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De Florianópolis torno
Horta

da Reunião
Catarineris8

Debates em

Econômica

Manteiga HoJandeza a

Cr$ soso

Noticiam os jornais do
Rio de Janeiro, que esta
semana chegará ali a

Acompanhado do sr. primeira remessa de A Reunião Econômica as proposições aprova-
Almirante Carneiro, 00· manteiga da' Holanda e do Norte Catarinense das naquele memorável
mandante do 5. Distrito .Dínamarca. continua a agitar OS conclave.
Naval e representante Esse produto será círculos econômicos e Agora, seguiu para o

da 5a. Região Militar, vendido no comércio va- legislativos do Paraná e Rio de Janeiro uma

viajou para Chapecó, o regista a Cr$ 36,90 o Santa Catarina. comisssão -de deputados
sr. Gevernador Irineu quilo, enquanto a nossa Em Curitiba houve a a Assembléia Legislativa,
Bornhausen. está custando cerca de grande Assembléia dos composta dos represen-

noventa cruzeiros no I Madeireiros,
tautes snrs. Volney de

Em sua companhía cambio negro. afim de tomar pé ante Oliveira, Buleão Viana,
também víajaram os

" � " _ _ _ _........... Umar Correia, Fernando
deputados Vicente João �._

_ _." _T.:•••_ ••� _ ••••••••••_"•••••••

�••••

'

de Oliveira, Francisco

�;�r:i��;qU��, r��TB. fr e.aREle Be "G.e ·11 �oe:.es e caS�iO Medei-

li
--_._-_ ---..

ii Vão esses represen-
iI A Gereneta avisa aos seus essl- f: tantes catarinénses se

H nentes que estão em etrazo com suas li entenderem com as altas

ii assinaturas, pare nos remeterem com ii autoridades,do pais para

ii brevidade.' ii melhorar a situação dos
li ii fornecimentos dos' va-

ii Outrossim, comunicamos aos nos- l! gãos na Rede de Viação
li 50S assinantes de fóra da séde e, aos i! Paraná- Santa Catarina,
i! de outras localidades, que poderão fazer iI ou a autonomia da parte
ii a remesse da importância pelo Correio, ii catarinense dessa Ier-

H podendo pera isso deduzir as despesas li rovia, como foi aprovado
ii postais. ii na reunião de Jaraguã.
II ::

::::.. \ �:::
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Dinheiro haia ,;
Mas isso não é tudo.

A Assembléia Legís-
Votaram cem mil

lativa está vivendo dias
cruzeiros para um ado

de verdadeirà orgia vogado afim de defender

financeira, através a
a leí que proíbe o go

sua maioria pessedlsta.
vernador a se ausentar

Depois do aumemto por maís de 24 horas do

excessivo dos vencímen-
Estado e agora mais

d f
. . duzentos e cincoentatos os unClon�rlOs, mil para um outro ad-

que monta a mars de .

sessenta milhões de !ogado, afim de defend�r
cruzeiros, votou-se a

äto da Assembléia

majoração dos próprios que aumentou os. pro

subsidios para doze mil vent?sö dos servídores

cruzeiros mensais, o que
públío s.

equivale a um. a�mento Ma' isso tambem nãode mais um mílhão por é tudo. Nos dias 14 e
ano.

,
. lõ do corrente, quando

. A�ora, aInda. n�o �- aó expirar o praso de
tlsleítos, os !DaJorltárlos apresentação de projéda Assembl�la votaram tos, eles entraram com
a prorrogaçao de seus

uma enehurrada de 100
traba;lhos até 31 �e proposições, aumentandoJa�eIro e l� �e vao

I a despezas de maís
mais

.

um �Ilhao �e quatro milhões.
cruzeiros, criando mais
13 cargos na Casa, que Nesse andar, eles
ficou com 51 funcioná- liquidam mesmo o Es
rios para 39 deputados. tado!

Viaia O sr. Governador

Dr. Luiz de Souza

Viajará esta semana

para J o Rio de Janeiro,
o sr. dr.. Luiz de Souza,
ilustre Becretärío da
Segurança Pública. que
ali vai- tomar parte na

reunião dos Secretários
de .Begurança, a realí
sar-se do dia 3 a 8 de
Novembro,

Política

Reporler no ExleriorNolas de O er, CeI. Pedro Lopes
Vieira, ex- prefeito de
Florianópolis e que foi

Roma, cidade eterna - Seus monumentos históricos ..:_ As catacumbas onde Pedro, Paulo e outros apóstolos pregaram candidato a deputado Fe

O Cristianismo' - O Vaticano e o seu valioso Tesouro - O Castelo Sant' Angelo - As Muralhas - A Camara dos derel 'pelo PSD de S�nta
I

D d' O S d I 1·
.

O
.

1·
- .

d Brasil Cid d '.& tä 1 1· Catarina, acaba de deixar
eputa os

\

- ena o ta iano s ita iano sao amigos o rast - 1 a e conror ave e impa esse partido ingressando
JOSÉ - "VITORINO , nOT��fj� - - -

'AI---
.

(Representante da Bancada de Imprensa do Senado am �":l o sr.
.

exen-

Federal junto R. Conferencia Inter-Parlamentar). d�e Borini, e.x·pre�elto de

(NOTA: Quarta, de uma série de oito cronicas, escritas especialmente para este jornal). RIO do Sul e Influente

político, alf, abandonou o

Roma, Cidade Eterna! país se encontra em sí- nos
-

a civilização de on- subterrâneos da Basilica Percorremos toda a PSD·
rueçäo dificil não inreres- tem e o que foi a luta de São Sebastião. antiga Via Appia e dlf Em Mafra o vereador
sa saber a formula do dos romanos até a con- encontramos restos de José Schultz Filho tarn-

govê, no. O que é neces- quísra deflnlllva da llber- O Vaticano -e o seu Valioso esrétues e inscrições roo bérn deixou' o PSD e

sário é acabar com a dade que hoje desfruta- Tesouro manas de toda natureza. ingressou no PTB.
miséria. Para acabar com mos em todos os conti- A Praça São Pedro, Ao turista não deve

o comuni8mo só existe nentes. com as suas Iriplices co- escapar o interesse em
'( ),

h Ih
_ nas 20% vinte por cento

uma solução:' fornecer-lhe O Monumento de Vic· lunas, ve'ndo-�e nos fun. con ecer as mura as ate
" da área do Senado ha-

os elementos indispensá- tor Emmanuel II é· o dos a Basilica 'tIe São a Tumba de Cecilia Mo-
Iiano.

veis para uma existencia que se pode dizer sem Pedro e o Vat.icano, o tella e a Basilica' de São
S Do mesmo modo que

digna. É o que estamos receios de errar, obrá de Altar da·, Confissão no ebastião.
a Câmara' dos Deputados,

fazendó na Italia. arte. Ali �stão representit- inlerior da.' Basílica, a A Câmara dos Deputados ii sua biblioteca, a Sala
dos no mármme no bron- Capela SisUna, a Biblio- de Recepções, a Sala de

Seus Monumentos Históricos ze e no gêsso, o que em teca, o Museu e as suas Quem visita a Câmara Leitura, o Salão de Es.
escultura existe de mais valiosas l·oias, as grandes dos Deputados em Roma, I btar, encantam, pe o om
perfeito na época moder- telas e as maravilhosas e fechando os olhos pro- gosto e pela decoração
na. Mostraram os arUn �státuas, tudo isso faz com cura reconstituir, espiri- aproprtáda, recordando a
cios' dêsse grande Monu- que o turi'stal·amais es- tualmente, para fazer um d

'

dto os, que a um ever,
mento, considerado - O queça a visita 'que faz termo de comparação, o

um imperativo, trabalhar
Altar da Pátria, que são ao Vaticano, mesmo não que é o nosso Palácio

e viver num ambiente de
os continuadores de Mi- sendo católico, porque ao Tiradentes e a sua coole· ordem e disciplina.
none, Bernini, Miguel artista, ao intelectual e ga em Roma, fica decep
All,gelo e Benevenuto Ce- ao cientista, a a�te e acionado. '0(" italianos são amiuos do
IinL ciência não' tem religião Há na Câmara dos Brasil

ou pátria. Deputados da Itália o

conforto, o ambiente e
Visitámos vários países

O Castelo SanI' Anuelo os recursos técnicos que
do Oriente Médio e �a

não existem entre nós. Europa e podemos. af�r-
A biblioteca é o que m!lr com �eguranç'a. nao

se pode dizer de melhor rh� um. paIs �nde o .Brá
em matéria de especiali- sll s\>la mal�. respeItado
zação. Não há um assun- d� �ue na_ Ua!la. Os .bra.
to que o parlamentar pre. sllelros ah. sao recebldo.s
cise que o fichál'io não co� o carJn�o e a dedl'

acuse centenas de volu _ caça0
. que. �Ies recebem

os naCIOnaIS que se en·

contram fóra da Pátria.

um

Roma, a Cidade Eter
na, é inegavelmente, uma

capital onde predomina o

gôsto pelo belo e a preo
cupação constante de criar
um ambiente de respeito,
de alegria e de bem estar
social.
Não é apenas o govêr-

