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Regulamento do .Impcstc sôbre
·de Propriedades Imobiliárias

Transmissões
"INTER-VIVOS"

Pelo .Decreto n. 514, publicado. no
.

Diário Oficial do Estado de "Santa Catarina, de 23 de Dezembro �

de 1957, (J Governo do Estado regulamentou o Imposto sôbre Transmíssões de -

Propriedades
Imobiliárias, .e dado ao real interesse que vem despertando, principalmente entre operários e colonos,
«eORREIO DO POVO», faz publicar parte dêste Decreto, no que se refere ás INSENÇÕES,_ referente ao Capitulo II .

.

CAPITULO II cooperativas que se organizarem -no Bstedo, assim de renda, relativa ao exercício anterior ao da aquisi-
Das isenções e reduções do impôsto como as já organizadas, de acôrdo com a lel e de- ção do imóvel;

Art. 1O-São isentos do írnpôsto :
vidamente registradas no Ministério da Agricultura, III - um dos' seguintes documentos:
destinadas à instalação de eues sédes ou serviços, A) Certetra Proflastonal devld t t d1 - os contratos translenvos de propriedade ' eVI amen e ano a a
de escolas ou obras de assistência soclel, bem co- Iimóvel de ou para a União, o Estado ou qualquer de mo das que resultem da liquidação de empréstimos

pe a emprêse onde trabalha ou trabalhou e que Q
seus municípios; identifique como assalariado ou trabalhador ourôno-

2 _ às tornas ou reposições em dinheiro ou
com garantia hipotecária, efetuades pelas cooperatl- mo, pera anotação do número e devolução imediata
vas de crédltos ; Ibens imóveis realizados por exesso de bens lança- pe a repartição arrecadadora;

dos a um .herdetro ou cônjuge, meeiro, desde que os
20 - 0s atos e contratos que gozarem de 'B) Ate51ado fornecido pelo Prefeito, ou .pelo

. bens não sejam cômodamente parfíveis, excluídas as isenção por ·leis .especiais do Estado. Juiz -de Direito, ou pelo Delegado de Polícia do Jo-
reposições a cargo do. cessionário da meação de Art. 1-1-- Nos casos dos itens 9 e 10, do artigo 10, cal do imóvel a ser adquirido, provando ser rraba-
cônjuge superstue ou de quinhão- hereditário; exedendo o valor da aquisição ao limite das ísen- Ihador urbano, assalariado ou não.

3 -- a perttlha de bens entre os sócios por ções, o tmpösro recairá, somente sôbre o exesso. § I. - No caso de alienação do .lmövel, deve-
dissolução da sociedade, uma vez que os imóveis re- Art. 12 - A isenção correspondente ao item 9, rá ser pago o valer total do lmpôsro isentado, cal-
gressem aos, mesmos possuidores que com êles do artigo 10, além dos servidores civis e militares I culado sôbre o valor da época da aq.uisição.
constituirem seu .cepltal na firma; do Estado, inclui os aposentados ou reformados. § 2. - Aplicam-se ao' presente caso, no que

4 - As primeiras vendas de terras rurais a § 1. - B' condição essencial para gozar desta fôr cabível, as normas estabelecidas no § 2°., do
co-lonos, até 26 {víme e cinco) hectares, desde que isenção que o beneficiado declare de próprio punho, artig-o anterior.

não possuam outro imóvel e o seu cultivo se faça com firma reconhecida que a propriedade a ser ed- Art. 14 - Em quaisquer dos casos previstos
com o esfôrço próprio' e de membros da família, quirida se deslina à sua residência. J. nos itens 9, tO e 13, do artigo tO, a isenção só
sem empregado assalariado ou empreiteiro; _ § 2. - se ficar provado que não foram cum- ocorrerá uma vez para cada benefiado, salvo a hlpô-

.

6 - a compra e venda das embarcações de pridas as exigências dêste Regulamento, o adqulren- tese do § 3°., do arngo 12.

qualquer espécie; te se obrigará a recolher aos cofres do Estado a Art. 16 - A comprovação e a documentação
6 - as aquisições pera as entidades religiosas, importância que estaria sujeita a transmissão da pro- de que tratam os artigos 12 e lã, deverão ser apre

casas de caridade, de misericórdia, sociedades bene- priedade, com o adicional previsto no artigo 86 e, sentadas à respectiva repartição arrecadadora, anexe
'ficentes, lererérlas, associações ou estabelecimentos si fôr o caso, com a multa estabelecida no artigo 41. a petição dirigida .ao Secretário da Fazenda, a quem
de ensino, sociedade de cultura física e despornva]- § 3. - Será exigido o lmpôsto integral do cabe confirmar o direito do benefício .

.

legItimamente constltulde, a juízo do Govêrno, quen- prédio ao que se refere o ns. 9, do arttgo lO, a qual- Art. 16 - O retôrno de bens pare sócios, por
do feitas pera consecução de suas finalidades, sem quer tempo, se passar à residência de terceiros, sem dissolução de sociedade, a fim de gozar de isenção
fito de lucro e desde que eplíquem suas rendas in- motlvoa.de remoção que a justifique. _ prevista no item 3°., do artigo 10, deverá ser com

teremenre no país; Art. .13 - A isenção correspondente ao item 10, provado em contabilidade legal, pelo Fiscal da Fa-
7 - a transmissão de títulos da dívida pública do art. 10, com referência aos trabalhadores urbanos, zenda da Sona Fiscal respectiva, informando êsre a

da União, dêste Estado ou dos seus municípios; fica condtctonede.à apresentação pelo adquirente, de: competente Guia de Isenção, à qual deverá ser lun-
8 - a sub-rogaçêo de quaisquer bens por títu- . I - uma declaracão, com firma reconhecida, de tada a Certidão do Oficial do Registro de Imóveis

los da dívida pública da União, dêste Estado ou que está realizando a primeira aquisição de imóvel que confirme o direito desta isenção.
dos seus municípios; para sua residência em território ceterlnense; Art. 17 -:- O colono, nacional ou estrangeiro,

9 - o imóvel adquirido por funcionário esta- II - prova de quítaçäo ou isenção do ímpôsto para gozar do benefício de que trata o irem 4 do
dual, até o lírntte de Cr$ 200.000,00 (Duzentos mil artigo 10, de acôrdo com o estabelecido na lei' Nv.
c�uzeiros), pera morada. com sua fam.íli�, .desde que ,.# 136, de 16 de novembro de 1936, deverá provar, por

-

nao possua outra propriedade de resldêncla ; ..........,..,------�-I atestado, com firmas reconhecidas, sujeitas a verifi-
10 - As operações imobiliárias efetuadas por D' T � B � f � 'H

. cação do fisco, passado por dois contribuintes im-

trabalhadores .urbanos, quando êsres sejam edquíren- r. ·ye O·
.

ra 8 aroao 8S atto pôsro territorial! lançadas . n� mesma. repartição fis-

res, até a quantle de Cr$ 1'20.000,00 (cenro e vinte I �al, de que esta nas condlções prevrstes no mesmo

mil cruzeíros), na forina desclpllneda pela lei Nv, Item 4. ,
.

1.630 de 9 de outubro de 1966·
. É com a mi.lior satisfação que registra-' § 1. -- Quando o colono adquirente não fôr

'11 - durante o prazo de' 16 (quinze), anos a
mos a visita, que nos acaba de fazer, o ba- esta�el_ecido .n� .EFlt�do, dar-se·á. a isenção sob a

contar da instalação da Assembléia Nacional

conS-l
charel Tycho Brahe Fernandes Netto, recente- condlçao de mlO1al ele o 8;prove}tamento da terra,

tituinfe (6 de fevereiro de 1946), nos têrmos do arti. mente formado pela Faculdade- de Direito de dentro do :pr.a�o de 6 (8,els) ,meses, a contar da

go 27, do Ato das Disposições Transitórias Consti- Santa Catarina, onde, com raro brilhantismo, data da aqulslçao.
. . _ .

tucionais da Constituição Federal, de 18 de Setém. éonquistou o 20. lugar em sua turma compos- t � 2. - As. aqUlslçoes dever�o se� feItas por
bro de 1946, a aquisição de imóvel para sua resi-

la de 63 bacharelandos. ! � esc�ltur8 p�bhca, nos. têrmos fi? artIgo 134, do

dê�cia, feita .pO! jornalistas sindicalizados, no exer- � fl.lhOo ddor. sTr. YZcenhoon'· .1 �ÓdIgO CIvIl, transcrita no re.glstro da séde do

cíCIO da proflssao ou nela aposentddo'; �
Imóvel.·

.

12 - os contratos de aquisição de imóvel, de

I
Fernande.s, prove-

.
§
_

3. - No corpo da escr�tur� se d�clarará a

valor não superior a Cr$ 200.000,00 (duzentos mil to Coletor. Esta- � lsençao e se tran8cre-verá .0 mt�lro teor do ates-

cruzeiros) que se destine a instituição de bem 'famí-

I
dual em Jaraguá f tado a que se_ refer� o artigo des�e parágrafo.

lia. Cancelada 'a cláusula, o impôsto será devido, do Sul e de sua § 4. -: Nao estao. comp�ee-ndldos os lotes ur-

não se pro('edendo a averbação, à margem da trans�
exma. e5posa, sra. b�nos na Is.enção aqUI prevista da 9ual, também

crição, sem prévto pagamento, da importância' que a
Da. Maria Fernan· n�o aprove.lta aos menores de deZOIto anos.; aos

êle corresponder; ,

des, vem de insta· nao emanc}pado� legalmente, menores de vmte e

13 _ os imóveis adquiridos -por expedicioná- lar-se com banca um anoa, �ncluslv� mulheres e à mulher �asa�a
rios e por componentes da Marinha Mercante Brasi- de advocacia em 0_}l que !IVa marItalmente, quando o marido Já
leira, condecorados com ,medalha de Serviço de nossa cidade, on- for pOSSUIdor de te�r�s." . .

Guerra, que residam ou pretendam residir no Estado, de já cC:1nta com

� '. § 5. -: 9_beneficIo -será concedIdo só �a prI-
se outro imóvel hão possua e desde que se destine elevado círculo de m�Ira aqUlslçao, não favorecendo a quem Já pos-

para sua. residência, comprOvando essa situação e amizades, já te.ndo SUIU terras.
. _ . .

pleiteando\ o benefício em requerimento dirigido ao
'se iniciado nas Ii- � . A�t. 18 -. As ISenç?e� previstas no. Item 6,

Governador do Estado·
. des forênses da � do artigo 10, ijcam condICIonadas ao segUInte:.

