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A ENTREVISTA DE D. VIGENTE SCHERER
Justificando e inserção com energia e desassom- deste meu pedido, que é como os nossos ilustres co ocuparão os postos sacrificios para o bem

no Diario da Assembleia bradamente, os que, por pessoal e não em nome pares, grande repercus- de responsabilidade e da coletividade e a gran
da entrevista dada á im- caminhos os mais aves- da bancada da União s-ão na vida nacional. O mando, com incalculavel desa do Brasil. Um Pa

prensa por D. Vicente sos, procuram atirar a Democrática Nacional, à Partido Social Demcera- prejuízo para a Igreja e lacio de Governo não se

Scherer, arcebispo me- nação numa aventura qual pertenço, embora o tico, em seu programa, a Patria. Nos regímés presta para cenario de

tropolitano do Rio Gran. socialista que nos aproo seu programa esteja en- adota pontos de doutrí- democraticos da atualí- exibições demagogicas
de do Sul, e que tanta xima da sovietica, da quadrado dentro das di- na politica que, em ab- dade, falham gravemen- com fins de popularída
sensação causou, pois qual devemos cada vez retrizes cristãs da entre- soluto, não se chocam te aos deveres decorrén- de barata. Tremendos

é do dominio público que mais nos afastar. vísta». com as expressões <te 8. tes do quarto manda- problemas, que envol-

êra dirígida especíalmen- Devemos, nesta fase O-Sr. SOUSA CABRAL, Revdma.
.

mento da lei de Deus, o vem legitimos e impor-
te ao P. T. B., que faz a chocante da nacíonalí- Posso assegurar a V. O Sr. ARTUR MÜLLER, catolico e a catolica que tantes interesses de mí

propaganda da socíalisa dade, 'combater os dema- Ex. que' a transcrição, na Obrigado a V. Ex. não possuem o titulo lhares e -mílhõas de eí

ção, o sr. deputado Ar· gogos e falsos profetas ata, desse notavel doeu- «Á primeira pergunta eleitoral 'e se
'

mantem dadãos, aí estão a desa

tur Müller proferiu o das classes menos ator- mento, elaborado pelo feita pelo jornalista so- afastados das urnas. Pa. fiar a argúcia e a dedi-

, seguinte díscursor tunadas, com a mesma respeitavel Bispo da bre o papel dos catolí- ra a solução dos proble- cação dos responsaveís
O Sr. ARTUR MÜLLER energia e desassombro Igreja Católica, terá o cos na orientação da mas nacionais não bas- pelo destino dos Estados

(Lê o seguinte discurso) com que êles proéuram assentimento pleno da politica nacional, eis co- tarn as formulas tecnicas e da Nação».
«Sr. Presidente" e snrs. ferir a democracia, tra- nossa bancada e o apre- mo S. Ex. Revdma. se e os remedios politicos; Passa, depois, D. Vi-

Deputados, a entrevista zendo a _ discordia, a ço que merece.
..

manítestou: tambem faz-se mister cente a enumerar diver·

que D. Vicente Scherer, confusão, para depois O Sr. ARTUR MULLER, «Se .os brasileiros de «infundir em todas as sos problemas em equa-

Arcebispo Metropolitano darem o golpe de míse- Agradeço a solidarieda- solida formação moral arterlas do Estado, como çäo, como a sucessão

do Rio Grande do Sul, ricordia. (Muito bem). de cristã de V. Ex se desinteressarem pela seiva e sangue repara- presidencial, o socíalís-

concedeu à imprensa, é, Mas, Sr. Presidente e O Sr. NUNES VAREL- conquista dos cargos dores, a força e a in- mo e o cristianismo, o

por certo, um dos doeu- Srs. Deputados. ouçamos LA - As palavras do emí- eletivos e não íníluen- fIuencia da religião ca- existencialismo, refere

mentos maís Importantes as palavras sensatas de nente prelado D. Vicente ciarem os destinos da tolíca» (Enc. Im. Dei, se ao Ano Santo e assim

e de orientação' Clista. D. Vicente Scherer, que, Scherer alcançaram, co- nação, mediante o voto, Leão XIII). Nada vale um termina:

vindos à publicidade nos por sí, ilustram, com mo V. Ex. sabe, assim elementos perniciosos á patriotismo verboso que «A expansão economi-

últimos tempos. maior clareza, as razões religião e ao bem públí- não inspire esforços e ca, dentro do limites da

Atravessa o pais uma
.

justiça comutativa e so-

época dificil, não somen- . . eial, é um direito íntan-

te na formação politica, DE" F LO R I A NO PO L I 5 givel da' pessoa humana,
como tambem na econo- independente dos favo-

mica, onde duas eorren- res do Estado e esse di-

tes, ambas poderosas, se Resumo dos trabalhos da Assembléia Outras Notas reito seria essencialmen-

entrechocam e cujo 'des- te ferido pela socíalísa-

fecho não podemos pre- Os trabalhos da As'_ apoiado pelos snrs. Bía- O sr. Oswaldo Cabral ] Reuniram-se as comís- ção irrestrita. De mais a

cisar, mas nos cumpre, sembléia Legislativa cor- se Faraco e Braz Alves. pediu a comemoração sões de Leis Complemen- mais, como não reconhe

a cada um, expandir os reram agitados na sema- O sr. Bulcão Viana fez do centenário da morte tares, dando distribuição cer que o
:

Estado nem

pontos de vista que nos na que hoje finda, tendo prolongado estude sobre ríe Anita Garíbaldt, - de- diversos projétos. Na .sempre é o mais com

ditam a moral e a tradi- em vista dois importan- o carvão catarinense e O sr. Konder Reis, Ar- Comissão de Contas e petente administrador,

ção cristã, únicas em tissimos projétos de lei o problema da Luz em tur Müller, Cardoso da Negocios Muníeípaís foi nem tampouco o melhor

condições de trazer paz, que ali foram discutidos Florianopolis. Veiga, Ramiro Emeren- aprovado o parecer do distribuidor de favores e

união e felicidade de que e votados. Os snrs, Jose Maria ciano e Estivalet Pires relator sr. Artur Müller beneficios? Nas empre

o povo precisa e pede Um deles éra o refe- Cardoso da Veiga, Estí- apresentaram indicação transferindo ao munící- sas e organísações esta

para subsistir à onda do rente a mojoração do valet Pires e Waldemar no sentido de ser tele- pio de Lages o Serviço de tais faltam, de ordinario,
mal que se aproxima. imposto sobre vendas e Rupp falaram sobre a gráfado aos representan- Aguas, mediante o paga poderosos estimulos que

