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Edital de Leilão Impôstos da 1952
Como deve ser pago.

'

FI"ACOS. E ANÊMICO", I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVILIRA,i

O Doutor João Marcondes de Mattos, jniz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC .. , Tendo o Código Tributário modificado a mó-

FAS SABER a todos os que o presente dalidade e épocas do pagamento dos tmpostos e
edital de leilão, com o prazo de dez dias, virem, taxas lançadas, damos a seguir o Art. 87, dessa
ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, Lei, que fixa as normas de pagamento:
que findo esse prazo, hão de ser arrematados por 1. - quando a quantia for até cincoenta
quem maís dér e maior lance oferecer, em frente cruzeiros (50,00) no mês de Janeiro.
ás portas do Edificio do Forum, no dia 13. d� mez 2. - superlor a 50 e até 200,00 cruzeiros,
'de dezembro vindouro, as 10 horas da manha, os poderá ser pago em duas presteçõee iguais, nos
bes penhorados a Alex Kühn, na ação executiva meses de janeiro e abril;

.

que lhe move Guilherme MoeIler, abaixo descrimi- 3. - superlor a 200,00 e até 600,00 cruzei-
nados.- ros, em Ires prestações iguais, nos meees de lanel-

1.)..,.... Uma serra fita-completa, com toda a ro e abril e julho;
,

armação. 2.) Um banco de maroineiro, tamanho 4. - superlor a 600,oQ cruzelros, em quatro
grande. 3.) Um motor de marca ARNO S A. In- prestações iguai5, nos meses de janeiro, abril,
dústria e Comércio • São Paulo - N. 0137432 -

julho e outubro'
Tipo C. 43 . H. P..3

- Ro�. �44U - Wolte 220/2R�0., Art. 88. � os contribuintes que saldarem
AMP. 8,7 - .Industria Brasileira, co� a respectiva todos os impostos e taxas no mes de janeiro, terão
ch,av�. 4.) Um 'martelo .grande, movido a energia o desconto de 3% exceptuada a prestação devida.
�letrlCa, com os respectivos apetrechos, como po- O imposto de licença sobre veiculos,
has e rodados de oontrapezo, etc. exepro automoveis (t carros de mola de aluguel

Cujos bens �onsta�tes do �uto de_ penhora sofreu um aumento de 20%.. Um carro de )avour�
de folhas da r�fel"lda açao executiva, ser�o levad.os passou, assim, li pagar Cr$ 36,00. Tambem ()
em_hasta pubh�à de venda e arrematação. Assim imposto sobre produção agrlcola e industrial teve
ser�o ?S refer�dos bens arrematados por quem um aumento de 20% nos terrenos da classe A..
mais der.e maior .larce ofetecer, no día, hera e Quem não pagar os impostos no preso
lugar aCima. mencionados, po�endo 08 �9smos fixado, poderá paga los no mes seguinte com
serem exammados por quem Interesse tiver no 10o� de multa

.

199ar onde se acham situados, isto, a rua Exp. o

Decorr'idos 60 dlas da época do p�gamentoCabo �arrY Hadlíoh, em a oficina do .e�ecutado, a multa será de 20%.
'

nest� CIdade. E, para que chegue a noticia ao .co- Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul 26 denhecimento �e todos, se passou o presente editai
outubro d 1961

'

que será afixado as portas do. Forum, no lugar e.

F.' VOSGERAUde costume e publicado pelo jornal local cCorreio Diretor do Dep. da F'ôzendado Povo». Dado e passado nesta cidade de Jara-
guä do Sul, aos vinte e seis dias do mez de no-

-------

vembro do ano de mil novecentos e oíncoenta e

um. Eu. Ney Franco, escrivão o subscrevi. (a)
João Marcondes de Mattos - Juiz de Direito da
comarca. «Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 26 de Novembro de 1951.
O Escrivão - NEY FRANCO

Tosta
Re.fri.d..

PROPR.: H. KOPMANN
Rua Marechal Deodoro da FOD.eca. 192 • 200

Secos e Molhados - Anexo ii loja de tintas {r�:::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::"

Artur MUller,�2�t��ii� d.�r�;uá ��I, no uso das suas " ßI���i�:�� ��rll�:� II
atribuições, resol ve: .:i.:1 urgência, com pré- '!r.:iAPROVAR a escale de férias anexa a esta. Portaria,' dos funcionários
-desra Preíeífura e Intendência de Corupä, para o exercício de 1952. i! fica comercial e que n

.

Registre-se e Cumpra-se l.i.: 1.1.
. Prefeitura Municipal de Jaralluá do Sul. 24 de Novembro de 1951. saiba datilografia.

ARTUR MQLLER - Prefeito Municipal ii (scrilóri. Fischer. !i
�::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��

Bronquites
Eacrofu·Io••

- ColtV.I••cenC;H
VINHo' CREOSOTADO
É UM GMADOR J:IS 8Á6DE.

.

Proibição
Declaro que não me

responsabelisarei p e 1 o
que acontece aos ani
mais dos visinhos que
vagarem em minha pro-

I priedade.
"

.

Rib. Gr. do Norte,21.11.51

Hugo Erdmann

N°. de
ordem NOME CARGO ÉPOCA DE FÉRIAS

Cure 'seus males e poupe seu ft::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::�::::::::::::::::::::::'ll
bom dinheiro comprando na -

r= lP � § 1[tTh J IE f IE I -, IIFARMACIA NOVA ' ., .

ii
RUA MARECHAL DEODORO DA. FONSECA, 158 ::

I de ROBERTO M HORST. JARAGUÁ DO SyL .STA. CATARINA "" que dispõe de maior sortimen- � -

d I d" d I b 'f'to na praça e oferece seus arti vecçao � avagem, . epos,to e U ri ,canIes, II
,

t
. .. combustível e acessórios. ..

gos a' preços van 8).SOS. :.:i. !.:i.·Lubrificação-carga de Baterias etc.
Rua Mal. Deodoro 3 -'Jarágua ii ii
���.. ii CONSÊRTO - REFORMA B RE!TIFICAÇÃO DE! AUTO- !!

ii MÓVBL E! CAMINHÃO. ii
ii ii

Bicicletas Suéca li ii
marca "HERMES" V. S. ii SERVIÇO RÁPIBO E GARANTIDO ii
encontra na H ii

Casa Real \:::::::;,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::�;

1
,2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
lã
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

França Vosgereu
Ari Carolino Fruet
Octacilio P. Ramos
Geni Costa O. Silva
Manoel Luiz da Silva
Alzira Murara Mathlas
João M. Verbinenn
Ademar M. da Silva
Egidio VoItolini
Emilio

-

da Silva
Ântonio Pedri
Henrique Ferrazza
Henrique Pedri
Verdi Francisco Lenzi
Alexandre Koehler
Vicente j. de Souza
Waldemar S. de Morais
Antonio Quadros
H�nrique jacóbi

'

Mathias Ruysam
Rudolfo Bosse
Roland G. janssen
Francisco Pinter
Benno Raduenz

.

Willy H. Wenserski

1. li 30 de Junho
1. a 30 de Setembro
2 a 31 de Julho
� a 31 de Maio
1 a 30 de Novembro
2 a 31 de Março
1. a 30 'de Junho
1. a 30 de Abril
2-. a 31 de Maio

,

1. a '30 de Setembro
2 a 31 de Dezembro
2 a 31 de Outubro
1. a 30 de Novembro
2 a 31 de Agõsto
1. a �o de Setembro
2 a 31 de Maio
2 a 31 de Dezembro
1. a 29 de .Fevereiro
2 a 31 de Março
2 a ãt de Dezembro

« 2 a 31 de Dezembl'O
Extranumerário 2 a 31 de Agosto

..
2 li 31 de Dezembro
2 a 31 de Outubro

. I 1. a 30 de Novembro

Tesoureiro
Contador
Escriturário

-

Pr�f�itura MuniGi�al �� Jara�uá �O �[I·
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS'

«

ti:

, «

«

«

«

«

Fiscal
«

«

«

Porteiro
Carcereiro
Zel. Cem.
MotorisPa

«

«

«

«

Confere com o original

«

Waldemar Rebello - Requer alvará de habi
te-sé. Arthur Mauríssens - Idem Idem.
Ricardo FreIich - Requer. licença para construir
um rancho de madeirá. Carl H. F. Jütte - Requer.
licença para construir um barracão de madeirá.
Walter Bartel - Requer licença para construir
casa de madeirá. Eliseu Leoni - Requer transfe
rencia do imposto sI Garapeira para o nome de
Angelo Benetta. Victor Freygang - Requet trans
ferência para seu nome do imposto si Funelaria
adquirido de Elisa Freygang. Leopoldo Janssen -

Requer baixa do imposto si automovel particular.
Ricardo Piske - Requer licença para instalar em

e] casa um aparelhamento de água e esgoto bem
como construir a respectiva banh-eira.

