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General
� ,

Aprovado afinal
o

". GE••NT,
P,.UIO PadriSta.: Catarina - N. 1.664

dgar · Amaral

I·

Visitllram nosso Bstado, taram o oportunidade de Justa a alegria, pois, de I Maior da Força Pública' vossa" gestão, à frente por todos os Catarlnen-
esta semana, os generais homenegee-Ios, . quem, nestes clrcunsten- de São Paulo; quando 'dos destinos da õa, Re- ses.

Edgar Amarai, Coman-. Hoje é o novo respon-' ctas, vos homenageia, Tenente Coronel, no Co- gião Militar, será tão Aliás, o desempenho
dante da öa.' R. Mlllrar e savel pelos destinos da Ilustre e Valoroso Chefe mando do 1b R.I., no beneflca e brtlhante, quão que êsse digno soldado I

Floriano de Lima Brainer. Região, Militar, sediada Militar. Sub-Gomando da Escola útil e marcante o foi _ a deu às funções de lnstru-
Nesta edição damos em Curitiba, que vem até Estas expressões não Mlllrar e no Comande da do grande Soldado que ror da Escola de Estado

aJguns flagrantes dessa I Santa Catarina e chega a são ditadas por mero Escola de Educação Fr- se chama Tristão de Maior, da Escola de
visita e especlelmente -do sede do Govêrno Esradu- sentlrnento de cortesia. slca do Exercito; quando Alencar Areripe. Armas, de Chefe do Es-
banquete que a esses el. São mui justamente Coronel, no Comando do tado Maior da Gloriosa e

lluetres militares ofereceu Sua Excelencia vem dirigidas ao soldado da 8. Regimento de Infanta- Estou certo, Senhor Invicta Fôrça Espedíclo-
o sr. Governador Irineu acompanhado de comitiva Patria, que, nos mals .va- ria' e na Chefia do Gabt- General Edgar do Amaral, nária Brasileira, de Adido
Bornhausen, no qual em reconhecidamente brilhan- rledos postos que o nete do Estado Maior do que V. Excía., pera fazer Militar na França e na

nome do sr. chefe 'do te e da qual faz parte o Exercito lhe confiou sem- Exército e, finalmente, um belo Comando, além Espanha, são outros tan

Executlve, falou o Dr. General. de Brigada Fio: pre coube conduzír-se como General, nas fun das excelsas qualidades tos t-itu{os de nobreza e de
Luiz de Souza, Secretário rlano de Lima Breiner, com brilho. e devotamento ções de Secretario Geral de . militar e de cidadão valor que só podem ins
da Segurança ::>ública, Comandanre de Artilharia à cause da. Patria. do Ministério da Guerra, que possui, contará com pirar confiança e tranqul
que pronunciou o discurso Divisionaria. , Sabemos, Senhor Ge- de Diretor. 'do Deparra- uma plêiade notável de Ildade aos brasileiros do

seguinte;
. Ao enselo de tão im- neral, do vosso encante- mente de Desporros : do oficiais como o é a que Paraná e de Santa Cata-

,

B sempre com prazer portente vjsi.ta: ii - San.ta dor., .espíriro . e.xp4nsivo, Bxércíto, de �(Ud(> Militar integra a Região que vos rlna,
\

novo e com redosreda Catartne, o Govêrno do da vossa cativante sim- nos Estadot5 Unidos, . de foi conítede -It!� no meio t: Senbor Generall '

satisfação que o Govêrno Estado, no dia de hoje, plicidade e da' forte Membro da Junta de De- da qual avulta a figura O Govêrno de Santa
de Santa' Catarina recebe nesta noite, além de admiração em que o tem fesa em Washington. respeitável do General de Catarina, ao vos saudar
a visita de filhos ilustres júbilo, sente, tambem, o Exercito Brasileiro. Fundada e merecida, Brigada Floriano de Lima e oferecer a homenagem
do nosso Brasil. orgulho.· É Que, desta Não desconhecemos, pois, ôenhor General, a Breiner, Comandante da desta noite, deixa conslg

. Ontem foram o Incan- Mesa Grande e Festivo igualmente, a habilidade, adjetivação que o carinho Artilharia Divisionária, nado -o testemunho da
. sével Ministro Ioão Cleo- . participam, alem do ho- o descortino ea operosl- e o reconhecimento cata que, como Comandante sua colehoraçäo e da sua

Ies, tltuler da Pasta da menageado especial, Sua dade patriótica com que rlnenses dirige a V. Excía .. do então 32 B. C., de solidariedade no serviço
Agricultura e o dedicado Excelencla Reverendfssi- V. Excle, se portou, 'E, assim, tomando por Blumeneu. deixou um da Pátria e vos presta,
General Tristão de Alen- ma, Dom Ioequtrn

:

00- quando Major, como Co-, base o passado' de v, nome que ainda hoje é com todo entusiasmo. a

car Araripe, então Co- mingues de Oliveira, Dig- . mandante da Escola de Exeía., vamos encontrar reverenciado pelo petrló- continência do seu res

mendanre da 5a. Região níssimo Arcebispo Metro- Sorgentos das Armas e nele a -garantia e a' certe- rtco povo blumenauense e peito.
Militar, que nos possíbtll- polítano, como Chefe do Estado za absoluta de que a lembrado com carinho Tenho dito.

----------------------- --------------------------�r----------------

O Créditó para a Linha de
discurso do sr. dep. Protogenes Vieira

Transmíssão

lJepois do/PSD; usan- cial Democrãtico ao

do do sr. deputado Wal- projéto, ns ultima hora,
demar Grubba e outros se deve a atitude ener

como ínstrumento, ter gíca dos snrs. deputa
proßurador por todos os dos Olivio Nobrega, Fer
meios torpedear· o pro- nando de Oliveira e

'jéto de lei do sr. Go- Protogenes Vieira' em

vernador Irineu Born� votar 3. favor, especial
hausen pedindo a aber- mente deste ultimo, que
tura do crédito de vinte ,fez o decisivo que

.

e cinco milhões de cru- adiante publicamos.
zeiros para a constru- Estã assim resolvido
ção da linha de trans- o tão debatido caso, que
missão,Florianopolis..Ja- estamos certos, dentro

raguã, foi afinal. o mes- de um ano se tornarã
mo aprovado. .' re,alidade, mesmo contra
�Não resta dUVIda que a vontade do represen

o apoio do Partido So-: ta.nte jaraguaense.

Eis do discurso do sr. namento, em· decorrên- por esta Casa.' Sou fran- elétrica. E esse ínteres"
dep. Protogenes Vieira, cia da longa 'esttagem Ca e decididamente pela se se vem manifestando

representante de Mafra: que assola todo o sul concessão integral da no apôio que dariam em

"Sr. Presídente.: Srs. do pais. Técnicos e en- Importâncía solicitada. qualquer circunstancia

Deputados, O projéto de tendidos, em entrevistas, Representante de, 2 mu- a quem quer que se

lei, - ora em discussão, memoriais, mesas re- nicipios do norte, aten- decidisse minorar, peJo
visa conceder meios ao dondas, . etc. tem disc.u- do, com. O' meu apôio menC?s, os prejuizos que
Executivo para enfreD- tido exaustivamente

.

o ao' projéto, aos numero- sofrem com, a paraliza
tal', na emergencia,� o assunto, sem que cbe· sos. pedidos telegrãficos ção quasi que completa
problema da energia gassem ainda a uma que recebi, provindos de suas atividades. Na
elétrica no norte do ,conclusão clara: e defi- de todas as camadas memoravel conferencia
Estado. Gomo sabe esta nitiva. Dentre as medi- sociais desde Jaraguã e de Jarágul}, a grande
Assembléia, é de verda- das propo'stas estã a de Joinville até Canoi� firma industrial de Rio

deira calamidade a si- ligação Capivari Jara-. nhas. Os industriais do Negrinho Fãbrica Cia.

tuação d� indústria e guá. Para essa ligação norte estão, naturalmen- Industrial de Móveis,
do comércio daquela é que o Govêrno soliei- te, muito interessados pelo seu .i/lustre presi
zona, sujeita, -de hã ta o créditv de 25 mi- na) solução do dificil

muito, a severo racio- Ihões, a seI' votado boje problema da energia (Continua na últim& pág.)
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NOTAS' & NOTICIAS
\

COLATINA (E. Santo), país uma frota de cernl
- Dois

.

médicos desta 'nhões frigorificos comu·

cidade extraíram com nicaram ao prefeito sr.

exlro completo uma bala Carlos Vital que os Pelo presehte torno público que. o Snr .