D. Vicente, 'autoridade consignações, de 2 para defesa e aumento da pro. tes catarinenses na Ca- mento de Cr$. . . . . . . asseguram a prosperida-
de . íncontestaveí valor 2,4%. Caida a emenda dução agro-pecuária. mara Federal, pedindo o 1.478.217,20, pagos em 15 de dos empreendimentos
no seio da Igreja Cató- udenista que mandava O S1:. Konder Reis en- restabelecimento dos Ti- prestações anuais e particulares. A ingeren-,

lica, pelos seus, dotes entrar em vigor a lei caminhou indicação pa- ros de Guerra e a redu- iguais, a contar de 1950. cía aberta ou velada de

morais e sua vasta cul- em 1950, passou-sé a ra a criação de uma al- ção para too da matrí- A Comissão de Plane- Interesses estranhos á

tura, fixou, com muito discussão das demais, fandega em Itajai e o sr. cula miníma, ate agora jamento Agro-Pecuário empresa perturbam a

acerto, sintoma.s da cam- entre as quais estava a Heitor Liberato para uma fixada em 500 num pro- reelegeu seu presidente normalidade da adminis

panha de desagregação que sobordina'va o au- agencia do Banco do jeto de lei que corre na- o sr Felix Odebrecht e tração. A escolha dos

entre o povo, de dema- mento ao reajustamento I Brasil na
mesma cidade. quela casa. vice o deputado Artur funcionarios, quanta, vez

gogia politico-economica d?s ve�cimentos d?s Iun- Müller, tendo se reunido não obedece ao critério

ao sabor dos que procu- cionanos estaduais e a com os tecnicos da Se- das aptidões, mas se

ram aliciar incautos pa-: que mandav:a entregar, '. Ainda que pareça incrivel cretaria de Agric,ultura_ processa segundo as

ra seus adeptos. mas 'que 'I
desde já aos municípios e do Acordo Unj..e{(' es.. conveniencias da politi-

são fundamenta,1mente todo o imposto de índus- Em memoria á Jurema Ramos Gomes I tudando a exteríção aos ca partidaria? O cancro

contrarios ao espirito trias e profissões. A prí-L; ,
municipios do mesmo do favoritismo é um mal

social cristão da Igreja meira também fo� rejei- E muda aquela a quem amiga chamámos acordo. qua.se_ incur�v�l. das ins-

e da propria Patria. tada pela
-

maroria e a E a mão que tantas vezes, apertàmos -x- títuíções oílcíaís, com

Ao requerer a trans segunda autorisou a en- A' f:'
. ,

I
Afinal foi assinado o grave prejuízo para a

oríção, no Diario desta trega, por quotas, 'em .

gora e ria Ja
.

contrato de fornecimen- eficiencia e a economia

Casa da entrevista a 1949, 1950 para em 1951, Não maie nos bancos esse rosto amtgo, to de energia eletrica do serviço. A função
que me venho de referir, ser. todo o imposto !rans- Conosco sorrirá! para os municipios de primordial do Estado é

não me atenho a qual- Ierido aos mumcrpios. A Florianopolis, São José, suprir' as deficiencias

quer' animosidade pes- leí entrará em, vigor no 18 de Julho de 1949. Os sinos dobram!... Biguaçú e Palhoça. dos individuos e dos

soal dos partidos legal- dia 1. de Agosto deste Dobram, porém, não mais com aquele ar festivo A linha que será de grupos, coibir abusos

mente existentes, mas, ano.
de 5 meses atraz! Dobram, lugubre, triste. Ern 4.000 volts, estando sua harmonisar interesses �

Unicamente a difundir - Outro projeto impor- cada coração hà uma dor profunda, uma saudade! construção a cargo do incentivar. mas não subs

por ser coIi:t elas solidá- tante foi o. do adícíonal E' o corpo da jovem esposa que baixa a terra engenheiro chefe sr.Wal- tituir ou absorver as íní

rio _ palavras de alerta- por tempo de servIço fria. E' uma luz que se apaga na terra parà ter-Soerensen. ciativas de empresas ou

tação de uma das vozes ao� funcionarios, que, de brilhar nos Céus! E a alma de Jurema vôa deste O Serviço de remode· de particulares. A socia

mais autorisadas do cle- orIgem governamental mundo de incertezas para juntar-se à Patria dos lação da rede urbana lização repentina ou

ro brasileiro contra os subordinada a percenta· remidos, onde não hà pranto, gemido nem dor. em Florian6polis, está progressilÍJa, patrocinada

que procu�am !�rnar gern aos venc�men�os !3 Vôa para o lugar destinado, para a aMansão sendo feito por outro por não poucos utopis·
cada vez mais caotlCa a tempo de servIço, mqUl. Celeste que Jesus oferece a todos os que palmi- tecnico da Empresul, que tas, como sendo a for-

situação do povo' brasi- naqo 'de inconstitucional lham pelas Veredas do bem. é o 'Sr. Kiehl. mula magica de salvação
leiro, réunindo. ou pro- pela ba�cada da UD N, Gloriosas recompensas estão mencionadas Calcula-se a constru- social, representaria um

curando reunir, aos seus consegUiu ser aprovado na Palavra de Deus para aquêles que forem fieis ção da linha, que deve passo fatal e decisivo

programas partidarios, por maioria, depois de em sua vida. A nossa fidelidade nos levarà a rei- ter uns 150 quilometros rumo ao estabelecimen

doutrinas «marxistas·co- bates que se prolonga- nar ?om Cr!sto: «�e fiel ate a mo�te, e eu te de distancia, em um ano. to de um regime totali

muqistas», avessas á nos· ram até as 21 horas. dareI � ?oroa da �Ida.» Certa vez dIsse Jesus áOS O que resta saber ago· tArio e à divinisação do

sa indole e ao próprio O sr. Waldemar Hupp, seus dIClpulos: «Nao temas, p�queno rebanho 'p0r- ra, � por quanto sairá o Estado. Os defensores

interesse nacional" úni- falou sobre as cenas de que. é do agrado de vosso PaI �ar-vos o reI�o.» quilovat de energia na dessa doutrina não po

camente para conferir sangue em Campos No. A ti, ô P!3us, que consolo aos trlst!'s das, enVIa o capital. E'. uma pergunta dem inspirar confiança
vantagens politicas mo- vos, onde perderam a teu Esp�rIto Consol.ado_r aos cbraçoes chor!>sos de que todos fazem, mas ao eleitorado cotolico».

mentaneas, mas que, no vida diversas pessoas. seus paIS, esposo, lrm.aos, p;;ír!3ntes e amIgos. E ninguem responde. Assim, Sr. Presidente,

fundo, não deixam_ ge se O sr. Artur �üll�r re- que a tu,� vontade sela cumprIda na terra, como -x- requeiro, já agora com

enraizar no coraçao dos, uerer a pubbcaçao no nos céus.
.

Deu entrada na As- a solidariedade dá minha
: menQS avisados. .

iario da Assembleia da
.