DESPACHO - "COMO REQUER"
Heriberto Werner - Requer licença para construir
uma serraria na propriedade de Rudolfo Bórehardt.
DESPACHO - "SIM, MEDIANTE TERMO DE

,

COMPROMISSO"
Max, Ramalho - Requer baixa do imposto si Mer
cador de Gado Cavalar.
DESPACHO - "CANCELE-SE O LANQAMENTO"

.

.

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal
de Ieregué do Sul, 23 de Novembro de 1951..

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Dap (do Expediente

AS PILLULAS QO
ABBADE MOSS

iÃO INFAlllVEIS
Nd PriSdO de Ventre

e nas molestías do
FIGADO

ESTOMA�G,O
� tNTESTINOS
Fasti-os( Azia, VomH-os,
Pesadelos, Ind isge.stões,
Coticas do Fígado.

Gazes, Di ge·stões Penosas,
Dares no ESfomago, Máo
Heltte, Retençdo de Bilis.

..;. ----

Vende-se em toda. parte.

{i:::: :::::!:::::: :::::: :::::::::::: .::-:::::;::: ::::::::::::�::::::::::: ::::::::.::: :::::::::::. :::::::::::: :::::::::::: !!:!::::;!:: :::::::::::: :::::::::::: ''::::::::::: ::::::;:::::::::\1
tl Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. !l
ii �ATJR.][�: JO:m:NVJI[LLE U
ii Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque:

::

li Uma linha completa de motores [Jacionais e estrangeiros de alta e baixa

.:::::.;.::::::.
rotação, Je 1 a 97 HP" para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI-
çÃO - Bomba" para usu doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
PARA O LAR. -Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS La

i! OS, de ARANDELAS, MATERIAL EIETRICO em geral para instalações de

ii uz e força de ,qualquer capacidade. , . i::.l••:ii A nossa seção de instalaçõês atenderà com pr�teza e qualquer pedido de
ii instalação de luz e força.

.

II
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:

Octacilio P. Ramos
Dir' do Dep. do Êxp�diente

!lI)@!@)@Y@)�@!'®®!@)@l®@Y@)®!®@'i�@!@)�@'r"@)® u

I· Tesse, Asma, Brollquite, Rouquidão, e Reslriados I
{@ TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRßIÓRIO @

Enconfra.m alívio irnediato corn o uso do

I O PEITORALMAIS t::Ol'OlECIDO NO BBA.SIL ·1��@l®�®i.®@1®@l.®®i®®l®@J.®®i®®l®®i.®@,G

COITRA CISPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECtOU DO

COURO CABElUDO.
Td1clCO CAfllAR

POR EXCHENCIA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Postaís do Rio de Janeiro Not i'c ias
(ContinUaçio ela 1 •. página)' .

i· ,

lldade de lider do governo 600.000.000 'toneladas O Empréstimo de Paz expressamente que ele
em dois quinquenios, ou métricas as nossas re- na Hungria se pergunta, cada día,
talvez, a própria presi- servas carboniferas no . para saber se faz
dencía da República, visto momento. A descri�ina-. Debsde que contírmou bastante pelo Estado.
ser um nome nacional e ção é falha e há outros I «os. oatos» segundo?s Acrescenta que, como

com relevantes serviços Estados e Territórios
I quais o governo estaria ganha muito dinheiro,

prestados à cause pública. que não figuram na co-
pronto a élar;çar um gostaria de, pelo menos,

O senador Francisco Gal- municação que nos dá
novo empr stímo, cha- poder emprestá-lo. ao

lotti, segundo é voz cor- conhecimento e United mBAadDoNE«de P�z».! «SZA- governo.
renre, encerrará sua car- Press.

- P»
.. orgao cepo

reíra política em Santa Com a palavra o IBGE
tral d? partido CO�UlllS- Um camponez afirma

Catarina, pare reencetá Ia instituto que merec� ta hungaro, publícava que n.ão �abe fa�er com

no Distrito Federal, onde todo o nosso apoio, por
cartas de operár�o� e seu dinheiro Nao quer,

goza de grande prestigio que o que vem' realí-
de camponeze�, �XlgIn�O como em tempos Ido.s,

e pera cujo eleitorado zando no Brasil é algo que. o empréstímo seja

1
«gu!ll'dá-Io numa mela

convergiu a maior parre de sério e proveitoso
realizado o q,!-a:ato antes dela». Quer emprestá-lo

de sua atividade parla- para a nossa Pátria.
Um operário declara ao Estado.

manter. O senador Gomes
de Oliveira permanecerá

" no Senado porque a du
ração do seu mandato é
de 8 anos, ou talvez, se

candidatará a Governador
se os quadros do PTB
foram recompostos até as

· eleições. Segundo nos

ínformeram, o PTB foi o

fiel da balança pera a

eleição do Governador,
cujas eleições, nos últimos
quadrienos, dependeram
do seu apoio.
É tempo do PTB co

meçar a navegar sosinho
pera se disciplinar e mels
tarde alçar ao governo
do Estado.

do Exterior
Convém precisar que de . ter rodado nos

estas «cartas espontâ- exames da escola pri�
neas» foram escritas märía, Guéna ve-se
antes que o governo guindado ao posto de
oficialmente anuncrou inspetor de educação
sua intenção de lançar fisica. Aqui, tanta prova
o empréstimo. deu de carácter, surran-
Lembremos que, se- do, o secretário do

gundo o excelente cos- soviete da aldeia, embe
turne soviético, todo bedando-se com toda
governo comunista que regularidade e 'entre
se respeita a sí mesmo, gando-se a tais excen

pratica sómente o em- tricidades condizentes,
préstimo forçado. É que acabou por ser
tanto maís : simples. E, entregue à justiça. Mas
de maís a mais, não se .näo se condena o filho
sentem os trabalhadores de um secretário de
encantados por poder Partido, e o pistolão
subscrever «voluntàría- tendo exercido seu
mente» em favor do efeito, o tribunol con

Estado, seu patrão, uma tenta, se com a promessa
boa

'

parte de seu do moço de se emendar,
salário? o que, de forma alguma,
Segundo as. últimas impede que' continue

noticias, os salários dos com .as suas bebedeiras.
jovens operários húnga- E o jornal conclue:
.ros são cortados pela «Perdoado uma vez

metade em favor do ainda, este menino
empréstimo de «Paz». malisioso circula lívre-
Mas. a fiua Ilor é o mente pela regiao,

que escreve o cabo do exemplo vivo do modo
exército húngaro bol- de que não convém
chevízado, Gyula Nê- educar os Iílhos.»
meth, Citamos textual Não o fazemos dizer
mente segundo o «&ZA· ao jornal comunista.
BAD·NEP»: Mas o que não acres-
«Durante as grandes I

centa é que esta educa
manobras, tivemos oca- ção é totalmente sovlé
sião de apreciar o

I
tíca e que os Guéna

equipamento e o arma- pupularn na URSS.
mento que possuimos: (S.P.C.)

-

botas novas, uniformes .� .

novos armas excelen- cc A ClenCla é uma Força II
tes ...