. encravada na .massa en- equipamentos e peças ne- LAURO VOLTOLINI requereu a este Conselho Reinoldo Stein. Willy Mahnke, Euri.c� Carlos
cefalica de' uma criança cessérías pare o funcío- registro a título precário, como CONSTRUTOR, Ricardo Behling, Alfredo Mann, Bruno Reinholdt
de 8 anos que fora ferida namenro dos mesmos ja para o Municipio de . JARAGUÁ DO SUL, no e Henrique T. Harger - Requerem alvará de ha-
por um disparo acidental. se encontram no Rio. Estado de Santa Catarina, de aoôrdo com pará- bite-se. Bruno Mahnke - Requer, licença para efe-
Deu-se o acídente as 7 -x- grafo único do Artigo 5°. do Decreto· número tuar um aumento em sua casa. Willy Mahnke -

horas da manhã e a RIO. - Foram Ink.lades 23.569, ue 11 de Dezembro de 1933. Requer licença para construir um muro. Victor e
'

intervenção teve lugar ás em frente á costa do Ficam, pois, convidados os pröflssioúais inte- Siegfried Geftert - Requer licença para reconstruir
16 horas, depois de 10- Espirito Santo, sondag'ens ressados, devidamente registrados neste Conselho, sua casa. Alberto Maiechi - Requer licença para
calisado o proietil por submarinas com o obleti- a se pronunciarem a respeito, para o que lhes é construir <caâa de alvenaria. Durval Marcatto -

meio de radiografias, O vo . de constatar-se a facultado o prazo de 30 (trinta) días, a contar da Requer baixa do' imposto si automovel e cami-,
relatório de todas as presença de monazlta. Os publicação do presente Edital.' nhonete que se achah! lançados em nome, de João
observações foi agora trabalhos obedecem ao Porto Alegre, 14 de Setembro de 1951� Maroatto. José Schuer - Requer licença, para esta-

divulgado, comprovando. programa elaborado pelo Eng. WALTER BOEH;L ,belec�r-s6 com Barbeada. Frederico Hoffmann -

se o paciente não apre- Conselho Nacional de Presidente ,Requer licença parà anexar em seu estabeleci-
sentar nenhum sintoma de Pesquisas para o levanta- --------, ------------ mento comercial um açougue. H. Koppmann -

perturbação mental, con- mente geral no paí�, de E Requer licença para efetuar pintura em um quarto
sevando inclusive sua nossas possibilidades em mpregada FRACOS E ANÊMICO;:>I dé seu prédio. Werner Jahn - Requer-licença para
memoria sern nenhum materlas atcrnlcos e se Tomem: estabelecer-se com serraria. Alvira Horst - Requer
lapso.

I desenvolvem com a cole- Precísase de uma. VINHO C'REOSOTADO licença para efetuar diversos consertos em seu

TX- boração da Marinha de
. . . 5 I L V E I R A ' , prédio. Rudi Hornburg - Requer .lícença para

RIO. - Os técnicos Guerra e do Departamento �om ordenado. .

IIIIJI18p'" úitlaa: construir casa de alvenaria. Ernesto Lenz - Re-
italianos que se compro- Nacional da Produção Informações no BAR To� quer baixa do imposto s/ carpintaria. Fidélis
meteram a construir um Mineral sob a orientação FERROVIÁRIO: Reifri.d.. Carlos Hruschka :.. Requer transferencia do impos-
frigorifico na Avenida da Divisão Tecnlco-Clen- to s] caminhonete adquirido de Artur Emmen-
Brasil e. trazer para nosso tifica do Conselho. o

Bronquites doerfer. João Wiest - Requer baixa do imposto si

. ARTUR���!:��el�·M�!iPal de Iara- r(AC;7's=õ"1!
.....

�
.....

I:
....MH'·�·$��; ���:�:���;Jl.!��:1;!�;d:���!it:j1E��t:��

,

d 1;1. I d íb
. -

ii Pelo presente, tör- ii � Despacho - Como Requer. Oswaldo Beins - Re-
gua o oui, no uso e suas atrl uiçoes,

..
:i
..
;i no ciente ao sr. Jo·ão

...
:L

•••
:i b

. .

IC· ·b d f f'
.

I
- Cl quer aixa do Imposto e oficina de concertos de,

onsiceren o que con orme o ICIOU o snr. n- Emmendoerfer, que
.

I
.

d t d C
'

I di
. d"

.. Prol'blçãO re ÓgIOS .. Despacho - Cancele-se. Alexandre Koeh-.ren en e . e orupa, aque e ístnto precise- e su- .l.! a partir desta data, :i:� 1 R 1'·
.

. plementação de diversas verbas; f' íbid 1
er - equer ieença de 30 dias para tratamento

Consíderando que os pedidos se destinam a H roa proi 1 a qua -

,H Proibo terminantemente de saúde. Despãcho - Concedo a licença nos ter-

obras e serviços necessários;, ii quer incursão do ii a .entrada de pessoas e mos do Art. 164 dos Estatutos dos Funcionários
C íd d f I dl L ::'.:.' mesmo em terras' de .:.':.'. enlmeis em rnlnha pro- Públicos. ,

onsi eran o ína mente, o ISpoStO na ei '

h
'

Orgânica dos Municipios, decreta: ii mm propriedade. ii pri dade. Não me respon-
.

Diretoria do D.E.E A.S, da Prefeitura Municipal
Ar], 1. - fica aberto o .crédito suplementar de ii Jaraguä do Sul, 17 ii sabiliso pelo que possa de Ieragué do Sul, 11 de Outubro de 1951.

Cr$ 42.790,00, pera reforço das seguintes dotações ii de Outubro de 1951. ii acontecer, OCTACILIO P. RAMOS
t'

..

d d·· trlt d C
. ii ::'. Diretor do Dep do Expedienteorçamen erras o IS n o e orupa. ii ALEX KÜHN ii Retorc;ida, 9-10·51.

-

�=�!�I 5.�gg:gg �\i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{?H Benno Müller
-------

0-90-1 2.200,00 .

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

!:�t� tggg:� INSTRUMENTOS ns MÚSICA , Departamento da Faz�nda
�����: �g:g�g:g� .�; EM GE1tAL. especialmente' Em 1,7 de Outubro de 1901

9-84-4 640,00 ,GAITAS simples e PlANADAS Para conheclrnenro dos int�ressados dou publl-
Cr$ 42,790,00

'

de 8 a 120 baixos, cidade a. ctrculer enviada ao todas as repartições
Art. 2. - Para cobrir êsse crédito ficam] anu- nacionais e extrangeiras municipais' e açougues do município.

ledes as seguintes dotações orçamentárias:
' BANDONEONS

'

"De ordem do ônr. Prefeito.Municipal,· reco- .

0-01-1 _ 25:000,00
I PIANOS - HARMONIOS meado a V:S. a observancia do disposto na letra

0-02-1
.

4.500,00 Citaras de Concerto "d": do Item I, da Tabela C, do Código Tributário,
3-04.1 2,000,00 Violinos - Violões - Bandolins que VEDA O ABATIMENTO' DE TERNEIRDS sem

5- 14-2 ,10.000,00 Flautas - Clarinetas - Pistons. previa licença., j
9-84-4 1.290,00 Saxofones - Banjos - Trombones

.

A contravenção sujeita o infrator a multa de
Art. 3. - Revogain'se as disposições em con- Baixos e Bateria.;; '-americanA!: 50 a 500 cruzeiros, tendo sido, dadas instruções

trário, entrando êste decreto em vigor na data de Vitrolas - Rádios - Radiolas severas para a respeliva fiscalisação.'"
sua publicação. Mftodo'i Cordas e Palhet�, EMFIM TUDO, QUE F. VOSGERAU

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 19 de FOR DO RAMO. Peçam preços e demais informações Dir. do Dep. déÍ Faz.
Outubro de 1951.

' , /

ao Rel'lesentante: ,
, .' .

Arlur Müller - Prefeito Municipal PAULO KOBS '

I
.

8c�acUio P. Ramo� - Direto� dI? ,D.E.E.A.S. I s10 BENTO -DO SUL - Caixa Postal 3D - S•.Catarina· ii:�}"�:�
..

·�:�·�":::p·
..

�::
..

·\�::il
AlZIra Murara Mathlas - Escrlturdno "K" .

.

.

,.
ii

f
ii

_____________________

. li pre Ira sempre ii � ':'IXIB DI= 1I06'Uf1RA
. Fábrica de Ferramentas Agricoi;- !Lt n f f 8 HU I RJ .'��::;::::.'._L:_ux_.T_;A_�._SIF_iLl�S

DE PEDRO R�NGEL H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U

CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA DA OITAVA -.I REGIÃO

E"DITAL
Prefeitura MunieWal· �e Jara�uá �o �ul
REQUERIMENTOS DESPl1CHf\DOS

o � � o
o == � o

00 � ('o�c�� 00. "executa-sei
qualquer serviço de ferramentas

..... VJ agríco as para uso de lavouras, como:

IMachados, Enchadas Foices etc. Vermitugp sua\'e e de .pronto

O
1,- • u...

O
' ..