14 - os aIos de desapr'opriação; Comarca. � .
a) transm�ssão de imóvel, di�et�mente, à el!-

16 - a transferência de imóveis de proprieda- � tI�ade, aSSOCiado ou culto com dIreito 1'0 b�nefl-
de de Montepio dos Funcionários Públicos do Esta. Jovem, belo ca·

I
�IO, �es�e que te.

nha e comprov�personahdade
do, unicamente quando feita para contribuintes da ráter, de apreciável Juridlca, ."

.

mesma instituição;
, cultura jUrídica, primorosos predicados de cO-, '

.

bJ apresentação prévI.a da planta do .ediffcio
16 - As aquisições de prédios ou terrenos ração e invejável inteligência, tem o sr.. dr.

I
ou outra� obras .que se flzerelI! nec.essárlas, por

.feitas pelas federações das Associações Rurais, e
Tycho Brahe Fernandes Netto diante de si engepheIros deSignado pela DIretorI8; de Ob�as

que se destinarem para suas sédes ou à construção
uma carreira das mais brilhantes coroada dos PúblIcas, desde que o t�rreno t�nh� SIdo adqUiri-

das mesmas;
. mais justificados êxitos. do para nê.l� se construir benfeitorias;

17 _ as aquisições feitas pelo Serviço Nacio· "Correio do Povo", agradecendo-lhe a

I
c) IniCIO da - construção ou .obras dentro de

baI de Aprendizagem Industrial. (SBNÄI) de irn.§veis gentileza da visita cordial, registra, com pra- um ano, a oont.ar da dat.a da alienação que de-

para instalação dos seus serviços de caráter educa- zer, a amizade que o novo e distinto bacharel vem se�,-..J!as cidades e VlI8;� de concreto.armado,
. f d b· d

. A 't sempre demonstrou para com o nosso sema- alvenaria de pedra ou de tiJolos. .

tlvod, Ic�n 0d!l. rlga o ao Impru o, caso passem a
nário, e cumprimenta-o calorosamente com § 1. - Na escritura que deverá ser pública,

ter estmos Iferentes; , f d r 134 d Cód' C··l t
1.8 - as aquisições feitas pelo Instituto

NaCional!
votos de grandes e consecutivos triunfos na

I
na. orma. o. ar IgO , o

.
Igo lVI e rans-

do Pinho de terrenos para a instalação de parques �a�reira tão ausp.ici�same�te e�cetada, seus crIta no re�Istro da séde do Imóvel, se tran.scre:
f1orestdis, obrigando-se ao impôsto se OSi mesmos eXltos na advocaCia Junto a Justiça em nosso v.erá a certldã� ou. atestado passa«:!_o pela Direto

terrenos passarem a ter destinos diferentes; Bstado. rIa de Obras .. úbheas, da aprovaçao da planta e

19 - as aquisições de imóveis feitas pelas ��_ (C.ntinua na 3a. página)
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ili,l: Empr,: Sul Brasileira d� Eletre�dáâe' S.A. i.:i.·:&.lILA1rJR.IZ: JO:m:NVILLE
li ii De ordem do Sr. Dele�

II! Para a nóssa distinta freguezia mantemos em estoque: II" gado de Policia, comunico
Wolfgang Hurusehka n 2592, Waldemiro Hu- I Uma linha completa de motores nacionais e' estrangeiros de alta e 'baixa li a todos os ínteressados,

rusohka n 2593, Tobias Alquini n 2594, Albina Kogus II _ rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MB;DI- II que no dla 25 de Janeiro
Piazera n 2595, Laurentina Rosa Alquini n 2596, II ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS II do corrente ano, eneon
Moacir Silva n 2597, Adinor -Horburg n 2fi98, II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de - LUSTRES, CASTIGAIS LO. ij trar-se-á nesta Delegacia,
Adolpho Mahfud n 259;;), Priamo F. do Amaral nl1 OS, Je ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II a :comissão examinadora
2600, Frieda Dorn Neltezel n 2601, Herwart Wolk- ii luz e força de qualquer �apacidade. Contad?res OE a prazo.

. ii da Di!et?ria de yeiculo
mann n 2602, Pedro Donini n 2603, Vera Siebert II A nossa seção de instalações atendera com presteza a qualquer pedido de '

ii e 'I'rânsíto PúblIco de
n 2604, Alois Steilein n 2605, Euphélia Ehlert o II instalação de luz e força. ii Florianópolis, afim de fa.
2606, Ernesto Rux n 2607, Erich Siewert o 2608, \i..._ __ _ .:. . .:.__ ------ -- --_.- ..Ji zer expedição de "CAR.
Hains Gäedke o 2609, Herbert Gäedke n 2610,

-.; - -- ----.-- - - --..� ------ ----------- --- --- --..

TEIRAS DE MOTORIS-
Irmgardt Siawert Gäedke n 2611, Gustavo R. E. TAS".
Becher o 2612, Jordão Rosa o 2613, Willy EIert n

e
/ Para- os devidos fins,

2614, Dario Pradi n 2615, Helmuth Gorisch n 261{), / solicito aos interessados
Arno Grützmacher n 26í7, Emilio Döge n 2618,

J-t �
. comparecerem antecipa-

Gerda Bruch o 2619, Jaão Papp Netto n 2620, Erwio

] O )IlO 6'
damente nesta Delegacia,

Gramkow n 2621, Irma Gramkow n 2622, Diva Clara
'

. r--. .....
-

.•

11J'.a.'
afim de. fazerem as res-

Gcnçalvesn 2623, Luci Harnach Ramos n 2624, Alma

a �
pectlvas matriculas; tra-

P. LeveríÍlano n 2625, Raul Ferandes n 2626, Hilde· J zendo acompanhados oa

gard G. Grubba o 2627, Teresa dos Passos Ramos • seguintes documentos:
n 26�8, Hildegard E. Grubba Maister n 2629, Maria O mestre .:10 pincel Para Motoristas Proäs-
E. Moser Grubba n 2630, Bertoldo Hansen n 2631, sionais: Carteira de Re-
Alberto Ballauf n 2632, Helena Dias o 2633, Alvino servista; Carteira de
Streber, n 2634, Rudi Bruna n 2635, Lauro Klein n "Identidade, Titulo de
2636, João' Gascho n 2637, José Nunes 11'2638, Paulo ' Eleitor ou .Carteíra do
Mioduzki n 2639, Celeste Prestíní o 2640, HerciHo Ministério do Trabalho,
Prestioi n 2641, Matilde M. Nunes n 2642, Paulo Atestado de Conduta,
Prestini n 2643, Lina Prestíní Tomellm n 2644, Odilo Residência e 4 totogra-
Bertol n 2645, Alvin Müller n 2646, Paulo Hueber fias 3 x 4.
n 2647, Manoel Luiz da Silva 11 2648, Annita Mahl Para Motoristas Ama-
n 2649, João Martins 02650, Viceote João de Souza dores: Carteira de Iden-
n 2651, Tereza Elizio de Souza n 2652, Hildo. Jose tidade, Titulo-de Eleitor
Aritto o 2653, Lino Toririelli n 2654, Ary G. G. ou Carteira do Ministério
Dallmann n 2655, Edelmira M. Grubba n 2656. Wi- do Trabalho, Atestado de
Ihelm Dalri o 2657, Paulina D. Picolli n 2658, Fidélis Conduta e 4 fotografias
Wolf o 2659)- Bernardo Gumbowskí n 2660, Guido 3 x 4.

.

Frenado Fischer n 2661, Pedro E. Gerent n 2662, Jaraguâ do Sul, 10 -de
Antonio Felipe n 2663, Zilli Klein n 2664, Justína Janeiro de 1958.

'

Soeatellí n 2665,' Lauro Roters n 2666, Gehardo
Hoffmann n 2667, Wilfy Krüger n 2668, Theobaldo
Schneider n 2670, Luiz Maes o 2671, Benedíoto M.
da G. Ballock n 2672, Carlos Eichtädt n 2673, Ve
ronica Svircoscki n 2674, Augusto Piontkiewicz n

�665, Eva Schemel Ewald n 2676, Paulo Müller n

n 2677, Lucia Kuroll Hein n 26_78, Horácio Prestlní
n 2679, 'Mário Felipe Oorrêa n 2680, Artur Gesser
n 2681, Leny Maria- da Sílva Reis n 2682, Edeson
Correia Dias o 2683, Lauro Borges n 2684, João
Wodzioski o 2684, Domingos Pedro Pasa o 1686,
João Custodio n 2687, Alwina Biegíng Hein o 2688,
IngQ Weugrath n 2689, Reignaldo Brenner n 2690,
Francíäca SeIl Krüger n 2691, José Rodriges dos
Santos n 2692, Eduardo Voigt n 2693, Inaeio Baron
n 2694, Hulda H. Hafemano n 2695, Cladis Eger o
n 2676, Alcida Maria Soares n 2697, Alexandre Ma
llnski o 2698, Ricardo Gessner n 2699, Tusoelda
Krüger n 2700, Erich Sohulz n .2701, Francisco A.
Piccione n 2702, Venâncio da Costa n 2703, Rudolfo
Klitke n 2704, Waldemar Klitzke 2705, Evvaldo Scha
kínskí n 2706, Erico Gaertner n. 2707, Aotonio Lu
cas Jesuino n 2708, Augusto Borchardt n 2709, Erich
Btamräer 'Joharn n 2710, Rufioa P. Mülle.l' o 2711,
Luiz Maffezzolli n 2712, Antonio Borges n 2713,
Amantioa M. Ropelato n 2714, Adolfo da Silva n

2715, Erwio Krause o 2716, Waldemar Fach n 2717,
Paulo Pchencenzni n 2718, Udo Marquardt n 2719, Co t t

.

C'
.. ·

I MAG'JAR LtdaOtacilia F. de Oliveira o 2720, Antonio Machado n

.

OS ru ora, e omerCla, .

2921, Francisco Kachorrowsci n 2722, Herbert Zeoke n
2723, Antooio S. da Silva n 2724, Aodré Jose Daros n
2725, Wera Eva Ruth Pasa 02726 Aodreas Lenoert n --------------------
2727, Elcina Millnitz o 2728, Herbert Millnitz n

r·
.

��-'<!J��2729, Alvaro W. Mass n 2730, Neco Catarina Soares n .
.

