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ANO XXXII. _. JARAGUÂ DO RUL Domingo 26 de Agosto de 1951 Bta. Catarina - N. L656 CU.R.NT.I!.,
Palllino Pellrl

f\ VISITf\ ·GOVERNI\MENTf\L
O CONCLAVE EC0NOMrcQ

A Reunião Econômlca do e Saúde, Dr. João José de da Reunião Econômica, I Juiz de Dlrelto da.Comer- ag.radecido em nome do I polícia, tendo nessa oce
Norte Catarinense constí- Souza Cabral e exma. estando a sala repleta de ca que foram recebidos sr. 'g-overnador o sr, dr. sião usado da palavra o
rulu um dos maiores econ- senhora; Secretário da Fa- autoridades e povo. com estrondosas palmas João Bayer Filho. O brln- ilustre secretário da s!i.
recímentos de repercussão zenda, Dr. João Bayer Ft- O presidente, sr. Artur e p,assaram a tomar lugar de de honra 'ao er. Preel- gurança dr. Luiz de Sou
na vida econômica e ad- lho; Secrerário da ôegu- Müller, designou então a na MêSa. \. dente da República foi ze, é;I quem se deve esse
mtnlstrenve désta zona do rança Pública, Dr. Luiz de comissão de coordenação Com a palavra o ': sr. feito pelo sr, prefeito Ar- melhoramento.

'

Estado de Santa Catarina. Souza e exrna. senhora; da 2a. Reunião a ter lu- Artur Müller, que hevíe rur MUller. A churrascada oferecida
Quarenta e um. repre- Secrerärto da Viação Ó- gar no próximo ano.rcom- sido designado pare. fazer. Num dos próximos nú- pelo diretório da UDN tê

sementes dãs diversas bras Pübllces e Agricul- posta dos SDrS. Br: Ärol- o dtscurso de encerramen- meros publicaremos' 'os ve lugar ao meio dia, ten-
-classes e da edmlnlstreção rura, Dr. João Colín e ex- do Carneiro, de Carvalho, to, êste fez longo, relato discursos pronunciados. do comparecido mats 4e
e leglslatlvo reunlram-se ma. senhore: Prefeito da srs. Mário Seporítí, Mar- dos trabalhos da Reunião Tanto a sessão da �reu· duzentas pessôas.

.

pare discutir assuntos Capital, Dr. Paulo Fontes tim Zlpperer, Artur Brei- e das suas conclusões, nião econômica como' o
d e i n t e r e s s e s d a e senhore: Comandante rhaupt, Itamar Cordeiro. ,

terminando (Vafirmar que banquete foram irradiados -x -

.

coletivldade e trazer aos da Polícia Militar do Es- Logo em seguida deu os que ali se encontravam pela Rádiolqraguá, sendo As 14 horas teve lugar
poderes públicos os seus rado, CeI. João Alves Mac conhecimento de que os havíern.dellberedo prestar o baile abrilhantado pelo a inauguração da escola
reclamos e colaboração rinho; Capitão Euclides snrs, deputados Francisco sua eolídarledade. a óbra Jazz Elite de Corupá. de Vila Chertres, onde os
para resolver os pröble- Simões, da Casa Militar Ma�carenhéls;, Olívio No, edmmterrenva do gO\ler- '. ::... x- visitantes foram recebidos
mas que mals afligem a do Governador; Tenentes bregà, Horacfo Rabelo, nàdór pera solucionar o Pelas' 9 horas' do dia pelos elunos da Escola

, população. Piragual Tavares, Ajudan· Waldemar Grubbe, Preto- problemas ventiladós. 18,
.

o sr. governador e co- daquela localidade e de
Desde o dia 17, as 9 tes de Ordens do Coman- genes Vieira e' Fernando Em seguida o �r. Go- rnltlva dlriglu-se a Ribei- João Pessôa e Santa Lu-

noras da manhã e fazendo do da Poltele Militar e de Oliveira e os 'snrs; vernedor 'pronunciou o rão do Molha, onde íneu- zia, além de grande messé

f.rês sessõ.es p.or
dla, oe Waldemet Aguiar Borges,

I
Francisco Bertegnollí Jr., importante' discurso que gurou .

ii
'

escola,' . tendo, de povo.
.

convencionais trebelheram Ajudante de Ordens da Frederico Heyse, Alfredo publtcerernos
.

na integra além da professora dona Depois do hastearnenro
incessantemente nos estu- Secretaria de Segurança Di� Carlos Brandes, no próximo número é que Alzira Picoli, discursado da bandeira e cantado: o

dos dos diversos temas Pública; senhore Oswaldl- Ney Franco e Emilio pelas afirmações cetegö- 0:;1 srs, A'leixo Delagtustl- -Hlno Nacional, felarern a

apresentados, podendo ao na Cabrel Gomes, Direto- Mehnke constituiriam a ricas do ilustre chefe do ne, Inspetor Escolar,: em profsssora Ivere Paterno,
final apresentar um trabe- ra do Departamento de comissão de organisação executivo cararinense, mar- nome .da ' população e dr. -o sr. Artur.�MUlt�r, epl.'no·
lho profundo sôbre oe Educeção; Dr. Afonso Vei dos estatutos e medidas cem o inicio de uma ére João 105é de Souza Ca- me de pQp,4:!açãp ,

e, O sr•.

problernes e aconselhar a ga, Diretor do Fomento preliminares pera a Iun- para o norte caterinense bral, secretário da; educe- di". c', João Jo�é de ,Scfuza
solução dos mesmos. Agrícola; Dr. Felix Sch- dação do sanatório para e todo o Estado. ção, em fJome do sr. Go· Cabral, em nome do sr.

Ao todo, foram subme- miegelow� Diretor do DER; tuberculosos do norte ca- O discurso de 5. excia. vernador, sendo oferecido Governador.
lidos li apreci'llção da Reu Dr. Schaefer, Dit'etor da tllrinense.

'

éra sempre cortado de aos visitantes um café
nião 33 temas, todos des, Defeza Vegetal; Dr. Jorge Com a palavrll o $r. grandes apláusos dos "re· com laura mêsa de doces. Logo ápós o corfe, da
criminados na pu�lh;ação Llicerda, Deputado Fede� Martim Zipperer deu co- senles. A benção do prédio e fita shnból1ca, o rev. Pli-

que fazemos em oU'fra par- ral. .

. nhedm.entQ da �ntrevista Dando por encerl"ada a entronisação do crucifixo dre Orlando procedeu a

te désta folha, e _,gue. ir�-, ,!:'Va cidad�� 4 phtir 99 g�!, ä:� ç�.!.'! .

.
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__ �;;r��Jq A'�.,- .Padle he�o 'd,o Rrédj,9.��
,mos anatisando: emnÚU1e-- G."ásió SãO" Luii, eSfã- glid6 de aVlstar'se t1v�rl'- gra eceu a preSênça os rlando: - - .

ciffxo alf e'ntronlsado;�
ros sucessivos;' vam formados os 1I1unos com o sr. governador sô- representantes mUDicipdis As tO horas o sr. go- As 16 boras, o sr. Go-
Todos os problemas desse estabelecimento de bre o problema da energia, no conclijJ{_e, tendo pala- vernador do Estado visito-u vernador deu início a dis

..eram debatidos .cOrD cla- ensino, do
_

G. E. Divina elétrica.. ,vras d�. -espeCial agrade- o Ginásio São Luiz, sendo puta futebolística em sua

reza" vendo a realidade e Providência, do G. E.. Cong-ratulava ,se com ,,08 cimenlo aos seus compa· i'ecebido pelo' �r. diretor homenagem entre as_equi
sem demõgocia. ..

Abdon Batista e secção conV#sçionais pela deci- nheiros ,de Mêsa srs. Pro-, Irmão Ernesto José e cpr- pes do Club�, �,�wpe,ndí e

A Mês�, con.�tituid.12 dos d� .ginásrica dO. Clube A� são Çllfegóri,cé! do sr. Q'o- tog,enes V!eira e Fr8��isco po-de �rofessores o. �tléUÇO. -9� �ãol"'rano
sors. Artur MUller,. �epu- tlétlco ßaependí. vernàijor de em l!m ano Bertagnoh � os auxilIares DepOIS �� . percorrer.e�, CISC.O, �,dJspy.!a ?� taça
tado PrOfo2'eneS VIeira e Em frente ao Paço Mu- resolver es�e prohlema da secretaria, que tanto todo o edlflçl�, aos' V1SI- «Gov,er;napor ,Irlll.e�t, Bor

agronomo dr. Francisco nicipal os ilustres visitan- com a linhll Florianópolis haviam- conlribuido para lantes ,foi" dfére�ido um nhausen», instituida pela
Bertagnolli, diciplinava as tes foram saudados pelo Jaraguá. O orador ainda o êxito do conclave. "GoPó tlê vinho 'e �oces. Prefeitur.a Munici�al?
matérias submetidas ,a dis· dr. Alfredo Zimmer, ilustre prolongou-se em com�nrá- -x- "�o .. ,Tan1to a comitiva go· Êsse Jogo termllJou nu-

cussão e dirigio seJ11 in- Promolor Público dll Co- rios sobre o ,problema t' ." .
, , v�rnãmental como os snrs. ma. empate de 5 a 5, pelo

cidentes tod05 .08 traba- marca, que disse _
da ,Sé:I; também sôbre o êxito� da A noite teve :lugar Q c.ö,trv�oéipnais! que. �nte;. que haverá mais doÍs jo-

lhos. tisfação da população em R�uni�o, cujos resultados banquet� qile,:,a Prefelt,ura n<?�m�ll"te haViam VISitado gos.
.