'

O empréstimo de Ainda que· pedro o
Paz dar - nos - á mais Grande tenha morrido
armas ainda»! (S.P.C.) em 1725, a revista so-

R
•• viética «A Ciência é

. omanm:
F N IEvacuação dos Ministérios uma orça»!. 2 1951)

pretende que o russo
As autoridades esta- Krakoutnoi tenha efe

belecerarn um plano de tuado a primeira ascen

evacuação dos mínísté- ção em balão, construi-
rios em caso de guerra do por ele, -sol> 0-

geral. A maior parte dos governo de Pedro o

ministérios será trans- Grande... em 175 t.
ferida para a Moldávia. E, se é verdade que a

Parece, porém, que os ciência é uma força, a

escritórios do Komin- ignorância é uma fra-
form seriam mudados queza, príncípalmente .

para uma localidade da para os redatores dessa
'I'ranssílvânla. (S.P.C.) revista.

Da República Popular da (S.P.U. N. 180/1951)

., România Sabotagem nas fánricas romenas '

cc Timpuri Nouí"
. (Nota: A caricatura e o Uma comissão sovíétí-
chíste, muitas vezes,

ca, encarregada de re
expressam . melhor a

ceber máquinas cons
verdade do que o �a�em truidas nas fábricas
retra�os e descrlçoes) «Timpuri Noui», por

.

DOIS esquele!os aque·· conta da URSS, censu

Cla�·se .

ao sol, numa
rou vivamente a direção

praIa d? M�r Negro. destes estabeÍecimentos
O prI�elro conta ao

por não ter ol.'ganizadosegundo. um sistema bastante
«80u o esqueleto de

f" b
itã de piratas

e ICIente I para com at.erum cap o
a sabotagem. A comiS-

que se afogo�,. h� 400
são verificou que todas

anos. Faz mUlto frIO, lá
as máquinas tinham

r'�:=r"'�"§I;'='i=iE"YlEi:;'='l �;�f�:{�c!�!�f�:;���, sido sabomdas.
(S.P.C.)

:·:� ..:l RUA MARECHAL DE@ORODA.FONSECA,158.:I:..,«Eu,«respondeumo- Máquinas de Costura
destamente o outro es- 'ALFA" e 'WHITELILY"

II se�;::::Ála:�g::� depÓsit:T;� �::��I:n�es, ii ��el���'rá��� :��::oe�� ��a�:lo�e :nee���I���ep�fee;��
:: combustível e acessórios. :: férias!» (S.P.C.) da praça á Gasa Real.

II CONSÊ�:�ri�a;i�;;�·��;,��;':�: :�C"UTO- II D.

�:'�::j�n�::!�:�ded:
ii ii os Sovietes têm criado

ii SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO ii uma nova geração de

i.�:::::�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JJ �oov��s, ����;:eoss ��f:��
� I.--"'--------- pios comunistas e liber-

I tados de wda a influen-
cia « burgueza ». O
«Krokodil» de Moscou
(N. 27-1950) dá·nos um

brilhante exemplo desta
educação)
O camarada· Kriout

chkov, secretário do
eomitê regional do
Partido, possue um filho,
o jovem Guéna. Depois

A Convocação do Congresso
A Convocação do

Congresso feita por um
terço da' Câmara dos
Deputados, além de in
constitucional. '

.atenta
contra a boa norma

jurídica, porque o que
vemos, é uma proroga
ção disfarçada e que
custará aos cofres

\

pú-
blicos a elevada impor
tância de Cr$ . . . '122.000.00Q,00 (vinte e

dois milhões de cruzei-I
ros).
Os lideres do PSD,

PTB, PSP e PSB no

Senado Federal teceram
considerações, tod o s

Não negamos que de- contra a convocação,
vemos fJ. Portugal a nos-

certos que interpreta-
A vam o pensamento de

sa independencia e mais: todos os brasileiros.

��i�1�;;:::�:;:;; ;'���{;ã�1:j�§;�� r":::�;q;e':;;��;;�a':o"a�z�o'=�c'Vo�Srn�s"Su'ea�'s�""\lisua soberania. Não sa- dos fiscais da prevíden-
.. ..

bemos se os portugueses ela social Pela natureza :i:i _ßssina_turé!s.. pera nos remeterem com :1:::em geral concordam. dos serviços que exe-
·brevidade. I

Não somos nós que e cutam, exigindo de to- ii O I"
ii

.:i.:i
. u rOSSIm, cornumcernos aos nos- ".:i::.:afirmamos e, sim, o dos os seus ocupantes, sos assinantes de Ióra da séde e, aos

historiador português conhecimentos especía-jj] d t as I lidad d
-

f
::

Jayme Cortesão Ii d daré
...
:i

•••
:i e ou r OCt1 J eSl que po erao azer

"':!'••:!U • iza os, an ara acerta- a rérnessa. da imporlancia pelo Correio,
Na sua cronica sema- damente o nosso con- d d

.

d duzí d
nal para os nossos co- frade Segadas Viana, ,1,1 ��s��s.o pera IS�O e uz.r as espeses :1,1legas do DIARIO DE hoje titular do Trabalho
NOT�CIAS, do ,Rio de aprovando o parecer d� ::::�i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tr=:
Ja�eIro, escreveu o se- Departamento Nacional
guínte: «Um momento de Previdencia Social e :------

.......-------------:

houve na história _- a submetendo a despacbo O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
época da Restauração -

do sr. Getúlio Vargas, o lOMBRIGUEIRA MINANCORAem que. Por�ugal de,:_eu 'Projeto que reestrutura
.'

a? Brasíl a, mdependen- e equipara os fiscais de
..' .....

c�a. PoderJa�os ta!v�z todos Institutos de 'pre- Vermitugo sua\'e e Je pronto
dIzer com malS exatldao vidência social. eleito Dispensa purgallte' e dietà!

que o Portugal ultrama- SERVE PARA QUALQUE:{ IDADR, CONFOR-
rino salvou, durante ,

Está faltando um... .

ME o II, I, 2, , e 4 \

'

aquele periodo, o Por- Proteja a saúde de seus tilhos e a �ua profJria!
tugal metrópole>�. Os senadores Nergi· Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

naldo Gavalcanti e Mo· remédios'
zart Lago são, inegavel· Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA'

Nossas reservas de carvão mente, dois amigos dos
.

_
MINANCORA para o seu tilhinho.

pequenos e humildes. E um produto dos Laboratórios .

Minancora
Chega-nos noticias dos Sempre que há Proje- -' J. O I N V I L L E -

Estados Unidos que as tos que beneficiam as
·

reservas de carvão no classes. 108 necessitados
Brasil foram calculadas não s i I e n c i a m

em' 480.500.000 tonela· e lutam da tribuna
das métricas em regiões que lhes concederam os

já exploradas do pais, I votos livres de seus

assim distribuidas: Rio coestaduanos.
Grande do Sul . . . .'

60.000.000; Santa Cata- Lamentamos a ausen

rina - 400.000.000; Pa- cia na atual legislatura
raná - 20.000.000 e São do ex·senador por Santa
Paulo - 500.000. Catarina, sr. Lucio Cur-
Os dados' divulgados rea, porque assim esta

por Harry Frantz, cor- ria completo o trio de

respondente da U.P. em ouro, interpretes legiti
Washington, baseado nos mos dos menos afortu
estudos feitos pelos en- nados da sorte.

genheiros Alvaro de Está faltando um ...

Abreu, brasileiro, John mas, êle voltará ...
.E. Good e Thomas Fra
ser, do Bureau de Minas Rio, Nove":lbro, 1951.
do governo dos Estados
Unidos, apresentados

· ����o, s�ir�t��iO g��a�il�� ii::�P::::::::'::":::::::::��::::::::::::::::::::::\��:;1 e.s. DK IAI81
DepartamentoMineral do ii Nas suas cOlJlPras ii Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Brasil, não estão de .1:.i prefira sempre i.:!.. d d I
acordo com os dados.. ..