_.I Serviço rápido e garantido e.atende-se qualquer pedid_o efeito Dispensa purgante e dieta!

� •• � ====�iiõiiiõ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;õiiiijiõ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;o;;;;;;;;__';; SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-

O "'CI « o O ...-.-..--.............,.
- ME o n. 1, 2, , e 4

O " Lo f
' ---..........,._.._............_..........� Proteja a saúde de seus íilhos e a :.ua· própria!

.'

O a CD i O � Farmacia Central' '� Evitará muitas do�nças e poupará dinheiro em

-O .......

= ! -00' �
DE CA 'RLO® JIEl[AFERMANN

�
remédios

_, � "A, M A ISANTI G A" � Compre hoje mesmo nma 10flMBRIGUEIRA

O=-« ..c(.)!tI. O A�. Getulio Vurgas, 218 - Jaragoá do Sul, _ S. C.

�
.

'MINANCORA para o seu tilhinho.
fi . E umproduto dos Laboratórios Minancorã

O < � O I Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, - J O I N V I L L E _

.

.

' � a disposição do distinto público, apresentando �
�-----...:.-------------

O . o O serviço crilerioso e Precos MódiCos! .
'

�O� &0 �l�1E�' I··��!��! �
z::6:S ßl lU 1ß. 11 11 El � t0> z::6:S I, 'são incalculáveis i

·.:í.rlf::o'r::m�::.a::d:::o;p:�e::I:a:::�f:::a:�c::u::1�d::a"d��e'=Od::e:::�M·':�e::d:�I'c::I'n�a::�d·::e::lp:::o�r:t::o;A::�I:e::g:::r:e:::::::::{'f:.!i. m e.�;����:-���ep�á��an::,: .������r g�1 I 1.1 n�� ßNXr:Qt':ci.A���f.EsI�lß�VToE ,I� rais. 1 Auxiliar p/Expedição com prática � ll!1 E DOENQAS RENAIS, recomendamos o �
ii ii

; de Balcão.
. � uso da Homeopatia \«SCHWABE».ii .

Operações,_ Doenças de Senhoras - �i l':3:S

!I CIIßlca Gera.1 _ Parla sem Dfir �I:· Apresentar-se com documentos e're- 00
' -x-

.. • � ferencias na firma Jorge �ay(:lrle S/A. � !§l Homeopatia SCHWABE, legítima, em qu<�l- ll!l
ii Alta Cirurgia com Aparelho de nelltesia Gas9 ii � Comércio -_ Av. Getulioi"Varga, 998 2Z:S I quer dinamiöação, V.. S. encontrará com o ;
�I••••
::!:
..
i

Consultório e ReSidência: L
:

�
..•...:: m J O INVIL E m �representante:

Pedro Maximiliano

p��feit0;J'Jaraguá do Sul ,_ Rua Berijamin 'Constant z::6:S.
.

l':3:S CORUPÁ
-, Jaraguá, do Sul - S,' C. •

ex-residência do Dr. Luiz de Souza OOOO������W�!!lls::R:1�s::R:1�s::R:1��W�OO
\.�::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J::::::::::::::::::::::::::::::.Ji OOOOz::6:SiZ:Sz::6:SiZ:Sz::6:S��z::6:SIIIz::6:S�2::6::S2Z:Sl:8:SiZ:S��OOOO @@IIl!If�él§lIli!Ii!l!@IIl!If@8�GI����IIiI8Ii2i11§li�

,
'

·MILHÖES
DE ,.,ESSOAS l�M USADO COM
BOMRESULTADO O POPULtm

DEPURATIVO
, .

.

,ELIXIR 914
A SIFILIS ATACA 1000 O ORGANIS,.
o' Ficado, O Baço, o Coração, O

e.tomago, o. Pulmões, a Pela
,

Produz Dores nos 0.508, Reuma.
tismo, Cegueira, Queda �o Cabe
lo Anemia, e Abortos,

·Ccnsulí:,g o m,';C:ico
• tome o poplJlar depurativo

ELIXllt 914·
Inofenaivo ao organismo. Agrada
vet como um licar. Aprovado co

mo auxillar"no tratemento da SI
FILIS e REUMATISMO da mes

ma origem. pelo D. N. S, F.

IMPUREZAS DO SANGUE?

\

Estrada Jaraguà Esquerdo·
JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA O ANJO PROTETtm DE SEUS FILHOS É A

LUMBHIGUEIRA MINANennA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO , DOMINGO DIA 21-10-1951

Semana �n��i:���r Ot:i:�!! Tem IPiedade Prefeitura MuniGmal de Jara�uá do �ul
Eugênio Vilor Schmückel

�:g���a��;i\!�g�ã ��st��l, va�!: e�e�eaudejU��a��� REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOSEntre as datas de ambiente familiar e re-
Estado de Santa Catarinà bre alguém. Tem píeda- Carlos Kamke _ Requer licença para construirdestaque apontadas pelo Iígíoso, o mestre-de-és-

Brasil.
.

de, e acertarás. um mausoléo.calendário comemoratí- cola atúa como um dos
Faz saber que comparece- Tem piedade daqueles Hugolino Felippe _ Requer transferencla .dovo, vimos transcorrer mais fortes elos na ini-

ram no cartório exibindo os que se chegam a tí, e imposto a-barbearia pera o nome de Adomroem meio de geral ale- cíação daqueles que se
documentos exigidos pela lei adivinharás do que mais Teixeira.

.
gría no inicio desta se- acham sem a luz do

afim de se habilitarem para necessitam. 'Alvino Gaedke _ Requer licença pera construirmana que hoje se en- escJarecimento e da aa-
casar-se; Tem piedade dos que um mausoléo.cerra, a data consagra- bedoria. Cabe, ao ense-

passam. Os cegos levam Hugolino Felippe _ Requer transferencia doda ao educador brasi- jo que se oferece e
Edital N. 3.065,de 12-10-51. pendurado ao pescoço imp. s-Ateller Fotográfico pera o nome de Adolfoleiro. Muito justa, sem como complemento à

I Arnoldo ôrelnert e um dístico no qual se Herkenhoff.dúvida, a homenagem data que se comemorou, Dlra ôpíess lê. "Sou cego". Mauricio Koehler _ Requ�r baixa do imposto s-aos que se dedicam às lembrar que os estados. , Os outros levam, tarn- alfaiataria.
.

lides escolares e o dia da região sul, são' os Ele, brasileiro, solteiro, bem, um as costas, que H. Koppmann _ Requer licença pere anexar em15 de Outubro de todos que melhor sé encon- lavrador, domlcíllado e diz: Compadece-te de s-estebeleclrnento comercial uma secção de SI;.COS eos anos - O dia do tram aparelhados no que reslderite neste distrito, mim! molhados.Professor - há de .ser diz respeito á educação em Rio Cerro, filho legí- Quatro são os cami- João Lehnert _ Requer 'licença pare estabelecer-lembrado com saudade da mocidade, notada- timo de , Alberto Steinert nhos para chegar ao
se com marcenaria.por todos aqueles que mente quanto ás ínstí- e de Mathilde Prochnow Senhor: a sabedoria, a Erico Hass. Requer licença pare pintar o pré-tiveram a ventura de tuíções de ensino prí- Steinert. justiça, a beleza e, o dio de s-propriedade.

.

sentar em bancos esco- mario e médio, fazendo- Ela, brasileira, solteira, raaís seguro de todos, a Francisco F. Fischer _ Requer licença pareJares. A efeméride evo- se sentir ao lado das lavradora, domiciliada e compaixão. renovar as cercas de s-proprledede. .

. ca uma fase da vida inumeraveis escolas pú- residente neste distrito, Constanllio C. Vigli Oswaldo Marquardt _ Requer licença pera cons-que mais decisivamente blicas, a expressiva em Rio Cêrro, filha legf- truir um puchado anexo ao a-galpão.contribue para a forma': atuação de 'congrega- tima de Rudolpho ôpíess . Leopoldo Karsten _ Requer baixa do imposto sção do futuro cidadão ções católicas e evan- e de Luiza Spiess. .,. TosSESt IRONQllTESt automovel de aluguel.na sociedade, e por isso gélícas, E, rememorando
Edital N. 3.066, de 16-10.51. VInHO [REOSOTlOO Bernardo Meyer & Cia. _ Requer Iicen9a ��ramesmo, a homenagem a magna data dos guias

(SI LVII. �) construir um compartimento com cemara frlgortfice..

d t Leopoldo Frederico Stein ..torna a ser mais justa da [uventu e, nes a re-
e Híldegard ôchallnskl GRANDE TÔNICO anexo a fábriéa de manteiga.

.
e expressiva, pois, é gião do pais que se

I Despacho _ «Como Requer»
.

aos educadores que se considera das mais ri- Ele, brasileiro, solteiro, EmiIio Stein _ Requer licença pare const�ulrdeve 8. orientação segu- cas, beneficiadas por carpinteiro domiciliado e de .Adelalde da Maria um muro, demolir um prédio, e cancelamento do Imra
.

em todos os em- um de�envolvim.ento. de residente �este distrito, á Silva., posto a que estava sujeito o dito prédio.
.