-x- r�ceber tão honrosa visita ..0 entusiasmava e autori- com à! coJ,áboração
-

da aquele exemplar estabele· Emquanto se reqhsava.
Ná tarde do dia 18, che- Em nöme da sr. Gover- sava a levar aos seus 1600 'população Qf�receu aos i- çiJPento de ensino .em o jogo,' as senhorliS Jara-

gava a Jarllguá o sr. Go- nador agradeceu o sr. de- operários palavras de' fé lustres visitantes, cpnstnn- �ompanhi6 do sr. Deputa- guaens-es ofer,:ciam a ex

vernador Irineu Bornhau".. putado Federal dr. Jorge em melhores dias.
' do de; 300 talheres. tado Waldemar Orubba, ma, - ua •. Marleta K0!1d�r

sen e sua comitiva, sendo Lacerda, em uma brilhante 'Em sE:iu,i�a o sr. pre'si- . A ofert�. dessa homen�� tiver�m palavras de franco Bor�hausen, um coktall no

recebidos na divisa. do oração. dente ,desHipou á� ,comis- gern foi. feita pelo exmo. elog,lo�.
. Care Buhr, homenagem da

munidpio pelas' atÍtorida- Após o desfile dos es- são que, dêv,eiíp4íUroduzit ,sr. dr. JQão Mar�ondês d.e "" �s ,11 hor_as, teve IUg�r qu�J tomaram parte; a� �e-
des e convencionais. çolares, o sr: Go�ernador nOJ��i,:!"Q. W's snrs. 00- M�)tºs, digno JUIZ de Dl' I? I�,!u�uraçao da e�tdçao mais senho!as qu�, Vlslta-

-x- presidiu o sorteio das vernador do Es-rado' e. dr. relto da Comarca, tendo de 1-adlo da delegaCIa de ram o mUOIcíplo.
A Comitiva Governa- máquinas oferecidas pelo __

o -----------------------

mental estava composta de Departamento Ag-ro - Pe-
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��uE��:!;h����rnead�:��: ��1!��0d�e ���:�!:;1�s e�I:,
.

rasla.'n O contas.
sra. d. Marietd Konder Bor- publicada em outro local.

nhausen, �ecretário do In- As t 7 horas instalélva·se
ferior e Justiça, Educação a sessão de encerramento

r===��;��=;;;bÓ;�;;�='l
II;! eelllll.1 .!.:'.�
<I ,As autoridades que esta assinam,

I!
:; con�idam os escolares e o povo em ge- ;;

II ral para recepcionarem o Fogo Simbó- II
:; lico, que deverá chegar a esta cidade, !!

IIII pelas 18 horas do dia 26 do corrente, li,de�endo, fic�r guardado a noite no AI- ..

li tar da Pátria, armado ,em frente a Pre- ii
ii feHura Municipal., iiii Na' manhã 'seguinte, dia 27 c;leverá li
II ser conduzido pelos atlétas Jaraguaen- iI
:: ses até a di�isa com o municipio de II

II Blum€llau. II
ii Jaraguá' do Sul, 22 de agosto de 1951-.

11
li Dr. Marcorides �e Maltos ..: Juiz de Dir.eito ii
ii nrlur Müller - Prefeito Municipal !!

I! ler Fraßco � Presidente da Camara, li
i.�:::::::::::::::::::;:::::=::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::!i

ao 'povo
o Governador Irinen' Bornhausen depõe perante ra Opinião pública

,

.

Aproveitando á �portunidade o�erecidl:!- p/Primeira Reuniã? Econômica- dos Mun�('Ípios
.

do Norte Catarmense, S.' Excla. o Sr. Governador exphca ao povo de Jaraguá do

Sul a verdadeira situ<1<;ão do Estado' de Santa Catarina, - A verdade acima d,e tudo

Na oportunidade do encerramento da P.rim�ira Reunião Econômica d08 Municipios do Norte Catarinense,
realizada em Jaraguá do Sul, o snr. Irineu Bornhausen, Governador do Estado <Ie Sanla Catarh'la, pro
nunciQu o importante discurso que abaixo, se' publica, e no qU,al vem claramente exposto a ,situação

.

financeira .do Estado, no momento átual e suas possibilidades para o futuro.
A in1p.ortante peça do sr. Governador é bel11 um ,documento que revela a. hon..:st�dade de pro�psitos de

S. Excia. qut: procura dar a :�anta Catarina o que Santa Catarma precIsa e merece.
'

Foram as seguintes as
'.

palavrlls de S, Excia. :

"Meus senhores. si�;a da ','qual !ve�h6, d�s- bre os problemas peculia- pj�ito dinamieo, � realiza
. ,frutando, 'desde qu�" aquí res ao seu município, dor, de quem Ja�aguá do

Sejam as minhas pri- cheguei, 'o mais afetivo e ofer�cendo-no:J, na ordem Sul espera uma obra. ad-
meiras palavras, de agra- ,.agradável convívio."" geral �os trabalhos;' uma mini§lrat;ya � �Ilura das
decimento ás auloridades

" <" , visão, de conjunto das, SU�iS a�pj��çõ�� pôs de

locais, especialmente ao Em. �egund() ,lugar, ;.q�e ,:necessid�des; que 'no mo- m,9,Dif�t�d�1JI:1��pecto de-

prefeito �rfur MUller" pe- rQ fehcltar ·�os pe,!? eXJt� itt�nto, mais afligem, o
.

.v"HISç' }f}tereW'P�te. ��
las atenço.es e �ent.t1ezas desta reUDlao, cUJos tra Natté 'do Estado,.n, "", \' :rfJO�Q",��dqêJ�cC?po.mlca e

que me tem prodlgaltzado, balhos dec<?rreram d.entro , , " _,
'" ._

• "'._ ,tlSO<llaJ:, o .entr�laç��en�o
e à população dêst.e mu- de um chma cordllll e Esta r�uDlao, .

em

tao, dos p1'oblemas mUOIl.ipalS
.' nicipio, gente simples e compr,eensívo� tend? cada .boa �ora promo�lda pelo "

. • •

boa, laboriosa e progres- partiCipante dlscorrtdo 150- prefeito Artur Muller, es· Conto J! ú/!:J:!.,::.p�gln.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA - 26-8- 1 951 2

Edital de Prlmelra Praça
O Dotor João Mercondes de Mattos, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estedo de Santa
Catartne, BI�SiJ, ne Formá da Lei etc,"

faz saber a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de - vinte - días,
virem, ou dele conhecimento tiverem ou Interesser

possa, que, findo esse prazo, ha de ser arrematado
por quem mais dér e maior lances oferecer, em Iren
te ás portas do Edificio do Forum, no dia 5 do mez

de setembro víndouro.ras 10 horas, o imoyel perlen
cenre a Elfriede Wachholz, e abaixo descriminado:

1',) 6.697.26 9/16 metroe quadrados de um ter
reno sito nesta comarca, no distrito de Corupá, a

estrada Ano Bom, fazendo frente no RiQ Humboldr,
fundos com ten as de Guilherme Borchardr e de ou

tro lado, travessão dos fundos com terras dos Prin
cípes de Joinville extremando de nrn lado com terras
de Gnilherme Borchard e de outro lado com as de
Carlos [antsch, contendo a _área de 63500 msã, o

terreno todo, sendo que a parte avaliada mede
6.697.26 9/16 ms2. avaliada em cr$2,OOO,00.

Cujo imovel constante do auto de avaliação dos
euros de uma Notificação em que é requerente Pau-I
lina Wachholz, será levado em hasta pnblica de ven

da e arrematação em primeira praça, pelo preço da
avaliação, isto é, cr$2.090,00 (dois mil cruzeiros).
Assim será o reférido imovel arrematado
por quem mats

"

dér e- maior lance oferecer,
no dia, hora e lugar acima mencionados,
podendo o mesmo ser examinado por
Quem Interesse tiver no lugar onde, se acha situado, -----------
no distrito de Corupá. E pera que chegue a noticia
ao conhecimento de todos se passou o presente
edital que será afixado no lugar de costume, as

portas do Forum, e publicado pelo jornal local Cor
reio do Povo. - Dado e passado nesta cidade de
Jaraguá do Sul, aos sete dias do rnez de agosto do
ano de mil novecentos e clncoenra e um. Eu, Ney
Franco, escrivão, o subscrlvl. (a) João Marcondes
de Mattos, Juiz de Direito da comarca. Está con

forme o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 1951.

O Escrivão NEY FRANCO

r@!@)@Y@)@Y@)@Y@)@!@)@!®@Y@)@Y@)@i'®@!@)@Y@)@Y"@)� ..
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Tosse, Asma, B�OJqu.íte, Rouquidão, e Resfriados ,
(@ TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPftRflHß 'Rf8PIRßIÓHIO �
I Encontram aHvio irnediato corn O uso do �

I
. Incomparável @1

i Peitorill dI! ORgieo Pl!loll!lßl!· i
@) O,_,,-EITOBALMAIS CONDE(;IDO NO BRASIL �it@®l®®i.®®l.®@4®@.i.®@Á@@.i.®@i®@l®®l®®l.®®i...@@,a

CO' rrellO do POy-O ,��:=:P�i . ��i!:�or�o�o :'��:.��:.aM.��.a�I:�e� 1\ t.\TJ 1\ 1T»l[1TIr 1\ � Direito da Comarca de leregué do Sul, Estado de
Rua MI. Deodoro N. 136 - � �H ßllß .!1\L�

i"
Santa Catarina, Brasil, ne Forma da Lei etc.

