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Articula-se "a

vistaem

UDN tendo Apanhado' e morto' pela D. Pio da freitas
locomotiva na

.

ponte Ide
Itapocú

a
, #w

sucessao
Em exame alianças' com partidos

,

políticos afias

justo regoslío a que assina
la o anlversérlo do seu vir
tuoso Bispo Diocesano,
uma das rnais destaca
das fi.gurds, pela sua cul
tura e dotes morais.
O "Correio do Povo"

solldarlsa-se a alegria
dos diocesanos pela da-.

Barros Uma coincidencia dra. ra.
matica a registrar é que
a locomotiva 301 'é a ----�-�--

Afim de tomar parte ná mesma que a poucos
recepção viajou para a dias apanhou outro
Capital o Dr. Priamo Fer- homem no klm. 30, entre
reira do Amaral, do díre- Joinvile e Araraquiri,
torio daquele partido I

cortando-lhe o corpo
em Jaraguá. pelo meio.

Adernar

. Dia 21 cerca das 8,20 maquinista por completoRevela Odilon Braga o' sentido das demarches em vista hs. o trem de passageí- a visão da ponte. Assim,.

Definição Deodato fO� de prefixo P -12, quando avistou-a e viu
puxado pelá locomotiva' o homem. sobre ela, não

Desde o ano passado serão objeto de debates PSP - PTB, articulada
n. 301, apanhou sobre a pode mais tomar qual-

confirmou o sr. Odilon na próxima semana, dentro do Catete entre ponte de ltapocú, um quer medida, mesmo
Braga, presidente da quando se reunirá o os srs. Danton Coelho e homem de côr morena,
UDN, que o seu partido Conselho Diretor da Adhemar de Barros, e estatura média. Este porque uma freiada
se preocupa com a UDN, com a presença está omisso a respeito fazia o trajéto a pé, brusca poderia ocasío
formação a um bloco dos seus parlamentares das deligencias que os sobre a linha ferroviá- nar maior desastre, ten
oposicionista dentro do para discutir a linha de udenistas revelam em- . do em vista tratar-sé

d h 't
ria.

Congresso Nacional. As- ação politica do partido preen er a mm os Relatam pessoas resí- de um trem de passa.
sim, concordou o chefe este ano no Congresso meses. A noticia de que dentes nas proximidades geiros.udenísta com os termos e no país. Nessa ocasião, o governador Juscello

que preveniram o h?- .. ..da entrevista do sr. espera- se que os diri-
K k' - mem de que não deveria

I
A Iníelíz VItima, ße

Afonso Arinos, fazendo gentes dessa agremiação ubistche._ p rdo mOtovdl08s caminhar sobre a linha, gundo. o. depoimento do
. - \

t t t estudem' maís detalhada- uma reumao e
brestrições, en re an o a

b d visto que aquela hora maquínísta, ao perca �rformação de um partido. mente
.

a _possibilidade g�om�rgmro�ss:��: p�� deveria passar o expres- que o trem se aproxi-
As conversações que da real�z.açoes de. acor- Camara consideram im- so. Ele, entretanto, não mava, voltou-se e

vem sendo mantidas dos pOlItiCOS e alianças t t que os seus deu atenção aos conse- tentou arrepiar camínho,
objetivam o refor9�m�n- com outros partidos. reo:d:�.se se manifestem lhos e encetou a eamí- mas não conseguiu atin-
to do bloco OpOSIClO�llS- Com a p�esença do

. nhada. Por sua vez o gir a cabeceira.da ponte.
ta, dizendo o sr. Odilon sr. Soa�es FIlho, leader com urgenora sobre. os maquinista Agenor de
Braga que partido de I do partido na Camara, I assuntos �m pauta, tr�. Carvalho contou á re- Foi apanhado" pelo
oposição a UDN já é, de�ater-se-á o a�sunto çan.do oríentação partí- po.rtagem' que, ao avistar limpa-trilhos e jogado
não havendo lugar, por- mais a vontade pois sua däría para seus repre- o bomem sobre a ponte contra a guarda ponte,
tanto, pará a

. fo�mação ausencia está I!l0tiv_ando sentantes no Congresso. não teve maís tempo tendo em consequenciade uma agrennaçao com um atraso na Iíxação da
para Ireíar a.máquina. do ehoqve morte ínstan-

essa finalidade politica. orientação partidária so- (Transcrito do «Diário tanea. O corpo do morto,Deu a entender, ainda, bre diversos assuntos. da Tarde» de Floria- É que no local existe cuja entidade é ignora-
que as conversações nópolis.) uma curva que tira ao rada, foi transportado
que vinham sendo man- IIQuietos os pessedistlls

para esta cidade.
tida, reatadas agora, pa- Enquanto isso os pró.
reciam levar a bom termo. ceres pessedístas de D'_

maior projeção mos- r.
Prep�rar� �_ ��N� p�r!_ B_S��S�I.� tra�-s� ínquíetos quanto

. _ á falta de uma manifes-A
_ despeíto de íníor- tação de seus dirigentes

maçoes. veículadas em sobre os acontecimentos
contrario, o sr. Alberto que estão precipitando.Deodato, ';1m dos �he!es Não se definiu o PSD.do udemsn:lO.mmeiro, a respeito da aliançaconcorda ínteíramente:
com o ponto de vista ------------------__

::!F��:::':..�jfliar:� Parsonalidadás qua dirigiram 8S dabatas da Assambléia Garal am Pads
presença do presidente "

.

udenista. Considera o
.

sr. Deodato que a UDN Inão deve alimentar uma,
politica isolacionista.
Ao contrario, como a

mais pónderavel . força
oposicionista, considera
importante para o futu
ro, que a UDN alie-se
ou aceite alianças com
todos aqueles grupos
politicos afins .

..;... A UDN deverá es

tar suficientemente forte
para influir pelo menos,
na escolha de um ótimo
candidáto á sucessão
'presidencial. E sozinha,
não serä muito facil sua
tarefa - declarou.
Nessa linlia de consi

derações, desmentiu o

sr, Alberto Deodato que
tivesse se entrevistado
duas vezes com o pre
sidente da Republica,
como se noticiou, de
clarou:
- Eu nunca fui a

eanossa. E se fosse,
teria ido com a curiosi- ,

dade de quem vai ao
Jardim Zoologico ver a

girafa.
E negou, em seguida,

um encontro politico
com o s·r. Danton Coe
lho, esclat.ecendo ter
sido absolutamente ca:'
suaI e despido do obje
tivo que lhe empresta
ram.

de
Éra-

-

esperado ôneem em

Ftoríanõpolís o Sr Ade
mar de Barros, Presíden.
te do P.S.P, que vem em
visita a diversos muní
cipios de Santa Catarina.

••••NT.
'.1111.. r••rt

Transcorreu ne data de
25 do eorrenre, o natall
cio de sua excia. revda.
D. -Pio de Freitas. Para a

familia católica é por cer
to uma data festiva oe' de

UDN
lo. Aniversário de Gaverno

No dia 51 de Janeiro,
terá lugar o to. aniversa
rio do Governo da UDN
em Santa Catarina.
Das festividades em

Florianópolis, para as

quets são convidados to
dos os correllgtonerlos
consta missa as 8 horas
e discurso do Governa
dor ao povo, as 21 ho
ras.

Por eleição entre a. 60
delegações de Estados-Mem·
�ros presentes, dirigiram 08
debates da recente Assem
bléia Geral elll Paris, nas

sessões plenárias e reuniões
dos principais comités; os

seguintes representantes: (em
R'- d C Ih

.

cima, da esquerda para aeUßlBO O anse o
'direita) o Dr. Luiz PadUha

Todos esses assuntos Nervo, do México, Presiden-

Presidente do Comité Social;
o Dr. Max Henriquez-Urefia,
da . República Dominicana,
Presidente do Comité de Ad
ministração Fiduciária; o Sr.
Tomas A Stone, do Canadá,
Presidente do Comité de Or
çamentos; e o. Sr. Manfred
Lachs, da Polonia, Presiden
te do Comité Jurídico.

.

(Foto ONU)

te da Assembléia; o Sr. Finn
Moe, da Noruega, Presidente.
do Comité Politico; O Sr.
Selim Sarper, da Turquia,
Presidente do Comité Espe
cial Ad Rop; e o Principe
Wan Waithayakon, da' Tai
lândia, Presidente do Comi
té Econômico; (em baixo, da
esquerda para a direita) a
Sra. Ana Figueroa, do Chile,

.