. no que tem a iniciativa
de aliviar a situação an

gustiosa dos desprotegi
dos e menos favorecidos
pela sorte. Os grandes
industriais e capitalistas
italianos procuram cola
borar com o Legislativo
e o Executivo oferecendo
sugestões no sentido de
amenisar a miséria que
a_inda reina em certos se·

tores das atividades ita
lianas.
O comunismo na Italia

está perdendo terreno
exatilmente porque os ca

pitalistas chegaram a

conclusão que a melhor
forma de combàlê-Io seró
distribuindo aos ql}e tra
balham parte dos lucros
que conseguira:n por in·
termedio do esforço e a

dedicação dos trabalha
dores.
É o que no B�sil se

. espera de há muito e até
o momento, não se con

verteu em lei a sua regu
lamentação, apesar de
co.nstar da própria Cons'
tituição.
A única empresa de

vulto que se antecipou à
regulamentação foi a

Companhia Siderurgica
Nacional, que já vem

distribuindo aos operários
participação nos lucros
desde 1950.
Explica o industrial

italiano Barbieri: quando

A nossa primeira visita
foi llO Arco do Triunfo
ou Arco do Constantino
na Rua dos Triunfos, vi·
sitando ainda o Arco de
Tito e dois outros - Arco
de SeUimio/Severa e Ar
co de Giano.
O Forum Romano que

todos nós. conhecemos
através os livros didáti -

As Catacumbas e a Basilica
cos alí estava a nossa de São Sebastião
pr�sença : a parte do
Templo de Saturno com I Visitamos a Basilica de
as sete colunas restantes; São Sebastião onde' 't

a Coluna de foca e Via encontra os tumulo do

Sacra; A Basilica de saudoso padroeiro da Ci·
Massenzio; e o Forum dade de São Sebastião
Romano visto do Capito- do Rio de janeiro.
Iio, numa reconstituição O interior da Igreja
de E. Laurenti. possui telas lIdmiráveis e

O Coliseu e ·as suas àlguns relicários santos

ruinas atestando o que relacionados ,com a vida
foi a luta na grande ba· do patrono da Basilica .

talha de Roma.
' Acompanhados por um

O templo de Venus, a frade visitamos as catll

Casa de Livia, <) Forum cumbas, onde Pedro, Pau
Augusto, o Forum Traja- lo e outros apóstolos de

no, o Forum Argentina, Cristo pregaram a dou·
a Loja dos Cavalheiros trina cristã, havendo alí
de Rhodes (Mercado de inscrições que atestam a

Roma no tempo de: Nero), autenticidade daquêles que
as antigas Muralhas, o soubéram lutar contra â As Muralhas (je Roma

Capilolio, a Tumba de .tirania e o paganismo. conservam ainda as mar.

Cecilia Metella, o Monu- Há, ainda os túmulos dos cas do que foi a invasão

mento a Garil5aldi, a Via heróis da relillião católi- dos bárbaros, bem relra

Appia antiga, ,a Piramide ca e anônimos cristãos tados nas telas .que fomos
de Caio Cestio o Arque- qu� alf foram I enterrados �ncontrar depOIS no Pa·

duto de Claudio: lembram- nos 17 quilometros dos lácio Vecchio em Firenze.

AtravessdJnos a ponte
sobre o Tibre e p�rcorre
mos todo o Castelo
Sant' Angelo, onde vimos
o Museu' de Arma� de
Roma Antiga, as Salas
de Recepções, o Dormi
tório e a CapelCl, onde
há séculos, vários Papas,
nos momentos dificeis,
refugiavam-se, certos de
que alí não seriam inco·
modados, porque o Cas
telo é uma grande forta·
leza, tendo sido testemu
nha de várias conquistas
e reconquistas de Roma.

meso -

i
O deputaäo italiano

tem à sua disposição tu- Cidade CORfortavel' e Limpa
do o que êle necessita
para bem exercer o seu O que impressiona ao

mandato. visitante é a limpeza da
Todos os ex-presiden- cidade. Percorre·se toda

tes da Câmara possuem a capital e não s�. en�'

bustos em várias Cale- contra a falta de hIgIene
rias além dds telas re- que notamos em várias

cordando fatos histó�icos' capitais do Oriente e da

relacionados com a vida própria Europa, Inclusive

da instituição. Paris.
já afiimamos que a

melhor cidade do mundo
é ,Paris' e o melhor país
do mundo - Italia,

JOSÉ VITORINO

As Muralhas de Roma

O Senado Italiano

O nosso Palácio Mon
roe, onde encontra o Se
r,tado Federal, possui ape·

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� � LOTHAR S'ONNENHOHL -- m
00 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 84 00

Tendo sido aprovada a proposta do sr. F. C. 00 Jaraguá do Sul - : - Santa Catarina �

�
Caixa Posta.l. 17 End. Tel.: "Loson" �

Fiedler para concessionário da exploração do Bar�. " es tal I!e anlE3nl ii!!!! 1111 !iS IAI e!E lU. Ei!!!iE lal � UI @E IUI '@lIDa E3: UI 63 lU se IWiiiiiiiilI ::s 1�' 59 IDI S5 IDI EiS UI Sij!; lU E!iillnl eBa lU Eii III E3" UI e9: III e9 II mRodoviário, dá-se publicidade de acordo com o Art. �
.

1'62, da Lei Orgânica dos Municipios, ao contrato a � MÁQUINAS de COSTURA MOTORES SEcçAO de ROUPAS FE I'I'AS: �

ser,)irmado.. � MÁQUINAS de ESCREVER DíNAMOS AOABA DE RECEBER 'DAS �

Entre os abaixo assinados, de uma parte como � BICICLÉTAS
'

PARA-RAIOS MELHORES FÁBRICAS DO 00
contratante Iocadora a Prefeitura Municipal de Iara- m I

RÁDIOR MOTORES á GAZOLI- PAís . 00
guá do Sul, neste áto representada pelo seu Prefeito zes

RADIOLAS LUXUOSAS NA e 6LEO ORÚ TERNOR p. HOMENS e 00
snr. Artur MUller, daqui por diante designado 00 VITR6LAS MATERIAL 'ELÉTRICO RAPAZES �

LOCADORA, e 'de outra parte como outorgante � ,DISCOS para FOGÕES' - FOGAREl- VESTIDOS z::as

locatária firme F. C. Fiedler, daqui por diante � VITR6LAS ROS . FERROS DE· CAPAS de gabardine e 00
designado LOCATÁRIA, foi nesta' data contratado zes

I
REFRIGERADORES ENGOMAR chantung 00

o seguinte: � SORVETEIRAS J6GOS ,DE nAFÉ CAMISAS 00
I - A locadora como proprietária do prédio � DESNATADEIRAS CHAPÉOS - SOMBRI- de passeio 00

existente na Praça do Expedlclonérlo nesta cidade, � PEÇAS· p. BIClCLÉTAS NHAS e· Outros artigos. e esporte �

destinada a estação rodoviária pera ôníbus de pas- 00
.

.

�

sagelros, aluga o Tesmo ii locatária F. C. Fiedler, � I
It ea.a, ••••••1 AR.IGGS.E ••I�.I .aIJlG. 00

(pelo prazo de três (3) anos, a contar de 1. de z::as . � 00
Janeiro de 1952. ,

' I� .'_ .. '_00._'.... '''.... "11_"'''''' .. ' ... ' ••_"' .... ''' ......._ ..,_, ,_,.,_ ..,_on._'.'_II'_.II'_III�II .... '.'_"_ 00
� -.A lo�atári� se o�iga a. pagar de �OOOOOO��OOOO��OO�OOOOOOOO�OO���OOOOOO���OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO

locação, ate o quínto dta do mee vencido na Te- ,

souraria da
.

Prefeitura Municipal, o aluguél mensal ß -� C
........ M·· ·

' (

de Seiscentos cruzeíros (Cr$. 600,00.).. .

'-' amara unlc Ipal
III - O eluguél de clausula anterior não

·L· I�
-

A I d' T' Id
:

inclui força e luz elétrica, impostos ou quaisquer IqUI açao nua e BCI OS Ata da Reunião Ordinária de 6-11-1951
outros tributos fiscais que o comércio alf instalado

.

venha a ser obrig-ado a pegar, e nem os comparti- ----------;I�-O;_--·----- Aos seis dias do mes de novembro de um mil

mentes exlstentes de que venham a ser conetruldos DE' 15-10-51 A 30-11-51 noveeentos e cincoenta e um, pelas sete horas na

pare agências' ,de ônibus etc.
,

=== sala do Forum, no edificio da Prefeitura Munici-

IV -:- A locatária se obriga a manter alí um IMEX INTERNACIONAL LTDA. pal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores:

bar, com todos os requisitos modernes de tel Rua Marechal J)eodoro da Fonaeca. 141 ,- Jaraguà Jo ui Ney Franco, Mário Nicolini, Adolfo Antonio Em-

estabelecimento, podendo nele vender também mendoerfer, Frederico Curt Alberto Vast\l, Otavia-

bebidas, bombons" frios, frutas, doces, cigarros e
..,..- PREÇOS DE aSSOMBRAR ...... no Tissi e Herbert Schneider. Depois de constata-

arteietos de fumo, erc., além de . fornecer café e
... .., da a presença de numero lezal foi pelo snr Ney

comestiveis próprios pare restaurantes. • �._"'--- I --"'" Franco, .Presidente, jeclar�d; aberta a �essão
V - A locatária se obriga a trazer em perfeito ordenando ao snr. secretárío, que procedesse a

��i��:�ii.:��::!���E:.dr�!:If:��d�i3:::� f�;:';'�'§I�='i'lE'f'iEi':;='l �1:ii��,���:!�o�:.s�;:::����lti�ie�:��V.��u�::
a Prefeitura Municipal pelos danos que por sua

� passaram a ser assinadas pela Mesa. A seguir

culpa ou negligencia forem ocasionados no referido RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 passou-se a leitura do Expediente q-ie constou de:

prédio, suas dependenclas e móveis, pertencentes a JARAGUÁ no SUL STA. CATARINA
1 telegrama expedido; um telegrama -convite, reoe-

