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do E s Iad o fI energia elétrlcc
Decpeto N. a�6 ESTADO DE SANTA CATARINA

O Governador do Estado de Santa Catarina,
GUIA DE PEDIDO DR IffSCRIÇl0

no uso de suas atribuições, DErRETA: IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇÖES
Art. 1 . ...,.... Sejam renovadas as ínoríções dos Exercícío de

contribuintes do Imposto de Vendas e Clonsígna- j"" :
..

ã
ções, de que trata o artigo 10, do decreto n. 72.

nscnç o n
.

de 28.12-1936.'
A COLETORIA ESTADUAL DE

.

§ 1. - A inscrição de que-trata êste artigo _ .

será renovada mediante -guias assinadas pelos Declara:
Interessados, isentos de quaisquer emolumentos Nome do contribuinte

.

ou selos e obedecerá ao modelo anexo 80
. _ _._ _ __ .. _ .. L •• _._ •••••••••••••• _ •••••

presente �ecreto. Bstäbelecído em _. _

,º-ed�ci! 2�m. ����cr��;�c�:�s,c�:to���� �:�� PJ�; R���···d�····c��é·��i�·Mun. de - .. - -.-- .. -
.

quaIs a prImeIra será entregue 'ao contríbuínte;
, .

a segunda permanecerá no arquivo da Coletoria;
.

e a terceira será enviada à Diretoria. do Serviço .

de Fiscalização da Fazenda, para efeitos do Data do íníoí d
-

.

cadastro geral.
10 as operaçoea .

§ 3. - A primeira via substítuírá os cartões
Motivo da inscrição _

de inscrição de que trsta o parágrafo 4., do artigo Inscrição anterior n em data de
.

10, do decreto. n, 72 de 28·12-1936. na Coletoria de Mun. de
, ..

Art. 2. - A inscrição será obrigatória para O t b 1
.

todos 08 estabelecímentoa cujas operações este-
es a e ecímento a que se refere esta:Jns-

jam sujeitas ao pagamento do Imposto sôbre críção é � .

Vendas e Consignações, ainda mesmo se tratem Matriz em

. de filiais ou postos de vendai, com escrita fiscal Filiais em·········�··········:····················;··········
.

centralizada na matriz.
.

.

Art. 3. - As firmas, sociedades; comereían- :
.

tes e todas a. pessoas que exercerem qualquer : : � :
.

atividade eomercial no território do Estado, com
Sendo fIrma soeíal ou socíedade enomma:

.

Oon-

ou �em estabelecimento, - isentos do pagamento trato ou estatutos registrados sob n ,

��r:���s:o às����rYc��da�a� C3��fo�f::e�e fi�:� em
�

da Junta

jurisdições, para os efeitos de estatística fiscal Oomercíal
de

_ -----

pree:qch'endo, e.m três v.as, � r)t.fiJpectivl;\. de.cla_ra- ,..{'l;.;-."•••. ,
.•..••de.,., ; .. :� .. i .:.:'"�e 19

.

ção, conforme modelo anexo, ao presente decreto.

Art. 4. - Os contribuintes atualmente já .

CADASTRO DA REPARTIÇÃO
inscritos, procederão à renovação de suas. ins-

Insoríto lob ,n.................... Fichado em
.

eríções a partir da data da publicação do pre- em
.

-sente decreto e à proporção que Iorem.adquírín- -----,-....,,------
do estampühas do Imposto de Vendas e Consigo Coletor

nações até 30 de abril de .962.
§ L - A esses contribuintes fica facultado Visto - em

.

manterem o número da sua atual inscrição ou

optarem pelo novo número de ordem, -�--------

Chefe de Secção . Enc. do Cadastro
a) No caso de optarem pela nova numera-

ção, �erdhes-à permitido utilizarem carimbo para
GUIA 'DE PEDIDO DE REGISTRO

a Indícaéão, do novo número de inscrição em' Exercicio de
seus pal?éis ou netas já impressas com � "nú-

.

. _., .

mero antígo.
CONTRIBUINTE ISENTO DO IMPOSTO SOBRE

b) Verificando-se essa opção, a Coletoria
VENDAS E CONSIGNAÇÕES

onde se processar a inscrição fará constar das A Coletoria Bstaâual de : ��..... Consternou profunda-
respectivas fichas o número anterior da inscrição

mente a população' do
do

, c§n�:ibuiW�' caso de cancelamento de inscri- i��·�i·�··d�··i"�p�·�t�···��b;�··V��·d�·�··;··c��;ig��çÕ�;� �::r:���,��iCJra �� f:�
ção, por motivo de cessação da atividade DECLARA; corrente, do Desembal'A

transferenc�a do estabelecimento ou quaisque; .Nome da firma
.

�ador Urbano Müller

���::á :�ti���x�d!e:�e�!�:erf�::t:ep!���i�t�� Denom. do est�b�i���·.-.·.·.·.·.·:�·.·_.��::::·.·.·_.�::::��·.·��:::��...�::::::��._._.::::�� T��b��al �r:s�:s�:ga, d� ------_---.--
ressados. Estabelecido em

_.............................
figura de grande proje-

Em construça� nos.
.

§ 3 A inscrição de que trata t d M d ção juridica. E.U.A. a m�lOr radlO-

to ierá intransferivel e obrigatoriame�� ere:oc::� Aii�i"d�d�····Ö·��·�;�i�1
uno e

O extinto, éra tam;.. emissora do mundo
da sempre que houver qualquer alteração na

_ _.......................... bem diretor da Faculda·
.

�

respectivadeclaração..
de de Direito de Santa Washington. - A Ma-

Art. 5 - Dos novos pedidos de inscrição, D�t�_·d�··i�·i�i�···(i";�··�ti�i"d�d�;·.:::::.·.·.::::::_. �:::::.._..�::::: �:::: Catarina, sendo pessoas rinha .àmericana anuncia

bem como de cancelamentos, transferência mu- Motivo da isenção
de largas simpatias em que a flstl!ção emissora

. dança _de número de inscrição, ou qu�lquer - _- todas as camadas so- mais - potente do mundo

alteraçao correlata, deverão os coletores subme- ,.... ciais, pelo seu saber, está ém construção, P'!rto

te� ao «visto» �o fiscal da zona as respectivas Isenção ���fi;�;·d�··�·�::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::p·�i�::::. sdua hdonestidade e gran- ddewSnohhmish, no Estado

gUlas ou requerImentos.
es otes de cora.ção e. as ington. Esse posto,

§ 1. - Os fiscais deverão anotar devida-
, ,.......................................................... que ·possuia. cuja antena mede dois mil

-mente todas essas alterações, dando das mesmas
e duz�mtOl� metros, per-

mensalmente, ciência ao Inspetor de Fiscalizaçã� O estabelelecimento a ···q��····;·�····;�·f�·;�·····-;;;t; O Governo do Estado mitir4 ao �1I0 Comando

e Ar!ecadação de Rendas de sua Região, e este inscrição é decretou luto por trel!! da Mafinna o contato

ao dIretor do Servo de Fiscalização da Fazenda. M
_ - dias, tendo tambem o com toda as unidades da

§ 2

atriz em � e possui..................... exmo. sr. dr. Juiz de Esquadra no mnndo in-

colet?re� no �:n!:��a�e ds�r������8:��!�:�ã�el�: Filiai(s) em
_.__._ "'............................

Direito desta Comarca teiro.

clontrI�Ulntes, dentro do prazo estipulado, as de- ��sp;�:!c::: �::Jdeodif:;: ----------
�ea::e���s . de que trata o art. 4. do presente

Sen10 firma social ou sociedade anonima conhecimento do infaus· milia, es_pecialme,nte ao
ou cooperativa: CQntrato ou Estatutos registra- to passame t d I f'lh d G

3 d
§ 3. - As declarações de que trata o art. dos sob n _em·····:·········........................... digno magiS�;do. aque e Ga�a I S�lle�.,r. adv�����

., este decreto, só serão definitivamente inscri- J "Correio do Povo" t
.

tas depois de informadas pelo fiscal da zona e
na unta Comercial de nes a CIdade, os votos

deverao, após, ser submetidas aõ cvisto» do Ins. . , _ ·.de·.·������·.·���:_._.��::�_._._.:(rEd"9........... apresenta a �xma. fa- de profund,o pezar.

petor de Fiscalização e Arrecadação de Rendas A isenção é prev. no art. __� _

da re6lpectiva Região. do

Ar.t. 6. - Revogam-se as disposiçõem' em
Isenção n : .

contrárIO. Em,. _
de 19 Regist. em ..

._"-_ ...--- ... _--� .. __ .

Govêrno

Fiscal da Zona
Cadastro em

.

S.-F.F., em .

"

P!'lácio do Governo, em Florianópolis 12 de
fevereIro de 1962.

'

IRINEU BORNHAUSEN
João Bayer Filho

Fiscal da Zona Coletor
VISTO em

_
üADASTRO em

. -- .