.2731, Ingo Erdmano n 2732, Freya Müller n 1723, Dr ReI-DoIdo Mu"'.".José Morretti 02734, Weodelim Kamke n 2735, On- _===.==;;============;;==.&:"===
dina Gaya Brenner n 2736, Oscar A. C. Viebrantz II

:
, II·ri 2737, Paulo Franclsoo Dias n 2738, Ricardo Wen- A.DVOGADO.

dorff n 2739, Roland Viebrantz n 2740, Berthold

L
-

'

.HeiO n 2741-'"Manoel Corrêa n-2742, Alfredo Baade Escrit6rio ao lado da Prefeitura
n 2743, Alfonso Raese n 2744, Nadir Flasmo de
Souza n 2745, Pedro Manoel de Souza 0'2746, Mar-' JARAGUÁ DO SUL

.

tínho Zezuino n 2747, Heldemuth Pauli n 2748, José ����
.

Fischer n '2749, Irton de Souza Leal n 2750, .. José �"___""-����

Jacioto Alves o 2751; Adolar Assis de Lima o .2752, I
Gregorio Dias n 2753, Curt Radüns n 2754, Leopoldo
Marquardt n 2755, Zita Zeos n 2756., Ernesto -A.
Eickhoft o 2757, Oscar Scheibel n 2758, Walter

. Hornburg n 2759, Leopoldo Plaoninscheck n 2760,
Abrahão José Batista o 2761, Francisco Franco n

2762, Antonio Zimmermann n 2763, -Osmar Gerent
Maria Klein Gerent n 2765, Evaldo Gü!tz o 2766,
logo. Greuel n 2767, Juliaoa P. Roweder n 2768,
Alfredo C. G. Rahn n 2769, Erwio RoweQer n 2770,
Waldemiro Loeweo o 2771, Hedwig G. Roweder n
2772, o 2772, Elsa F. Loeweo n 2773, Erich Kühn
n 2774, Bruno Klemann n 2775, José Brunoer n
2776, Waltrud Bruner o 2777, Adélia P. Kitzberger
n 2778, Sebastião Pereira n 2779, Lauro Luciano n
2780, Hermelioda F. Gabriel n 2981, Cecilia Salamon
Titz n 2782, Herta M. Hafermaon n 2783, Alvin Hof
fmann n 2784, Luiza Kopsch Bruns n 2785, Paulo
Rath n 2786. Serafim Ravizza n 2787, Leopoldo Ha·
dlich n 2788, Erich Sell n 2785, Pedro Maffe.zzolli
n 2790, Aldo Voltolini n 2791, Mario Stricker n 2792;
Paulo Klitzke o 2793, Guilherme Wendorff Jor. n
2794, Fraocisco Gonçalves n 2795, Herbert Wacker
hage n 2796, Ewaldo Wackerhage n 2797,- Ana L.
Magalhães Segundo n 2798, João Batista Rudolf n

·

Serviço Eleitoral
(Continuação)

AVISO

�. � .�. � U t � � L
'

CONTÉt'\'

OSNI MUELLER
Escrivão de Policia

NITROllNA é{/m/JrlÍ1IOI'
para acabamento exterior! ExéELEIfT&S,

ELEMV,RTOs TORICOS• Tinta a óleo brilhante para paredes, madeira,
ferro e todo o fim exterior.

Fésforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s é d i o

ronlco dos convalesllentes

I tonico dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação . geral do orga-
nismo com o

• Belíssimas e variadas cõres. Notâvel resistência.
• Exija tinta a óleo Nitrolina em tõdas as casas

. do, ramo.
.

Qualidade garantida p.la maior indGstrla qufmlca nacional

elA. NITRO' QUíMICA BRASILE'IRI
Revendedores autorizados par-a-.Jaraguá do,Sul

Av. Getulio Vargas, 668 - Caixa Postal, 27

Edi�al de Citação de
Herdeiro Ausente
O Doutor ,Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

de Direito da Oomarca.de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na Forma da leí, etc.

_.,
,

.

,
, FAZ SABER a todos os que o presente edital

de citação, com o prázo de trinta (30) dias virem,
ou dêle conheoímento tiverem, ou interessar possa,
que estando processando-se ao ARROLAMENTO
dos bens do espólio deixados por' falecimento de
IZABÉL OHAVES, e tendo sido feita declaração de

Iherdeiros, na qt;lal consta a herdeira de nome'CE
CILIA CHAVES ALLES, uasada com Waldemar
Alles, como ausente, pelo presente'edital, chama e,

cita a herdeira ausente supra mencionada e Seu es-

pôso, para no 'prázo de trinta (30) dias, .se fazerem
representar, ou comparecerem neste oTuízo, para·
hlärem aos têrmos do dito Arrolsmen..to, sôb as

penas da lei. E para que chegue a notícia ao conhe·
cimento de todos, se passou o l,Jresente edital, que
será afixado às portas do Forum, no luaar de cos

tume e públicado pelo jornallocal "CORREIO DO
POVO" e no "DIÁRIO DA JUSTIQA",

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermifuga suave e de prunto

efeito Dispensa purgante e dieta!
_
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n. ,I, 2, 3- e 4
Proteja a �aúde de seus tilhos e a :.ua própria!,
Evitará muitas doenças', e poupará dinheiro em

remédios
. Compre hoje. mesmo uma LOMBRlGOEmA
•

MIRANCORA para o seu tilhinho. .

E - um produto dos Laboratórios Minancora
JOINVILLE --

Dado e passado nesta oidade de Jaraguá do
Sul,· aos sete dias de janeiro do ano de mil oove
centos e cincoeota e oito. Eu, ,Amadeu Mahfud;
Escrivão, o subscreví. (a) Ayres Gama Ferreira de
Mello Juiz de Direito. A preseote cópia coofere com

o original, do que dou fé.

Jaraguâ do Sul, 7 de janeiro de 1958.

AMADEU MAHFUn
O-Escrivão

2799, Arthur PampJona n 280D, Alberto H. J. Richert
n 2801, Edmuodo Hackbarth n 2802, Ana Goedert
n 2803, Isolde F. Pedrotti n 2804, José -Marcos da
Cunha n 2805, Guilherme C. Friedemano n Augusto
Srebe'n 2807, Carlos .Boeder n 2808, Francisco
Leier n 2809,

' .

. (Cont. proximo numero)
I
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Regulamento do- Impo$to sôbre Transmissões Eslrêla da Ternura
de Propriedades Imobiliárias IIINTER-VIVOSII I minha querida Mãe, pelo seu aniversArio

. Sois a lúcida ESTRÊLA DA TERNURA! ..., (Continuação eltl la. págint) I belecer ou; se não o fizer, cabe aplicar ? previa- Me implantaste l'á na tenra idade,
,

- to neste Regulamento,' do que lhe for aplIcável.
a declaração das partes contratantes que se su: Art. 24 _ Em qualquer dos casos de isenção com a luz flamejante da bondade
jeitam, para gôzo de isenção, as condíções aqur o recolhimento antecipado do impôsto, não auto- a pura essência da minha ventura!
estabelecidas. . riza a sua devolução, sendo considerado como Agora, sob a meiga claridade ,§ 2._- A planta do edific!o .ou ob�as, d�verá renúncia ao beneficio.

'/. dessas lições que destes com brandura,ser aprese�tada em duas vIas,. à Diretoria de Art 25 - Sempre que se der ise�çõe�, esta prossigo sem temer a desventura,Obras Püblíeas, que delas arquivará uma, para será autorizada pelo exator da localização dos confiante na eternal felicidade.fiscalização da obra, podendo .r�jeit_ar a planta imóveis; transcrevendo o despacho que a contlr-
_

. . .apresentada ou determínar modíjícações que [ul meu número e data do processo do mesmo des- Por 18S0, prosseguindo a cam�nhada,gar necessáril;ls,. quer quanto a "s�gur!lnça, quer pacho ou, se não lôr o ca�ó ,citar aos d.ispo�itivos -não me esqueça de vós, �ãàsmha amada,
quanto a estétíea o que, nao aceito, Importa em de lei a documentação VIstos, e a satístação de e reconheço o vosso soh-ímento.
recusa da isenção do impôsto. .' tôdas 'as exigências estabelecidas neste Regula- E enquanto aqui na terra vou vivendo,§ 3. - A aprovação da

\
Díretoría de Obr8:s mento para concretização da isenção, na guia

rezo 'por vós à Deus que está nos vendoPúblicas, não exime os inter�s�a.d.os do. cumprI expedida pelo tabelião ou escrivão, que será
lá daquele engenhoso fírmamento tmente das leis e posturas mumcipars aplícäveía a transcritas em inteiro teor no íustrumento que só

espéeíe. pode ser público, pelo 'qual se opera a transfe- Darci Ferkrüssen de Melo-§ 4. - O não cumprimento de qU!119uer das rêneía dos 'imóveis. Os serverttuärloa procederãoexigencias contidas, explíeíta. .ou ímpllcítamente, como se tratasse de ato sujeito ao tributo. Jara,guá do, Sul, 22/1/58
neste Regulamento, no decurso de qualquer tem-

, Art. 26 _ As isenções deste Impôsto, uma
po até a c.onc!usão· da' ,obra, �etermi��rá o paga- vez concedidas, vigorarão até 90 (noventa) días,
mento do Imposto de que Ioí, COnd]CIOnalme�te, contados da data da publicação do despacho de Registro C,ivil PRBSIDÊNCIA DA RBPUBLICA
concedida a isenção que, enquanto não pag�, �m. deferimento ou, se despacho não houver, da data INSTITUTO BRASIL�IRO', DBpedirá" as partes contratantes, obterem certídões l da autorização do exator, caducando, se dentro Aurea Müller Grubba, Oficial GBOGRAFIA B BSTATÍSTICA
negativas da Faz�nda �o Es�ad? .