E a boa Jurema <fue passou pela VIda SOf- sembléia um protesto as· bancada, incerçã,o, no

Estamos em uma en-. entrevista de D. Vicente rmdo, paz e descanso a s�a alma... sinado por mais de mil «Diario da Assembleia»,
cruzilhada em que os r Scherer _ arcebispo, me- Deus a deu, Deus a tIrou, bendIto sela o no· eleitores de Massarandu· da entrevista concedida

homens públicos, os que I tropolitano do Rio Gran- me do Senhor. ba e Guará-Mirim pro- á imprensa de. Porto

tem qualquer senso' dei de do, Sul, profligando a Amem. testando contra a mu· Alegre pelo eminenté

responsabilidade, se de- demagogica propaganda dança da, seãe para lider catolico. (Muito
vem definir defendendo i partidaria, no que foi Maria do Carmo C. Wiest Guará-Mirim. bem Palmas).
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II Correio do Povo ii � 'Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Re,sfriados �
II Bua MI. Diodoro N. 136

ii � TODAS AS MOLESTIA� DO, ßPßRflH� RfSPIRßIÓRIO @5
!I Telefone N' 39 ··C. Postal, 19 II � Encontram alivio imediáto com o uso do ;Pelo presente edital torno público que o Snr.Iil JARAGUÀ DO SUL

:: �
• •

Lourenço Kanzler requereu a este Conselho Re· !! Santa Catarina!! I n C O m p á p a v, e 1
gtoual de EngQnharia e Arquitetura uma licença a :: ' .. � . �

����!r.���·:�f���\�i�.�!/J��::t:DRY� .:!.!.!I. AS�!�IJ:�,�JAL 1:'1:1 I P�ilnríll dl!. nogien Pl!lnll!lßl! I
Grande do Sul, de acordo com o § Único do Art. � @J
r�3toi?c�c���o�: !:�5v��a�:s 1Js ��of?s�f�:!��oin�� II P:ui::N;e�rl II ê> O

•PE!TO�A�M�I§ -:ON�EC:ID� N4! BI!AS� �
ressados, [ä registrados neste CREA., a se pro- ��:::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::V

��®.i®����@i.®@.i@@.i@®.i®®.i®�®,11
nunciarem a respeito, para o que lhes é facultado
o prazo de 30 (trinta) .dias, a contar da: data da -----,------

publicação ao presente Editeil.

Porto Alegre, 6 de Junho de 1949

ENG. WALTFR BOEHL
Presidente

De ordem do snr. Cole-

CO LO N I S Aç a-O
tor, torno publico que no

corrente mez de Julho,
arrecada-se o imposto acima,

Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôta. reterente ao 2°. semestre do

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do corrente exercício.
Paraná, c_!ima, agues, e estradas boas. Preço Cr$ Os Contribuintes que não

800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se fizerem seus pagamentos no

consideravel desconto. Vende-se. tambem a longo praso, poderão satisfazel-o

preso, Tratar com o proprietario sr. Chlstlano Iustus no próximo mez de AgoSto
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reeerva, com a multa de 20%.
ou com Schwartz na casa do snr, Erico Blosfeld, em Exgotados os supra cita-

Iaregué do Snl. dos prasos, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter lagar a co

brança executiva,

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, 1 de Julho
de 1949

LUCI HARNACK
escrivão

Cons. Reeional de Engenha
ria e Arquitetura da 8."Relião

EDITAL'

ClinicB �e OI�os, OUUi�8S, noriz, inrlanla
Dr. Arlninio TaVair8S

Polesser Coledrotica de Biolbgio do Instittuto de Educação'de Florianóllolis
e:x-Chefe lIIos 'servlços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

.

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ir:x-Interno por, concurso, da AS51stencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U MENAUSTA. CATARINA

ii

ii
ii

ii
II CIRURGIA GERAL E ESPEÇIALIZADA
ii om cursos de Aaperfeiçoamento no

ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires.

_ ii Doenças -de Senhoras - Partos - Cllnica

H ' Geral de Adultos e Crianças. r
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. i:
ii TELEFONE N. 3

.

ii

ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii
:I

..

OPe Renato 'W'altep
MÉDICO

I Escritorio de Contabilidade
DE IRINEU. PETERS

Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodo� 9 - S. Catarina

E D- I T A L IEmUlro §lllli ]ffira§uienrêdl de IEietrncn�o §o Ao '

Imposto IHIbre Tabacos e Deri-
vadOs e sI Bebidas Alcoolicas Matriz: .JOINVILLE

mi � �i1

I BANCO IIOOSTRIA E COMÉRCIO fES. CATABINA S/A.
I

SEDE EM ITAJAí
I"undado e 23 de fevereiro d. 1935

-DE-P-EN-D-U-C-IA-S-E-M-·-·· CAPITAL INTBGRAL1ZADO CR$ 15.000.000,00

I-

A
"

RBSBRVAS CR$ 22.343.244,40

9 rarangua J' d S IBlumenau AGENCIA: aragua O U
Brusque .

I
Braço do Norte Rua CeI. Emilio [ourdan, 115 ICaçador E d 'r I fie "INÇ-O"Canoinhas n. e egra ICO

- Conc<;>rdia Caixa Postal 65 -Telefone 73 I1_
Crescíuma " .

Sementes novas de todas Cur!t!ba Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobrarr'

qualidades está a sua dis· �:�t�r���S ças, descontos, empiestimos, financiamentos mediante

cau·eposição na Casa Real Campos Novos ção de titulas comerciais, passes, etc.,

I
Chapeco Mantem as seguintes modalidades de "DEPÓSITOS:
Florianopolis
Gaspar A Ulsposição, - SEM LIMITE, com retiradas
Ibirama livres, juros 2°/0 a/a.

I :f:;���nga «- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,
Jaraguá do Sul juros' 3°io a/a.
Joaçaba «- LIMITADA PARA PARTICULARES,

juros -. 4% a/a.
�ft�: « - LIMITADA ESPECIAL, até
Orleans Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a

I
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial'
Porto União .

d d C ..,

Rio de Janeiro
as retire as e rnais de r'il1

Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas me-

Rio do Sul diente um avíso previo de 10 dies
air

I
S. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dlas - Sem limite, juros 5% aja.

II'-J i'aliaquim « « «90« _'« « «5 lj2% aja.
Tijucas j

«« « 120 .

c _« « « 6% aja.

�:"______I
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano _« « « 6% ala.
Tangará Depositos Populares, juros 5% a/a.

U �rIu Urussanga

emA.,; S Videira NOTA: nesta conta, sé se perrnltlré retiradas sema-
U-

I
naís, até o máximo de e-s 5.000,00.

\:�
ABBA UMA CONTA NO '-I N C O"

_A'It

_i�g9l Im�

,

,. SIFILIS
É UMA DOENÇA ORAVISSIMA
MUITO PERIGOSA PAliA A FA.
MILIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA,
MENTO otsSE GRANDEFLAOELO
, USE O

ii
::

ii
::

A SIFIUS BE APRESENTA S08
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
�sCR6FU LA'S
ESPINHA.
.. t e r u c a s
tI""- o E FI A •
ECZEMAS
FERIDAS
DARTFIOS
MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
, CONHECIDO HÁ 71 ANOS
: VENDE,SE EM TÔDA PARTL

(Si5õ Adrninistração do Governo Federal)

P... ".GSSA 8IS.IIl.. Illle'EIIA
••••EIIes III ES".G'E:

"

Uma liuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

.1'.RI�II.IE 11I8IDI�ã.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

.

Artllgo§ IEletrllC(())§ jara «)) lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS. 1

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e fofoQa-

Escrituração. Mercantil, Escrituras Atrasadas,
Registro de Firmas, Defesas Fiscais.

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
• Menores - Acordos e Contratos.

Seguros - "Cla. de Seguros Gerais do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.

Para propaganda de suas mercadoriâs,
procurem pois, anunciar neste jornal.'