� "Faz Saber a todos os que o presente edital de
Telefone N' 39 - C. Postal, 19 � Bebidas Boss Ltda."" primeira praç�, com o prazo de> vi�te-dias, virem, ouJARAGUA DO SUL

W���������. dele .conheclmento tlve�em ou Interesser possa,
Santa Catarina que, findo, esse prazo, hao de ser arrematados por

quem rnals dér e maior lance oferecer, em frente as

portas do Edifício dô Forum, no dia 3 do rnez de
setembro vindouro, as 10 horas, os bens pertencentes
a Wally Ienrsch Van Dealen, cujos bens vão abaixo
descrlmínedos:
1. - De um terreno a rua Independencia, em Corupä,
fazendo frente na rua com 30 rns., fundos com a rua

Lesslng, extremando de um lado com rerres de Carlos
Iantsch, com terras dos herdeiros de Ernesto Zimmer
mann, com 74, 70 ms. do outro lado com 79, 49 rns,
com a estrada de ferro S. Paulo - Rio Grande, com a.
área total de 3.084 ms 2. transcrito sob nO. 3, do O
ficiaI do registro de imoveis, sr, Rodrigo de Olivei
ra Lobo, de [oinville, aos 4 de Janeiro de 1930, a á
rea de 308, 40 ms2., avaliada em cr$2.000,00.
2. - De ume casa de morada,' sobre o terreno supra des
crito, uma perte, no valor dig'o avaliada em cr$7.000,OO.
Total e-s 9.00000.

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do SUl, Estado de
Santa Catarina, Brasil, nel Forma da Lei, ,etc.

Faz saber a fodos os que o presente edital de
primeira -praça, com o prazo de - vinte - dias, virem !f!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa, Fábrica de Ferramentas Agrícolasque, findo esse prazo, há de ser arrematado por quem _

mais dér e maior lance oferecer, em frente ás portas DE PEDRO H.�NGEI.,

do Edifício do Forum, no dia-I'. de setembro vindouro, Estrada JaraguÀ Esquerdo
as 10 horas, o imovel pertencente � Rudolfo Selonke, JARAGUA DO SUL - STA. CA'fARINA
constante dos autoG de um pedido de venda de bens de
incal'az, em que é requerente Oscar Selonke, cujo Executa-s� .qualquer serviço dé ferramentas

imovel vae abaixo 'descriminado: agrícolas para uso de lavouras, como:
1', No lote de terras n', 3, da Linha Patrimonio, Machados, Enchadas Foices etc.

Distrito de Itoupava, contendo a área de 142. 780 Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido
ms2., transcrito no livro 3 - C, sob n' , t 6. 214, ava- �;;;;;;;;;;'iiiõii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiliiõiiiiiiiiiiiiiii'"

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

Ribeirão Massaranduba, ao Oeste, com ferras de
Walter Ribak Juniuf, ao Sul, com terras de Alberto
Klug e ao Nort, com o quinhão dado ao herdeiro
Oscar Selonke, contendo a área de 19.196ms2. ava-
liada em cr'1.500,OO. .

Cujo imovel constante do auto de avaliação de
folhas do referido pedido de vendG 'de incllpaz, será
levado em hasta publica de venda e arrematllção
em primeira praça, pelo preço da avaliação. isto é,
cr$1.500,!)0 (Um mil e quinhentos crnzeiros). Assim
será o referido bem arrematado por quem mais dér
e- mllior lance ·Oferecer, no dia, hora e lugar acima
mencionados, podendo o mesmo ser examinado por
quem interesse tivt>r, em o local onde se acha si
tuado, no distrito de Massaranduba, Municipio de
Guaramirim. E para que chegue a noticia ao conheci
mento de todos se passou o presente edital que· se
rá 'afixado as porta, do Forum, no lugar de costu
me, e publicado ptlo Jórnal local "Correio do Povo"
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos primeiro dia do mez de agosto do ano de mil
novecentos e cincoenta e um. - Eu, Ney Franco,
escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes de Mattos.
Juiz de Direito da CDmarca. Está: conforme o origi
nal. do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 1. de Agosto de 1951
O Escrivão

Ney Franco

iproibição
Proíbojtermíuantemente
que os:i�'animaisl [do sr.

Rudolfo Bcheíbelt andem
em meu terreno ä'Estrada
Isabel. não me responsa
bilizando pelo que acon

tecer, pela não observan
cia deste aviso, alias feito
repetidas vezes pessöàl
mente.
Oorupä, ia de Agosto

de 1951.
Germano :Ramthu·n

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA

. ASSINATURA ANUIU
Cr$ 35,00

Filmes lodak e Wena, da
tod o S tamanhos V. S.
poderá adquerir na CA

ISA REAL.GiER.NTE

P,wino Pedrl

AVÓ! MÃE! fiLHA!
TO (j AS. OEVEM USA R

I f��E�j���I��A
. A MUlHEl EmARA DORES

lLlYIi AS c6uc,s UTERIlAS

t::=:::::::::=:::=:::::::::::::-.::.-::!:::::::::::::�:::::=::::::::::::::::::::::._.:::::::::::::::::::::;':.,
. II

B AUTO JARAGUA S. A. iIi!.I I ndústria e Cornércio

� OFICINA Serviço "FORD" ii

U MECÂNICA AUTORIZADO II
H - RI. Marechal De••ora - J A R A li U A DO SUL - !l
•• II

ii Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii

"I: - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- li
I ladores � Consêrto de Pneus. I:

ß Esta oficina está instalada em condiçOes li

JII 'IIpllra efetuar quàlquer serviço de consêrto ou

I reforma em seu auto:nóvel ou caminhão, bem n ---------_--_------
ii CCimo retificação de motores etc. . .

-

li

H Todos os serviços são executados com II
ii esmero, por competentes profissionais e a pre- II

II ços razoáveis. Também dispõe dt: sólda elé- ii
H trlca e oxigênio. ii
'=====:::=:::===========--.)j

EmDtttea-ac oom vantaeam par.
combAter •• Irr�ularldad.. de.

.

fun�G p.ri6diç.s du ••nhora.

I: Cal�fltlll II I�ulaclor .....
,... itYÕ8S

FLUXO·SEDATINA
peta .�. comprovlloda .fto6ota •
maaJto ,..It_dlt. Deve ..r u'_

com conflanqa

FLUXO..SEDATINA
Bccn'TiU.•8:1 •• 'tODA P.l�

BOM PARA,\-

TODAS AS IDADES
Aalegrla infantil ein casa. na escola e no.

brinquedos é indicio de saúde, vigOr e
energia. O ••OTONI(O FONTOURA,
o eompanhelro constante da criança
_dia, é o mais eompleto fortifican
te. bom em tod�� perfod� da vida.

BIOTONICO
FONTOURA

CASA. DAS TINTAS
A MAIS AlVTIGA VASA DE .lOIIiVILE

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 8ua amavel fre.
'guesia em Joinville, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer recebera ordens. '

.1_B.Eel
Tintas para Pinturas de Casas. Móveis,

Maquinas; Caminhões, Automóveis, ete.
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para janela.
MATRIZ:

I RUA DO PRIllVIPE, 880,
Wer cio ColÚrclo cl. na...

Cujos bens constantes do auto de avaliação de
folhas da ação de outorga judicial em que é reque
rente Vally [antsch Van Dealen e requerido Wilhtlm
Van Dealen, será levado em hasta publica de venda
e arremeteção em primeira praça, pelo preço da
avaliação, isto é, cr$9.000,00 (nove mil cruzeíros).
Aesím será o referido bem arrematado por quem mais
dér e maior lance oferecer, no dia, hore e lugar aci
ma' mencionados, podende o mesmo ser examinado
por quem tnteresse tiver, em o local onde se acham
situados, no distrito de Corupé, nesta eomerce. E pa -

ra que chegue a-noticia ao <.Onhecimento de todos se

passou o presente edital que será afixado as portas
do Forum, no lugar de costume e publicado pelo
Jornal local "Correio d9 Povo". Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul. aos dois dias do
Mez de agosto do ano de mil novecentos e cincoen
té! e um. Eu, Ney Franco escrivão, o subscrevi. (a)
João Marcondes de Mattos, -Juiz de direito da comarca.
Está conforme o original, dou fé

_

Jaraguá do Sul, 2 de agosto de 1951.
O Escrivão

NEY FRANCO

REtif\TO V1f\L TER IaMÉDICO
CLINICA GERAL - C:RURGIA - DOENÇAS

DE SENHORAS - PARTOS

DR

ULTRA- SOM - Tratamento moderno e efi
ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum
bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos.
inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
Afecções da peje, fístulas, varizes e úlceras re
beldes. Asma, afecções do estômago, ete...
MASSAGENS ELtTRICAS - Tratamento

das Paralisías com reativação. das funções
musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun
cional dos músoulos em geral, da bexiga. or

gãos digestivos. etc•..
ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO

CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO
BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

infr�-vermelho.•.
CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros

(Jardim Lauro Mueller) esq. Rua '9 de Março'
das 9 ás 12 � das 3 ás 6 horas

RESln:�,NCIA - RuaMinistro Calogeras, 350
Fone 305 - J O I N V I L L E • S. C.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 26-8·1951 3

-Reunídc Bccnömleo do norte aatarinense»
TEMÁRIO

, 1) Energia Elétrica
2) Transportes
3) Fomento Agro-Pecuário
4) Economia PÚblica' e Particular
5) Defeza do comércio legal
6) Educação e Saúde.

OONVENOION AIS

Indicação de Alexandre R. Worell e de Paulo
E. Wielewski.

APROVADO, de acordo com o parecer da co-
missão técnica. _ _

TRANSPORTES

APROVADO de acordo com o parecer do sr.
Dep. Francisco Mascarenhas.

5 - Indicação do snr.• Aguinaldo José de Sou
za, pare que sejam postos em prática as resoluções
da sa. Reuntão, Economica Agrícola de Lajes, refe
rentes ao fomento agro-pecuário.

APROVADO de acordo com o parecer do Dep.
Francisco Mascarenhas.

.

6 - Indicação do snr. Dr. Francisco ßerreg.
nol� lnr, pera que o Governo do Estado pelos seus

orgaos competentes insentive o uso de correrlvos
calcáreos e adubos.

.

..