'

dêsse prazo, não se efetuar a transmissão.
.

do R e'g ist r o Civil do Agência Municipal de EslalislicaArt. 19 - O [ornalísta síndícalízado, no exer- Art. 27 - As entidades, sociedades, aSSOCIa- r('. Distrito da Comarca Ja- _

•\'cício da profissãO ou nela aposentado, para gozar ções ou estabelecimentos anunciados no item 6, raguá do Sul Estado de Ragl·ltro In.lustrlalda isenção prevista no item 11, d? art. 10, deverá do artigo lOque exerçam também atividades Santa Catarina, Brasil. U '

requerer o beneficio à Secretarla da Fazenda, remuner.adas,' só terão direito a isenção propor- faz saber que comparece-
'

juntando os seguintes do�umentos:. .,

' cíonal ao seu serviço gratuito, considerando o ram no cartório exibindo os Levo '8.0 conhecimentoa) prova de s�a quah�a�e de JornalI�ta..! con- movimento .total, salvo se a remuneração perce- documentos exigidos pela lei dos senhores industriais, _

sístente na carteira protíssíonal e certídão de bída fôr integralmente aplicada na . manutenção afim de se habilitarem para que já se acha aberto oinscrição da Associação Brasileira- de Imprensa; do serviço gratuíto, do que devem fazer prova casar-se: Registro Industríal na
'

b) atestado da emprêsa em que trabalha ou
com documentação autêntica, reproduzindo sua . Agência Municipal- deem que trabalhou antes de se apresentar, p�lo contabilidade e de tudo maís que se fizer neces- Ed�af n·t�·332:8d�r10-1-58. Estatística de Jaraguäqual se apure que está ou esteve no etetívo sário para tal comprovação. a e.n IDO e

..
IDg e

do Sul. _

exercício da profissão;
.

.

.' . Art. 28 - Salvo nos casos que estiverem ex- Elzlra �n�ubuhler. Toda a firma que pos-
, c) certidão do Cartôrío de .Registr? de I!Dóvels pressamente estabelecidos, ou nos que forem da

1 EledbraS�elr?, .�?I�elrO, suir qualquer Industríada comarca da, r_esidência e da sI-tuaçao. da esfera exclusiva do Poder Judiciário, ou ainda, av�a or, omlcII!l o. e
seja de Aguardente, Dopropr�eda�e' que vai !1d9�iri.r, de que não é

nas que não forem necessário fa�er prova, tôdas resl�e�te :est� dI�trI!O, ce de frutas, Atafonas,propríetárío de nenhum Imóvel: "

. as Isenções dependerão da autorízação do Secre- �m res lOS o .or e, Engenho de arroz, Tece-- d) declaração de próprio �u�ho, �om tírma tário da Fazenda; a quem devem ser dirigidas filho de C!lrlos Behh.ng e
lagem, Móveis e Esqua-reconhecida, de que não .pOSSUI ImóveIS e� ?U- as petições solicitando tais autorizações. de Ida FrI�d�1 BehllI�g: drias,' Panificação, Ser-tros lugares e de que.o Imóvel a .ser adqUIrIdo Parágrafo único _ Para efeito de contrôle, El�, �rasIleIra! �o.lteIrQ, raria, Olaria ou outrase des�ina à sua moradia, num míDlmo de 10 (dez) das isenções previstas nos ite�s A, 9, lO, 11 e 13, d0lI!e3tIC:, dO�IC���d�t e qualquer Industri�,. s.eanos. ' do art. 10 quanto ao �er:a prImeIra concessão e resI� �n �!les 30 I��;t�' diada nêste mUDlCIpIO,Parágrafo único _., Aplicam-se ao. pre�e�te quanto a revenda do -lD;IOvel. o �es?uro do �sta. �m res lOS

� 'deverá comparecer. nacaso, salvo o que não lhe cou�er, as d�Sposlçoes do manterá nas Exatorlas um hVfQ de registro, ��.�� de ��r�e:�� ��:�_ Agência de EstatístIca,previstas no § 2°., do art. 12, d�ste Regulamento; ein modêlo próprio, no qua� serão anotados os b�hler e
até o dia 28 de fevereiro.

_. Art. 20 - Os expedicionários e os componen- beneficios requeridos, sua transmissão, se conce· _

u er.
Aos faltosos serão apli.-"._i-tes da Marinha Mercante' Brasileira, condecora· didos ou não e suas características, além de um Cópia de Edital de Pro- cadas muI tas que'

dos com medalha de Serviço de Guerra, que reI indice alfabético. clamas de Casamento, variam de mil a vintesidam Ou pretendam esidir no �stado, para g,�. recebida do Oficial do mil cruzeiros.
zarem dä isenção de que trata o Item 13, do art!

DeSl·lusa
.....

O
-

Registro Civil de Corupá. Jaraguá do Sul, JaJ?ei-go 10, devem juntar à petição dirigida ao Gover-
Edital n. 4,333" de ) 3-1-58: ro de 1958.nadar do Estado: ,

Eucli�es d.a C.ruz e João Santiago Amarala) documentos compr?b.atóri?s �e '9u� tenna Prol. Mário Melo EdIte SIlveIra Agênte de Estatísticap'er·tencido à Força Expedlclonár.Ia BrasIleIra e a Se -residisse em cada coração Ele, brasileiro, solteiro,Marinha Mercante Brasileira,' em Serviços de
um sentimento firme de nobreza; - operário, domiciliado e. _

Guerra�;
_

.

.

-

. se hou�esse ao sofredor consolação, residente neste -.distrito, -,

b) declaração' de próprIO pU!lh?, �om fIrma
no mundo não teria então tristeza: em Rio Molha, filho de 0=========0reconhecida de que nao pOSSUI ImovelS em tº-go
M·

I - h'á h f
. - r João Elizio da Cruz e de li

n- W' Id .
II

,território nacional e' de que o imóvel a ser ad-j
as Ja nao_ nos omens a elçao.

Ana Cruz Santos.
_

II r. a emit'o II'

d' í' d Vê se, é mais injustiça, mais pobreza;
IIquirido se destina a sua mora la, num m Olmo e

_ salário mesquinho sem ter solução Ela, brasiieira, solteira, IIMazureehen10 (dez) anos.
't

.

t d
- I' r doméstica, domiciliada. e ti 11-'§ 1. - Aplicam-sEi também neste caso, salvo

- para a ris e escassez e pao na mesa.
residenteemCorupá,filha ti

_

IIo que não lhe couber, as disposições preyi�tas Enquanto os Tubarões de tudo rindo, de Marcianó Silveira e de AUSENTE DEno § 2°., do artigo 1.2, de"ste re�u�ame�to. nos seus arranha·céus sempre subindo '

Justina --Barato Silveira.' li 20-12.57 á 20-1;58. ttll§ 2. - A expressão ExpedIcIOnárIo, abrange seu predileto vinho vão bebendo: '

.
> litodos os ex-combatentes de terra, mar e ar.

, É por isso que evoco a minha pena, EdItal n. 4.334, de 13-1-58. 0========0
P'ara aJ'udar-me nesta justa cena João de OliveiraValenciaArt. 21 - .Para obtenção dos favores de que

d e Magdalena Pedritrata o item 19, do artigo 10, devem as Coopera- de ploclamar em fim, que estou éscrendo...
Ele, brasileiro, solteiro,���tivas, perante o Governador do' ßstado, e� pro-

'

Jaraguá do Sul� janeiro de 1958. farmacêutico, domicili- Cure seus mal_t:s e ,poupe seucesso que será inf�rmado pelas �ecretarI�s da
ado e residente neste bom dinbeirô comprando naFazén:da e da AgrIcultura, por IDtermédlO do

Botafogo F tebel Clube distrito-;-á Estrada Jara· FARMAGIA NOVAServiço de Fiscalizaçao da Fazenda e da Direto- U,
guá, filho de Luiz Au-ria de Assistência ao Cooperativismo, fa�er o ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA· gusto de Faria Valença. 'de ROBERTO M. BORST

seguinte:
"

Pelo presente
-

ficam, convidados os senhores Ela, brasileira, .solteira, a que dispõe de maior sortlmen-a) provar que se enc,ontra devidamente regis· sócios para, a Assembléia Geral Ordinária a realizar- doméstica, domiciliada e to na praça e oferece seus arti-trada- de acôrdo com a- legislação federal;
se no dia 26 de Janeirb do corrente ano ás 9 horas residente- neste distrito,

'

gos à preços vantajosos
b) apresentar, para depósito, �m. duas .vias da manhã em sua séde social sàlão Weege em Bar- á Estrada Jaraguá, filha Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguácópias de seus estàtutos, .ato constItutIVO e hsta-

ra do Rio Cêrro, afim de deliberarem sôbre a se- de Julio Pedri e de Amelia��nominativa de-seus assoCIados, constando nome,
guinte _9rdem do dia:

'

Negerbon Pedri. _,

'
-

idade estado civil, nacionalidade, profissão, resi- 1 _ Prestação de contas, _� _de�ncI·'a e capI'tal sub,scrito', '_
-

_'

d Editaln. 4.335, de 14·1-58.2 - Bleição da nova diretoria para o perio o E ..... h A th G 'lh Ottc) demonstrar, por meio �ábil, que efe!ua ex-
de H58. _

/' gon ...ISC er e
'

r ur UI erme o
'

....lusI·vamente com seus assoCIados; Anita Ehlert Hoffmann e de' Paulinav

3 - Assuntos de interesse geral. -"'1 b '1· 1" G ··t h H ff
'

. d) atender as 'demais e,xigêricias do decret.o- c. e, raSI elro, so telro, ru zmac er o mann.NOTA: Não havendo número legal na hora I d d
.

·1' d EI b ·1· It
.lei n'J• 507, -de 6 de fevereiro de 1941, se aSSIm..

A bl" G IOd" avra or, omlCIla o e a, raSI e�ra, so eIra,fÔr determinado. a.crma mencl?nada p,ar� a ssem ela era r ma- residente neste distrito, doméstica, domiciliada e
Parágrafo único ...:. As cooperativas que já se ria, esta reahzar-.se-a as 9,30 horas, com qualquer em Rio da Luz filho de residente neste distritoA

d f t b l'd o número de �ócios. .. _,�

..

Alfredo Fisch�r e de em Rio da LUZ" filho d�dQnconttr�l� e� g��j dOeS 6a��refse����r� e�� 0�9fl, Jarag'ua do Sul-(Barra ao Rro cem?) 9·1-68.
Hedwig Fischer. Alfredo-Hornburg e deecre o el n. ,

'A
.

M C A

P'd E b' '1' It· p/I' D II H'ficam dispensadas dá comprovação e apresentação (Ass.) DtODIO ,; orrea - resI ente . la, .rasl elr�, �� eIra, au IDa a mann orno
da documentação acima citad-a.