:.::::IIIC=
Irp ff l��nol�o
II:: P

110 fi PROPRIETÁRIO
I: :: Rua Marechal Deodoro, N. 158
li

S
II
::

TIlI!t:ir
::
t:

ilOl1
iL �'J!: ..-.�

�ar�tml

SECÇÃO DéLAVAGEM, DEPO
SITO DE LUBRIFICANTES,
COMBUSTIVEL EACES

SORIOS, LUBRI

FICAÇÃO CARGA DE

BATERIAS E CONCERTOS DE

PNEUS.

COIIRI CISPI,
QUEDI DOS Cl·

BElaS E DEMAIS

AfECCOES DO

COli1l0 CABRUOO.
TONICO C.t.:PILAP

POR EXCEI fNCIA
--------
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Férias Estudantis
OINEOUE

Dr. Arquimedes .Dantas
•••eG•••

Rua Marechal D20doro da Fonseca, 343

CASA TOB IAS{
A QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

.

.

.. A qUE SÓ VENDE_ARTI-GOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

•
.

A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA ...

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

�������A-R-Ü-�-A-D-O-S-P-�-�-S-B-A-ß-OO������ 111•••••el•••IIIIS•••IGII•••
eMI.'••SII 118.511 I.e<oh

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 SAN T A C A T A R I S A
.

I JARAGUÁ. DO SUL

- Domingo DIA 24-7-49

� t � I õ T �,� CI � Il Vende-se In�ustria �e Madeiras Janssen S. ·1.
Irene Pedrl, Oficial do

Registro Civil do l° Distrito
da Comarca J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece.

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casai-Se:

Otfred Voge] e

Margarida MUda Obnaus

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador. domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filho
de Julio Vogel e de The-'
kla Vogel'
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente em Guarami
rim, filha de Ernesto
Walter Obnaus e de Mil
da Maria Obnaus.

um terreno com 9 morgos
de terra, inclusive uma ca

sa
. de material e um ren

cho.
Preço de ocasião, rrarar

com o sr. Daniel Harn
mann ne Indusrrla Gosch
Irmãos, a Estrada Itapo
cú-Hanse.

Assembléia Geral Extraordinaria
Pelo presente são convidados os senhores

acionistas desta sociedade para participarem da
Assembléia' Geral Extraordinaria a realizar-se no
dia 1." de Agosto do corrente ano, as nove (9) horas,
na .séde social, á Avenida Getulio Vargas, íundos
nesta cidade de Jaraguá do Sul, afim de delibera
rem sobre a seguinte ordem do dia:

1°. Discussão de operações de magno interes
se para os-senhores acionistas.

2°. Outros assuntos de interesse social.

Jaraguá do. Sul, 14 de Julho de 1949

CARLOS LEOPOLDO MEY

diretor - presidenteataques, palpitações, dapres
são moral, agitação, onqüs
tia. Mara�al acalma a irrita

ção, elimina o desassossêgo e

as crises nervosas e dolorosas.

Quem não anuncia não garante o que vende

'É Julho é mes do inverno
".'

são ferias
estudantis. Estamos em plena época das férias estu.

dantis. E como consequencla do descanço invernal,
trouxe aos lares desta didade, novamente aquele ar

de profunda animação, de vigor e de elegrle, É o

entusiasmo sadio daqueles que retornam aos lares

paternos em busca de descanço, depols de tantos

meses exaüstlvos nos bancos escolares, dentro dos
colegios' e sobre as vistas graves dos mestres.

E como tudo contagia, eu me permitia solicitar

que esta desusada anlmeção que reina em todos, Edital N.2.590, de 15-7-49,
vesse a ser transmltída a nos egualmente, em forma
de exibições de esporte, dado o vigor flelco em que
de todos emana.

Teríamos, assim, trensplenrada esta animação,
este espirito sem mancule, pera toda a cidade, prin
cipalmente agora, que não há rnals. torneio triangu
lar ou outros jogos 'previstos e a realização e o

exilo desde já seria quase QU2 garantido, mormente

si atentarmos para o fato das ruindosas acolhidas
que tiveram os bencertos. hoje tão bela realidade, o

Imprensa Radio e Funclonarios Publicos.
Não só o futebol entraria em collteção,' em cu

jo esporte encontramos verdadeiros craques como os

outros setores do esporte, dos quaís poderimos des
tacar mui especialmente o votey e o basquete.

Enquanto treinam as nossas sociedades espor
tivas, sem fazer exibições fora desrejamblro, poderiam
bem topar umee partidas com os estudantes, pera

Edital N. 2.591, de 16-749.

dar mostras de sua pujança e, consequentemente
animar durante esre curto período, a vida esportiva
noturna em nossas sociedades.

Todos são elementos altamente treinados, dado Ele, brasileiro, solteiro,
que eles compreendem que a pratica do esporte, alem operário, domiciliado e

de ser uma das condições necesserlas pare o aprl- residente neste distrito,
moremento-fístco, é disciplina exigida nos educan- á estrada Jaraguá, filho
déríos, São, portanto, detentores de reslstencia e creio de Alescio Spezia e de
mesmo que poderão oferecer combate, com elevado Tereza Spezia.
grãu de eficiencia. Ela, brasileira, solteira,

. Quer me parecer, que em dlas passados, já onve doméstica, domiciliada e

em rodas de desportistas, um pedido, ou melhor, um residente neste distrito,
principio de negociação pera a reallsação de partidas na Ilha da Figueira, fi
de futebol, de voley e de basquete. lha de João Sanson e de

Como ja disse, seria algo que viria perfeltamen- Rosalina de Borba San
te de encontro ao movimento desportivo da cidade, sono

dando aos jogos desta naturesa, aquela ceracterletlca
de sensaclonal e que a todos, de comum foram Edital N. 2�592, de 21-7·49.
contagia.

.

.

Oxalá, venham a ser os encontros "de futebol, Oscar Welss e'
de voley e de basquete plena realidade e, enquanto Elfrida Blank

permenecessem entre nós, de ferias, teriam es mora Ele, brasileiro, solteiro,dores deste lugar, mostras de sua fibra e puíença, lavrador, domiciliado e re
lnstamenre neste periodo de suas vidas, em que se sídenre nesre disrito, em
consolidam todas as suas forças, pera futuros em- h d H
preendímentos de valer. E não só estaria satisfeito

Rio da Luz, fi! o e en-

rique Welss e de Elsa
o orgulho dos pais destes estudantes, como também Krause Welse.
os esportistas da terra que reconhecem nos rapazes, Ela, brasileira, scltelra,
os denominados valores superlores em todas as ca-

lavradora, domiciliada e
tegorlas de esporte. residente nesre disrito, em

. Em ternpo não muito remoto, abordei o assunto Rio da Luz, filha de Os
o

da creação de um clube do� estu�antes, os quals a
cer Blank e de Mertha

. estas horas e segundo se dIZ, es täo procedendo os Blank
demerches pare mais esta reelísaçêo. Os jovens des-

.

portistas, pelo que se pode norer, não perdem tempo E para que chegue ao co-
com longas divagações sobre o assunto e entram nhecimento de todos, mandeidiretamente na chamada réta final das conquistas. passar o presente' edital que

Será mals uma vitoria pare o :esporte local, será publicado pela impren
cujo clube ainda que em suas demarches finais, mals sa e em cartório onde será
irmanado aos de mels idade exlstenres, forjarão ele- afixado dut ante IS dias, Si
menros �ue darão água ne boca aos .rnalorlels de alguem souber de algum im
outras CIdades onde se apresentarem pare futuros pedimento acuse-o para os
embates.

