró �i1teriormente, sob a minha exclusiva responsabi-
cle 1951. . lidade.

liAULO AFONSO' JaragU,á do Sul, J2JÃ� i��G�� 1951.

�.n������'ma�Hft�.

Irmãos Emmendoenar Ltda.
OFICINA
MECÂNICA

. POSTO DE SER

VIÇO «ESSO»

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 667

JARAGUÁ DO SUL

Paulo Afonso simbolisa um dos mals belos e
'" ,,�. -"

_..........--c

,:�:l::�sdlleh;:�:�i�s J�eB:�:�a��Onteem��t:�����o nas
.�........

w"··III······:�·········:�·A·"·"··:'''·''··P···:�··"·";;;'A·�··"�··":':�Sc.'".".,,-::-····
..

·,,,� ��i��aD�:s.Gar����.�epó���:ifi��Ç��:
É o marco inicial de uma grandtose /batalha

..:'::::1
Carga de Acumuladores e Consêrto de

pela recuperação econômica da vasta e desoladora Pneus. Solda. Aparelhamento completo
região do Nordeste bresileíro, onde o homem luta para retificação de motores. Tendo
heróicamenté conrra as condições adversas da naru- De ôenra Catarina, do Brasil e do Mundo, afamada maquina "RottIer" da G. E.
reza agressiva e' rebelde, fustigado pelo martirio I pare uso das escolas. M. Co. própria para furar blocos.
obsedante das sêcas periodicas e acossado pelo. Do Brasil, das Américas e do Mundo, pare : Esta oficina está instalada em condi-
drarna da miséria, (Ja doênça e da ,ignorância. : vlagens e alunos. : ções para efetuar qualquer serviço de

Paulo Afonso é o cenário onde se está ferido: Vendem-se ne
: consêrto ou reforma em seu automo-

esta gigantesca batalha da tecnica e do engenho : SOCIBr>AbB GRÁFICA AVBNÍDA LTDA.
• velou caminhão. 'rodos os serviços

humano centra as fôrças poderosas de 'uma nature- � � são éxecutados com esmero, por com-
ze Indomavel. Seu objetivo é o aproveitamento do c.�:'''''''''''''''':'::;''::':;':;��''.''.''....''.......''�'''''.''.''....''.'.�. petentes profissionais e a preços
fabuloso potencial hidroelétrico do São Francisco, '"

i€B��ê>I{õ5>�(j.Ii!B-'1 ����razoáve!i�s.,

� "

como a alavanca com que se há de forjar o pro-
gresso e a emancipação economica de uma parcela
ponderável do território nacional, hoje relegada a

uma situação primária de atrazo e abandono..
Gerações sucessivas de poetas e escritores já

centeram, em prose 'I verso, li beleza luxuriante da

!Cachoeira de Paulo Afon�o e exaltaram o espetacu-
lo emoclonante daquelas ág uas qne rolam em alu-

Iviões por entre uma cazrichosa floresta de rochas. Casa Comercial a Varejo = NAO SE ESQUEÇA .

Hoje, graças á capacidade de empreendimento de
" li)

Ern Sedas e Tecidos Finos encontrará'
uma plêiade de tecnicos brasileiros e ao braço tra- , llI! o maior Sortimento na CASA MARLY.

b.alHador do- caboclo, aquela região semi.sel.vagem, Fazendas, ! - Rua Mal. Deodoro N°. 637 -'
arites um ponto de convergência apenas p�l'd turls- Padrões exclusivos _ Estamparia mo-
fa� á�.· idos de sensações, trarisformou-se súbternenre

1 Armarinhos, Im derna e variadíssima - Sedas Lisas de to-
nume cidade de máquinas e concretos, sacudida pe- II! d

.

lo rfhfio trepldamenre do rrabalho e do progresso. Louças.

i �

os os . preços.

Barragens;. díqdes, túneis turbinas, geradores

e, Secos e Molhados. etc.
����""-.J

transformadores.
ôao as obras da' grande uzlna hldroelétrlca do

S�o F�a�cisco, uma das maio�es.e mals impo.rta_ntes � r ()) IDl ((}fIDl e BOM PARA TODAS AS IDADES
da Amertce do Sul. Sua potêncla, de um mllhão e

!.
' �, &

duzenro mil HP é a garantia da recuperação socíel ,
. '.. .