Em
.-- ---- --

".0

No discurso do Sr. Governador

No setor da energia e. devem ser transfor
elétrica, intenso foi o madas em eletrecidade.
empenho do Govêrno no Por outro lado, empe..
sentido de prover às nhou-se o Executivo em

graves deficiências de dar inicio às obras de
que padecem as nossas ampliação da usina do
usínas, notadamente as Bracinho, no município
de Joinville e Blume- de Jaraguá do Sul, cuja
nau, ambas servindo a conclusão está prevista
duas vastas e ricas zo- para o corrente exerci
nas de concentração in- cio.
dustríal, severamente Com essas providen
castigadas, no ano pas- elas, em breve ficarão
sado, pelo racionamento aquelas zonas a coberto
decorrente da

. prolonga- dos contínuos e ealamí
da estiagem que assolou tosos racionamentos de
c Estado. Problema de energia elétrica, que
tratamento demorado, há vários anos vem as

não fora possivel em fixiando o desenvolvi
tão curto lapso de tem- mento econômico de um

po, dar-Ihe solução ade- dos maís importantes
quada, razão por que parques industriais do
não puderam evitar os sul do Brasil.
enormes prejulzoà cau-

.

No meu programa de
sados à indústria e res- j Govêrno, reservei um

pectivo operariado. No lugar especial aos pla
entanto, no propósito de nos que pretendo exe

ev.itar A repetição dessa cutar nesse Importante
cnse, o Governo do Es- setor da nossa vida
tado abriu o crédito de. econômica. A forma es-

26 milhões de eruzeíros colhida para a execu

para estender a. linha ção desse projéto é a

de transmíssão da Usina da cooperação do poder
I

do Capivari a Jaragfiá público com as emprê
do Sul, de onde distri-· sas par:ticulares, Essa

b�irá energiá-te-r.lOOel€-- eoop'eP8ç:ã(p'.p��itír{r"·às
trloa ao Norte do Esta- emprêsas ampliar ai

do e ao Vale do Itaja1. instalações de. fimas usí
.A associação de ener- nas para atender às ne

gla bidro e termo- elé- ceasldedes locais e' será
trica é o sistema ideal efetuada à medida em

para um Estado como o que o Estado fôr obten
nosso, rico em reservas do os recursos destina
carboniferas que podem dos a tal Iím.

O U b M""I FERIDO
.

es. . r ano u -

em ação. Ia Coréia

Ilr Salles . LONDRE�, .(Up_) Anun-
CIl! o Mlnlstérlo da
Guerra que o general
Rochets, comandante da
29a. Brigada brlranlce,'
atualmente na

.
efront» da

Coréia, foi ferido em

ação.

Inspetor de Região

•
Il

Encar. do' Cadastro
• VISTO

em
_ __ _ _

Chefe da Secção,
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



\
CORREIO DO POVO -, - DOMINGO DIA 24-2-t952 - 2

Aos cinco dlas do mês de fevereiro de um mil
novecenroe e ctncoenra e dois, pelas sete horas, na
sele do Porum, no edificio da, Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, reunido. os vereadores: Ney
Pranco, Willy Germano Geesner, Mário Nicolini,
Adolfo Antonio Bmmendoerfer, Frederlcöc.Curr Al
berto Vasel, ,

Otaviano Tlssí, Walter lerk, Kurt Her
bert Hllbrechr, Alvim Seidel, e Herbert Schneider. '

Sob a presidencia do sr, Ney' Franco foi aberta
a sessão depois de consrereda a presença de núme
ro legal. Usando da palavra o I>r.' Presidente, expoz
aos srs, vereadores, que a finalidade desta sessão,
de conformidade com' a lel e o �egimento Interno,
era eleger a Mesa e membros das Comissões pera
o an.o de 1952. Assim, dando lnlclo a .votação,' o sr.

Présldente, membros da Mesa' e das Comissões di
go, da Mesa e srs. vereadores, passéram a se m'unir
de

'.
envelope e. cada um, de per si, dlrlgíu-se a

cabine, onde se' encontravem, cédulas, e elí coloca..
vam em suas sobrecertes as de sua preferencia. A
seguir eram ditos envelopes, lntroduzídos, por éãda
votante, na urna que se echava sobre a Mesa da
Presidencia. Depois de terem os snrs. vereadores
presentes votado, foram convidados para escrutlna
dores os snrs. vereadores Herbert Schneider e Kurt
Herbert Hílbrecht, os quais apuraram os seguintes
resultados; .pera Presidente da 'Mesa: Ney Pranco 8

+-votos; Adolfo Antonio Ernmendoerfer - 1 e Herbert Imo.llizada
. Schneider 1 voto; Vice-Presidente: Kurt" Herbert Imoveís e ßenfeltorles
Hilbrecht - 8 votos, Oravleno: Tlssl.' - 1 e Walter Construção Nova
ja�.k 1 voto; L - Secretário: Willy Germano Ges- Eslavel '

sner - 7 votos, l Alvim Seidel, 1 Otaviano -Tlssl, e Moveis e Utensilios
t voto em branco; 2. .5êcrelário: Mario Nicolini - 7 Llreneüíos Diversos
vqtos, 1, Orevleno Ti�si, 1 \ Veículos Semoventes
Herbert Scbneide,r e 1 voto Adolfo - Antonio Emmen":, Mtiquinas e Acessorios
d�erfer. O .resultado ,da eleicãa das' Comissões foi, Dis,onivelfOl o segumte: Comiss�o ,'de Finança�,' Economia Caixa
Orçam.ento e Contas do M�niclpi?: Otaviano Tissi, Reallzivel a Curlo- e LlInao' PrazoFrederICO Ourt Alb�rto Vqse�,- WJlly' 'Germa.n0_Ges- Mercadorias ,935.189,40,

" s�er,_ Herbert Sc�ne!der e W�tter Jark: Comlssao de CI Cortentes, saldo Devedor � 27,32700'
,

V��ç�o� Obra� Publicas! AgrIcultura Indústria e ço'_ Titulos a Receber:
. -'

.
m�rclo. ,Adolfo Antomo Emmendoerfer, FrederICO em Càrteira 651370'

. Cur� Alb�rto Va.s�1 � O!a.vian�) T,}s�i. Comi�são �e em Cobrança 101;03õ:00:,Leglslaçao e JustIça. M,,arlQ Nlcol.lm, Adolfo Antomo em Ca'ução' 64�.1:.°6 iO" 75� 071 Oßc 1 7131:.8940
Emmendoerfer e Kurf Herbert Hllbrechr. Comissão' ,',

U u: ,u I. U, o". .�,
de educação, Sa(1de e Assistencia Social:' Willy C�nlat' de Co�ensaçao
{Jermano

; (}essner" ljerbert Schneider e Alvim' Séi.. Ações em Cauçao
d.eI_. C.oml.s��o .ele RedaçãQ: Herbert Schneider, Má
rJo Nlcollm e Artur ,Oscar Meister. Apurados" os
resulfados solicita e obtem -a palavra, o. sr. Alvim, 'p A� S f!j I V A

_S�idel,-,renunciando ao c;'l'gó de memoro da, Comis- 'lia Eiiaivel
,,'

'

.
�

'_
,

- ,

�ao de Educação, Saúde e Assistencia Social. P'üi Capital
I

", 800.000,00
seu pedido deferido pelo snr. Pr(:.sidente. Em segui� Fund,o ,de Reserva Legal 113,419,90
da o snr. Presidente designóu os snrs; vereadores; Fundo de Reserva Especial 270.979,60
Adolfo Al1tonio" Emm,endoerfer eJVa1t�r jdrk, para

Fundo de Depreciacõe,' 325.598,80 1.509.998,,30
re�eQere� e acompanharem alé -a Mesa, o sr. Pre" Ellli"l • Cario e LOlao Prazo
feIto Municipal, que foi recebido, por fodo plenária C/Correntes, ,saldo Credor 628.175,60
de ��. Com a palavra o snr.' Presidente, explica aos Titulosca Pagar ' 10.791,70
snrs. verea,Qores, que Q, motivo dá visita do Chefe Dividendos a Pagar 80.000,00 '

do Executivo 'Municipal, era o de fazer a leitura' e Contas Garantidas ,.. 3ã4�620,10 1.053.593,40 O" W Id'" M-
'

.. ,-

'h"
-
"', i'. <

ent�ega , dQ. relat�rio, reter,ente' ao periodo adminis- Contas d. Cõmp.nsaçlo r.' ,,8 ,amuo aZUfac ao;'
. t�atlxode 1961. Dad� � p�lavra a� snr. Prefeito, Depósito da Diretoria 20.000,00,
este procedeu a r�ferJ�a leJfura ao fl�d\ar, entregou Idem dos, Representantes 18.000,00.- 38.000,00, e•• 81 IM,••
'�nv�aodçOuma,enct.o ,�Pãsnrd' Ppreslde,nte. C�Oi, o Relatório Cr$, 2.601.591,7D Rua M:al�,FIQr.i�nq n. 152 - Jj\R,AGUÁ

,

.' oml�s () e_ '. inanç�s� 'om 'a, p�l�vra o
�

�nr. PreSIdente convoca nova ses$ão para o dici 1'2 jaraguti, do Sul, 25, de:, janeiro de 1952. Clinica geral .médico.' - drurgia 'de adul�9; e" é;t;�nçás
.d�, corrente�'co.rti a

-

Qrde!Jl do Dia seguinte: Discus- -, Bartos,. Dlathermlll Ondas curtas e" Ultr�c'urtas'

s�o do Relatório: Find() O qüet' .roí encerrada a ses..
WALTER GOSCH - Diretor Comercia),. ': -.,_ I�dulqtermia<· Bist'üri-elétrico - EleCt�cauterização

sao a qu�1 faltou o vereador Artur Oscar Meister. HERTA GOSCH - Diretora Técnicll
"

',' Raiofl Infr�vermelqos e aluis.

