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f

GERENTIE
PluUne Padri

Combate' ao Su�slPßtiuo 'abstralo
J'�o·:g"·.o·:� RlÓ_;_';_� o' sr. Adhemar

de Brrros, faländo em
>

_ "

'

Juiz de Fora, Minas,; a
O 'sr, Ten. CeI, Trogi� respeito da terceira for

Iio de Melo ativo Dele- ça atírmqu: É uma cria

gado de Ordem Politica ção da. f�ntasia e um
.

6 social, tem feito tenaz, substantívo abstrato".
combate ao jogo em to-
do o Estado.' -----------

It�:iP�iSBI��e�:;baO�2� "'IriD'eU
'.,. .',.

mana . passa'la,. lDespe- .

,
.

,í'adamentê esteve em BOrDbaoUSeD '"

-'Joinvile, onde foram _le- .

.

chadas as casa que
clandestinamente burla- A data de 26 do cor

vam· a vigilancia da rentlt regista. o aniver·
, polícia. '

. .
sário natalício do �r. Iri- ,

Y Não ha que· negar, neu Bornhausen, Ilustre ----------�------------..;.......�-,------.------�----

,;'que nessa" .1,l�yemérita gov�rnador do Estado.
'camDanha, "_.0 govern� Mesmo para os que

. tem "\ o "apOlO da;, qU:aSI Ql�btam em-. C8m(;0 po-
totalidade da população, I1tll1o adverso ' não
visto que o jogo só ve'm .

beneficiar os. banquei-.
ros, que enriqqecem a

custa do suor dos que
trabalham e cujo vicio
faz chegar a' miséria
inúmeros lares.

Tempo houve em que vradores e famílias in- invejavel 'situação eco- Pina fim deste alio
a romaria para o 'Norte teíras que de lá voltam nomíca e serviço ha teremos aínda a ener

do Paraná éra mesmo na malof mísería, co- para todo o cidadão que gj� abun�8.nte para s.u-
.

«Florianópolis, 20..p.a impetrada pelo de causar impressão aos bertas de andrajos e queira trabalhar. pnr as lDduEltrlas.exis-
,� governantes dos Estados famintas, esmolando- pa- Com o arroz em oas- tentes e estabeleeímen-

-
. Tribunal Justiça Governador que as- vizinhos talo exodo de '

ra terem .0 que comer ca a 106 cruzeíros, a to de novas, o que vem

[ulgou hoje mandado sim podeeä afastar- braços
-

que se dirigia e para voltar ª' seus arroba de carne de suí- nos colocar em sítuação
segurança' impetrado se Estado até 20 para o que chamavam antigos' lares, maldízen- nos a 160 e ,0 milho a previlegiada, j� qu� ?
Governador Estado dias- sem necessidade terra da promissão. do a hora em que to- maís de cem, pode cada prob�ema de �nergla e

centra chamada lei passar-govemo. Operarios e lavrado- ram no cauto dos agen- lavrador que tenha ter- quas� geral e tívemos a.
. res abandonavam seus cíadores em busca de ras regulares ter me- Ielícídade äe ter um

das 24 horas
.. ,pro· Concederam segu- empregos e terras na melhores días. 'lhoJ; situação que em governo que o resolveu

múlgada Presidente rança" Desembarga- anela de enriquecer em Aqui chegam uns que qualquer outra parte. em menos de dois anos

Assembléia Leglslatí-jdores Nelson Guima- pouco tempo. vem a pé outros de A situação ecouomíca, de administraçã<?, má�
va ,e- pela, qual chéfe rães, relator, Hercilio Agora. quebrou-se o tresn, rumo a Blumenau, que melhorou 100%. de- grado todos oS.lII�peCl
Executivo seria obrí- Medeiros," e Arno encanto. Aquelas ferteis Rio do Sul ,e outros lu- pois que a UDN assu- lhos que a maioria da

terras servem unica- gares, causando seus míu o governo, continua Assembléia lhe opôz.
gado passar, exerci- Hoesehl e Juiz. eon- mente pará' os .especu estades verdadeira com- cada

.

vez em maior
cio toda vez que se vocado Mário Rocha. ladores, que exploram o paixão; crescímento, havendo -----.�----

ausentasse Estado Negaram Desern- braço alheio em:» seu Fellzarente em iIÓSSO já falta de braços parat.
. por mäis 24 horas.' bargàdores Alves. Pe- exclusivo proveito. . municipio e acredítamos o trabalho e mes�o de O Japão recusa

Por seis votos e drosa Osmundo No- NãQ
_

ha semana em mesmo qye no EstadO" casas para moradla; co-
,

, . que,' n�o aparecem ,em estancou a corrida, Já..mo é o caso de Jara-
'.

,dois contra Justiça brega, J?se.Ferreira Jaraguä oper{lrios, Ia- que estamos com uma guá.· fornecer passaportesdecidiu' preliminar, se Bastos e J til?: convo-' - " 1.'.- .:' ,

éra ou não caso cado José Galloti. ._

Rreceberem mandado Presidente Gailher- Sal.vador·n�li Da Séde das Nações UDidaslpara� a
. ussia �.

e no mérito -déeidiu me Abry desempatou �
por 5 votos -contra 4 concedendo seguran- Toquio - Num cornu-

d
'

O pintor surrea- nicado publ�cado ontem,
conce erem seguran- ça.»

lista Salvador Dali' para enunciar a recusa

fala através dos mi- em fornecer pass�pol'tes
crofones internacio- pare ca. U.R,SôS_. as per...
nais das' Nàc;.ões s?�a�idades que des�Ja�
Unídas. Na foto d],l'Iglr�,se e Moscou, o MI'

"

apsf'ece"DaliC 80--lIei.. m�t�rlcj des RtJaçöe� Bx-'

,entr8vistado"em in- t�rJ�res }ap',ones da as

glês por Jdf Sparks; rflzoes, segurntes, que ��;
da Divisão de Rä- tiverem aquela recusa. I •

dio, da ONU. O não exist� nem um meio

'pintor ... surrealista .

também participou de ga-rantir a proteção da

de entrevistas-s-em vida das pessoas que d�
francês e c:;astelhá- sejam' ir a Ivloscou; 2°. há
no. Sua entrevisUI atualmente, mais de tré-;

em' c88telhano 'foj zentos mil japone8e� ain

dh'ulgada na Ame� da- internados na U.R,S.S.
rica Latina através 3°: numerosos navios de

das emissoras filia- pesca jayonese8 for.a� a
das _ à «Cadeia da prendidos pelas autorlda
Paz». des 'sovieticas, e numero

sos
.'

membros das SUliS

tripulações não voltaram',
...

. -'

Venceu a Razão OOI
�

]uID8�ß 10 MHß�8�1.,,, �e SegUrOnC8 �8S 24 �or8S
Pode o Go-veroadol' viajar

�"Norte do Paraná

(Foto ONU)

Po�tais� do Riö .de Janêiro,·, c.'

." �,

,�., ':>- '-, y

• ,:�.'."" \
".

Cobras e Lagartos� ••

' :':. -.'
.'

.:�/�\ "

. �;'�.,

JOSÉ VI"'ORINO
(Secretáriö do' Comité de Imllre�sêl do -Senado

Morreu' .com
.

�
_... ,:r" . •

130 anos
BRASILOPO'lxS, Minàs

.

Gerais.-Faleceú aqui
com '130 anos de idade,
Martins Tetse, um dos
homens mais antigos do
Brasil, tendo concorrido deixa (re"�ser" uma data
para a criação da pa:- 'que merece' especial ca-
roquia de Brasilopolis rinho.

..

..
'

em 1.759.
.

É que,. o ilustre ho-

, Erát estimada ,por seu mem publicO. ,cca�8.riÍle.n.
genio comunicativo. e se, pelo seu .E�valherls
contava com muitos ami;', mo. e pelo.s seus dotes

gos da sociedade. Chefe' ,e VIrtudes tornou-se me

de numerasa e tradicio� recedor das homen�
nal famUia casou tres gens que lhe.- serão trI-

vezes deix�ndo numerôs butadas, ..."
, "e

.

d P " ,

filhos. 52 n�tos, e 54 biso. .

orrelO o ovo· as'"

netos e 54 tataranetos. SOCla ·se a elas .� apre
senta os seus slDceros

Os funerais foram vótos de felicidades ao
concorridissÍlDOS. . aniversariante.

zer apenas "sim" por Ultimamente uma única os rapazes credencia·
aquêles que sabe� di nomeação· foi feita com dos no seu Gabinete
zer "não" - quando o acerto: a do novo dire- declarou que agora es-

A minha crônica "Ca" t' x i g i r o i n t e r � s s e tor geral da AgênCia tava em condições de
minharemos para' o 09- público. NacionaL É um profis- executar a sua tarefa
munismo" c o fi s e g u i u Continuo no mesmo sional competente, dig'· no setôr da assistencia
despertar interesse no ponto de vi-sta: ou en- no e poderá exercer o social aos industriários.
setôr dos auxiliares do tregamos os cargos de cargo a contento da Anunciou que a as
sr. Presidente da, Repú� confiança' Da"' adminis- cla88.6, porque possue sistencia médica e a
bliea. tração pública aos ho· credenciais que o reco- concessão de empresti-
" Recebi várias queixas mens capazes e dignos mendain.