Clinica geral médico -, cirurgia e a u tos e creanças

constantes. das publica- ii C ß f f. R ß U f H H - Partos Diàthermia Ondas curtas e Ultra--::urtas
:: :: Indututermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

cões do IBGE. ii ii
.::;.._ - I::::: I

- Raios Intra_vermelhos e azUIS.
.

São' superiores a :i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!! ... ••••••••••1--_-----1--....-..

Estamos Quites: 1 x 1

Empatamos: 1 x- 1

JOSÉ VITORINO

..

-'I ======-----=�====I" -
ÖIA DO RESERVISTA

.-- �--:::::: "."_._-::::: :"_-::. _.-

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.

CAP. ANTONIO P DA CRUZ

Delegado da 7a. D. R.

--:-1

(aa) ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

=1-'-

Ur. Waldemiro Mazurechen r';'�:=:':::':;�"l
ii CA H BAUER II
�.:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .:::..

.

<II'.!: TOSSES I BRONQUITES I

filHO [ftUSOTlDO
(SILVIIRA)

GRANDE TÔNICO
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Civil Edi�!���d�8�!�:�i 1�-51. Câ rnara M un ic ipai ��m.�lIIIfIftttI1m111111fn�d�II,_�II��Irene P. Günther Oticial do Maria Crecencla Bonomini V'ENDE _ 'SE I .Registro Civil do 1°. Distrito Ata da Reunião Ordinária de 13-11-1951
I #

da Comarca [araguá do Sul, Ele, brasileiro, solteiro, Aos treze dlas do mes de novembro de um
Estado de Santa Catarina lavrador, domiciliado e '

. Imil novecentos e cíncoenta e um, pelas sete horas,
Brasil. residente neste distrito, á

t d N fllh d ne sala do Forurn, no edificio da Prefeitura Municl-
Faz saber que comparece-

es re a ove, I o e d NH· B kl d pal de Iereguä do Sul, reunidos os verea ores: ey
rarn no cartório exibindo os enrrque rotz I e e

M· B kl Franco, Mário Nicolini, Adolfo A. Bmmendoerfer,
documentos exigidos pela lei mna rotz I.

EI b '1' I frederico Curt Alberto Vesel, Orevieno Tissi, Her-
afim de se habilitarem oar a a, ras: eira, - so teira.

r doméstica, domiciliada e
bert Schneider, Kurt Herbert Hilbrecht e Alvim

residente nesre distrito, em Seidel Com a presença de número legal, foi pelo
Itapocuslnho, filha de snr. Presidente aberta a sessão, ordenando ao snr.

Henrique Bonomlní e de Secretário que procedesse a leitura da ata que

Bertha Zos Bonomini. posta em discussão e votação, 'foi aprovada sern

emenda, pelo que passou a ser assinada pela Mesa.

A seguir passou-se a leitura do expediente que
constou de: Of. expedido nr. 225/51; um telegrama
de São Paulo; Of. do snr. Willy· Germano Gessner;
Emenda ao projeto-lei «Aumento do funcionalismo»,
apresentada pelo snr. Herbert Schneider; Emenda
Modificativa do snr. Alvim Seidel; uma «declaração»
dos arbori e floricultores; oficios recebidos nrs. 481,
482 e 483/51. O oficio nr. 482/51, trazia Incluso um

projeto-lei que Abre Crédito Especial, pera pagar as

despezes 'de reconstrução, e equipamento do Hospital
Iesus de Nazaré em Corupé. foi aprovado o pedido
de urgencia e dispensada a ida do projeto a

�c:\"""'''''''A''''''V''�I'�S'''''O'''''�''''''''·"�E··:··"·"�·C···O:::N�"·V"·"I"To.:':'·E"·"······"� ;e���â��o. A���o S�d�li.SC�����;s:�d�_s� ������a ��� . ... : projeto-lei. foi pelo enr, Presidente chamada a

� I I � atenção do snr. Seidel, nos dizeres do Art, 10, letra

: Em Masseranduba ne 100reJ'a Paroquial : G, do Regimento Interno. Em votação, foi o projeto-

� do Sagro Cor. de Iesus cel:brar se-ão 00- 1� lei aprovado por maioria de votos em "la. dtscussão.
: mingo de 9 de dezembro OS fESTEjOs:l -, Findo a lenure, ninguem usou da palavra pelo
: DAS BODAS DE PRATA da Igreja Matriz e =l que se pessou a dlscussêo da Ordem do Dia: lnlcí
: de 40 anos de fundação de Paróquia, pera :l almerite foi lido e discutido o parecer da Comissão

f� qual 'convidam a todos os Padres' Salesianos �l de Legislação e justiça, referente ao projeto-lei que
: e povo de Messarenduba. _ : «fixa a data da fundação do Municipio. PostO em

: ,

: votação foi oprovado o parecer e o projeto em 1 a.
(i:�. -:.,. e.e�:;.. e.e e.e.v. e.e e.e e.e .":;: e.e e.e •••�•• e.e•• e.e ..... e.e e"e e.e -:..:;..,. e.e e.e •..:;..• ..,. e.e e.e-:.��

I .l dlscussêo. Igualmente foram lidos e .dtscutidos os

w· _ _ _ __ _ __ _ pareceres da Comissão de Legislação e Justiça,
I

Ellcarrega se de Embarques de Madeiras de outras
:#

_ ..

�-:_
__ ,,_ · .. ·�·..:::::::::t� reíerenre aos projeto: eAurorlsa a aquisição de uma Mercadorias para o exterior do Brasil e

II fl::�;:C::::A::::S::::-A·:::::::::L::::O::::J::::;H::::A::::n::::::::::S::::O::::N::::N:::::E::::'N':::H:::::O::::H:::::L:::\\�i "II :r��U�:i�:�a�O�oc��pr�O�éu �e�:p�;��adç��, A��or�s;, } __

Lecalidades Brasileiras,
. (

iiH. 11 ii i�O,
vel para. �e�viç2s do �eparta:n�n!o_ Agro- Pecué-

LDespaChante
das principais .fi�mas .do Estado e�4ii ::... Ei ii no do MUOlCIPIO,; «Autortse a aqutsrçao por compra dor "stados VIZInhos.

'

II �.:::.. des
. -

d
. I llaçäö

"

:: :::::...;::.-:::........... .. :l li ou esapropnaçao, e um Imove para amp I ' .
'

II .- -:: OFERECE ::.......................... II
d E

- .,. -

f
'

����(!J
ii ii li' ii a sreçêo Rodovlana». Em voreçao oram aprova- .

'

iI :::ij
· ll II =::::::::::::::::::t.�:... II dos os respectivos pareceres e os projetos de leis

li ii BICICLETAS - RÁDIOS - MÁQUINAS'H ii em Ia. discussão. A seguir foi posto em discussão 1"ii ii DE COSTURA das melhores marcas ii ii e votação o parecer da Comissão de Viação e

li !! (com garantia absoluta) só na CASA !i !l Óbres Publicas, referente ao requerimento: Seja I

It !�::\i��!�.��:::���!��:��!�:::�:�:�:::�:�:'�:::�:��:���:::::��:�:�;{?:!�
...:� adqUi�:;a;:�a::' V�:UI:e:B�:a �:�:�;s a:e r�e�:: I:: ••••••••••••••••••••, •••••••••••••_ ••••••••••_ ••••_-••••_ •••••••_........... ::'.. o. dí

'

ld.......................... _ _ _

:._:
� _ .._ ::::::::::':::::::::::::::::::: InSCritos na Ordem do Ola, deixam de ser ISCUtl os

por estarem aguardando parecer. Com a palavra o

r�"""'_'''''''''''_''------''''''''''''''-'-------� snr. Presidente, designou os snrs. Adolfo' Antonio

I� Farmacia Ce':;tral- _H_,� Emmendoerfer e .Mário Nicolini, conforme art. 10,

I
DE CAR]['O�'HA.,JFEJRMANN

� letra T, do Regimen'o Interno, par(l substituir interi- _1 _

, "A M A ISAN T I GA"
- � namente os snrs. Willy Germano Gessner e Artur

, � Oscar Meister, membros efetivos da Comissão de ---,-----------------.