Adiada a visita
, GOyarnamantal
Devido a visita dos

Sra. Café Filho, vice-pre
sidente da República e
Adernar de Barros, o Sr.
Governador adiadou a

viagem a Bracinho.
'O Sr. Café Filho che

gará hoje a Mafra, para
onde viajou o Dr. Luiz
de :Souza, Secretário da
SegurançlJ, que vai rece
be-lo em nome do Go
verno.

COliitarlßl um Sacrildoil
Rio - Os comunista

cometerem um sacrileg-io.
decapitando a cabeça de
uma imagem de Cristo e
coloc ando-a sobre um

caixote, na rua com os
disticos pilhericas ao pé
Trata-se de um' atentado
contra a Igreja e ordem
civil e por isso ti policia
está investigando para
identificar os responsaveis.
() caixote, foi colocado

na esquina da rua Erasmo'
Braga com a da Quifandd.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Levamos ao conhecimento dos interessados
.-::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::.-::::::::, que do dia do 1°. de Fevereiro em diante, está
H . !! aberta a matricula para 0 Curso Primário eiemen-,ii Tome o saboroso ii tar e Co.mple.m_entar e Jardim da Infânc.ia,_ bem .

Rio Exigivel
ii

C A f E' 'O
.

U
ii como a mscríçao para os exames de AdmISsao ao Capital 800.000,00

ii I. E8 !l Curso Normal Regional. Fuudo de reserva 235.000,00
li ' " !i Para a matricula no . 1. ano primario é preci- Funào de depreciação 606.000,00
tt..__ . ....;. .__....tJ so apresentar certidão de idade. L t ExigldJel a tCUdrto e Longo prazo50. 000 00......__•__.... ........_ ...r e ras escon a as .

,Para os de admissão são necessarios os se- CI Correntes credores 84R.774,,60guintes documentos: 1.) documento que prove ter Dividendo n. 10 48.000,00Machlnas de costura de id de
..

d 13 ( té h)
.

da 1 a e mmima e a e jun o e maxima (l Contas de Compelsaçlo
Pé·e manuaes diversos 2ó anos.

2.) certificado' de conclusão do Curso Primá- Deposito da diretoria
rio. Exame de 2a. época para b Curso Comple-
mentar; dia 7 e 8 de Fevereiro.

A matricula para Ó Curso Normal Regional
estará aberta dó dia 20 de Fevereiro em diante.

I • Par� outras informações poderão dirigir-se
•..-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::=:::::::::::.� a Diretoria desta escola.

U .••� 81.110 MIlUBSEIt 11------------
:: ::, Mercadorias
ii formado pila 'faculdade de Medicina de. Porto Alegre ii Otl·ma Ocasíãe:: I: Plantações

.!II' Operaeões - Doenças fe Seßharas - .1.; Materia Prima
ellnlel Geral - rarlo seRl Dör Sacos

ii Alta Cirurgia com Aparelho de Aneitesia Gasosa U Vende-se em Rio do Cerro, distante 10 klm. Lenha

Ir Oonsultôrío e Residência: ii da c)dade de Jaraguá do Sul .um ótimo terreno Impostos e selos
ii !! com 150 morgos de terra, maior parte vargem, Juros e descontos
ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant ii próprio para qualquer lavoura com 4:5 morgos de Despesas Gerais
.. ex-resídêncía do Dr. Luiz de Souza ".

de arrozei Tii - n mata virgem, 15 morgos e arrozeiras, 15 rn�r_g�s ransportes
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. de pastagens, 10 mil plantas de cana, 10 mil pes Comissões

de aipim, milho, 3 grandes ranchos bem oonser- Ordenados
vados, um com engenho de açúcar e máquina de Seguros .

picar ração, outro para cereais, e um terceiro com' Salarios
batedor de arroz, movido á agua, tendo anexo Fundo de depreciação
instalação de luz própria, movida a turbina; uma Fundo de Reserva
ótima e grande casa de material para moradia. Dividendo n. 10

Preço a tratar com o proprietário. Sr. AN-
TONIO REITZ em Rio do Cerro.

!lEElEE!i::::;=:I!!!!Ii!!!!iEi!::i�!!!I!!!=ii!!!!E';i!i!i!ll"à

11- DR REl'If\TO \Vf\L TER I
"_

MÉDICO ""

Im CLINICA GERAL - G:RURGIA - DOENÇAS I
m

DE SENHORAS - PARTOS IJ
iii ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- -

III ciente, pelas ondas ultra-sonoras; das Dores e I
I" Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- -l-
I_

bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos,

-m-"inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

I beldes. Asma. afe�ções do estômago, etc... I IMASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento .

I das Paralisias com reativação das funções I
. ii" musculares e nervosas. Atrofias, fraqueaa fun- iii
n cional dos músculos em geral, da bexiga, or- III

I".. gãos digestivos, etc...
..,

ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-
CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÂO
BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

infn-vermelho ...

I CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros ILaranjeiras, Pecegaelros, KakiseIros, l'Iaciel- (Jardim Lauro Mueller)' esq� Rua 9 de Março
ras, Jaboticabeiras" etc. - RDs�iras, Dahlias. Ca- ==1 das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

II"':mélils, Coniferas, Palmefras, etc., etc.

J RESID�NCIA - RuaMinistro Calogeras, 350 -

-

(I Peçam Catálogo IluBtraeio - Leopoldo Selei.l - Corupá \

I Fone 305 - J O I N V I LL E • S. c.

��fiWZti·,,*, JlV)1!t 1M �,

CORREIO DO POVO

Registro. Civil
Irene P. Günther Oficial do
Registro Civil do r", Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber· que comparece

ram no cartório exibindo OS

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital N. 3.118, de 21-1-52.
Alfredo Bast e

Gisela Borchard

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito,
em Rio Cêrro, filho de
Carlos Bast e de Elsa
Müller Bast.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada c

residente neste distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Frederico ßorcherdr e de
Maria Friese Borchard.

Edital N. 3.119, de 21·1-52.
Henrique Maas e

Hilda Valz

Ele, brasileiro, solteiro, I
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Irapocuetnho, filho de
Emilio Maas e de Emilia
Kressln Maas.
Ela, brasileira, solteira,

Ievradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Irapocusínho,

.

filha de
Adolfo Valz e de Tecla
Rolow Valz.

E para que chegue ao co-
,

nhecimcnto de todos,mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado durante 15 .dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legais.
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oficial

MILHOES
GE PESSOAS 1m USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAI

OEPDRATIVO

IELIXIR.914
A SIFIUS ATACA TODO o UB&AlISn
o FiPdO, o Baço. o Coração, o
Estom.,o. OI Pulmões. a P.la
Produz Dor•• no� 0••08. Rau ...a-
11smo, eelu.lr.. Queda cio Cabe
lo Anemi... Abortos,

Consulte o mêrWtco
atome o popula, depurativo

ELIXIR 914
Inofensivo ao .r,aAlsmo. Airada.
"' como tHit licôr. Aprovado co.

mo auxiliar no tratlNn.nto da SI·
FILIS. RÉUMATISMO da me.·

ma ori••",. pelo O. N. S. P.

2

S/A.Fecularia Rio Molha
Relatório -da Diretoria

Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:
Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 MP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI
ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS'
PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO
OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de
uz e torça de qualquer capacidade.

.

A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de
instalação de luz e força.

Senhores acionistas
Em observancia ao que estabelece nossos es

tatutos e a lei das sociedades anonimas, .submete
mos a apreciação de Vv. Ss. e balanço geral e as
contas do exercício que se findou, bem assim o

respetivo parecer do Conselho Fiscal.
.'

,Pela documentação em questão, que exprime
a exata sítuação da sociedade e o resultado obti
do nesse ano, os senhores acionistas tem presente
todos os esclarecimentos para bem julgarem os

.ätos da Diretoria, a qual,
.
todavia, se acha a in-

r®Y@)®!@®Y@)®Y@)®Y@)®i@®Y@)®f®@?@)@!'@)@!®@'r@)<t>l!! :��:ar��O�!�!�sa���:' melhores informes que se

;
Tosse, Asma,' Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

.

�
"

I .