Prefeitura Municipal, fazendo por sua conta os bido do Agente 'rlos Correios e Telegrafós; Of,

concertos na bomba de äguá, encanamentos e ins- Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, expedido nr. 224/51; Of. nr. 1.306 de Joinvile; um

releção elétrica. combustível e acessórles. requerimento apresentado pelo vereador Herbert

VI - O estabelecimento deverá funcionar em Lubrtücaçäo-carga de Baterias
-

etc. Schneider; uma emenda ao projeto de lei que

horário que for estabelecido peja Prefeitura Munlcl- CONSÊRTO _ RBFORMA. B RÉTIFICA�O OB A.UTO-
Altera o Codigo Tributário, apresentada pelo ve-

pal não sendo permitido nele atos prejudiciais ao MÓVBL B CAMINHÃO.
reador Otaviano Tissi; Of. nr. 471/51" encaminhan-

sossego público. Esse horário será de abertura pelo do o projeto de lei, de autoria do snr. Prefeito,

menos ás 6 horas e encerramento difinitivo ás· 24 «Ftxa a data de fundação do município»,
'

dito

horas. SERVIÇO RÁPIDO ,E GARANTIDO projeto foi enviado a Comissão' de Legislação' 0

VII - A locatária é vedado a fazer no Justiça; Of, nr. 474/51, trazendo incluso os prole-
prédio qualquer beneflclencla sem permissão .expres- tos de leis que: Autorisa a aquisição de áreas de

se da locadora. terras do snr. José F. Macedo e Alimenta referon-

VIII - .Corn a permissão' da Prefeitura, é cias na. Escala dos Salários dos extranumerários,

permltido a transferencia do presente contrato a SANfiU'ENOL
enviados as Comissões de Legislação e Justiça e

outra pessôa ou firma, respeitando todas as condi-

�
VJ O

Comissão de Finanças e Orçamentos, respectiva-

ções acima.'
- '� [ mente. Oficio nr. 476/51 .encarninhando o projeto-

IX - A locatária obriga-se ainda a tratar
.

. ......

=
� O' lei que: Concede Abono de Natal aos servidores

com a máxima polidez, todos os seus frequentado- c o N T ENl·

O'"
a

O
do Municipio; dito projeto foi enviado a Comissão

res ou passageiros dos ônibus, e entregar imediata- ,.�
10 de Finanças e Orçamentos; Of. nr. 480/51, encami- .

mente a' Empresa de Transportes, respectiva, OITO ELEME�TOS iÔNICOS: Q <�. nhando os projetos de leis seguintes: um apro-'

qualquer objetos ou malas deixados per esqueci- O:g O "ando a reestruturação do quadro de servidores

mente no bar. AASENIATO. VANADATO.

O VJ • cf
O

municipais, e mais dois autorizando a aquisição
X - Não é permitido a frequencia nas F'6SF'ORO� CALeJO, ETC C1J .. � por compra ou desapropriação de duas áreas de

mesas do bar, de menores que façam os serviços O '1:1" O terras, para fins de utilidade publica, sendo en-

de transportes de malas e'tc., assim como as pes-
TÔNICO ,DO CÉREBRO ! C1J W e viados as Comissões de Fin''lllças e Orçamentos e

sôas de r�putação duvidosa. TÔNICO nos IIIÕSCULOS:: O e .] O a de Legislação e Justiça. Ninguem· fez uso da
. XI - Não é permitido o uso de sinais estri- .. ..., palavra. Chegam ao recinto', a esta altura, os

dentes, músicas, cantos ou outros ruidos prejudiciaiS Os Pálidos Oepaupenadoe. Eap O ea .. o '0 vereadores: Kurt Herbert -Hilbrecht e Alvim Seidel.

ao sossego púplico. lfiitJ iõ
XII - E proibida a venda de bebidas alco" .

lados, Anêm.cos, Mies quee&1aflt O � ..

� O
olicas li menores e pessôas embriagadas, ou dadas lII!agu,., Crianças rac;ultJcas..... O �

..

� Oao vicio de embriaguêz. " ., -.....
tC.

XIII - Fica estipulada a multa de Cr$...
cebarlo a ttlnlncaÇào ceral tI,o

100,00 (Cem cruzeiros), .pllra quem deixar de organllt-mo com O \� O..: � O
cumprir qualquer clausula do presente contrato,

S N fi U ENO' O �
er. .1\

multa éssa que será coblada independente de qual- A
-

L� ...... V
quer interpelação ou notificação judiCial e ação
executiva.

XIV - E por se acharem justas e contrata

das,' assinam o presente contrato em duas vias, -----------
sendo a primeira devidàmente selada com Cr$.
108,00 e mais a taxa de Educação e Saúde, com as

testemunhas co-assinadas.
'

Prefeitura Municipal de ]afauúó do 8ul
...

.
.

.

Concorrência do Bar Rodoviário

,

Jaraguá do Sul, 19 de Novembro de 1951.

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Dep. do Expediente

Passou-Iile a seguir a discussão da Ordem öo
Dia. Foi aprovado em 3a. e ultima discussão o

projeto de lei que Autoriza lavratura de contrato

com o acordo Florestal. Gom a palavra o snr

Otaviano Tissi, pediu dispensa da ida deste proJe
to a Comissão de Redação. A seguir passou-se a

discussão do' projeto de lei que Altera o Codigo
Tributário. Com a palavra o VElrelldor Alvim Sei
del, passou a Mesa :uma emenda ao projeto-lei em

discussão, que foi aceita pelo snr. Presidente, de

volvendo o projeto inclusive a emenda a Comissão
de Finanças e Orçamentos, para novos estudos.

ros, em !res prest.aç�es iguais, nos m�ses de 'janel- Nada mais havendo a tratar, foi designadQ
TO e abril e Julho,

. h' .para a proxima sessão, O dia 13 de novembrb com
4.

_

-

. sup�rlor a 6uO,00 cruzeJT(?s, �m quatr;o a Ordem do Dia seguinte: 2. discussão do projeto
prestaçoes

t
IgU�IS, nos meses de Janeiro, abril, lei que Altera o Codigo Tributário; la. discus!'lão

Julho e ou ubro,
. . I dos projetos-leis: Fixa a data dt fundaçãb do Mu

Art. �8. -, os cOnfrlbumtes q�e .saldare_m nic!pio; ,Aprova a reestrutura�ão do quadro de
todos os Impost�s e taxas. no mes de J�nelrO, .

terao I servidores municipais; Aumedto referencias na
o desconto d.e 3 Yo exceptua�a a prestaçao de':'lda. I Fscala dos salários dos extranumerários; Ooncede

O Impo�to de licença sobre velculos, Abono de Natal aos servidores municipais; Autori-
exepto automovels e ca�ros de mola de aluguel, za a aquisição de área de terras do snr. José F.
sofreu um a.umento de 20 Yo· Um carro de lavoura Macedo; Autorisa

'

a aquisição por compra
I
ou de-

Como devem ser pagos passou, assl�, a. pag�r Cr$. 36,00.. Ta�bem o sapropriação, de um imoval par serviços do De-

Tendo o Código Tributário. modificado a mo-
Imposto sob,e pr�duçao agrlcola e mdustrlal teve partame.l;lto Agro-Pecuário do Municip;o; Autoriza
um aumento de �O Yo nos terren?s da classe A.

a aquisição por compra ou desàpropriação de Ulll
öalidade e épocas do pagamen!o dos impo�ros e. Quem

,

nao pa�ar os Impostos �o praso imovel para ampliação da Estação Rodoviária e

taxas lançadas, damos a :segUir o Art. 87, dessa fixado, podera paga los no mes segumte com d-
-

d· R
.

t S' d "d
.

Lei, que fixa as normas de pagamento:' .10% de multa. Iscus�ao o equerlmen o: eJa � qUlfl o mal�

1. _ quando a quantia f· t" t D'd 60 d' d' d
um veICulo para molhar as ruas. Fmdo o que fOi

• A.
'

•

or a e cmcoen a. eç�rr1 os las a epoca o pagamento, encerrada a sessão na qual faltaram os vereadores:
cruzeIros (50,00) no mes de JaneIro. .

a multa sera de 20%. .

2. - süperior � 50 e até 200,00 cruzeiros, . Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 25 de WJlltt �etmano Gessner, Walter Jark e Artur Os-

poderá ser pago em duas presté:1ções iguais, nos outubro de 1951.
car eis er.

meses de jlmeiro e abril; F. VOSOERAU
3. - superior a 200,00 e até 600,00 cruzei- Diré'or do Dep. da Fazenda

Impôstos da 1952,

'(ass.) Ney Franco

Mário Nicolini

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 26-11-1951 -

L E I Nr. 19
�bre crédito Especial

,

ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de Iara
gua do Sul, no uso das suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste rnunl
cipio, . que a Câmara Municipal votou e eu sanclone
a seguinte leí :

Art.!. - Fica aberto por conta do exceeso de
ar�eclJdaç�o deste ano, o crédito. especial de Trinta
mll cruzerros (Crê, 30.000,uO) para fazer face as
despesas de reconstrução e equipamento do Hospltdl "Jesus de Nazaré", de Corupá.

Art. 2, � E�ta lei entraré em vlgor na data
de s,!� pubhcaçao, revogadas as disposições em
conträrío.