""__ __ _��__ � _ .._::.._ _

� d0lI!déstltCa, domtICldl�adt�'t e burg.
A 22 N, t 'nsferências que gozarem-de ...-..-;:: - - _._ �_ ········ _

··_·"\1 reBI en e nes e IS rIo,rt. - as ra
'. -it -

i"b .

f. h d E para que chegue ao eo-isenção previstas nos itens 17, 18 e 19, do artIgo ii Iaa.Ae.. _ lieS e a "11-- II em. GarI aldI, ,II a .e nhecimento de todos mandei10 cUJ'os imóveis adquiridos- passarem a ter des- ii li AlVIm Ehlert e de Hedvlg
t '!t 1

" ',.

ã II II KI b d E'hle t passar o presen e eUI a ql1etinos diferente.s aos que �eram a Isenç o ou que li _ JA-RAGUÁ DO SUL --,. II a un e, r .

será publicado peb: impren-sejam r�vendI�os Aa terceIros! a qualquer �empo, !I II Edital n. 4.336, de 14-1-58. sa e em cartório onde, seráserá deVIdo o Imposto, que fOI Adado como Is�nto'.I1 Medicamentos e' Perfuíriári�s li· -

afixado durante I'i dias. Sialém do da revenda quando for o caso aplICan· ii, i,i ' Kurt Hoffmann e
I b dI'

' ,
• II Simbolo de Honestidade ..

R' H b 'a guem sou Qr e a gum Im-do-se quanto aos prazos de �e.colh:imento do Iltm- II Oonfian,"a e Presteza - II l<'leebgrIDaaSl'leI!lrrOn suorltgeI'ro pedimento ';cuse-o para osPôsto que fôr citado os adiCIonaIs e as mu as ii Y
li u,

. '. . 't' I
.

-

,

b
"

ii A que melhor lhe atende li lavrador, domItnlIado e 111S egals ...que �,�? 2e;em·Nas isenções por leis especiais do II e -pelos menores preços 'U residente neste distrito, AUKEA MULLE� GRUBBA.

-
.

1" t ii. , . ;1 em RI·O da Luz fI'lho de' OtlC'lalEstado, obedecerao ao que nas mesmas eIS es a- �::::::::::::::=::::::=:=:::::=::::::==::::::=::::::::::::::::::::::==;::�:::::::::::::::? , _

•
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DeutscheBeílcere des "Correio do Povo"
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Todesstrafe in Brasilien I
-

I

Apotheke "Scbulz"Verschiedene Vereínba- Bevoelkerung ist si-ch noch
rangen beabsichtigen dem- unschluessig. Diejenigen, I JARAGUA DO' SUL
naechst eine Versammlung die gegen die Todesstrafe
zu veranstelren, um die sind, sprechen' von even-

Frage der geplanten Ein- reellen Justizirrtuemern una 'MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
fuehiüng' der Todesstrafe behaupten, dass es in eí Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

'liin Brasilien zu besprechen. nem zivilisierten Lande Vertrauans und der Dienstbarkeit, die Sie
Wie aus Rio derueber

keine Todesstrafe geben ern besten zu den geringsfen Preisen bedient.
duerfte. Die Verteidiger dergemeldet wird, sind die Todesstrafe erklaeren hin- 11==========;;;;;;;;:;-==========

Me inungen ueber d iese
gege Í1 dass diese I be fue r ::""",!�!!!!o'!!!!!'!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!'!,_!!'!,_!!'!,_�_�'!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""".

Frage sehr verschieden, die Verbrecher ein Schreck- II
denn waehrend ein Teil

gespenst weere, die sie Ider Bevoelkerung streng vom Verbrechen zurneck
gegen die Todesstrafe ist, halten wuerde,
so ist ein anderer wieder Die Meinungen der Rieh
der Ansicht, dass dieselbe ter ueber die Frage sind
noetig ist, um dieser wah- ebenfalls noch sehr geteilt,
ren Welle von Verbrechen, d h d d
die hauptsaechllch in der

enn wae ren einige er

Ansicht sind, dass die'
Bundeshauptstadt veruebr Frage genau studterrwer
werden, Einhalt zu gebieten. den muesse, erklaeren
Ein grosser Teil der andere positiv, dass sie,

von ihrem Amt zurueck
'treten wuerden,' falls die
Todesstrafe eingefuehrt

Wir werden darauf eut- werden .sollre, da sie sich
merksam gemacht dass weigern werden, jemanden
die Tabletten zum Tode zu verurteilen.

"E i' "
Die geplanten Debatten

"
U 10 koennen also sehr nuetz-

der C. F. BOBHRINGER lieh sein, um KJahrheit in ;;;;;;========:;;;;;;;;:;;==_i-""-=-=-=-;;;;_====="::

-& SÖHNE, Mannheln, das dieser Frage zu schaffen,

bekannte. und

altbewaehr-,
eine Frage die saemtliche

te Asthma-Mittel, wieder Laender der Welt interes-
überall erhaelrllch sind. sterr.

J�::: :::::::::::::::::::::;::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=v==s
� -'.

.

h
11\ I I'

li lraDspOrtes Héreos CotariDense' S. ß. !I
I �
'I

TAC :I

iI ii

II Agente local: SÉRGIO THOMSEN n
I: - Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" 'I

'iii Rua Mal. Deodoro da Fonseca .:':1(enfrente à Prefeitura Municipal)

II II
I Aceita encomendas e cargas para qualquer ii

localidade do país, com fréte pago e a pagar II
,

e reembolso. ii
Vende passagens aéreas da TAC .e Cruzeiro if-

.......�

do Sul, à vista e cr�diário, para qualquer iilocalidade tão país. I!
iii ATENDE à venda de paesegens aéreas ao ii

Fliegende Untertassen i! exterior, pela ôcéndlnavlen - Ibéria - Swissair. II
leDED��.�:: '�����h:�I::; ���� k;:��n�:�� gf��� t:�:::��::�:,::::,=::==�,:::�::JZeitung unseres Staates, fiel auf, dass die Maenner
und diesmal aus Criciuma, mittlere ôtarur hatten und �1@I8�@8�I@li8Ii��iISiil§l!II§iti!ÍÍ!!I'àI@8��
dass ein paar Landarbeiter, mit Ov_eralls bekleidet

I FOTO PIAZERA �
die noch nie in ihren Leben waren, die sehr eng an Ia-

, , , m
etwas von Fliegenden Un- gen. Das Geraeusch der DEFRONTE A PRE!FEITURA - JARAGUA DO SUL

itertassen gehoert haben; startenden Maschinen war Fotografias em Geral _: Fotocopias 'de Documentos -

gleich zwei auf einmal einem leisen Pfeifen verg- � Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

gesehen! haetren. leichbar. 'UqJ dieselbe Zeit • A pedido. atende a domicilio e tambem
Sie waren auf dem Feld sahen an anderer Srel!e m em localidade", vizinh.as 00und trockneten Tabak. als auch andere Landleute die �1Il!l!!iil!lt!B"iISiil§l!��SlillI���IIii8�ll!;lil.IU!ll!!8��

sie in geringer Entfernung Maschienen, die slch in I ' -

.

zwei solche Ungetueme suedlicher Richtung. ent- , '. Ihinter einem Huegel sahen. fernten. Beim Start, so MA<
,

GROS
-

Als sie sich den Maschi- schlíessr diese Nachricht, ...

.'
nen naeherren, sahen sie, entstand ein so starker ;� '_ <�
wie sechs Maenner eilends Startwind, dass sich die ..

_

-

'" ,�
auf die Maschinen zuliefen, Palmen fast bis zur Erde .��' FRACOS ;�4
sich schnell einschifften 'bogen. f';

<

-

'�V-ANAOIOl
t

. Nein, solche Beschwerden
Der von der.. Bundes- kommen in jedem Lebensalter

kamI:J1er gebilligte Geset- vpr, wenn auch haeufiger bei
zentwurf, . die Carteira aelteren als bei �-juengeren
M d I 19 d h d P Menschen. Rheuma kann manO e o , . . en er-

in den besten Jahren bekom
sonalausw�is fuer Auslän ..

men, selbst wenn der Mensch
der, ausser Kraft zu setzen, im uebrigen' gesund und lei
wurde vom Bundespraesi- stungsfaehig ist. Daher erfor

denten nicht, zum Gesetz dern Gelenk- und Glieder·
schmerzen besondere Auf

e�hoben. Die .Aufhebung merksamkeit und sorgfaeltige
dieser MeldepHlcht wuerde Behandlung. MaI;l darf sie nie
zur Folge haben, dass die erst chronisch werden lassen.

Polizeibehoerden keinerlei I .E i n e s der bekaDnt�sten
Konrro.lle ueber den Ein- MIttel ge gen rheumatische

Id
Gelenk- und Gliederschmerzen

wan erer besaessen, wo- sowie bei Hexenschuss Gicht
gegen von jedem Brasi- Ischias, Neu r a I g i e i:t und .. ..,__1 ...
lianer bei einer polizeili- Erk�eltungskrankheit ist das

.. ..._..... •
chen Anmeldung Finger- kltDlsch erprobte und empfoh-
bd k

. Iene TogaI. TogaI hat sich in D W Id
·

-

M ha ruc e und Fotos em- solchen ,Faellen hervorragend r. a' emlro azurec en
behalten werden. bewaehrt; es loest die Harn-

'

..... IA Q A D� Q .!!lUD'"
Ausserden 'steht fest, saeure und

-

bewirkt die Aus- ��;:S..l1 llI.J.t 1S.öiL .llI.J.t

schliesst die ,IBrasil-Post" scheidun� der scha.edlichen Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704
d

. Krankheltsstoffe. Welt ueber '

arueber, dass sich unter 7800 Aerzte aus 46 La'endem Jantiga residência de Emanuel' Ehlers)
den Elementen auch eine bestaetigen die hervorragende Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Anzahl von, Elementen schmerzstillende Wir'kung von _ Parto� > Oiathermiél Ondas curtas e Ultra-curtas

bUefinden, deren polizeiliche ���:�cr.aK����esl�f':�e���� Indutotl!rmia - Bistun-elétrico - Electro-cauterização
e b e r w a c h u n g wuen- TogaI. In allen Apotheken und

'

- Ráios Inira-vermelhos e azuis.
sehenswert erscheint. Drogerien erhaeltlich. /' .. • ... ..

