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GERENTE

PaulinD Padri

Decr�tada· a "in�er- Orimes centro a Eeoncmíc .Pcpulor
vençao ECOnOmlCa íntegra do Decreto sancionado pelo Presidente da República

J

RIO. 28 (A G.) - De buíções que foram de
acôrdo com a nóva lei terminadas pela 'COFAP.
sancionada pelo sr. Ge- No Distrito Federal, ca

tulio Vargas, a ínterven- pitais dos Estados, Ter
ção no dominio econô- ritóríos, a fixação dos
mico, nela autorizada preços e controle dos
consistirá: 1. - Compra, abastecimentos s e r' ã o

dístríbuição e venda de executados pela Oomis
gêneros e produtos ali· são Federal e comissões
menticios de primeira regionais, dependendo a

necessidade; gado va- criação das çomtssões
.cum, suíno e caprino, municipais de delibera
destinado ao talho, e ção do órgão nacional.
aves e peixes próprios Nas co-

para a alimentação hu- missões municipais de
mana; combustivel ve verá figurar o prefeito
getais e minerais; teci- ou o seu representante.
dos e calçados de uso

popular; medicamentos; Estabelece a Ieí, além
'instrumentos e

-

Ierra- das atribuições referen
mentas de

: uáo índíví- tes ao abastecimento e

dual; máquinas, inclusí- fixação dos preços, que
ve caminhões e "[eeps", .0 vendedor 'das merea- 6'0'Vtratores, conjuntos moto- dorias deverá entregar •

mecanizados, peças so- à comissão, quando a

bressalentes destinadas aquisição for superíor a

ao trabalho .agríeola : Cr$ 70",00 Iatura ou nota No proximo diâ lD, o I' Para a mesma visita
arames Iárpado e liso ou caderno e igual sr. Governador Irineu tambem foram convidados
quando destinados ao obrigação é imposta ao Bornhausen visitará a os quatro secretários de
emprego em atividades fornecedor de serviços Usina de ßreclnho, onde Estado, os diretores da
rurais; artigos .sanltáríos, essenciais, quando a um grupo de amigos de Empresul e os prefeitos
artefatos inlus�l·ializado.s -impo_rtancia do m�smo Iaragué e Guará Mirim dos muni�ipi?� die: Ioínvl
de uso doméstIco,. destí- for igual ou superror a

Ilhe oferecerá uma chur-Ile" Guara MIrIm e jara-
nado ao consumo' nor- Cr$ 15,00, devendo em rascada. .gua. "

mal de pessoas de res- ambos os casos serem.
_

trita capaeídade econô- consignadas as indica-
mica; eimento, lamína- ções de peso, quantídà-
dos de ferro destinados de e outros detalhes
à construção de

:

casas para - índeutífícação do
próprias do tipo popu- vendedor e comprador
lar, benfeitorias rurais; e a mercadoria ou ser

produtos e materias in- viço objeto da transa
dispensáveis à produção ção,
de bens

par.a
o consumo

Ipopular. - EXTINTA A CCP
2. - Fixação dos pre-

-ços e controle dos abas- RIO. 28 (A G.) - A
tecímos. lei saneíonada pelo sr.

ê. - Desapropriação Getulio Vargas, díspon
dos bens por interesse do sobre a intervenção
social ou requisição de do governo no dominio
serviços necessários, uns econômico estabelece
e outros, à realização que aos infratorés dos
dos objetivos previstos seus dispositivos serão
em lei. aplicadas pesadas' muJ-
A aquisição far·se-á tas, que variam de 500

no pais ou no estran a 100 mil cruzeiros, sem
geiro, quando insu{icien- prejuizo de outras san
te a produção nacional ções penais, estabelece
e a venda onde se ve- que as dotações orça-
rmcar escassez. Não mentárias, material e

podem ser objéto de passivo da ncp serão
aquisição, compras ou transferidos para a Go-
-desapropriação, na for- missão F e d e r a I de
ma da lei, os animais Abastecimento e de Os quiromantes e ma-

destinados ao serviço Preços, sendo extinta a gos italiano� estão muito
ou reproduçãq. CCP. A lei entrará em entusiasmados com o que
O órgão executor da vigor DO dias após a antevêm para 1952. Será

nova lei será a Comis- publica��ão no "Diário um ano de paz, ainda -

são Federal de Abaste- Oficial" e vigorará por dizem eles, - não muito
cimento dos Preços, bem 5 anos, ficando revoga movimentado, apenas com
como os municipios com das as disposições em algumas perturbações da
a or�anização e atribui- contrário. ordem aqui e alL,... Um

quanto ao peso e cornpo- de Cr$. 2.000,00 a Cr".
slção: 50.00Õ,OQ.
.IV -- Negar ou deixar § único - Na confígu

o fornecedor de serviços ração dos· crimes previstos
essenciais de entregar ao nesta !ei, bem como na

freguês a nora relativa à de qualquer outra de
prestação do serviço, defesa da economia po
desde que a importância pular, sua guarda e seu

exceda de Cr$. 15,00 e· emprego, constderer-seão
com a indicação do preço, como de primeira neces-·

do nome e endereço do sidade ou necessários ao

estabelecimento, do nome consumo do povo os

da firma ou responsável generos, . artigos, merce

da data e local da derlas e qualquer outra

transação e do nome e espécie
.

de coisas ou

residencia do freguês; bens iudispensáveis à
V - Misturar generas subslstencia do individuo

e mercadorias de espécies em' condições higiênicas
diferentes, expô-los à e ao exercício normal de
venda ou vendê-los como suas atividades. Estão
puros: misturar generos e compreendidos nesta defi
mercadorias de quelldades níçêo os artigos destina
desiguais pera expô-los à dos àlimentação, ao ves

venda ou vendê-los por. tuário e à iluminação; os

preço marcado pare os i terapeuticos ou sanitários,
demals alto custo; o combustível, ét habitação
VI - Transgredir tebe- e os materiais de cons

las oficiais de gêneros e l'fUção.
mercadorias ou de servi- Art. D. - São também
ços essencles, bem como crimes dessa natureza:
expor à venda ou oferecer' I - Destruir ou lnutilí
ao público ou vender, tais zar, intencionalmente e

generös, mercadorias ou sem autorização legal
serviços por preço supe- com o fim de determinar
rior eo tabelado, assim alta de preços, em pro
como não manter afixadas veito do próprio ou de
em lugar. visível