'preendimentos da vida nota, fica-se
_

a imagmar estrada Nova, filho de Ela, brasileira, solteira,"
. Gerherd Bloedorn _ Requer transferencla .�oapõs-escçlar. Não raro, de quanto nao �erla au- Leopoldo Stein e de Ida

I doméstica,
domicilieda e imposto s-salão de ônooker pará o nome de Cecltíea nobre missão de pre mentad? o nível de. Milkoweit Stein. residenre .neste distrito, Ersching Mahnke.

.parar espiritualmente as prosperidade desta me�- Ela, brasllelre, solteira, em Ilha da Figueira, filha Despacho _ «Slm»
. _ .sucessivas levas de ge- ma região e das dema�s doméstica, domiciliada e de Guilherme Leffin e de Guilherme Raauenz _ Requer certldão SI. Orações, é feito, abaixo regiões distantes � Pa- residente neste distrito,

. á Appolonia Laffin. mesmo está ou não lançado pera pagamento do Im-dos maiores sacrif�cios'l tri8;, si ainda � !�em estrada. Nova, filha de posto s-lmovels.
. .Ser educador, equivale maiores as possíbílída- Heinrich ôcheltnskí e de E nara que chegue ao co- Despacho «Certlflque-�e.. . .a dizer que a vida em des Ide suas rêdes esco- Ida ôchalínskl. nhecimento de todos, mandei Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura MUDlCI-

que se inicia é toda de- lares.
. passar o presente e-dital que pal de Iaragué du Sul, 18 de Outubro de 1951.votada à oausa das Salve, pois, o dia 15 Edltal�. 3.067, de 16�10 51.

será publicado pela impren- OCTACILlO P. RAMO.Scrianças e dos jovens. de Outubro, e, deste Jose. Hugo Pet�1 e
sa e em cartório onde será Diretor do Dep. do ExpedienteO papel que desempe- cantinho, aos educado- Ellzeberh Laffm
afixado durante 15 dias. Si

'-SEl
nha perante R. Nação é res de todo� �s qua- Ele, brasileiro, solteiro, alguem souber de algum im- /1 '

'

..
dos mais destacados, drantres brasíleíros, a lavrador, domiciliado e pedirnento acuse-o pata os .

-PROCURA = 5Egrangeando a cada dia homenagem 'e o reco- residente neste distrito, tios legals
que passa, uma situaç�o nhecimento p�la larga em Ilha da Figueira" filho IRENE PEDRI GÜNTHER

Operários,
_.

Ide acentuado previleglQ folha de serVIços .pres de Antonio João Petri e Oticial
mecanlcos eentre os demais profis- tados em beneficIO da

práticos.sionais, pois, ao lado do sociedade.

A Crônica

MunicipalCâmara JosÉ M. MULLBR & CIA. LTDA.

ml:_·�DI!=R!I.Em�=M['t=;É�D�I'!�c!IEEoVl;�";1n

I Aos nove dias do mes de outubro de ,um mil
novecentos e cincoenta e nm, pelas sete horas, na

I CLINICA GERAL - CRURGIA -' DOENÇAS sala do Forum, no edificio da Prdeitura Munici�al
iii DE SENHORAS - PARTOS I.. de Jaraguá do Sul, reunidos os ver�adores: A!vlm
III

__

Seidel Kurt Hilbrecht, Herbert Schneider, Otavlano
ir ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- III Tissi, 'Frederico Curt 1\. Vasel e Mário �icolini. Nam ciente, pelas ondas ultra-sonoras, da.s Dores e !!! ausencia dos srs. Presidente, viee-pre�ldente Ie \.
I·

Inflamações: Dores reumáticas, artnt-:s, Ium- W secretário, porem COVl a presenç? de .nun:t.e�o ega. '

bagos, nevralgiae, ciática. Abce�sos, furun,culos, til assumiu a presidencia o sr. Mario, NrcolrOl, c.onvlinflamação dos seios, dos ováriOS, da prostata. I dando o vereador Alvim .seidel para secretariar a

,.- Afecções da pele, fístulas, var!zes e úlceras re- ... ses-säo. Iniciando.se os trabalhos" foi lida a. ata �a onI beldes. AS,IIla, afecções do estomago, etc... III sessão anterior, que depois de posta em d,�cussao �I _
... MASSAGENS ELÉTRI.OA� -:- Tratame�to iii e votação foi aprovada s�m emenda. A seg.ulr, pas-

�""""""""""""""""""""""""��""""""""�m das Paralisias com reatlvaçao das funçoes III sou-se a leitura 010 expediente, que constou. 2 tele-.

I'
.. musculares e nervosas. Atrofias, fraqu?sà fun- Iii gramas' expedidos; OfiCiOS, expedid.

os nrs. 221, �22 e

.•Ä',Comercial Ltda.·cional dos �úsculos em geral, da beXiga, or- li! 223/51; Oficios recebidos. �rs.: 450, 451 e 454/51. .

gãos digestivos, etc...
, III' Livre a palavra soliCitou e obteve-a o vereddor

ONDAS CURTAS - DIATERMI� - ELETRO- II. ·Alvim Seidel, expres.sando:se a favor da nova !a�a I Advocacia - Conta.billdade - Seguros
CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO m çã� refe.r�nte a� proJeto-lei q�e «Altera o Codlgo'

• Planos econômicos e contábeis de .e�-...: BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

-II TributáriO», enViado a e�ta Camar�, no o!. nr.454/51 tidades comerciais, industriais, agricolas e CIVIS.. . 11 II do sr Prefeilo. Como mnguem mais qUIzesse fazer
de fins econômicos.

'

'" mfn-���LT10RIO - R u a dos Bomheiros I uso da palavra p.assou:se a O�dem. do Did. Foi
• Elaboração de contratos e escritas _m (J�r�im Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março

__
aprovado el!l 2éJ. �18cussa<?, depOIS de p�sto emt V?� Declarações de firmas individuais e coJ�tiy�s.-iii das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas' III tação o proJeto-lei «Autoriza Iav_ratu�a e con r� o

'Legalização _ Minutas para lançamentos lDICIaISIII RESIr:tÊNOIA - Rua Ministro Calogeras, 350 g com o acord? Flor�stall). A segUIr fC ,�?st9 ;�bd;�: de escritas _' Imposto de Renda.

L F 305 J O I N VTL LE-S. C. I CUSSdO o proJeto-lei que, «Altera o o Igo r11 uda o Fuzões encampações e alterações 80,-
one -,

. rio» e o parágrafo único adicionado ao art. . o ,'III!iEi!J!!!!i!!H!I!!5_!!iI!i!i!!;'=U._i5Eli!!!i!iE- -
dito projeto. Posto em votação foi aprov�do o pr�- ciais - Modificações de tipos juridicos de s�-
J·eto·lei em la. discussão in,c1usive o paragrafo adl- çiedades - Aditivos de contratos - Atas - MI-

f
.

I d da Co nutas· para lançamentos relat.iv.os _as fuz.õe.s,'
_

� c'onado Prosseguindo-se OI i o o parecer -

��::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::·;·
•• ••.. •••• ••.. ·• .. • ..

·11 �iSSãO 'de Finanças, uma emenda, ambos, �elati�os encampaçõeA, alterações e modIflCaçoes SOCIaIS.

i.I.:i AUTO JARAGUA S. A. !! a Resolução apresentada p�lo ve�eac1or. Mano NICO· • Distratos sociais - an celamento de
..

d
-

t fOI aD ovado o firmas - Levantamento de balanços -

.
Minutas,i.1 Indu'str',a e Comércio ii lini. Posto em iscussao e vo açao .

d I t' l'quidaçõesn ii parecer, a emenda e a Resol�ção. Antes e serem para os lançamentos re alVOSSI.
I! OFICINA Serviço "FORD" ii encerrados os trabalhos,' pedIU e obteve a �alav�a _o • Perícias judiciais e extra-judiciais - R?-ii MECAANICA AUTORIZADO ii vereador sr. Herbert Schneider requerendo IDSCrlç�O visões e Parecer - Assistência técnica contábIl,ii· êm ata um voto de congratulações aos srs. AntoDlo jurídica e fiscal.11-- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL - ii e Henrique Pedri, pelos trabalhos. realizados no ce

• Assuntos trabalhistas _ Naturalizações _n
b f ii mitério de Itapocuzinho. Nada mais pavendo. a tratar, Defesas fisoais _ ÇoBrançar:; _ Serviços comer-n Pôst<> de Gasolina - Depósito de Lu ri icantes; ii foi designado para a proxima sess�o o dia � 6 de

ciais ein geral. .