Ministério da Guérra - 5a. Reg. Militar

«fpOCH Complementor para incorporoc8o em 1052))
Todo cidadão residente no municipio de Jaraguä

do Sul pertencente à classe de 1933 ou anteriores,
ainda em falta com o SERVIÇO MILITAR, deverá
apresentar-se de 2 (dois) a 6 (seis) de de Janeiro
de 1952 na cidade de JOINVILE - 13. B. C., para
ser INSPECIONADO e SELECIONADO.
Quartel General em Curitiba, 10 de No.vembro

de 1951.
a) Coronél UOO SILVA

Chefe do Esce:Ílão Territorial

L E I Nr. 2 O
Fixa a d�.ta da fundação do Municipio

,

ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de Iera
gua do Sul, no uso das suas atribuições:

FdÇO saber a todos os habitantes deste Muni
clplo, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte lel :

.

. ,.

Art. L - Fica fixada em 26 de Julho a dera
de fundação do Municipio.

.

Art. 2. - Esse dia será feriado municipal.
Art. 3. - Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em
conJrário.

I

Prefeitura Municipal de Iareguä do' Sul, 21 de
Novembro de 1951. '.

Artur MaUer - Prefeito Municipal
OctacUio P. Ramos - Dir. do Dep. do Exp.
Alzira Murara Mathtas - Escriturário "K"

L E I

23LEI

•

-

Associação
Convocação
Rural de Jaraguá do Sul

Assembléia Geral Extraordinária

CAP. ANTONIO P. DA CRUZ

Delegado da 7a. D. R.

Nove�r;:�it�al���iciPal de Jaraguá do Sul, 21 de

l_'_-:n-;;:-;;::::r;;;;;-;;:;;;:;:
- - -

O!Artur .�üller - Prefeito Municipal Diretório de Jaraguá do Sul
Oc�aclllO P. Ramo� - Dir. do Dep.,d� Exp.
IIZlra Murara Mathlas - Escriturário "K" � ({)OIDlVelillC2l.0 MunlillllCIl]pall

J�
II II II

Nos termos do Regimento Interno do
Partido, são convidados os membros que
constituem a Convenção Municipal, a se

reunirem no dia 9
.....

de Dezembro do ano

corrente, as tO horas, na séde social afim
de ser eleito o Diretório Municipal.

A convenção é constituida:
a) pelos membros efetivos do Dire

tório Municipal;
b) pelos vereadores eleitos pelo Par

tido e em exercício.
c) por delegados dletrltela- escolhidos

pelo Diretório Dislrital com os representantes
dos Comités da Secção, na proporção de
dois por secção eleitoral do Distrito; (ass.) NEY FRANCO ,

I
d) pelo Prefeito eleito pelo Partido. Presidente

Iaregué do Sul, 20 de Novembro de 1951. ll� 1:::::::::========---:-------==========Artur Miliier �
� Presidente do D. M. � O I A OO

..

R E S E R V ISTA

��� .. __ o o __••J �:;:,._.. CONVITE
Nr. 21

Autorisa a aquisição de uma área de terras
.

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara
gua do Sul, no uso das suas atribulções :

Faço saber a todos os habiiantes· deste Muni
cipio, que a Câmara Municipal votou' e eu sanciono Autorlsa a aquisição por compra ou desapropriação,

. a seguinte lei: de um imovel pera serviços do Departamento Agro-
Art. 1. - Fica o snr. Prefeito Municipal euro- Pecuário do Municipio.

risado a adquirir de José F. de Macedo e sua rnu- ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara-
lher, por compra, pela imporiância de Cr$ 1.50u,00, g'uá do Sul, no uso das suas atribuições:
a seguinte área de terras: Faço saber a todos os habitantes dêste munl-

Um terreno fazendo frente a Estrada ::>edras clplo, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono

Brancas com 66 merros, travessão dos fundos com a seguinte lei:
terras dos vendedores com 46 metros, extremando Art. 1. - São declarados de utilidade públlca,
num lado- com 'terras dos vendedores com t9 metros pera o fim de aquisição por compra ou desapre
e no outro com as de João Ticila, com 30 rnerros, priação amigavel ou j�dicial, os s�g.uintes imóvei.s
com a área total de 1.082 m2.

. pertencentes a Empresa Sul ßresllelre de Eletrecl-

Art. 2. - Esse terreno faz parte do prédio es-I dade SI!\., com séde. em Join�iI'Ie: •.. ,

colar da. Prefeitura ali existente DOIS terrenos, SItuados nêsre rnumcipro a Es-

I
�

Art. i>. - O �hefe do exec'utivo abrirá o cré- trada Jaraguá, o primeiro contendo a área de 3.285 = ----=-===-:E".===-_ _:_ -===::::::::::::::::=::

dito necessário pera esse fim. mS2., fazen�o frente �o Rio jaraguá,
. fU!ldos com

Art. 4. - Esta lei entrará em vigor na data tmerarnads dde IZJdOrrOdPedrI °tU quemd dAe dJlreJtpo: extre-

�t.:::.�'·"·"·.������"''''''''��'.''.''
..'OQ>.��

de sua publicação revogadas as disposições em o e um a o com erres e nge o Jazera e

contrario' de outro lado com terras de lzídoro Pedri, ou quem AV ISO· E· CONVirE.

de direito, registrado na Comarca de joinville sob

t:
.

Prefeitura Munlclpal de Jaraguá do Sul, 21 nr. 2648 e o segundo com área de 28.461 ms2. fa-·:
de Novembro de 1951. zendo frente na Estrada Ieraguä, extremando de um: Em Massé)randuba· ne Igreja Paroquial

Artur Müller ... Prefeito Munlclpal
lado com terras de Izidoro Pedri e Angelo Piazere g do Sagro Cor. de Jesus celebrar-se-ão Do-

IOctacilio P. Ramos - DiI·. do Dep. de Exp.
. ou quem de direito e do outro lado com o Ribeirão ,�: mingo de 9 de dezembro OS FESTEJOS

Alzira Murara Malhias - Escriturário "K" Molha, re�istrado na Comarca de Joinville sob ii�. li DAS BODAS DE PRATA da Igreja Matriz e
2649. Ambos registrados no Oficio. de Registro de : de 40 anos de fundação' de Paróquia, parß

-------- Imóveis da Comarca de Jm'aguá do Sul, em �O de

I: qual convidam a todos os Padres Salesianos

L E I Nr 2 2 Julho de 1936, sob o nr. 8.692.
. f: e povo de Massaranduba. ß

• Art. 2. Os terr�nos mencionados no artigo an- H B
Autorisa a aquisição por compra ou desapropriação tecedente, destinam·se a instalação de um campo I ��:';�����C··"'···"'··'·'··''\,'�:·.'�.· ..··.�
de um imovel para ampliação da Est. Rodoviária. para produção de mudas de essências florestais, se,

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�,ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal çle Jara· menteira de cereais e outros serviços a cargo do li !l
guá do Sill, no U50 das suas atribuições: Departamento .Agro-Pecuário do Municipio. H

I.

Faço �aber a todos os habitantes dêste muni- Art. 3. - Fica o Prefeito Munidpal autorisado ii Huxiliar de (scritóriocipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a abrir oportunamente 'O crédHo necessário para o H
ii seguinte lei: fim mencionddo no artigo 1.. e a promover a con- H

Art. 1. - E' declarado de utilidade. pública o cretisação da autorisação desta lei. H
terreno pertencente a dona Berta Weege, sito a Rua Art. 4. - Est..:r- lei entrara em vigor na data H
D. Pedro n, nesta cidade, fazendo frente na referida de sua publicação, revogddds as disposições em H urgên.cia, com prâti-
rua com 25,20 metros, travessão dos fundos com t

'.' .•

6· Ed PJ'
con rarto. ii

2 ,70 metros em terras de gar iazera e oaquIm Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21 de H
Piazera e extremando de um lado com 40,70 metros Novembro de 1951. li
com terrilS da Prefeitura Municipal e de outro com Artur MUller - Prefeito Municipal !l
41,50 metros éom as de Carlos. G. Jerke, com a Octacillo P. Ramos � Dir. do Dep. de Exp. H
área total de 1.066, 54 metr.os quadrados. Alzira M. Mathias - Escriturário "K" \.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::.

Art. 2. - Fica o snr. Prefeito Municipal auto-

risado a adquirir ou desapropriar amigavel ou judi- tr�®!'@)®'f@�@!@)�@.&®®!@)®'!@®i'@@f@)�®r'@)@'"cialmeate o imóvel a que se refere o artigo antece- !S.- �
dentE', pelo preço máximo de Trinta mil cruzeiros � Tossef Asmaf Brol7quitef RouquidãOf e Resfriados, �!(Cr$. 30.000,00) e abrir oportunamente o crédito

� Ó
"'J.

para ���.e3�im, O referido imovel destina-se a .am-.
TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRHI Km ."

pliação da Estação Rodoviária. Er"contram alívio imediato com o uso do
Art. 4. - E&.a lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em. con
trário.

Prcfeirura Municipal de Jaraguá do Sul, 21 de
� �Novempro de 1951.
(@ @)

Artur Müller - Prefeito Municipal �. O PEITORAL :MAIS�Ol'WDECIDO NO BRASIL �Oetoc:ilio P. Ramos - Dir. do Dep. de Exp. �

Alzira Murara Matbias - Escriturário "K" it®�@.i®@.i@®i®@l®@.t®@i..®@l®@l®@l®®i®�® Ja

De órdem do Sr. 1. Vice Presidente, e de acor

do com o Art. 33, parágrafo único dos Estatutos,
convoco os senhores associados para a Assembléia
Geral Extraordinária a realisar-se no dia 16
(dezesseis) de Dezembro do corrente ano, as 10
horas na sede désta Associação Rural afim de se

proceder a eleição do cargo de Presidente vago
em virtude da renúncia do Sr. Dr. Aguinaldo
José de Souza.
Comunico outrossim que, não

_
havendo número

legal, de associados na hora e dia indicados, a

sessão se realisarâ com qualquer número de
sócios no mesmo dia, trinta minutos após a hora
designada.