Ó � BALA.NÇO GERAL encerrado em 31 de
TODAS AS MOLÉSTIAS DO ftPBRnH� RfSPIRBI RIß � Dezembro de 1951

� . Encontram alívio imediato com O uso do

.

�
,

A T I'V O
� \

� IDiobUHsado

�'
I n C O m. p a p á -v e 1 � Bens imoveis 542.898,70

I Peitorill d� nogieO Pl!lo.11!1ß1! � �!�:l!:�·!:�!�:!��:S 4Hgi:gg 1.489.758.70
� ; Dispontvel
@)' O PEITORA.LMAIS CONDEUIDO NO BRASIL,J 'Caixa 9.309,2()

:;r�A!tS\a!.�a!.tS\a:�a!l.�a!.�a!.aa!.tAa!�a:�at.�At.tS\ II
Realisavel I Curto e Longo Prazo

II������������� Letras a receber 167.306,80
Mercadorias 672.355,30

Empregada E I N I R· I Plantações 12.216,00
. seo a orma eglona C/ Correntes devedoras 213.198,60 1.065.076,70

Procura-se uma. Participações
Divina Providência Capitalisação

Ações de S/A.
E D I T A L Contas de Compensação

Ações cancionadas

15.630,00
8.000,00Informações no Sal50

Acaret com o snr. 23.630,00

Lourinor Seiffert 20.000,00
2.607.774,60SOMA

PASSIVO

1.641.000,00

946:774,60

20.000,00
2.607.774,60SOMA

fi
tipos V. S. encontra na

Casa Real defronte ao

Cine Buhr.

/

Demonstrativo da Conta Lucros é Perdas,
em 31 de Dezembro de 1951

Contas Debito Credito

1.418.632,10
4.500,00

526.039,80
32.441,00
20.879,70
99.712,00
�4.963,40
129.162,30
110.566,70
27,956,50
60.000,00
22.353,40
196.057,30
103.000,00
22.000,00i
48.000,00

, 1.423.132,10 1.423.132,10

.Jaraguâ do Sul, 31 de Dezembro de 1951.

ADOLFO ANTONIO EMMENDORFER
RAYMUNDO A. ,EMMENDOERFER

Diretores

III

Parecer do Conselho Fiscal

Os infra - assinados, membros do Conselho
Fiscal da Firma Fecularia Rio Molha S/A., tendo
examinado miticulosamente o Balanço, Contas,
Relatorio e demais documentos, réferentes ao exer

cicio de 1951 e tendo encontrado todo em perfeita
ordem e harmonia, são de parecer que sejam os

mesmos aprovados pela ASsembleia Geral Ordiná
ria a realizar-se no dia 5 de Fevereiro proximo
vindouro.

.

Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1952.·

BERNARDO GRUBBA JUNIOR
. EDIDT c. !Lí FRANCO
HARTWING WEBER

!iEE!i!EE!! G!E!1!!E!!!-!!-�ã!E!!!!!I!!I!!IIEii

'•••ID8 G•••SAlilãl
ADVOGADO . II

Escritório no prédio de «A Comercial.Ctda_" .

• 1"lm.Jarasi,ué. 'do Sul

I1IIIII!!!1
iiliiiil '- I$!!!!III h I
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Pr�f�itura·Muni�i�al u�.Jara�uí[o �ulo sÔ�;:;;;i&N. di2:U1as . casas populares
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS e o IAPTEC - 1938 a 1952 S0111aID 14

Novo
anos...

&Alfredo Mann - Requer alvará de «Habite
so>. Procópio Pereira Lima Junior - Idem Idem.
Theodoro José Wolf - Idem Idem. Johannes Anton

August Bendhack - Idem Idem. Otto Dienner J�
nior - Idem Idem. Alvino Haidorn - Idem Id-em.
Pedro Deolinde de Azevedo - Idem Idem. José
Emmendoerfer - Requer licença para efetuar di
versos reparos em' s/casa. - Isaías Pellís - Requer
licença para estabelecer-se: com uma Garapeira.
Alfredo Falgatter - Requer licença para construir
um barracão de madeirá. Affonso Ullmann - -Re

quer licença para .estabelecer-se com Oficina Me
oaníca. Manoel F. da Costa SIA. Requer cancela
mento do i.mposto s/Selaria e Tamancaria. Andréas
Pinter - Requer transferencia para o nome de
Oswaldo Pinter do imposto si Moinho de Cereais.
Eduardo Spézia - Requer licença para construir

ano, novas esperanças
falos lambem

Em 26 de outubro de rios económicos em te.r
1938 o ex-prefeito Iosé sua caeà própria.
Alves de Carvalho Filho, "E assim se passaram
meu dileto amigo, decre- os enos.;".' Como diz o

teve a "abertura de um bolero. Em fins do ano

crédito de CrS 20.600,00 passedo o dr. Raphael
pera a aquisição de um Cruz Lima, dele-gado
terreno para a construção estadual do IAPETC
de uma Vila Operária." demonstrou vivo Interesse
O terreno foi comprado pelo negócio e veio até

do saudoso sr, Leontdes aqui, Intelrendo-se do as

Branco. Com uma áreia sunto, Houve até reunião

casa de madeirá. Despacho cComo Requer». Otto de 72.000 metros quadra- entre presidentes de slndl

Wagner - Reclamação contra a pavimentação. Pa- dos, situa-se esse bom caros a-fim-de unirem

róquia São Sebastião - Idem Idem.
,
AlfonsG Buhr pedaço de terra entre o sugestões pera a consecu

- Idem Idem. Georg Buhr - Idem Idem. -Hsdwig Rocio Pequeno e Acaraí. ção breve do evento.

Moeller - Idem Idem. Vva. Eva Buck - Idem Idem. Adquirido pare ser doa
Guilherme Pradi - Idem Idem: Max Fidler - Idem do ao IAPETC. Fato
Idem. Adolfo Fiedler - Idem Idem. Despacho - consumado há treze anos.

«Sele Devidamente>. Hugo Braun - Reclamação Feliz idéia do então
contra a pavimentação. Walter Carlos Hertel - edil. Uma vila operária
Idem Idem. José Emmendoerfer - Idem Idem. consrruída por uma eurer

Comunidade Evangelica Lutherana de Jaraguä : quia, ets uma boa idéia,
Idem Idem. Despacho - <Prove o Alegado». Leo- que dormiu muito ternpo,
poldo Reiner - Reclamação contra a pavimenta- um longo sono, acordan

ção, Despacho .. <Oumpra-se o parecer do Diretor do-se algumas vezes, po
de Obras Públicas». .rérn extremunhade persistia

nos braços de Morfeu. Coí
sas que acontecem volta
e meia por' esses brasls.
Flzeram-se plantas _ e

perderam-sé plantas. Não
havia geito de realizar-se

_---------------_---
osonho dernultos ópera-

pulares, dlsse-nos o seiuin.
te:

'

Com o valíoeo concurso

do prefeito Municipal, Dr.
Alfred Addíson, foi pos
slvel proceder li rápida
medição do terreno, lendo
reelizedos serviços de
urbanizações e arruamento
do local. No terreno em

questão havia vérlas cons

rruções que deverão ser

desfeítas.
Dentro de breves dias -

continuou aquele alto fun-
cionário .- vlrão engenheí- O IAPETC possui um
ros do Instituto a-fim-de grande terreno na rua

proceder a divisão e.lo- Babitonga, ao lado do
cação do terreno. Clube Cruzeiro. Não

O trabalho daquela Feito isto, será aberta a obstante, sua séde atual
autoridade

,

resultou no concorrência pera a cons- fica em prédio alugada e

aumento de 26 casas para trucão do grupo de casas. que, embora amplo, não
50, o que foi conseguido Estas serão edificadas em comporta Q crescente núme,
juntO.á presldencia do elvenarla traçado moderno, ro de instalações que
lAPETC. Antes de retor- com ötí-nes instalações, aquela autarquia

'

vem
nar á capital do Estado, o dispondo

-

de rres quartos, fazendo e tão pouco, desa
sr. [oão Linhares, chefe da sela de tentar, cosínha e- foga a onda de acidenta
secção de Aplicação de banheiro, além de uma dos e consulentes que vão
Reserva da delegacia esta- área pera plantio. SéU á procura de médicos e

dual da autarquia em rete- custo, dependendo da fír- curativos no ambulatório.
rência, e que veio a esta ma que vencer e concor- Sendo, o terreno em rnen
cidade pera ultimar provi- rêncta; serä de Cr$ ... çäo, um dos raros na
dências que culminarão ne 70.000,00 eproxtmadamen- artéria principal de São
construção de casas po- te.,