,
.!! - Lavagem - Lubrificação -, Carga de Acumu-

ii outubro com a Ordem do Dia seguinte: 3a. dl�.cus-
• SUB-AGENTES DA COMPANHIAii ladores e Consêr.to de Pneus.

ii são do projeto-lei que «Autoriza layratur� de contra-li Esta oficina está instalada em condições li to com o Acordo Florestal» 2a. dlscussao d.o pro- NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN-
..

para efetuar qualquer serviço de cons�r.to ou !! jeto lei que «Altera o Código Tributário». Fmdo o. \ GA": - Fôgo _ Transportes _ Ac�dentes Pes:.'.;11 reforma em seu auto:nóvel ou caminha0, bem !! que foi encerrada a sessão
.

na qual faltaram os soais e do Trabalho - AutomóveIs r- Respon-
CGmo retificação de motores etc. . . ii vereadores: Ney Franco, WllIy Germano Gessner, sabilidade Civil _ Fidelidade.ii

Todos os serviços são. ex.ecut.ados com ii Adolfo Emmendoerfer, Walter Jark e AI·tur Oscar I

p t I_:_j9
li

Rua Mal.. Deodoro, 136 - Caixa os a,

.

ii esmero, por competel!tes pro!lsslonals e a pr�- ii Meister.
_ JARlrGUÁ no SUL _ii ços razoáveis. Tambem dlspoe d� sólda ele-!l

.

(ass.) MÁRIO NICOLINI • a "

II trica e oxigênio. , ii ALVIM SEIDELII ij\:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - ..

�----------------------------------------
Ata da Reunião Ordiná,ria de 9-10-51. .�------------------------.....

4
Liquidação Anual de Tecidos

1��D=E==1=5=-I=O="5=1==A=15-1Mi1 �
IMEX INTERNACIONAL LTDA.

Rua Marechal Deodoro da FODseca. 141 - Jaraguà Jo ui
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Estaria
numa

a bela jovem
à beira

.leura
da

morta Não deseicmes
estrada lenha' o IneSInO

hervaa

que ,o· café
destino que
Inale

caverna
Mobilizou-se a polícia, mas tudo não passava de

algum "engraçadinho'",
RIO. - A noticia, ontem, a noite,' anda- porteres, dois fotogra

deveras sensacional, cor- ram rebuscando toda fos e um cinegrafista,
reu, celebre, mobilizan- aquela rodovia, de pon- andou embrenhada nas Fpolls, - Uma das de frete e de ternpo parti mo destino que teve a

do a policia distrital. a ta a ponta, a procura matas daquela região, mais importantes campa- o embarque. herva mate e que terão
, nha em pról da defesa Não temos Interesse outros produtos esteios

Rádio Patrulha e a do corpo da jovem esta manhã,' durante economica nacional, foi aqui de visarmos pessoas da economia nacional, si
reportagem uma jovem loura. mais de duas horas, iniciada ne Assernbléle nem tampouco tirar per- os regulamentos e os

loura, de beleza rara, e ' As investigações pros- acompanhando o co- Legislativa do vizinho tido politico da situação convenios não forem ela-
_ decentemente vestida, seguiram esta manhã, missario Godofredo, do Estado do Paraná, vlsan- mas tão somente chegar- borades para servir uni-

do d revisão de um mos aos 'fatos que por carnente ao Brasil».aparecera morta, num mas nada foi 'encon- 260. distrito policial, acordo firmado em 8 de ali só, confirmam a nossa O deputado Francisco
grotão da Estrada dos trado. Nem o cadaver, mas nada conseguiu junho de 1951 referente a solidariedade aos perene- Mascarenhas, ao termí
Bandeirantes, tendo em nem o dinheiro, nem para acrescentar aquela venda e a ex�ortação do enses em busca de rne- nar sna oração, pediu
volta, espalhada, e manchas de sangue ou noticia, sem duvida produto cafeeíro perene- Ihores dlas pera o seu fosse enviado o seguinte
como o indicando um qualquer outro vestigio. alguma obra de fanta- ense.

.

d
comércio exportador sern I telegrama ás bancadas

t' d N
.

d I O convento, taxe o serem egoístas, desejando de Santa Catarina naras ro, mumeras. ce. u- o�s� reportagem, s�a e a gum engraça- como medida prejudicial que outros portos naclo- Camara e no Senado, nolas, dolares, dinheiro constituída de dOIS re- dmho. aos altos interesses eco, nais sejam benefeciados. que foi atendido:
americano novinho e nomicos brasileiros, pelo Há que se conseguir o

todo 'salpicado de
eat·U avíãe na Base deputado paraneense Hel- apoio das' bencades cate- "Asembléia Legíslatí-

sangue. um lia ôerti, impede li arnbl- rinenses no Congresso é va Catarinense dá seu

Quem espalhou essa
clonada liberação da o que chegaremos a final, apoio movimento lança-

noticia ninguem sabe. Aérea de F lo r i an Q P o I i S ��P����!�osd�s�r�f;geFr��� �a� ga�;V��jOdt�xt�les�I�: ��r�����s�e��e�����ç��A verdade é que ela os quals, cada vez mals. citamos a votação do visão convenio cafeeiro
chegou a dar a dor de FLORIANOPOLIS. relho .bateu violenta- reclamam com insistencia plenario, pois somente sentido seja liberada

cabeça a policia e a - Mais um lamenta- mente no solo, capo- a valiosa rubiácea. assim poderemos salvar a atuais e futuras expor-
t d d 1 d de uvi t d

.

F O deputado estadual nossa' economia seriamen- tações paises europeu pt.repor agem, I que es e ve esastre « e avia- an o a seguir. 0- Francisco de Mascarenhas te ameaçada. Não se con- Outrossim solicita ílus-
ção, agora com uni ram imediatamente ocupou a rríbuna pára cebe, sendo até antí-pa tres representantes ea-

ill�@IillI����@iilI11 aparelho da FAB, 0- providenciados os so- tecer conslderações opor- triótico o ato de sustár tarinenses trabalharem
i •• G8.RII. II! correu na base aérea corros, constatando runtsslrnes em torno do nos portos a produção, ao lado seus' colegas
i I desta capital. O P-41, se, porém, que o pi- palpitante problema cafe- enquanto os mercados paranaenses conseguín
il

Pedimos aos se-
1m pilotado pelo capitão loto tinha morrido eiro, declarando-se soll- insistem peia compra. Te do novo convenio bene-

nhores agentes do IIJ dario com o seu colega mos. exemplos no Brasil ficio portos eatarínen-� Correio, nas, diver. il Rafael Cirne da Cos- em consequencia do
paranaense e, propugnan- com outros produtos e é ses, especialmente São

� ses localidades onde III ta Lima, havia parti- choque. , do assim, não só pela preciso que .o mesmo não Francisco Sulligado cen

I
temos assinantes, ,o il cipado de varios exer· justa revisão do referido aconteça com o café. tros cafeeiros Estrada
obséquio de provi- ® cicios e juntamente convento, como, também Não desejamos que ele Ferro São Paulo Rio
denciar a entrega I§l f d t

-

f' t h G a de'

I
Im com outros aparelhos T'

em avor as pre ençoes - o ce e - en a o mes ranui '.
,

imediata,dêste jornal. II! rocaram esposas, de nosso Estado, não ---

A regularidade do II! da' base regresaava a favorecido pela exporta-;' serviço de .entregu III Florianopolis, em vôo filhos e casas! ção do procurado 'produto. Car,leal Spel,man Dicid.ir�m ocu�or com �s� postel evíra o grande i de formação. Ao che- mas que, poderia se-Io, U - ?li rI-
II! n�mero de reclama- il gar na entrada da NOVA IORQUE, _ mediante a liberação per-

.

,R' restrlcues u grUuBCoU
Im çoes que temos re-

Il!l •

t iment U· d
maneure ,da exportação I Esperado no �1O no

I ri -

m cebido, o que é de � pIS a, no. miomen ? m curIOSO caso e cafeeíre. E é isso o que dia 20 de nove�bro O ema ue HCU e curvou!l!! estranhar porquanto IIJ de tocar o so o.weri- t r o c a' d e -e s pos a s impede o acordo flscall-
I a expedição é feite i ficou-se o acidente. ocorreu em Bok-Is- zado pela Divisão, de RIO, O cardeal PARIS - As po-i regularmente. !Il Por motivos, ainda land, no Illinois. Os Economia Cafeeira do Francis SpeIlman, arce- tencias ocidentais
ii�@8��li 'não explicados o apa- cidadãos John Shelds País. bisbo de Nova York, de- aliadas ocidentais

,

, Disse, entre outras verá chegar ao Rio de

• ...
e Robert - trocaram coisas o referido deputado: Janeiro no día 20 de no- anunciaram o levan-..-----------1

I não só as esposas, vembro proximo, para tamento das restri-

Dr. 'Wal�eml·ro Mazureehen •
como os respectivos «A revisão do convénio participar das celebrá- ções a produção ale-cafeeiro é uma necessida- 0- a u

.