Jaraguä do Sul, 16 de Novembro de 1951.

GUILHERME HERING
EncarregadO do. Expediente

Resolução N. 10

�
O cidadão NEY FRANCO, Presidente da Cama

ra Municipal de Jaraguä do Sul, faz saber qlle a

Camara votou e eu promulgo a seguinte

I
' RESOLUÇÃO:

Art. 1. - Fica concedido ao senhor Willy Ger
mano Gessner a licença que o mesmo requereu,
COQl base na letra d, do artigo 2., do Regimento
Interno da Camara,· pelo prazo de 90 �noventa)
dias. Art. 2. - Revogam-se as disposições em

contrário.
Sala das Sessões, 1.3 de novembro de 1951.

São convidados as autoridades e

povo em geral para os festejos que
serão realizados no día 16 de Dezembro,
«DIA DO RESERVISTA», . de acôrdo com

o programa publicado em outra= parte
dêste jornal.

Pelo comparecimento a ésta fésta
patriótica, desde já expressamos nossos

agradecimentos.
•

(aa) ARTUR'MÜLLBR .

Prefeito Municipal

Precisa-se com

A; S f·F I L I So

REUMATISMO
E8CR6FULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú"'L. C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS

ca -comercial e que

saiba datilografia.
ESCRITÓIUO FISCHER

t UM'I OOENÇA GRAViSSIMA
·MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MiL'A E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM "UXILIAA NO TRATA.
MENTO D'ª-sSE GRANDE FLAGELO

USE· O

A SIFILlS SE A.PRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

.. ELIXIR �E NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 11 .ANOS

VENDE-SE EM TÔDA PARTI!.

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

a Tome o saboroso ii

II CAft B lUER II
H ii

l� o �_._••)j
.•............_ _ ..........•.....•, _

....
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Edital de Citação '.Alto Funcionário da ONU em visita
Hospital na Coréia encontra nao Doutor João Marcondes de Mattes, Juiz

de Direito -da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Oatarina, Brasil, na Forma da Lei, etc ...

FAZ filABER aos que -o presente edital, com
o prazo de trinta (30) djas virem, ou dele conhe
cimento tiverem, _ que por parte de HELENA.
ALBUS KIEWIET, lhe foi dirigida a petição do
seguinte teor:- Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca
de Jaraguá do Sul, - Diz Helena Albus Kiewiet,
alemã, casada, de prendas domésticas, residente na

cidade de Curitiba, estado do Paraná, por seu

bastante procurador, infra assinado, advogado
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Sec
ção' deste Estado, sob o n. 3R7, com escritório á
rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 437, nesta
Cidade, que quer vender ao sr. Ary Carolyno
Fruet, brasileiro, casado, funcionário público mu
nicipal, residente nesta Cidade, a parte que lhe
coube por herança, no inventário do seu primeiro
marido, Franz Becker, constante de parte de uma'
casa construída de madeira e tijolos,' coberta com

telhas; sobre um - terreno situado á rua Oel. Emi
lio Jourdan. nesta Cidade, fazendo frente na

referida rua, com 20 metros, travessão dos fundos"
com20me�0�ex�emandoporumlad�com4�50m. ���������������-����������������
terras de Bernardo, Mey e Walter Janssen e pelo
outro lado com terras de Leopoldo Janssen, numa
extensão de 43,50 metros, numa área' total d» 870
msã., terreno esse pertencente .aos seus filhos Irene
Beeker e Herbert Becker, OB quais, já tem ajusta
do a venda do mencionado terreno e as suas

partes que possuem na referida casa construida
sobre o mesmo. Acontece, porém, que a Suplicante
é casada, em segundas núpcias, e pelo regime da
comunhão de bens, com Gerhard Kiewiet, alemão,
portador da Carteira modelo 19, sob os numeros

69.809/06797, que óra se encontra em lugar incerto
e não sabido, há mais de tres anos. Assim, na

conformidade do que determina o Art. 251, Pará
grafo único, inciso V, do Oodigo Civil, a Suplican·
te requer a V. Excia. autorização para vender a

parte que possui no imovel á cima descrito, na

importancia de Or$ 5,324,00 (cinco mil, trezentos e
vinte e quatro cruzeiros), 'conforme se ve da
certidão junta. Nestes termos, A, esta com os
documentos inclusos, pede apeticionária que,
nomeado curador ao ausenta EI citado o orgão do
Ministério Publico, selam ouvidas as' testemunhas
abaixo arroladas e. se digne V. Exoia. conceder a

necessaria autorização para a venda da parte da
Oasa em apreço. Dá ao feito o valor de Cr$ ... ,

1.000,00. Pede deferimento. Jaraguá do Sul, 19. de
novembro de 1951. pp. (a) Arquimedes Dantas.
Rol das Testemunhas:- 1 - Bruno Mahnke. 2.:::
Leopoldo Janssen. 3 - Hilário Baratte. Todos
residentes nesta Cidade. «DESPACHO:- A. depois
de paga a taxa judiciaria, cite-se o recusante na
forma e de acordo com a lei. Jaraguá, 19-11·51. (a)
Marcondes. Em virtude do que mandei passar .0
presente edital, pelo qual chama e cita a GER·
HARD KIEWIET, por todo o contendo da peti
ção acima transcrita. E para que chegue a noticia
a publico se passou o presente edital, que será
afixado no lugar de costume. as portas do Forum,
publicado pelo jornal 10c91 . «Correio do Povo», e
no 'Diário Oficial do Estado. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte dias do mez

de novembro do ano de mil novecentos s cinco
enta e um, Eu, Ney Franco, escrivão, .o -subserevi.

(a) João Marcondes de Mattos - Juiz de Di
reito da Comarca. «Está conforme o original, do
que dou fé.

a um Bicicletas Suécas
marca "HERMES" V. S.

Oasa Real
Durante uma vi

sita a um hospital
de um campo de
refugiados coreanos,
nas proximidades de
Pusàn, o Sr. T.
Donald Kingsley, Di
reter-Geral da Agen
cia das Nações Uni- .

das para a Recons
t. ução na Coréia,
procura obter intor
mações de primeira
mão dos refugiado-,
Com c auxilio de

+i Estados Membros
da ONU, a Agencia
de___ReC<1nsb ucão aju

, dará o po'!,' coreano
a remediar os prejui-
,zos causados' pela
, guerra.

Advocacia - Contabilidade - Seguros
o Planos econômícos, e contábeis de en

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

o Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletívas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais 0=========0=;:========,0de escritas - Impôsto de Renda. It . J
O Fuzões, encampacões e alterações so- It' CAS"A 'KOPMANN I,'cíaís - Modificações de tipos jurídicos de so- It [ "� J ,ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi-

" IInutas para lançamentos relativos as fuzões, Propr.: H. KOPMA�N IIencampaçõeA, alterações e modificações sociais. II

'I
'

"Rua MarechtJI Deodoro da Fonseca, 192 - 200o Distratos sociais - ancelamento de
Ifirmas - -Levantamento de balanços - Minutas '[ It

para os lançamentos relativo� s liquidações. II Todo e qualquer material para pintura, V. S. ','o' Perícias judiciais e extra-judiciais - Re- II encontrará na CASA KOPMANN ,
.............._ _ _ _ _-_......

visões e Parecer - Assistência técnicBr contábil, II Bem como um variado sortimento em: Tintas It·

l.l.:!.,;.�'c·:::·:A::::s:::�A:;:�·:·::·:·L:·:;;O;:·:·;T':H·;:�A·;;;:·H:::;·:�::S·;:::O:�:..N
..

····::N·::::·E:·�N·:;�H�:�:O·;;;;H::�::L=�.::.; -('!.:I.' ���;���:��ftrg�����:: �:!,;f;!����:r:J1,1, ��Ç:é;1�f�ç��:1��;ªi��:?;:��i,I'o SUB-AGENTES DA 'COMPANHIA e mais: Bróchas, Pincéis; Trinchas, Escôvas,
Jiii, :::::.;.��;;���������!.!.. OFERECE �.. l.::::�����������:.�;:::: 1

..1.. NACIONAL QE SEGUROS ".IPIRAN- II E���:U!a�s ��x�:is T�!���c��ss��\'er��o Red3� fGA": - Fôgo - Transportes - Ac�dentes Pes-
" pj n t u r a. IH ii:$-'BIOIOLETAi - RÁDIOS � MÁQUINAS ':::i1 ii soais e do Trabalho - AutomQvels - Respon- "Ná O F I C.I N A exec.ut<!mos; Pinturas. sobr�; ,ii II DE OOSTURA das melhores marcas li II sabilidade Civil - Fidelidade

C h- A M-ii ii (com garantia absoluta) só na CASA H ii .�.
. n Casas, Igrejas, amm oes, utomoveJS, o.,=I,i ii. LOIHaR SONNEIHOHL que ,mais barato vende....H ii Bqa Mal. Deodoro, iS6 -' Caixa Postal 19

" veis, Placas, MáqUin.as, Ut.ensilios ,, ...!;\ .' .'1'''' I: _ JABA&UÁ UO SUL _
'

. domésticos, etc... eIC...

"�!��=:;��;:::=:::�:�;;;;;�:�:�:��:�::�=�::-�;;;::��::�;::::;���::;:::�::::::=i1:� !ii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiii�'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ U==========.=========o

Jaraguâ do Sul, 20 de novembro de 1951.

NEY FRANOO

O -ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta]
SERVE PARA QUALQUER IDApR, CONFO�-

, ME o n. 1, 2, , e 4,

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

remédios

COITlFre hoje mesmo uma LOMBBIGDEIRA
.