(ass.) Kurt Hilbrecht ,

EUGeNIO, VITOR. 5CHMÖCKEL - Col'!� ......_......_.....__ÍllllilIIÍIIIIIII...... _

-:. Mario Nicolini ' tZidor reg. -C.R.C."S.C. o', 16.001 r

�1IIIIII-... Ii!!III �I!I. Demonstração da' con,ta de "LUOROS E

"', "
"

",
"

,

" -II!' PERDAS" em 31 de Dezembro de 1951:-

., .�, '•••I_'•••••Mlilll C R É D' I-r o
A�VOGADO ' Mercadorias

Escrzt6rió no prédIo de fiA Com�rcial Ctda.» juros e Descontos
Rua "!,,,rechal Deodoro; 136 , ,Alugueis

.I.ragu., do' Sul

Cârna-ra Municipal:
Ata da Reunião Ordinária de 5-2-1952

I Indústria de Calçados
. Gosch" Irmãos S. A.

OUo ;Weber - Requer llcença; ,para construir
ôenhores Acionistas: mausoléo nas sep.ulturas de 10ha,Í1lf Weber e Karo-

Atendendo tis determineções estatutárias e llne (Weber. '

" " '

prescrições legais, cumpre li esta diretoria apresen-j ,
Orto , Weber - Req4er HceJ]ç� ,para consrrulr

ter-vos OS documentos referentes ao exercício en- meusoléo nas sepulturae ,de' Gustavo Weber e -Ruth
cerrado em 31 de Dezembro de 1951; a demonsjra- Weber.

,"

ção do ativo e passivo, demonstreção da conta" de Harry ,.�chwerdtner.,:"' RequerJicenç� . para cons-

"Lucros e Perdas" e "parecer do Consêlho Piscai. 'ruir � um meusoléo na ,�ep. de Paulo .Schwerdtner. -,

Pelo estudo dêsres. documentos, podeis verlflcar Frederlco 6al'�el - Requer licença par,a, constn}lr '

a situação desta sociedade, que se apresenta sólida, um meusoléo na sepultura de Fredetlco, ôchwerdinér,
sendo o resultado do exercícío satisfatório, perml- Lilly Kratz Kopmann - Requer alvará, de "Ha-
findo a, distríbulção de dividendo compensador. bíre-se.

' ,

Este, senhoree acionistas,' o relatório-com que Guilherme Humberio.Emrnendoerfer -: Idem Idem.
vos apresentamos os documentos do exercício de André R�ndig : �eqQer )icenç� párq .çonetrulr .

1951, que serão submetidos a vossa apreciação na casa de medelra no Imóvel de Bruno Lessmenn.
próxima assembléia ordinária. _ Leopoldo �isoni - Requet licença para cons-

Jara'guá do Sul, 25 de janeiro de 1952. rrulr casa de madeira no imóvel de Ernesto Les-
mann.

'

WALTER GOSCH - Dlreror Comercial julio Alves Rosa - Requer licença para cons-
HERTA GOSCH - Díretora Técnica truír casa de madeíre fre imóvel de Ioão . Plantas-

Detnönstrativo do "ATIVO E' PASSIVO" check.
'

em 31 de Dezembro de ,195.1 '

Georg Wiest - Requer'licença para estabelecer-
se .com pequena oficina mecânica.

II T I V, ,O Adalberto MUller - Requer licença para, estabe-
lecer-se com peqpen,o Engenho de AguarMnl�.

292.205,70 Heitor PereiJ:a - Requer licença para ,esta�ele-
3.899,00 296.104.70 cer-,se',çom fábri�a de colchões, de .mole,

'
.

-

_. Frederico Lawin - Requer licença. ,pard' cons-
trldr . c�sa de alvenaria.

- , ,-11

c

Despacho "Como. Requer"
.

Fausfin� p;, ;RI,I�ini ,- R.�,Íler �aric�I�D1�9JQ" dos
1:.18609'40 Impostos si automovél partIcular e, dua$ .(21 biti-
U • r., 'eletas. '

.' . ,

De,pacho "Cancele-se;'
c

Albano Kan�ler - Requer: certidão si .há ou não
falta de profjssional�Lconstrutor�s no MuniCípio:

-

, Albano
., J<a,o�ler - Requer certidão i:nénêlonando

quais os profiSSionais iotados no MooieipiO;:"
,Despacho - "Certifique�se em, Separã.é:lol' •

.

Ind� e C�'!I�.: H�,r!Dann Weege S/A. '';' Requer
seJa tor_nado �em efeIto o la;nçalQ:tJ\to, irupQ.sto si
Pfoduçao Agrlcola e Industrial. "

38.000.00 '

_
Qtt·91Wi!gQ�r ,.' Recl�m.a�ão c9ntra a :pavimen-

___�,Ji'li,'!!Ó. taçao.. '

" ,

'Cr$ 2.601,591,19 Alfonso Buhr � IMm Idem Idem.
Adolfo Fidler - Idem Idem Idem",

'

Georg Buhr, ,- Idem Idem Idefit',
Despacho. "Ar,qUiv�-)sc(�

.
..

. ':_......

Diret�ria do ..D.B.B.A.S. da Prefeitura MUQicip�1
de,: Jcu:agua da Sul,: 21 de Fevereiro de' 1952. ,.' •

;<.... .� .t ._

-OCTACIUO P. RAMOS,
'l)iret�� do"D�l> • do ):�'pß�iente
... ,'_ '.' ;y., I·' ',",

II

. Cont!ãtos,' Dis�rátos, Atas� BalanQos,
..

'

As
slst�nc�a' técnica contábil, jurídica e fiscal.
ServIQos, comerciais em geral.
Corretores da Co. Nacional de Seguros

"Ipi{anga':., ,
,

.

. Apó!ice 'que' repres�nta garantia e pra-
vldenCia. ' ,

'

Op(l.r{indo eß;t Fo.�o-Aêidentes do Trabalho e
PessQal. , ,

,

.

i,

-, ,

Tr�n�spo.rt�s< �. Automóveis, Responsabilidade CIvil - Fidehdade;,
,

,Planós de seguros, sem 'cQlI!promisso.
I

iA COMERCIAL LTDA.
. :C-uma 'organisàção,às suas ordens!

EUOÊNIO �. $CHMöCKBL .. Econt'Ó1ista e Contador

Relatório da .Díretería

44.936,30
83,291,40

100,00
390.301,70

1.779-.851 ,40
28.562,90

600,00
Cr$,1.809.014,30

Pa�recer do ,CoD8elho, ·Piscal __------.'_' ........_..............__..;;..._

"

'

, ,Qs abaixo assinados, membr.o� do '<':onselho" e
-

A 0'., ,
" ,

..
','

,

"

n. : d
'

"

-

Fiséal 'da sociêdade anônhrta "Industria de"Oalçadps. "

cons�quencla, e�te cop.se�lp "e "'� ,p-�a�ec,r
,

Gosch Irm�os 'S/A,", tendo examinado detidamente qpe,as �ntas e doc�mentos .�Pt,e�ladQ� .se!am ,�ap.�o:
o 'Balanço, demónsfràção de ·'Lucros ! e ,Perdas" V4dQs, pela Assembléia Geral dQ� sen.t,QI:!'s AÇ,I(),Ql,S

reratorio da diretoria e contas referentes aOlexerci: ras
•. 1•.r�a�,�', do ,c;;:.u""I, 25 de ja�elro de 1962:

cio de /1951, elU:oAt�êllldo tudo em perfeita ordem, • �

manifestam se favortivelmeôte 'ao critério adotado,
por éntenderem qUe o\IBesmo consulta os interesses

'I sociais. '

Magresa
Cançaco
PaUidez
fraqueza

É iDdilpeàaa.,.a
o UIO do

jardguá do Sul, 25 de .jan'eiro de i 952.
'

'(.. -

.' .

,

WALTBR 'GOSCH - Diretor 'Comerctal'
HERTA OOSCN - Diretora Técnicä i

.

.�, '., EUGeNIO, VITOR,SCHMÖCKEL'·- Con�
tá&,r reg. C.R.t.S.c. n, 6.öoi ','

.

"

'IßBOLIIO
DE ORH,

/

,BDMUNDO SPLITTBR
:P:' 'ftQBb�'#j�ö'; t1�BLL�,R
CARLOS LBPOLbÓ MBY

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Br�di!rod�1 A C ô r

A, pedido

bichinhos, pois a ter de
morrer dêsse mal, é
preferível o ,suicídio
mesmo.

Franqueza no caso, não
ISOU médico, mas de
acôrdo com a novíssima
lei penoveana, «NÃO
HÁ CAUSA SEM EFEI·
TO, NEM EFEITO SEM
CAUSA», meu palpite é
que a causa dêsse mal
extranho são os progra
mas do P - 9 mesmo;
pelo menos manda a

gente pensar assim a

heróica resolução e ·0

triste Ifim dos pin tinhos
do compadre Heusi.