. � de terceiros, matér.!ps-primas
fácil leitura as tabelas de ou produtos nF'cessários
preços aprovada5. pelos ao consumo do povo;
orgãos competentes;
VII - Negar ou deixar

o vendedor de fornecer -----------
nora ou caderno de venda
de generös de primeira
necessidade, seja a viste
ou a prazo e cuja im
portêncla excedade Crê.
10,00 ou de especificar

Municipal, da qual é na nora ou caderno - Operário-Jaraguá. O salário

que serão isentos de selo minimo para Santa Cata
- O' preço da mercadoria, rina. é de �r$ 650.00 em

vendida o nome e o Flortenopolis e Cr$....
endereç� do estabeleci - 530,00 no interior do Es
mento àfirma ou ao respon- tlldo. Os ap�e.ndizes a

sável ii data e o local da metade do salano.

trans�ção e o nomé e M. B. - Jaraguá. No Depar-
deseja todas as felici-' residencia do freguês; !amento de fazenda n.o.s

VIII - . Celebrar ajuste IOformaram que a bomfl

para impor determinado cação para os que paga
preço <Je revenda ou exi- ram, o .

teiço ,du c!llyamen
gir do comprador que não· to a vls�a, e de b% ao

compre de outro vendedor; ano' e nao pelo montante

IX - Obter ou tentar da importancia.
obter ganhos i1icitos em IndúSlria!-Jaraauá. Os cal-

chega d anuaciar que os detrimento do povo ou de culos sao q�e em. NoEstados Unidos e a número indeterminado de vembro estara termmada
URSS chegarão li um pessoas mediante especi- � -Ii�ação �a .linha d�
completo acôrdo, afastan- ficações ou processos energIa Caplvarl-jaragua.
do pa: a 10Dge as pers- fraudulentos (U bola de A roçada -e medição para
pectivas de guerra. Have- neve", "cadeias", "pichar- col?ca�ão �os postes já
rá uma sensacional des- dismo" e quaisquer outros esta feIta are Ilhota.
coberta médica, G r e t a equivalentes); De dcordo com os pla
Garbo voltará ao dnemil, X _ Violar conlrato de nos elaborados, em 15
Molotov tornará o lugar venda a prestações, frau- de. M�rço será fincado �

dando sorteios ou deixan- prImeIro poste a partIrde Stalin, as mulheres d'
. .

adotarão definitivameOIe do de entregar a coisa este mumclplo.

as calças. compridas, hd- vendida sem devolução
d 'bTd d d das prestações pagas. cuven o a pOSSI I I a e e

descontar destas nas vendisputar-se em 1953 um

campeonato feminino de das com reservas de

foot· ball. Mme. Tâmaraj dominio, qUllndo o con

evidente, aconselha: "Em trllto for rescindido por

.1952 podereis casar-vos, culpa do comprador-quan- Faleceu fulminada por

viajar, comprar um auto- tia maior do que a cor.. uma descarga elétrica, em

moveI ou uma .proprieda- respondente à depreciação 5lumenau,
.

a domestica
do objp.to; Asta Krum, de mais ou

XI - fraudar pesos menos 20 anos de idade.
ou medidas padronizadas A infeliz moça, ao

eM lei ou regulamentos; tentar fazer a ligação de
possui-los ou detê·los um ferro de passar,
pllra efeitos de comerciQ, elétrico, tocou nos dois
saberem estarem frauda- polos da tomada, rece-

dos. berido violento choque.
Pena: Detenção de seis Asta Krum faleceu no

meses a dois anos e multa próprio local.

Ni.eoli

Cartas &
Consultas

O presidente da Repú- mento comercial a pres
blica sancionou lei que teção de serviços essen

institui o juri pera
\

julga- cials à substêncla; sonegar
mento dos crimes conrra

I merc�doria ou recus�r
e economia popular. Fo- vende-Ia d .quern esteja
ram vetadas as expressões em condições de comprar
"no presente exercicio", a pronto pagamento;
constantes do artigo 32. II - favorecer ou pre-
É o seguinte o texto ferir comprador ou freguês

da lei: em derrtrnenro de outro,
.

"Art. 1. - Serão puni- ressalvados os sistemas
dos na forma desta lei de entrega ao consumo

os crimes e as contra- por intermédio de dis tri
venções centra a econo- buições ou revendedores;
mia popular. Essa lei
regulará o seu lulgernenro. III - Expor à venda ou

Arf. 2. - São crimes vender . mercadoria
.

ou

desta natureza: produto elirnenticio, cujo
I - Recusar, indlvldu- fabrico haja desatendido

almente, em estabeleci- a derermlnações oficiais

Visitará a Usina de Bracinho

Irineu Bornhausen

i__
.

No dia 10 anlverse-

2. secretário.

M_á...1ß

ria-se o Mário (Cont. no próx. número)sr.

Nicolini, destacado e-

lernenro da bancada

udenista na Câmara

Ao aniversariante o

« Correio. . do Povo»

dades.