MINANCOBA para o seu tilhinho.
E um produto :los Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-

Aos Esportistas das'Classes � TonUI IRONaIIITUI

de 1929 e 1930 Ia VIIB(�}!!�:�!IDO
Pede-se aos esportistas das' classes de 1929 � GRANDE TÔNICO

e 19�O (jogadores de futebol) para darem seus
nomes nésta diretoria, afim de constarem da es
cala 'a ser Ieíta pára o jogo do «DIA DO RESER
VISTA».

,
Os' jogadores do quadro vencedor receberão

cada um interessante premio doado pela. Preleí
tura Municipal.

Os reservístas das classes ácima terão en
trada franca no campo e as demals pessôas pa
garão a entrada de costume. sendo o produto
destinado a Comissão Municipal da Legião Bra
síleíra de assistência.

Jaragué do Sul, 21 de Novembro de 1951.

(aa) OCTACILIO P. RAMOS
Diretor de Dep. do Expediente

��----��--�����-----�---��-----

hNSTRUMENTOS DE l\lÚSICA

r---------------_
FkAC0S E ANEMICOt> !

Tomem I

I _\ E II G ER A IJ, especialmeot('
'G1\lT,",S simples e PlANADAS

de 8 a 120 baixos,
nacionais e extrangeiras

BANDONEONS
PIANOS - HARMONIOS

Citaras de Concerto'
Violinos - Violões - Bandolins
Flautas • Clarinetas - Pistons
Saxofones - Banjos - Trombones
Baixos e Bateria" americanas
Vitrolas - Radios - Radiolas

Métodos - Cordas e Palhetas. EMFIM TUDO, QUE
FÔR DO RAMO. Peçam preços e demais informações
ao Representante.

PAULO KOBS Is10 BENTO DO SUL - Caixa Postal, 39
.

- S. CatariO,a II'

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregada CIII Wt.a 'lia:
.

TOlMS
Resfriadoe
Bronquite.

, Elcroful.os.
- (onv�Jescenç.,

VINHO CREOSOTADO
É UM BEaADOR DS: SAÚDE.
_- -

l� Comercial Ltda.

Artigos para presentes, '

em geral, sempre noví
dades,

CASA REAL

rF��d�C;���
�,

DE CAR][,O� JIElI[AJFERMANN
�

� "A M A I SAN T I G A" �
� Av. Getulio Vurgas, 218 - Jaragoá de 'Sul - S. C. �
� Drogas nacionais e estrangeiras, encontre-se, �

�
a disposição do distinto público, apresentando �serviço criterioso e Precos Módicos

" �
I

����������

. Fábrica de Ferramentas Agrícolas
-D�E�P-E�D�R�O""JR���N"""'a-E---L

Estrada jaraguà Esquerdo
JARAGUA DO SUL. - STA e

. OATARINA

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

IMachados, Euchades Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualq \ler pe dido ,

,

MÃE! FilHA!AVO!
i ri)

TODAS DEVEM USAR I

III
s I

I c

fLUXOeSEOATINA
I -

I C) (I)
C) 'O....

�
, 10

(OU REGULADOR VIEIRA) ... :õ

A MULHER EYITARA' DORfS Il: z �
� Z B 'tO

, er GI
O

ALIYIA AS CÓUC1S UTERINAS � :Ei :li

" :><:

�
L o OIO'" c

EmD,.,a�•• com wantapm pa,.. e!ll: .g o«
tombater •• Irrogularidades dai

�
• o

:z:: I) Ifur:ça.a- p.rI6dlca. du unhor•• ou
- o,

• GI

I
t C.lm�F'it. " rt.,ulador de..a. �

II: Q ri)

{',m�õ••
L ... O

@o Cl '"
11:'5 It)

FLUXO ..SEDATINA, � L � ..c
Õ

� ): ::E
pata aus comprovr.da .rIC'CI•• Cl

:I
OImilIto r��lt.dl), Deve ler uliade

-III
p:;

com confler;ça ri)
O
u

flUXO,·SEDATINA, OI

I 'r/)

BCeWTEA.S]8 EI! TODA PARTE

I
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168; �H�a 5!!M·R!�!!e�!::�o Sul �IlIl1IIIIIIIfifC�'-V_I!fdE�rrtliiN_'
III

�D
__�_��-=-:·_:_·�---=:-t rr�f�itura Munici�al d� Jara�uá n� �ul

16 de Dezembro de 1951
'-

l I Decreto DP. 36
'

,

As classes de 1929 e 1930.

(
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá

::>

(
do Sul, no uso das suas atribuições, decreta:

era conhecimento dos lnteressadcs dá-se Vende-se ém JARAGUA DO SUL,
_

Art. 1. - Ficam anuladas as seguintes dota-publicidade o seguinte: 'no melhor ponto da rua principal (Rua ções orçamentárias:,

Dia do Reservista Marechal Deodoro da Fonseca)" um O 01 2 2I) O E S G
'

. • .000,00
xmo. r. eneral Ministro da Guerra terreno com 25 metros de frente e área 044 2 1f P .

� u, . . .000,00con arme, ortarte n. 9679, de 5 de Outubro da de 3.025 mts2., com as seguintes edifica- 044 3 11951 R d
� . . .000,00

150 d
-

D eservaL a
- resolveu nos lermos do artigo

1
ções, recentemente eonstruídast- 1 prédio 0.444 4.000,()0

S
.

o M��I:eto)- edi n. 9,5uO, de 23 VII 1951 (Lei do de material, de 2 andares com 2 amplas 1.00.3
'

1.200,00
ervlço, J írar), D.eterminar fosse no corrente ano,

1
vitrinas, 3 depósitos anexos e 1 rancho 2.;)4.5. 3.000,00

comemll)oraClo o c Ia do Reservista». de madeira, com um total de 964 mts2. 3.02.1 298,80
_

asses qlle dp-verlo se apresentar - Som,ente de área coberta. Ótima oportunidade 3 30 1 8'-

h d
. .

\. .000,00
�ao c -;;.ama os a �e apresentar os' reservlstas de

.1a.)
para estabelecimento comercíal ou fabril. 8.84,1 4.000,00

�a. �, oa, cate�odrlllS das classes de 1929 e 1930, Informações: - Com. e Ind. H. 9.84.4 . 13.000.00
Isto e, os nascmos entre 1. de laneíro de 19C)_9 .. "1 Jordan S. A., Caixa Postal 75" em O édito Es

.

I D t 25 25d d bdu o re 1 pecia - ecre o nr. . 00,00
e ezern ro �'19M. Joinville. I:III) Data de apresentaçlo - Entre 16 e 31 de _ Cr$ 39.998,80

dezembro (excepctonelmenre até 15 de : joneiro de �WllllllllllWWlMlllllllWII�IJIIIIIIIIIIJIIIIII.ull�
Art. 2. - Por conta dessa' anulacão fica,

1952). ,
,�� �y-'\J aberto o crédito suplementar de Cr$. 39,998,80, IiIS

IV) Obrigaçßes do reservista verbas orçamentárias seguintes:
1) - �present?r!se ao Centro de Apresentação Prefeitura Muoicipal de Jaraguá do 'Sul 0.90.1 •

-

.'. 60,00
de ReserVIstas existente no local de seu domicilio 1.21.1 V!oo,oo
ou o rnals próximo e de preferência na Unidade E d i t a I 6.41.1 3.000,00
Estabelecimento cu Repartição Militar onde haj�' '8.11.1 '

27.000,00
servido! �onduzindo o éertlfíflcedo, caderneta militar De ordem do ônr, Prefeito Munl cipal faço 8'.14.1 5.000,00
ou certídão de sua situação rnlllrar, - público que até o dla 31 de Dezembro do corrente 9.31.1 ,'.

' 3.300,00
2) - Os reservístes não possuidores de certífl- ano, todos os propr-ietários ou ocupantes de terrenos 9.34.1 .. 438,80

c�do, cadernetas ou certidões (por não terem rece- são obrlgedos de acordo com o Art. 20, § 1. e 2., Art, 3. - Revogam-se as disposições em C011-

bida ou o� terem p_erdido, ou, ainda, por não os da Lei nr. 18, de 26 de Maio de 1948, a: I
trário, entrando este decreto em vigor na data de

terem a rnão), deverão tambem apresentar-se. 1. - Roçar as testadas das vias públicas sua publicação: ,

3) - Os reservístas que, residindo em' lugeres Municipais ne distância mínima de 15 metros em
Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul, 16,

muito afastados das sédes dos Municipios, não .amboe oa lados; de Novembro de 1951.

pudere.m comparecer às solenidades, poderão solitar 2. - Limpar e carpir as valetas, drenes, ser- Octacilio P. Ramos Artur Müller Alzira II. Matbias
as Llnidades ou Iunre de Alistamento, pelo Correio, getas, carregas e ribeirões, eflrn de darem escoa- Dir. Dep. do Exp. Prefeito, Muníc. Escriturário K.
a remessa da ficha de reservlsta pera preenchimento rnento ás águas;
no próprio domicilio, e depois remete-Ia ao presl- 3. - Derrubar as árvores frutíferas, uma vez

�dente
da Junta de Alistamento. que prejudiquem a projeção do sól nas estradas'

R e s e r v ist a ! 4. - Podar as cercas vivas, numa altura 'má-
- Obedece fielmente, em teu benefício e no de xima de 1,50 merros;

ua Pátria, ao que acebes de aprender aquí e trens- 6. -' Lançar no mesmo dla, oe detritos e

rt. ite aos tE'US irmão da reserva do glorioso Exército vegetais da limpeza, pera dentro de seus terrenos
Nacional estes ensinamentos. Colabora', assim com numa distância nunca inferior a 2 metros;
�s .

tues forças para maior eficiência da defesa I 6. - Os detritos de limpeza das ruas poderão
r.aclOnal e nunca te esqueças de que um reserviere ser removidos pelos caminhões da Prefeitura,
�e resldencía incerta é um elemento que cria ernbe- quando solicitado.
raças ao Exército e a si próprio. . A metragem flxa será de 600 rnetros por lote,

Q�d�tel General em Curitiba, 5 de Novembro sendo que a Prefeitura Municipal subvencionará por
t1e 1951. merro excedente, com déz cenravos, quando de um

a) Cmonél UGO SILVA - Chefe do Escalão Territorial lado, e vinte centavos. quando em arnbos os lados.
- , . ,

Os infratores das disposições acima, serão multados
Postos de Apresentação na ímportêncla de Cr$ �O,oö á 100,00.