Céu
Meu caro Brederodes:
Roubo hoje alguns

minutos de meus afaze
res para dizer-te que
gOitei,,_ imensamente, da

. descrição que fizeste,
pelas colunas dêste se

manário, do gesto herói
co e triste fim de
dezenove val�ntes pinti
nhos.
Pobres bíchínhosl Man

tiveram até o fim suas

convicçoes, resolvendo,
num gesto corajoso, sui
cidarem-se e para isso
lançaram-se num abismo;
perderam, dessa forma,
a oportunidade de oon

tinuarem sorvendo, por
mais algum tempo, os

maravilhosos ensinamen
tos do saber clássico,
irradiados pela afuínhads
figura do P-9, o maior
filósofo do século, se

gundo ele mesmo.

Conquanto que lamen
temos o prejuízo de
nosso amigo Heusi, lou-
vemos, entretanto, a

atitude desassombrada
de seus bravos pintos,
preferindo o suicídio a

morrerem, aos poucos,
respirando a atmosfera naturalmente, mas sua

contaminada pelos vapo- atmcsfera superlotada
res alcoólicos expedidos pelo bafo embreagador de
pelo «FINO TRATO»" AAUUGUUUSTO SIlIL·
através das ondas da VIO E SEUS ARTIS·
Rádio Jaraguä. TAS, em compensação
E a propósito, \ campa seus ouvintes serão

dre Brederodes, anda AAUUGUUUSTO SIIIL-
por aí uma terrível VIO E SEUS ARTIS-
epidemia de dôr de TAS.
barrigal com desarranjo ] E qualquer seme

intestinal, pertináz doen- lhanç. das personagens
ça que até

"

agora OI!! com «REFINADOS TRA·
médicos não consegulram TANTEfj» é mera coin-

•debelar e dizem tratar- eidêneia.
se de moléstia desce- Até lá, o abraço do
nheoida. teu compadre
Olha bem, compadre, CUTÚ CAEPIRA

que vale no caso a

filosofia dos inocentes (Um Leitor)
-

Por AL NETO

Bels Imeveis
Saldo desta conta 922.815,50

BelS Moveis"
.

SaUo desta couta 829.304,50
Valores pertenceJltes 10,MlIlie.

Saldo desta conta 335.000,00
Caixa

\ Saldo desta conta 667,90
If::::::-'::::::::::::::::::;::::::::::::=C:::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_.::::::::�

Fundos Dtspóntvets
li .

, 11 Divida ��:�ao desta conta 285.766,90 tf::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'-r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::n
li AU TO JARAGUA S. A. -li Saldo d,esta conta

__4.....,..6.-467,70 2.420.022,50 1:.::1 11= 1P O § I@IffiI6J{.. IE TO>
==11 •.••!.:iii Rua Marechal Deodoro, 991 ii . �. "

li . ii PAS S I V O ii ii

ii Oficina Mecânica e Posto Texaco � Divida FlutUDti II RUA MARECHAL DEODORO DJl FONSEOA, 158 iI
ii Serviço FORD Autorisado' II -Saldo desta conta 500.000,00 li JARAGUÁ DO-SÚL - STA. OATARINA ii
�. ii Patrimoalo � Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, il
ii C t R f ,. II S ld d t t 920

- 2" b .

I I,

n
onser os e. e ormas a preços razoavelS !! � a o es a con a 1. .022.50 2.4 0.022,50 ii com ustlve e acessórios. li

" executados por pessoal competente ii ii • Lubrificação-carga de Baterias ele. ii
ii III Reconhecemos 8 exalidão do presente blll-an- ii , ii

ii ii ço somando um total de dois milhões quatrocentos II CONSÊRTO - ReFORMA e RBTIFICAÇÃO DB AUTO- li

�I Solda Elétr.ica «ii ã .. Oxigênio ii e vinte mil e vinte e doilil cruzeiros e cincoenta iI· MóveL e CAMINHÃO. ii

II centavos. Ii ii
Combustivel e Lubrificantes ii li i:

\: Jl ARTUR MÜLLER - ARY FRUET
li SERVIÇO RÁPIDO E' GARANTIDO ii

:::::::::::::::-'::::::::::::l!:::''''I::::::::=::::::=:::fC:ZI::::-.::::=�::::::::::::::::::==::-:i Prefeito Munioipal Oonta<ior � .
ii

••
::�:::::::::=::...:::::=:::::::::.:::::::::::=:::::::::=:::=:::==::::::::=:::::::::=:::::::::�::=:!,:

.�.:

LAGES (Santa Catarl- que Madalena tanto que- seiho oficial, e regressa-
ne) - A freirinha de ria... ria ao convento.

olhos azuis tem que estar A freirinha saiu a ca- E a freirinha
no céu. mlnhar, na humilde tarefa num bezer. Havia
E em Moescar, no Egl- de pedir esmolas para o soldados lnglezes

to, o corpo ensanguenta- orfanato. do compras.
do da pobre moça marca Enquanto' ia avançando
a era trágica que vivemos em direção a Moascar,
com mats uma cena de muita gente passava 'por
horror. perto da freirinha.
A freirinha tinha pouco A maioria fingia não

male de 20 anos. ouvir o humilde pedido
Era pequena, de faces de uma esmola.

rosadas e muito timida., Um individuo de bígo-
A irmã superiora não delra agressiva, gritou-lhe:

queria . deixar que ela "Vá pedir esmolas na

selsse a angariar esmolas. tua terra, estrangeira
. "Mas .. - dizia d freíri- imunda!"
nha - as crianças do A freirinha abaixou os

ortanerc necessitam' de olhos e, mentalmente, pe
tantas coisas t diu a Deus que, perdoas-
"Madalena quer tanto se aquele bruto.

uma boneca I" Um velho coronel de-
Madalena era uma pe- teve-se e disse à frelrl- Manoel F. da Costa -S. A

quena peralltlca que linha I nha : •

entrado no dia anterior "Irmã, eu aconselho que Comércio e Indústria
pera o orfanato das frei- volte pera .o convento.
ras. . "Este região sche-se - A V I S O -

-

'. Por fim, comovida an- infestada de fenétícos na- Acham-se à<, disposição dos senhores acionis
re. o espirito cristão da clonaltsras. tas, no escritório desta sociedade, à Estrada Ita
freirinha, a irmã superlo- �s meus homens es- pocuzinho, Jaraguä do Sul, os documentos a que
re concordou em que ela tão de prontidão, mas S6 refere o art. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26
seíase a angariar esmo- pode acontecer-lhe quel :

de Setembro de 1940.
las. quer coisa."
"Si conseguir algum E depois di dar uma

dinheiro - perguntou a generose esmola, o velho
freIrinha - posso com- coronel inglês: continuou
prer uma boneca pera seu caminho.
Madalena? Uma dessas
bonecas baratinhas ..."

Como dizer que não?
A irmã superiora consen

tlu que, eí obtivesse es

moias suficientes, li freiri
nha comprasse e boneca

lhadore contra 05 solda
dos ingleses.

entrou Um dos soldados aín- ,

verlos da tentou proteger li

fezen- freirinha com o proprio
corpo. Mas foi ínurll,
Todos 05 que estavam

Numa prateleira, a reli- no . bezar, inclusive o -

giosa viu uma boneca de caixeiro, cairam crivados
10uçH. Não devia ser ca de balas.
ra. Disse ao caixeiro que Quando as autoridades
queria ver aquela boneca. inglesas chegaram ao 10-
O calxelro apanhou o cal, encontraram a bone-

objeto e entregou-o a ca de louça ao lado da
freirinha.

I
religiosa, na mesma poça

Naquele momento, dois de sangue. Os olhos da
fanáticos chegaram à boneca eram quasi tão
porta do bazer e, répl- azuis como os. da freiri
doe como relampegos, nha. Azuiz da côr do
ebrlram fogo de metre- céu.Cuidemos, portanto,

meu caro, que se a

moda pegar em breve
estará no ar o seguinte
programa: ESQUETE
SATíRIOO E HUMO
RíSTICO DA SEMANA,
ETC., ETC; diretor,
programador. ete.:

/

AAUUGUSTO SILVIO;
elenco: AAUUGUUSTO
SIILVIO E SEUS A-R
TISTAS; autor: AAUU
GUUUSTO SIIILVIO. O
auditório estará vasio,

----------------,--------------------------

Assembléia Geral Ordinária
,

� CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas désta

sociedade, a comparecerem à assembléia geral
A freirinha agradeceu ordinária, a realizar se no 'dia 15 de Março proxi

ao céu. Aquela esmola mo, às 10 horas, na séde social, à Estrada Itapo
era suficiente pllrã com- cuzínho, Jaraguä do SQl, para deliberarem sõbre

prer a boneea de Madele- ti seguinte
na. Depois de comprar a

boneca, ecelterle o con-

ORDEM DO DIA
'

1°. - Exame, discussão e aprovação de
contas da diretoria, relativas ao exercicio de 1951,
notadamente, 'reiatóri�, balanço, contas de lucros
e perdas e parecer de conselho fiscal.

2°. - Eleição da-diretoria .

3°. - Eleição do conselho fiscal e seus

suplentes.
4°. - .A.ssuntos de Interesse social.

..
.

�

Situação Financeira
�

� (do Relatdrio �8 Pr'eleitrl Munjciuol)

(

A Receita Geral do Município atingiu a Cr$ Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 11 de Feve-
3.859.499,60, sendo que, no salde Disponível do reiro de 1952. -

_

-, Exercicio Anterior (1950),· a quantia de Cr$. . . . Manoel F da Costa, diretor-presidente--------------,------------------- 301.112,30, éra figuradl!l em vales e documentos Joio Lucio da Costa, diretor-comercial
pagos sem a re8p�ctiva verba. _

A Despeza alcaDQou a quantia de Cr$. . . .