'do Dia deIfílhoa e ainda suas Q, es n alS mã de aço e de car-de imprescindível em de- Ação de Graças, na his-
casas situadas lado feza da economia nacio- t6rica Igreja da Cande- vão. Decidiram tam-
a lado naquela ilha. nal. Para isso já se laria. bem acabar com to-
Como as casas tives- encontra de pé no Para- dos os controles so-

Clinica geral médico � cirurgia de adultos e creanças sem aproxidamente o ná, com repercussão na
. �ssa será a primeira bre a industria pesa-- Partos Diathermi.. Ondas curtas e U1tra�curtas Camara Federal onde t d f

_ -Indututermia - Bisturi-elétrico _ Electra-cauterização mesmo valor, e como
seus represenla�te� àta- ���6aâ !::ri��o�� �r:i. da germanica logo

. Raios Intra-vermelhos e azuis. cOada um deles con- cam por todes os lados a O "Dia de Ação de que ° plano Schu-
.. tasse com 3, filhos, decisão firmada no con- Graças", que se come. man de união do aço

,

,

m �,acham que o nego· venio, responsavel por mora anualmente no dia e carvão, na Europa,>JM.��� 3<R'�� " cio foi equitativo. O esse «�st"do de coisas». 22 de novembro, culmi- ocidental, entre em
____ • u a :& G iiiiiiiiiiii ' •

I
' AqUI formamos ·ao lado narâ com solene 'Te .

�
, ,

FRUTIFER: E�R:M::'TAIS
"...........

�
malS �otfav_e fe. quedO I dos que lutam pela Iibe- Deum na Candelaria. ...,

VIgor.
. . .. . negoCIO OI elto e ração da exportação que \

LaraD,�elra�, Pecegueiros, Kaklselros,. MaClel- maneira inteiramente no dizer do nobre depu- Arcebispos de outras
--------

ras, Jabo�lcabeIr�s, etc. - Ro.seiras, Dahllas. Ca- legal pois ambos se tado Hellio Setti «não I republicas americanas e V dméhas, CODlferas, PalmeIras, etc., etc. � d'
- .

t pode ficar sujeita a re· do Canadâ foram convi- en em-se

�
IvorClaram e "ln e ; .

'

Pe�m Catálogo ijustrado - Leopoldo Seidel - Corupá
• .' guiamentos, benefiCIO que dados para as celebra- Duas bicicletas refor-

�M� l'a�� 1M 'íI e ?lnCO mmutos de- pode ser dado a todos ções. madas, sendo uma para
pOlS casaram cada os portos nacionais» _ homem e outra para se-

._1 qual com a ex- espo� e acrescentamos os cata· No dia 24 de novem· nhora.
'sa do outro. rinenses, principalmente o bro, o cardeal Spelman Ver e tratar a Rua

porto de, São Francisco visitarâ São Paulo. De- Mal. Deodoro, na Ofjci-
I do Sul, servido pela Rede pois de dois dias na ca- na de T e o d o r o J o s é

INDÚSTRIA DB ;:._���:-��S'c. IRMÃOS S.A. f;;�:'i���;l �i���� :'�a�!i�:���e�f� �!t�i�::�S��r�rTI::[Ui- W O I f. nesta cidade.

,
__.J.A.R.A.&_U.A_�.A.�X.A.s_�.�_S.TA.L_1.�.a.nl.a.C.8.la.ri_na_.__., t======,===,==J �!Ingoe!�!:�:S A c�o��ol!�t�� �g.�:ôg:tl��::g

.

I. saram·se as eleições mu· dos pelél votação, até MENTODÊSsuE::A�OEFLAG'ELO
i'?::::::::::::::::::::::::::::::::.!i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;;:::::::::::;::::::::::::\'i n i cipa is em São Pauio; ago ra apurada é a
..

E S 1 B -I
-

d EI -d d S A
.. quP. despertaram grande seguinte: Em primeiroli mpre u raSI eIra e etreel a e.. li 'interesse, devido a luta lugar o PSV, seguido do

ii JH:A�RIZ::: JOJD:NVI][,LE ii existente entre o PSP PTB. Em 3. lugar a UDN,ii ii (Adernar de Barros) e o em 4. o PDC (PartidoH Para a nóssa difltinta treguezia mantemos em estoqqe: !! PTB. Democrata Cri5tão) e em
ii Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii Ambos os partidos ti-�. o PSD. Seguem·se

..
:1
..
:1 ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI-

..
:Ii
..
:: veram no entanto uma então os demais ti parti.

ÇAO -, Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS decepção. O PSP contava dos que ainda disputaram
:: PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LtJSTRES, CASTIÇAIS LO- II com 90Qjo das prefeituras, a eleição.ii OS, :de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II mas como tudo indica,
i; uz c força de qualquer capacidade. !i tem que contentqr-se com Lograra!1l grande au

ii A nossa seção de instalações ,atenderà com presteza e qualquer pe'dido de U cerca de 50%. O. PTB

,'mento
de votação a UDN

ii' instalação de luz e força. . ii também não alcançou o e o PDC.
li'

_ }} erava'":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••' que esp .

I

Considerações do Deputado Francisco Mascarenhas em torno do
convenio cafeeiro celebrado com o Paraná

e.IA BI,SaUBI_
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

r
I

CALCADOS

I R G o
são os melhores e mais baratos

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
aNÖ'MERAS FORMÀS. TAIS COMO:

REUMATISMO
E8CRÓFULAS
E'S PI N H AS
FlsTULAS
Ú..._ C E R AS
ECZEMAS'
FERIDAS
DAATROS
MANCHAS

.. ELIXIR ,QE NOGUEIRA"
CONHECIOp HÁ 71 ANOS
VENDE-SE EM TODA PART!!.
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CORREIO DO POVO •

(ess.) MÁRIO NICOLINI
ALVIM SEIDEL

Câmara Muni'c ipal ���FJJ���1.���gt Prefeitura Municipal de Jara�uá do Sul
Atá da Reunião Ordinária de 2-10-1951 Balancete da DESPESA ORÇAMENTÁRIA, referente ao mês de Setembro de 1951

A doi di d ês de O b
EDITAL

.

«: T f T U L OS' I DEsP. ,oORC,AAMLUIARIA'os OIS las o mes e utu ro de um mil De ordem do Sr. Pre- .....nov���se cirioo��eum, p����horn� na fuijoMunicip� de Jarn- _������������������__�����������-sala do Forum, no. Edificio da Prefeitura Municipal guá do Sul torno público ADMINISTRAÇÃO GERALde Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: Ney que, durante o cerrente L is!Franco, Mário Nicolini, Adolfo A, Emmendoerfer, mês de Outubro arreca-
eg ativo

F derí C t A V I Or .

'T' H b
'o Diretor da Secretaria .re enco ur . ase, evieno lssl, er ert da-se na 'I'esouraria daS hneíd K t H LI'lb hr AI' Seid I S b Remuneração aos Vereadoresc nei er, ur . IIJI rec, Vim ei e. o a Prefeitura Municipal deP ld

.

d N F f' b - Representação da Câmararesi encra o sr, ey ranco, OI a erta a sessec Jaraguá do Sul e na In- '

d d I 't d d Material de expediente, livrosprece en .o-se �. et ura
.

a �ta a. sessão anterior, tendencia de Oorupâ, o Serviço postal, telegráfico, etc.que. depois de Ilda e discutida f�1 aprovada. sem Imposto Predial, relativo. ao Publieaoão do expediente da Câmaraemenda pelo �ue passou a ser esstneda pela Mesa '20. semestre. �

O expedlente c0!I�tou .de . ti,ma resol�ção .

apre- Não satisfasendo o pa- Executivo
senta.da _

pelo �r� Mano Nlcolint �ue fOI enviada a gamento no referido mês; Subsidio ao Prefeito
Corníssêo de FInanças. Falaram, amda, na hora des- ficará o contribuinte su- Representação ao mesmo
tin?da ao expe�ie�te, os .ers. O!avian� Tissi e Alvim jeito a multa de 10% so- Aquisição de veículos, móveis e utensilios
Seidel. O sr, TISSI r!querendo IOSe�ça? em at�, Um bre o referido Imposto Aquisição de combustível para o .automovel
voto de congratulações ao sr, Céssío Medeiros e no primeiro mês, sendo Custeio de veiculos, móveis e utensilios
que se telegrafasse ao mesmo, pela emenda. apresen- então feita a cobrança Diárias ao Prefeito quando a serviço tora do Municipiotada relatíva elevação entrancia. nossa

. C;omarca. judicialmente. .