'

mos simples e hipotecá-
de que o meu grito de ou caminharemos para rios eram a sua preo-
alerta estava deixando a anarquJa administra· Algu,ns Instijutos estão cupação e que recebera
ós colaboradores do sr. tiva. "', precisandb....

d-e uma lim- instruções do sr. Getu-
Getulio Vargas em má NoDlea,ções feitas aper peza eM, l'egra, Acredi- lio Vargas, nêsse senti
situação perante o seu nas ·pór.�nte,res.ses.�onY':'1 t�mos que. os srs. Hen- do.
Chefe e a opinião pú- C08 não' se JustifICam..rlqu6' De La Rocque de

- As demissões dcs srs.
bliea. ,Que sêjam nomeados os' Almeida, �, Gabriel Pe- Caio Miranda e Delmiro
Posso acrescentar que elementos partidários, é dro .M;<>:acyr, permanece- Pereira de Andrade, da

o meu apêlo foi. bem

I
justo que Ó façam, to� rão -DoB ·�êsrgos. O pd Agência Nacional e Fun�

recebid.e pelo Chefe da davia:� escolham nos meiro vem executando dação da Casa Popular
Nação- e até o fim de quadros políticos os ho- religiosamente a poUti· foram bem rect'bidas'
Abril ,próximo> serão �ens que tenham capa· ca prevideuciária do sr. porque a verdade é es
substituhf-os "alguns fi- cidade e conheçam o Getulio Vargas e os ta: ambos estavam "en
gurões" que se "empa- setôr para onde forem cOI;nerciari08 estão sa-�.I terrando" aquêles or
vonaram" .

como "donos degjgnados,
'

d�ndo-se tisfeitos com a sua ado gilos.
do Brasil", preferência aos funcio· ministração. O segundo
Nos Esta10s e Muni- narios das repartições andou durante nov� me- � Que venha até � fim

cipios
.

'a tendência,· é s: visadas., " ses (periodo fatal, quasi de Abril a limpeza nos
mesma: substituir os Infelizmente o qúe te· sempre, arrumando a cargos de confiança...
homens que _

sabem' di- mos visto é "0 contrario. -casa e em palestra com ...E já vem tarde!

Yai bayer" uma limpeza.". ... ......-

em' rear8.�.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, .1962. Falencia J. Schreiner
Quadro Comparativo da Receita por títu-

los até 29 de Fevereiro de 1952 Pelo presente, aviso que se encontram em

_

" c�rtori{) os documentos referentes a pretação
1951 1952

_

Ide
corTms do sindico da massa falida, cidadão

Imposto Terrlrortel _ - 41.657.90 Julio Zacarias Ramos, à disposição do falido e

Imposto Predial. - 105 029 60 demitis lnteressados. para o necessario exame,

Imp. s/Ind. e Profissões 271.329:80 pelo prazo de dez (10) dias a contar da publí-
Imposto de Licença

-

249,476.40 215.68p,60 cação deste, '.. Augusto Ra-íüna Aurôra.
-

Dep. Esfr, de Rod.agem . 4.500.30 10.941,30 I J
.'

•

Ambrosio Vailati Estr. Itapoeü
Imp. �/Ex.pl. Agr. el��ustrial _ _

\ 2301787,10 �raguá do Sul, 17, de Março .de 1962. �Jvino Volkmann II )}, Itapocü-Hansa
:

Dep. Agro-Pecuérla 11.556.00' 17.966,10
• O Escrivão ..\Ifredo Lempke III Jaraguä Alto !

Irrfp., sIJogos e Diversões' ,3.408,50 1.75040 NEY FRANOO Alvino Rchwartz Jaraguázinh_o
Taxa de, Expedíente . 829,00 1.298:00

.

Alfredo Nicollni Itapocuainho
Emolumentos 992;20 2.137.20'

Arnoldo Krutsch Estr. Jaraguä
Taxas, de.Písc, e Servo Div. ' 131,20 5.23250

Adão Stankêwitz, E_;.. tl';. Itapocü '

.

Taxa de Limpeza Pública - - 9.594:40 Câ rna ra M uni.c ipa I Alberto Liesenberg 1 .' ,-Ribeirão Molha·"

Renda Imobiliaria 700,00 900.00 .

Alvino .Wölk
.

Ribeirão Cacilda '

Rectdta de Oemiterlos 2.701,00 2.349,00 Ata da Reu-nião Ordinária de 28-2-1952 A(onso Schondermack' I�' Patrimonio Municipal

Terço de Calçemento ,_ _ 204.646.50. Auguàto -Klabunde'
.

Juraguazinho
Dlvíde Ativa .

" 3.626.60 8.047,00 Aos vinté 'e oito dias do mes de fevereiro' de A' Equitativa
.

Nesta

Mu.ltas .

.

, 725,40: 1.829,60 um mil' novecenros e cíncoenta e dois, pelas sete Augusto Braatz Idem'

Eventuais
"

749,00 11.692.70 horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Adolfo Höge '» ,

--

79 ''>9 60' Municipal' de laraguá do Sul, reunidos os vereado- Afonso Behling »

,2 ,:_, 5, 1.142.875,70 ..

K H b H Ib h W'I G Af S 'h
.

'Saldo disponivel do excrcíoio de 19M 606.43480
res: urt ". er' ert i rec I. I Iy errnano Gessner, ronso c' uster

' '

»,

Mário Nlcolim, Adolfo A. Emmeridoerfer,. Otaviano Afonso St6nger »

Ttssl, Herbert Sehnetder e Waller [ark. -Na éusencla Afonso' Hoffmann ':-< ',e »
"

do. spr.,Ney frc;lnco"",:,,�ssumju éI présldêncla' o sÍ1r. Arthur" Retbh�rt< . .) " 7.'. l: �:»
....

Kurt Herbert Hilbrechr, -que constatou li preseiJça de Ar'ÜlUr Kt'-á:use'," '. ,�:�.

' ..
'

número legal, declarando aberta a sessão. 'Ordenou Atthur Miiller--Sobri-nho "» '. ,:,

"; ': -. .Despeaas
' ,

ao snr. 2. secrefério .que procedesse a leitura da ata Alfredo Jahõb'i'
,..

,',
»- '!, '

•

..!
1951

da 'sessão enterlor., Lida e discutida foi eprovade Albrecht Schünke »', ",

Admi�'istra('ão. ,Gerai
1952

,
sem emenda pelo que' passou a ser assinada pela Antotlio" Pereira .,.» ,

'r'"' 19,708,40 68339.30 Mesa. A-seguir foi lldo o expedlente que constou' Arno Doege ' i .

"_ »

Exação e Fiec .. Financeira - 8.370.00 25.100.00 de: ,2 telegramas expedidos: Ofs. expedidos de nr . .Agnez Lessmann Harbst ' »

'Sego .Puhlica e, Ass, ôocíal 1.85.O,OP . 5.34:4,0� 16 a 24/02 j�nclusive; .Ots. recebidos nrs.· 56 a Antonio Rodriguese'
.

e ;

Educação Publica
.

20.755,00 36.110,00 fJ7/5.2. do snr. Prefeito; Of.-clrculer Dr. 1/52, de Sâo' Maria Rodrigues . Itapoouztnhó .",'

iSaude Publlca - - 1:000,00 Francisco; Of. Ar. IJõ2 de Gaspar; Of, de Porto Ana. Bavache. ' Jaraguâ- Alto ,-

Fomentó 3.140,00., • 12.835,30 União; circular, nr.,! de Piraluba;. OL nr:
.

.T /5-2 de Alvino
.. Ehle.l't Rib. dOs HungaroB' :

Serviçó� Industriais
.

1.$00,00 :,' 6.92,6,50 Videira; .. um prpieto çle lei que «AiJlorisa financia- Adolfo Trentini »

Servo de' Utilidade Publicá
": �1:111,.50 \ 102.480,10 mento. 'de construção. de casas para funcionários», Alvino Murar/! »

B.ncafgoS- divérsos ',_. "'10.940.00 2i6.126,80 assinado ,por diversos vereadores e que foi ,enViado AntOtliO Kochelle )>-

. ".) 81,174.90 474.262.00 a Comissão de,Legislação ,0 jústiça. Como ninguém Alicio BOl'ini »

, ....' ..

' ,- .

".'., _

_ ,
, ",' .

quizesse fazer .uso da palavra. passou·se a discus:' Andrino Antonio �atista
.