-----------------

3.253.064,89, havendo um saldo de Qr'. 606.434,80
sendo Cr$. 320.000,00 em bonus' adquiridos d� �-(i "Ci. !It" IIII! <!J-�

Estado. de Santa Catarina. ·Esse\ bonui serão

Iresgatados até 1956 por sorteio e contam o juro Diretamente de Jaraguá do Sul, para os

de 80:0 ao ano.
. maiores centros do país � y A. R I G oferece

Para,.Qaiar a divida provinda do exercicio de
- os seus servlcos. -

1950, fez esta Pr.efeitura devidamente autorisada
pela Câmara, um empréstimo de Cr$ 500.000,00,. ao
juro de 10%, para resgate em prestações 8nua,is.

A divida por cRestas á Pagar» ·de 1950, con
forme consta da relação anéxa, sóIriou Cr$
683.282,40.

.

Os mapas anéxo& dão uma visão
-

clara da
situação' financeira do Municipio.

S���N���OL I
OITO ELEMEf.lTOS T6.cos:

Os P4fido. Oepaupe,.4oe, .....
lades. Animlce&. Mies que....

Mal'H. Crianças ,aquhloaa te.

....er� • tonlftOMÇào ,.r.' d."

Balanço Geral do Ativo Cil Passivo do
Municipio de Jaraguá do Sul, em

31 de Dezembro de 1951

_ ATIVO

PASSAGENS E ENCOMENDAS com

..

os Sub Agentes nestá cidade:

IA COMEROIAL LTDA.
Rua Mal. Deodoro, 136

� 1I!IIi!lI���1êM"__8IiIII

-

� Rapidez, Conforto e Segurança

"RSENtA'O. VANADATO,
F6sFORO, CAL(�IO, ETC·

TÔNICO DO CÉIEBRO
TONICO _Ós- .ÖSCuLOI

--

SAtf-GUENOL Executa-se qualquer serviço de ferramentas
a2'rícolas para uso de lavouras, como:

Machados, Enchadas Foices etc.

Serviço tápido e garantido.e atende-se qualquer pedido _

·Fabrica de Ferramentas Agricelas����------�----�
DE PEDRO -R�N6E]['

Estrada Jaraguà Esquerdo
- _JARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mayamenta em futa grupos arma- O mais jovam· aspe1ltador na
dos no Esta�o do Paraná o �esidente da

-�=" .

Rio. 21 - O sr. Parailio clonal, como o ilustre Assembléia Geral
. Borba transmitiu ontem á senador Pinto Aleixo e o das Nações Uni
Câmera urna grave non- coronel Estol Nogueira. das em Paris, Dr.
cia: a de que no muni- Luiz Padllle Ner-
clplo de Campo Mourão, Nestas condições, em

vo, do México,
no Paraná, zona fertil de nome de rnals de cíaco
terras roxas, estão rre- mil agricultores da zona abraça seu filho

vendo verdadeiras bata- de Campo Mourão, enca- Adrián, de seis
lhas entre dois grupos minho a Mesa um pedido anos de idade, ao
que disputam a posee de de informações, para sa- terminar uma das
extensas áreas de terras. ber do Ministério da sessões plenáriasDisse I o representante Guerra se esses militares,

no Palácio de
paranaense: um generat e um coronel,
- Lamentável é que estão devidamente autorl- Challlor. Adrián

nessas lujes estejam en-

!
zados a cheüer grupos destacou-se como

volvidos elementos de armados no Estado do o mals jovem e-

projeção no cenerlo na- Paraná. d'um 05 maie

--------, ------------ atentos espectado-
res dentre o pú-

descobertas blico que assiste
às deliberações

Duas novas drogas para o tratamento da da ONU em Pa-

tuberculose ris.

NOVA YORK. (UP) - - já foram tratados lnclusl
Foi revelada ii descoberta ve algune cujo estado
de duas novas dro2'as era considerado desespe
pera o tratamento da r li d o r c o m bon s

)llberculose, considerada resultados. Ao conträrlo
'talvez a maior realização do que ocorreu com o

':já
.

conseguida na luta Streptomicina, hão se

centra a peste branca. verificou nenhuma lrnunl-
Ambas as drogas, dade ao Marsilid ou ao

chamadas Marsilid e Rlmfon, Um reletörío ofi
Rimfo1l, são produtos cial sobre a� experiencial
sintéticos

.

de fabricação deveria ser publicado li

barata e que podem ser primeiro de abril ma. a

tomadas em forma de noticia velu a lume antes
pipulas.

�

I
do rsmpo.

Mais de cem paclenets

Assembléia da. Paris �eT����e�o
LONDRES. Se fosse

observada a tradição que
sempre prevaleceu no fim
dos reinados precedentes,
seria mesmo aberto
e lido o tesrarnento do
soberano, embora não
fosse divulgado. Todavia.
dentro de alguns meses,
o publico será informado
li respeito de uma das
questões incluidas no

documento: os bene/que
o duque de Windsor
poderá herdar de seu

irmão.

Seu:: filho já tem

uma boa revista

infantil ?Importantes
Entre as diversas revis

tas católicas infantis
que se publicam entre
nos certamente há de
haver' uma dirétamente
útil ao seu filho. A ASP,

---------.,.----------------------- caixa postal 5415, Rio

::=.�'S;;.'_�.·-'�-:'I-.·II.:::.:.•-.,';�
..

�.=:I, Waldemar e ��::�e ;�áti8�:aed�:t�
)I_.�_.II�.DI�:a ..._���IDI_!I_��I�...1 Adernar >Grimm cruzeiro para 8 resposta,
'Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 368 <, 8. Relação completa da

IMPRENSA CATOLICA
Avisa o povo em geral que, recebeu bl- No dla 22 do �commtf, BRASILEIRA, contendo. �

cícletes . Görlcke e máquinas de costura es- 'PllMO� ii. esperede data vários detalhes sôbre
trengelre, a preços-da praça de Iolnvllle. n�talícla dos J o v e n el cada uma das 2701>ubli-Tem sempre em estoque, grande sorti- gemeos

-

�aldemar e cações cató1icas do
mente de peças e eceesõríos, pneus e cemeres Adernar <?rlmm.. Brasil. _
de bicicletas. Como atende rambern qualquer Aos dignos arnversa- Aproveite esta oférta
serviço de: Concertos. reformas, pinturas, lim- rlantes, principa�mente ao pois talvez PARA VOCE
pezas e engraxame�t? de biciclel�s em geral. Adernar, que préste s�us MESMO também � _ haja

..

- .5erviço rapldo e garanl1�o - �elevantes serviços nest� uma boa revista ou'[ornal .

1:_=:r'_II,_.na_ ••• _u'liBta, _111_1111- U_ ..._IU_I,:&: Imprensa, e.nvlamo� .o� que lhe 'convém assinar, 7'

_

. I
nossos mais desejados para seu progresso eul-

Machinas de costura de parebens, por esta data tural ou espirítual.
, .

tnesquecível. .

ASP - RIO
p'e e menuaes diversos A - ASP

.

é Agência.
tipos V. S. encontra ne ...ti:::::::::·::··:::::::::�o::::::::::::::::::::::::\..\.•• Católica. sem fins lucra

fi" Nas suas compras' 'I! tívas para servir 0$ oatõ-
ao ii prefira sempre ii licos do Brasil.

ii C ß f ( B ß U f·H II
,.� ..--:::

��.� ii::::::::::::::::::x:::::::::::::::::::::::-.::::i{
Cure seull males e_ poupe leu
bom dinheiro comprando aa Livros, Romances etc.

(FOTO ONU)

�fi�OO V I •• I - ·11 OO�OO
00 Em Oorupä, 3 km: diataute d_1'1 vila. óti- ii
� mo terreno, com 53 mörgos, bungalow da m
zm madeirá, Engenho da Farinha, bem ins ta- .zes

i1 lado, produção de mals 10 sacos por dia, 00
00 moviào a água, plantações.' rauchos e .

"" beníeítorias, ludo .em bom •• tado. Força mm d'água para qualquer industrla. 00
00

- Preço de ocasião -

00
00

.

ERNESTO BLUNK 00
i1 Corupá

. 00
_Dl���IOO�OO�OOOOii!OOOO

, UMA o�,..ç", 6I11-Avl_�:...
Muno 1"€"'0'_ ""RA" 'P'A,
1161oL1" I "A'''''' A R .....A. oe_
ti .... ItOM ... UXlLI .... " MO Til"'''.
1ilI&�'f-O e6&sE GflAMI!)EPLAI'I&l.O

,
.

1;I!t1 o

..,...""'�.

Casa Real
..../ defronte

Cine Buhr.

r

Pastas escolares, di-
versos tamanhos

porta lanche.
Tem a Casa. Real.

li �IIIL'S 51! A ..MSIõN>T-A soe
,wif..._I'OAI'ttA&. TAIS OOMO)

rUUMATlS.MO
EeeAÓP'U LAS
ES"-I.HHA8
I"laTULAS
Ú1. C IE III A S'
I e z li. M-A 8
FEAIDAS
DAMTROS
MANCHAS

FARMACIA NOVA hnex Internacional Ltda.
de ROIEITO M ROBSt_

Dr. Murillo Barrato 'de Azavedo
I· ADVOOADO I

Bicicletas para homens
e senhoras de proceden
cia Sueca - Alemã e

Holandez lern
_

para pronta
enlrega a Casö Real
defronte ao Cine Buhr.