."
. ints legals .

E assrrn e que devera serl Fazendo, surgrr nO-1vos valores pare o nosso esporte, estarão formando
.

IRENE PEDRI,oticial
o alicerce bem alimentado do porvir. Mais dla, me-

nos -día, serão chamados pare representar no cena-

rlo esportivo e saberão com galhardia manter bem
alto o nome de sua categoria em que se iniciou. C H ß Y O nPara não_ perder tempo, mais uma vez, com Lapis
longas divagações, empenhem-se os bravos estudantes
para ainda neste mes darem-nos espetaculos que,
por certo, serão aplaudidos por este publico que com

eles convive e que tanto os admira.
Comecem com os «desafi<)5». como se diz na

expressão popular e o resto será facil de se engeitar

Alvino Spezia e

Nilde Sanson

MARAVAL
Calmante dos nervos

<

I

Vende-se
Um terreno com dois

morgos de terra acompa
nhado das mais diversas
qualidades de árvores
frutiferas, inclusise casa

de material, dentro do
perimetro urbano.
Tra tar nesta gerenciá.

Clube Atléjico Baependí
A VI-SO

A Diretoria do Olube avisa que as aulas
r
da

GINASTICA JUVENIL começarão em principio de

Agosto. Os interessados deverão matricular-se até
fins de Julho, sendo atendidos no Escritório Fis
cher e Farmácia Schulz. Só se aceita com a idade
entre 10 á 14 anos.

Jaraguá do Sul, 30/6/49
A Diretoria

• • • c::::I • •

� Escritório Jurídico Comercial �------------- Advocâeia - Cobran('as • Loteamentos - Representa('õtls

�
Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias

�Granja - Agro=Pasrorll - Marca: 54

Cine-Teatro Marajoara, 30. Andar, 55. 23 á 25

Telegramas: ELIBRANCU
", Telefone: • 54 - Caixa Postal, 54

�
L A G E S - Santa Catarina - B R A S I L

�Diretor:

Dr� E/isiário \ àe Camarço Branco

�
Advogado �Aceitamos representar nesta e necessitamos de

representantes em outras praças
• • c::::I* •

Em breve a Casa Re
al recebe

-

semanal
mente Tomates frescos de
Iundlaí.

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregado com êxito ua:

Tosse.
Resfriado.
Bronquite.
ElCrofulose
.convalescenças

VINHO CREOSOTADO
t UM GERADOR DE SAÚDE.

MAX SCHNEIDER
Mantem granáe sortimento de:

Lonas,' panos, couros para estofamentos, fivelas, argolas,
molas, fio e taxas para seleiro,

Variado sor-timento de malas, pastas, cintos, carteiras,
arreamentos para animais de carro e montaria.

Fabrica-se colchões, estrados para cama, estofamentos

par� onibus, troles etc.

Fornece orçamento sem compromisso.
JARAGUÂ DO SUL • .Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 368 � STA. CATARINA

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇÖES,
COC(IRAS,
FRiEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

na

Gráfica Avenida Lt.çla.

Comunico a distinta
freguezia que, acabo

de receber uma grande
partida de sementes Ho- .

landezas, garantidas, no
vas, V. S. encontrará na

Casa Real.

ICompléto Sortimento de Fazendas - Armarinhos· Chapéus Roupas Feitas, etc.J

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REQUER fMENTOS DESP ftCHf\DOS . 744- Mina Berta Lange-bres. transf imp. terre- li .. OãODW ies t
ii

no sito a estrada Iiepocuzlnbo, vendido a Gustavo ii !l
538- Alberto Schwartz-bres. Requer Alvará de Lange. Idem

Hablte-se afim de alugar sua casa sita a rua CeI. 745-. Lulze Lange-bras. rranst, imp. terreno sl-

Procopio Gomes. Como requer to a estrada Itapocuzinho, vendido a Gustavo Lange. Está equipada com um moderníseímo aparelha-
558- Arnoldo Hess-bras. Alvaré de Habíte-se Idem mento de solse eletrica, oxigenio, aluminio,

para alugar sua casa sita. a rua Presidente Epltacío 746- Helena Lange-bras. transf. imp. terreno antimonio etc.
Pessoa. Idem I sito a estrada Itapocuzinho, vendido a Gustavo Len- ::

567 - Alberto Marangoni-bras. Alverä de Habí- ge. Idem II Especialisada em reformas de

te-sé pare alugar sua casa sita a rua Rio Branco. 747- Francisco dos Santos-bras. transf. imp. II autornovels e caminhões.
Idem terreno sito a estrada ltapocú-Hensa, vendido a José ii Serviço rápido e garantido.

617- Maria Longo-bras. Alvará de Heblte-se Gregorlo da Silva. Idem ii

para alugar sua casa, sita a rua Mal. Deodoro da 748- Willi Glasenapp-bras. licença estabelecer- �'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Fonseca. Idem se com Alfaiataria sito a estrada Rio da Luz. Idem

631- Bebidas Boss 'Ltda-fírme bras. licença 749- Harry Klug-bras. licença anexar açougue
mandar colocar os seguintes dizeres na fachada de não dlàrlo ao seu estabelecimento, sito a rua Rio
seu predio sito a rua Angelo Piazera, BEBIDAS Branco. Idem

,.

BOSS LTDA., e ainda o respectivo hablre-se Idem 750- Hubert Passold-bras. transf. imp. terreno

642- Maria Kogus-bras. requer Habtte-se para sito a estrada Tifa Marhiae, vendido a Vitor Berndt.

alugar sua casa, sita a rua Mal. Deodoro da Fonse- Idem
ca. Idem. 751- Frederico Bartel-bras. licença mandar

645- Raulino Neckel-bras. requer Habíte-se construir casa tino Bungalow em sua propriedade
para alugar sua casa, sita a rua Blumenau. Idem sita a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem

661- Bebidas Boss Ltda-Ilrrna bras. requer 75�- Francisco Lermert-bras. transf. imp. ter-

habíre-se para seu prédio sito a rua Angelo Plazere. reno sifo a estrada São João, adquirido de Antonio
Idem Lennert. Idem

667.....,.. Ricardo Froellch-bras. requer Alvará de 753- Pelicio Posehai-bras, transf. lrnp. terreno

Hablte-se para sua casa sita a rua Rio Branco. sito a estrada Caminho Pequeno, adquirido de Vitor
Idem Soares. Idem

668- Max Fiedler-bras. Requer Alvará de Ha- 754- Lína K. Mohr-bras. rransf. lrnp. terreno

bite se pera alugar sua casa digo Je Fritz Vogel eí- sito a rua Vídel Ramos, vendido a Herberr.Trrngerd,
ta a rua CeI. Procopio Gomes. Idem Helda e Hardy I. Mohr. Idem

669- Max Fiedler-bras. requer Alvará de Ha- .