Secretário - padrão S
Com a pala.yra o sr, A. Seidel, solicirou que Tesouraria da Prefei- Impressos e material de expediente

se telegrafasse ao Governador do Estado no sentido tura Municipal de Jara- Serviço postal
que seja iniciado com brevidade a construção da guã do Sul 16 de Outubr� Serviço telegráfico
ponte sobre o Rio Ieregué. Ambos requerimentos de 1951.

'

Serviço Telefonico
foram aprovados por unenlmldade. Chega ao recinto F. VOSGERAU Publicação do expediente
o vereador Walter Jark. A Ordem do Dia constou Dir. Depart. Fazenda Assinatura de jornaes
de: discussão do projeto - lei que autoriza lavratura

._���._�__�_ Contador - padrão S
de contrato com o Acordo Florestal. Primeiramente Almoxarife - padrão M
foi lido o parecer da Comissão, sendo, após dlscu- Auxiliar Agente de Estatística (2) padrão M á Cr$ fiOO,OO
tido aprovado. Logo a seguír, foi aprovado em re. Livros e impressos
discussão, o projeto - lei. Prosseguindo OI:! trabalhos Despesas ds transp. de funcionários quando em serviço
foi posto em discussão, depois de lido, o parecer da Diárias a funcíonãrios em viagens e serviços
Comissão de Finanças, referente ao projeto de lei,

fReproduzido por ler saido com incorreções)que Altere o Código Tributário. Usou da palavra o

vereador Alvim Seidel, expondo aos srs. vereadores
o seu ponto de vista relativo ao projeto-lei e, reque
reu verbalmente, que dito projeto volte ao sr, Pre
feito pare novos estudos, referente ao artigo que
inclui na tributação, a venda de plantas pelos arbo
ricultores e floricultores com uma taxação por uni
dade, que posto em votação foi aprovado. Nada
mais havendo a discutir foi designado o dia 9 de

.

outubro pera a próxima. sessão com a Ordem do
Dia seguinte: 20. discussão do projeto de lei que
autoriza lavratura de coruraro com o acordo floreS-Ital; discussão do projeto-lei que «Altera o Código
Tributário»; discussão da Resolução apresentada pelo "ElIXIR.9E NOGUEIRA"

M' N I" F' d
.

f
.

d CONHECIDO HA 7" ANOSvereador érlo J ico HJI. in o o que OI encerra a VENoE.SE !,M TODA PARTE

.a sessão,· a qual faltaram os vereadores Willy Ger-
mano Gessner e Artur Oscar Meister.

NA -FALTA DE

'APPETITE

Magres8
Cançaco

.

P�ilidez
Fraqueza

É indi.peosa"el
o ..'o do.

IODOllNO
DE' ORH

��
DESPACHANTE ADUANEIRO

SÃO f' R:ISCO DO SUL. - Santa Catarina
a

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRAC::h - T,:lefone,. 103
1

Rua Babitonga., 23 - Edifício Próprio
1 •

�:!�:�:ied�a::�r:��1����b:��1���Ot:L?a_�b�::��t�� I:,; ;1••:··••••:i.:!::::::::·I·I::::::::::.::p::::::::(Q)::::::::§:.:':"1[::::::((]):::::::::::,:}ffi::::::::]E:::::::f:::::::::IE"''':�'==I:I::::::::':•••::••�·'
••••:!.junto a alfândega de São FranCISco. do Sul, sao execu.a- �dos com pontualidade e pr�steza, dlspon.dC? 'para e�te .

fIrn

de uma organização perfeita com escrltorlO e tecntC'os. I, :: ::

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao.qua- í ...:i.:i •.•.:I.:. RU�A!.AGRUE;H;� ::�DORO DS�:0��;�!�N!58
..:1:.: ...:1.:dro da Estação e DOS trapriches de emb,:rltue da Ponta

da c...ruz, bem como armazel1,l para depósito de me�cado- Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
rias em geral, junto aos trapIches de embarques na cIdade. U combustível e acessórios. '.::

d M d
.

doutras { ..:i.:..i Lubrificação-carga. de Baterias etc. . .:!.::.iEncarrega. se de Embarques e
.

a mas � e

�

D':::::'�����;������d::::J L��;;;�;;������;���:�;:�J

I,

DOMINGO DIA 21-10-1951 5

6,300,00
21.005,00
2.430,00

33,00
�56,20

2.400,00

27.006,00
9.000,00

,

639,00
1.757,50

54.863,10
450,00

13.400,00
8.625,00
650,00

1.279,30
471,40

4300,00
230,00

11.900,00
8.525,00

22.650,00
7.078,00
412,50

5.499,00

�@!@)®Y@)®Y@)®Y®®!@)@l®@Y@)®Y@)®i'@)®!@)®!@)®'Y@)®@I .

Tosse, Asma, Brerquíte, R'ouquidão, e Resiriados
�

(@. TODAS �§ MOLÉSTIA.S.DO ßPßRflHß HfSPIRHIÓRIO .�
�

.

Encontram alivio, Imedlatt;> com c.. uso do I
� Inc0lD;p.aI'ável ..

'

,
'

.

'PE'TROLI �
�

IA SIFILIS SE APRESENTA SOB
IHIÍMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
E8CR6FULAS
ESPINHAS
F(STULAS
Ú'L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS

CO.IRA CISP •

QUEDA DOS CA·

"Vendem-se
l,cí"'ICO CA,PILAR

POR EXCELÊNCIA

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO
'

I·

·

·

.::::::

COURO CABELUDO.

Duas bicicletas refor-.
madas, sendo uma para
homem e outra para se-

-�����������--�---�--�����������--

hor _,'

r���Q)--.�®�
n a. Lampeoes de Kerosene

M:'�rDe�d����arnaa O��i� ;:.!'A��.��:.. ��ltr��;fio:' rr � � � mAr � 'll)) l W .'
na de Teodoro José

I
\L ffi � Bl IVll Blll\ 11

iW ó I f, nesta cidade. Casa RealoPARAIS<> DAS. SEDAS E TECIDOS FINOS
----------- ....

'

------
. NAO SE ESQUEÇA

'OONSELHO REGIONAL DE ENGENHA- Em Sedas e Tecidos Finos encontrará

RIA E ARQUITETURA DA OITAVA REG. o. maior Sortimento ná CASA MARLY.

í,- Rua Mal. Deodoro N°: 637 I. -

ED I'TAL
.

.
'. Padrõe� exc!usivos " Esta�paria mo-

derna e varíaríísslma - Sedas Lisas de

�o-dos os preços.
.

ro:-����

-

FeIo presente torno público que O Snr. AL
CEBIADES ABELARDO VERBINNEN requereu a

este Conselho. registro a título precário, como

CONSTRUTOR, para o Município de JARAGUA
DO SUL, no Estado de Santa Catarina, de acorde
com o parágrafo único 00 Artigo 5°. do Décreto
número 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Ficam, pois, convidades 'os profissionais inte-
.

ressados, devidamente registrados neste Oonselho, I
a se pronunciarem a respeito, para o que lhes é
facultado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da

publicação do presente Edital.
( Porto Alegre, 14 de Setembro de 1951.

Eng. WALTER BOEHL
Presidente'

CASA. DAS. TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILE I
.

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

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

elllEel
Tintas p'ara Pinturas de Casas, Móveis,

Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a 0leo; e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêda,s

- Lã e Algodão, Cera. e Óleo pB;ra soalho,
Massa para janela.
MATRIZ:

RUA DO PRINCIPE,860,
Lider do Comé,clo de Tintas

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Casamentos

VERA ORUZ x' AC·A.·RAI
o maior pr�lio iutebolistico

_

de 1951. . Dêsiile dos craks das 1.5,30 .horas, no campo do' Acaraí

:�

����
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando Ba

FARMACIA NOVANo. 1.664

Máquinas de Costura
ALFA" e "WHITELILY"
acaba dá receber e ofere-:
ca pelos

.

menores preçQS
da praça á Casa Real.

Diretor:' ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULlNO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal' Deodóro da Fonseca, 136 -' Fundado em '1919 - T�LBPONB N. 39

JARAGuA DO SUL DOMINGO,
.

21 de Outubro de 1951 SANTA CATARINAANO XXXII

de ROBERTO, M BORST:

{provado afinal o' Crádito para Cartas & De . Florianopolls
-a Lin�a da

'

Tra'nsml·ssa-o Coósultas O.rgia... importando pera os cofres
O. E.' - Corupá. Com a Ii- Florianópolis, 19 - A públicos uma despesa de

O'ação de Capívarl, pode. Assembléia Legtsletíva, mels quinhentos mil cru-(Continu,.,.io Ja primeira pjgina) eo •

T dl'
rá tambem ser resolvido pela sua maioria iniciou zeiros. res,. esses car-

dente sr. Martin Zíppe- A firma em que tra- o problema. da energia. um verdadeiro esbaníe- gos .tem ve�clmentos de
rer, submeteu à consi- balhava até o momento elétrica

.

desse distrito. menro dos dinheiros pú- 7 mil cru�ell'os cada um Casa Real
ração do' Ç.onclàve a de assumir 'minha ca- Depende' de entendlmen- bllcos, A pouco ternpo. e se desttnarn � de�uta- _,_..... _

sugestão de se financiar deira nesta Egrégia �s-' 'tos entre as duas ernpre- criou o cargo de secreté- dos do PSD nao eleitos.
Mahnke, filha do sr.a Empresul,. para nor- sembléía, e que muito sas concesaíonertes.