'

Francisco do Sul,
.

ainda

Possibilidades do, Operário sim construção e const
derando, antes de tudo. a ,

O operertcçesttvedor ou necessidade
, urgeme ,de

terrestre "ganha bom sa- uma nova e 'ampla � sede
lérto. Se tiver economia do (APETC, esperamos

O Doutor. Ioão Marcondes de Mattos. -Juiz de Dlreí- razoável e es condições- que a edmlnletreção esta-
-ro da Comarca de jaraguá do Sul, Estado .de Santa de venda Iorernfacllltadas dual da referida áutarquía,
Catarina,

'

Brasll, -na forma da lei etc:
._ devendo sê-lo, obriga- na pessoa do Dr, Raphael

. FAZ'SABER a todos 08.que o presente edi- tori(!mente +-
, poderá ,ad- Cruz Lima, ,que bastante

tal de citação, com o prazo de trinta (30) dias. qui�ir a sonhCida casa prÓ- tem realizado em nossa

virem ou dele conhecimento tiverem. ou interes- pria.,,' 'E isto pode ':Ser terra, envide esforços no

sar P�SSft, que estando Ie procedend� ao ,inventá- c<?nfirmado J?elo '_ll.rande se�tido �e que este por�o
rio dos bens deixados por' falecimento de Emilia" �pmero de estlvado.re� q�e �eJlI a9uIßhoa�0 Ad� mais

Padaratz, e tendo sido, feitá' a declaração de: Ja possuem SUi! reslliencla. esse rICO patrlmonro.
herdeiros, na' qual éonsta 08 �rdeiros de nomes
Leopoldo Padaratz e Adele Padaratz casada com ...... ••

�I Miguel Szaida, como sus.ntes, todos brasileiros, .".
maiores, pelo presente �dital, chama e cita aos' r
ditos h�rdeiroli, para no prazo de tI'inta (30) dias, Tor.neiro Mecânico
se fazerem representar, ou comparecerem; a este
Juizo, para falarem' üos termos 'de dito inventário,
'sob as penas da lei. E t>ara que chegue a noticia
ao conhecimento dos mesmos. se passou o pre
sente edital, que setã afixado ás portas do Edifi·
cio do Forum, no lugar de costnme ,e publicado
pelo, jornal local «Correi<> do "Povo» e Diário
Oficial do Estado. Dado e passado nesta cidade
de Jarnguá do Sul, aos onze dias do mes de

janeiro do ano de mil novecentos e, cincoenta
e dois. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (a)
João Marcondes de Mattos - Juiz de Direito da
comarca. «Está conforme o original, dou fé».

Jaraguá do Sul, 1 t de Jane,iro de 1952.

O Escriv,ão ' NEY FRANCO

Tratando-se de uma neces
sídede primaria e atenden
do-se ao, fim a que" se

destina, logicamente as

casas em alusão deverão
ser 'vendidas "em pres
tações suaves ou, então,
financiada sua compra
pelo próprio Instituto.

O prédio do IAP&TC. Neces-

sidade Funcional e Estética

_, DE 25 par� 50 casas

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal
, de leregué .do Sul, 25 de janeiro de 1962.

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Dep do Expediente

CUniea de Olhos _._ Ouvidos - .ariz e Garganla do

••�
,
•••alla' Alll11,

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA.

A melhor aparelhada ,em SaDta, Catarina

Rua AMon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
JOINVILE

f�ital �e CitacãO de Her�eiros Busentes

, i �

I'
I

'AS' PILLULAS DO
ABBA DE MOSS
i ÄO :1 N F A LL I V EIS

Ma PriSdO de Ventre
\)
e MS molestias do
;FIGADO

ESTOMAGO
ti. INTESTINOS
,_Vers" AZ:;i II I Vom:l"tos,
P-ee-.d,d:o's I J ridis 9 e�s tõ e 5,
C0<8'c.a:s -do F i 9 d"d o.

G4Z-�.s, [)i.gestões Penosas,
Dôres no Esfomdgo, Mão
,�alito.; Retençdo de B'ilis.
_,- -

Vende-se em tode perle.

-[procura. seJ_:_
José M. MueUer & Cia. Lida.

�'__I �
o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOnA _

Fábrica de Ferramentas Agrícol�s I.. DE PEDRO R.�:�i«IJEL
Estrada Jaraguà Esquerdo

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensá purgante e dieta! ,

,

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-
ME o n. 1, 2, , e 4

'

Proteja a saúde de seus tilhos e a :.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
.

MINANCORA para o seu filhinho.
E um produto dos .Laboratórios Minancora

_.:. JOINVILLE

�I�����������

Celso Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

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

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

'_

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

, Machados, Enchadas Foires etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

,Despach�s de importação .do extrangeiro e por cabotagem,
exportaçao para o ext�10r e dentro do país, transito,
�eemblrqu«;, e reexporta_çao, bem COMO todos, os serviÇ?s
Junto a alfandega de Sao Francisco do Sul são executa
dos com pontualidade e presteza, dispopdo' para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnkos.

€1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::�:':::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::::::::::::::::::��

II r=]pi @ §IO lBllE I IE ]R{ =:i
:.

RUA MARECHAL DÉODORO DÃ. FONSECA, 158
JARAGU,Á DO SUL sTÁ. CATARINA

Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
combustível e acessórios.

Lubrificação-carga de Baterias etc.

..... PREÇO DE, OCASIÃO

VENDE-SE

Encarrega.se de Em'arq.es de Mldelras de outras
Mercadorias para o elterior do Brasil e

LDCalldades BrasUeiras

..

H
CONSÊRTO - RBPORMA B ReTIPI<;:AÇÃO OB AUTq- ii

MÓVI!L B CAMINHÃO.
•

.11
SERVIQO ,RÁPIDO E GARANTIDO li

�1I5o'����"'o-Coi���--..G�--..G�_''lI»o.........®C,._....t1!I�j �::::::::::.-=:::.!::::=:::::::::.:::::::::::::::::::::=:::==::::::::::::;':::r:::::::::::::::."::��i

Despacltante das prIDcl,als firmas do Estado e
dOll r.stados Vizinhos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assim, determino seja o suplicado citado por edital
na forma e de acordo com a lel, pare contesrar o

pedido, se quízer, dentro do prazo legal e acornpaO Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz nhar á fação em todos os seus termos. Iaragué,de Direito �da qomarea �e Jaraguá do Sul, �stado 18-1.-52. (a) Marcondes, Em virtude do que mandei
de Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ate...

passer q presente edital, pelo quel chamo e cito a

FAZ SABER aos que o presente edital com o
'ERWINO WEI�S por to.do o conteudo da petição

prazo de trinra (trinta) días, virem, ou dele conheci- e d.e�pac!ho ,ac�ma rrenscrttos. E pare que c�egue a

mente tiverem, que pelo doutor . Promotor Público notlpa .

a publico, se pessou o presente edlral que
da Comarca, me foi dirigida a petição do teôr sera afixado. no luger d� costume, as port�s do

segulntei- Exmo. ônr, Dr. Juiz de Direito da comer- Forum, publlca��. pelo. _Jornal local «Correio do
ca de Jarag.uá do Sul. O Promotor Público desta Povo» e no·DI.arlO Oüclel do,Estado. Dado e

Comarca, no desempenho de suas funções' de pa�sadC? nesta Cidade .de J.aragua do Sul, �os de
curador de menores, em processo que seus ínreres- ZOJto dias. do mez de �anelro do ano de mil �o�.
ses não se chocam com os das «Fazendas», e de centos e cl.ncoenta � dOIS. Eu, Ney Franco, escr!vao,
acôrdo com o estatuldo no parágr. 2. do artigo 80 o.s�bscrevl. (a) Ioäo Ma�condes de Matt�s� JUIZ de
do Código de Processo Civil, respeitosamente vem Direito da, c�mar.ca. Esta conforme Cl orlglne], do

perante V. Excíe., representando o menor Irio Lange, que dou fe., . .

nascido aos 30 de agosto de 1950, filho de Elvira [aragué do Sul, 18 de Janeiro de 1952.
Lange; propõr conrra ERVINO WEISS, brasileiro, O Escrivão - NEY FRANCO
maior, solteiro, residtmte--á 'Estrada ôchroeder,
onde trabalha na Serraria