755- Lourenço Roberti-bras. trensf, imp. sobre
bíte-se pare alugar sua casa sita a rua CeI. Proco- estabelecimento comercial sito a estrada Rio Novo,
pio Gomes. Idem vendido a Walter Schutze. Idem

670- Guilherme Afonso Seheibel-bras. Requer /56- Oscar ôchoth-bras. licença estabelecer-se
Alvará de Habite se pare sub-locar um apartamento com oficina mecânica a rua 15 de Novembro em

de sua casa sita a rua Preso Epltaclo Pessoa. Idem Corupá. Idem
671- Alex Kühn bras. Requer Vistoria Flscall- - 757- José Cassou-bras. Baixa imp. sobre rner-

zação It Habíte-se pare sua casa, sita a rua Exp, cador de madeira e lenha, esrebelecldo em Corupä.
Cabo Harry Hadrich. Idem Idem

672- Oscar Kamin-bras. Requer Vistoria, Fis- 758- Alfredo Feiler-bras, licença mandar de-
calízaçäo e Habíte-se pare sua casa sita a rua -Blu- molir seu predio sito a rua Duque de Caxias em

menau. Idem
, Corupé. Idem _

673- Helena Noroschng-bras. Requer Alvara 75�-- Alfredo Feller-bras. licença mandar cons-
de Habtte-se para a alugar dois apartamentos de sua truir duas casas de medeíra em sua propriedade sl- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::'::::
cese sendo um pera residencia e outro pera açougue, ta a rua Duque de Caxias. Idem

............................•................................. , .........................•..................................

a rua Pres. Eplraclo Pessoa. Idem 760- Oswaldo Zelrz-bras. licença mandar cons- D AI B t Ih674- Luiz Iarck-bras. Alvará de Habíte-se pe- truir casa de madeira pera moradie em suo proprie- r. varo a a a - MÉDlfJO
ra pera alugar sua casa sita à rua Mal. Deodoro da dade sita a estrada Guaretuba. Idem
Fonseca. Idem 761- Bruno Werner-bras. transf. imp. terreno

675- Ricardo Froellch-bras, licença reformar sito a estrada Rio Paulo, adquirido de Edithe Wer.
sua casa sita a rua Rro Branco. Idem ner. Idem

681� Carlos Ramthum-bras. rransf. imp. terreno 762- Ervino Pauli-bras. transf, imp. terreno sl-
sito a estrada Itapocuzinho, doado a Lidia R. Busch, to a estrada Rio Paulo, adquirido de Ricardo Pauli.
Edmundo e Edgar Ramthum. Idem Idem

682 - Gertrudes Moser-bras. Alvará de Habite- 763- Hugo Welndner-bres. transf. írnp. terreno

se para alugar SUâ casa sita a rua Preso Epítéclo sito a estrada Ano Bom, vendido a Rodolfo Hoch.
Pessoa. Idem Idem

685- Antonio Tobíes-Slrio Hablre-se pera elu- 764-' João Aristides-bras. licença estabelecer-se

gar sua casa sita a rua Preso Epitácio Pessee. Idem com Sapatarta, a Avenida Getulio Vargas em Coru-
684- Elisa Freigang-bras. Habite-se para alu- pá. Idem

gar um apartamento de sua casa stre a rua Mal. _- 765- Antonio Hormann-bres. rransf, imp. terre- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::.

Deodoro da Fonseca. Idem no sito a estrada Bompland, adquirido de Ervino
720- Serraria Hass Ltda-balxa lmp. sobre in- Borchardt. Idem

dustria de madeira sita a estrada Ribeirão dos Hun- 766- Benjamin Dissenha· bras. pIs. procurador
garos. Idem fransf. imp. terreno sito a esfrada Nova, adquirido

721- Alvino Schroeder-bras. bqixa imp. sobre de ,silvestre Strzaolkowski. Idem
'

comercio de de Generos Alimentícios e Açougue, si- . . . .

_

,

to a estrada Jaraguá Alto. Idem SecretarIa da Prefeitura MUnICipal de Jaragua
725- Vitorio Lazzaris-bras. licença executar do Sul, em 14 de Julho de 1949. f

pintura em sua casa sito a rua Domingos R. da No- MANOEL LUIZ DA SILVA
va. Idem Secretario

725- José Peters-Licença executar diversos re·

paros em sua casa sito a rua Gumercindo da Silva.
Idem '

726- João Pedro Espindola-bras. baixa imp.
sobre industria de cerâmica, sita a Ilha da Figueira.
Como requer ,

750- Fritz OUo-bras. transt. imp. sobre bici·
elefa vendida a Alberto Bauer. Idem

731- Germano Enke-bl'as fransf. imp. terreno

area 1225 m2. sito a I'ua Presidente Epitacio Pessoa,
vendido a Ires Maria Saganski. Idem

752- Vva. de Alfredo Klug-bras. Alvará de Ha-
bite-se por ter terminado á reforma de sua casa, si

to a rua Mal. Deodoro. Idem
733- José Ersching-bras, licença construir cer·

ca de sarrafos em sua propriedade sito a rua Cei
Procopio Gomes. Id�m-

736- Henrique Nicolau Freiberger-bras. transf.

imp. sobre lója de Calçados sita a Avenida Getulio

Vargas, adquirida de Ignese Maffezzolli. Idem -------------------------

737- José Izidoro Oopi-bras. baixa imp. sobre
seu estabelecimento, sito a rua Benjamin Constant,
nesta cidade Idem

738- BIosfeld & Cia LtdaAirma bras. licença
estabelecer-se com filial a rua Mal. Deodoro da Fon
ca. Idem

739- Generoso Bonat-bras. Alvará de Habite
se por ter terminado a construção de sua casa de
moradia a rua Rio Branco. Idem

740- Escritorio de Representação Luzmach- pl
Leopoldo Woltolini - Licença estabelecer-se com es.

critorio de repr�sentação a rua Mal. Deodoro da
Fonseca. Idem

741- OUo Radunz-bras. tran�f. imp. terreno si
to a estrada Ribeirão Aurora, - vendido a Albano Ra
dUnz. Idem

742..,... João Marcatto-bras. baixa imp. sobre fó
brica de vassouras, estabelecido a estrada Jaraguá.

Pr�f�itura Mu�icmai rr� Jara�uá UD �ul
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Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOS x-
Direto Médico do Hospital "São José'
\

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

- fraqueza nervosa e (sootamento ffsico-
(ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISIA SEXUAL» ;_ Tratamento Clinico e Diítlco.

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa ElneO B.IIlIt.

..t8ß���-��"'-' ·1J1----tC "'

I ra�rica fie r�rramB�tas ��ricola� I c P�A !ODS tiFIN�IS
� DE

.

t CLICHERIA PROPRIA

� PEDRO REN9EL' Desenhista especializado em propaganda

t
Estrada Jaraguà Esquerdo

i
Atendemos pedidos do Interior

STA CA'rARINA Velox PropagadoraJARAGUA DO SUL -. Publicidade em- Rádio _ Jornais _
I

Esecuta-se qualquer-;;-viÇO de ferramentas Revistas - Folhetos

I
agricolas PQra uso de lavouras,

comO::J
Dr. Muricí, 1.009 - Ox. Postal, 1.775

, Machados, Enchadas Foices etc.
C U R I T I B A

���������didO r:J- �[]� I�

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Na Prisão de Ventre
e nes mo lestles do
FIGADO

ESTOMAGO
�; INTESTINOS
Fe st i os , Azid, Vomitos,
Pes d d e I os, In dis g e.s t õ e 5,

Co l í

c e s do Figddo.
Gdies, Digestões Penosas,
Dôres no ESfomago, Mão

Hellte, Retenção de Bilis.
� -

Vende-se em toda parte.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

...............................................................................................................................
•••••••••••••••_ ••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J' _ •••••••••••••

i
�-------------------------------

.......--., Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHO� ÉA) dirigindo-se a F. S. NEVES.