.

rlo do, presidente com ,A Carne Leopoldo Mahnke, oomallsaçâo. do' forneci- tem feito pelo progresso Operário -

Jaraa.uá. Já dlsse- orden.ado de �inco will FI�rja_n?poljs, .1� - A meréiante nesta praça emento de energia ele- e pela grandeza de mos mutras vezes que o cruzeiros mensais. . Comlssão Munleípal de de
'

dona' Felicita Mahntrica a zona servida por Santa Catarina, pelo seu operário que trabalhar 48 Agor.r autorizou uma 1 Preços.· chegou a um ke, com o ar. Hi1arioessa, Emprêsa, nas ba- alto
.
nível índustríal, horas por semana tem despeza de cem mil acordo com os mar- Baratte. Ao' jovem parses seguintes: subscreveria, estou dís- ciireito ao pagamento do cruzetros para pagar um chantee fixando o novo

e seus dignos progenito-1. - Cada consumidor so convencido, a suges- domingo, ou eéle ao des- advogado que, lhe fez
I � tabel�mento .

de carne, res, os votos de felicida-entraria, alem do valor tão Zipperer como so- canço remunerado. ,

. defeza no veto Ja lei que e. o- seguínte; des dc "Correio do Po-do 'seu consumo, com lução ao problema da J. E•. � Jaraauá. Informam que veda o afastamento Carne de la., filé, so".uma taxa cuja pereen- energia elétrica, nesta da
'

Prefeitura. que .atnda do' ..sr, gov�tnador por cosão, alcatra, lombo,
. tagem poderia ir até conjuntura, angustiosa. não existe um . cálculo mats de 24 horas do posta e ,patinho, sern

100% do mesmo; Mas a ocasião. não é de exato do custo do mâ de Estado. Ainda bem não osso Cr$ 12,00; com Realizaram-se ontem
2. ,- O consumidor se díscutír-o modo mais calçamento. Já existe um fora esse proléto votado O,SSO, 9,00. Carne de 2a., na sala das audíencías

receberia recibo espe- tacíl ou menos oneroso oequerio .estooue de pedras é já o PSD apresentou peito, costela" pescoço, os seguintes casamentos:
cial, que seria trocado de solucionar-se. o as- (40.uuu) adquiridas todas novo . proj�lo de Iei lagarto, sem osso, Cr$ Antonio Alves de Lima'
por Bonus ao

.

portador, sunto. Trata-se agora de aqui no municipip. Está criando mais 13 cargos 11,00 e com osso Cr$8.50. com a srta. Lucia Glo
negociava logo que a dar meios. ao Govêrrro se trabalhando arivamen- na Assembléia, que passa Não pode. exceder de watzki; Gerhard Heinert
importância paga atín- para realizar a ligação Ie em Irapocusinho' (Es- ô -ter então 51 funcioná- 25% de osso,� cada peso com a srta. Leona Piske
gisse a Cr$ 200,00. Capivari-Jaraguá. Como trada Irapocuslnho-Campo rios pera 39 deputados, de carne. e Hilario Baratto com. a
3. -.,.. Esta taxa seria representante do norte Alegre). calcufando-se a srta. Ingeruth Mahnke.

aplicada à integraliza- jamais negaria o meu .produção dali em cerca. .

A' í'ção do capital necessä- decidido
. apôio a esse de 25.000 mensais.' Os

.

. L O C A. I 5' Ilvers nes

rio a Empresul, para projeto, como também 1 concessíonerlos . desse
'

I' " Fa:z ános amanhã o
poder realiza,r as insta- n.ão o 'negarei quando forlfecimento s� obriga-

.

Falecimento
.

I dia atualmente
.

neste jovem Sebastião L. Ai-
lações do 'maquinário se tratar

-

de idênticas dos a construir aquela . municipio, a Estrada roso, filho do sr. Luiz
... encomendado na Euro- necessidades de outras estrada em condições .de Fá:leceu dia 15 pela Jaraguá.

. � G. Airoso.
pa, para .levar a efeito partes do Estado. franco transito para ca- manhã, om Estrada Ja- A familia enlutada - Dia 23 a senhorita
ás obras hidraulicas e minhões r"aguá, o estimado eida- "Correio do Povo" apre- Maria E. Klein, filha do
ligação do rio J�1io ·ao É isto para

. incluir,_ dão. sr. q.�rmano Hane- senta os seus spntidos sr. LeopoldO Klein.
rio Bracinho e tambem Sr. Presidente e Snrs., A . • • ma.ni;l, com li idade de pesames.

.

- Dia 25 faz an08 a .

para as obras de Capi� Deputados, que votarei . Camara Municipal. 62 anos, deixa viuva do- menina Eni Maria filha
vari .; .

.

. inte�ralmente .pela apr?: Na última sessão dé:1 1�� Clara ��nemann, e;}
. Enlace Mahnke-Barallo do sr. Germano dos

.

4. -: O� bonus" aufer�- vaça� do �roJeto. de lei Câmara Municipal, reali- fIlho!!! m.alOr�s. Realizou-se ontem o Santos, professár em Rio
rla.m Juros de 5%, �apl- em dlscuBsao. sada sob a presidencia O extmto que era n�.- enla?e �at�imonial da da Lu�. Na mesma data

•

tal!zadQs .semestralmen- do sr. Mário Nicolini, foi tutal de �lumenaq, resl- gentil sellh(trIta Inge'ruth a. Vva. pona. Rosa Laf-

te,..:_ ':, . ....::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::.� aprov�do p�r una.nin;1ida- III 'EiIi!!!l' !EE!!lI!E!!il!I!IIEl!E!!!Eii&!!!iEiEliiliilÉiI!iIi!Iiil!!!i!iSl� I
fIO, reSidente em Ner�u5. Atin�ldo o capl �.·i.: Pe ç a sem p r e

'.

de a IDserçao na ata de

I
'

I Ramos,., .tal n�cessárlOs às obras
:: . , um voto de' pesar pelo F b (Sezões, Malárias. -: Dia 27 a sra. Lmda

me�lCJOnadas,. os Bonus'ii C A f E BA UE R falecimento' do sr. Max ", r"'s I.mpaludismo . I BleICh, professora. em·serlam tro.cados pelo ii. Colin, ex � deputado e � � Maleitas, Tremedeira _ Corupá e � sra. Hilda
se,! valor mtegral por ii· .

antigo Prefeito
.

de Join- I _ CURAM-SE RAPID'AMENTE COM _ I
da Silva.

aEçoes alO portador, da \i.. OH•••� vile.

I' "C I A t·· Bat'lsadomprestl '. . .

. ..-..
: ,

. .

apsu as n Isesonlcas
.

Pela Simples leitura
.

iii
.

.• .' "
.. R�aliza-se hoje, em

�: ::����íC�d·:S��i�st�� /11.......................................... .. c: lll� .

E T�:na����r!rmácias Im �a�:���ir���fn�at���i�I��Dorte, pode V. Excia..
-

i Euclides Silva· par- i i João O. Mflller par- ! .

m
filhinha do feliz

. caS'al
aquilatar, ·sr. �I'esidente, ! ticipa o noivado de i .� .. i ticipa 9 ncivado -de : 'É um produto dos Laboratórios MINANC0RA lã Pedro Klein Filho e Da.
da boa vontade que ! sua tilha' Arlete cl o i
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·i seu tilho Mário �I a!. . III Edith B. Klein.
8�i�a a todos o� iD;dus. ! jovem Mário MUllet. i i jovem Arlete SIlva. ! I . - Joinville - Sta. Catarina - 'I Servirão como padri-trials para contrlbUlrem : n � -'. : ; ,
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e esposa D�. Luiza Klein,
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Jaraguá do Sul, 14-10-)1.. 'I adorada Rosicler.
da região.' . �

II que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti'

gos à preços vantaj.sos.
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
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Bicicletas Suécas
marca "HERMES", V. S,.
encontra na
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PA R A' F E R IDA 5,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R' AS,
F R I E I R A S,
E 5 P I N H.A S, E TC.

Contrato de Casamento
Nesta cidade; com a

gentil. senhorita Arlete
Silva, filha do sr. EucH
des Silva, contratou· ca

sarnento no dia 14 do
corrente,. o jo\'em Mário
Müller.
Ao jovem par as/felici

tações do «Correio ,do
Povo» .
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� ESPECIALIDADE
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez
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