Despreocupada e feliz, a

e econômica de toda a região do nordeste brasllel- Rua QUlntlno Bocaluva n. 15b1 criança sadia é a alma do

lar" ') encanto da famíl.a,

ro, com a

instalaçã.o
de novas lndustrlas menuteru-

�aragUá
do Sul - S. Catarina Al. ncíav que em tudo

reíras e o desenvolvimento da produção agro- pecué- diza' . ..:t palavra, indica e

ria nas zonas do hinterland. - aprova o B.OTONICO FONTOURA .

.J:ornaUsfa ORLANDO LOUREIRO
.

�_�8li!!I como a fonte da saúde.

Convite
o er. Prefeito Municipal con�Wa as autorida

des e o povo de Jaraguá pera a recepção do Fogo

Sibolico, entre 17 e 18 horas, do dla .26 do corren ..

re, em frente ao Paço Municipal.
Ieragué do Sul, 6 de agosto de 1951-

ARTUR MÜLLER, Prefeito

BIOTONICO

II II

FONTOURA
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-
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.

�
I ' fL U T O !J fi R fi G .U fi 5. fi. I
I Indústria e Comércio �
I Rua Marechal Deodoro da Fonseca '1
I la.aGuÁ .G SU.i sallU unltillal
I I
I Estoque permanente de peças para: Ford, Ohevrolet, International. Bombas de. ar, Material para confecção de juntas I

.

�
. de todos os tipos Rolamentos diversos, Metal patente para encher mancaes. Folhas de

�.
15 serra para aço e ferro. Correias para transmissão e refrigeração, Bronze @)

I Estanho e Artefatos de Borrllcha. Molas para Automóveis 6 Ca- I
I minhões de pive�soR tipos. Parafusos e porcas de todos I
I tiPDS e tamanhos. Molas de tensão e pressão, (suécas.) (I
I Executam - se consêrtos·e_._reformas completas em -Automóveis, I

, .

razoavelS

� Solda Elétrica e à Oxiqênio ·

I '.
I L Sob direção de pessoal competente -- I
�

.

. -' ,I
1l�@Ji)®l®��<iU®@J.®®.i(j@.i.®®i@®i.®���@.ii)",@.iSj)����@.i.i)�@J.®�@l®���
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-c CORREIO DO POVO SABADO DIA - 18-8-1951
,

" COlldebados OS Co'_'unistas NUlOS CurJOS da Apadei,olmento no Miß�tério di Educlçãoo Sr. :pelegado ,de de Jorge Garcia são ele '" _
'

. ',', ",Ordem POlitica. e Social �entos bast8nt� conhe� Diatríbuição de 400' bôlsas de estu.?o para
..

os professores de ensino prímãríoce.
geuS�ntaSãcataprlllúa rece- eídos na policia, pols não ' normal de todo o rpais atraves dos Oursos do I.N.E.P.e

.

e o au o a co- é a primeira vez. ..'
'

.muntcação seguinte:-524- prom,ovem manifestaç�ue O MIDlstro da Bduoação I aos cursos, Oi protesaö- centos) o total de bOISiS-, mais, Curso de Metodo
'664. Informo ao prezado dessa natureza Com taiS e saude aprovou as ins- reS e diretôres de esoo- tas para o periodo de logia e Prática de Ensino,
co�ega que o Juiz de Di- manifestações �s indicja� truções para o funciona- las prtmãrias e normals 1950:51. Curso de PsTcol_?gia Ap1i-
reíto da t», Vara Crimi- dos nadamaisfaz' mento no corrente ano, de qualquer Estado ou . . cada á Educação e Our-
nal dessa Capital conde- Iam que dos enrsos de aperfeiçoa- Território e tambem o Está previsto o funcio- so de Orientação Metodo
nou com fundamento na incitar o odio entre elas- mento para o magistério pessoal da admínistração namento dos Seg�lDtes lógica de Português.
L�j 431 em data de 28 SES soeías, apenas.dívul- das 8�col�s primarias,e do� 8ervi� .