LOMBRIGUEIRA MINANCORA �e Janeiro - Brasil

Vermifugo sua\'e e de pron�o
efeito Dispensa purgante e dIeta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. I, 2, , e 4

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

remedios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEI.RA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E. um produto :los Laboratorios Minancora
- JOINVILLE

Onde comprarei mais barato
-

Jaraguá do Sul -x-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Reslauran�e E X P R9
Souza éS Rossi

para que chegue ao conhecimento dos lnteressedos,
herdeiros incertos de OUo Rumor, para contestarem
o pedido, no prazo legal, que se seguir ao termino
.do prazo, do edital, mandou passar o presente edital

O Doutor Ioão Marcondes de Matos, Juiz de com o prazo de 30 (trinta) dias, que correrá da data
Direito da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de da primeira publicação no «Diario Oficial do Estado»
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. de Santa Catarina, e outros de igual teor para serem

Faz Saber aos que o presente edital virem, ou afixados na sede do Juizo, no lugar de costume, e

dele, conhecimento tiverem. que por parte de Alvaro publicado uma vez no Diario Oficial do Estado e

da Costa Batalha, por intermedio de seu bastante tres vezes no Jornal local «Correio do Povo», na

procurador o advogado doutor Hercilio Pedro da Luz forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Iara
Filho, lhe foi dirigida a petição do reôr seguinte: guii do Sul, aos nove días do mez de Julho do ano

PETIÇÃO INICIAL: Exmo. Sor., Dr. Juiz de Direito de mil novecentos e quarenta e nove. Eu, Ney Franco,
da Comarca de Iaregué do Sul. Alvaro da Costa escrivão, o subcrevt. (assinado) João Marcondes de
Batalha, brasileiro, casado, médico, devidamente Mattos. Juiz de Direito. Está conforme o original, do
registrado no Ministerio da Educação e Saúde PÚ- que dou fé.
bllca, na la. Secção a fls. 217, do Livro competente,
em 4 de Fevereiro de 1933 e lambem a fls. 155 e

verso do Livro competente (4) da antiga Diretoria de
Higiene de Florianopolis, aos 8 de Junho de 19M,
domiciliado nesta cidade, á rua Presidente Epitacio
Pessôa, por .seu procurador bastante lafresstonedo,
vem requerer a V. Excia a citação do espólio de
OTTO RUMOR pare responder aos termos de uma

ação ordlnarla de cobranças de honorarlos médicos,
em que o suplicante, sendo necessario, provará: 1°.
Que, desde principios de 1937, vinha prestando seus

serviços proflsslonels a Orro Rumor, que veio a fa-
lecer no dia 27 de junho de 1947 (atestado incluso),
sern deixar conluge ou herdeiros conhecidos, pelo
que seus bens foram declarados vacantes e deferidos
á Fazenda Nacional por sentença de 14 de Abril de
1948, tendo sido recolhidos á repartição competente,
os bens em dinheiro em 24 de Agosto de 1948 e os

bens imoveis, por oficio de 21 de Agosto de 1948
(doc. anéxo). 2°. Que, o Autor, embora tivesse plei
teado o seu pagamento em petição de 24 de Fevereiro
de 1948, não logrou exilo de vez que, em virtude da
vecancla declarada em 14 de Abril de 1948, foi, pelo
MM. Juiz, negadd seguimento á sua habilitação de
crédito aos 18 de janeiro de 1949 (doc. junto). 3".
Q b r d § iod t' 2° d _.\t _ •••••••••••••••••••••

ue, em ora os ermos o I. o ar Igo . o _ ..

Dec. Lei nO. 1907, de 2.6 de Dezembro de 1939, esta- NA FALTA DE � o � p
beleçam a prescrição, em seis mezes, de qualquer APPETITE '§ � � W 52
ação centre a herança, jurisprudencia pacifica da s; ; &1 � � �
Suprema Corte que: «A prescrisção constante da lei a:! O" oi o.

,
o

n". 1907, de 1939, sobre vecancía de bens, NÃO O 0.:1>' a r.o

000 rlt=ALCANÇA OS CREDORES». (Ac. Unanime da 1 a.
_

::I � r.o ".I. =- �
Turma do S. T. F., in «Iurtsprudencla», do S. T. F., • :l: O' o :I>'

� ii §
vol. XV, pago 185, de 9/11/1942). 4°. Que, por isso e C. to.) � r.o 'tl ....... (JJ

agora, por ação direta centra o espolio, quer haver tD (ii' (JJ � � '= '

o pagamento da asststencíe medica que, desde prln- 110 f'" S � r.o W §i'o1_.0\ -Ir t'IIa=ccipios de 1907. até 27 de junho de 1947, prestou ao Magresa :I s:;l.. I > § ,.... a :s
de cujos na forma descrlrnlnada no «Relatorio do Cançaco C ; Q.. �

(JJ

r li g
Serviço Medico prestado na pessoa do snr, OUo Pallidez ' _. � � � 3: ..., g; (JJ

Rumor» (does. anexos) e que fica fazendo perte in- - Cl Xl o l ... ,
I

regrante deste provará; 5°. Que, o Autor nunca con- Fraqueza :- I ::I 52 � .,... _.:ii: I

h d ,,��>��=-�seguiu receber seus onorarios antes porque o e. SO z .. ::::

cujos, li principio, excusando-se, falava er.' pretender E indilpeDla'Vet I � � r.o � � =.
t"I

alienar uma das suas propriedades pera pegal-o e, o UIO do � z �
c

..... :. r.o

posteriormente, sob o protesto de ser sudtro alemão � o � 3 :iJJI CD �
alegava a lmpos.slbilidade de pagamento pois n�....

o I O O O l'l N O !ir g. �. 8 � �
mels podia. em face da lel, �!ienar qualquer propne- ..

õi: ,..., � !.FSI1-il-!I=m:m!!E!l=:::i=i!=:!li!i!EIili!i!E:!Ei!i!!P-!i!lIBIIIIdade (certidão do depoimento de Heriberto Werner); � >;$" � Z ;;!