"

APROVADO
7 - Indicação do Dr. Francisco BertagnoJli Inr.,

recomendando a criação da Secretaria da Agricultura.
APROVADO nos termos da Comissão Técnica.
8 - Indicação da Associação Rural, de Iaragué

do Sul, recomendando o seguro' do trabalhador ruo
ral pelas Associações.

APROVADO de acordo com o relator da Co
missão sr. Carlos Brandes.

9 - Indicação do Dr. Aguina!do Iosé de Sou
za, solicitando ao sr, Ministro da Agricultura a lo.
callseção de um vetlrlnérlo em Ieragué do Sul pera
atender toda a zona.

APROVADO

ECONOMIA PÚBLICA E PARTICULAR

I

1) ARTUR MULLER . Prefeito Munic. • Presidente
2) Deputado Protógenes Vieira - 1. Secretário
3) D.r. Francisco Bertagnolli Inr. • 2. Secretário _

Presidente da Associação Rural de ::>orto União re-
presentando o Prefeito

'

4) Ney, Franco - Presidente cla Câmara Municipal de
Jaragua do Sul .

5) Iremar Cordeiro - Prefeito de Araquarí
6) Wilson Floriani - Presldente.de Câmara Munici
pal de Araquarf 1 - Indicação de Artur Müller, propondo o

7) Alberto Bornchein, da Assocíação Comercial de arrendamento pelo Estado ou emancipação edrnlnls-
Joinville trativa, do trecho da Rede de Viação Perané-ôanre
8) Ernani Lopes, da Assoe. Com. de Joinville Carerlne, que constitue o 3. Distrito do Trafego.
9) J. Parucker, « « « «« Aprovado pela comissão e plenário.
10) Dr. Aguinaldo losé de Souza - Presidente da As. 2. - Indicações de Protógenes Vieira, Carlos
Rural de Jaraguá do Sul

,
Brandes Junior e Alf,redo Diener, pera a' reconstruo

t t) Mário Saporifi - Presidente da Câmara Munlcl- ção da Estrada Dona Prancísca.
pal de Mafra Aprovadas as duas proposições.
12) Frederico Heyse - Prefeito Municipal de Mafra 3 - Indicação de Alexandre R. Worel e Paulo
13) Ary Honorato Farias· As. Rural de Mafra .Erico Wielewski, solicita que continue a serem con- 1. _: Memorial das firmas Cta, Industrial de
14) Martin Zipperer - Com. e Ind. de S. Bento do Sul servadas pelo Estado os 36 kl. da Estrada ltarópolls Moveis, Péricles Virmond & Cia. Ltde., Industrias
15) Carlos Zipperer -« « « « « « Papanduva e os 60 kl. da rodovia Ibirama -Italöpolls, Oxford - ßrasíl S/A., Indusrríes Artefama S/A., Fá-
16) Arthur Breithaupt • As. Com. de Ieragué do Sul ambas intermunicipais. brica de Moveis Leopoldo S/A., Artefatos de Madei-
17) Dr. Haroldo Ferreira - Presidente da Câmara O plenérlo, de acordo com o parecer da Co- ras Serraltense Lrda., Moveis Danllo Ltda., José e

Municipal de Cenotnhas missão Técnica, aprovou a indicação, já que se trata Guilherme Weihermann e Carlos Zipperer Sobrinho,
18) Benedito Terézio de Carvalho - Prefeito Munici- de terras Iertels e a serem colonisadas. solicitando medidas pare o reflorestamento, meios
pai de Canotnhes 4. - Proposição do deputado Waldemar Grub. pera custeio do serviço e defeza da matéria prima,
19) Alexandre R. Worell - Prefeito Municipal de ba e prefeito Artur Müller, de aplausos es declara- especialmente madeires raras, cuja exportação deve
Italaópolls _/ ções do snr. Governador do Estado referente a li- ser dificultada.
20) Paulo Erico Wielewski � Presidente da Câmara gação elétrica Florianópolis - Ieregué e construção , APROVADO e enviado ao Poder Executivo com

Municipal de Iralópolls ,

da rodovia Porto União· São Francisco do Sul, de o pedido de provldenclas adequadas e aproveítemen-
2t) Arno Duvolsln - da As. Rural de Ireíõpolls passagem por Corupá - �ão Bento do Sul e bem to das- sugestões.
22) Wenceslau Wielewski - As. Com. de Itaiópolis assim a retificação e revestimento da estrada já e- 2 - Indicação de Wenceslau Wielewski, sobre
23) Alois Tyska - Câmara Municipal de Italõpolls xistente até aquele porto marítimo. seguro ao trabalhador rural por intermédio das As-
24) Emillo Mehnke Junior _ Prefeito Municipal de APROVADO por unenímldade, de acordo com sociações Rurais.
Guerä-Mtrtm o parecer da Comissão Técnica. APROVADO com a recomendação de serem as

25) Wolf Heinz Antonius - Secretário da Prefeitura 5 - Froposlção de Benedito Terézlo de Caro' medidas projetadas encaminhadas aos snr, deputados
de Guéré-Mlrlrn valho [nr., referenre a ligação rodoviária de Caçador da zona.

26) Paulo Wagner - Câmara Munic. de Guará-Mirim a Oanoínhas (30 'kl.) pera que as classes produtoras 3 - Indicação do prefeito Artur Müller, sobre
27) Carlos Brandes - Prefeito Municipal de Campo possern encaminhar seus produtos ao porto de São a liberação da banha colonial, pera sua aquisição
Alegra , Francisco do Sul, abandonando o longo traléro. CA- peles fábricas legalisadas e pera que sejam, pera
28) Ladislau Laska - Câmara Municipal de Campo ÇADOR. Palmas - Estratégica Paraná (Curitiba - efeitos de exportação do produto, considerada uma

Alegre' ,São Matheus) alé oJ localidade de Paula Pereira. só zona Santa Catarina e Paraná.

29J Alfredo Diener - Pref. Munic. de S. Bento doôul APROVADO de acordo com o parecer da Co- APROVADO de acordo com o parecer da Co-
30) Luiz Günrer ' As. Rural de S. Bento do Sul missão Técnica. missão.)
31) Deputado Waldemar Grubba - Jaraguá do �ul 6 - Proposição de Aroldo C de Carvalho, 4 - Indicação do snr,' Artur MUller, referente

i2) .

c "Francisco Mascarenhas - São Francis· com emenda da Comissão Técnica, para soHcifação ao pagamento do Fundo Rudoviário.
co do Sul 'ao Departamento Estadual de'Estradas dê Rodagem APROVADO

33) Deputado Olivio Nobrega - São Francisco do Sul da aquisição de máqllinas destinadas a cot1s�rvação 5 _ Indicação do Dr. Aroldo C. de Carvalho,
34) Horácio Rabello . Guará-Mirim e construção de rodovias, p/revenda aos municípios. pleiteando por intermédio da Reunião, a isenção do
35) Dr. Fernando de Oliveira - Caooinhas APROVADO com emenda.

36) Dr. Aroldo C. de Carvalho'- Associação Rural 7 _ Proposição enviada por Adolfo Antonio imposto sóbre vendas e consignações para as Co-

de Canoinhas Emmendoerfer, referente a ligação. Campo Alegre _
operativas de Produtores de Mate.

37) Dr. Alfredo Adisson - Prefeito Municipal de São Itapocuzinho. .
.

..

.
.

APROVADO

Francisco do Sul APROVADO o parecer para recomendar o pe- 6 - Indicação dos snrs. Odilon Vilela Veiga e

38) Darcy Rangel - ,Associação Comercial de São dido ao Executivo.Estadual., Itamar Cordeiro, solicitando sejam dispensados aos

Francisco do Sul 8 - A As�ociaçdo Rural de Jaraguá do Sul, pequenos produtores os' livros fiscais de' vendas e

39) Felippe Mussi - Associação Rural de São Fran-, pede providências para o transporte de frutas na Re· consignações, ficando sujeitos tão somente ao blo-
cisco do Sul de de Viação Paraná _ :Sanla Catarina.' co de Nota Fiscal e sujeitos ao pagamento por

40) Emilio Engel - Câmara M. de S. Benlo do Sul A Comissão Técnica é de parecer que sé sugi- verba do referido tributo.

41) Odilon Vilela Veiga - Pre_sidente da Câmara ra ao Governo do Estado e a direção da fetrovid APROVADO nos termos do parecer.

Municipal de Guará-Mirim entre em entendimento com a Viação F�rrea do . R. ,.

G. do Sul, para melhor'atendet. a exportação de Fru- 7 -:- Indicação do vere�dor Herb'ert Schneider,
tas para aquele Estado, de litoral catarinense. referente a casas populares.

APROVADO, para remessa a bancada catllri-
FOMENTO AGRO -PECUÁRIO nense na Câmara Federal

4 - Memorial de Mário Andrade Seporltí, Pe
dro Kuss e Frederico Heyse de Mafra, com consi
derações em torno do problema de energia elétrica
e aplausos ao Governador do Estado pelas medidas
tomadas pera resolver o assunto.

APROVADO pera publicação nos anais da
Reunião. '_

5 - Indicação de Lino Kroetz, Presidente da
Câmara Municipal de Porto União, sôbre medldas
legislativas sôbre a Energia Elétrica.

APROVADO pare publicação nos anais e envio
aos parlementares da zona.