CORREIO DO POVO

Gespralche mit IlDlm Kin d ...
Tausende von Zeitungen und Zeitschriften

der ganzen Weil veroeffentltchren diese Geschich
te ... 'geschrieben von einem jungen Vater, der
abends am Bell seines Sohnes die Worte sprach:

- Hoere, mein Sohn t Ich sage das, waeh
rend du schlaefst, die eine Hand unter den Kopf

, geschoben, die blonden Locken feucht an die
erhitzte Stirn geklebt. Ich bin heimlich in dein
Zimmer gekommen. leh eass zuvor in meinem
Zlmjner ; da ploetzlich seheernte ich mich, weiss
Gott, welche Gedanken mich bewegten, schuld
bewusst kam ich zu dir, an dein Bett ... und das
war es, war mir durch den Kopf ging, mein Sohn,
mein kleiner Sohn; Ich war heute wieder mal
sehr haesslich zu dir t Als du aufstandest, schalt
ich dich, weil du dich nicht wuschest, sondern
nur mit einem nassen Handruch dir ueber das
Gesicht fuhrst) ja nicht einmal die Schuhe haltest
du geputzt. Beim Fruehstueck hatte ich wieder
etwas an dir auszusetzen. Du haltest deine Milch
verschüttet, den Ellbogen auf den Tisch gestützt.
Ja, ich weiss, als du zum Spiel davonliefst und
ich zum Buero ging, da drehtest du dich ploetz
Iich um, winktest mir mit der Hand und riefst:

( ........ "Auf Wiedersehen, Vati t" Ich runzelte die
Augenbrauen und rief zurueck: "Halt dich gerade,
nimm die Schultern zurneck t lO - Am spaeten
Nachmittag begann ich wieder mit meiner ôchul
meisteret: Du knietest, als du mit den Murmeln
spieltest. Ich sah die Leeeher in deinen ôrruemp
fen, ich demuetigte dich vor deinen Kameraden:
"ôtruempfe", rief ich, "sind heute teuer. Wenn,
du sie selber kaufen muesstest, wuerdest du
achtsamer sein ..." - Als ich speeter am Abend
die Zeítung las" kamst du herein, schuechtern,
veraengstigt durch meinen herrischen Ton, mit

demuetlgen Blick. Ich sah aergerlich auf: "Was
willst du denn?"

.

Du sagtest nichts, du ranntest auf mich zu

in einem' stuermischen Anlauf, warfst die duennen
Aerrnchen um mei nen Hals, du umermtestmich,
als ob dir Gott alle Liebe dieser Welt in dein
Herz gelegt haette. Und nun ist i es Nacht, und
eine beengende Angst kommt ueber mich.

Was hat die Gewohnheit aus mir gemacht?
Warum war ich so herrschsuechtlg, so heessltch
zu dir, du unschuldiges Kind?, Nichts anderes
als die Sucht, Fehler zu entdecken, Tadel zu

finden, meine Llnzulrledenhelt zu froehnen. War
das der Lohn dafuer, dass du mein Kind, mein
Junge bist? Ich m6SS dich mit, einem Messstab,
als seiest du ein Erwachsener, ein Fremder, ein
Fremder, ein Eindringling... Und du bist doch
so klein, UJ1d so unschuldig. Nicht du sondern
ich, nur ich war haesslich zu dir. Ich will speeter
nicht dafuer buessen muessen, mein Kind! Es
gibt in deinem Herzen so vieles, was gur und
echt ist und schoen, und das Schoenste ist, wenn '

dich ein leeher Trieb erfasst und du herelnstuerzt
und mir einen Gutenachtkuss gibst, ohne Scheu,
denn die Scheu waere die Angst vor mir.

So bin ich jetzt in der Dunkelheit beschaemt
an dein Bett gekommen. Verzeihe mir meine
Fehler, mein Kind. Ich werde mir eine Busse
auferlegen: Von morgen an werde ich, und das
verspreche ich dir von Mensch zu Mensch, ein
richtiger Erzieher, ein richtiger Vati sein, ich
werde mit dir umhertollen. lachen und leiden,
wenn du lachst oder leidest, und ich werde mir
auf die 'Zunge beíssen; wenn ein ungeduldiges
Wort ueber mich kommt. Denn das weiss ich
von heute an, du bist ja nichts als mein Kind,
ein kleines, unschuldiges Kind. Die Welt ist gross,
aber du bist klein. Und was du später sein wirst,
als Mensch, das iß.t mein Verdien�t oder mei-ne
Schuld! Und darum darf ich von dir nicht mehr
verlangen als das zu sein, was du bi&t: ein
Kind, ,ein Kind I"

.

Asthma

IReiserzeugung I Neue AUTOFABRIK
Nachrichten aus P&rto I Die englische Autofabrik

Alegre melden dass. die "Hllman' beabsichtigt sich
Reiserzeugung im Staate mit einem Zweígunrarneh
Rio Grande- do Sul im men in Rio Grande do Sul
Jahre 1956 786,000 Tonnen niederzulassen. Ein be
betrug, bei einer Anbaut- stlmmter Ort jedoch wurde
leeehe von 290.000 he. noch nicht namhaft ge
Rio Grande do Sul steht macht, Iedocn soll in Kürze
sornlt in bezug auf den durch einen Vertreter der
Reisanbau hinter São Paulo Rootes - Gruppe darueber

, an zweiter -ôrelle in ßra- end g u e I r l gentschieden
siJien. werden.

Ausweispflicht Glieder- und Gelenk
Schmerzen - Eine

für Ausldnder Alterskrankheit ?

W. Livingstone- L.rnecl�
,

�--Nê:üJAHRSWUNsêH--i
� Wer redlich baelt zu seinem Volke, ,�
� Der wuensch ihm ein ·gesegnet Jahr I �
� Vor Misswachs, Frost und Hagelwolke

!-

� Behuet uns aller Engel Schar!

�
Und mil dem bang ersehnten Korne
Und mit dem lang entbehrten Wein

�
Bring uns dies Jahr in seinem Horne

ldas alte, gute Recht herein!

�
Man kann in Wuens,chen sich vergessen,

IMan wuenschet leicht zum Ueberfluss,
Wir aber wuetJschen nicht vermessen,

� Wir wuenschen, was man wuenschen muss. �
� Denn soll der Mensch im 'Leibe leben, �

�
So brauchet er sein taeglich Brot,

IUnd soll er sich 'Zum Geist erheben, /
So ist ihm seine Freiheit riot.

L_vV__�----!:.:�::'- .I

Instrumentos de Musica
Em Geral, especialmente

Gaitas e Acordeões
completo sortimento com 4 - 8
12 - 24 � 48 - 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeiros
Pianos - Harmonios
Instrumentos PI Orquestras
Bandos e Jazz-Bands:

Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones-Saxofones
Baixos e Baterias completas'.
Metodos, .Cordas, Palhetas

EMFIM, TUDO QUE FOR DO RAMO V. S. encontra

para pronta entrega na Expedição "LYRA" . Musical
dá Paulo Kobs

sAo BENTO DO SUL - Caixa Postal. 39 - .Santa Catarina

I

t indicado
nos CABOS de
fraqueza. pali
dez, magreü e

f&.lltio.
Em Ilua fór'

mula e n tr li 111

Vanada�Q de

,sódio. Licitina, Glicerof08flltOI,
, :Peplllna,· D03 d�· Cola. eie, de

ação pronta e eficaz Doe ,. casO&
'

de fraqueza e neurastenias. Vana

�icil é indicado pa.", homens, mu·
,(heroa e crianças, sendo lua fór·
mula Ucenciada, pela Bad4e 'Pu·
blica.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Caso falaI regislrado numa
brincadeira de. menores

_

Eleição na Sociedade Recreativa Esportiva
Vieirense, com séde social na rua Joinville

(Salão Konell)
.

A'Nova Diretoria'
Por eenvocação para o dia 12 de Janeiro

à policia que compareceu Ia morte quase instantâ- em curso, realizou·se naquela data a Assembléia
ao loca). nea de Jssé Salvador. Geral, onde se procedeu prestação de contas' da

E, assim, registramos sociedade, cujo relatorío fora aprovado por unaní-
O garôto Luiz Paulo, mais uma fatalidade que midade de votos.

com toda a ínoçêncía de encheu de luto um mo- Procedeu-se a eleição da nova Diretoria' para
sua idade, contou à po- desto lar com a perda dirijir os destinos da Sociedade durante 1958, os
líeía como havia se apo. irreparável de uma íno- e�crutinadores proclamaram o seguínte : �ara Pre
derado da arma, uma cente criança quemorreu sldenta. sr. RU�I .H�rnburg; � vice p�e.sldent� sr,

espingarda de calibre 36, pelas mãos de outra tno- Amandío Schmídt; 1 . secretario sr. Emílio da SIlva;
dizendo que se utilizou cente criança, que, pela 20• secretarío sr. Otto Kuchen�eker; 1°. Tesourei
de uma cadeira para tre- sua tenra idade jamais ro Bertoldo Bart�l; 2°. Teso�reIro Oscar Eg�ert e

par na mesa de onde poderia pensar nas con- para C�)ßselho FIscal .srs. � alter Bartel. Wigando
conseguiu alcançá-Ia, e sequências funestas da- Menszhn, Leopoldo. Míelke, Leopoldo Adam, Willy
depois de brincar com quele seu gesto. .

Patzach e Julío Frtedemann.,
. .

ela, apontou a para o ír- Mas ... foi a fatalidade. Jaraguá do Sul, 13 de janeiro äe 1958.
mão menor, vindo a mes- (Transcrito do iornal "Nosso EMILIO DA SILVA
ma detonar, ocasionando Jorna!" de Rio Negro) .

1°. Secretário

Há casos que por sua do chumbo deu em cheio
caraeterístíca surpren- no frontal esquerdo de
dem a todos. Muitas vê- José Salvador, o menor,
zes o cidadão está des- que caiu banhado em

preocupado e sem pensar sang u e. Amedrontado
em Dada, quando surge Luiz Paulo correu a cha
inesperadamente o im- mar. a mãe, explicando
previsto. Esses casos que o irmãozinho estava

surpreendem e estarre- machucado.. Dana Caro
cem a todos pela violência Iína, ap chegar; viu José
e surprêza com que se Salvador numa poça de
desencadeiam. Assim foi, sangue e já cadáver.
que, na. tarde de terça- A mãe desesperada deu
ft>ira última, mais ou o alarme, chamando a

menos às 15 horas, acon- atenção dos vizinhos que,
teceu um caso que sur imediatamente, acorre

prendeu a todos o que ram ao local, sem que
podemos chamar de fa-'I nesse ístante houvesse
talidade. Passamos.-a nar- qualquer meio de salvar
rálo aos nossos leítores: o Inocente José. Chama
Na Vila América, em do o sr. Alcides, o pai
Mafra, numa modesta re- das crianças, êste tomou
rídêncía que margeia a as providencias necessá
Estrada Federal, uma rias, comunicando o fato
criança de dois anos mais
ou menos encontrou a

�-------

morte, pelas mãos de seu

inocente irmão de 7 anos
de idade. Naquela casa

reside o sr. 'Alcides Adão
da Silva e sua espôsa
dona Carolina da Silva.
Naquela hora, estando o

sr. Alcides no trabalho e,
por um instante a sra.