,»

Ôifefen�a a 'miii:s ,�r$. ,387.087,10
- s�o da Orpem 40 �ia. Foram discutidos e aprova- J á' d SI /12 d' M ;:d 1952

'i ",._
,

'" , ,.' _ ,,'
. . -:c,.'

: dos, em 2a. e, ú,ltima discussão, os orojetus de leis: aragu ou, ,
. e ' �r"o. eC\ .

",o C".>, ,. ,)é!r��_a do �ul,' 5 d.� Març� �e' 195�' «Abr� 'crédito ,espeCial» e, «Abre crédito supl�menlar. F. VOSG.ERAU-
Visto _ ARTUR MÜLLER �, A'RY FRUET .:; ..

Com � p:<tJ,ayr� 'Q,.sor. WiHy_<!emHlnO Gessner.
. "

.

D-iretor.Dep.·· da FazEm�j:a: '.

,;,i!:�r�eit�rMun'i€ipal, .., "Conta4qt ";'.'�,�hc�t�_a,d,l,sp;elJs��d�,I�adosproJeto�apr�)Vadosa,," .,� ,�.. :.:
'. ,."

.
..

,::',; " ,;
., " ' . "O'

' • ; ComlsséJo �'Retta'íao para a Redllçao Fmal "Os' ' .,.' '.. , ,"'-', ","'".''' >,;,� 1 .'
.

_'l)i,ri��./��j ::,�;, .. ;"':\ ir' ", .. ,-: :. ;.,')'::�:-( '.l�: '1:{ �''t'' ·";'II.�,I, ••.��·.I·r- _,;) ''''''�_''_'''' ,

.. ""

�•••
_._•••••••••• _ •••••h'.'''.'•• IIJI � �i;__=_,:;:; � r. ._�.r :J, �.

'1
"' ... , '.'.

"

c.' , ,!:;"U;'I;; ,\ outr-es,'''' n.r'GCeiSSOS"·'· eixam de ::,er discutidos pOli f:'
..·_·-'1·',....r',.,-,�··�_·"··,..···�·t, ··�,.'·r··-,··....t�.,�· '1'• ..,'.�.�:�' ,.. ,.,,,��."7., �� •••�.\

�::::::::::::-:-:t=�• .;.�J':.••__._:...'!'9_..":.,'_••�•••:••_ -_ ,.• .:::� . .,!; :"
,. : ':".'� �,...". ,'''_ c, �,:•. ;_�, •

.
_.', _.

" �!:
.. '-", ''-I ".,..�

.. ...,.' � \,.%,,,.; ..
�.

.

.

.

.

,,' ,;1 ,.,'..", .•
!
lo �-i:

rI
.. .• _._._..,.: ,.:.. ,., � �

..

,.: ::-._ _ :- .., ..; "'\ alOda se acharem <'em estutlos.·· 'Nada' mais havendo II >.' ".: .•
'

.•..
,

.' " !'
.

.
, i:

Ir -

'" 81:_'.5111,0.MIlU8111l ,n·á tratär, fdJ'deslg�ado:,Pétra a prox<i!ria ses·s.ão o dia� H ,AU TO' JARAGUA" S� A. ;�1i
It
.. ,. .

. .'. n ,;11 -de março, com a urdem do'Dra se'gUinte: 1a. H
'

"

,

' :ii
!l "Hormado pela �aculdade de� Medicm8 .de ,Porto:..Alegre, . ,ii discussão dos projetos de leis: «Abre crédito espe- ii Rú� Marechal Deado�, 991 _: ii

Ji ,�OJlfrações :'� Oo�nç8s de,' Senhoras � :U dai de Cr$: t5.�oo.00, pára .in.denisação '�?� iris- H Oficina -Mecânica .. Pôéfo 'Texaco 'iI
:(i '., ._. tllnu:a.GeraL'7 Parlo: sem:Oôr" .'.

. ,:1: trumen!o� Glrurglc0s, .da C()m�mdad.e EV,angehca de li
". Serviço,

.

FOR IJ Autor�sc;lc;lo: , ... -',H

':.ii
Alfa Cirurgia com· Aparelbo de Anestesia Oãsosa ,

..

Ji I
C,orupa»,

. �Ab�e .. crédito. ,�sp.eclal' de. ;ç.r$. 20

..?,OO,O?, ii.
.' '..., ii

ii C. .. . A '. :iii para· auxilio a coostruçaQ'Aa ponte sOl:>r�'o 'Rlo'�ii' C:"" t:" "R't
..

: ,:,., ',_,
..

' '.,', .. ,; 'il

;ii ,09-sult9rlo :e :a�8!�}!mCl�. ,_

. '. :1< ,,: :. .'_,_,;
. ir 'Isabe!»;, Aulorisa Fin'a'Ociarn:eril.<> de Construção' 'de,1 ii

,onscr os e «r prmas .'a, preços razoa�\e!s: � " . li
'li Jara,guâ:,dO �uL�'Rua Be,nj;amin, ConsJapt \H casas I?ara, funcion.ários»; 'drscussão dos reCjLieri'!1�O'- H! cxe,cutadQs PQrr pessoal cot�petente :ii
li - efE'"re�lqêncla do Dr..l.utz, ,de Squza. ii tos, de . Helga' Ulr-tch . e do Grupo Escolar DIVlnâ li '

,.' ._._
.. ,

--_ ii

.

,�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::-.:c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� Providência»:., Findo' o' .que· fOI encerrada a sessão li Solda Elétrica. 'e á Oxigêni� 'ii
.

a qual fallaram os; vereadores, sors. Ney Franco, ii' .

.
.

.
ii

Alvim Seidel,' Frederico Curt A., Vasel e Artur ii" Combustjvel e· Lubrificantes,
.

'ii
..---------. Oscar Meister.."

. ii....· .

'

, ". :11

I .�:::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::: :::::::::�::::;::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::.:�::::::. :�!;

'I
(ass) NEY,I'IIANCO

'li I li ·

Junta" �e ,DUsl_molla MilitUf ::11:8;�::�':DI�!��=!'\
:=. « �z 'mi'�

.
�

E o' I 'T A L'
' '. . : com'

JIt!tttI
••

' avan_çQ, "automático
I �1I.l Q)IIJ

CI)
iI'iiJ' � 5" g ::! A J.A.M. de Jaraguá do Sul, com séde na .

'.

p!1tente � .

':! ; � � ;;' �, Prefeitura Municipal, êonvida os Srs. JENÉSIO JOSÉ M. MUELLER & CiA. LTDA'.
eS � g ] Bö DA SILVA e GENTIL BEVILAQUA, a compare- . 1 '"
_

: � � .:!..... cerem na séde da me�ma, afim de receberem �. _

jóragua, do Su '

� ii �o� �..
seus Certificados de Situação �ilitar. ���Itti�m�

JE (J ,I« :5 =
J.A.M. de Jaraguá do 3u1,' 20 de' Março de

= Att!I � Q) o 1952 .

., ... e �
�A!\�«....

0
:E

Ir=-�==;=;;m=IE=;EI;lRUA MARECHAL DEODORO DÁ FONBEOA., -158 II

I
JARAGUÁ DO BUL

_

- BTA•. OATARINA ii
Secção de lavagtm, de"p�sito de lubrificantes, II

.

. 'combustfvel e aCfs5órios�' 'II: ,

_

.

Lubrificação-carga. de
.

Bat�!.la,� etc."
li ,

CONSêRTO - RB�ORMA B "eTlp'ICAÇl� q� AUTO·

.11:.MOVfiL fi CAMINHlo� ..,'
, .'

.•..
'

I, '.

II,
:

SERV109< RAPIDO . � . (jARANTI11(t� ! .'
�====,=---==,;' �,...=====:::i::::t::I::::II�===�

• �. " .. ,. � -�. _, t"., •

Prefeilura
.

Mlo;clp81

. Despeses Pagas
,�al�d' � "éa"jxaS,é. bancos-

,
• "o
..... -t.

DOMINGO DIA 23-3-1952 -

)nrnlló· 811 Prdaitura Municipal de Jaraguá do Sul

1.749�310,50
474.262,00

�t27-5,048.50

ARTUR MÜLLER
Presidente da J.A.M .

ca'
c.t

:5
c::;

Relação dos Devedorea da Prefeitura Muniei

cipal de Jaraguá do Sul de . Impostos e Taxas
diversos e que' se acham inscritos em Divida Ati
va. O não pagamento dos respeotivos dêbítos im

portará na sua cobrança executiva.

LETRA .li.

J� "
�

"

I Bicicleta� para nomens
e senhoras de proceden
cia Sueca - Alemã e

Holandez tem para pronta
entrega a Casa Real
defronte ao Cine Buhr.

Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

SÃO fARNCISCO DO SUL - Santa Gatarina
Caixa POSta J5 -: End. Tel.•BRANCO. - Telefo[\e, 103

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio
.