" que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seul arti

gas à preços vantajosol

I Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
��

.til TOSSES' IIOlHIumt r

. filiI [lnUUDO
.(•• LVIIIA)

aAANOE TONICO

• ELIXIR .oE NOGUIIRA It

CONHEOIDO H Á 1> AI\IO.

V&ttDE·Si\ � lÓQ4 .......fI ra.

�
i):::::::::'�C::::O<:::>c:::>c::>�C:>Ii) .

.

I O(ic:;:a C::>(iO

II 00Dr. Julio Doin Vieira 00
O." MÉDICO .0
O

Bspecialista em Olhos, ·Ouvidos,- Nariz e 611r08nlo.
O_I !i�"JaEII li__II!iiIIP.!I!I!!EIH!;

I II
CAIXA POSTAL 11

I
FORMADO PBLA PACULDADB DB CIBNCIAS MÉDICAS

D R 17 E I\T F\ T O' 'J f\ L T E· R' JA II A & u A O O SUL - Slnlll Catarina O· DA UNIVBRSIDADB DO DISTRITO PBDBRAL O'"
n 1 1 ._..w 1 1

II' 11 • ------.- Ex-Assistente na Policlinica Geral do RioltI É D I V O
iii O de janeiro;' na ClIi.xa de Aposentadoria e Pen- OI CLlNICA GERAL _- CIRURGIA - DOENÇAS II ��_.o.(!)�� sões da Leopoldina Railway e no Hospital

I
DE SENHORAS - PARTOS I.' Celso Branco \ O São joão Batista diJ Lagôa. Curso especiali- �81 O

zado em Tracoma n'o Departamento Nacional
Iii'

-

ULTRA SOM ...:... Tratamento moderno e efi-.iii-.. DESPACHANTE ADUANEIRO /' de Saúde. Estagio no Inslituto Benjamin Cons-
III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das' Dores e iii sÃo FRANCISCO DO SUL _ Saata Catarina tante para cégos, no Rio de janeiro. Receita ;

I
Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- IIJ

-

bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos, I .

Rua Babltonga, 23 - EdifíCIO Próprio do de olho para diagnostico e controle. da O' inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. fii, . _, pressão ar-terial). TRATAMENTO E OPERA-
Afecções da pele, fístulal, varizes e úJceral re- -1111 Despach�1l de Importaçao ,do extrangeuo e por �abotag�m, O ÇÕES NA ESPECIALIDADE �'FfOR!\RIO·- 9 á

�b ld A f
-

d
A exportaçae para o exterior e dentro do paIS, transito, ' ,

. � . s
e es. ima. a ecçoes o estomago. etc... reembarque -e reexportação, bem come tados os serviços 12 e de 15 as -1S·horas. CONSULIORIO: .. Rua

- MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento - junto a _alfândega de São franci8Co do Sul, são executa- � do Princi,pe, esq. da rua -<Ias Palmeiras. Altos
das Paralisia! com reativação das funções dos com pont,!alid_ade e pr�steza, dispon.dC? _para e�te .

fim O da <Casa Richlin - 'rO I N V I L E. Ode uma or�aDlzaçao perfeita com escrttorlo e tecDlcol.
I

�
.

cional dos músculos em geral, da bexiga, 01'-
-�" ��<:::::a

-

c=)I,,:::::"c:::":::::=-�
• -

d'
. . Dispõe de pátêos para depósito de madeira jimto ao q!,la�

.. �
·�aos Jgestlvos, etc...

.

dro d. Estação e fiOS traprkhes de embarque da Ponta
ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-. da <..ru�, bem como armazem para depósito de mercado-

CIRURGTA - ELETRO-COAGULAÇÃO I riu em geral, junto aos trapiehes Q� embarques na cidade.

. BANHOS DE LUZ - Raiosultra-violeta � ...

inffll-.vermelho...
CONSULTÓRIO - ·R U.I. dos Bomh9iros

(Jardim Lauro Mueller) esq. RUf! 9 de Março
das 9 ás 12 e -das 3 ás 6 horas '_

RESID�NCIA- Rua MinistroCalogeru, 350
Fone 305 - J O I N V I L'L E • S: C.

.

Escritório no prédio (Dante Schiochet).
Avenida Getulio Vargas N.· 26 .

•

laraguá do Sill

CALCADOS

I R G O
são 08 melhóres e mai� baratos

PRODUTOS DA:

INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSeH IRI'fÃOS S.A.

lE��E�1
i I "A M A I SAN T I G A" �Av. Getulio Vargas, Zl8 -' Jaraglá do' Sol - S. '�. �

Dro'2"8s nacionais" e' estra.lgeiras, encontra-se,'�
�'a dispo�ição do distinto' público, apresentando J
� . serviço criterioso e Precos Módicos .

���������������������� �������%Ç

Elearre,a-s. d. Embarql8s de Madeiras lIe outras
�

.Irladorias para 0- exterior do Brasil e
LecaJidad.s BrasUliras

Das,alhalte dai prlDeipals firmas de Estado e
dOI Fastados Vizinhos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



P A R A F E R IDA 5,
, O Preceito do Dia

Comércio e Indústria E C Z E MAS,
I N F L A �. A A ç O E 5 Desde épocas remotas se

RELATÓRIO DA DIRETORIA .

lVI , atribui á água usada na

Senhores acionistas:
.

C O C E I R A 5 I
alimentação a propagação

Em cumprimento com' que dispõem nossos de certasdoençes. Estão

estatutos e determinam as disposições legais, com F R I· E ,I R A S I nêste ceso, entre outras, as
satisfação sebmetemos a apreciação doa senhores ES P I N H A 5 E T C febres tlflca e paratifica.
acionistas, o balanço/geral e demals contas relati-

- NUN C R EXISTi U IGUR L . 'J' • Hoje está comprovado ex-

vas- ao exercício encerrado em 31 de Dezembro perimentalmente que a

de-1951, hem como o parecer do conselho fiscal. :1::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::.::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::'!:::::::::::::::::::::::::::\ água consumo é um Iatôr-
" Abstemo-nos de maióres comentários. entre- ii ' '. ' •• •. ii es da propagação dessas

tanto- permane�êmos a Vosso dispór, para quais- (II Empr. Sul BraSIleIra de Eletrecídede S.A. ii molé:tias. . .

quer mformaçoes' ou esolarecímentos que nos i! MA�RIZ:i: JOINV][][,JI[,E ii EVite as febre tlílca e

forem solicitados.
.

!i ir perétlflca fervendo ou, pe-
.:

Itapocuzlnho, Jaraguá do Sul, 11 de Fevereí- Ii Para a nóssa distinta' treguezia mantemos. em estoque: ii lo menos, filtrando a água
ro de 1952. '

..-- H Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros- de alta e baixa i! destinada a beber.

MANOÉL F. DA OOSTA, diretor-presidente II ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- li - SNES.
/ JOÃO LUOIO DA OOSTA, .diretor-comercial li ÇAO - Bombas p�ra uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii

ii' PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ii
----.------

ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii
de 1951 li uz e torça de qualquer capacidade. ii

ii A nossa, seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de i�
ii instalação de luz e forç�;'.

-

ii' Vende-se a Estrada

�::::::::::::::::::�:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-_-:::::::::;:::::::::::::::::::::;;:::::::!J' �hoá��r:r::�nl Pb��e�a�
.

�03.049,50 ��)®!@)@!@)��®r@)�®Y®�®i1P)��®r�@� ��l�:):adeira ""
.

.

!@. Tosse, AS.Dl�' B�olPqude, Rouquldao., e Resfriados

�- �Í'�ço de
.ocasIaP@) �ODA§· AS H.OLlÉSTIAS DO ßPßRflHO Rf�PIRßTÓRI8 ... Ótimo pa�a qua�-203.529,50

(®
.

.

,L U quer . operärío, pois

159.145,50 @;
Encontrarn 'alivio imediato com o uso do � dista", apen�s' 10 . mí-

- I n C O m p a p á v e I ' (j Dutos da CIdade
...

I PeilD�i11 de. HngiÍ!o .Peloleme Ilne�:i�8d�!��om.Qõe.
@) o PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL

_ @j}
513.401,00 it®�®i.®@..i..®®4®®i.®@,;..®@J.®®J.®@l®®i.®@i..®@i..®@Ji

Imóveis
Benfeitorias

Estável ,

Móveis e Utensílios.
Veículos '

.

. Máquinas e Motores
Disponível'

Caixa e Bancos
ReaUsável a curto e lonuo prazo

Mercadorias) " 3i5.672,50
Contas Oorrentes 4.179,30
Letras à Receber 164.567,30
Sêlos' 2.915 90
Obrigações de Guerra 1.200,00
Semoventes

.

23.460,00
Oombustivel 1.406,00·

,

Conla Iransitória
'Filial - Duas Mam IiS

'

129 .086,00 .-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::�::::::::::::::=::::::::::::::::::::::'.::::::::::::� .-":.
_

;:..

Filial- S. Francisco do Sul 214.132,70 343.218,70 li .... aEltllo •.I1U811,1 ,

'n fr
..- ..

;:��··�
..