'

de Hilário Trapp, nesta
Comarca, a presente ação de investigação de pater-
nidade, combinada com ação de prestação de ali- Fecalaría RI·o· Molha S.A.Imentes, conforme faculta o artigo 156 do Código
de Processo Civil, pelo que passa a expôr e reque
rer o seguíntet- I - Que a mãe do representado -

ELVIRA LANGE - residente no lugdr f.TAPOCUZI
NHO, em junho de 1949 iniciou namoro com o

suplicado, de quem obteve promessas de casamento,
mantendo com ele, relações sexuale, das quals
resultaram o nascimento da ínvestlgado. II - Que,
de acôrdo, com a Lei a Iurlsprudencla dos nossos

Tribunais, «os menores, por seus represenrentes le
gais, podem propôr ação de investigação de pater
nídedes (Ac. Rio de Janeiro. 5-11-29, in Man. juro
Fluminense N. 751 (.111 - Que, de junho de 49 até
dezembro do mesmo ano, andou ELVIRA LANGE
únlce e exclustvamente com o investigado, que a

visitaviS aos sébadoa e domingo" tendo recebido
dele .féto e carinho, que, ee foram extinguindo e

terminaram por não existir, sendo ela esquecida e

ebandoneda, desde que constatada sua gravidez.
IV - Que, cos filhos ilegítimos, desde que não
sejam incestuosos, têm ação confra os pais, ou
seus herdeiros, pera demandar o reconhecimento».
Ac. S. Paulo, 19-3-1930, in Rev. dos Trlbs. voI.
75/481. V - - Que, o que iS clei exige pi!ra que pos
Si! ter lugiSr a ação de inveatigi!çlio de paternldade 'é

.

que, no período legal di! concepção, a mulher tenha
tido bom procedimento, tendo sido fiel ao amante...
Supremo Tribunal Federi!1 in Rev. do S. T. F., vol.
81/154 e 85/461. VI - Que, tanto a mãe do investi
gando, tomo o investfgado, são SOLTEIROS, não
havendo entre eles quaisquer dos impedimento� pre-

_

vistos no artiio 183, trens I a VI, do Código Civil. Em 1950, a arrecada

vn _ que, a perernldade do represenrado, até ção do Impos�o sobre a

pouco tempo não foi negada pelo próprio pai Renda, atlDglU a Cr$.
ERVINO WEISS, que i! referiu á. várii!s pessoas, 5.508.000.000,00.

negando-se contudo, obstinadamente, a fazer o
Em 1951, sem aumento

Cartões de Felicitações
reconhecimento de seu filho e a prestar, a ele, qual- de taxas aquele total

quer euxtllo. VIII - Que, confirmando, ainda maís deve ter aloançado 9r$. Imex Internacional Ltda.
sua reeponsabílídede e paternidade, o investigado, 8 ..1�_0.000.OOO,OO.. �als 2

no dia em que nasceu seu filho, tendo sido chama- bílíões e 600 .mIlhoEB q�e
do em case de Elvira, perllnte várias testemunhas, no ano anterIor, o� sela,

lD>rp.�PllOtlUlra
.

lMTlUlIDlllo rll°ll'\)a�reconheceu-se como pai da criança nascida, prome-
um aumento de. 48 �o· l[ �1l\'\" J..Vll � ll' 1l

tendo nãQ só registrá-lo, como tambem, dentro de �&sal melhorIa de re-

uma semlma, repllrar com o casamento; o mal que
celta � o resultado d� I ßalaneete da RICIITA ORÇABE'NTARIA, referente ao mês de Dezembro tle 1951

fu&a áofunilida �- Qu� �UM �Ioo� e a�d.�oamoo����r ��������������������������������
contínua espera isto não se deu motivo porque se Vlçes da DIVIsa0 do firrecot)oção, , Imposto de Renda e do T I T U L O 5 Total
vê O mesmo menor, obrigado a intenfar a presente combate, sem treguas
ação. X - Que, face ao exposto, cabe lio menor aos sonegadores . .,

IRIO LANGE, direito de demandar sua. filiação
ilegítima, face ao que dispõe o Uem II do artigo 363
do Código Civil. XI - Que, com fundamentd nos

artigos 396 a 397 da mesma Lei Substantiva Civil,
quer demandar seu Dai á prestação de alimentos,
uma vez que sua mãe não possue recursos suficien
tes, vivendo honesta e pobremente, em companhia
de seus pais sem recursos, no lugar Itapocú. XII -

Que, os artigos 396/405, do Códig� Civil, tratam,
segunco CLOVIS, da dividll alimentar jus sangui
nis, fora da sociedade doméstica. «Quando afirma o

artigo 397 - que os devem prestar reciprocamente,
pais e filhos, refere se á progênese fora do pátrio
poder». In Cód. Civil, vol. II, fIs. 388. XII - FACE
AO EXPOSTO, requer o investigando que, julgada
esta procedente, seja reconhecido como filho do
suplicado, nos lermos do artigo 366 do CódigO
Civil, devendo� 'a sentença determinar a inserção, no

REGISTRO OIVIL, do nome do pai, sendo o réo
condénado o réo considerado tambem a pagar ao
referido menor, os ALIMENTOS NECESSÁRIOS,
isto é, determinada quantia mensal, destinada á sua

manutenção, e no 'pagamento das custas, tudo como
fôr determinado por V. Excia. REQUER aindi!, seja
o réo citado por mandado, para contestar, querendo, _............ RBCEITA EXTRAORDINARIA
no prazo de 10 dias a presente àção, sob pena de �

_-_ __

_�.. Cobrança d� Divida Ativa / 15.128,60
revelill, ficando �esde lógo citado para todos os

..:i.�·••:f NBpSresfUl'raas '"CeommpPreras
'

..
:1..:1 Multas 13.487,10

demais termos e atos processuais, até final senten- .., Eventuais 107.805,50
ça. Protestando provar o alegado com o depoimento :: �' ::

.

E t'
.

C édit E D 2 500 000 00
pessoal do réo sob pena de confesso, com depol-11 C ß f [ . B ß U f R II Q��::sd�mfnd. /P!o�iss��� ecr." 4 148:000:00
mento de testemunhas; cujo róI será apresenrado em .. Quota prevista no art. 20 da Consto Federal 172.000,00
época oportuna, por provas periciaiS e todos os ·�::::::=::::::__:::::::::::::::::::::=:::!.i

S I d' I dE" d 3501 71870
meios de prOVi! admitidos em direito e dando á a do Isponive o xerCIC10 e 1950 '357:780:90 Ipresente o valor de Cr$. 5.000,00, para fins de .. de- ,Bicicletas para homens .

666
-

terminação de älçada. Pede deferimento. Jaraguêi do e senhoras de proceden- SOM A Cr$ 3.869.499,60 1. .700,00
Sul, 10 de dezembro de 1951. (al Alfrtdo Zimmer. cia Sueca - Alemã e Contadoria da PrefeituraMunicipal de jaraguêi do Sul, 10 de janeiro de 1952.
Promotor Público. DESPACHO: - Achando-se o Holaildez fern pari! pronta
suplicado em lugar incerto e não sabido, a ação entrega li Casa Real ARY FRUET ARTUR MÜLLER
deve prosseguir, independente da tentatiVi! de acordo. defronte ao Cine Buhr. Contador Prefeito

Edital de Citação

/

(i::::::::::::::::::::::�::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....::::::::1)
. "

liAUTO JARAGUA S. A. iiRua Marechal Deodoro, 991 ::

ii
::

n
::
u
ii

Consertos e Reformas a preços razoáveis IIexecutados por pessoal competente ii

:!:I ii
·Ei

II ii
ii Solda Elétrica e á Oxigênio ::

ii ii

II Combustível e Lubrificantes ii
u· .

.

�
�:::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::=---:::::::==:ac::::::::==:::=:::::::::=Ji

Oficina Mecânica e Posto Texaco
Serviço FORD Autorisado

Dr. Murillo Barreto da· Azavedo
I ADVOOADO ,

A partir do die 1. de fevereiro
Escritório no prédio (Dante Schlochet)
Avenida Getulio Vargas N. 26

larallQá do - Sul

ADVOCACIA - CONTABILIDADB - SEGUROS

Rua M. Deodoro 136 - Caixa 19 • Iaraguä do Sul

Contrátos, Disträtos, Atas, Balanços, As
sistencia técnica contábil, jurídica e fiscal.
Serviços comerciais em geral.
Corretores da Co. Nacional de Seguros

"Ipiranga".
.