-

Despachos de importação, do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para Q exterior,' e dentro do, país, transito,
reem.barilue e reexportação; bem como todos os serviç'ls .

junto a alfândega de São francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de ,uma orgaoizaçãll' perfeita com escritório e técnkoli.·

Dispõe de páteoll par" d,epôsito: de má4eira junto ao qua
dro da Estação e 008 trapriches de embarque d•. Ponta
da .'. ruz, bem como, armazem para dep6sito de lIlercado
rias em geral, junto aos trapiches Ii� embarques na cidade.

�"IL" Gi A"flESE,.,.A soe
tHÚM6ltliWt 1'OaMftS: 'A.IS COMO:

REUMATJ8MO
HCRÓFu'LAS,
I'''I�HA.
" r. TU L �.'
(I" f) I. R ••
li C Z It .a.A a,.
·P'·"RIOA.··
DA'.'.• O.
Mi."OHA.8

--pJXIIl DE ROGUEIRI·
._ CU:IIO wJ., 'h ."0.
".. - -.............,..

Cartge� de Felicitações
.. '.
Imex Intetriacional Ltda.

,
_

J

...:.::--===:::::=:-.::::::::�:1·, ..' o,, 'u

'11 . Tom... 8abor88. II

Ue' lifÉ' B 'lU ER
II

II . "".' .

_. ':, .' ,. � II
\!:::=====?z=.:=�di·. ��",�"-"';���i)!o,.I;,.".Q�""'���""'!X!>ofIloo(lr::!J

�.car.r.(a·., d, :!lIlIarq..s d, Madeiras de outras
'. " .lrudOrtli }lar. o Iltenor di Brasil ,

Ltelll.ldes Brafßeiral.

Dispacllaàh
..

-.. prllcipats' 'tirat'1 '.0 Ist.., It
. , : ... 1:�It.doi :'ilIilIOI.,

.

É UM" [)(\E�ÇA ORAVIISIMA
MUITO PERI,O'QSA ""RA." ,,,.

MILI" E PA-R" A AAÇAc COMO
UM BOM "tIMILIAR NO 'AA'''.
MENTO O'SSE QAANOE FLAGI!.LO

.

• USE O

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO' DQ POVO DOMINGO DIA 23-�-195� 3

EN�XSpealsotidsoor:se_dSO MnU"OdO'Ce'u I�D��i:::'�r ��i��!! ��bd'u:I!�!��de rci;;=;dê����-;;;;�ilRegistro CIvil do I . Distrito 'cumunístas tentou atirar ii i!da Comarca Jaraguá do Sul, eontra o paiol de polvo- ii A'SSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA iiEstado de Santa Catarina
ra do 19°. Regimento de ..

:1Uma explosão atomica Outro cientista norte- Brasil. Infantaria. Houve tiro- li iiocorrida no firmamento americano também anun- faz saber que comparece- teio inclusive o lança- ii Edital de ConvocaQão I!há 30 anos passados aín- eía a constatação . de ram no cart�ri? .exibindo o� me�to de bombas du ii lida estã produzindo efei- explosões atomica no documentos exigidos pela lei rante mais de cinco mí- ii A Diretoria convida todos os seus dSSO- !Itos. firÉmamento. afim de se habilitarem para nutos. O quertel reagiu, 1:11 clados, pera a A�SEMBLÉIAd GERAL
'::1.:,:Em realidade, t�l explo- êle o dr. Willem J. -

casar-se: fugindo os comunistas e ORDINÁRIA, á realizar-se em 29 O COlI'en-são creou ao redor de Luyten, catedrático de
. até agora não foram í- ii te mêzl ás 20 horas, com � seguinte i,iuma estrela um halo tão astronomía �a Universi- Edital n. 3.13?, de 16 3. �2. dentificados. ii ordem do dia: .1vasto e perigoso que todo dade de Minnessota Ozorio Oandído Ferreírs II . 1 _ Exame e eproveçêo do b�lanço iisistema solar poderia ser Luyten comprovou que e Zilda Santos n geral e contas relativas ao

, ..
exercício de IIafetado por êle uma explosão atomíca Ele, brasileiro, solteiro, C I' 4/1:.1 a :'[1:.2 .

IIEsta é apenas 'uma das está tendo lugar numa funcionário publico fede- asa II U

2 � eieição do Conselho Deliberativo licatástrofes atomicas que estrela da constelação ral, domiciliado e resí- Vende-se no centro li e suplentes. .

. _

•

iitêm ocorrido e estão Cetus - a Bal-eia -- logo d�nte na cidade de Joín-
da cidade uma casa de iI li _ Assuntos diversos.

_ IIocorrendo no 'firmameto. abaixo de Pis�es. �Ile, a rua Po�to �elo, material, ótima moradia. H A V I SO. IIQuando se produz John J. O. NeID} que faz fl�ho de EI.euterlO li ran-
Mais informações na ii

, .

.:uma de tais explosões esta analise sobre as CISCO �erelra 6 de�eonor 'CONFEITARIA KLUG. II _ Encerrada a Assembléia Geral, Ordtnérle, IIatomicas, a estrela não .explosões atomíea no AlfostlDha dos ReIS Fer-
II deverá em seguida, reunir-se o nov<? II!'fica mais brilhande, mas Iírmamento, diz textu- reira.

.. . I: Consêlho Qeliberativo, para proceder a uterna-se muito maior, almente,
.

Ela, �rasIlelra! �o.lteIra,
.. TOSUU IIOIQURDI li Elei 80 dos Membros que deverão com- •

iitorná-se enorme, cíclópí- 'Todas às- estrelas do�estlca, doml�lbada e
!I ar

ç
a nove Diretoria, bem assim do IIca., brilham convertendo a residente. nesta eídede, á IlIBO [IEOSaTlDD ii tonsêlho fiscal.

. !IEstes fenomenos estão materia de que são com- r}la DomlDg?S da Nova, "tLVII ..) iI 2 _ Não havendo número legal na hora aCI- hsendo estudados pelos postas em energia atomi- fIlha de_DelflDo dos S�n- GRANDE TONIOO ii ma indicada pera a Assembléia Geral liobservatórios de Mount I ca, mas i8S0� é feito tos Juníor e de Acehna ii Ordlnérla ésta reellzar-se-ä em. 2a ..Con iiWilson e Palomor Moun- usualmente por um pro- Tavares Souza dos San· - II vocação, 'no mesmo dla. és 201/2 horas. IItain, nos Estados Unidos. cesso flexível, tal como tos
..

d � I 10 d Março de t 952 IUm dos cientistas que se dá no sol. .' de Otto Wi1l e de Maria li Jdraguá ou, e �. Itrabalham nesses obser- "A causa destas explo- Edital n. ã.1 JO, de 15-3-62 Will. \

ii F,.ndsco F. Fiscll., IIvatórios - o dr. Paul W. söes permanece ignora- lzi�io Zapella e Edital n. 3.142, de t 8-3· 52, !!.
,

Secretário .

ii
.

Merrill - diz que estas da.» MarIa Fernandes Franz Strenner e
.

g
W.N" ••..jJexplosões celestias não Ele, 'brasileiro. solteiro,

.

Maria Radetz �::::::::::===::::-.l"':==:::=:-'::::=::::::=::::::::::::::::::=....•..::;C"podem ser nem fotogra- "

operario, domicilado e Ele,'brasileiro, solteiro, _-----------------:--,fadas nem visualizadas A U ON' cumpra
residente neste distrito, lavrador, domiciliado e

O ANJO PROTETOR DE SEUS. FILHOS É Apelos gigantescos teles-
a estrada Ribeião Molha, residente neste distrito,

LßMBRIGUEIßA MINANCORAcópios. iilho de Carlos Zapella em Garíbaldí, filho deEntretanto, é -possíveí e de Alberta dos Santos João Strenner e de Mariatomar conhecimento do sua promessa Zapella. Bohrer Strenner. Vermitego suave e de proll�Oque está acontecendo Ela, brasileira, solteira, Ela brásileira, solteira, , eleito Dispensa purgante e dieta lpela alteração luminosa doméstica, domiciliada dome�tica" domiciliada, e SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-das estrelas onde as O Governador Sr. Iri- e residente neste distri- residente nesta distrito, ME o n. I, 2, j e 4
.

explosões se produzem. neu Bornhausen concedeu to, à estrada Ribeirão em Garibaldi lfilha de
Proteja a saúde de seus tilhos � � :.�a P!ópna!Tais estrelas emanam neste ano 560 Bolsas Molha, filha de João Paulo Radet� e de Ed- Evitará muitlts doenças e poupara dinheiro emonde de luz avermelhada, E s c o I a r e s a alunos Luiz Fernandes e de widt Badeta. remédioshl::�����:. com gás de

��t�b���Ci�l�;t�s ��v,::":�� ::�ilia Ferraz Fernan-
Edital n. 3143, de 19-3-52 Compre hoje mesmo uma LOMIBIGUEIBA

A lt äo da posíção
.