�����:��
·

11

AQÕ.�!i!=E:'dO ATIVO Or$��:����� �.. fO,.,.�:,:;:Sf.ouIdad:I::;�:d=I:�7"�AI�"" I! °il:l: e AFÉ B IU EH II
I. . Cllnlca Geral -. Parto sem DIr

..

.. ii
PAS S I V O II '

A,lta Cirurgia com Aparel�o de Anestesia �asosa II �:::::::::::::�::::;:::;:::(:::::::;�:::::::::!::tj
." )y-_ap·...I·tJa·�I!. .�,'i.g"�1 � ��. :�.'. .i;�:.

r. 300' 000' .0'0 i! Consultório e Residência:
-

li � ..' . i
UI II • " ::. J' .'

á d 's' 1"'1 R --"'B .-.
"��'. ..-�-

C
.

·"t· -'t' ii ,Albuns. para fotografias
.

Exlglvel,a curto e lonlo prazo '. ii aragu o u...... ua eajamtn, ons an I! ' '.' .

Oontas Oorrentes '560.789,40 ii ex-residência do Dr. Luiz de Souza' iI Imex Internaeíonal Ltda.
Lucros Suspensos 3.650,20 564.439,60 t::=:.-=:::�:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�..:r.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J.i

.

. C9nta "transitória
Matriz - c/Filial Duas Mamas 129.086,00
Matriz - c/Filial S:F. do Sul 214.132,70 343.218,70

.
Reservas

Fundo de Reservas ."

Fundo da Desenvolvimento
Fundo de Depreciação >

Fundo p. Devedores duvido
Fundo 1). ínstalaéões
Fundo de .Prevísão

.

Conla de compensação
Caução da Diretoria 20.000,00

Total do PASSIVO Cr$.1.442,344,20

- DOMINGO DlA 24-2-1952 -OORREIO DO POVO

Manoel F. da Costa S. A.

encerrado
BALANÇO GERAL
em 31 de Dezembro

ATIVO'
.".Imobilizado

43.658,80
159.390,70

68.537,80
117'.377,30
17.614,40

r

76.169;80
60.251,80
56.064,30
7.400,00
7.400,00
7.400.00

C Dr. Norberto Rodolfo' S'chlemm 71
Formado ,pela Faculdade de Ciências Médicas

da Universidade do Distrito Federal

;

214.685,90 Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gíne
cológica do. Hospttel Geräuo Vargas; ex-in
terno no Hospltal., N. S. do ôocorro do Rlo
de janeiro.

Clínica Médica; Cirurgi.a Geral; Partos; Mo·
léstias de Senhoras; Eletl'ocardiografia Clínica
(Diagnóstico preciso dlJS moléstias cardíacas'"
por meio de traçados elétricos.

.

Consultório ao lado da Prefeitura Munici
pal, no ex·consullório dó Dr. Renato Walter.
nestlí cidade.

.

Consultas a partir do dia 1. de Marco, das
8 às 11.1/2 e das 14 às 18 horas.

Itapocuzinho, Jaraguâ do Sul, 31 de Dezem
bro de 1951,..-

,

MANOEL F. DA QOSTA, airetor-presidente
JOÃO LUCIO da COSTA, diretor-comercial

• guarda·livroi r-ego sob ri. 32.084 na D.E.C. e n.

'479, no C.R.C.
� ,

-Demonstração 'da Conta de '''Lucro!:!. e
Perdas" em 31 de Dezembro de 1951.

.

.'

CRÉDITO
Mercadorias .

Juros '8 Descontos
Alugueis

-

Lucros Suspensos
-I

362.527,90 ...

21.545,10 _

)

3.350,00
.

JOA� LlJ!)IO DA COSTA, diretor-comeréial'l.14.641.90 e gua'rda-bvros reg. sob n. 32.084 na DEC e n.
.

40206490 479. no nR.O.
., MANOEL F. DA OOSTA, diretor-presidente

Total Cr$

�DÉaITO Parecer do CODSelho Fiscal
157.672.60 .-'

72.502,90 Os' abaixo - assinados, membros, efetivos do
32.952,40 conselho fiscal de Manoel F. da Oosta S.A. - 00-
32�157,10 mércio e Indústria, no exercicio de suas funções,
23.522,60 I declaram, na form.. da lei .que - tendo-, examinado
5.808,10 miniciósamente, 08 livros, balanço geral, del}1ons-
12.614,00 tração da conta de "lucros e perdas" inventârio e
8.085.00 demais docum,.entos relativos ao exercicio, encer-

5.000,00 rado em 31 de Dezembro de 1951 e. verificado a

11.100,00 mais perfeita ordem e exatidão dos mesmos, são
7.400,00 de' parecer que exprimem a verdadeira situação

. 7�400,00 da sociedade,: pelo� que recomendam á aprovação
7.400,00 na assembléia geral, bem como os atos praticados
7.400,00: pela diretoria no decorrer do ano 1951 ..
740000

',�
-
-.'

-

3:650:20 ItapoouziQ.bo, Jaraguá.do Sul, 28 de 'Janeiro

402.064,90
de 1952.

Ordenados
'Selos
Impostos- .

Despesas -Gerais
.

-Aposentadoria
. 'Seguros.' ;

Combu.tivel
Alugueis
Despesas à Amortizar
Fundo de Reservas
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Depreciação ,

-Fundo pl devedores duvidosos
. Fundo pl instalaçõe 8

Fundo de Previsão '.

Lucros Suspensos
,rj.

Total CrS

.:;..

, Assinados: Mirl. IlcIUnl ..:

. Auostlnho 'alentim do Rosario
Adilla D. MUller

,
.

" ..
'

\(.'... . .

-

Itnpocuzinho. Jaraguâ do Sul, 31 de Dezem-
bro de ,1951. -

,

...

-

Agua Veiculo dA Doen�as

Cbácara

FRAC0S E AN�MICOS f
Tomeml

VINHO CREOSOTAOO
•• S I L v E'I R A ; ,

lIi,repda _.6IiU ...=
To,...
R.Jri.d..

'

Bronquita '

Elcr,of..lo•• :'
......._.-Convale.cenças

.. yINaO ClqtOSQTADO
. É UM GERADOR DIE SAÚDE.

< •

··Indú'strias de . Calç'8dos
Gosch ; Irmãos S. A•.

Asse,mb/éia Oeral Ordinária

eDITAL D� CONVOCAÇÃO
.

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas a comparecerem a assembléia. geral ordl
pária a realizar-se no dia 12 (doze) ; de Março do
correnre ano, ás nove horas na séde social, afim' de
deliberarem sobre a seguinte ordem do díe: .

L) - Discussão e aprovação do ßalenço e

mals documentos reterentes ao' exerCício
. de 1951. .

'

2J - Eleição do Conselho Fiscat
. -'

3.) - Al:lsuntos de interesse social.

jaralluá do Sul, ,15 de Fevereiro de 1952 .

WALTER GOSCH, -" Diretor Comer.cial
HERTA GOSCH - Direl-ora Técnica

Acham-se éS disposição dos senhores acionis
tas no escritório desta sociedade, os documentos a

que se refere o artigo 99, do decréto-Iei n. 2.627,
d'e 26 de Setembro de 1940.

O ANJO PROTETOR -DE SEUS FILHOS Ê A

lUMBRIGUElaA MINAleURA
Vermitugo suave e de pronto .

.
efeito Dispensa purgante e

.

dieta!,
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

.
ME o n. 1, 2" 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a loua própria!
Evitará muitas doenças e, poupará dinheiro em

remédios
.

. Compre boje mesmo uma LO.BRItOEII!
. .IIIA'CORA para o seu tilhinho.· ,

E. um produto dos Laboratórios Minancora
OINVILLE -

FRUTIFBRAS E ORNÀMBNTA'S

Laranjeiras, 'ecepetros, KülHlros, MacieI
ras, Jabotlcalletras, etc. - ....1ras, DabUas. Ca

m61i•• , CenUeras, Palmetras, etc., It,.
P.oam Catálogo D'Qatracio - t.opoWo Seid.1 - Conapá

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Delegacia Hux. �e Policio em Jarllud �u Sul Edital n. 3.130, de 16-2-52.
Nelson Teofllo de Oll-

A V I S O veira eAs malandragens já Municipal, que entre ou- Azilda Souza
começaram. Primeiro ne Iros assuntos debatidos De ordem do Sr. Delegado, levo ao conheci- ele, brasileiro, soltelro,Na época da campanha pacata populaçäo de Co- aprovou os seguintes: mento de todos 08 interessados, que, essa operário, domiciliado eeleitoral que culminou rupá, onde andaram co- Voto de. )..leu" ,.,,·apre Delegacia já· iniciou o emplacamento do ano residente na cidade decom ii vitória da UDN por brando assinaturas de sentado pelo Vfr.;>·tHior 1'>r em curso. lolnvlle, Avenlde Getúlloaqui apareceu o Ugoliöb um jornal que está sendo Otaviano Tlssl, pelo fale- Outrossim, comunico que o prazo para o Vargas, filho de ZeferlnaFelipe, que se estabeleceu prometido ha maís de cimento do dr. de•. emplacamento sem mu ta, é até 21 de março Maria dê Iesús.com gabinete fotográfico seis mêses. Agora aquí, Urbano Müller �alles; pr6ximo vindouro. Ela, brasileira, solteira,na cidade.
no interior, na campanha Visita ao sr�vereador Jaragu� do Sal, 19 de Fevereiro de 1952. doméstica, domiciliada eLogo entrou para as do «dlsco alemão», pera Oscar Meister que se residente nesta cidade,h t di ti' OSNY MUELLERos es pesse II as OCGIS, a «hora alemã», que encontra doente, sendo filha. de Iosé Bento det d f Escrivão de Polícia

C
pres an o-se a ezer a invenrerem não por amor designados os snrs. Souza e de Lauro . or-deturpação de uma série lIOS descendentee da Ale- Mário Nicolini, eutor da , 'deiro.