Profecias para 1952'

o �u�rra mu�uial
Não alimenta ilusões a réspeito o povo novte-americano

..BELEM. - O almiran- transformada cada dia passada, não entrando,
te Olavo Araujo, coman- em maior amplitude - p o r é m, emd e

dante...,po Quarto Distrito acrescentou - produzindo talhes qUllnto á maneira
Naval, que acaba de sempre em escala cres- como cooperaremos com

. reg�essar dos Estados I cente para as forças a nação iimque.
Umdos, declarou á repor- armadas.. Finalizando, ,o almirante
lagern que O povo norte- Disse ainda o almirante Ailmjo informou que o
americano aceita a Ter- Araujo que os preparati- povo norte-americéJno está
ceira Guerra Mundial vos de guerra são enfrentando graves pro
tomo inevitilvel, estando enormes

.

nos Estados blemas
.

decorrentes da
todos cooperilndo no Unidos, que um futuro I crescencia carestia da
esforço de guerra da conflito contam corrio vida naquele país, mas
·pátria. certa com a colaboraçdo que aceita a siluação

do Brasil, que foi inesti- como uma necessidade
A indústria está sendo maveI na conflagração do esforço de guerra.

Morreu fulminada Dor
uma descarda

.

elétrica

de com toda tranquilida.,
de". E, vendi> em cor- de
rosa, ressalta que teremos
um ano muitissimo agra
davel, com os homens e

as nações em paz. "Será
o éJIJO da. fjdelidade con

jugai" . ___; afirma Mme.
Tâmara.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 6-1-1952 - 2

Aos quatro dies do rnes de dezembro de mil
novecentos e clncoenta e um, pelas sete horas, na

sala do Forum, no edifício da Prefeitura municipal
de Ieraguä do Sul, reunidos os vereadores: Ney

-

Franco, Mario Nicolini, Adolfo Antonio Ernmendo
erfer, Frederico Curt Alberto Vasel, Otavíeno Ttssí,
Herbert Schneider, Kurt H. Hilbrecht e Gerherd
Roeder. Foi pelo snr. Presidente aberta a sessão,
depois de constatada a presença de numero legal.

Antes de serem iniciados 05 trabalhos prestou
compromisso, o snr. Gerherd Roeder, conforme os

dizeres äo artigo 14 do Regimento Interno. A seguir
o snr. Presibente ordenou ao snr. secretário, que

procedesse a leitura da ata da sessão anterior, sen

do a mesma após discutida, aprovada .eem emenda,
pelo que passou a ser assinada pela mesa. No

expediente foram lídos: um requerlmento do snr.

Herbert Schneider, sendo porem, logo retirado pelo
mesmo; oficio recebido 509/51; oíícío expedido nr.

229/51· Parecer da Comissão de Finanças; referente
ao bal�ncet� do mes de Outubro. Posto em votação
foi aprovado. Nlnguern fez uso da palavra. A seguir
passou-se a discussão' da ordem do dia- . Com
referencia ao projeto-lei que «Revoga a Lei nr. 43»,
foi lido o parecer da Comissão de Legislação e

Justiça, que. após discutido foi aprovado em primei
ra discussão. Aprovado tambem, em primeira dis
cussão. Aprovado ternbem, em primeira discussão,
depois de discutido e aprovado o parecer da Co
missão de Viação e Obras Públíças, o' vroje�o de De ordem' do Sr. Delegado, convido todos os

lei «Altera o Perlmetro Urbano da Cidade e da ou- proprietários de salões de bailes públicos, snooker
rres provídenclass. A seguir foi aprovado o parecer cancha de boche, casas de diversões e similares, a

da Comlssêo de Viação e Obras Públicas referente virem até 31-1-52, renever os seus alvarás de acôr
a proposição: Canalização e esgoto da cidade, apre- do com ás leis em vigência.
sentada pelo vereador Herbert Schneider. Presse- Os tnteressedoe deverão comparecerem nesta

guindo-se entrou em discussão o requerimento do Delegacia, acompanhados do alvará de licença do
Clube Atlético Baependí. Foi lido o parecer da ano passado.
Comissão de Finanças, sendo porem, suspensa a ,

d Q I 2:: d j d 95
discussão e reencaminhado o parecer e requerimento Iereguä o \JU, o e aneiro e 1 2.

a Comissão pera novo estudo, por ter sido apre- OSNI M U E L L E R
sentado, uma emenda, pelo vereador Kurt Hilbrecht. Escrivão Máquinas de Costura

Nada mais havendo a tratar foi designado para
proxlma sessão' do dia 11 do coerente com a Ordem 'ALFA" e "WHITELILY"
do Dia seguinte: 2a. discussão. dos. proietos-lels:

, Decreto Nr� 39 acaba de receber e ofere-

«Revoga a Lei nr. 43, de 29 de Agosto de !949» ,eI' I ce pelos �enore8 preços
Altera o perlmetro urbano da cidade e da outras Artur Müller, Prefeito Municipal ,de Iereguä do da praça a Casa Real.

providencias»; discussão do requerimento do Clube Sul, no uso de suas atribuições, decreta:
Atlético Baependí, Findo o que, foi encerrado a Art. 1. - Fiéa.. aberto por conta do excesso de
sessão c;J qual faltaram,

_

os vereadores: Walter Iarck, arrecadação do correnre exercicio, o crédito suple-
Alvim Seidel e Artur OScar Meiste. menrar de Cr$. 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros), pera

(ae) Ney Franco suplementação da dotação orçamentária 9.·;:}4-1.
J Mário Nicolini Art. 2. - Revogam-se as disposições em con-

trário, entrando o presente decreto em vigor na dare
de sua publicoção.

'

Prefeltura Municipal de Iaraguä do Sul, 27 de
Dezembro de 1951.