" Mario Schurtz e IIIIfAICOBA para o sf'u. tilhinh,?a eraeao y , no msdío -e superior.' .

"

Elv'ira Bísoní f. um produto dos Laboratóno.s Minancoradestas ondas de luz no Tambem a prefeitura Edital n. 3. 141, de 18-3-62
L Eespectro solar indica que municipal de Jaraguá Adolfo Verbinen e Ele, �rasileir�, ��Jteiro, . O I N V I L

ali se estão produzindo concedeu 31 Bolsas, sendo Jenny Will
. op�rarlo, domlclbad(}.e

m?explosões atomicas. 19 no Ginasío São Luiz,
..

--

reslden�e em Itapocu.sl'

r!l!ll!'-
I! LI a_'8iJ!(i)@B ,�m?a!lUma das estrelas em.que 11 no Ourso Regional e I E.le, �rasnelr? �?lteIro, nho, fIlho de Mathlas

Al1C AJT A 1r 1\ ID> TI' 1\ lEID>� tf'IBITI'NIro fenomeno Be verIfica 1 nl') Liceu Industrial de sap�eIro, domlCIlI!,d� e Schurtz
.

e Magdalena .ß\. l['-,8Ül.� 1l.ß\.�1.l..8\ �u)'lJ Jl.l� \UIatualmente é aquela que Florianópolis. reSidente n�ste dlstrltol Demarchl
_ . .• �����.§§�����§§'��===os astrônomos designam Vem as�im a União á ��tra(J.� Morro da Bôa ... Ela, brasllelr�,

��ltelra'lpelo nome de DM-270 Democra·tica Nacional Vlsla, fIlho de J?�é lav�adora, domIClI�ad� e Trajes prontos e sob medida da Guaspari.11944.
.

. . cumprindo rigorosalI?ente Verb!nen. e de EmIlla reSIdente nt:ste �llltrIto, Ternos de casimira feitio desde Cr$ 4UO,()O.Segundo o dr. :M.err�ll, a uma promessa que fIzera Verbmen
. . .

em Itapoc}lslD?-O, fIlba de Rua Marechal Deodoro da Fonseca,

183.Jbrilhante linha de hldro- na campanha eleitoral,.de Ela, �rasIleJro, s0.ltelra, ADge�� Blsom e de Ema

L JARAGUÁ DO SULgenio desta estrela está que aos pobres tambem domestJ?a,. e reSidente Donattl.
'.variando em direção ao s.ria racililado o ensino n,:sto dlst"!stO, � estrada .'.

I
_ ... �I@I__iilIIj_i!Bllae�IIiIIJ_"1I!l .

azul do espectro solar, secundario. .Morro da Boa VIsta, fUha E para que .cheUue ao co' -

_.; u u _

:��;���c!�OU�;s I� ;;g;� xmr; llI?m� ::�;n�n��e�:n:�d;di::i"D::;rF;;;;:;;;;i;
n

C�;:;t;al" "1pO�lçoes normaIs. .

_,' u.." G
sera publtcado pela Impren= � DE 4CAKLOS :H:AFEHMANN

11.

Também na estrel!, 48 :::::::::::: v. � ",::'.::::'
sa. e em cartório ond: sera

"

.

SAN T I GA"Librae está se verlflcan- FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS abxado dU! ante:: IS dIas. SI A M A I ,
.do uma expl08ão att\mica. Laranjeiras, Peeegueiros, laklsefros,. lIaetel- alg�em soub:.':r de_ algum �� Av. Getulio Var«as. Zl8 .,. d�rag�á do Sul - S. c. �Em ,verdade, cada 9

ras, Jabotfcabelras, etc. - Boselras, Dabllas. Ca- �eà.lment.o acuse o para o:.

Drogas nacionais e estrangeIras, encontra-se, �aoos .há uma ex�losäo mélils, Conlferas,�almefras, etc" etc.

J
im, leg."

.

..
• disposição do d!stinto. público, �p,:".ent.ndo !atomlca n� 48 Llbr�., __ ......... - ._... ...... -, Conop6 'IRENE PEDRi GUNTHER serviço crlte,,"so e Prec08 Modlcos .

l���:��s�l:v����:!e[��ll: �Iil���)J?Nm
�

Ohm I
__�__�

.1_'1'.11'_'1'_., _ILI_I.. _n._aa,_u,_ ... _UI_1I _1.1.111_ _
.

COMPRAMOS' QUALQUER QUANrIDADE DE WIR KAUFEN JEDES QUANTUM

Po, AL NETO

\

.

TEN, UND NIMMT FRüCHTE WIR

TANGERINAS. A FÁBRICA COME- TANGERINEN. DIE

QA
24

""..... -

Á TRABALHAR SEGUNDA.' - FEIRA DIA
(

DO CORRENTE-M�S.

DESDE JÁ PODEM SER FEITAS ENTRE-

,

. AM MONTAG ÚEN 24T��N. AN ZU

GAS" DE FRUTAS.

SOLICITAMOS PORÉM �ÃO FAZER ENTRE

GAS, AOS SÁBADOS.
_lU' _lU_lU_III _IU_III_lltiSii II'".' _.11. &iS 11_ "'_UI_,alSIU _lU_li'''''' S I __ III .1111III11I_1I1_1I1_,al_l'.I.IUI SUI_ IUI_'II_III_III_ UI_.II

,.
.

\

TEN, SONNABENDS KEINE FRüCHTE

BRINGEN.-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr�f�itura Mtinicl�al �� JarafiH� do �ui
REQUER IMENTOS DESPf\CHf\DOS

. --

Restaurante Internacional na Séde da ONU O Preceito,

?

No edítíeío da
Sêde das 'Nações
Unidas em Nova
York, inaugurou
se recentemente
um restauraute
de caráter real
mente internacio
nal, que centra
entre sua clien
tela regular com

pessoas de mais
de sessenta na-

.cíonàlídades. To-
do envidraçado
e dando para a

E'bhia da Tàrta- Para os "devidos fins
ruga, 'no Rio de declaro aos meus clientes
Leste, o restau- e ao público em geral
raute das Nações que nesta data vendi aos
Unidas compoe- srs
se de um Refei-'I Moisés Tomazelli & Cía.
todo para o gros- estabelecidos em Guarä-

, so do Secretaria- Mirim a minha fábrica
do ,e de um Restaurante para os delfl�ad,os, Uma enorme cozinha; com os de mÓveis e esquadrias,
mais modernes apetrechos, prepara díarlamente os pratos que servêm á sita na mesma; cidade
popula,ção de mais de qu�tro, mil pessoas que _trabalham na Séde. Acima, a qual continuará a exer�
uma vísta parclál do reteítorío, -que tem capacidade para 400 pessoas,

-

cer o n.esmo ramo.
(FOTO'ONU) �

Guarä-Mírím, I. de Mar-
ço de 1952,

Gerhard Roeder - Requer transferência do
<, imposto sI caminhão de c�rgs para o nome de

Roeder &: Wendorf Ltda. �

Werno Enke - Requer transferencia para seu

nome do imposto s/ uma caminhonete adquirida
de Rícatco Roeder. .

_

E1�nio Ant6nio Hein - Requer licença para
estabelecer-se com uma: sapataria.

João Weiler - Requer licença para estabele
cer-se com Fábrica de Conservas de Frutas.

Oswaldo Glatz· Requer licença para estabe
Ieeer-as como mercador de Manteiga, ovos e aJes.

,

José Fachini - Requer seja transferido para
seu nome o' imposto si um th>ly de aluguel ado
quirido de Alberto Marangoni.

Irma Koster Costa - Requer licença para es- .

tabeleeer-so eomIoia de aluminio, calçados e ar

marinhos.
;

/
. João Aristides Aristich - R"equer licença para

estabelecer.se com pequena fábrica de calçados. •
- -

Joachim Ernst Joesting - Requer licença pa-
ra estabelecer-se com casa de pasto.

'

< Alcides- Abelardo Verbinenn - Requer licença
para construir casa de alvenaria. _

Alfredo D. Janssen",- Hequer
/

licença para
construir um prédio de alvenaria, . para servir- de
loja, escritório e oficina para funilaria.

DESPACHO - "COMO REQUER" Deleoocio
- fluÍilior �e Polfcio �e )MBuud �o �ul

do 'Via
Dentes Estragad08

'\

Os dentes estragados,
além de deteminarem
mau hálito, são respon-
sáveis por' Inumeras .

peturbações da saúde. É
preciso tratar. dos dentes
o máís cedo possível,
Mande examinar seus

dentes pelo menos duas
vêzes por ano. SNES,

Declaração

Albuns para Iotogralías Reinaldo 'I'omazellí.
I,lDet" Internacional Ltda., Maria Ivone Paterno - Requer certidão infor

mando o seu tempo de serviço como Professora
Municipal. . De

.
ordern do, Sr. Delegado, levo ec conhecimento

Irineu Santos - Requer certidão mencionan- de todos os lnreressedos, que essa Delegacia, pror
do quais os profissionais construtores lotados no rogou o emplecamento .do ano vigente, sem multa
munícipio. -; 'até ao de Março do corrente ano.