Ap6Hc. que representa garantia e pre
videncia .

Operando em Fogo-Acidentes do Trabalho e

Pessoal.
Transportes - Automóveis, Reaponsabilída

de Civil - Fidelidade.
Planos de seguros, sem compromisso.

A COMERCIAL LTDA.
uma organisação às suas ordensl

EUGÊNIO v. SCHMÖCKBL • Economista e Contador

RECEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

JJaraglUlá

86.564,30
200.613,70
629.857,60
407.573,70
4:14.517,70
18.181,80

4.513,00
8.578,80

20,742,20
18.979,90

65.958,70
13.719,30

12.727,00

102.521,�0

249.400,20
300.248,40

Receita Prflvlsta

IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Industrias e Protissões I

Impostu de' Licença
Imposto sobre Exploração Agrico!a e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
'raxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1 axas de FiscalizaçãO e Serviços .Diversos
Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios
Quota prevista no Art. 1 S, § 2°. da Constituição

Federal (Combustivel e Lubriticantes)
Quota prevista no Art. 1 S. § 4°. da Constituição

!-ederal (Imposto sobre a Renda)
Quota prevista no Art. 140 da CO!lstituição Estadual

(Agencia Nacional)

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados 08 senhores· acionistas a se

reunirem, em Assembleia Geral Ordinaria;' na séde
social, as 13 horas, do dia 5 de fevereiro proxímo,
para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1.) - Exame, disoussâo.e aprovação das con

tas da Diretoria, Balanço e do Parecer
do Oouselho Fiscal.

2.) . Eleição do Conselho Fiscal.
3.) • Eleição da Diretoria.
4.) - Assuntos diversos.

"Acham-se a disposição dos Snrs. acionistas
os documentos a que se refere o artigo 99 do de
creto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguã do Sul, 10 de Janeiro de 1952.

ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER
RAYMUNDO ADOLFO EMMENDOERFER

Imposto deiRenda
'

50.000,00
150.000,00
500.000,00.
275.000,00

. 279.420,00
5.000,00

3.000,00
6.000,00
18.000,00
15.000,00

/
3.000,00
2.000,00·

• TOUDI li_mI

11111 [lUllTIII
(IILV .. I.,

G"ANDE TONlOO

10.000,00

70.000,00

200,000,00
30.000,00

! .

5.000,00
6.000,00
39.280,00

3) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL

FRACOS E ANtMICOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

ToI...
R.sfri.d..
Bronquita
Escrofulos.

- Convale.cençu'
VÍNHO CREOSOTADO
É UM _ADOR Da SAÚDE.

Livros, Romances etc.

Imex Internacional Ltda.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indústrias Reunidas s. Ati
I

Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul Procura
Balancete da DESPESA ORÇAMENTARIA, reterente ao mes de Dezembro de I951. Otto Baümle, restden
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! te em Oorupä, procura

DESPESA ORÇA.MENTARIA emprego para seu filho,
I PRBVISTA de 12 anos,. de modo

que possa o mesmo Ire
quentar o Ginásio nesta
cidade.
Informações nesta ge

rência.

TITULOS
TOTAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Legislativo
Diretor da Secretaria
Remuneração aos Vereadores :

Representação da . Câmara
Aquisição de móveis e utensllíos
Material de expedlente, livros
Serviço postal, telegráfico, etc.
Assinatura de Orgãos Oficiais
Publicação do expedíenre da Câmara

Executivo
Subsidio ao Prefeito

.

Representação ao mesmo

Aquisição de veiculos, móveis e utensilios
Aqulslçêo de combustível pera o auromovel
Custeio de veiculos, móveis e utenslllos
Diárias ao Prefeito quando a serv. fora do Munic.
Secretário - padrão S .

IImpressos e material de expediente. '

Serviço postel
Serviço telegráfico
Serviço telefonico
Publicação do expediente
Assinatura de íornaes

I

Contador - padrão S
Almoxarlfe - padrão M
Auxil. Agente de Estar. (2) padão M á Cr$ 800,00
Livros e impressos
Despesas de trensp. de func. quando em serviço
Diárias a funcionários em vlagens e serviços
Motoristas (3) padrão L.á Cr$ 750,00
Porteiro-continuo _. padrão K
Serviço de ltmpesa da Prefeitura e Intendência
Tesoureiro - padrão S
Amanuenses (2) um padrão P á Cr$ 950,00 outro

padrão O á e-s 900,00
Escriturário padrão M
Quebras ao Tesoureiro
Intendente-exator
Aquisição de talonários e livros
Fiscais (3) padrão O á Cr$ 900,00
Fiscal-Distrital - padrão L
Carcereiro - padrão I

.

Subvenções, contribuições e auxilios
Ao Asilo Colonia Santa Tereea.ü.eprosérto)
Esmoles a indigentes
Assistencia médíce-termaceutíca
Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo a maternidade e lnfancle

EDUCAÇÃO PÚBLICA
Aquisição de móveis e ureneillos
Material didático em geral
Aluguel de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados
Vencimentos dos protessoree das escolas isoladas,
sendo os titulados Complementarlstas padrão I e

os não titulados padrão G
Gratificação á professores que regem cursos des
dobrados, sendo os titulados á Cr$ 150,00 e os
não titlj,lados á Cr$ 120,00
Vencimento de professores inativos

Aquisição de material pera a biblioteca
Aquisição de livros pera a biblioteca
Assinatura de jornaes e revista
Inspetor Escolar padrão P
Viagens de Interesse de serviços
Contribuições ao Estado para manutenção doa
cursos complementares anexos aos grupos Abdon
Batista desta cidade e Tereza Ramos de Corupé,
e Euclides da Cuuha de Retorcida
Bolsa escolares
Contribuição para o Cursö N. Reg. de Corupa

.

SAÚDE PÚBLICA
Gratificação ao Delegado de higiene
Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpesa de valos, boeiros e sargetas
Combustível para transporte do pessoal

FOMENTO;
e material

Auxilio á Associação Rural ,

Aquisição de sementes, maquinas e transporre
Compras de remédios
Compras de animais
Operarios da fabrica de tubos de cimento
Zelador do Cemitério - padrão I '

Operáfio do serviço de cemitério
Comissão a agentes fiscais

Construção e conservo de logradouros publ,
Operários do serviço de ruas, praças e jardins
Para serviços de ruas, praças e jardins
Combustível para transp. do pessoal e material

Construção e Conservação de rodovias
Departamento de estradas de Rodagem
Cocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública
Ilumlhação públíca da cidade
Iluminação pública de Corupä
Iluminação pública de Retorcida
Energia de motores, etc.

JaraguáEmprego Assernbléta Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
São convocados os sensores acionistas da

Indústrias Reuoidas Ja�aguá S.A. para a Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se no dia 16 de Fevereiro
de 1952, as 9 horas da da manhã, na séde social �
rue Quintino Bocaluva, 715-901, a fim de delibera
rem sobre a seguinte ordem do die:

I - Aprovação do Balanço e contas do
exercício de 1951;

II - Eleição da nove Dlretorla;
III - Eleição do novo Conselho Fiscal;
IV - Assuntos de ínteresse da socídade.
- Notar- Achem-se a disposição dos snrs, acio

nistas os documentos a que se refere o artigo 99,
do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1952.

RODOLFO HUFENUESSLBR
Diretor

A S í F I L I S.