.

de totogrefles, nas queís manha, mas pera «comer proposlção; Adolfo Em-eram apresentados o, 08 cobres dos trcxas», mendoerfer e Herbertchefes e candidatos ude- como eles mesmo afirmam Schneider; _ntsres como pedres, ôra- nos cafés. Aprovação em últimalin etc.

Q_»e.m tiver paciênc!a discussão do proléto queNínguem sabia de onde ver� se temos ou nao manda desapropriar oviera e pare o PSD razão. terreno pera o jardimlocal, que .näo escolhia público em Corupá;• aceitava li colaboração Escoll Reull�. Barra di Aprovação do Balançode qualquer vagabundo
'<, Ria Cerro e contas do er. PrefeitoQue epereoesee, uma vez referenres . ao ano deQue Iosse parll denegrir e Na vi�gem qu� �stll 11952 e' um voto deenxovalhar a honra alhels' �emana fez li �lorIisnop<?- louvor pela sua fecundafoi o tel Ugolino «uma IIs, o �r. Prefeito Munlcl-

edmlnletreção:mão na roda», como se pai, f.cou essenrede a Não constrterer objetocostuma dizer. O tipo ére criação da Et\�- Reun.i- de deliberação doissujo e saláflro. o que da de Barra do RIO
requerimentos do sr.lhes bilstava. Cerro.
vereador Alvim Seidel.Passada a elêlção, o ._

Ugolino desapareceu co-
A �Ireçao desse e�ta-

mo ria noite pera o dia. �elec!mento de emun�
e logo depois aqui I fl�lIra .

a cargo da lr�a
chegeve ao juizo da Vlcenzl! da Congragaçao
Comarca um pedido' de CateqUIsta, ,tcodo por
prisão da autoridade de profes�oras,. entre outras,
Tubarão pedindo li prisão lL Irma. Sofia e li srta.

do malandro, pois fora Wa�dalIDa �uzzarell.o..
aU condenado como la- FIca assIm. 8a�sfelta
drão. uma ve�ha aspIraçao d.a
Mas o Ugolino sumira. populaçao daquela locall

Domingo último, ele dade.
plISSOU belo S formoso
refastelado numa poltrona
do trem, cóm o boné de
turista,

.

bancando· um
«fino-trato».

-

"

Aiguem'o reconhec-eu e
deu parte li polícia. Esta
ae comunicou com Mafra
e no dia seguinte o lá
vinha ele escoltado com
destino a penitenCiária do
Estado.
Como o Ugolino, VIIi

lIcontecer também com
uma nova edição de
malandros que se apos
sou da Rádio jaraguá.
Um dill eles anoitecerão

Ie não amanhecerão na
eidóde..

dera o jovem Nestor Pe
dri, filho do sr. Antonio
Pedri.
Dia 26 l'J menina Darli,

filha do er. Waldemllr da
Costa, comerciante em

São Franclsco do Sul.
Dill 27 as erres. Eliza

filha do sr. Lauro Braga,
e Ence Reif, filha da sra.

Adelle Reif, residente em

Perenegué.
Dill 28 rrenscorre II

data netelícle da sra. Figura das mais brí
Fritzi Fiedler, esposa do lhantes da nova geração
sr, Max Fiedler, comer- oatarínenee, que emrol
ciante em Estrada ôchroe- gou pela sua inteligen-

'"

der; na mesma data a cía e capacidade de
sre. Clara Schütze espo-
sa do er. Walter Schütze, trabalho ja Assembléia
residente em Corupá. Legíslatíva, é o dr. An- Ele, brasileiro, solteiro,
A todos os aniversa- tonio Carlos um coesta· Iilvrádor, domiciliado e

riantes os voto� de feli- duaD(� do qual Santa resident� nest� distrito,
cidades do "Correio do Catarma ainda muito em Três Rios do Norte,
Povo".

�. I el!lpera. filho de Germano Ehmke
Casamenlos e de Elsa Ehmke.

Ao nomeado os nos- Ela, brasiltlrll, .olf�irll,
SOIil cumprimentos. lavradora; domiciliada e

residente neste distrito,
em Três Rios do Norte,
filha de Carlos Behling e

de Ida Friedel Behling.nor Seiffert e de Dna.
A.lida Seiffert c�merc�ante li_Dan que cht!f;!ue -ao co.

n�sta praç�, fOI enrIque- nhedmento de todos, mand�icldo no. dia 18 d.o cor-
.passar o presente �dital quere�te; com. o na�clmento será publicado pela imprende B.eu pr�mogeDIto, qu� I sa e em cartório onde será

na pIa batIsmal recebera
t' d d tl- dl'as SiI

.

I d Jackson Os- a lxa o UI an t: ) •

'.� asclme� O
•

O nome e
alguem soub::r de algum Im-O Idr do ct:lsal LourI- caro
petiimento acuse-o para os

.

.

. tins legai!,
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_ . III IRENE PEDRI GUNTHER

F b (Sezoes, Mal�rlas, III Oticial·iii I'!I r""s Impaludismo
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I ".Capsulas Antisesonicas I!! CA.fE' BAUER!!Dlvers.rlosl'-M' raff lli -
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d t I Inanco.:: ::ranscorre OIe a aa.
.. ii iit I·· d casal Enoe-· E Todas as Boas Farmácias m ii .iina a ICld o � m
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...; ";'-nio 'A'olf-Etelca Ruisam .
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Wolf residentes na cida- I É um produto dos Laboratonos MINANCORA I. .',
. .

-

__ . Foguetes marcade de jOIDvIlle. iii _ Joinvill� _ Sta. Catarina - I Bomba A�ômica.Amanhã o sr. Werner J.,ii!ilil5liE!El'�I:_:I5i!liii!!Iii!IEiEi!!I!!EI:!!!!!!!==I!!!!R' _,!EII!iliiiiEiiií Imex InternacIOnal Ltda.
Gosch, industrial nesta
praça; A sra. dona Herta
Pieske Gosch, digna con
sorte do sr. Wal t e r
Gosch, diretor· da firma
Industria de Calçados
Gosch oSA.; O sr. Erich
Th. Braüer, habil mecani·
co na Auto Jaraguá oS A.
Illdustria e Comércio;
nesta cidade; Romano
Moretti, residente em Re
torcida. Ainda na mesma

.(
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L O C A 'I S
PelBrali I DOllino

Ore Konder Rais
o sr. Ministro da

Agricultura acaba de
designar para as eleva
das funções de chefe
do seu gabinete ao ilus
trado eatarínense dr.
Antonio osrtos Konder
Reis.

Yilllçãl �e lu.ulo
\

Na noite de 19 pare 20
do corrente. individuos
violaram o tumulo de
Herm"nri Bauer, falecido
em 28 de janeiro Je 1938
It inhumado no cemitério
da Estrada Schroeder n.
Segundo se presume,

o motivo foi de que o
falecido havia sido enler
rado com Cr$ 30.000,00.

,..

Reversãa
o pão �e Corop.

De Corupá o sr. pre-Ifeifo Municip�1 recebeu
uma «amostra», do pão
ultimamente alf exposto a

venda, que diminuio no

pello e lIumentou no

preço.
O sr. Prefeito Municipal

tomando conhecimento da
representllção das donas
de casa de Corupã e que
lhe foi feita, resolveu
tomar as proviäências
cabíveis, para por term9
li exploração.

'

Foram designlIdos os
srs. Otacilio Ramos, AI.
varo Piazera e Guilherme
Hering para com o sr.

Coletor Estadual, consti
tuírem a comissão de
revisão do . imposto terri·
torial.

IlRposlo Terrilorial

Foi conc�dida reversão
na função de �fessorReferência II, ao sr.
Pedro Perf.ito.

Realizaram-se ontem na

sala dlls audiências 05

seguintes casamentos:
José Fernandes com a

sra. Maria Camillo; Her
bert Buerger com a srta.
Annila Bublifz; Pascual
Avelino com a srta. Ze
nai.ie Maria da Cunha e

fnIßcisco 5evignani com

a srta. Yolanda Vicenci.

Camar. Municipal
Reuniu·se a Câmara

Reaistro Civil
Irene P. Günther Oticial do .1ß
Registro Civil do 1°. 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. 3.131, de 19-2·52.
Bertoldo Leitzke e

Hildegard ôchuíz
Ele, braellelro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito.
em Geríbaldi, filho de
Rodolpho Leítzke e de
Frida Leítzke.
Ela, brasileira, solteira,"

lavradora, dornlclllada e .

residente nesre distrito,
em

.

Garibaldi, filha de
Ricardo Schulz e de
Elisa Leltzke ôchulz.

Edital n. 3.132, de 21-2-52.
Arno Emilio Reinhold e

Irene Behling

I
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({)) sabão (Marca Registrada)

Vi'rgem Espe_cialidade
dia CllA� WEIlIEt llN]})[J§1[IR\llAl JJollIDlvHRe

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e CDm rapidez .
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