Irineu Santos - Requer seja certificado si há
,

[eragué dõ Sul, 21 de Março de 1952.
ou não falta de profissionais habilitados no muni-

OSNY MUELLERcípío. »>: E
.

d PI'Paulo Schiochet - Requer atestado' informan- scrlvão e o ícia

do qUE; o mesmo exerce a profissão de carroceiro. ,

DESPACHO - "CERTIFIQUE-SE"
' �<C:llc::::::=o<::::::oc:::::;::.c::::::..:::::::..:==::::,.c::=:::oc:::::;:..o:::::::::ac::::::ac::::::::-q�

.
'

"

O�C:::::::O 0:::>""0Potlguar,a Leal -j.Req�er transíerencia para �ODr JUII·O DOI·n Vl-el·ra 00o nome de Hans Beyer do Imposto s/ automovel • ,

particular. I M É D I C O ('). Vit6ri� Lazzaris - Requer seja 'aver bado a
Especlallsta em O' l'hOS� Duv'ldos Rar'lz e Sarganta '

extin,ção da firma Móveis e Esquadrias LRz,zaris O
, ..

, " .

O
'

� Oia., tendo o requerente assumido o AtIvo e FORMADO PELA FACULDA'DE! DE! CJeNCIAS MÉDICAS

1-Passívo. "-., f

O DA UNIVERSIDADE! DO DISTRITO FEDE!RAL O'--)" DESPACllO ."AVERBE-'SE'!· -

Ex Assistente ne Policlinica Geral, do Rio

"

Ad;;o Balaaiek _ Requer.cancelamento do im 'O .de Iauelro; na Caixa dê Aposentadoria e Pen':-, On.
I sões da Leopoldina Railway e - no Hospital'

posto vsj-,Corretor-de Seguros.' " O São João Batista di" Lagôe. Curso especiall- O'DESPAOHO - "SIM"

O
zado em Tracoma nóDeparternenro Nacional

O'
' � de ôeüde.:Estagio no lnstiruto Benjamin.Cons-

Max Doering - Requer baixa do imposto

s/,�
fante' para cégos, no Rio de Janeiro. Receita O 'I

,CAIXA POSTAL 11

um automovel particular..
'

de oculos - Angío-retinoscopia (exame de fun- JARAGUA DO S,UL Santa C8tarin�
,DESPACHO "Dlt,SE A �AIXA :ßEQUERIDA' do d: olho ,para ,diagnostic� e controle d� O - _

.�
,

-

,
,

. . �, ,pr('s-sao arterial), TRATAME�TO E OpERA
_ :..... ..__;".. I _�,_,'_!=I!

. Alfre,do ReIf: ,R(:qUer sela tr�n,sfendo ,para O ÇOES NA E;"iPECI '\UDADE. ,�OR�RIO:- 9,
á� O m!í!!!!!�:;_;;_"�;;;I11=;;;I!E!!l;!!E!!'!!IEi!"--';;;;;;;;;;:I=Bruno,Mahnke, o nnQosto si uma area d� te�Tas

O
,12 e de 15 as 18 horas. ·l,ONSULTORIO:· RUê!

A I� O R R E fi fi T O 'w' f\ L-T E Rcl 100:000 m2. sita no Morro ,Jar.aguá. ,c I" do Principe, esq. da rua das Palmeiras. A.ltos \i iii
. -

DESPACHO "AVERBE-SE O LANÇAMENTO" ,O _da Casa Richlin - J O I N VI L E. (lA ! '. ,6]ÉDIU O '

o::

Walter Breifhaupt - Requer transferência do im- \I(i)_�' _' r.::-� m CLlN1CA OE,RAL - Ç:RURGIA - DOENÇAS m
.. (!J.:..=-::::;::..<:::=c=;::.o:::::::;:.c:::::::::oc::::::;:,o::::::::;.,.C:::::::=<:::::�_,_� 111m . DE,�EN,HORA� - 'PARTOc;:, iI:':·I_posto sI automovel particular para o nome de 0Jj· � .._, .._,

IIbio Mueller, Seminário Sagrado Coração de Jesus -

I
ULTRA- SOM - Tratamento moderno e t'fi-

- Requér licença para construir um aumento de alve- Fábrica de Ferram,entas Agrícolas, �I ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e I�naria em si estabeltcimento. Arthur Kanzler - Re-
JOlIL'

' .. Inflamações: DQI:es reumáticas, ar'trites, lum- Iquer licençâ para contruir, casa de alvenaria. João I
.m;:" PEDRO JR:€NGEL I' .

-. Ab f' I
.

, bagos, nevralgiae, clatica. cessos, UI uncu os.
Planinscheck - Requer licença para construir casa Estrada Jar ,guà Esquerdo

,
iii illflamação dGS seios. dos ovários, da próst}! ta. Iii

de madeira', Euclides Pinheiro - R�quer licença para JARAGUA DO SUL - STA. CA fARINA I Afecções da pele, fístulas, var!zes e úlceras re- Pol
constrnir casa de madeira em terréls de João Pla- - / lU .b�Jdos, Asma; afecções do estomago, et('., III

�inscheck e sua mulher. Brun� Reinhol-d '. Requer Executa-se qualquer serviço de ferramentas j!' ''MASSAGENS 'ELÉTRICAS , Tratamento I�
I C nç f t a sI prledade uma emenda

I
ao-rÍColas para uso de lavouras', como:

II III e a para, e e u r em pr,o ,õ Ila's' P�arall's,I'as COln reativação das fun"ões
I b t t t Machados. Enchadas Foices etc, -

'(

em ,a Ven?rla, em como �IO ura 10 erna e ex er�a� :. muscular'es e nervosas. Atrofias" fraqU�3:,l fun- -11Alvm,o Elchs,tadt - Requer hcença p,ara efetuar PIá] Serviço �ápido e garantido e atende-l'e qualq:ler pedido III cional dOR músüulos em gel'al, da beXIga, or- ,�H�ra IOterna 'e ex!erna de si proprled,ade. �odolfo .� ".

gãol'. digestivos, etc,.. -IIIfIscher. Reque,r hc�nça para ,efetuar pmtura mterna ,II ONDAS CURTAS _ DIATERMIA - ELETRO- JI
d� sI esrabeleclmen!o comercl�1. A,I,berto Marango-

'r.
'

'

�riü ClR,URGIA � -ELETRO-COAGULAÇÄO iii
{lI - Requer alvara de "Habite-se. Bruno Hack ' 1111 '-, , I' DI
l>j:lrth -

.

Idem
4 l�elTI Idem. Salvador, Oliveira -

r: Dr. Norberto Rodolio Schlemm" iii. BANHOS DE LUZ - RalOS ultra-vlOlet.a

e, Mi
Requer transferencla para seu nome do Imposto si - -

,

- III II1fr·\-vermplho.... . !
estabelecimento comercial (HOle!) ddquerido de Ir· Form,ldo pela Faêuldade de Ciênc;as Médicas iii ' ,C()�SULT()RIO ..,... R-u a dos Bomheu'os Imãos Nilo e Laura Fontanive. Bebidas Boss Lrda, - d III (Jardim Lauro �1uelleI') esq. Rua 9 de Março

I da Ulliversi ade do Distrito Federal.- 2
.

3' 6 1

IRequer ,trànsferência do imposto si caminhão de III ' das.. 9 �ás 1 e oas. ,as 101'3S
,

,carga para o nome ,da comprad,or Adolfo C. Mittig,
----- III RESIDEN,�IA - Rua �mlstl'O Calogl3ras, 350

Engenho Rau Ltda.' - Requer cancelamento dos im- I- Fone 300 - J O I N V I L L E-S. C.

postos sobre si atividades comerciais. Oswaldo Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine- i�lEE!IlEll!!!E!l5ÍEli_l_-'l!!E!!- ;,EEJ Im
Bloedorn - Requer transferência do imposto sI cami- 'cológica' do Hospital Getúlio Vargas; ex-in- I

nhão de carga para o nome do comprador Paulo terno no Hospital N, S, do Socorro Jo Rio !