PROPOS1ÇÕES APROVADAS
ENERGIA ELETRICA

1 - Indicaçiio dos srs. Mário Andrade Sapo· 8 -- Indicação da Associação Rurlll de Jaraguá
riti, Pedro Kuss e Frelierico Heyse, encaminhando do Sul, para fixação dos preços mínimos para os

um memorial do vereador João Biey Netto, sobre produtos da lavouró.

medidas a serem adotadas no fomento agro-pecuário. APROVADO, com as modificações da Comissão.
APROVADO DEFEZA DO COMÉRCIO LEGAL

2 - IndIcação de Artur MUller e da firma Co-
,

mércio e Indústria Garibaldi Ltda., sugerindo entre 1 - Indicação do contador Eugênio Victor
outras medidas que as prefeituras baixem leis tor- Schmökel, solicitando o apoio da Reunião para a

nando obrigatória a vacinação contra a peste suina modificação do Art. 36, do decreto nr. 14, (Vendas
e fébre aftosa, bem como a obrig-atoriedade da apre- e Consignações).
séntação noa postos sanitários de Rio do Sul, Mafra APROVADO com emenda da comissão.

e Porto União, de apresentação de atestddo de va·

cinação contra a aftosa do gado que transitar para
o litoral.

APROVADO com emenda da,..--cComissão Téc.
nica para recomendar ao Governo do Estado melhor
aparelhamento esvecialisado de estudos e produção
de vacinas no Lahoratório de São josé. •

3 - Indicação do Dr. Francisco Bertagnolli
Junior, encaminhando projeto de lei do Prefeito de
Porto União snr. Alfredo Metzler, sobre reversão do
imposto de Produção Agrícola e Industrial.

APROVADO de acordo com o parecer da Co�
missão.

4 - Res()Íução de autoria do snr. Artur MUller,
para que seja feito. o apelo ao sr. Ministro da

Agricullura, no sentido de extender as prefeituras o

finadciamento de que trata a Portê:ll'ja m. 660, para
aquisição de máquinas, materiais agricolas e repro
dutores, vislo que os lavl'adores e Associações Ru

rais, nem sempre estão em condições de adquiri.108.
,

SAÚDE

1 - Memorial dos Diretores da Empres-a Sul
Brasileira de Eletrecidade (EMPRESUL).
A Reunião aprovou o parecer da comissão tecnica

respectiva, reputando de grande importânCia o me

moriäl apresentado pelos diretores, que focaliza sob
diversos aspéctos o assunto.
Concluio pela aprovação das medidas indicadas

para em difinitivo resolver as crises periódicas que
\ fazem periclitar a estrutura economica do Nort�

Catãrinen::,e.
Mas, como as óbras a serem construidas depen

dem de espÊlço de tempo de mais de 5 anos e de
vultuoso empréstimo, recomendam como solução de
emergência para urgent� solução, a construção da
linha Florianópolis jaraguá do Sul, para o aprovei-:
tamento das reservas da usina termo elétrica de
Capivari.

,

2. - Recamenda a desapropriação por utilidéide
pública de CANOINHAS FORÇA E LUZ S/A. e a

construção de uma usina no Rio Tamanduá. Essa
proposição sofreu emenda aconselhando a organisa
ção de uma sociedade de economia mixta.
Proposição de Aroldo C. de Carvalho, Haroldo

Ferreira e Benedilo Terézio de Carvalho ' Emenda
de Olivio Nobrega.
Aprovada a recomendação com a respectiva emenda.

3 - Solicita a intervenção do Govêrno uO Es

lado, como maior acionista da Bmpresa Sul Brasi
leira de Eletricidade (EMPRESUL) a sessão Á Em

preza Força e Luz Itaiópplis S/A., do salto do ri_o Bi
tuva, para solução do problema de energia naquele
município.

'

1 - IndicaçãCl do snr. Dep. Dr. Fernando de
Oliveira, recomendando ao Executivo e Assembléia,
a criação no Departamento de Saúde, os serviços
de Higiene Rural e Higiene do Trabalho.

APROVADO por unanimidade.
2 - Indicação dos snrs. Frederico Heyse e

Mario Andrade Saporiti, solicitando a ,-riação de
sanatório e serviço de combate a tuberculose na

zona.

APROVADO, com a recomendação ás Prefei
turlls para que, á partir de 1952, consignem 1% dos
impostos para esse fim e que ficará a disposição da
Comissão Organisada para tratar da Fundação.

Jaraguá do Sul, 20 de Agosto de 1951.

OCTACILIO P. RAMOS
Secretário Geral da Reunião

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA FERIDAS,
E. C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R A!3,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5,· E TC.

A Comercial Ltda.

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do l° Distrito

De ordem do Senhor Capitão de Mar e Guer- da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

ra da Reserva Remunerada, Plinio da Fonseca

Mendonça Cabral, Capitão dos Portos do Estado Brasil.

de Santa Catarina solíclta-se o comparecimento,
Faz saber que comparece-

uURGENTE", na Secretaria da Capitania, de Da. çam no cartorio exibindo os

MARIA CÂNDIDA, tambem conhecida como MA- documentos exigidos pela lei

��!.El!�SA, a-fim-de tratar de assuntos de seu
afim de sec�s��:!��rem para

Sl�IAL �roduto da��;;;;;�
Esclarece-se, outrossim, que a pessõa a quem Edital n. 3

..023, de 1 8-61. l� �.t� VEIS CIMO, a mais con��!i�a�y� l
se procura, é mãe solteira e legítima herdeira do W Id L �'('!

ex-MN 2a. classe MR - OSNI HERCILIO DA SIL-
. aEâ�lrThei���k::n e �

CIMO
'(}t todo dU Brasil, Para maio informações,

VA, desaparecido, em 1945, na catastrofe do �
e ven a, com o seu representante nesta

"CRUZADOR BAHIA", da Marinha de Guerra Ele, brasileiro, solteiro, � cidade, a fábrica de Móveis de ADOLF
Brasileira. ind!lstriário, dom�cil!ado � lo�(J'J:')!.\l.S�

I HER.MANN SCHULTZE sita a Rua-
Secretaría da Capitania dos Portos do Esta- residente neste distrito, a

"' � B\l 1. B -
. .

'

do .de ianta Catarina, Florianópolis, j em 14 de Estrada Nova, filho de � arao do RIO Branco. N. 964

agosto do 1951. Lulza Lorenzen. o

•

������_"""""'-_J
Ela, brasileira, solteira,

prorétlca, domiciliada �

resldenre neste distrito, á
Estrada Nova, filha de Uma sornbrlnha nove,
Andreas Theilacker e de die 19 Domingo, no tragé
Lydía Theilacker. to Estrada Nova-Retorcida

Édital n. 3.024, de 17-8-61. até a escola Ribeirão Mo-

Silvino Pedrotti e lha.,.
Paula G. dos Santos Obséqulo quem a en-

controu entrega-Ia pare a

Ele, brasileiro, solteiro, professore Dna. Alzira Pi
operário, domiciliado e coli, que será bem gralrfi
residente nesre distrito, á, cedo,
Estrade Ribeirão Molha,
filho de Antonio Pedrotti
e de Elisa Nlels Pedrottí,
Ela, brasllelra, solteira,

doméstica, domiciliada e Proibo terminanternen
residente nesre ,dis!rito, á te a entrada de pessoas
estra�a Ieragué, filha de e animais em minha pro
Henrique Gon�aga dos I priedade.San!os e de LUIza Balsa- Não me respousabeli-
nellí dos Santos. so pelo que possa acon

tecer.
Nereu Ramos, 8-8-.51

.

Cerilo Zan.heUni.

MINISTERIO DA MARINHA

Capitania dos Portos do Est. de S. Oatarin a

Edital/

ABELARDO ANTONIO GOMES
Escriturario cls. "E"

r.·
.-.-.:.":.M .•. :.•""..=-.=.M.<>:><" :.: <1

i MAPAS
De Santa Catarina, do Brasil e do Mundo,

pera uso das escolas.
Do Brasil, das Américas e do Mundo, pera

vlegens e alunos.
Vendem-se na

SOCIEDADB GRÁPICA AVBNIDA LTDA. -�

f::::::::::�=-.::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::i�::::
H �= r ((b § I@ 1ffi IE Y IE I :lI II
II
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h :flUA MAREOHAL DEODORO DA. FONSEOA, 158 i!

i
JARAGUÁ. DO SUL STA. OATARINA·

,
•.I.::iI Secção de lavagem, depósito de lubrlflcenres,

u combustível e acessórios. ii
Ü Lubrificação-carga de Baterias etc. ii
li CONSÊRTO - REPORMA B RBTIPICAÇÃO DB AUTO- li

ti MÓVEL B CAMINHÃO.
. li

'1
ii

h �
II SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO fi
� �
::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::-••::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::i(

.".A.
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

LaranJeiras, Peceguelros, Kaktseiros, Maciei
ras, �aboticabeiras, etc. - Roseiras, Dablias. Ca

_ méUas, ConHeras, .Palmeiras, etc., etc.
Peçam Catálogo Dualrado - Leopoldo Seidel - Corupá

DESPACHANTE ADUANEIRO
SÃO f�ANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO. - Telefone, 103
. Rua Babitonga, 23 - Edifício Pr6prio

Despach.9s de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem COIIIO todos os serviços
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com .escrit6rio: e técníees,

Dispõe de páteos para depésíto de madeira junto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da lruz, bem como àrmazem para depõsito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Enarraga se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasüeiras

Despachante das principais firmas do Estado e

dor, fostados Vizinbos.

NUNCR EXISTIU IGURL

����������

I Farmacia Central I�
:DE CAR]['O� H.AJIE'ERMANN

� "A M A I SANTIGA"
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças .ti G t r v 218 J

.

d S I S V
(

��:�:�::�:,�:::�:�:::�:�,!�§�
!i .!lQ BIIl110 .11'81111 �lillr-===�=======l1
I! formado 'pela faculdade de Medicina de Porto Alegre II
I! Médico Operador � Ooenç�s de Senhoras �!
ii CUnlea Getal

-

ii

II Consultório' e Residência: II Livraria - Papelaria - Arligos para escritórios e

Il::::=::::::!:�:=-.:::�J l",-e_s_c_o_la_r_�siiiiL"iiii"�__t�__'_p__a�_:_�_�_n_f_d_h_aiiiii�j_;_S_a_�m_o_a__�...�_aiiiih_c_�__�_oiiii:_m
g

__e_ra_I__·1

PERDEU-SE

Advocacia - Contabilidade - Seguros
o Pianos econômicos e contábeis de en-:

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

o Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

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

• Fuzões, encampseões e alterações 80-

cíaís - Modílícações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos 8S fuzões,
eucampações, alterações emodificações sociais.