eduoacío- cursos. par� �s pro esso- Os interessados pode
de Julho, a um ano, seis gando noticias falsas sõ> norm.als ue todo o pais nais, Aos candidatos que re.s p�lmarlos. Durso d.e rão inscrever-se mediante
m�ses e quinze días de bre a politica brasileira ma�tldos pelo Instituto forem .ll1:atriculad�s será D��Qao �e Esc��a� P�l- � preenchi�ento de �ma/
prisão e mul�a de Quin- e as relações "entre nos- NaClo��1 de Estudos Pe- cOllsed198 uma bQ-!JiI� de Ö .rlas, _'urs�d 'IC.O � ficha for!lemda pelo I.N.
hentos oruzetros aos co- so pais e outras nações dagõgiéos, estudo", tendo o I.N.EloP. menta.Qa?, ucaciona E.P. (Oaíxa Postal 1669
munistas Ana Gimenes promovendo o dt"sassos� Poderão candidatar-se fixado' em '400 (quatro- � ��3fISSIQ��, CU�80 �e Distrito Federal) ou' dis-
Margarida Giinenes,Ger� sego público É a segun ce I ads D uchamoDTals, tribuida por intermédio
mano Carassa -e Jorge da vitória que a poliCi� ---

b ulrhso eM ese� o eO ra- da Secretaria ou Dapar-
G

.

S P 1"
/' a os anuais urso t t d Ed

-

dareia. egundo os ele. au ísta obteve esta se- Ä" Come'rcleí L'tde, d Ad
..

t
.!

o
amen o e ucaçao e

mentos do processo no. _

e
. ,�IDlS raçao e

.

r- cada Estado OlJ Territó-
dia 18 de Abril deste àno mana, no Judiciario, con- �aD1Ê�Qao _

de pS�r�Q?s río, onde poderão obter
foram esses elemento� tra os inimigos do regi- Advocacia - Contabilidade ;_ Seguros

e ucaçao. rll� ria, informações sôbre regi-
presos em Santo André me, sendo a primeirb a Curs? de Or�en�aQao de me escolar, prova de sele-,
municipio desta Capital' denegação do Habeas • Planos econômicos e contábeis de en- Jardim d� Infal!,C1a e Gu�. ção/dos candidatos, direi-

qUandO, espalhavam bOle:, Corpus a?6 comunistas tidades comerciais, Industríals, agrícolas e civis so .de_ O�sntaQ�o dJ ,P.rl- tos e deve�tJ:' dos bo�sis.
-

tins concitando o povo desta CaI?Ital, pelo Su-
de fins econômicos.

'

��Ir� �
.

egun a erres ta� � condlço�s para ins-

a se reunir nas proximi- premo Tribunal Federal, • Elaboração de contratos e escritas - rim rras
eriçao e matricula.

dades da estação Santos de que já vos dei ciência Declarações de firmas índívíduaís e coletivas - Para os professôres de- ----------
Jundiaí, para um co�i- pelo meu NRGD-448-488. Legalização - Minutas para lançamentos iniciais ensino normal, funciona- ,Lampiões de Kerosene
cio popular de caráter S�ud.,. Cordiais-Manoel de escritas - Impôsto de Renda.

. rão quatro cursos, a sa- e Gasolina M a r c a
subversivo. Tal comíeío RIbeiro da Cruz-Diretor • Fuzões, enoampecões' e alterações so- 'l ber: Curso de AdminiS-t "Sim Thome" acaba de
entretanto, havia sid� do Departamento de Or- ciais - Modificações de tipos jurídicos de so- tração de Escolas Nor- receber a CASA RBAL .

. proibido pela polreia. dem Politica e Social. ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi-
,

. !
'

Todavia, os comonistas nutas para lançamentos relativos as fuzões, _,r:::::::::::::=::.-==::::::::::::::::::::::::::::.-:::::===::::::::....::-.::::::::::::::::�
copareceram ao local .)i:::::::::·::":::::::::�':::::::-':::=::::::::L encampaçõeR, alterações emodificações sociais. ii

AUTO JARAGUA'· S A II
sen.do. dali afastados, e � i:,··Z,.::':/ Na,s suas compras �.ii..·1 • Distratos sociais - Cancelamento de ii '

• • ci '--,

polICIa prendeu os ele- i: prefira sempre li firmas - Levantamento de balanços - Minutas II Indústria e Comércio Umentos ora condenados. :1 II _para 08 lançamentos rélativ08 s liquidações. ii OFICINA ServiQo "FORD" !�.