!
Av. Getulio Vargas, 218 - Jaragná do Sul - S. C. � finanças, Economia, Orçamento e Contas do Muni

Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, � cipio. NGlda. mais

h�ve,ndo � tratar foi designado
a dispOSição do distinto público, apresentando �,para

aproxIma sessao, o dia 20 d.o corre.nIe, na

serviço criterioso e Precos Módicos h?ra de. costum�, �om a Or�em do pIa s��umte: 2a.
,

, dlscussao dos DroJetos de leiS: Abre Credito Espe-
..__......._...."...._....._...._....._....._......-.-�....,...,............._,......._,� daI; Altera o

-

Código Tributário� fixa CI data da

fundação do Município; Autorisa a aquisição de uma

área '-de terras do snr. josé If. de Macedo; Autorisa
a aqUisição por compra ou desapropriação de um

imovel para serviços do Departa'mento Agro-Pecuá-
rio; Auforisa a aquisição por compra ou desapro-
priação de um imovel para ampliação da Estação
Rodoviária e la. discussão dos projetos de leis:
Aprova a reestruturação do quaâro de servidores
municipais; Concede Abono de Nafal aos servidores
municipais; AU'menta referencias na EscalS' dos sa-

lários dos extranumerários. findo o que, foi encer- • Planos econômicos e contábeis de an-

, rada a sessão, a qual faltaram os vereadores: WiJly tidades comerciais, industriais, agricolas e civis
Germano Gessner, Walter jark e Artur O. Meister. de fins econômicos .

• Elaboral;ão de contratos e escritas -

(ass.) Ney franco Declarações de firmas individuais e coletivas' -

0,=========0==========.
Mário ,Nicolini Legalização - Minutas para lançamentos iniciais

,

II " de escritas - Impôsto de Renda.
,

, [CASA 'KOPMANN 'I' ' �-. Fuzões, encampações e alterações so-

, J U Fábrica de Ferramentas Agrícolas ciais - Modificações de tipos jurídicos de so-

I II DE PEDRO RJItNGE][, ciedades - Aditivos dê contratos - Atas - Mi-

,Propr.: H., KOPMANN
II

nutas para lanc,amentos relativos' as fuzões,Estrada Jaraguà Esquerdo

I Rua Marechcl Deo,doro da fonseca, 192 - 200 II JARAGUA DO SUL _ STA. CATARINA
encampaçõeß, alterações e modificações sociais .

• Distratos sociais - ancelamento de
, II Executa-se qualquer serviço de ferramentas firmas - Levantamento de balanços' - Minutas
" Todo e qualquer material para pintura, V. S.- 1If, I

agrícolas para uso de lavouras, como: para os lançamentos relativot< s liquidações.
encontrará na CASA KOPMANN. Machados" Enchadas foices etc. .. Pericias judiciais e extra-judiciais - Re·

if Bem como um variado sortimento em: Tintas If Serviço rápido e garantido e aten'de-se qualquer pedido visões e 'Parecer - Assistência técnica contábil,
, á Oleo, em pó, Esmaltes, Vernizes, Lacas, 11::.... .,.-:,=_,:;;;;;;;;;;;;;;;;;i ==__� juridica e fiscal. p'

" Oleo de Linhaça, Zarcão, Agua-raz, Cál, fi
• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

ii ��;!�r�r�ª:i��;����;�;�:f;;� ii r:::��i�7-�I�������!!o��:I:=l :::��1R�g;;�;i;to;�;�;��;
'I

-

Pi n 1 u r�. ti li Cllnlca Geral _ Parlo sem Ollr li
GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes-

N O F I C I N A p'
I' soais e do Trabalho - Automóveis· RespoD-

Illa executamos; mturas �obre; fi ii Alta Cirurgia com Aparelho de Anelitesia Gasosa • ii sabilidade Civil _ Fidelidade.

'I Casas, .Igrejas, Caminhões, AUfomoveis, Mó-
'I ii Consultório, e Residência: ii

-I
veiS, Placas, MáqUinas, Utensilios ii, . .

II B U 1 D' d 136 C' P t 1�9,
_

dom.ésticos etc... etc... fi ii Jaraguá do �u) :- Rua B�nJamm Constant II ua IDa. eo oro, - filxa os a,

fi
..

.'
'

,

.' "I I�' ,ex-resldencla do Dr. LUIZ de Souza -

lª "

- JARAGUÁ '00 SUL -,
'

•._,�......._,._,.._..._.._,�.......�,_,...,.....,� .....,.....,....., I, . li
�,._,...,---�...,.-.....,_,� ......_.._,�.........................o �.!::::::::::::=::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:I:=::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::::� :..... ....... iõjiiõi__;;;;;;;;i:

Registro

casar-se:

Edital n. 3.0R5, de 19-11-51.
Vlgando Bubllrz: e
Anelre Metzner

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, domiciliado e E para que chegue ao co·

residente nesre distrito, á nhecimento de todos, mandei
estrada Irapocú, filho de passar o presente edital que
Ricardo Bublilz e de Mina será publicado pela impren
Bauer Bublitz.

'

sa e em cartório onde será
Ela, brasileira, solteira, afixado durante 15 dias, Si

doméstica, dornlclllada e alguem souber de algum im
residente neste distrito, á pedimento acuse-o para os

estrada Irapocú, filha de tins legals. ,

ArthlJr Metzner e de Ema IRENE PEDRI GÜNTHER
Krieck Metzner. Oticial

Liquidação Anual de Teci�
.!==D=E=1=5=-I=O=-S:=1==:A==,30_11_51

IMEX INTERNACIONAL LTDA.
Rua Marechal Deodoro da FOD8oca. 141 - Jaraguà Jo ui

� PRECOS DE ASSOMBRAR �'
�I""""""--''''"""""",,-�

"Vende-se em JARÁGUA DO SUL,
no melhor ponto da rua principal (Rua

-

Marechal Deodoro da Fonseca), um
terreno com 25 metros de frente e área
de 3.025 mts2., com as seguintes edifica
ções,' recentemente construídas> 1 prédio
de material, de 2 andares com 2 amplas
vitrinas, 3 depósitos anexos e 1 rancho
de .madeíra, com um total de 964 mts2.
de área coberta. Ótima oportunidade
para estabelecimento comercíal ou fabril.

Informações: - Com. e Ind. H.
Jordan S. A., Caixa Postal 75, em

Joinville.
-

Celso Branço
DESPACHANTE ADUANEIRO

sxo FRANCISCO DO SUL -' Santa Catarina
Caixa Postal 35 - End. Tel.•BRANCO•• Telefone, 103

. Rua Babitonga, 23 - Edifíeie Próprio •

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos es serviços
junto a alfândega de São Francisco do Sul. são executa
dos eom pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técníees.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta'
da truz, bem como armazém para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches .� embarques na cidade.

CA.LCADOS

I R G O
são os melhores e mais baratos

PRODUTOS DA:

Ji.músTRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃ.OS S.A.