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

o Perícias judiciais e extra-judici�s - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal. '-

o Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças • Serviços comer

ciais em geral.
• SUB-AGENTES DA COMPANHIA

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

Rua Mal. DIodoro, 136 - Caixa postal'_:_j19.

o·.- JARAGUA UO SUL -
. .

.

.

-
"

r CALCADOS

I R G o
são os melhores e mais baratos

PRODUTDS DA':

llilDÚSTRIA DB CALÇADOS OOSCH IRMÄOS S.A.

CAIXA POSTAL 11

J A R A G U A O O SUL Sanla Calarina ..--I
O ANJO PROTETOR DE SEUS -FILHOS É A I

LOMBRIGUEIßA
.

MINANCOnA

PROIBIÇÃO

Edital n. 3.025, de 21-8-51
Loreno A. Marearte e

Marion Luiza Meister

Automovel Renault "Iu
vlquetre". Tipo Límousl
ne, 4 portas, em estado
de novo.

Preço e-s 35.000,00.
Dirigir-se li Caixa Pos

tal, 2 • Rio Negrinho.

Verrnitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

SEI{VE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR
ME o n. 1, 2, j e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios "\
Compre hoje- mesmo lima LOMBBIGUEIRA

,

MINANCORA para o seu tilhinho.
t um produto dos Labora tórios Minancora

- jOINVILLE -

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Ele, brasileiro, solteiro,
lndustrlel, domiciliado e
residente nesta cidade, á
rua Mal. Deodoro da fon
seca, filho de João Mar
cetro e de Chrlstlna Mar
cerro.
Ela, brasileira, soltelre,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cluade, á
rua Presidente· Epitácio
Peseôe, filha de Artur Os
car Meister e de Hildegard
Grubbe Meister.

Vende-se

...!J:::::::::::: ::::.-::::::: :::::::::::: ::::::::::::�...

ir Peça sempre 'iI

ii CiAfÉ BAU EH IIii . ii

::::.�::::::::::=::.:::::::::::::::::::::::::::::::::{?::

E para que che� ue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dur ante I 5 dias. Si
alguem souber de .algum im
pedimento acuse-o para

'

�
tins legals
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial I AUX. TRAT. stFILlS

I �-;;:-�"'x"'��f .

FER.RARIA '1
). ,� Oonsêrto de carroças, troles, etc.

f" R"

Ferração de cavalos

�:=�:;.:!�i:__,�=:"d:�

IMPURKAS 00 SANGUE?

UIXIR Df B06l1flRA

Dr. Wal�emiro Mazurec�eri
_6••• 81 .aUBI

Rua Mal. FI()ria"no n. 152 - JARAGUÁ

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO' DOMINGO' DIA - 26-8- t 951 - 5
"-

Câmara MunicipalCOmárcio alndústria Braithaopt S,A,
Recolh,.mento

Ata da Reuni�o Ordin�ria de 19�6'51
.

.

�NVOCA�ÃO PARAAos dezenove dtas do mes de junho de mil, 'J'.., .'

novecentos e clncoenre e -um, pelas sete horas, na Assem léla Geral OClrlr"i6rlei
As cedulas da emissão

sala do Perum, no edificio da Prefeitura Municipal Convocamos os Senhores AcionIstas destâ
do Tesouro Nacional de

de jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: Ney Sooiedade para comparecerem à Assembléia Geral
Cr$ 5ô,óo, e-s 100',00 Fránco, Mário Nlcoilnl, Adolfo Antoúlo Emmendoer- Ordinária, a se realísar 110 dia 29 de Setembro
e Cr$ 200',00 da estern- fer, Willy Germano Gessner, Frederico Curt Alberto de 1951, às 15 horas, em SUá Séde Saóial, à rua

pa 11a." ESTÃO EM Vasel, Otaviano Ttssl, Herbert ôchrieíder, Kurt Her- CeI. Emilio Jourdan, 21, eii'i Jarãguá do Sul, para
RECOLHIMENTU de

bert Hílbrechr, Alvim Seidel, Artur Oscar Meister. deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia �
acordo com os Editais Depois de constatada a presença de número I.) - Relatório da Diretoria.

,

nrs. 2 e 8, reepecnvamente legal, foi' pelo sr. Presidente declarada aberta a ses- II.) - Parecer do Conselho Fiscal.
d 6 são, ordenando ao sr. 2. ôecretérlo que procedesse III.) .;.;_ Exam'e, discussão e aprdvaçãó doe 2 -4 50 e 6-11-50, da I' d d

-'. .,

d dlC a eítura a ata a sessao anterior ou seja a o Ia Balanço G'eral, conta de Luoros EIalxa de . Amortização, 12 d d
.

d f' f' b tid
11

o corrente o que epors e etto OI su me I o Perdas e demais documentos relativoscom os seguintes descon- di
-

b t .•
-

f' Ielttos:
a iscueseo e su seque" e aprovaçao, que OI elo

ao ano social de 1/7/50 á 30/6/51,sem emenda pelo que plISSOU a ser esslnada pela IV.) - Eleição do Oonselho Fiscal.
J h

% Mesa. Logo após passou-se ao expediente que cons 'V.) - Diversos assuntos de interesse Social.un o, Julho e Agosto 5 d I d T
'

01 dldSetembro e Outubro 10
rou e: um re egrarne e angara; s. expe I os Jaraguá do Sul, 16 de Agosto de 195t.
nrs, 207/51, 208/51, 209/51, 210/51, 211/51 e 212/51;Novembroe Dezembro 15 oficio recebido ur. 325/51; um requerimento do snr. COMERCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S A.Janeiro e Fevereiro de Presidente no qual solicita seja telegrafado ao Pre a) Walter Breitbaupt - Diretor

19�arço �g I sldente da Assembleia Legislativa, prorestende contra Artbur Breitbaupt - Diretor

Abril 30
o projeto-lei que víse alterar ° afastamento do snr,

Maio 35 Governador, em viagem fora da Territorla Estadual
para o prazo de 24 horas bem como telegrafar aoJunho 40 deputado Waldemar Grubbe pare que vote conrra o

�gl��to �g requerimento, digo, contra o projeto-lei. Posto em

discussão o requerimento, foi o mesmo aprovadoSetembro 70
por rnak.rla de votos. A esta altura, foram pelo snr.Ou�bro 80 h ö d LPresidente suspensos os trebel os do &.. perle o e-Novembro

1�g glslatlvo do corrente ano até a primeira terça feir�Dezembro de agosto 'ou seja dia 7 de agosto. Findo o que, fOI
encerrada a sessão na qual faltou o vereador Walt�r
Iark,

_

A V I,S O
Cédulas em
Afim de dirimir duvidas

suscitadas no recolhi
menfó

.�

de cédulas origi
nadas. com a dlstrfbuição
na Capital do Estado e

,:possivelmente no Interior
de «boletins emerelos»;
avisamos aos nossos Ieí
'tores que, de acordo com
a íníormação que nos foi
prestada pela Deleg. Fiscal
do Tesouro Nacional nes-
4e Est., NÄO ESTÃO EM
RECOLHIMENTO,. con
linuando portanto em elr
cúleçäo, as seguintes cé
dulas do 'extinto padrão
<011i! réis» - emissão do
Tesouro Neelonel :

SANGHENOL
CONTE"/J

ARSENIA1iO, VA.,.I\DATO.

FÓsFon:.J, CALCIO, ETC

rÕN1CQ' oa-�tR�BRfr'
tÔNiCO nos MÜSC�lOS '

"
-

Os Pálidos OGP�tJP6rad(1-s, s.,..
'tadós, "Arl�ml(;os, Mãs!3 que GlI'lam

Magn)!!;. Cfil;.nças rat;ultlcas (ao
.,

ceberãu 1) H'l1ifi,(�l1çilo eerai do

Portaria N. 50
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no usô de suas atribuições, resolve:
Nomear a complementartsta Donzilia Maria de

Lima, par,il o cargo de Professor Padrão I, e ter
exercício na escola de Ribeirão dos Correias, .a 'par-
tir désra date.' Registre-se e Cumpre-se.

'

Prefeitura (Municipal de Jaraguá do Sul, 21 'de
Agôsto de 195t..

ARTUR MÜLLER - Prefeito Munlcípel
\ (Ass.) NEY FRANCO ,

,

WILLY G. GESSNER
MÁRIO NICOUNI

•
Portaria N, 49

� �. It.

.

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguâ do
I Sul, no úso das suas atribuições, resolve: < •

, Co;np�d�r exoneração � .wald�fu{lr S�hulz,. oc'4;
. pante do cargo de 1 Professor Padr'jio I, ªo (JiladrO
único do MuniCí�i9. Registre:se e, c,uir)pre-.�e. ,� �"Prefeitura Municipal- de Jaraguá do Sul, 21 d.
Agôsto de 1951. .

ARTUR MÜLLER • Pre'feÚo M1ünicfpaI

A Comercial Ltda.
Advocacia - Contabilidade - Seguros
.c-. "piários 'eco-nôoHco's .'e- c6Íltábêis� de en;

tidades;,-çomerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins êconômicos.

• Elaboração de contratos e escritas _'
.

DecIl'1r�ções (Ie firmasjndivid�ais e coletiy�8_
Legaliz�çãö\� Min'!tas para lançamentos iniciaisde escrItas - Imposto de Renda.

. .