Câmara Muni.�ipal
Ata da Reunião Ordinária de 4-12-1951

MILH'OES
DE PESSOAS l�M USADO COM
BOM RESULTADO O POPULt�

DEPURATIVO

·ELIXIR 914
A stFlUS ATACA TODO O DR6AIlSh
o Fl,ado, o Baço, o Coração, o
estoma,o, OI Pulmões. a Pele.
Produz'Dore. nos 0.S08, Reuma·
tismo, Ce,uel,a, Queda do Caba
'0 Anemia, e Aborto.,

Ccnsuli.g o mtlC:ico
.tome o popular depurativo

ELIXI'R 914
'no'ensivo ao e"aolsino. Airada. I
val como um IiCÔr. Aprovado ee-

Imo auxiliar

no,
tr.t2mento da SI

FILIS. REUMATISMO da mes-

ma oricem, pelo D. N. S. P. 1-_..-...;. 1

Despachos de importação .do extrangeiro e por �abotag�m,
exportação para o exterIor e dentro do paiS, tranSito,
reembarque e reexportação, bem COlllO tbdos os serviÇ?s
junto a alfândega de São francisco. do Sul, são execu�
dos com pontualidade e pr�steza, dlspon.d'_? .para e�te .

fim
de uma organização perfeita com escrItorlQ e tecDlC:Us.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta

da Cruz, bem como armazem para depósito de me�cado
rias em geral, junto aos trapiches 4'! embarques na cidade.

,

Encarrega· se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o 81terior de Brasil e

LocaUdades BrasUeiras

Despachante das principais firllis to Estldo e

dOI F.stados Vlztüos.

NUNCR EXISTIU IGURL

PÀRA �ERIDAS, r

Delegacia Auxiliar de Polícia

A V I S O

Vende-se

tum
terreno sito à '{

estrada Garibaldi, �
com 44 morgos. iTratar com o sr.

José Wasch, em

:]Gaaldi.
.

�-�

E.<C Z'E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

r@'!@@!@)@Y®�@!@)�®Y@)�@i'®®Y@)@Y®®r@)(@t@ I Lívros, Romances etc.

� Tosse, Asma, Bresqaíte, Rouquidão, e Resfriados _ Ime� Internacional Ltda.

� TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPnRnH� RfSPIRßIÓRIO � ����� .

� � Cure seus males e poupe seu'

�
Encontram alívio imediato com o uso do

@)
bom dinheiro comprando Ra

�
. I n C O In P a p á v e I :. FARMACIA NOVA

(@ P
-

I d n
-

P I � de ROBERTO M HORST.

I I!IIOfíl I! ngU!O' I! oll!IßI! I' quo dispõe de maior sortimen-

.� O.,PEI.TOR.AL.MA.IS U.ON.IIEC.IDO. NO. BR.AS ..

IL �
to �:"",..�re::'ta1::' artí

�
p-

Rua Mal Deodoro 3 - Jaragua
2\®®;'®®.i®�®.l®�@.t®®.i®@Jlj@i.®@.i.®®.i®®.i®@,Jl --<!J��..

�������.��

l FarmaGia Central l
�

DE 'CA.RLOS HAFE:RMA.NN )

� "A M A I SAN T I G A" �

!
Av. Getulio Vßr�as, %18 - Jaragoá do Snl -' S. C. �
Drogas nacionais e estrengeíres, encontra-se, �
a disposição, do distinto público, apresentando � ::----------_------ _

serviço criterioso e Precos Módicos � ° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
-------�-------��� LOMBRIGUEIßA MINANCORA
!INSTRUMENTOS DE MÚSI�

, , E M G ER A L. especialmente
,

�

Y

GAITAS simples e PlANADAS
..
::s
IX

Artur Mdntr - Prefeito Municipal
Octacil10 P. Ramos � Dir. do Dep. de Exp.
Alzira M. Mathias - Escriturário "K"

Foguetes marca
Bomba Atômica

de 8 a I 20 baixos,
nacionais e extrangeiras

BANDONEONS
PIANOS - HARMONIOS

Citaras de Concerto

[�����
Violinos - Violões - Bandolins

Celso B ran_co "

Flautas - Clarinetas - Pistons
- Saxofones - Banjos - Trombones

. DESPACHANTE ADU,\NEIRO Baixos ·e Baterias americanA!: ...;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: .... :::::::::::::::::::::::::::::::::�.
SÃo fRNCIS CO DO SUL - Santa Catarina Vitrolas _ Radias _ Radiolas ii' , / ii

I
Caixa PostaI35'- End. Tel.•BRANCO, . Telefone, 103 Método� _ Cordas e Palhetas, EMFIM TUDO, QUE ii AUTO JARAGUA S. A. li

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio _

A :: ::

FOR DO RAMO. Peçam preços e demais informações ii Indústria e Comércio ii

::oR::;:t'�:�!���l��s� 3D. _ S. camriDal ii MO:�f::i�A S1';��R�if��' II
- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL - H

::

..-.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\i Pr��a::iT?�SE��� fic�;:ís_itc�:gaL��ri������ fi
Ba .. 811.0 ••'8Slit II ladores e ç:onsêrto de Pneus. II

formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre ::!! Esta oficina está instalada em condições ii

ßperições - Doenças de Senhoras - �l ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou '!l
S I DA j: ii reforma em seu auto:nóvel ou caminhão, bem ..

Cllntel era - Parto sem or ii l5 como retificação de motores etc. . .
�

Alta Cirurgia com Aparelho de Aneitesia Gasosa !l) 55 • ..I iijJ, 55 Todos os servIços são executa-uos com
Consultório e Residência: li H esmeró, por competentes profissionaiS e a pre- I!

:: Jaraguá do Sul - Rua Benjamin CQnstant li ii Ç08 razoáveis. Também dispõe dt: sólda elé- I!
ii ex-resjq6ncia do, Dr. Luiz de Souza ii ii triell e oxigênio. ii
It )J li

_.._ _ ,. __ __• ._ _........................
J1

''::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::'-::::::::::11'' 'If::::, _ __ _ _ _ _ N __':di

Bicicletas Suéca

marca "HERMES" V. S.
Imex Internacional Ltda. encontra na .

Casa Real
o==:=:::::==�=::==:o

II Vende-se II
II Um motor marca 'I'II D. K. W. 9 H. P. ,
n A'Tr�tar nesta ge- II
n renCla� n
o:=::::::=========:.