O J�iz deU?ireito, em sua II C ß f f R ß U f H' II • Perfcias judiciais e extra-judiciais - Re- 1:1, MEOÂNICA AUTORIZADO fl'idesJsão, afIrmou que os It [
, ii visões e Parecer - Assistência técnica contábil, :

acusados, com execção "'1\:::==::::-.:::-_-::::-.::::.-::::t? ,jurídica e fiscal.' ii - Rua Marechal Del�aro - J I R • 8 U i DO SUL - i
51 / ii

: .,::::===-,.::::::-..-.----oo·--.-_.__. __... . __ ._oo.:::-.._
• Assuntos trabalhistas - Naturalizações - n PoAllto de Ga"oll'na Depó'SI'tO de Lubrl·f.·cantes' i=

{f .
-_"---�'--"-"'_--- oo\' Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer- li'"

'" -

li

fJ •• BI••O UIII'811-
.1

ciais em g8'ral. ii' - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-' Ii
f la A�, � II • SUB-AGENTES DA OOMPANHIA Iii

ladores e Consêrto de Pneus. I!

ii
formado pela faculdade de Medldaa de

por,to Alegre li NAOIONAL DE SEGUR'OS "I P I R A N h Bsta oficina está Instalada em condiçõ�s. iiI (.
'

,',
-

'�I:" para efetuar qualquer serviço de consêrt9 ou, I.�I lIédicl Dperlder - Doença••e SubirIs - ,! GA":· Fôgo - Transportes - Acidentes .Pes-
II reforma em seu auto:nóvel ou caminhão, bem li

I'
Cllnle. 8eral' ii soais e do Trabalho - Automóveis - Respon-, II cr, retl'f'caça- d ot -tc 1=

, II sabilidade Civil _ Fidelidade. ii vmo, I o e mores" ,.� ii
C ltó

.

R'ê·1 '11' _ Todos os serviços são executados com ,==.:

'I
onsu no e eSld ncia: li

ii esmero, por competentes profissionais e a pre- li

fi Jaraguá do Snl - Rua Benjamin Cõnstant I' Bla .al. Beo'oro, 136 - Caixa PI.tll, 19

II! ç<?s razoáyels.. ,Também dispõe de sólda elé- liex-residfncia do Dr. Luiz de Souza II - JAuaui 98 SUL -
I. 'rtca e oXlgeßlo. 1.=:'\\. ,=! L..::=====::--..::==:::==:.�===:::==-====:::::::::=-;:::$. 1i;;;;;;iiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõ......iiiiiõiiiiiõ;;;o;;;;;iiiiiõ;;;;;;i; ;;;;;;i;;;;o;;;;;iiiiiõ� I �...:::::::=::::::::::=:::::::::=::::::==:r:===:::::::::::::::::::=:::::::::::=:::U

--

r

Moveis Esquadrias,
(FABRICA SANTO' ANTONIO)

& Cia.e

Esquadrias, móveis de todoil os tipo�-,--como: dormitórios, salas �e jantar confeccionadas em Imbuia, cr.istaleiras
avulsas, móveis para escritórios, cozinhas, jógos estoufados, divans, estrados para cama,

de ótimt:! fabricaQão, tapete� em diversos, padrões, congoleuns, vidros em ge·
ral para janelas, quadros., molduras e estampas.

B�oooo������OOOO.'��-���immmm_Wi1

Ill.A.S
I

Rua O.miADos R. dI lovlI n. 200
RIa EIII. Antonio Carlos Ferreira s/n.

LOJA. E' EXPOSIVAo
Avenida C.... Getulio Vargas n ..200

Caixa Po.tal n. 78 End. 'Tel,.gr,. ESQUACRIA
JARAOUÁ DO SUL'

'

,

. SANTA CATARINA

••••11
Ru Cei. rrocópio 8. de, DII,elr. ns. 28 e 34

I�I"'" OFEltECE

Fecúlaria
-

Rio Molha S.�A.
Molha. J a r-a g u ii doS ort '-_Rio

)

Compra qualquer

Aipim
quantidade
Araruta

de

e(
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(ContinuaçBo c/a 1B. página)
claramente ,a, passagem de mals prosperos estados da\
nossa organização agríco- federação.