.schichet. Roeder & WenJorff .Llda. - Requer licença de Janeiro. -,

para estabelecer-se com a sua Serraria. Dr. Manoel Dr. Murl'llo Ua'r'rato da AzevedoAntonio da Luz Fontes - Requer cancelamento do Clí.nica Médica; Ci::urgia Ö�..alj �artos; Mo
illlposto sI Indústria e Profissão e devida licença, léstias de Senhora�; Eletl'Oca'rö'lpgrafia Clínica

D spacho "C m R quer" (Diagnóstico preciso das molé'stias cardíaci1s -

I
"

le - o o e
por meio de traçados elétricos. 1 ' ,ADVOOADO

,

Catarina Pavanello' -, Re.quer ,b�ixa do impostQ
$/ industria e profissão e devida 'licenca.

,

Despacho - "Cancele-se" I

Dir�IOI�ia, do) D.B.I:tA,S, ,,_da.
Prefeituré1 Municipal

I'de Jaraguá dD S�h 20 de Março de 1 95? �on�uUas a partiJ' d? dia 1. de Marco, das

OOTACILJO P. RAMOS
. 8 as 1 •. 112 e das 14 as 18' horas.

'

Diretor do Dep. do Exl'êdiellte".��!'!!!!!!!!!!!!!!!!!I!)!!!!=������!!!!:===:=::!��!:� o,' �.--._

€1:::=:::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\1----------

ii Peça sempre 11
:;::s�;E1:::' i! CAFr BA UER I!

ii ii

\�:::::::::::::::: ::.::::::::: :::::::::::: :::::::::::: .:�.j

"V IS.

Consultório ao lado· dá Prefeitura MUrlici
"paI, no ex-consultóllio do Dr. Renato Walter,
nesta cidade.' ,�

"SILVEIRA"

TOSAS
R••friatlee

Machlnas __de costurá de

Bronquit..
Escrofulos.

pé e manuees diversos

tipos V. S. encontra na
. Convalescenças

. �NHO CREOSOTADO
II: UM GERADOR ,DIE ....(lDIt.

Case Real

eine BIÍhr:

defronte ao

CALCADOS

I R G O'
são os melhores e mais baratos

, PRODUTOS DA

INDÚSTIUA DE! CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.
_

ESCI'Uório

Avenida

no' prédio (Dante. Schiochet)
Getulio Vargas N. 26"
laraguá do Sul

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA_ 23-3-1952, 5

,.' I;::d�ta I, de Citação r@!@)@!@)�@!®@!®�@!'®�®i'®��®r@t®� ftssistencia Ho.ar
O Doutor João Marcondes' de Mattos JUiZ;'

Tosse,
.

Asma, Br.ouqUde,. Rouquldao, e Resfriados

�. ' Mu"nl"CI"D!l1
de Díréíto da Comarca de Jaraguá do Sul Estado HPßRllHO RfSPIRftlÓRIO

... U

de Santa Catarina, Brasil, na Forma da. L�i, �tc...
TODAS AS MOLÉSTIAS D� De, ordem do -sr, pre':

FAZ SABER, aos que o presente edital de Ci-I-!,- Encontram aHvio irnediato,corn o uso do "�. feito Municipal,· torno

t
_.

d' d
' público que a partir do

aça,o. co.m o prazo e trtnre ias virem,. ou dele .... I n C O' In P _ .•
'

� á- V e 1 -

�
a- _ dia 1°. de Abril deste a-

noticia tiverem que por parte de Walter Wm e Sua
.

.

..... �Ih M' S h ldW·· no, a assístencla hospí-

:.�u�te: �a E�f!1rr:;. �nr�t�tb�ju��i d.�..r!fi;��oa ��i��� I(@P'ß'-lor'i1'ldoHO'o)-no.polo'.tnn·C'o··talar
dada gratuitamente

marca de Jaragua do Sul. Walter Will e SUiJ mulher • I:: I:: L. I:: I:: �I: � pela Prefeitura o será

Mina Schrnldt Will, brasileiros, lavradores residen-· .

.

. • • somente feito no Hospí-

t d J
.

h
-

r- tal Jesus de Nazaré per-
tes em es ra a ar�guazm. o,

-

neste

�.unlclplo, por@)O PEITORALMA.�ONDJECIDO NO BRASIL arn tencente ao muntcípío e

seu advogado, ebatxo essínado, registrado sob n. ����t8\��t8\�!/nVti\!ta\�!It=\\r.:\\!It=\\�!t8\""!tn\rru:t8\r.:i\:t8\r.:l\:t8\�::Iâ\�P- sediado na vila ue Co-
536, na Ordem doe advogados do Brasil, secção de 'J'8I��������������J:S

�::�� ��'�����nci�n,��r�)e ��:�U�;�'ofu��:�����a��.� l?::::':;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::;:::::::::::::::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ':::::::::::::::::::::::::::�\

ruJ:�aguá do Sul, 12 de

artigos 550 e 552'do Codigo Civil e 454 'dó Codi-
..H,· Empt. Súl Brasileira de Eletrecidade S.A. !.i.! Março

de 1952.
,

go do ::>rocesso civil, expor e requerer o seguiQíe:- 'Otacilio P. Ramos

1.} Que h� _mais de trinta anos, sem interrupção, !! :M:A'lIrJRI4l;::; JO:m:N�]['lLE ii Dir. do D.E.E.t\. Sonol

nem oposiçao de quem quer que seja, estão de H Para a nóssa distinta treguezia mantemos -em estuque:,
li

posse de um t-erreno sito no lugar ]\110 Jaré;lguazi- ii !! ------'

nho no primeiro distrito do município e comarca

.:..:! :�! Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa

:
:1 :1

de Ieregué do Sul; 2.) Que o referido terreno tem a rotação, J� I a 97 HP, para 220/380 V. 50J60 ciclos. APARELHOS qE MEDI-

forma triangular e se limita de um lado com terras ÇAO - Bombas g_ara uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS

do requerente, /
numa extensão de 880 !!!S. de outro ii PARA O LAR. Sortimente completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO· ii

com terras de Frederico Wesifhl com 780 me. e li O�, de ARANDELAS, )\IATERIAL -ELETl{lCO em geral p.ara instalações de 1.. 1.
no outro com as .de Hugo ßorcherdt com 210 ms, H uz e torça de qualquer capacidade. ii
e as de WendeTin ôchmldt com 280 ms, 3) Que ii A. nossa seção de instalações atenderá com presteza e qualquer pedido de :.

seu. _falecido pai Erich. Will já em 1914 ocupou iI instalação de luz e força., U
paci ficernen te o terrenQ, con fo rme se ve do docu - ',::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::':::::::::,:::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::".:::::::::::::::::::::::::::::=::�
mento nr. 3. 4.) Que desde aquela epoca já decor-

'

rerarn 37 anos de ocupação. 5) Que pera requerer
a presente usocapião se fUIRdamenta no arligo 550
e 552 do Codigo Civil querido autoriza ao possui
.dor usocepíante, para efeito de contagem de rernpo
!Iegal no usocapião trintenetlo, o direito de ecres

centar a sua posse a do seu entecessos, uma vez

.que ambas se apresentam continuas e pacíficas. 6.)
Que não ha duvida quanto a posse do referido
terreno, o que se prova' pelo documento nr. 4 e

que data de 25 -de abril de 1914. 7) Que é -

no

.sentldo de regularizar o seu direito, com o reco

nhecimento Judiciario do seu dominio sobre o

ímovel, que os suplicantes propõem a presente ação
-------------------------------

,s.) Que ös supllcenres reem, realmente, o prazo
legal neces�ário a prescrição aquisitiva do imovel,
porquanto, Juntando a sua posse a posse mansa e

pactflca do seu anrecessor Erich Wilt que remonta
,a 1914 (doc. nr. 3) se encontra precisamente como O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz Por, preço de oca- FARMACIA NOVA
resultado da sua 'poese e a de seu pai o íepso de de Direito da Comarca de Juraguä do Sul, Esta- sião um c a m i n hão,
ternpo exigindo-por. lel, .. ,

a _aq.y��í&ãp ,_dQ ,�,dq"üniJ> do de Sauta Catarina, na fo.rma da Lei, etc... F E D E R A L 1.946
pleno do terreno. Assim, requerem os suplicantes

I" FAZ. S�BER a todos I)S que o presente. edi- 6.500 dê- fábrica.
que, depois de processada e julgada a justificação, t�l, de _primeira, pl'aça, com.o prazo. de - vmt� - -

..na formt! da lei _artigo. 494 do cod. do Processo, dlas, vlref!l. ou dele ?OnheClmento tlveI"�m ou Jn-

Civil) presente'o representante do Ministerio Pu. teressar possa, quo fmdo e�se p�'azo, ha<;> de ser

blico e ouvidas as testemunhas abaixo arroládas arrematados por quem mais der e maIOr lance

se dig_ne Y. Excia mandar citar os cenfinalites -d� oferecer, e!D frente ás �orta.s do Edificio do Fo

imovel e o dr. Representante do Ministerio Publico rum, po dia, 15 de Aflrrl, Vindouro, as 10 1101'as,

b�m assim, como, '�por editais de trinta dias, o� os .pens pe�te�1Centes a..: He.lena Albus' Kiewiet,

i[lteressado� incertos, para contestarem, no prazo
abaiXO descrlmlllado:

.