FRACOS E ANÉMICOS I
. Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIR""

Illprapdo CIII bi&I ..:

TOSMI
R..fri_dOl

_1i=I. Bronquites
E.crofulos.

u,;;:;;;;...... Convalescenç••
VINHÓCREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

�------------.I..--..--..----------�
I ,

WaldemiroDl. Mazurechsß
eal.811AU81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica .geral .médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

I . Raios Intra-vermelhos e azuis,

-

::E!::_:IIiiiIiIE!I!ElEIiEE!il:I=!!-:iEi!!!I!Iiii!!i!!EiII11
I

i�11
.ag GE••I•• G•••MI�IIII

ADVOGADO lU.Jaraguä do Sul IJ1!!'!a1.1
lf'E!!IIE!i!:�I_i:E!!!EIIII!Í!I!:i

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e' dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, _ 2, 3 e 4

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

-

,

remédios

Compre hoje mesmo uma I.OMBRIGUEIRA
.

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto, dos Laboratórios Minancora

- J 0''1 N V I L L E
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 6-1-1952 -

Registro C. ivil EditaIN.3.103,de28-12-5l.
,

Quo Zeh e

Jenny Jung
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e

residente neste distrito, á
estrada Itapocú, filho de
Quo Zeh e de Augusta

,�...,...,_�������

;;'�;��::1.�:jd��T"j . �DV�'���!����E _��?!.'
.

J
esrreda Itapocú, filha de ,

EditaIN.3.099,de24-1�-51. Teodoro Iuag e de Berta ��� .. �:.���.���.�. 136 - Caixa 19 .�...��.��.�.�.�.. ��.��! t
.

Jordão Rosa e Jung. �
Alic� �osa .. Edital N. 3.104, de 28-12-51. Ccntrátos, Distrátos, Atas, Balanços, As- t

EI�, . brasllelr�>.. .soltelro,
.

Hilbrech Raduenz e sistencia técnica contábil, jurídica e fiscal. .�
.

op�rarIo, domlcll.lado � Alzira Wolf Serviços comerciais em geral.
residente nesta cidade,a' ,Corretores da Co. Nacional de Seguros
rua CeI. Procopio Gomes .Ele, brasileiro, solteiro,)' "Ipiranga".
de Oliveira, filho de Do- comerciário,

domiciliadO�}
Ap6liçe que representa garantia e pre-

mingos Rosa e de Pauli- e residente neste distrito, videncia. .

ne Cordeiro. em Rio Cerro, filho de Operando em Fogo Acidentes do Trabalho e

Ela, brasileira, solteira, Guilherme Raduenz e de Pessoal.
doméstica, . domiciliada e Berta Raduenz. Transportes'; Autom6veis, Responsabilida-
residente neste distrito, á Ela, brasileira, solteira, de Civil - Fidelidade.
estrada Morro da Bôa comerciária, domiciliada Planos de seguros, sem compromisso.
Vista, filha de Cust6dio e residente neste distrito, {Rosa e de Rosa Correia. em Garlbaldl, filha de A COMERCIAL LTDA. 4
E Eugenio Ceza Wolf e de uma organisação às suas ordens!' .

(!lditai N. 3.100, de 21':'12-51. Etelka Ruysän Wálf. L:ÊNIO V. SCHMÖCKE!L - Economista e conta:;'orSetembrino Bona e

Terezinha Banckhardt 'EditaIN.3.105,de28-12-51. @�����(i)��� v

Ele, brasileiro, solteiro, Iosé Santos e

barbeiro, domiciliado e Benta Marcelino Rosa
residente nesre distrito, á.
estrada Iaregué, filho de
Quirino Bona .... e de Ana
ßone.
Ela, brasileira, solteira,

dornésttco, dornicilleda e

residente neste distrito, a

estrada Ribeirão Molha,
filha de Martim Ban
ckhardt e de Carmem
Soares Banckhardr.

(?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::�l
Ele, brasileiro, solteiro, i!

10:> ((]) � 1rtn\ 11» IE W IE TI» ii

açougueiro, domiciliado e I! 11= JI � 11 \UI ,J.D). 11 11\\ ""'II !!residente neste distrito, á .. =1

lS����fo NO�eiárr�hod�: ii RU:A��:�H:� :UELODORO Ds�:O�!:�!�!58 II
Santos e. de Faustina de ii li
Mendonça dos Santos. I H Secção de lavagem, depóslto de lubrificantes, 11
Ela, braslleira, solteira, H combustível e acessórios. H

.

doméstica, domiciliada e !i . Lubrificação-carga de Baterias etc. 1'1
residente neste dlstrlro, á ii· ii
estrada ItdpOCU, filha de li· CONSÊRTO - RE!PORMA E! RE!TIPICAÇÃO DE! AUTO- ii
Antonio Marcelino Rosa ii MÓVE!L a CAMINHÃO.

ii

Editalfc;:�106'i�:2�-1�-51. e de Maria Caerana de ii' ii
Fldella Maria Lucilda Iesús. ii SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO ii

Lenzt Edital N. 3.106, de �8-12-51. l�'''''''''''''__A'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_'''_'''_'''''''''''''''''''''''' h ��j
Ele, brasileiro, solteiro, Walmor ôpezla e

_ _ : _ ..

lavrador, domiciliado e A DI'gnese a pra Edital N. 3.108, de 3-1-51 .
. residente neste distrito, Alvino Butzke e
em Retorcida, filho de Ele, brasileiro, solteiro, Romilda Clara BerthaAntero Dias e de Clara operérlo, domiciliado e

EhmkeM. Dias. residente nesre distrito, á
EI b '1' I'd J 'Ih d e, rasi erro, so retro,Ela, brasllefra, solteira, estra a aragua, fi o e

professora, domiciliada e Aleixo, Spezie e de Te- lavrador, domiciliado e

A Id residente neste distrito, áresidente nesre distrito, reza re í.
na Barra do Ribeirão Ela, brasiJeira, solteira, estrada ltapocú·Hansa, fi-

lho de Emilio Butzke e
. Grande do Norte, filha professora, domiciliada e

de Giardini Luiz Lenzi e 'residente neste distrito; d� Anna Butike.

de Maric2 Bardin Lenzi. em Ilha da Figueira, filha Ela, brasileira, solteira,
d A I D lavradora, domiciliada' e
e nge o alprá e de

residente neste distrito áMatilde Dalprá.
.

estrada Irapocú-Hansa, fi-
Edital N. 3.107, de 2.-1-52. Iha de Germano Ehmke

.