I - Na Prefeitura Municipal haverá dois postos Iaragué do Sul, 3 de Novembro de 1951.
tle Apresentação e distribuição dê fichas, com pes-' ANTONIO PEDRI _ Diretor do D.M E.R.soal habilitado ao preenchimento das mesmas. '

2 - Os reservlstas de Corupá serão atendidos EMILIO DA SILVA - Diretor do D.S.G.
na Intendência local.

REQUERIMENTOS DESPftCHftDOS
Requer alvará deTheodoro Hinsching

habite-se.
Alfredo Mann - Idem
Edmundo Snliter . Idem
Estanislau Piasetzni - Idem
Wilhelm Sonnenhohl - Idem
Max Fiedler - Idem
Guilherme Spengler - Idem

Despacho i
Richard Hermann -Waidner -

imposto s/automovel particular.
Hans Bayer - Solicita averbação de que o mesmo
assumiu o ativo e passivo da extinta firma
Bachmann & Beye�
Leopoldo Enke - Requer licença para construir
um rancho de madeira em terras' de Ind. e

Calçados 'Goch Irmãos SIA.
Despacho «Como' Requer»

João Pillninsch�ck - Requer baixa do imposto si
E D I T A 'L" caminhonete.

..
'

Despacho - Dê se a baixa requerida
Imposto Territorial Adão Nor06chny -, Requer licença para construir

_ uma cerca de maàeira.
De ,ordem do. snr. C ole- Despacho - Sim, a titulo precário

tor, torno publtco. que no I Atno Benetta - Requer trllnsferencia para seu
decorrer do p/tl1êsde Novem- nome do imposto s I estabelecimento comercial
bro arrecada-:se ri/Coletoria adquirido de Angelo Benetta.

Gratifica-se a quem en- o impo�to acima" reterente Despacho - Sim, pagos os impostos devidos
tregar.

Alberto Morelli
ao 2°. semestre dO corrente Carlos. Hass -' Requer cancelamento do imposto si
ano. agiota. Despacho - Canl.:ele-se

Os C,'ntribuintes que não Diretoria do D.E.e.A.S, da Prefeitura Municipal
satisfazerem s/pagamentos no de Jaraguá d.J Sul, 16 de NovembrQ de 1951.
praso, poderão satisfaze-lo

'

OCTACIUO P. RAMOS
no proximo mez de Dezem- Diretor do Dep do Expediente
bro com a multa de 20%•
Exgotados os supracita

dos prasos, serão extrafdas
as competentes certidões de
dividas para ter logar a co

brança executiva.
Coletoria Estadual de Ja

raguá do Sul, 2 de Novembro
de 1951

I LUCI HARNACK
-+ Escrivão

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

,

«Sim»
Requer

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

baixa do

Festividades
1 - As, 8 hora5, Hasteámento da Bandeira, no I Perdeu-se

edificio da Prefeiturd sendo canta-do o hino Nacional.12 - Logo em seguida, alocução sobre a data Uma chapa de cami-
3 - As B,DO desfile. ,�e�as ruas daI cld�de nhão n. 6-05-18, no dia

.

4 - As 9 ho�as, InICIO do preenchImento das 29 de Outubro, no trlljétolohas nos Postos. '

.

., joinville Corupá. '

5 - As 15 horas, Tarde esportIva no ctlmpo do- .

�aependí, com um jogo de futebol entre os elemen
os da classe de 1929 com os de 1930.

jaraguá do Sul, 19 de Novembro de 1951.

arlur Müller
Presido da Junta. de AJi�t. Militar RETORCIDA.

PA R A F E R I DAS,
Cliniea de Olhos Ouvidos - Nariz e Garganla do

Bit.••••11A ••,.
E C Z E MAS,

. ,

INFLAMl\COES,
COCEIRAS,
F R I E,I R A 5,
ES PI N HA 5, E TC.

MODERNA. B i>RIMORO�AMf!NTE INSTALADA

melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Ab10n Batista ,(Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILE -

�OO��OOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOIOO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���OOOO�OOOO
�OO .., 0000
� -. Examinar li mais bela coleção de brinquedos de tod?' a espécie, como sejam: Gaitlls de boca desde ;� ATENÇAO' a mai� :simples à mais artística de luxo. Brinquedos de .folhas de f1andres e madeira. Uma infinidaç1e 'de bo-

�
,

• nécas de todos os tamanhos, de massa inquebrável e aufras tipos. Bonécas com vózes e de Latex. Bonécas �
_ que andam, bebês que gatinham. BYinqut:dos de veludo, com corda. Abaljour com cõixa de música suiça. zz:s

-'7l� Velocipedes - Tico-Tico· Jeeps ce Bicicldas de duas e três rodas. Lindos estojos para Cavalheiros: Cintos 00
� T e suspensórios elásticos. Gaitas pianadas de 12 e 48 baixos. Lindíssimo sortimento de enfeites para pinheiri- 00
� nho. Velinhas, ClIstiçaes, etc. Faqueiros de aço inoxidável marca "Hércules", de 48, 104 e 130 péçllts. Ta'ihe- 00
� Va. Sa. Jq teve a oportunidade res avulsos. Jogos de jantar, chá e café da afamada porcelana "Schmidt". Bicicletas paré) homens e senhoras; 00
112 Máquinas de costura de pé e manuaes. Diversos tipos de carrinhos para crianças. Bolas de borracha �

ti de contemplar a maravilhosa ex- e de couro de todos os tipos e tamanhos (das melhores procedências). Artigos para todos os gostos e para �
H posição de brinquedos que a todas as bolsas. Gaitas de botão de 4, 8 e 12 baixos. ./' zz:s

� C�;���L
.

chOcolat;':rp:lin�� e::t�!:!� caixinhas. Mar- Ru.. Em�i:�:IO�.J��r�an. 141
II

� zlpan - Bombóns finos e balas.
(ao lado do Banco "Inco") �

� Vale a pena' EM BREVE: Frutas secas - figos - maçãs - pêras - damascos,
.

����
. .;,.
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ANO XXXII JARAGUÁ DO SUL DOMINGO as d "T b d 19c:.1 SANTA C niNA
-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��;���,�(}�;e�l�'II0�V�e�m�r�0�,;;e���(}�!!!!!!!!!!!!!!�����A�T�A;K��!!!!!!!'II""!!!!!!!!!!!!!!�N�o�.�1;.6;;;69 Para o norte do país
viajou o sr. Ademar de

L O C A I S
DI-!! !!!!!!!!!!!!!I!..-=' I'-I..!!!.!!!!!!!!II-·!!!!!!!!!!!·I!I!!I!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!I·!!!!!!!!!!!!If�...

Barros, que vai fazer
-
_ _1 _.IiIiiiiii. _.I ..-:--..................iõiiõiiii!!! caçadas no Amazonas.

IF b (Sezões, Malárias, I Antes de embarcar de-

Aparece cada um'. f
III ", r"'s Impaludismo I

clarou que é contrário a

er er, industrial nesta longada s.alva de palmas.!g � � Maleitas, Tremedeira _ reforma da Constituição
Do municipio de Tu- ci�ade, foi nomeado A seguír, deu-se pros- m _ CURAM-SE R PIDAMENTE COM nõ"que concerne ao sis-

,

barão veio o 'pedido de
JUIz de Paz de Jaraguá seguimento do baile so- :::

A -

... tema político.

prisão do, individuo d? Sul e o sr. Oscar cial, que 'se prolongou m "Capsulas Antisesonicas m -�._...�..-..{!��..........(f)

Ugolino Felipi, ali con- P�nt� da Luz para o até altas horas da ma- :::
• "

_.,

denado a um ano de dístríto de Corupä. drugada. - Está de para-
II Mlnancora III Cure se!ls �ale8 e poupe seu

.' O L BI k f
.

b'
III III bom dinheiro comprando na

cadela por crime de ,sr.. auro un 01 ens, pois, o Clube

A-I
E T B F 'á' I'

' .

roubo. ,

"

. transtertdo de Coletor tlético Baependi, os seus
modas as oas arm eras FARMACIA NOVA

. Ug�lino. esteve esta- Estad1!a! .

em Corupá associados jaraguaenset . É um produto dos Laboratórios MINANCORA I"'"belecído nesta cidade para ídêntíco cargo em ..'
de ROBER70 M BORST.

como fotografo e foi o �uará Mirim, sendo de- A Díretoría deste Olu-
.