Carolina retirou se de
de sua residência .deí
xando os dois filhos me

nores sozinhos em casa.
Os dois garotinhos fica
ram bricandô despreocu
padamente, até que Luiz
Paulo, o mais velho vendo ESTÔMAGO, FiGAOO E INTESTINOS·
uma espingarda depen
durada na parede, apos
sou-se da mesma, e, na

_sua ínoçênelasem pensar
no perigo que aquela
arma-ofeeecía, poisestava
carregada, apontou-a pa
ra o seu irmãozinho e

deu ao gatilho.
_ Detonall:�o-a, a carga

Proibição
, .

a propna mae
ela advertido

Assassinou
por

-

Nos abaixo assinados,
moradores á Estrada Hum- aoboldl, município de São
Bento do Sul e Estrade
Bompland, municipio de NOVA YORK -

umla cêrca de um quartei- louco de raiva, apanhou
Iereguä do Sul, proibimos jovem de apenas 17 enos rão adíante, e encontra- o rifle ,e disparou centra
a todos sem !!ossa licença, �ontou que assassinara�a ram o corpo da senhora a própria mãe.
caçar em nossas matas e tíros de rifle sua própria Gladys Jessup de 35 anos, Descrevendo como fêz
roças, assim, como pescar mãe, quando esta recla- uma atraente loura di. os disparos prosseguiu:
com rêdes, tarrafas e car- mou por estar êle usan- vorciada, no próprio lo-

_ Apanhei o rifle,aponteiburero em nosso rio e do o telefone. cal indicado por seu filho. para a cabeça e puxei oribeirões .. Tambem prolbl- _ Falo sério não estou John Jessup, detido gatilho. Quando ela caiu,
mos a pega de patos e brincando .:.._ disse .0 ra- então sob a acusação de atirei de novo. Em segui
mar�ecos. ..

. paz John Jessup aos po- matrícídío, declarou em da liguei o telefone outra
- Nao nos responseblllze- liciais. _ Meti lhe duas depoimento na Policia vez para a mínha peque-

� �IIII! mos pelo que possa acon- baJas na nuca e arrastei que estava telefonando na e informei - "acabo
:;;.,I..... �I tecer aos lD!r�tores da

o corpo dela da sala ate para sua 'pequena· quan- de atirar em minha mãe.
�-- presente p�olbl.Çao. j a banheira. Fiquei ali do sua mãe se ergueu e Ela disse:

Corupa, Dezembro de uma meia hora tentando disse, desligando o apa- "Não acredito, você
1957. limpar o sangue. Falo relho: - Por que você deve estar brincando".
Reinhold Tübel Alfred sério, não estou bríncan- tem falar com ela, se aín- Repeti-lhe então que Ia

Koetzler, Henriqu� seue- do. yão l.á. e. vejam. �a há pouco estavam

Ila�a sério, nêo estava

ge Ernesto Hoffmann Os . polICIaIS foram ao Juntos? bríneando. A pequena
AI�ino Prust, Waldema; apartamento, localizado John contou que ficou ficou histérica e desligou.
Duwe, Relnhard Kohls,
Carlos Kohls, Ewald Fun
ka, Alfredo Funka, Arnoldo

.

Hoffmann, Antonio Mo
drlewskl, Henrique ôraros
ki, CUN Krüger, Eugenio
Hamann, Francisco Hoff-
mann, Alfino Rathunde,
Alfonso Netimitz, Ewa1do
Baier, Erico Ráthunde,
Carlos Borchardt, Germa
no Hann�mann, Helmuth reiro.
Krüger, 0110 RothsaJ, Paulo 20.) As aulas começa-
funka, João Svircoski, rão no dia 1°. de março
Alfredo Edrmann, Albano para todos os alunos do O.,....... o BaQo. o Coraçao. o
Klemtz, Carlos Zehnder, Curso Primário e Ginasi.al. .Stomalo. os PUlm6ee, a Pele
Ewaldo Tübel, Rudolfo Produ OMe. nos Oesoe. fleuma.
Krüger, Erico Linke, Erich' A DIRETORIA

CIsmo, Cecullta. Queda do Cabe-
Borchardt, Erwin Kötzler, -------- te Anemia. Abortos,
Waldemar Kohls, Theodo-I ResullJdO dJ lAmholJ Ccnsult.o m�c;)jco
ro Voigt, Ewaldo Krüger, uD Du U U U stoms o pOPIlI'ar depuraUvo
Germano Neubauer, Theo- em benefício da Ca- "LIXI R 914d��o . Neubauer, Paulo

péla Santa Luzia �
Muller, Werner Erdmann, .

Paul Kretzler, José Slenger Itapocuzmho
e Augusto Pianlkiewietz. 1. Prêmio N0. 375

2. « « 666
Õ. . « «881
4. « «531
5. « « 2042
6. « «1169
7. « « 2049
8. « «961
9. «

- «2320
10. « «1644

ser

(

Proporcionam bem-estar gera',
facilitam a digestão, descon
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções do �i
Ginásio São Luiz
'AVISO

�- .

IMUDASMILHOES-

Estômago iái�:'
Fígado e Intestino .� " A diretoria do Ginásio

São Luiz cOl;nunica aos

srs. pais e alunos:
10.) Os exames de 28•

época serão r�alizados nos
dias !O, 11 e 12 de feve-

OE PESSOAS ltM USAOO COM
BOM R�SULTADO O PGPU�I

OEPURATIVO Frutiferas e

-'.:::11:: _JUI_ILI_UI_III_I.._. __ 1'1_111_111_' ._r _I.

'i Dr. Fernando A. Springmann-I
Ornamentais

-ELIXIR 914
.

A SlfWS AfACA TDa 8 OB6ARIS18 Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka-

. kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do _Distrito Federal

Clinica Médica - Cirurgia Geral '- Partos

Consultório e Residêncilt: Rua Preso Epi
tâcio Pessôa n. 206 �ex'residencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 âs 12 e das 15 as 18 hs.

__ 1111 __ ._n. 1iiII1I1_UI_IU_lfI_."_III_ "'_1'1_1'

I - Atende chamados de dia e a. noite -

e:r:'r._. I_UI_I'I_III _ ILI_nl_ILI_Inl_ •• _IPI_t�

::>eçam Catálo
go Ilustrado

lAofanet"s ao .,pRl.mo. Airada.
... como um Ik:ô,_ Aprovado co..

.

1110 auxiliai RO tretemento da SI·
FfU$. REUMATISMO da mes

... orAlem; pelo O. N S. P .

Leopoldo Seidel
.

,
:r��,.,..,...",...���","",,���,·

•••�:""""
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_••••••••• ··········�•• t

..

� (JUniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta �l
r DO .I� I.D.�I••••1 :�
: MODERNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA B
� A melhor àparelhada em Santa Catarina 1�

(1:' Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA" :.:.'1f _: J O I N V I L E '_ �
�

-

�
:i�:;..··.··#·�:'·".··.··.·,c�:····*··#·�r·*··.··.·�:·.····.·-,:'!..··.··.·'r·.··.. ·.··.i{

. Vende-se Corupã
._.Uma máquina pequena

para beneficiar· arroz, em

bom estado.
,

Facilita·se o pagamento.
Tratar com o sr. Vitor

Zimmermann, nesta cidade. Dr. Murill� Barrato �8. Azavado
I ADVOOADO I(1'::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::'-:::::='::::::::::::::::::::..,,!\

-

Associação R�ral de Jaraguá do Sul
II· JD)lo: !ElleIHI I[A�[JIFMANN II EDITAL DE CONVOCAÇÃO
�i MEDICO UIBUBGIA:O II Assembléia Geral Ordinária
11- Form�do pelas Faculdades de Medicina das Univer- II De' acôrdo çom o art. 3� dos Estatutos sociais
i! sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II ficam convidados os Senhores Sócios a se reunir:

,II' II em Assembléia Geral \)rdinâria, la. convocação, no Ili CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

'�
dia 9 de Fevereiro de 1958, âs 9 horas, na séd�

ii CLINICA GERAL II socia!, afim de deliberarem sôbre· a seguinte ordem 111"""'���=!!!!'O������"""",,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,��,,,,,,,,,!!!!!!!!j1ii Longa pratiea em Hospitais Europeul!l II do dia:
Dr.. Francisco Antonio PiccioneII Consultório e' residência.' '11 10.) ...;_ Discussão e votação do balanço, contas

i! II e atos da diretoria do exercício de 1957 e do pa- .
�:1I[�.lD]UCO

II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 1'1 recer do Conselho Fiscal; Cirurgia Geral de adultos e criança" C11--
II I 20) Elel-"'a-o da nova d'r ·0

.'

do' nica Geral...:... Parto.s - Operat>.ões -
II CONSULTAS'. li'

-

'ri I e. rIa e conS9- y

:1 II lho Fiscal; � Moléstias de Senhoras e Homens.

ii, Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas II 30.) - Assuntos diversos. Espec/alisaa em doenças de crianças .