CAIXA POSTAL 11

J A R A G ii A O O SUL Sanla Calarina

Clínica de Olhos - Ouvidos - .ariz e Garganta do

8." I.J).I�. ..IM
MODERNA B PRIMOROSAMENTf! tNSTALADA

A ,melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Ab10n Batist� (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILE

Comercial Ltda.
Advocacia -'Conta.bilidade '_:_ Seguros

/
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CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 2-12-1951 -

ES••••. ,BE .a... C••••II. Prefeitura
Secretaria da Seg. Pública

lOB 18 U a ci a A u � i I j'a r d 8 P o li c'i a

Municipal de Jaraguá do Sul

Edital
Edital de Citação

.Para conhecimento de todos, transcrevo
a Portaria Nr. 26, de 13 de Novembro de

1951, da Inspetoria de Veículos e
'

Trânsito Público.

o Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
de Direito. da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado

De ordem do Snr. Prefeito Municipal faço de Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, 6tC .•.
público que até o dia 31 de Dezembro do corrente

ano, todos os proprietários ou ocupantes de terrenos FAZ SABER aos que o presente edital, com

são obrigados de acordo com o Art. 20. § 1. e 2., o prazo de trinta (30) dias virem, ou dele eonhe
da Lei nr. 18, de 26 de Maio de 1948, a: cimento tiverem, que por parte de HELENA

1. - Roçar as testadas das vias públicas ALBUS KIEWIET, Ure foi dirigida a petição do

Municipais na distância mínima de 15 metros em seguinte teor > Sr. Dr; Juiz de Direito da Comarca
ambos os lados; de Jaraguá do Sul, - Diz Helena Albus Kiewiet,

O Inspetor geral de Veículos e Trânsito Públi- 2. - Limpar e carpir as valetas, drenos, ser- alemã, casada, de prendas domésticas, residente na

co do Estado de Santa Cererína,
.

no uso de SUZlS getas, corregos e ribeirões, afim de darem escoa- cidade de Curitiba, estado do Paraná, por seu

atribuições, .erc.
'. mento ás águas; bastante procurador, infra assinado, advogado

Considerando que a, concessão de licença 3. - Derrubar as árvores frutíferas, uma vez inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Sec-

especial é condicionada e mçrlvo justificado. que prejudiquem a projeção do sól nas estradas; ção deste Estado, sob o n. 387, com esoritório á

Considerando que muitas Delegacias de Polícia, .

4. - Podar as cercas vivas, numa altura má- rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 437, nesta

concedem licenças sem motivos que as "justifiquem e

I
xirna de 1.50 metros;, . . Cidade, que quer vender ao sr. Ary Oarolyno

sem observância do que .precelrua a leí. 5: - �ançar no mesmo dla, \ os detritos e F
Considerando ainda que se faz mister por vegetais da limpeza, para dentro de seus terrenos

ruet, brasileiro, casado, funcionário público mu-

termo a esre estado de c�usas que não só trazem numa dlsrêncíe nunca inferior a 2 metros; nicipal, residente nesta Cidade, a parte que lhe

6 O d d I
coube pol' herança, no inventário do sim primeiro

prelulzos .ao estado. como põe em insegurança li •
- .:S etrltos � ímpeza das ruas poderão marido. Franz Becker, constante de parte de uma

integridade física dos transeuntes, RESOLVE:- ser removidos pelos caminhões da Prefeitura, casa construida dé madeirá e tijolos, coberta com
1. - As licenças especiais ficam condicio- quando solicitado. telhas, sobre um terreno situado á rua. CeI. Emi-

nadas aos seguintes motivos' justificados:
. -

A metragem fixa será de 600 metros por lote, lio Jourdan, nesta Cidade, fazendo frente na-

a) - Aprendizagem ao lado do instrutor do sendo que a Prefeitura Municipal subvencionará por referida rua, com 20 metros, travessão dos fundos,
candidato a motorista que deverá ser um motorista metro ex�edente, com déz centavos, quando de um

com 20 metros, extremando por um lado, com 43.50m.
profissional, depende úe previo exame médico e lado, e vinte cenravos. quando em ambos os lados. �

B
carteira de identidade. Esse exame médico terá va- Os Infratores das disposições acima, serão multados

terras de ernardo Mey e Walter Janssen e pelo
outro lado com terras de Leopoldo Janssen, numa

lidade p/as provas de hablllreção durante rrêe meses. na importân<..ia d� Cr$ 30,00 á 100,00. '. extensão de 43,50 metros, numa área total de 870
b) - Transporrar veículos de determinado Jaragua do" Sul, 3 de Novembro de 1951. msã., terreno esse pertencente a08 seus filhos Irene.

IU2'ar pare ?u�r<?, sein placa. provando o intere�sado ANTONIO PEDRI _ Diretor do D.M E.R. Becker EI Herbert Becker, os quais, já tem ajusta- ,

ser o proprtererío <!_o veícul,! �or ser esre autor�zado. EMILIO DA SILVA - Diretor do D.S.O. do a venda do mencionado terreno e as suas

c) - Empresas de ônibus, pare fazer viagem
.

extraordinária, não prejudicando ii terceiros. !iIIII-------------------1IIIIII!!!! partes
\
que possuem na referida casa construida

d) - Transporte de passageiros erp caml-l sobre o mesmo. Acontece, porém, que ii Suplicante
nhão de carga onde não haja linha de ônibus. Tal Orgãos e lIatmonios "BOHN" é casada, em segundas núpcias, e pelo regime da

licença fica condicionada a segurança de passaget- comunhão de bens, com Gerhard Kiewiet, alemão
ro e não exime o interessado de responsebtlldade 'Sempre preferidos portador na Carteira modelo 19, sob os numeres

do que vier a' écontecer. ,pelos entendidos 69.809/06797, que óra se encontra em lugar incerto
e) - Proprietários de Veículo licenciados em .

HARMONIOS: 12 modelos é não sabido, há mais de tres anos.. Assim, na

outros municípios, desde que não exerçam transporte especiais para VIAGEM, conformidade do que determina o Art. 251, Pará-
remunerado dentro do município e é! permanencia CAPELAS e IGREJAS grafo único, inciso V, do Código Civil, a Suplican-

-

d d O d
"

d d ORGAos: Säo fornecidos t V E' tori
-

dneo exce a e 6 ias o que não seta consi era o I e requer a . xcia. au orrzaçao para ven er a

·

residente e lerá de emplacar nesse município. em 6 disposiçGes a escol_ª parte que possui no imovel á' cima descrito, na

· J) - Trafegar sem placa quando a Delegacia dos interessados importancia de Cr$ 5.324,00 {cinco mil, trezentos e

'não; as tiver. Neste caso, deverá ser feito primeiro o 'pREÇOS Dl FABRICA vinte (3 q-ratro cruzeiros). conforme se ve da

.llcencfarnento pera o ano em curso, com expedição Peçam catálogos ii de� certidão -junta. Nestes termos, A, esta com os

de Certificado de Prooriedade, e pago todos os mais informaçiles ao documentos inclusos. pede apeticionária que.
emolumentos correspondentes ao emplacamento, e REPIESENTAlfTE GERAL nomeado curador ao ausente e citado o orgão do

só após, expedir a licença provlsórle, fazendo cons para Paraná e Santa Catarina . Ministério Publico. solam ouvidas as testemunhas

lar da mesma o motivo, e flxéIa IJO parabrisa. PAULO KOBS - Caixa Postal.39 - SãO BEII0 00 SUL
.' g) _ Os casos omissos deverão ser consul-

abaixo arroladas e. se digne V. Excia. conceder a

tados com -antececenc1a a esta Inspetorte.
Estado de Santa .catari_oa necessaria autorização para a venda da parta da

Cumpra-se _ Florianópolis, 13 de novembro de 1951..
Oasa em apreço. Dá ao 'feito o valor de CrS ... ':

.

(a) Major Honório A. c/e Castro 1,000,00. Pede deferimento. Jaraguá do Sul, 19 de

Inspetor Geral
novembro de 1951. pp. (a)' Arquimedes Dantas;

M I LH o,ES ���
Rol das Testemunhas:- 1 - Bruno Mahnke. 2 �

Iaragué do Sul, 26 de novembro de 1951. I!.
'I �':"I Leopoldo Janssen. 3 _ Hilário Baratte, Todos

José Izic/oro Copi residentes nesta Cidade. «DESPACHO:- A. depois

IP"=='======"==::�::=��::��::::�'�� ::.�:��::: :s::.,� � ·:.!I·.;,: !! .:
1 �. 1;r:aa�ad: ����djou��::r!aiei�i�e��:g�:.ei�_�����. r:,

.. ,.. .v _ Mareendes. Em virtude do que mandei passar o
::

•. DEPURATIVO • ..= -= I

Iii! AUTO JARAGUA S. A. I!;:: EL IX''1 R" .