.

da lei a presente ação, em virtude da qual e na .
1) :: Parte de uma cas� co.nl?�r·u:da de ma

forma dos artigos 55o. e 552 do ..codigo, Civil delra � tl]O�OS,. coberta..,Clom tel�:ls, sobre um ter

devera �er reconhecido e declarado o dominio dos I r�no situado a rua CeI. Emll�o �ourdaD, n.esta
suplicantes sob,:e o terreno acima descrHo, pros- cJqa�e, fazendo fl'el:tfl' na I (�ferlda rua, avaliada

seguindo-se como de direit,ü até final sentença, que re(erld a
.
pa I't� em (1"$ 6.000,00.

. _

�E.r�ira de titulo habil para a transcrição no r�gjstro CU]O bem �0�8tante �{l auto de ,�\'al�açao de
de Imoveis. Protesta-se por todo genero de provas

folhas dos autos ,de PedIdo de- �utonzaçao . va.ra
inclu�ive depoimellfo pessoal de qualquer interes� ven?a, �

em que .e �utora _
I{,elena, Albus KlewH't

sado, inquirição de tE'stemunha, vistoria, etc... Da-a e .reu Gerhard Klewlet., sef'� I�vajo er_n �asta pú
causa para efeito fiscal de taxa o valor de Cr$. bhcll do venda e arr.em.:'taçao

.

em. pl'1meH'a praça,

2.000,00. Testemunhas. Wendelin Schmídt, funci�-I pel? p:(:ço da, avahaçao-, ou se]a, Or$.6.000,00
,-- - ..........

nario publico aposentado _ Ricardo Bolduam lavra- (seis mil crnz6Iros). ASS!ffi será o referidO bem ..
'l!.LlIfd va�J. IIi, lIij"V�.tlH)JU,

dor - Miguel Muelter, lavrador. _ 05 dois primeiros arte?latajo: pot quem mais dé!' � maior la'!lce off'

são residentes em JarõO'uasinho e o ultimo em Ilha recel, no dia, hor'a e lugar aCIma menCIonados,
da Figueird, neste munlcipio, todos de nacionalida poden�o o rrJesmo 'ser examinado POt'.' quem inte·

de brasileIra. Juntos a presente se�uem 12 doeu. r�sse tiver, em o local ond� se acha Situado, nesta

mentos comprovanles do alegado. Nestes termos D. CIdade. E para eue chpgue a noticia aó conheci-

A. com 05 documentos acima referidos P. mento �a ,

Deferimento. _ Assinado). Geraldo Gama Salles .

todos se passou o presente edital que seI á �fixa-
' VN�lv.a3S�OXnlJ I,

Jaróguá do Sul, 25 de
.

janeiro de 1952 (estdvam
do a� portas do �orum, no I��gar de costume ,0

coladas estampilhas �staduais devidam·ente u�nut'lll'sa publicado pelo Jornal .local Gorreio do Povo".,
.·9�1l1\!

D d d d
neS9? .Ipp�lnt:'*/ '" P&l.IliWI1t:) ;I

das com data e �ssinaturll, no valor de Cr$. 8,00).
ar � e passa � n�)sta CI ade dá Jaraguá �io Sul,

DESPACHO:- Cltem,se os confinantes do imovel e
aos dezess.éte dias do ,!l_lez �e março. do mIl novo

os interessai!los certos e incertos,.,ara contestarem c�ntos e clncoet�ta e dOIS,: Eu" :�ey Franco, f'scri

O pedido no prazo_ de 10 dias� "se quizerem e va?, o SU�s.cl:evI'''J��) : J?I\O Marcond�s� de MaLto�
acompanharem a açao em todos os seus termos.

JUIZ de DIl�lto �ota conforme o ongll1al, dou fe. ,SYNIHlln Sf31100 SY WiAI1W
Os Inferessados incertos devem ser citados Jaragua do Sul, 17 de.l'::arço- de 1952.

, ..,

��_l-:��J, :S�J�:3:;a �a��o:���O ��mv�,���J3�a��: )!===,,=,,====,�=���,":�=�,��,!�!�\(11 �!��:IAVH:!�!,:!:�n·no�
c�to. e chamo a' todos

. qu�ntos interessarL possa é li';'" ß COMfRCIßllIOß ADVOCACIA - COITÀBILI- "::€1 '

.

di.re�to. tenham sobre dlf.o ..
lmovel a virem DO prazo ii �.

- -DADE - S�(iUHUl) lil "NIJ "'o'lS"OXnl'da lei alegar o que Julgarem a bem dos seus ii - • ii' � , ti �
direitos. E parI!! que chegue ao conhecimento de I ii

R Mal. Deodpro,136 - CI. 19 . Tel. -51 - Jaraguá do Sul ii
.

todos e ninguem alegue ignorancia, mando expedir H
- ii ' II V sn W31\3ß S V Cl O 1

o _'presente ,e�litill que será afixado no lugar do li Contralos, distrátos, Atas, Balanços e com- ii - "-

costume, publicado 'peJa imprensa ,local e Diario li pletil assistência técnica contábil, jurídica e ii i VOll;:! i 3YW i OAV
Oficial do Estado. Dado e passado nesta cidade de!1 fiscal. Escrituração fiscal e comercial 'Servi- ii -.

Jar�guá.· do S�I, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. II ços comer�iais em geral. fi
asslDac;l.o.J Joao Marcondes de Maltos _ Juiz de II Corretoral da C. ,Iac. Seguros «Ipirangb: operan- ii ' .

direito. Está conf�rme o original, do que'.dol{ fé.', U do em Fogo, Acidentes do' Trabalho, ÄCiden- li =-----...�-------------..
,

Jaragua do Sul, 9.de fevereiro de 1952. ii ' les ,do Trabalho, �cidentes 'Pessoais. Trans- fi O'�r'",.. ,·Wa·I'.damllrO .
Mazure'ehe·n

•
, ,..

1:1.1, porles; Automóveis, Responsabilidade, Civil e l,::!:O' escrivâo Fidelidade.
,
:' " ." j :

.lMADeUS :MAHFUD :1"
:

�.D. a'II sü. .,.itil�ila VWI:. Pas�agens e 'encomen(1as: il w •
•_I .a'81

-------------------� ii ,. .

A êO�E�CtAL LTbA� '.,� ',' I! 'Rua MaI.-Floriano n! 152 .� iARAGUÁ
.

'''08011. ,para, ,rue.teI Fogu�te8 lIl�rca t·, u_ml!! org�ß1zaç�o as' SUI!!S ord�ns! .:.. '1i elinjea geral médic6 ;'- cirurgia' de adulto� e ereanças

em geral, sempre navi- B b Atô' ,'1"
'

,

"

, -x:""" .

.",

"jll
.. Partos '

. Diathermi.. Ondas curtas e Ultra-curtas

. dades. .

om a
'

�lca" ::.�'EI.lnlo Ylt,r SeII.öebl" :�_ eco?��i�t�, e,' çó'n(pd�r. '.! Indl,ltotenriia - Bisturi,.�létrico - Eleetro-eauterizaç:to'
,:CA,SA REAL Ime,,)nternacionaLLtda. ,1-".-----=,�..;..;.�...... ":" .r

- Raios Intra.vermelhos e\àLuis .

. --
. --- ....---- ...-�==..::::z:..!!..:

Eu abaixo esslnado,
Ewaldo Schwarz, Presi �

dente da ôocledade Arí
redores Tres Rios do
Norte, -proibo terminante
mente nos bailes sociais,
as psssõas que não são
SOCIOS, peneirarem nos

fundos:" do- salão de
propriedadé do sr. Gu1-
lhzrrne Moeller, sern li
cença prévia, não rne

[responseblllzendo pelo,
que possa acontecer aos

mesmos »Ó,

Tres Rios do Norte,
3/3/52.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C.O C E I R A S,
F R I E I R A S,

ESPINHAS1 ETC.

.
-

:VENDE-SE

Proibição

Ewalclo Schwarz
Presldete

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

It que -dh;põe de claior ,sortimen·
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos

Informações nesta Rua Mal. Deodoro 3 _ Jaragua
r.edação. _' ��..

"

��������

i � .Farmacia Central· ·l
�

DE CARLOS :H:AFEJRMANN )

� ':A M A I SAN T I G A" �
Av. Getulio Vargas, 218 - Jaragná do Sol - S. C" �
Drogas nac'onais e estrangeiras, encontra·se, �
a dispOSição do distinto P.úbliCO, apresentando �

serviço criterioso e Precos Módicos �
���'!!!!!!!!!!!.�������

[�ital '�e Primeira Praça

YNI1YQ:lS "OXnlJ
,

.ÓI"IJUO:l a.iOC
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