-

Ia pera o sistema agro- Como já ee disse, os
tndustríel o que vale di- problemas a serem ataca
zer Que representa uma dos, não são poucos. E
elrerecão profunda nos dentre os muitos, há os
costumes e na própria in- que se agigantam de tal

, fluençia das classes dlrl- forma que chegam a eme-

gentc�, deslocando-se do açar de aniquilamento to-

OCA I Splan de escendencte agrá- tal, tudo o Que até aí se Agraciado com a medalha de Rui Bar- L
.

Casamenlos: Realizou-seria pare o da supremacia construiu. Exemplo que bosa O talentoso professor Frei João dia 110 casamento do sr,. \Industrial. por si grita e clama é o .

Por des p a c h o do Norberto Maurer com aAs sucessivas alterações problema da energia elé-
. Capristano Binder. Exmo. Dr., Juiz de Di- srta. EIfi Isberner.nos campos da produção, trica entre nós. A sua

'. reito da comarca, foi Realizaram.�e �?j� na'da díetrlbutção e do con- solução se fáz inadiável. Frei João Capistrano Rio, em Julho
_
ultime, deelarado cidadão bra- 8ala. das audíencísã 08'aurno. o crescimento de- Segue em trnpõrtencla, o Binder, acaba ,de ser dis- recebeu das maos do

sile'iro, o sr. Frederico" seguíntes ca.sa�entq&:mográfico contínuo, 'das problema dos traneportes, tinguido, aliás mui mere- Diretor dessa Oasa, Dr.
Neumann, residente em Helmut� Sehmídt cnm,�"varias regiões, criam ·pro· considerado em .noseo cidamente, com a meda- Américo Jacobina Da-
Corupä. tendo o preces- s�ta.,Edlth Guetz e Alcl;blemas que não po(lem tempos, como 'meio que lha de Rui Barbosa como combe, a medatha : do
so sido encomínhado pe- blades. de. An�rade com.er resolvidos satisfatória- ebre caminho ao progres- premio á seu excelente Centenário de Rui Bar- lo escritorio A COMER- a srta. Alice Fagundea, .

mente pelo unlleteral, fír- so, permitindo o escoa- trabalhoapresentado por bosa.
. CIAL LTDA. desta pra- Illrersarlos: Fazel!l anolmendo-se daí o entrosa- menro das riquezas nas ocasião das comemora- A. Casa ..d"�_ ROl Ba�,bo- ça. Ao sr.Fr�derico Neu- a�anhã. a senhQrIt,a !da;.menro cada vez rnais

I fontes de produção e con- ções do Centenário de sa, ínstttuição subordiná-
rnann os cumprimentos rIa Cacllda Wúnderhch�. .ecenruedo da edmíntstra- sequenre ebasrectmento Nascimento daquele grau- da �o Min�stério da Ec;tu· do "éorreio do Povo". e o sr. Engelberto Frei,ão publica com a_parti- dos centros consumido-. de brasileiro. caçao, funciana na antiga berger. '

>cular, cuja mutua colabo- res, a preços ecesstvets. Frei' Oapistrano é na- resideneia de Rui, no Rio
_ O" Presidente da Ainda amanhaa Senho-ração tem sido eonslde- Em gráu de lmportenela tural de Jaraguä, sendo e é destinada a coletar e

República, por decreto ra Oatarína Torinelli, es.tada das mâís SÁbias e

I
temos tambem o fomento licenoiadovem letras pela conservar tudo o que ae

l1e 28 de Jnlho p.p. aca- posa do sr. Angelo Tod ..de resultados oe meís sur- agro-pecuerto, a questão Universidade do Brasil e relacione com a vida e nelli.preendentes. Mesmo por- dos impostos e'lI neces- exerce atualmente, o caro obra do eminente brasi- Dia 16, transcorreu ISque, a experlencíe demons- sária proteção 'ao comér- go ne professor de Por- leiro.
, data natalícía dI}. srta,rra que os governanres cio legal. .J

tuguês do Colegio Sanlo Congratulamo'nos com recido prêmio .conquistH- Helga Isberner, residen.fern D obl'igaç�o de saber Assuntos dessa nature· Antonio de Blemunau. o nOSilO distinto amigo I
do, pelo !leu' esforço e te em Jàraguá Esquerdo.o que o povo está pen- sa serão debatidos na Frei Capistrano, pelo me- pelo seu tale'1to. Dia 21 a sra. Gisela Ers..aando �. e que está pen- reu.mao em apreço. E' A med.al�R d� �ui Bar- , chino Müller,. esposa dosando ou está reclamando, por isso. de máxima im- bosa