.' Fuzõet;, encampaçõ�s �. a,Iterações sO,:,
ciais .- Modificações de tipos 'juridico� de s9-
ciedades - Aditivos de contratos - Atas - . Mi
nutas para lançamentos relativos as fuzões,
encampaçõefl, alterações e modificações sociais.

• Distratos sociais - Cancelamento de
firmas - Levantamento de balanços _ Minutas
para os lançamentos relativos s liquidações .

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

• Assuntos trabalhistas ,;,. Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
ciais

.

em geral.
,0 SUB-AGENTES DA COMPANHIA.

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": "' FÔ'go - Transportes - Acidentes Pes ..

sóais e do Trabalho - Automóvdis • Resp'ón
sabilidade Civil - Fidelidade.

t·
',,:

.
.

Agradecimento

Cr$ 5co,00 estampa 15a
«200,00 {It 1 6a
« 20,00 « 1 6a
�< 10,00 «' 17a
{It 5,00 « 1 9a

. A 'öitó 'acetteção de ce
dulas em circulação im
plfca ,na multa de Cri
200,00 a Cr$ 2.000,00,
ex-vl .do art. 43, capitulo Todas as cédulas do
«V», aô decre�o-Iei. n. extinto padrão «mil reis»,
3.688'" de 3 de outubro de da emissão do «ßenco do
de 194f :- Lei das con- do Brasil», bem como, da
travenções penais; emissão do «Tesouro Na-

,
Da espernpa t6a. ESTÁ clonel» não compreendi

E M RECOLHIMENTO das, 00 presente «avíso»,
sómenre a cédula de e-s já fora.rn recolhidas e per-

'1'100,00 - emissão do Te- deram, portanto, o valor
:souro Nacional, cujos des- total. .

:con'tos, de conformidade
'

Icom o Edital n. 1, de Na Capital dó Estado,
3.1-51, da Caixa de Amor- a repartiçãO encórregada
tização, são os seguintes: de procéder a substituição
Agosto, Setembro _e Ou- 'das' cédulas em recolhi

tubro 5% meIHo é 'a Tesouraria da
. ,Novembro e Dezembro Delegacia Fiscal e, I}o In"

. 10%. '.' .' .', rerior do EstâdQ, as. Co·
,'.Jän�irQ e FeVereiro,' de letorias f�def,ais qU�, por
1952

.

� 15% sua vez,' as �reçolhetn à
':"MatÇö�e""'A'bfil r.-< ZoolJ :"c'tfadá Tes<furaría

"

Pº'" 'In-
Maio " 25% termedio ,do ,Çorréio.'
Junho

.

30
'

, Julho 35%, Outrossim, prevenimos
Agosto' 40% aos .... nossos . leitores, de
Setembro 50% 'que é habito em determi-'
'OUtubro . 60% nadas zonas do nOSSQ lo-
�o'veinbro 70% terior; se proceder .nas ce-

'ÓéZembro 80% ,dUlas, em recolhimento" a
Janeiro de 1953' 90% d�scontos maiores do que
Fevereiro 100'/0 os· exigidos por lei.

: .•t· .. llllesBlZeige lO' .lIanksauunu
I .. '

.'
.. Teilein hieudurch alle Vei:wai1(jteQ un Be--

....--------11 kannten mil, dass es Gou' den ,Allmächtigen
, gefallen hat am l3Ien., August. n'I�'inen lieben

Galte, unseren guten Schwi�gervater, Gross.
u. UrgroSSélv.ater,

'

,

••111' 1.I.a.W�
'im Alter von 74 jahre und 13 Tage in ein
besseres Jeinseite abzurufen. Hel"zlichst danken
wir alle Na.chbarn und Bekannten die unseren�lie,'
ben verstorbenen ,das Geleil l.ur letzten Ruhes
,tätte gaben, und Sarg un Grab mit Blumen
schmückten, désonders

.

danken wir Herrn Pas
tor Waid'rlE:r für dir Trosreich�n Worte im

.

Hause' und am Grabe.
.

In' Namenn der trauernden hinterblieb'iwen,

Pr.ofundament.:! con'5ternaJos, comunica
mos aos nossos' parentes, amigos�� conheci
dos o. falecimento de meu querido esposo,
nosso palo sôgro, avô e bisavô,

�.Jt� la••lIe.
ocorrido a 13 de.Agosto, c'om:a iJaQe de

74 anos e 13 dias. ,

.PQr JQt.e,rrnédio désta folha queremos ex�

termlr os' nossos' sinêer..os:.J·' ,"";; . i' a·
,

rg.i'ad�eirfi�ntqS:ä� -lodos-' äqtiéf�,
.
ribs�s�. viiI:"

. Ilhós 'c., conhed�es 'que aç_ompanharatn' o fa-.
':,lecido ate a sua última' morada e- enviaram
corôas, flq_res e condolêhciãS;, esp"cialmenl'e à'o

.

Rev. Pastor Waidner pelas consoladoras pa
, lavras proferidas no lar e no -cernité-rro.

Rio C.êrro� 20·S-51
.. FamililJ , ZeJstrow

".r- JFamilie Zastrow .

Rua Mal. Deodoro, 136 � Caixa Postal, 19
JARAGUA UD SUL -

.

Nac ruf
Steht Ihr einsl. an meinen -Grabe,
,Stöhrt mich nich in meinen Ruh,
Denkt wa's ich Gelitten' habe, .

Gönnet mir dir ewige Rúh,
Ruhe SamJt.

"

1-------------1 1 .
---""'......-_....._------- ,

.

·�;--§�iy.-, rE;���i:�!2!íi;�d,!'�;!��:t���:A.'�.I�.1� \l.J B1 Ei lVll

I
,. Para a nóssa ,distinta ireguezia mantemos em estoque:

} o P�'RAISO DAS SEDAS B TBCIDOS PINOS II Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e b��xa I!
�

. NAO SE ESQU�ÇA '. ii rotação Je 1 a 97 HP, para 220/380 V. 5o/�0 ciclos. APARELHOS QE MEDI- iiEm S"edas e Tecidos FInOS encontrar(\
} i! çÃO � Bombas para llSO domés,tico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii

o maior Sortimento na CASA MARLY. � ii PARA. O LAR. Sortimento compléto, e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO· !i�
.

.

- Rua Mal. Deodoro N°. 63,1 ,-,- • {li BOS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em ger:j.1 para instalações de lil Padrões exclusivos ' Estamparia mo- 4 11 luz e torça de qualquer capacidade.·.· .. .,!! I
rna e va.riadíssima - Sedas Lisas de

�9.-
ii A nossa' seção de instalações ateriderà C0111 pr�steza e qualquer pedIdo de

ii"
.

.

dos os preços.
.

li instalação de luz e força,
.

" H,.

.

., �t . , �.:.. c.\_'; ������� "::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •••••::;:: •••••••••: _ •••••••••••••••

<'

É UM� DOENÇA ORAVlsSlMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MíllA E PI>iRA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DÊSSE G RANDE FLAGELO

USE O

A SIFILIS SE APRESENTA .SOB
INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

': •

REU'MÀTISMO
E80RÓí=(J'L,AS
ESPI N H_AS
F I, S TU L �.�
ú,lo E,R AS

F 'o Z 'E (VI Â S
FERIDAS
DARTROS
MANOHAS

.. ELIXIR Df: NOGUEIRA"
CONIil'CIDO HÁ 11 ANOS
VENDE·SE ,EM TÔO'" PART!!.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aniversarios: Fazem anos

hoje o sr. Ernesto Les
smam, .índustrial nesta
praça. a sra. Hedwiges

Diretor: AR'fUR MÜLLER Gerenre : PAULINO PEDRI - Impresso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. Wagner esposa do sr.

CAIXA POSTAL, 19. - Admini�tração: Rua Marechal Deodóro .. da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39 Otto �:��� o sr. AI-
ANO XXXI JARAGUÁ DO SUL pOMINGO, 26 de AO'osto de 1951 SANTA CATARINA No. 1 656 berto ibardelatti. Dia 30

!!!!I!I!!!!'II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�IJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
••

� a sra. Maria Stein, espo-
sa do . sr. João Carlos

P t d tIStein. Na mesma data a

r e S a n O C· o nas a o 'p o v o sra. Maria de Lourdes
Airoso Waiiko. Ainda <,

dia 30 transcorre a data
.

(Continuaçio Ja 1a. página) natalícia do sr. Leopoldo
dentro de uma determina- O nosso Tesouro, nln- educação, o da egrlculru-]Governador Lucas Gar- mento oportuno, nenhum Reiner, soeio �un.ador
,da região. E tão intimo guern o ignora, dispõe de ra e outros de menor cez, e já estão prestando ernberge de natureza téc- da Sociedado Grafica A-
se nos apresenta êsee recursos llmitedisslmoe, monta, mas nem por ls- bons serviços na fezende nica ou administrativa venida Ltda.
entrelaçamento, que já agravados por uma de- so menos dignos de estadual, onde estudam venha retardar a execução Dia 31 o sr. Max Hoe
agora não ee pode falar sastrada e imprevidente atenção. as bases para uma ampla das obras em pauta. As- pfner, construtor licencia
em problemas municipais politica financeira. Eco- Pina comprovar o há- reforma no