Hilario Vogel e 'e de Elsa W a c h h 01 z
Elisabetha Steindl Ehmke.

ftuxilio dil onu, a fl!Jugiildol Dil Pilll!lliDil
Entre as ativida

des dz reabilitação
que realiza o Orga
nismo de Socorro e

Obras
.

das Nações
Unidas pare os Re
fugiados da Palesti
na, figuram emprés
timos concedidos a

individuos, coopera
tivas ou grupos si
milares pera o de
senvolvimento. de
pequenas ...... indústrias.
Com um emprésti -

I

mo, o homem à es

querda poude esta
belecer uma oficina
de estofados que
emprega vinte pes
soas. À. construção
à direita realizada
tambem graças a

um empréstimo ofe-
rece trabalho a duas familias de refugiados o que significa' ajuda a umas' dez pessoas. (FOTO ONU).

Sociedade Hípico Jaraguá
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente ficam convidados 0'3 senhores só
cios. pera Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
no die 10 de Janeiro as 21 horas, no Salão Buhr,
afim de deliberarem sôbre a seguinte Ordem' do dla.

1. ,_ Pr@staçáo de Contas .

2. - Eleição da nove Diretoria e do Conselho
Fiscal, pare o periodo de 1952 a 1954.
3. Assuntos de Interesse social.

Jaraguá do Sul, 27-12·51.

João EmmendOlirler - Presidente

In�úslrig de ,Modeiras ]onsren S. ß.

.'

1.) Aprovação do balanço @ coutas do exer-

cicio de 1951.
2.) Eleição' do Conselho Fiscal
3.) Eleição da Diretoria
4.) Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 1951-

JOÃO BATISTA RUDOLF' - Diretor-gerente

I ndústria e Comércio W. Weege S/A.
Assembléia Geral Ordinária

/CONVOCAÇÃO
São convocados es senhores sócios desta socie

dade pare a Assembléia Geral Ordinérta, a realizar
se no dia 15 de Fevereiro de 1952, as 10 horas, em,
Barra do Rio Cerro, à - fim de deliberarem sobre a

seguinte ordem do di&.
.

I - Aprovação do Balanço e contas do exercicío
de 1951. '. .

I
II - Eleição do novo Conselho Fiscal.
III - Assuntos de Interesse da sociedade.
NOTA:- Achem-se a disposição dos ônrs. acio-

nistas os documentos a que se refere o artigo 99,
do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.
Barra do Rio Cêrro (Jaraguá do Sul), 3 de Janei

ro de t952.

WQLFGANG WEEOE - Diretor Presidente

CONHECIDO HÁ 71 ANOS
VENDE-SE EM TÔOA PAATE

Assembléia Geral Ordinária.

�ONVOCAÇÃO

Irene P, Günther Oticial do
Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca Jaraguá.do Sul,
Estado de Santa Catarina

I Brasil.
Faz sabei' que comparece

rarn no cartório exibindo 05

documentos exigidos pela lei
a afim de se habilitarem para

casar-se:

. .

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas desta sociedade para a Assembléia Ge
ral Ordinária, a realizar-se no dia 2 de Fevereiro
de 1952, às 9 horas da manhã, nos escritorios da
firma, nesta cidade, afim de de liberarern sobre
seguinte

ORDEM DO DIA

.i UMA DQENÇA OAAVlsslMA
_TO PERIGOSA "ARA A FA.
Mk.IA E "AltA A AAQA. COMO
UM BOM MlXILIA .. HO TRAT ...
ME",TeDtssEe.._DEFLAOELO

USE o

stFlt.l� fIE A.PR6SI!NTA SOB
ERASN_'i$, TMS COMO:

REUMATISMO
E80ftÓFtlLAS
ESPINHAS
P-fSTULAS
Ú'L C E R AS
ECZEMAS
FER.IDAS
DARTROS
MANCHAS

4' ELIXIR .DE NOGUEIRA"E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
passar Q presente edital que
será publicad� pela impren:
sa e em cartono onde ,era _ _ ..

afixado dU! ante 15 dias: Si ;(._c :.: : : !!
�����n��ub,�u!:o,lgpU,�, i,:; iij C ,10.fmeE'

O

O''';'UOS(08' fitIns legal5_ ii
.

,,!!
IRENE PEDRI GÜNTHER li , !�

Oticial \.�- _ }}
.............................................. �

.

·._.._.� ._. ._.._.. ._.._.� O

",--"e;de7Sé-ouAi�-g;:Se--1I
I

.

\

.

"
, .. 1 engenho de bene.ficiar arroz em per- II
II feito estado e bom Iuncíonamento, com pro- I'" dução de 120 ses. em tü.horas de trabalho, I.acompanhado de 2 secadores, 3 caminhões,

',', amplos armazéns para deposito de cereais, n
e demais pertences.. n

li Para melhores informações, dirija-se á: n
II ENGENHO RAD LIMITADA em Jaraguä do Sul, n
II ou REINOLDO RAD na Praia de Piçarras. "
•::=::=:::::=::=:::::::::::::=III=:=:::::::::::=:::::==:=:=:::::::o

l,

AS PILlULAS DO
ABBAD!:: MOSS

�ÃO INFALllVEIS
Nd Prisão de Ventre
e nas mclesrles do
FIGADO

ESTO.MAGO
� IN T E S li NOS
f..�I'O·s,� Az:I., Vomltos,
PCh-d,e4 01, In d i 9S utões,

C()<fjca� -elo Fi sado.
.