914,'
� ,�� .�:! presente edital, pelo qual chama e cita a GER,
r- � - _ v HARD KIEWIET, por todo o conteudo da peti-

I. Indústria e Comércio :;

(íß Z :; �� 'S

II OFIOINA Srv iço "FORD" ii A SIFILlS ATACA TODO O 086A_IS... «! ��:� .ft I �ãOp��\�� t�:n;���t�� � r����e��: ���;Le ;u�lO�i�;:
ii MEOÂNIOA AUTORIZADO i! II! .,. AC; e

o afixado nu lugar de costume. as portas do Forum,

Ii:! .:'.,' O Figado, o Baço. o Coração. o
A!\ O � ; '; .3

pu,bliclldo pelo jornal loclli «Correio :10 Povo», e
- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL - estomago. os Pulmões. a Pele lIfil!J cIO a., I

.

:: :I Produz Dores nos Ossos, R_uma.
.

III :, C,;. �. nq Diário Oficial do Estado. Dado e passado nesta

li Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes i! tismo, Cegueira, Queda do Cabe- ., � .� � � .g cidade de Jaraguá do Sul. aos vinte dias do mtZ

•.
:·:i...li,••:"

- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

.....
:·.i

••••
,'.! '

II �II! "".,.
...

_._;i:-...;;; _� de novembro do ano de mil novecfontös s Ginco-
I d C A

d P
'0 Anemia, e Abortos, -

-
� ellta e um' ,. Eu, Ney Franco. escrl'va-o,'o subs"revi.a ores e onserto e neus. C�nsuli.g o mêc;ic� ... CD c.:I ...

v

D
ii E

'

d ii t I d
i= .= -: - g,

�
, (a) João Marcondes de Mattos' - Juiz de i-

n 8ta oficina esta instala a em condições_ :: • om_ o popu ar apurativo, ;) .=. s :3 o reito da Comarca. «Está conforme o original, do
ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii

ELIX IR 91 A_ � :; �;.::; :ti
d f

I

· � �:��I��Fc��:o1�����L�t�::�::::: ::: II �:;�-:::;..: :.:.�:;.:�:::: "
ii 5 :." j

. que ou

J:;.guá do Sul. 20 d;;;V-;::ON�� i951.

.. esmero. por competentes profissionais' e a pre- .. mo auxiliar no trat2m_nto da S I- � ri).1.,: •.:1 . ços razoáveis. Também dispõe d� sólda, elé- .,i.'.�.,� FILIS e A.EUMATISMO da me..., �� �
_. ,_,_,�",;__,_.. ,,-,,-.. "111!!!!111!"-:'-:m

trica e oxigênio. ma origem, pa'to D. N. S. p� �� m;i!!El;;;;;;;;;;;,I;;r;;;;;;r.;_;;;;;;;;;;;;";;;;;;;;;;II�Io;;;;;;;;;;'I_·;!!ii!l!"_·;;;;;;;;;;·�·1
\� �i . IN O R R E N f\ T O 'vi f\ L' T E R I

ri=;;;OO� "1'1'::1' , :MÉDICO 'Irl'!i "=-·L."O-''''-T'''-Hj''-'A"ea"";.::.'
"\"'·......

S·"/_··O·
.... ·

N ·-N···-E·' N·H O H L -11.,'.', CLlNICAD�E�:�HÕ�l�U�GJ�RTg�ENÇAS m,.. '"
ms I'""'(

� ULTRA' SOM - Tratamento moderno e efi-

-00 Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 84 � �I ciente. pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e II
00 Jaraguá do Sul - .

- Santa Catarina m I Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- ii
I " .. tal ..... ",eg'DI ES I •• ao "'- ... - ••�:I:� :.C::::� �?é ....... · =�� ��: .. :'��::.,::',-u. eiS U._ ... -,,, es "" - u, .... II 00 Iii f:ff�:;�ç�,;;·�;�a:��:.tiâ�·s Aobv�er����'J�r:r�cs���:'. i
.� MÁQUINAS dß' COSTURA MOTORES SEcçAo de ROUPAS FEITAS: m ",. Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

IrIms MÁQUINAS de ESCREVER DíNAMOS ACABA DE RECEBER DAS � III beldes. Asma� afecções do estômago, etc.. II
. m BICICLÉTAS PARA-RAIOS, MELHORES FÁBRICAS DO l � iii MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento ii
ms RÁDIOS MOTORES á GAZOlI- PAís I

� I das Paralisias com reativação das funçõe's III
00 RADIOLAS LJ]XUOSAS NA e ÓLEO CRÚ TERNOR p. HOMENS «ii .II.�. ::: musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- rd

fi
VITRÓLAS, .

UJATERIAL ELÉTRICO RAPAZES -.

Lms III cional dos músculos em geral, da bexiga, or- I-
DISCOS para F'ÔGÓES - FOGARÉI- VESTIDOS

i 00 ""III gãos digestivos, etc... :1':
�

VITRÓLAS
,

ROS· FERROS DE CAPA$. de gabardine e m 1:1 ONDAS CURTAS - DIATERMIA -

ELETRO-1� REFRIGERADORES ENGOMAR, chantung
..

ms II
CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO

II SORVETEIRAS 'JÓGOS DE f1AFÉ. CAMISAS m I=-g
.

BANHOS DE LUZ _' Raios ultra·violeta e

1'-zz:s DESNATADEIRAS CHAPÉOS - SOMBRI- de passeio � g infl''l-vermelho... -

00. PEÇAS p. BICICLÉTAS NHAS e Outros artigos. e esporte � :Ig CONSULTÓR10 - R u a dos Bomheiros I
00 II!

I (Urdim �auro �lueller) esq. Ru. 9 de Milrço

II .. _..._�_���._��.�...��.��_���!.�..�....��.�!!.�_ ..�.��� 00 � RE:!§!i���1: iu;:�;;i��6���i�ö.··350 Im��OO�OO�OOOO��lfiOOOOOOfi�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOO _1IEEl!!!!!l5:'!iiiEEli!IE:l=�_IIElI=I_,aE!lEEI-
, /

.
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Grande tarde esporti
va no campo' do Clube
Atlético Baependí, em

comemoração ao "DIA
DO RESERVISTA".
Partida de futebol en-

tre componentes dasN°. 1.670 classes de 1929 e 1930iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
com distribuição de va-
lioso premio a cada um
dos jogadores vencedo
res.

O produto da entradaÁ familia enlutada apre- Nos dias 11 13 e 14 do mês de dezembro rea- .serä destinado a Legiãosentamos nossos pezemes. lízar-se-ão o� exames de admissão' pára a ia. Brasileira de Assístên-
série do Curso Normal Regional. cía.
De 1 de Dezembro em diante: Inscrição para . _

os exameR. '

Fazem anos hoje o Documentos necessários' Certidão de nascímen- LI'b'erado _ O esto-menino Hetnz, filho do to que prove ter a idade míníma de 13 anos e
sr. Guilherme Moeller, máxima de 25 anos (até 30 de junho). '

comerciante em Três Rios Certificado do 4°. ano Primário e elementar.

d b �do Norte; o sr. Luiz Para qualquer outra informação poderá dí- que e an aKienen, industrial nesta rigir-se á DIRETORIA
praça; a menina Inez

!
..............................

--.....�......__......__�' J
_

Nícoluzzt filha do sr,
.

'. Do Senhor Dr. oao
Afonso' Nicoluzzl; o sr.

.

União Democrática Nacional Cleophas, Ministro da
Adolfo Laffim, residente' Diretório de Jaraguá do Sul � Agricultura, acaba o
em Itapocusinho. � Senhor Governador Iri-Ainda na mesma data

I trt1i\1I'i1�rp.1I'i1 tf"d]If1I' l\\fiT1lT11I'i1�tf"�mct]] �'B h de :a
. graci?sa. garotinha, ' '\LlUllUl "l �1Ul�@,.\lJl 'J..VJll\.ll1Ulll�llJtl<mll neu orn au��n e re-

Nella Maria filha do caMI' 9· ceber, telegráficamente,Iracema-Izidoro Copi. � II II II

!
esta auspiciosa nova:

Dia 5 fazem anos a � . _

menina Dulce filha do � Nos termos do Regimento Interno do «Tenho a satisfação
sr. Waldemar Rau, comer- � Partido, são convidados os membros que de comunicar ao ílus-
ciente em Estrada .Nova. . constituem a Convenção Municipal, a se

�
tre Amigo que deter-

Na mesma data o sr. I reunirem .no dla 9 de Dezembro do, ano
minei fosse liberadoCandldo Torneselll reslI corrente, as 10 horas. na séde social afim r

,
, ...