9.600,00 8.400,00
27.255,00 58.000too
2.430,00 6.000,00

4.500,<10
145,00 1.000,00
256,20 500,00

r 200,00
·3600.00 3600,00

36.000,00 36.000,00
12.000,00 12.000.00

639,00 1.000,00
- 4.699,20 2.000,00
68.709,40 50.000,00
900,00 3.000,00

17.900,00 16.800,00
8.790,00 10.000,00
650,00 1.000,00

1.472,40 3.000,00
671,70 2.000,00

7.450,00 12.000,00
570,00 1.000,00

16.400.00 16.800,00
13.025,00 12.000,00
26.100,00 24.000,00
8.224,00 8.000,00
697,50 1.000,00

8.610,00 12.000,00
53.510,00 34.200,00
13.550,00 10.800,00
1.800,00 2.500,00
17.900,00 16.800,00

23.050,00 27.000,00
13.650,00 12.000,00

600,00 600,00
16.500,00 18.000,00
6.036,50 9.000,00

47.400,00
I

39.600,00
15.250,00 ·11.400,00
11.800,00 9.600,00

-2;080,00 2.080,00
660,00 1.000,00

11.677,00 5.000,00
18.717,00 10.000,00
3.854,00 2.000,00
6.865,00 10.000,00

152,00 1.000,00
3.979,00 6.000,00

2.000,00
1.440,00 5.000,00

185.928,00 123.200,00 I

61>0,00 5.000,00
28.400,00 16.800,00

500,00 500,00
1.713,90 3.000,00
454,00 .500,00

15.450,00 I 13.800,00
1.200,00. 1.200,00

14.400,00
21.500,00 18.000,00
27.000,00 27.000,oQ

3.600,00 3.600,00
2.441,40 5.000,00
7.968.70 8.000,00
16.759,80' 10.000,00
19.641,00 2Eõr.Ooo,00

7.200,00 ·7.200,00
5.642,20 20.000,00

27.419,00 20.000,00
2.657,70· 30.000,00
8.213,00 8.000,00

11.800,00 9.600;00
6.000,00 ·6.000,00
7.056,20 12.400,00

136.404,30 90.000,00
57.000,80 25.000,00
20.792,20 12.000,00

45'3.494,60 379.320,00
5.900,00 6.000,00
1.200,00 1.200;00
19.152,70 24.000,00
5.976,00 6.000,00
1.605,60 2.000,00
5.899,40 6.000,00

t UMA DOENÇA O.AV....MA
MU11'O PEAfGOaA �AAA " F".
Mft.J" € �..._ " AAQA. OGMO
UM 80M_. Me '"AT".
_HTO� FLAOt!LO

UH O

UIXJR Df NOGUEIRA
.1Aus BE M__U SOB
_ ..._.._ COMO:

REO"'_TleuO
...a.óFU,-AS
E.�.NHA.
FIsTlILAS
" .... O • " A.
eOZEMAS
FERIDAS
DAaTROS
"ANCHAS

.......,.���� ...............����

I ' Farmacia Central I
DE CARLOS JRAlFEH.J.H:ANN )

. "A MAIS A�TIGA" J
I Av. Getulio Var�as, %18 - Jaragl. d, Sal - S. c. �

Drogas nacionais e �strangeiras,. encontra-se, �

�����"'ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHeCIDO MÁ 71 "NOS
VENDE·!If. EM TÖDA P"RTI!.

Orgãos e Harmonios U8OHN"
Sempre preferidas
pelos entendidos •

HARMONIOS: 12 modelos
especiais para VIAGEM,
CAPELAS e IGREJAS

..

ORGAos: São fornecidos
em 6 disposiç6es a escolha

40s interessados
PREÇOS DA FABRICA

Peçam catálogos e de
mats informaçOes ao

REPiESENTANTE GERAL
para Paraná e Santa Catarina

PAULO KOBS - Caixa Postal,39 - SãO BENTO DO SUL
Estado

_

de Sa�ta Catarina

Artigos para ,r.sentes
em geral, sempre novi
dades.

CASA REAL

(t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�
ii Peça sempre ii

li UF É SAUER li
1& , ::

i�::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .::�)

Foguetes marca

Bomba Atômica
Imex Internacional Ltda, ...

e=.==========�,-
PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,

\

COCEIRAS,
. \

F R I E I R A S,
ESPINH.ÀS, ETC.

Restituições de impostos de exerclclos encerrados
Extrenumereríos
Construção de prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos
Salérlo-Iarntlta
Construção de casas populares
Seguros contra ecídente do trabalho
Seguros contra bens möveís e imoveis
Contribuições ao I.A.P.I., I.A.P.E.T.C. e S.E.S.1.
Contribuições e L.B.A.
Para custas e emolumentos previstas pelo decreto
Ieí 93 de 1-4-42.
Subvenções concedidas por lei a diversas Instlt.
Subvenção á Assoe. dos Ex-Combatentes, sessão
de Jaraguá do .sul
Despesas imprevistas
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas
Cr. Especial Lei n. 4

Idem Decreto, n. 24
« 25
« 29
« 38
« Lei n.21
« 19
« 24
« 28
« 29
« 22

Descrlmtneção do saído:

600,00
18.000,00

33.200,00
.26.000,00

12.000,00
2.500,00
15.000,00
2.500,00

18,00
38.358,60

65.829,60
.25.480,00

7.690,40
'2.499,40
14.857,40
1.005,10

370,00
.13.940,00

1.000,00
28.qoo,00

4.800,00
15.000,00
2.000,00
9.000,00

4.800,00
99.007,80
5.004,80
4.990,00

291.762,60·
597.255,70 ..,��"'!!!!""--

8 5 1.666.100,00
. 00,00

127.500,00
126.400,00
1.500.00

30.000·,00 I57.400,00
20.000,00
15.000,00
30.000,00·

3.253.o'64Fo
606.434,80

3.859.4'99,6õ
Em numerarto sonante
Em bancos
Em bonus do Estado de
Santa Catarina 320.000,00 _

Contadoria da Prefeitura Municipal
ARY FRÚET {

Contador

667,JO
285,766,90

606.434-,80
de Iaragué do Sul, .'0 de Janei.�o de 1952.

.

ARTUR MULLER
Prefeiró

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A exemplo dos anos anteriores, realiza�se hoje nesta cidade, com tedes c;lS pompas, a

grandiósa festa e� louvor á São Sebastião
-

,

A missa soleDe será rezada 'ás 9 horas pelo' Reverendissimo �. Leopoldo Mijller' e caDtada pelo Côro local

Cartas &

Perguntas
f

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA LIda. P.B. - Jaraguá. O, serviço
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 -' Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39 de alto-falantes depende

!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Í!!!!!!! !!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ de líceqça da Prefeitura
ANO XXXII JARAGUÁ DO SUL DOMINGO 27 de Janeiro de 1952 SANTA CATARINA Ns, 1.677 Municip�l. , ,

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- •• B. - CDrupí. Procure um

advogado.
A. S. - Jar.guí. Cada doi

do tem a sua mania. O
P-9, ou "Fino-trato" co-, I perambulou pelo Brasil tarde que a mesma éra mo é mais conhecido, tem ,.

t
. � t d Da Associação dos Servidores Públicos de d d MN .d

In erro, nao encon ran o uma nota de vinte adul- S ta Oatari d FI' lí b
a _a gran eza. eteu-se-o ano passa o, em

pouso certo, embora terada com o �créscimo an a atarína, e orianopo IS, reee emos a co- lhe na cabeça que é oAgôsto, o «jornalista» seja uma «sumidade de um
. municação de sua nova diretoria, para o bienio "tal", Sabe tudo, nãocom <<15 anos de tarim- cultural», termina sua Dadazeroi 1"'" 1952-53, que ficou assim constituida: passando, na verdade, deba», homem de '«fino carta afirmando sua alta sr O I pa�e acf° icra, ,0 Dr. Haroldo P. Pederneiras - Presidente do um semianalfabeto (emtrato»; diretor, locutor, estima e grande consí- n�

e fra °d oP; ��IU Conselho Diretor; Osvaldo Simões Corrêa - Secre- duas línguas, como diriaredator e sabe lá o que deração ao sr. Artur dete����oçona oE�t�:dna '3' tario. do �onselho �iretor; I�defön.so Lin�ares .

um jornal de Blumenau:mais da Rádio Jaraguá, Müller. Retorcíd
e Presidente; Cel. DaVI T. TalOIS - Více-Presidents: português e alemão). 'Re-endereçou ao sr. Preteí- O Prefeito não lhe E' e�eaÄntonio Dlas que Silvio. Marques de Olhrair.a.- 1. Secretári?; Osval- benra-se em elogios ato' 'Artur Müller uma deu o emprego e nem declarou ter 63 anos de do S�lvelra ':' 2.. Secretario; Ro�erval SIlva - .Te- si próprio com uma semcarta pedindo emprego. lhe deu bola, por isso idade e residir em Rlbet- soure!ro; Helad�o plse� da VeIga - Te8ou�eI�o- .cerlmonla de pasmar. DizEntre outras elogiosas é que ele agora foi tão Grande, afirmando subst�tuto. qOIDISSaO. FIscal: . Vasco. de Ohv�Ira que tem sangue real nasreferências, dizia essa atacado da «raiva» que ter recebido a nora de Gondin, �eho Mo�telro, Osni Pauhno da SIlva, veias, chama Rui Barbo-