'

nosso slste- slm é que já encomendou do nesta cidade. Na mes
sem ter em mira a cirea nômlcarnente somos um bito génereltzado da so- ma tributário, o material elétrico neces- ma data o sr. Tarcicio
géo-econômica em que se Estado rico, Temos um negação, basta mencionar Graças a essas provi- sário à ligação da rêde Satler.-
situam os municípios. sólo que produz tudo o o Imposto de Indústrias e dêncíes, já conseguimos do Caplvarl com a "Ern- A todos os aniversari
Por isso, seria êrro im- que nele so! planta e um Profissões, agora trens- um excesso de Cr$. • • . prezul, Reconheço que é antes os votos de Ielici
perdoável seguirmos a dos parques industriais ferido pera a esfera rnu- �6.995.653,50, e por isso extremamente grave a sl- dades do "Correio��do
trilha batida dos que nos rnals florescentes do Bra- nicipal. •• em Tubarão Io- já foi possível fazer se a tuação por que estão Povo".
antecederam, 05 quals se sil•. No entanto, contres- ram lançadas 349 flrmas suplementação de muitas passando as industrias do Casamentos: Realizaram-eecompraziam em equaclo- tendo com esse aspecto, que não pagavam esse verbas do orçamento do Norte do Estado e do

ontem ne sala das� eudlDar e resolver oe proble- somos do ponto de vista tributo, em Araranguá 234, corrente exercício, cuja Vale do Irelaf, podendo enclas os seguintes�casa-�

mas dentro de um críté- financeiro, um Estado em Rio do Sul 167, e deficiencia tive oceslão assegurar-vos que estou mentes: Raulino Zepellarío unilateral, indiferente pobre. B isso se deve, não cito outros munlcl- de referir na minha "Men-
.
vivamente empenhado em

com a srta. Marii;! deà visão de conjunto a principalmente, como já pios porque ainda não sagem" á Assembleia Le- dar solução urgente ao
Souza; Eugenio Müllerque necessérlamente deve tenho acenruado, às defi- recebi os dados respectl- gislativa. cruciante problema da
com a srta, Regina Mariasubordlner-se todo plano ciencias da nossa errece- vos; posso adlantar-vos, I energia elétrica. Ida Boeder.de Govêrno atento aos dação. Na verdade, não todavia, que em todo o �s contas. do Estado Já autorizei a constru-

Irnperatlvos regionais. se compreendia, como Estado sobe a vários rnl- es tao sen�o rlgor�'5amen- ção de uma ponte de ci- ----------
Daí a necessidade do não se compreende. que lheres o número de fir- te pegas em die. Aos mento armado sobre o

_ AVISOplanejamento, afim de um Estado servido de mas que se subtraiam ao poucos vaT<?s resrebele- rio leragué e estudos de-
evitar que o esforço do condições por assim di- cumprimento dessa obri-. c.endo o crédito e a c0!1- finitivos pare .a constru- Aviso aos Srs. proGovêrno se disperse em zer prlvlleglades, dispo- gação para com o Te- fiança dos cred?res, pois, çäo da estrada que ligará prietarios de bieicletasobras isoladas e alheias nha, para a sua adminis- souro. tenho pera mim que é este município, a São

que ésta Delegacia Auxià: colocação do problema tração, de uma receite No intuito' de corrigir dever precípuo do Gove�- Bento do' Sul, velha e liar de Polieía.reinioioa o
ao ambito mals largo da tão mesquinha, ou seja falhas e deflclencla, bei- no, fazer despezas. so- iusra aspiração do, povo emplacamento do correnregião ou do próprio Es- liIe apenas 230 milhões de xou o Governo instruções �e�t.e dentro das dlsPo.- que habita es�as " <IM,as te exercício, fazendo-olado: Mas o planelernen- cruzefros, que é a quanto rigorosas pera que a fJs- �Iblhdades do Tesouro, o importantes células da

sem multa até o dia 31 doto só pelo planejamento monta, em .numeros re- 'celízeçêo fosse extensiva firn de que o pagamento economia catarinense; corrente. Findo esse pra-não basta. Necessdrio dondos, o orçamento vo- e igual para todos, re- possa ser efetu�do no Meus Senhores I
zo, as bicicletas encontra-

como trabalho preliminar, tado para o cornmte comendando, entretanto, prazo estabelec�do� O Os trabalhos desta reu- das em transito Bem que es-como esquema, como ar- exercício. I tolerância para aqueles Governo que nao pa�a nião e as sugestõe� tejam devidamente licen
quitetura administrativa, Essa receita não traduz que viviam à margem da as �uas c�>Dtas e� dia, aquí apresentadas, serão ciadas serão apreendidas'\ torna se, entretallto, intei" o nosso potencial econô- arrecadação, os quais, alem d� delxa� os ..red�� estudadas com todo

_
o

e os proprietarios sujeitosramente inócuo se não mico, como não atende por desconhecerem as
res I!lUlt�S..vezes. em .

Sl- carinho pelo meu Gover- a muHa regulamentar.houver os meios materiais �s nossas mais prementes complexas normas fiscais, tuaçao--(hflcll, obriga os a
no. Entretanto, conto com Jaraguâ do Sul, 22 de

pala a sua perfeita exe- necessidades. Um fisco devem ser devidàmente ve�der-Ih� por preços a colaboração não. só agosto de 1951.
cução. Planejar sem di- interessado em' servir instruidos e orientados m�lo aCima Id� normal. dos senhores Prefeitos, I José Izidoro Copinheiro é construir caste:' mais á politica que á ad pelos representantes da or outro a

_

o, enquan- em cujo patriotismo. e Delgado Auxiliar de Po-los no ar. "Cumpre por ministração, tolhido por fazenda' estadual. t? procura _restaurar as honestidade de propósItos lieia.isso ao Govêrno, enquan-I uma org�nisação fazen- Ao m�smo -tempe, to- flDônças do Estado em'l depositos a m(ixima, cou-
to estuda os- probl",mas dária deficiente e lacuno- maram-se medidas no penha-se o. Govern? em fiança, como tambem das��
no seu conjunto, provi- sa, colocou o Governo senfido de seleciomu uma adotar medidas restrlflvas classes produtoras, cujo Cure seus males e poupe seu

d�nciar os recurs_os exi- na dificil conjuntura em efi.ciente equipe de fiscais submete�do s3 a u� s�- au�i1io será de gran�e bom dinheiro comprando na

gldos pelas soluçoes pro- que se encontra, as vQI- e Inspetores de fazenda, verf? redglme de economia vana para- o meu gover- FARMACIA NOVApostas, sem os quais na- tas com problemas que havendo tambem o Go-.a Im e pc er resgatar no, principalmente se de-
da passará do t�rreno reclamam o investiment� verno requi�itado do E� o pe�ado acehvod d3 co�- c?rrer �entro de um. a_m- de ROBERTO M. BORST.da, promessas. E e pre- somas vultosas, como e tatlo de Sao Paulo dOIS pron:ll�sos _

er a .0 a blente Isento de palxoes
cisamente isso o que o da t"nerO'ia elétrica, o técnicos em assuntos fa- admlßlstraçao anterior. Só políticas, condição indios- It que dispõe de rdaior sortimen·

e I E!'Itado to na praça e oferece_ seus artiE;�tá. faze�do a atual ad- das estr�das �e .rodagem, zend.ários, os quais foram cd?m °dPessoa. o

d' O pensáv�� para um tré!ba- gos á preços vantai.sos.
mmlstraçao. O da saude publica, o da gentilmente cedidos pelo 1�IPh�n ed maIs. e 1! lho seno e construtivo.

mi oes e cr�z.elros, �ao Se consegpirmos ISSO, _ Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragua
porque os salarlos �eJam e o primeiro passo já foi _�1(Doo,_4)o.,_4)o.,_��RELAÇÃO DE PR�MIOS DISTRIBUIDOS NA TARDE DE altos,

.

mas-- �elo
. nU!D.ero dado, com o maior êxito,18 DE AGOSTO DE 1951 excessl.vo �e. funclOnarIos, nesta reunião, onde não TOSSESt

aRO"OUITEST�Urge cor�I�lr e�sd. f�lha se especulou sobre as1. - Prêmio - uma car�oça (tipo colonial) c(;>ube ao spr. Arthur Lenz - R. C em benefiCIO nao so da
cores partidárias dos re- ViIHO [BEOSOT lOO

:>: » -

MAárad9 (tIPdo RUtDSAT�) -

EGrl�lhh Farrah:'tPIedG�a d. �mbolar ddmi�istraçã?,. .mas do
presentantes municipais; (snVIIRA)» -

q�m� e cor �r �açao' UI erme �,.u - llara]U
. a proprlO funCIOnalismo, �u· mas tão somente sobre GRANDE TÔNICO4. - » - AnUIdade (AS.soclsçao Rural) - Otto P�erner - AI!O �om jo baixo padrão de Vida

05 seus proposifos de
.
5. - :t - Idem � HenrIque Bruch _Tlfa Bruch

I se deve, em g�ande parte, I trabalho se conseguir-6. - » � - » -

GOo?lhstante KB�me.tskl • EE. II't a essa anomalia no 9ua• mos iss� como ia di- realidade., as grandes e7..- » » -' UI ermo.. legmg -

'. apo dro dos servidores publi- zendo, ha�emos, se Deus ju�tas aspirações do povo8. - » » - Afonso Kruger· RetorCIda. coso E enquanto o Exe- uizer de transformar em barriga-verde.9. - » » - Conrado Pangratz - R. CaOlIda cutivo procura resolver o q
,

'

10. - » » - Fernando Zimmermann - P. B. assunto sem fumuluar a �!l!iIiEiiEE!l-!�ijll!EEiI!Iiii!!ii!!!!õ1_!!I!!Eii!!!!S!l!!!E!1111111. - » » - Bruno Kreutzfeld - R. G. da E. vida administraliva do IH _.12. - » » - .A.dão Wintrich - R. P. d, Anta Estado, enquadrando o I,g_Fe'bres (Sezoes,· M�lânas, ta13. - �> )� - Tecla Trapp Keske - 1. Hansa em normas justas e ra- I.lDpaludlsmo . III
cionais a Assembléia Le- ,..

_ MaleItas, TremedeIra ,,.

'FItE,�1aLilI ::::::D:::'�� [��t;��:��jit:��� 1"c���:�ii:��i�:;Eo���as I
Ihões de cr,uzeiros: Para- i� Eni Todas as Boas Farmácias III
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