I II' Atende no
. HOSPITAL DOS FERROVIARfOS

(I Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II Jaraguâ do Sul, 8 de Janeiro 1958. (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

II . Atende chamados tambem à Noite II, _ ALBANO KANZLER - Presidente
II
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. .

li • J.i EUGÊ10" CORUPA,. - SAN�A CA�AlR.][NA
�=:r'=:::::===:::::::::::::::=::::-'::::=::::;=::::::==:::=:::==� N VITOR SCHMOCKEL • Secretârio

Escritório no prédio (Á �omercia). Ltda)
Rua Marechal.Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá do Sul
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Essa providêncía, aparentemente humanitáriaO Clube Atlético Bae- uma oportunidade tôda
e até aconselhável ao país, toma-sé clamorosa im-

pendi é, sem dúvida, a especial para fazerem tem- prudência face às declarações de o encarregadosociedade que reune em bém parte do quadro so- dos neg6cios dlplomâtlcos da Indonesia no Brasil,
seu seio social a esc61 cial da veterana socteda- Sr. Sam Suahedi, feitas a O Seminário de 19 a 26
jaraguáense, clube que, de até o próxim? dia 8 de dezembro último. Isso porque, segundo o Sr.
ano após ano, vem des- de fevereiro vindouro, Suahedi, "sö . os súditos 'holandeses desocupadosdobrando nas suas etlvl- �a�tândo, para. tant�, so- serão obrigados a repatrlar-se", enquanto permadades sociais, recreetlvas llcltar-se a DJrel�rl.a o

nece em vigor a "autorização de permanência parae esportivas, graças aos competente form,u�arlo ,de I os que exercem qualquel atividade profissional."abnegados esforços de proposta pera SOCIO, com '

suas várias diretorias e cujo aumento do quadro
um punhado, sempre pre- social poderá a Diretoria
sente, de assocíados cuja dar cabal e mais rápido
cooperação se vem fazen- cumprimento ao notável
do sentir em vários seto- programa que se traçou,
res. pera maior brilhantismo
Iniciativa digna de re- de nossa vida social re

gistro é essa -que acaba creatlva e esportiva.
de tomar tJ dinâmica Di- Por tão feliz quão opor
rerorla do C.A.B., premo- tuna iniciativa, cumpri
vendo uma campanha de menramos os esforçados
vinte dias pera a marrícu- diretores baependianos e

lá de novos sócios, sem tôda a família da vetera
o nome da habitual jóia na Sociedade, expoente
estabelecida. Desta manei., máximo, em. seu ramo,
ra epreseme-se a todos em Ieragué do Sul.

Clube Atlético Baependi
/ �

Campanha de novos sócios
- Uma· iniciativa digna de regislr� -AniversArios: Transcorre vinos Spengler, dentista,

hoje o aniversário nata- residente em Curitiba; da
Iíeío do sr. Guilherme sra. Ana Schmidt, espõsa
Schmidt, indústrial, resí- do sr. Lindolfo Schmidt
dente em Es t r a d a e da sra. Maria Mblo. es
Nova; do sr. Alfonso Ní-. pôsa do professor sr.

coluzzi; do menino Agas- Mário Melo.
tinho, filho do sr: Emílio
Nicoluzzi; do sr .. Heitor DR. PAULO MEDEIROS
Pereira, residente em Dia 23 passa a data
Curitiba; da srta. Lauríta natalícia do sr. Dr. Pau loWe�ller, fIl�a do sr, João Medeiros, ilustre advogaWellle� resídente em �a- do, residente em, Joln-
raguazlnho; da menma -vílle _

/

Marilda Suely,. filhinha I N� mesma data a sra.
do sr, Alvaro Stmghen., EJith Espengler, esposa
Amanhã faz imos o sr. do sr. Livinos Espengler,

Hilário Bona, barbeiro dentista em Curitiba e da
nesta cidade; o sr. Santos sra. Gertrudes Fiedler,
Tomaselli, filho do sr. comerciante em Estrada
Inácio Tomasellí: o mení- Schroeder.
no Sebastião Bona, filho Dia 25 a sra. Clara Pe-
do sr. Hilário Bona. droni, esposa do sr. Pe-

Día 21 a sra. Hílda dro .P.etroni, residente em

Rech, espôsa do sr. Ro- Curltlb�; a sra. Olga Oar

dolfo Rech; a sra, Inês d�s.o, VIúva do sr. Her
Pereira Lima, espôsa do )n�11O M. Cardoso e a sra.

sr. Antonio Pereira Lima. MIlda yo�el, esposa do
sr. Eugênío Vogel.Dia 22 transcorre a Na mesma data mení-data natalícia do sr. Le- no Heins Edgar, filho do .----------------,
sr. Günther Raeder.
A todos os aniversari

antes' os cumprimentos
do "Correio do Povo",
com votos de ínínterup
tas felicidades.

E como "quem se faz de ovelha é comido
pelo lobo", como dizem os pröpríos holandeses, -é
bem possível que nos mandem; de quebra, uns

poucos peculatários, alguns chantagistas egressos
A diretoria da Escola Jaraguä dos presídios indonésios, espécimens raros, hoje,_Dia 8 de fevereiro p,

vindouro, o Clube. Agua Co n v i d a os senhores pais para a no Brasil, e que tudo farão, provávelmente, para
Verde brindará os seus festa de São Sebastião: Terá reunião que será realizada na noite corresponderem à nossa proverbial hospitalidade.
associados e os dançert- lugar hoje a Tradicional. I

Pobre Brasil!
nos

.

em geral com um Festa de São Sebastião,' de 7 de Fevereiro, às 20 horas, para ,

grandioso Baile; Grito de Padroeiro da Paróquia de tratar de assuntos de Interesse da PARA SURPRESA nossa, mal havíamos es-
Carnaval, no Salão Boa de Jaraguá do Sul. Ha- eríto o artigo, tomamos conhecimento de uma pro-
Esperença. vera: Almoço, Jantar, escola. clamação publicada pelo Diário de Notícias e ou-
O baile será' abrllhanta- Café, Churrasco, Bebidas, tros jornais da Capital da República, de 12 de de-

do pelo Star - lezz, da cí- Jogos etc. À.flJ 20 horas MATR ICULA li : zembro, e subscrita pelos Drs. Levy Carneiro, Raul
dade de Mafra.' procissão luminosa com Fernandes, João Neves da Fontoura, AustragésiloEste Jazz goza de gran- a imagem do Padroeiro. AB m a tr í c u 1 a 8 para ° ano de de Athayde, Afonso Arinos 'de Melo Franco, Pru-
de .populartdede na zona dente de Morais Neto, San Thiago Dantas e José
serrana, o que assegura Casamenlos: Realizou se 1958, serão nos dias 1,2, 13 e 14 de Thomaz Nabuco, que em nome da "Seção Brasilei-
o sucesso de sua estréia ontem nesta cidade os Fevereiro. ra da Comissão Intemacional de Juristas", além
em jaragliá...

'

,

.

seguintes casamentos: de protestarem centra o "o confisco de bens dos
Desde já a diretoria Rui Eloi Schmidt com a

I
----------------

súditos holandeses na Indonésia, pedem punição
Alvi - verde formula um srta. Maura Dirce Mas- -------------------- '

para êsse crime e sugerem, por último, "ao Presi-
gentil convite a todos os carenhas e Max Carlos dente da República do Brasil que dê acolhida às
seus associados e aos Vasel com a srta. Teni Ernpregad,os vítimas. das deportações que se realizarem", apêlo
foliões em geral. 'Krueger. êste, já se vê, de ordem sentimental, ditado pelo

coração ...

LOCAIS

ESCOLA' JARAGUA·Grito de Ca[naval

Precisa'se dos seguintes:
1 moço ou pessôa adulta com prática

de serviços gerais de Balcão.
1 idem para serviços de motorista de

caminhão.
1 idem para V i a, j an t e com perfeito

conhecimento do ramo de armarinhos, fer
ragt'lns, etc.
_,.

Pede-se o favor de não se apresentar
quem não tiver prática suficiente dos res

petivos serviços.

JORGE MAYERLE S/A. - Comércio
Av. Getulio Vargas, 998 JOINVILLE

1l11ii1Eil! lE!5ii!iiiiE!I!i!!iii!I! ;! ·1: II I !J • 11!1i!IIiI1-:Eii!l ll!E!lm

II F�br�5' (set���IU�i���ias, Im� � Maleitas, Tremedsira
-

CU.RAM-�E RAPIDA�ENTE C�M -

.

"Capsulas Antlsesonlcas I
I .

-

Minancora" I
I �in Todas as, Boas Farmácias m

I
É um produto dos Laboratórios MINANCORA

I- Joinville - Sta. Catarina -

iii !5II!!!!!!!!E!!!i!iE!!!!Il5l:I!IIIl' !=-=I�Ii!I!!!!'i 'trS:!li!!i!i!llESl*.
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A DAR-SE CRÉDITO ao que noticiaram al
guns jornais, o Presidente Kubttschek, à voz de
que seriam expulsos, por dsterminação do Presi
dente Sukarno, milhares de holandeses da Indoné
sia, teria manífestado, com a precipitação e a libe
ralidade próprias do brasileiro, bem se vê, o dese
jo de acolher, no Brasil, os leias súditos da Rainha
Guilhermina.

\

Pensando bem, para um País COlDO o nosso,
que tão pronta enfàticamente se propõe atenuar
crises e males alheios - 0, que..é louvável - e que
com igual ardor zela pela prosperidade das na

ções mais poderosas, ainda que, para isso, se te
nha de descurar dos seus legítimos interêsses e

abandonar, como abandona, milhares de brasileiros
à pr6pria sorte - o que é inominável - não ve
mos inconvenientes em recebermos, mesmo sem

meticulosa seleção, algumas centenas de holande
ses deeooupados, ora expulsos da Indonésia, quan
do com muitos dêles e mais os inúmeros "agricul
tores", "artífices" e "técnicos" que temos recebido
periodicamente, elevaríamos, e muito" o número
dos que, por ojeriza ao trabalho, mal chegam ao

Brasil se fazem camelôs, vendedores de bilhetes de
loteria, bufarinheiros e burlautins.

Como vêem, trata-se de um c;locumento sério,
subscrito por altas autoridades, alicerçadas, na sua

maioria, pela dupla condição de eminentes juristas
e intelectuais de alto coturno.

Diame, porém, da insofismável realidade do
quanto dissemos sôbre o estado de abandono, se

não de penúria em que "vivem" milhares de patrí
cios nossos, e da declaração do Sr. Suahedi de
que "s6 os holandeses desocupados 'serão obriga
dos a repatriar-se", a nossa modesta apreciação
sôbre o fato, a despeito-de contrapor·se à tão res�

peitável opintão, não pOde sofrer qualquer aUera
ção. Os imperativos da, consciência falam mais alto
do que um concílios de gênios.

. ,

/'J=.====:::;:====a,.
PARA FERIDAS, !

ECZ'EMAS,
'N FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

�================��

, ,

Lavando COIJ"l .Sabão (raarel Registrada)

Virgem Especialidade
{f,oQj *:. dia (llÃo WIETZEl KNIIJ)l[J§TlR\lAl JOllJl1lvliUe ���Ã���RCt", I

I -.......'I4/I;R •

.
\ � ESPECIAltbAOE i •
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NUNCR EXISTIU IGURL

COIJRA caSPA.
QUEDA DOS ca·

BELOS E DEMAIS

AfECÇOU DO '

COURO CABELUIfO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA
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