'

bisca:
. anda grassando não só no um desconhecido. Foi M�noel DI8íi, PerCIval. Oalado Flores, Oarlos Fe- se de cabra, pronuncia

. «�Sl� sendo, e tenc/o gado bovino mas tambem aberto inquerito. drigo e Emanuel Pereira ce Campos. megera em vez de rnegé-t,c/o enseJo c/e observar, por em .outros animais . ra e détrtros em vez de
injunçio prolissiona/, vossa Se o nosso s;udoso Eslava na solãl, o la.rãD

milda Clara Bertha Ehm-�� demtos e
.

outros erros'esclarecida e ponc/erac/a ca- Werner Buhr ainda los- Um menor de cor pre- ke; Antonio de Goes com Cure seus males e poupe seu I que nem o �o. ano prima-r.teristica ac/min_istrativa ,. se vivo, na linguagem te, estava agindo no Ci- a srra. Deocadia Alves e bom dinheiro comprando. 811 rlo, faria.I�ente c/os prom,s��r�s c/es- previlegiada de boemio ne Buhr, no qual era em- Carmello Maruttí com a FARMACIA NOVA
E o cabotino maistino» c/o Muftlc,p'o c/e O chamaria: BOB O! pregado. srte. Maria Flôr. completo que já apareceuJaraguá c/o Sul,: o qual, em

por... aqui.b6a hora, houve, por bem Balanço Municipal Subia pelos fundos do
AniversArias

de ROBERTO M BOR�T. G. G. _ ,São Benlo do Sul.I I Palco, entrava no sotão,e eger-vos á curu

governa-I .

. .

.. que dispõe de maior sortime�. Pelo que estamos infor-mental, permito-mel con- A PrefeItura encerrou do qual arrancou uma Faz anos hole a rnem- to na p�aça e oferece �eus artí medos as obras de am-sultar-vos sôbre a pos- seu Balanço. anu.al co,m taboa e por ali entr-ava na Elvira filha do sr gos a preços vantal·sos I'
-

d
.

d BId d I ., t' r d
,. p raçeo a usma e ra-síbílídade de obter uma um sa o ispomve ue nos compar imen os a "Yaldemar

.

Rau,

,comer-I
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua cinho já -corneçaram. Pe-colocação no quadro Cr$ 606,434,80, sendo cesa, onde pratlceva rou- ciente _em Estrada No,-:,a. --<!J�� lo menos já está sendomunicipal, ou, se pos- Cr$ 320.000,00 em bonus bos. Amanha a srta. Remtll

transportado para alt osível conseguir outro do. Estado. de Santa �a- Por um Qcaso, as 11 Wolf.

I �
t' .

I S d I[unto ás autorídades tarína, que rendem o Juro horas da manhã, uma Dia 29 li .srte Aurora , TOSSES t BRONQUITES 1 ma erla. egun o os ca -

. .
'

"

culos, em Novembro de-competenteR, em conso- d� 80/0 e resgatáve�s por empr,:_grada notou a de�- An.na AirOSO, fll�a do sr. � 11880 tREDSOTADO verá estar feita a Iig�Çã.Ónância com os meus sorteIo semestral ate 1956, locaçao da tabua e VIU LUl� Gonzaga AIroSO. (SILVEIRA) Florianópolis _ Jaraguá,reais Qonheeimentos»., e o r�stant� em dinheiro I uma parte do pé do,ma- DIa 31. t�anscorre � _

GRANDE TÔNICO acabando a agonia.«Não pretendo ser-vos dep�8ltado nos banco:!> Ia�dro. D�do o alarma, data natahcla da gentIl
'o meu nome ainda de locaIS. fOI ele detido e apresen- senhorita Iria SalIer.

1-lembrança, tenho a hon- Bxcluido o empresti�o tado ,ao dr. Juiz de Di- Dia 1. festeja sua data '

ra de, para tanto, indicar de Cr$ 500.000,�0. feIto reito por se tratar de natalícia a' gentil senhorio
o sr. Ney Franco, dig- para resgate da.diVIda do menor. ta Alice Pedri, filha do

Inissimo Presidente da governo anterIor, que Não será efeito do ci-, sr. Antonio Pedri, profes-
Câmara Municipal de I m_ontou a Cr$ 68.3.282,4�, nema? sora em Ribeirão das
Jaraguá do Sul». nao deve o erarIO mUDI-

Giardini Luiz LeRzi. Pedras Brancas. Na mes-

_ cipal a ninguem. ma data o sr. Alberto
.«Impoe-se-m� - o de�er' Os seus bens patrimo- PO,r áto do Sr. governa- Murara, residente em Ne-

L
CAIXA POSTAL 11

frlzar que favor politIco niais' foram aumentados dor do Estado foi aposen- reu Ramos. A senhorita JA II A & U Á O O SUL - Sanla Calarinanenhum habilita esta de Cr$ 390.518,30, sendo tado o professor Giardini Hiltrudes Voigr filha do
minha pretenção, nem em bens imoveis Cr$... Luiz Lenzi, que exercia rrancisco Voigt.interesse partidário de 100.329,60. ' " o cargo na escola de Bar- Dia 2 fazem anos os
qualquer espécie in- ra do Ribeirão Grande. trigemios Lino, Mario f!
flúe� senão o .de confiar Adulterando, .otas Educador capaz, com Francisco, filho do casal
os meus objetivos a reais serviços prestados Voigt. O sr. Antonio
quem laz ,tambem po, lema Na casa comercial da durante mais de 25 anos Mahfud, funciondrio' da
governamental c/e sua viela viuva de Antonio Tobias a instrução pública, vai Agencia dos Correios e
pública sobranceira, procurar apareceu um cidadão, fa- esse funcionário gosar Telegrafos nessa cidade.
os homens para os cargos e zendo uma compra de

agora de um justo repou- Dulce Sathu e Isolda
nio os cargos para os cinco cruzeiros e dando so. Mayer, filha do sr.' Car-
homens... para pagamento uma no': Ao velho amigo do los Mayer.E, depois de pedir ta de Cr$ 200,00. A em- "Oorreio do Povo" um A todos os aniversa-
uma entrevista que pregada sem mais nem abraço. riantes os votos de feli-
«muito ô honraria») essa menos passou o troco, cidades do "Correio d,o
ave rara,. geniosa, 'que tendo verificado mais Advogado Povo""

Acaba de se estabele
cer nesta cidade o Dr.
Murillo Barreto de Aze
vedo, recem formado pela
Faculdade de Direito do
P�aná. Ao novel advo
gado os nossos votos de
felicidades nesta terra.

LOCAIS Associação
Públicos de

dos Servidores
Santa Catarina,

Sem comentários!

•

I
I

CALCADOS

I R G O
são 8S melhores e mais baratos

PRODUTO. DA:
INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.

, ,

.i!!ii!::EiiIi!='�I:iIi!!E:!E!E:t!!i!!:!==HEElII!EE:�iIEi!j;Ellllii
mF' b (Sezões, Malárias, m

,1-' ,., r�s Impaludismo M
iii �; - � Maleitas, Tremedeira iii
II - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - III
==

.
-

:.:

I "Capsu las Antisesonicas I
I "Minancora" I
I Ern' Todas as Boas Farmácias I
n É um' produto dos Laboratórios MINANOORA I
i- '

__:Joi��ille' - Sta. Oatarina - ,I
E=!��!!-::===�===:��!!_i=i:iiiil!==:;:E!!;;I!�mi=;:;

Albuns para' fotografias
Imex Internacional Ltda.

Casamenlos

Realizaram-se ontem na

sala' das audiencias os

seguintes casamentos:
Hilario Vogel com a srta.
Elisabetha Steindl; Alvino
Butzke com a �rta,. Ro-

I I
•

,
({]), §a�ãto �' '" ,

(�arca :,Registr� �18JA NAfJe�

V�rgelJ1 �specialidade' ��_':INDu._v��f/",,_�
da CllA� WEIlEt llN]])),l[J§lflllAl = ,JJoinvillie ��9Á���RCf",

ESPECIALIDADE
não deve faltar em casa alguma!

, , .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