Gaz�es, Dlg0stõe; Penosas,
Dôre-s no Esfomago, Mao
H.lHoJ Retenção de Bilis.

-i" _

V.nde-se em tod. plrte.
Edital N. 3.102, de28-t2-51.

r�����-,
Victor ::>etersohn �

Irmgard Kamke

O L A R I A EI�, �rasileiro! .s.oUeiro,
�

f
marcmeIrO, domicIliado e

}. residente nesta cidade, á EI�, brasileiro, soIreiro,

r v· .. rua Presidente Epitácio lavrador, domiciliado e
.

ende-se em RIO das Antas, uma olaria' Pessoa filho de Axel residente neste distrito,��m mstalada com a. produção diária de 3 000 Peterso'hn e de Augusta em Garibaldi, filho de
)l t1Jolos e com 8 a.lquelres de terrasßultivaveis.

r
Petersohn. Jorge Vogel e de Maria

} Tãm?e� pode's� fabricar telhas. O pre- Ela, brasileira, solreira, TorineIli Vogel.
1 ço por nlllhen'o de tijolos é de Or$ 500,00. domética. domiciliada e Ela, brasileira. solteira,

Preço base 120.000,00, f.acilita-s� o paga- t reside�te. �este distrito, lavradora, domiciliada e
i mento. Tratar

..

com o proprietar.IO.' Pedro é em Rlbelrao Grande do residente neste. distrito,
uschka em Rio das Antas. '�•.

, "

'. Norte, -JUha dt Albrecht em Garibaldi" filha de
. . . .

" Kamke e de' Frieda Kam- José Steindl e de Ana
���� ..... ke. Leier SJeindl.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE • C. A. Baependi -X S. D. Floresta
,

!
.

.

Duas sensaoionals partidas de futeból d

-·os
Ií'G���d�'N;t�;�'�=l
II Sr. Virgilip Corrêa �
II Orgenlsedor I!

DOMINGO 6 de Janeiro. de 1962 SANTA CATARINA N0. 1.67411 Já se acha insta- ii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""- II �::: io:a rco:e:oud: iiL O C A I 5 ��x�� nor���?cjao �:r.m f�3�� ;::��:::�a li corrente. II

Formalura de lar.aceulico Começou o calçamenll ricano procedeu ontem, ção maciça e rápida do �!,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::J1
'/

/ No dia 29 de Dezern- No dia 3 do corrente no polígono de ensaio, «MMM
.

1 », oferece as

bro colou gráu ne Facul- teve inicio o calçamento em Aberdeen, e demons- seguintes carecrertsríces:
dade de Farmacta e com paraleloplpedes da tração de seu novo pro

Odontologia do Estado cidade. As ruas previstas rorlpo de fuzil calibre 30
do Rio de Janeiro, . o no plano inicial de pavi- (cerca de 9 mlllmetros)
jovem Norberto Hafer- menreçäo são as, de destinado a completar ou

mann, filho do sr. Carlos Marechal Deodoro da substlruír o « Garend

Hafermann. proprietário Fonseca, Avenida Getulio MMM 1». Esse- prototipo,
da Fermeeie Central, Vargas, Rua Padre Dr. que não será fabricado
desta cidade. Franken; Marechal Floria enquanto as círcunstan-
Ao novo farmaceutico no Peixoto, Angelo Pia,

zera, D. Pedro II (parte) e
CeI. Emilio Carlos Jour
dan .

Diretor: AR1'UR MÜllER - Gerenre : PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA LIda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEPONE N. 39

ANO XXXII JARAGUÁ DO SUL'

Achem-se presos ne

cadeia pública local os

seguintes índlvíduos: An
tonto Silveira, condenado Dia 6, festejará seu ne

a .t meses por ferimentos talícío a sra. Da. Luiza
leves; Osmar Daid, Fran- Funke, progenitora dos
cisco Espindola e Antonio srs.

-

Roberto e Alfredo

Lovegildo dos Santos, Funke, industriais em

com prisão preventiva, Estrada Nova.

por roubo feito na Auto
.. I?ia 8 do çorre�te feste- II,'===================�I

Iaregué S. A.; Horacio rare suas 78 pfl.maveras
Gabriel Costa, condenado a sre. Da. Maria Maes
a 3 anos de prisão por Nicoluzzi, esposa do sr.

crime de defloramento; I Leno Nicoluzzi, residente
Mario Klebunde e Carlos a Estrada Nova. IHeueernenn por furto Dia 10 faz anos a srta,

sendo este último o auto; Wilma B. Corrêa. Na noite do dia 31, ás cadas no Brasil
do roubo da caixa de A data de 1 t do cor- 22 horas, quando rransl-

esmolas da igreja catolica ren!e assi�ala o ani�e.r- tava, conduzindo sua
RIO. _ Dentro de al

desta cidade; João Den- sarro dos Jovens Honörlo fa.rroça, Plo� Pirabeiraba,
guns días a Leopoldina

ker Afonso Denker é e Osório Borba. OI atrope a o por um
deverá fazer uma de

Ma�io Bianchini, por cri- ,Dia 12 o jovem Arcadio, caminhão, sendo cornple-
monstração pranca de

me de lesões corporais filho do sr, G. Rodolfo lamente esmagado pelo funcionamento de novas
condenado cada um a um Fischer.. mesmo, o sr. Edmundo

locomotivas movidas a
ano de prisão e Angelo Na. mesma data ai sra, Neils.

'

Candido da Silva, conde- Madalena Braga, esposa O caminhão, que é de Oleo Diesel e fabricadas
nado a trez meses de do sr. Lauro Braga. Iareguä do Sul, era no país por 'uma firma

prlsêo por cri�e de feri- NOI'vado di�gido pelo motorista particular. Uma dessas
Ioão Papp, Em conse- locomotivas já está sendomentes leves.