- Joinville - Sta. Catarina - .. que dispõe de maior sortímen-

comparsa do PSD loc 1 sígnado para aquele be tem.o grato prazer
. . . u ._.. ...

to na praça e oferece seus arti

a f
-

d f
� cargo o sr José Xavier de convídar os seus so- lEIEil' l.ilillib�.!!i!EI;=I�IEi!I;;; gos à preços vantajosos.

n con ecoao as oto-
dA'

.

cios e exma f T /
grafias injuriosas as

os njos. . T
s. �ml Ia�. do sr. Ney Franco, apro- buindo a Prefeitura com Rua Mal. Deodoro 3 _ Jaragua

'pers�nalida�es politicas Clube Atlético Baependl ::s�mas����d��' dà��to:�: vou os seguintes projetos Cr$ 16.000,00.
.

udemstas, fIguradas oo- I ciedades D Pe d r o II
de leis:

Inalaureçãa de Escola. No dia
mo

.
padres, santos e Teve lugar no Clube A- Aymoré Ac'arai GreAmI'o' Autorteando a aquisição .

Stalin, tlético Baependi, dia 17 ' , por compra ou desapre- 2 terá lugar a ínaugura-"
O nosso Jaraguá re- de Novembro p. p. a í-

das Orquídeas e Guara- prlação, de dois terrenos ção do novo predio es

cebe assim de vez em nauguração do palco re- ��, _para assI�tIrem, com com a área de 31.746, m2., colar em Pedra de Amo

quando, �m malandro modelado deste' Clube, mlcI� �s 21 horas_ (hora sitos a Estrada Iaragué e lar, distrito de corupá.

que é acolhido com be. ao qual seguiu-se anima- b�asI�elra de verao) do peçrencentes a Empresa Essa é a terceira, es

nevolencia e' depois do baile social. As 22
día 1. de

_ De2;emb�o, a Sul Brasileira de Elerrí- cola construída no mu

começa a deitar peço- horas daquele dia, deu- apresentação de .gma8- cidade S.A. (Empresul) nícípío, em colaboração

nha se inicio da inauguração
tíea em geral e bailados, Esse imóvel destine-se entre os gorvernos do

Jä tivemos um Jordão tendo falado na ocasião
em sua séde soc!al. A- a produção de mudas de Estado e Municipio.

que vendia heranças d� o orador oficial, sr, Dr. pós
á
a apres.et�çao, :�- essências florestais, se- Conlrato de Casamento

Comendador Correa, um Arquimedes. Dantas, que
ver um sOl,rr e a n- menrelra de cereais e

Sonnenreich que vendia em nome d� diretoria Ih8ntad� p�r expelent� I outros servlços a cargo Com a senhorita Löci
açoes com lucros fabu. Iez um rapído retros- sanfoneiro, Ser� sort�a do Departamento Agro- Harnack, diléta filha do

Iosos e um cidadão que pecto das fecundas ati-
do n? mesmo �Ia, a rI!a Pecuário do Município. comerciante Ricardo Har

vendia terras da «Cida- vidades em que vinham
vendida no balle do. día Autorlsando a aquisição nack e dona Anna

de Diamontina» os se empenhado os men-
16 de Nov�mbro ultimo. pelo preço maximo de Harnack, contratou casa

quais deram aos 'mora- tores do Clube, no sen-
Aos S�ClOs do C. A. Cr$ 30.000,00 de um mento, no dia 16 do

dores, vultuosos pre- tido de dotar às suas Baependí é _franqueada terreno com 1.066 m2. corrente, o nosso preza

juizos. dependencias com insta- � entrada. nao havendo pertencente a Dona.' Berta 00 amigo Octacilio P.

Mas todos eles foram lacão á altura da socíe-
reserva de mesas, Weege e sito a Rua D. Pe- Ramos, secretário da

escorraçados , graças a dade jaraguaense. Disse, dro, II destinado a ernplta- Prefeitura Municipal.

campanha moralisadora também, que via com
Pelo comparecimento, ção da Estação Rodoviá- Aquí vão aos noivos

deste jornal, que os real alegria os gestos des. agradece, ria e construção de um os cumprimentos do

levou até as portas da preendidos do comércio Eugênio V. Sehmöckel Parque Infantil. «Correio do Povo».

justiça, onde tiveram da industria e de parti� Dir. Sociál fixando em 26 de Ju- Aniversàrios
que prestar' contas. culares, que concor- lho a data da fundação " .

Agora, mais uma des- reram de maneira deci- Finalmenre terá a 'so- de Jaraguá e decretando Fazem an08 amanhã a

sas pragas daninhas siva para a concretiza- ciedade iaraguaense o feriado municipal a mes- menina Irma, filha do

apareceu por' ai, para ção de seus ideais. ten- ensejo de ver a tão espe- ma. nosso assinante Augusto
«avançar» nos bolsos do ressaltado, entre os rada apresentação de gi- Autorisando a aquisição. Tomelin, residente em

dos incautos. Felizmente inumeros abnegados, a nástica e bailados, orga� por Cr$ 1.600.00 do ter-I Itapocusinho, e a sra.'

a praga por enquanto tradicional firma desta njzado pela juventude do reno onde está localisada Berta Lessmann, esposa

somente está causando cidade. MAX WILHEM Clube Atlético Baependí e a Escola Municipal de do sr. Ernesto Lessmann,

prejuizos nas orquideas ... que não poupando esfor- que será levado a efeito Pedras Brancas, perten- industrial nesta praça.
_ ços, conseguiu junto da na noite do dia 1. de cente a José F. de Aniversariou-se ontem

Estao voltando CERVEJARIA CATARI- Dezembro, com início ás Macedo e sua mulher. a sra. Odilia Vieira Leó-

O Norte do Paraná já NENSE S. A. um auxilio 21,00 horas (hora brasi- Abrindo o crédito de poldo, digna professora
encantou muita gente, de g�ande mon t a. Ao leira de verqo) em s;.:a Cr$ 30000,00 para a no G. E. Abdon Batista.

mas agora está deixando termmar, o sr. orador 0- séde social. O programa reconstrução e equipa- Dia 2.7 o jovem Julio ----------

de ser o eldorado tão ficial, agradecia sensibi- em apreço, apresentado mento do Hospital Jesus Ferreira Filho e a sra.

apregoado. lizado a todos, que de recentemente em JOinvile de Nazaré, de Corupá. Helena Soares, esposa

Somente na semana modo direto ou indireto e Serra ,Alta, obteve gran- Por ter pedido licença

I
do sr. Eugenio Soares,

passada, voltaram de lá tornaram possivel as inu- de sucesso, sendo daí o sr. vereador Willy Ger· professor em Corupá,
mais de 10 famílias meras inovações na se- grande a espectativa por mano Gessner, foi convo- Dia 28 aniversaria-se a

desiludidas, e com gran� de social, e convidava o parte da numerosa familia cado o respectivo supienl.o sra. Catarina Panstein,

des prejuizos de seus sr. Artur Müller, dins- amante da cultura física. te Elr. Gerhard Roeder. esposa do sr. Mathias

havere.s. mico Prefeito da cidade Após as apresentações . Panstein.

e ex-Presidente Honorá- programadas, haverá uma Dedelisação Dia 29 Florentino. fi-

rio do Clube, para. que animada soireé comanda- O sr. Prefeito Munici- lho do sr. lnacio To-

procedesse a inaugura- da por uma hábil sanfo- paI ajustou com o Serviço maRelli, residente em

ção, tendo sido condu-I nil. da Malaria a dedetisação Itap,ocusinho.
zido até o local p e I a .

C� M'
. em todo o município.' DIa 30 faz �nos a sra. Enlace Mascarenhas-Ferrazza

gentil senhorinha Yo}an-
amara unlclpal .Q serviço será iniciado I Asta Ha,ss.

da Wilhelm tudo abaixo, A Câmara M.unicipal, nos primeiros dias de Tambem-. na , m�sma
de uma calorosa e pro- reunida sob a presidência janeiro de 1952, contri- dar� a menma Terezmha

Freibergar.
Dia 1. transcorre a

data natalícia do me

nino Heinz Moeller, filho
do sr. Guilherme Moei"
ler.
A todos os aniversa

riantes os votós de fe+i

cidades do «Correio do

COURO CABELUOO. Povo'>.
Casamentos" .

Realizou-se ontem o

enlace matrimonial da

gentil senhorita Ma'ria
da Graça Mal;1caré'nhas,
filha de Pedro Pery
Mascarenhas e de dona
Maria Ant(lnia da Silva
Mascarenhas com o sr.

Francisco João Ferrazza,
mecanico, residente, na
cidade de São Bento
do Sul.

_,.
Aos distintos nubentes

os votos de felicidades
ontem do «Correio do Povo».

/
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Edilais
Chamamos a atenção

dos nossos leitores
sobre os editais que
publicamos em outro
local desta folha, devido
ao tratarem de assuntos
de grande interesse. Um
refere.se as modalidades
de pagamento de im
postos no ano de 1962.
Outro sobre o «Dia do

Reservista» e um t�r
ceiro referente a lim-'
pesa e capinação de
ruas e estradas.

Realizaram-se

I

COITRA CaSPA, I

QUEOA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

Nomeações T.éfNICO -CAPILAR
POR EXCELÊNCIAO· sr. João Emmendo-

o BriDß�eiro uiaju
Esteve no Rio Grande

do Sul, em missão reser

vada o Brigadeiro Edu
.

ardo Gomes.

o sr · ß�emar Igm�ém

Ba/os
i/7·:;is/0/05 I

_ ..

'v Bolos
mais crescidos

B%s
mais macios

na sala das audienCias
os seguintes casamentos:
Osvaldo Atanasio da
Costa com a srta. Regi
na

.

Judacheski: Amaro
João de Souz a com a

srta. Marta Selma Aman
da Vasel e Francisco
João Ferraza com a srta.
Maria' da Graça Masca
renhas.

s�SÁ� ylRCfllt
. '. \
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