fO,
I lD

st,It,Uld8,
na

r,
�..:-:-�ftIIIIII�,:;·::::·�.��·4

..
4
..
'
..��..4, �"

sr 0,sn.i
MUller. Na, mes,'.'tomo solUÇão ás suas De- portancia a Reunião Eco- GEIsa de Rui Barb()sa ........ ........ :;......nftlllllllllllll ..•• ···'-:J 'm� data' o menin.Q Nori..;cessidades vitais. nomica do Norte Cafari- do.Rio· de Janeiro -EI COo- , 11 "GRUPO TEATRAL INDEPEIID&�E" val, Jilh� do sr. EriniIíi�,Auscultando periodica- nense, '"ndo como fecho ferm se 80S que modo

_.

.. Moser residente no Está-ment" o governo. as neo de ouro, a presença do ehe. tlspecial, contribpi�am'p.a- g� de Curitiba apresentará no igJ do do' Paraná. Dia 22 acessidades do povo, atra- fedoexecutivocaiarinense, ra as co�emo��ço.e.s cio fH) ,

T"RO RUHR i::l sra, Irmgar da Costa, es;"vés de seus tideres, �sla' que terá aSSim, ·oportuni. Centen.arl.o de _I?asc.l�.e�- J" CINE :TEA

I
posa .do sr. Wadelmarrá o' mesmo governo ca· dade de ver e senUr "in to dn lDslgn� braSileirO, ," .. ,

" "

" da GQ��, "reBid�nl�. empacUa�o a promover·lhes loco" os prqblem.as' á,1l,;: a 5 de'ljOVe�nbro �el�4,9'1 Pl}
,

, ". gO h _", ;

'.'1
S.' Francisc,o do Sul. 'Ma-(IS melOs para as�egura� gustiantes das. d!Yer�a.s I Nes,sa �ata, em sole;D1c!.�; r. Sabado, 25 de agosto, ,(IS 2,0,_' oras '.

g ria Madalena. Schmitt,e'c "c�)ßstante
, <:_resclmento classés aqui reunida,s. de reahz�da, no

,

C.ol�g.!o ��� A gozadíssima comédia em lingua alemã: :: esposa do sr. Antoniode sua produçao. ". Benvindos, pois, 0$1 San�o Antor.lO, Fr�l Joaol'
.

I' Schmitt A menina De.''; A realização dos planos componentes do ,concl(lve Cat;))s�ralJo, prof�r!� uma
'" B O'

"

B BY íl /"..,..,.,_ �'lorme Wunderlich, O sr.Dssentados na base da e que as recomendações b9hssm�a cOIl.fetenCla s�·

�::l
occc ". , , ...............

�::}
Otfred Vogel. 0. mt:l�inomulua eolaborr.:ção entr9' emanadas da Reunião te- 91'e RQl focahzado o eml- H _,..._..,.."..,...,� ............... H Joel PaQlo PeI:elra, fllhQgoverndntes e gove�nado� I nham �olução_ >. obje'tiva nenie:�o.mell! p�blico, co- :: - <.'

:: do sr. Rodo.lfo Pau]o Pe-é o esquema alraves do: imediata, são 08 nossos mo politICO, Jurl<;consu.lto. 'I
.
_ Cadeira numerada Cr$ 20,00 [reira, ge:fente dO-. R�ncoqual se traduz a estabili� Isillceros volos.

.

f-tpos,tolo da democrocla e ti ING!ÉSSOS
_ «sem número c 15,00, _ "Inco de, S, FranCISco do.dade econornica da região, ' homem de, letras, apre-

I"}'
.. , .

,fHJ Sul. Ainda namesma da-o'deS'e-nvölviß1ento de su�as
.'

. sentando a' Rui ao ralto. g (Vencia an'tecipiJc," p12lo sr. Hermann Scbultze) fHJ ta o menino Nifton Petri,industrias e 'a elévação de ,M�chado de Asais e J: ""fi" �
.