-

I
para comércio inter-es-dente em Duas Mamas � de ser eleito o Diretório Municipal.

a 'menina Jurema ß. A convenção é constltulda: tadual, O estoque de
Corres. a) pelos membros efetivos do Dlre- banha colonial existente
Dia 6 o sr. JOSé! tório Municipal; nos Estados de Santa

Ribeiro,
.

comerciante à b) pelos vereadores eletros pelo Par-

�
Catarina e Rio GrandeEstrada [eregué Esquerdo, Jido e em exercício.

.

Dia 7 anlvereeríe-se o c) por delegados distritais escolhidos do Sul. As Inspetonas
sr. Francisco A. '(oigt, J pelo Diretório Distrital com os representantes � de produtos de origem
residente nesta cidade. dos Comités da Secção, na proporção de � animal receberam ins-
Dia 8 o menino Waldir

f
dois por secção eleitoral do Distrito;

.,

!
truções neste sentido.

Watzko. d) pelo Prefeito eleito pelo Partido.
Cordiais saudações.A todos os anlverserl-

Iaregué do Sul, 20 de Novembro de 1951-antes os votos de felici- I .. (a) JOÃO' CLEOFASdedes do «Correio do A M 11r_tur u er Ministro da AgriculturaPovo».

I Presidente do D. M. i �....,..._..,...,.._.,..,._,..,...,., ,

�:.:'... :','.:'J:.. :=::�;:.�. e=��� rf;.�.·····����?�;�!·····í:iMIL'A E PARA A RAÇA. 'OOMO dades.
I

(SiLVElRAl
Norman-balão 1UM BOM AU·X'LIAft NO TRATA.

'J_",o""'�::'�M"'."O

.�CA:,;:,�(s,�RA:7.:�; � Jos;:.��:����.n::. �
A SIFll.lS SE APRE'S1i:NTA WB DI Febres ezoes, ararias, - f: :l
tNÚMERAS;�::�T;:�:�O: m 1-� � Ma):ilt���IU�;::�deirà m @ -:; e- � .<!J

E.CRÓFULAS
ESPINHAS
FlsTULAS

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja- O-L c E R AS

raguá do Sul, no uso de suas atribuições, decreta: _E c Z E MAS

m M III. ART.' 1. - Fica aberto' por conta, do F E R I D A 8 lnanCOra
... Avisamos aos nosDAR,TRoe

excesso de arrecadação do corrente exercicio, MAN C H A S iii' Em Todas as Boas Farmácias I sos presados assinantes.

O crédito especial ds Cr$. 25.oç>o,oo (Vinte e cinco III
, .

... que esta tolha deixará
mil cruzeiros), para suplementação- da dotação "ELIXIR �E NOGUEIRA" I É um produto dos Laboratórios MINANCORA

iii!
de circular domingo,

I
CONHECIDO HÁ 71 ANOS IIJ. dorçamentária 9-34-1. VEftOE-8E E� TÔOA PAATß.....

• •

C' I
'dIa J6, reaparecen o

ARTt 'á�' -

t Redvogamp-rSeesenateS ddeicsrPeotsoiçÕeems _............. I· - Joinville - Bta. atarma - dia 2.3)çom Um número
.em con r no, en ran 0\ o !í..·_·..···.. ·_··· ··_·····.. · .._···..···· .. ··�\ ;-I===::==I;=-=II!!!!1!!lli!!5iT!iiIii551liiiiiiii.�i�I===!l=,!!!iiii5iii.5ii;il especla.vigor na data de sua publicação. ii Tome o saboroso ii.' Avisamos outrossim

Nove��e:�it3;a19���iCiPal de Iaragué do Sul, 28 de!! eAfE' B'IUER II I mais edcnes do que leile:-' i- ��:s ��st:��ncà��er;� lArtur Müller - Prefeito Municipal 11 "li '. .

. ���� _�
estar .em nossa redaçao �Oet�eiUo P. Ra�os � Dir.,.do ,D.ep'"d� Exp. IH 1j

liIDD
tPudin1 <)rLedciroj . 1.:;�;J até dia 19,

�Alzira M. Mathlas - Escrlturério K �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::., 'II I
J.! .'" __�----

, litünmn '"��, 0---------0

LEITE,- PUDIMS�
I fÃt;;;ã;-11�.rjii I II Car�.�::Uer II

',I, mantem grande estoque ',',de milho par a pronta

n entrega.
, n

0::=::=::=::=======:==:=:0 .

/

Diretor: ARTUR MÜLLER -' Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 :_ Administração: Rua Marechal Deod?ro da Fonseca, 136 -;- Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39

ANO XXXII JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 2 de Dezembro de 1951 SANTA CATARINA .

LOCAIS Grupo Escolar «Dívíaa 'Providência»
EDITAL

Com feltlo moderno,
boa matéria pare leitura,
certamente a nova publi
cação terá a aceitação
que bem merece.

Nossos cumprimentos a

seus diretores e' longa
vida a colega.

Câmara Municipal

Aniversários

É do nosso conheci
mento que a proíessora
AdeUa Fischer projeta
realizar novamente uma

audição de piano, nos
moldes da que foi apre
sentada no mês, de julho
do corrente ano.' Reina
em torno do aconteci
mento uma grande es

pectativa, pois .que o

público amante da bôa
música terá maís uma
vez a feliz oportunidade
de ver e ouvir os

pequenos «virtuoses» de
nossa cidade. Ao que
se sabe, terá a audição
lugar nos amplos salões
do Clube Atlético Bae
pendi, no dia 15 de
Dezembro. Mais detalhes
sobre o· encantador
acontecimento será da
do em próximo número.

Sob a presldencle do
sr. Ney Franco, reuniu-se
a Câmara Municipal, con
tinuando os estudos e

votação de diversos
projetos de lei em anda
mento.
Foram aprovados em

última discussão os pro
jetos que aurorlea o

aumento em 20% dos
vencimentos 'do funciona
lismo municipal, cem

cruzelros nos vencimentos
dos professores e tem
bem os salários dos
extranumerãrlos e operá
rios em geral, concessão
de abono de natal e o

que modifica o Código
Tributário.

Comissão de Preços
Esteve reunida a Co

'missão Municipal de
Preços, em sua sessão
ordinária.
Foi estudado o preço

do leite fornecido ás
indústrias, chegando a
comissão a conclusão
de adotar preços espe
ciais para inverno e

verão, sendo o daquele
alterado' de 28 para 35
ceqtavos por grau' de
gordura.
Em sua próxima reu

nião a Comissão irá
tratar do fornecimento
da carne.

. Inaluuração de escola

Hoje as 10 horas, com

a presença das autorida
des terei lugar a inaugu
ração' do novo prédio
escolar em

. Pedra de
Amolar, distrito de Coru
pá"

Falecimento

Em São Paulo, onde
atualmente residia, faleceu
inesperadamente o sr. João
Rodrigues de Souza.
O extinto residiu por

muitos anos nesta cidade,
onde, foi proprietário do
Novo Hotel e gosava de
grande estima.

,

"Evolução"
,

Recebemos o' primeiro
número de revista «Evo
lução», que vem de ser

editada na cidade de Rio
do Sul.

Decreto Nr. 37

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N H.A S, E TC.NUNCR EXISTIU IGURL

16 de Dezembro

..--------------------_.�-- -- g--..--._ ------...,
«J) §a�ãlo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
I dia Cll!o WJEllEt llNJD)lU§IillA]L JOllIDlvHlie-

I '

s(to.ßÃ� ylRCfA,
. ".

ESPECIALIDADE
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