. . ' I quencia do choque, a �

Corno .vemos. a policla E� Corup�, com a
vítima teve morte tnstan- utilisada. Outras tres de-

e a Justiça da Comarca gentil senhOrita Irmgard I t I verão ser adquiridas pela
não tem descurado do Mahs; contratou casa-

anea,
Leopoldina lógo que fi-

. combate e punição aos I sarnento dia 24 de quem' prontas. O presi-
criminosos. Dezembro o ar. Guilherme Neitzel sócio - gerente da dente da República será Procura-se uma,

Sociedóde Gráfica Ave- para serviços domésticos.
nida LIda. 'el'lpecialmente convidado Tratar no Salão AcaréÍÍ
Ao jovem par as felici para assistir a, demons· com o Snr. Lourinor

tações do «Correio do tração. Sejff�rr.
Povo».

leregueense os

cumprimentos,

.Semenles de ellcaliplos
O sr. Matheus Weh,

lavrador em Tres Rios do
Sul, doou ao Dep. Agro':'
Pecuário da Prefeitura
uma partida de sementes
de eucaliptos que serão
distribuídos grarutramente.

Presos

Aniversarios

nossos

Bodas de Praia

Festejará dla. 8 do cor

reute, suas bodas de
prata, o distinto casal
José Maestri e Maria
Maestri, residentes em

Rio Cerro.
Ao distinto casal os

votos de felicidades do
«Correio do Povo».

.;!E!HiiiiIii!i!iEi11!::!!iI=iiiiiiiElli!1!!ib_ni!iiiEHIliEI:_IE!!ii!ir:iilE!ig

IF b
. \, (Sezões. Malárias, m

-

. ,Impaludismo
...

I e reS Maleitas, Tremed�ira I�m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II

I " Capsulas Antisesonicas m
I Minancora" I

'I
Em Todas as Boas Farmácias I

É um produto dos Laboratórios MINANC0'RA m
_ - Joinville - Sta. Catarina-' I
1É!!i!!��!:====J;�n nE!ilI;iiiii!i;;5iiii:l�ll!iiEiIIiIIiiIi:;EIIii!liliiiiii!j;ã

I

adiada para dia 14
Locais

a visita

Realizou-se dia 27 do
corrente em Guaramirim,
a convenção municipal
da União Democratica
Nacional. . A eleição ter
minou com o seguinte
resultado: Presidente, Pau
lo Wagner; 1. vice-presi
dente, Albrecht Grützme
cher; 2. vice-dito, Alfredo
Passold; 1. secretário,

I
Paulíno de Bem; 2. dito,

. Adolfo Zeter; tesoureiro,
Arnoldo van dem ßyle
erdt; membros, Iosé: Ata

I nazio Rosa, João ôanson,
Leo Eugenio Socreppe,
Max Volgr, Germano
Mueller, Henrique Flahr,

I Tomaz Raimundi, Luiz
França Dias e José Soa

I res, suplentes, Afonso
Wagner, Jacob Reinert,

______� Carlos Eis, Willy Jaeschel,
Gregorio Pereira, Eduardo
BéÜista, Herminio Delai,
Oscar SeHe,

-

.Giuseppe
Tomellin, Carlos .schulz,
Afonso Jahn junior, Lauro
Lemke, Guilherme Weiss,
Julio Schulz e Leopoldo
Kurolli.

A visita do sr, Oellers,
ilustre Embaixador da A.
lemanha ao nosso muní
eípío ficou adiada para
o dia 14 do cerreute.
A recepção será' as 15

horas. na Prefeitura Mu
nicipal.

'

Contraio de Casamenlo
Com a senhorita Ro

mílda Brísíghellí, da al
ta sociedade da Capital
do Estado, ajustou nup
eías o sr. Dr. Geraldo'
Gama Salles, advogado
em Jaraguá, filho do
Dr. Desembargador Ur
bano Müller Salles, Pre
sidente do Tribunal de
Justiça.

Casamenlo
Realizou-se ontem em

Oorupä o casamento do
sr. Dr. Otto Feisthauer,
com a senhorita Rita
Fey, dileta filha do ca

sal Ricardo Fey e Se
nhora.

automatico ou semi-auto
manco, peso 8 libras,
cadencia de 700 tiros por
minuto, carregador com

20 cartuchos rnals curto
e male leve que o

' do
«MMM 1».

Recepcão ao fmlmixador da ßlemanfio
---===- C�NVllIIE -

Eleito o novo Dire

torio da UDN em
Guaramirim

Casamenlos

Realizou-se ontem na

sala das audiencias os

seguintes c a sa m e n tos:
Udo Maass com a srta.

Angela Steinke;"joão Vol
tolini com a srta. Maria
Coelho e 'João Eichinger
com a srta. Catarina Les
cowicz.
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COURA CUPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

IUCeOES DO

C_CABRUDO .

Tenho o 'prazer de convidar as au

toridades, representantes das classes
economicas e o povo para a recepção
a sua excia. o sr, Dr. Oellers, ilustre
Embaixador da Alemanha, que oficial
mente visitará este municipio no dia 14
do corrente.

A recepção terá lugar no Paço
Municipal, as 15 horas daquele dia.

Jaraguá do Sul, 3 de Janeiro de 1952. I
\ ,I.

�RTUR' MÜLLER
Prefeito Munlcipal
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economisa-se tempo e din heiro .

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

@ §a1bäo (Marca RegIstrada)

Virge� Especialidade
dIa CllA� WEIlEt llN]))lU§IIRllAl JOllIDlviHe

foi esmBlldo pelo
Clmin�ão

Locomotivas Ba/os
mais maciosA Oleo Diesel fabri-

v Bolos
mais crescidos
-'--

Empregada

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