C'..4.��.:' �lIIIIIÜÚII�..�WIIWlII/� fiI'ho do sr.,Bonifacio Pe.do·;nivel d! vida de seus /:._ JoaqUIm Nabuco como. a ���.:.:.:.k:t·��,........··.���:·.• ·....-:·,c�" tri. Diá 23 o. jo.vem Nor-ba,bitantes': O f1oresci- urIn .." , lidima. expressão do hu- : . -

,',
.' berto Hafermann. Dia 24-mênto de todas as ativl-

""",
; manismo brasileiro.. -

:r , .... -
.

.',�'
!"'o.

a sra. Elizabeth Gresin"dades; eß1 resuhado, faz' I' A cop(erenc.ia foi pubJi·. -

�

,,,: - J" '.: "

'1 ge�, esposa do.: sr. Lou-.�re5cer no povo a con- cada em lanel.ro de 195Q '.C a' v'a 11; ·e 1 r'-o·' renÇo Gres!ng�r..., ,-

liança: na, a,dministração na .grande e tradt,cional , 1·1 '

• : t DUl 25 aßlversarla-Se o.publica e sera pelo mesmo r9vlsta de cultura Vozes ) 4 sr, Artur Gumz, do aItu.PO\1.0 'prestigiado, pois, re- de Petrópolis" '0 autor

} comércio do Rio
. C�rro·.encoDtr�' na solúção dos

.

Bolos enviou em separata, á Ca-
. Traja-ae;elegal)t€mente, mandan�o A todos os aniversarb

P',oblernas estaduais, a sua inais fÔf(iS I
sa �� R�i Barbosa, parao.' confeccionàr seus ternos na antes os, votos', de feliQi-,pnsição ,econo�ico-finan· -- J 'J.� ... devl<;I� Julgamento; e. por � dades do . "Correio doceita, e 'moral} eorre 08

.. 0caSlao de sua estadIa no, ) ALFAIATARIA DE Po.vo."

�_®!'®®!'®®!'®®!'®�®!'®��"i � {'Arnoldo L. Sthmitl:
-

Tosse, Asma, Brollqnile, Ronquidão, e

ResiriadOS@lfMi9ueISChwartZ4Transcorreada-(@ TODAS AS MOLÉSTIAS"O ßPßRUHO HfSPIRßIÓftlO @ .

RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 40 í � :,tali;\:o��. Encontram alivio Imediato com c. uso dO �, �
L Schmitt,' graride(@

1 �
)
.� industrial e desta·

S PHiI�r�td�Õ;iie�
á

P���tl!lßl! I I Vre&os lI�dicos, �rviC. 18111tifo f �i�:@i:� O PEITORALMAIS CONDEUIi)O NO BRASIL la!! L
.

.

.

' � i vo», envía seu cor-

2t®@;.®@i®®i®®U®®i®@,i®@.i®@).@�®.i®�@i®@Ta �ar.-�rer.-���� dial a:.aç.o•., __r
•

"',D
Diretor: AR'rUR MÜLLER Gerente: PAUtlNO PEr?RI\ Imprésso ne

' ôocíedade Qrá(iea AVENIDA Ltda.
CAIXA PostAL, 19 _ Administração: Rua Marechal Deoàóro da Fonseca, 136 - Fundado em !919 :-:-' TELEFONE N. 39

SÁBADO, 18 de 'Agosto. de 1951JARAGUÃ DO SUL SANTA CATARINAANO XXXI

'Reunião Econômica do Norte Catarinense

'PETlall CONTRA CUPA,
QUEDA DOS CA·

iELOS � DeMAIS

AFECÇOES 00

COURO CABELUDO.
T I(O:C��ltAR
POR EXCHÜI<:IA

«J) Sal�210

Virgem Especialidade
dia ClÂ\� WETZEt IlNJD)[J§IIIAl ]((})llIDllnH'e
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Carl Heinrich Friedrich
Jütte, pstabeleéido nesta
praça, por processo en
caminhado. pelo escrítõ
rio A COMERCIAL LI-
MIT:4DA. Ao sr. Carl
Heinrich Friedrich 'Jütte,

.. o.s sinceros cumprímen-
1.655 tos desta folha.

Nascimenlos "0 lar do ca
sal Affonso Franznet e,
de sua esposa dona Pau
lina Pedri Franzner, foi
enríquecído -no dia 12 do
corrente; com mais 'uma
interessante garotinha
que, na Pia Batismal re-.
ceberá o nome de Guío-.
mar Terezinha. Aos díg>.
nos prçgenítores õs vo
tos aé felicidades- do,
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