I
III

6°. Que, assimJ ao falecer Offo Rumor, estava deven- DE ORH (JJ �

Feb' (Sezões, Malárias, !!!
ao Autor, por toda a assistencia medica prestada 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - r"'s Impaludismo midesde principios de 1947, descrita no «Reldtorio» .., Maleitas, Tremedeira I.
mencionado no idem 4°. a importancia de Cr$.... I _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ I20.000,00 (Vinte mil cruzeiros); 7°. Que, em face do ':= "'"

exposto, deve li presente a�ão s.
er jlllg�d.a proc�den- 111E1!!!!!IiEiil!!:�:lSE!tEEII_!:!E!!I_I!!I-II_"1E!!I I "Capsulas Antisesonicas I

te, afim de serem os herdeIros, ou e�poho do fmado

A t
- I II"" I'"Duo Rumor, si êle não tiver deixado herdeiros, a I e n ç a o. Id M inancora", ""

pagar ao suplicante a mencionada qbantia juro de
__

_ g 01:.- Imora e custas. Protesta-se pelo depoimendo dos Iii Reabriu a Oasa de Saúde e Maternidade iD ...
Em Todas as Boas Farmacias

herdeiros, pena de serem tidos por confessos; provas III , . _ Ui I 1--test�munhal e docu�e�tal; exames, p�ricias. vis!orias, m Dr. Kle!er sob a dlreQao do iii ...
É um produto dos L;boratorios MINANCORA

...

arbItramentos; expedlçao de precatorIas e quaIsquer

m· O f
·

A
·

p.
· · III I J' '11 St C t

. \1.
.

f R tini -1'-
-, OIDVI e-a. a arma-

outros mel<?s' de:prov�s que neces�ar�os orem
..

e-
_ r rancisco n onlo ICC o ;==iiE!!ll!!iEIGI!!li!i!E:!!!Em=!!!!!E!::::IEii!iii!i::li!i!E::�m!iiii!E:IE!!I=i

quer-se, pOlS, sejam CItados, por edItaIS, os herdelr�s iii •

-I _

incertos de OUo Rumor; bem com<;>, por precatorIa, II MÉDICO'
os srs. Representantes da Fazenda Nacional, Repre- li ... !!!!IIIII--------------- ...

sentante de Dominio da União. Cientes o orgão de I Formado pela Faculdade _de Medicina da mMinisterio Públido da Comarca e o Curador de Au- Universidade de Sao Paulo.
iiisentes. Da-se a presente, p�ra efeitos fiscaes, o valor, I Ex-semi .. interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de P_

de Cr$ 20.000,00 e segue Junta a prova do

paga-I
Misericordia de São Paulo Imento da Taxa judiciaria devida. O Advogado que

a p�e�ente _subscreve recebe quaesquer. notificações C L I N I C A G E R A L - C I R ti R G I A mou IDtlmaçOes no Hotel Central, nesta CIdade, Com u·
_ .. Partos _ Doenças de Senhoras, Homens· Moléstias internaS

Ima copia da inicial mais os seguintes documentos: m e -externas: e.ulmões - Coração· Estômago. Figado - Rins
Uma procuração datilografada e s/copia; certidão do ,III Doenças nervosas • �ifilis • Doença& venereas - Doenças da

óbito de OUo Rumor e certidão da Informação do I péle em genl. A!ergl,a (asma, etc.), Tratamentos modernos. I
sr.

EscriVãO,
Ney Franc,o,

sobre a vacancia dos bens"
I ESPECIALISTA 'EM MOLESTlA,S DE CRIANÇAS.

1
...-----------_1 _

ambas passadas em 6/7/1949, pelo citado escrivão;
que as extraiu dos autos' de «Arrecadação de bens»

1--
GUARAMIRIM :,..-: ' SANTA CATARINA

de OUo Rumor, Certidão dos depoimentos deHeri-.
-

rvf'C::lP.J"LUç'âACD..e"-Oa-S-'berto Werner e Alfredo Krause, do desptlcho do Dr. I" ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Juiz, de 18/1/49 do pedido de pagamento e seu des- ._I_II!IIII__I III!III!I I[ II__I_III!!!!
Pllcho de 25-2-48 da taxa judiciaria paga em 24-2-48

I R G Oda justificação e seu despacho em 1�12-48, todas '-------------------- ti.
extrllidas em 6-7-1949, da «Habilitação de Credito» li
do Autor, passadas pelo Escrivão Ney Franco. Um CASA DAS TINTAS«Relatóriodo Serviço Médico» Prestado na pessôa
do sr. OUo Rumor e-s/copia, datado de, 24-1-48, 1°,

A MAIS ANTIGA'CASA DEJOINVILLE, COM A SUA FILIAL .

�a-� �� m�I��r�� � m'al'� � ttlllão do Imposto de Ind. e Profissões, da Prefeitura EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL ara nQ
M 8 d FLORINO P.IXOTO, 54-58

-

UOunicipal de jaraguá do Sul, sob nO. 042, e
(SOBRADO OlTO WAG�ER)

31�3-49, 1 talão do Imposto de Industrias e Profissões, OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo-da Coletoria Estadual de Jaraguá do Sul, sob n°.
veis Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.-

18.893, de 28-2�1948. N. T. ::>. Deferimento. JaraguéÍ Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,do Sul, 9 de Julho de 1949. pp. (a) Hercilio Pedro
Colas, Cal Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelinada LU1. Filho. (coladas t(eis estampilhes estaduais no
para tingir 'Tecidos de Sedas Lã e Algodão,"Ce-valor de Cr$ 3,,00, sendo uma d� taxa de saúde, S Ih M J I

devidamente inutilisadas, com data e assinatura). A
ra e Oleo para oa o,

_

assa para ane a.

petiçãO' inicial levou do MM. Dr, Juiz de Di�eHo da MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

comarca, o ,se.guinte DESp'ACHO: A. como. requer, l�õiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiL_lDiIõi'E_Riiiiiiii,,_O_C_O_M;;;;i;-E_R_C_I_O_D_EõiiiiiiiT_IN_T_A_Sõiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiioiõiioll
Jaraguá do Sul, 9 de Julho 1949. (a) Marcondes. «8

Indo a Iolnville não se esqueça de visitar o

«Bar e Resttlurante Expresso» a Rua 9 de
Março em frente ao Micro Onlbus e proximo

ii Rua do Principe.
Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangelras.

Ambiente puramente familiar.

Iareguä do Sul, 9 de Julho de t 949

O Escrivao
NEY FRANCO �

�

Da-se pensão para os moços servem-se Espelhos e Vidros para Janelas e Outros

Fins'lmarmitas.

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Deposito de lenha picada Colchões e �strados para Camas, Etc.
Entrega-se a Domicilio Executa-se serviços de estofamentos em:

IRua Mal. Deodoro da Fonseca, 183 - Telefone, 23 • trolios, onibus, auromovels etc.

JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina .P!�����.·

JAR.AGuA s. A.
Indústria e Comércio

OFIOINA
I

Serviço "FORD"
MECANIOA AUTORIZADO

- Rua Marechal Deodoro - J A R A & U í DO SUL -

Posto de Gasolina - Depósito de Lubrlflcentes
- Lavagem � Lubrlflcação > Carga de Acumu-

ladores e Consêrto de Pneus.

.. Esta oficina está instalada em condições II

.;i.;i pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou' i.;:!!reforma em seu automóvel ou caminhão,' bem _

ii cerno retificação de motores etc. . .
ii

ii Todos os serviços são executados com !!
.- esmero, por competentes profissionais e a pre- ..

;!;! ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ;!.:;trica e oxlgênlo. \

\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!..1

AUTO

Dr. Wal�emiro Mazurechen
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-eletrico � Electro-cauterização

- Raios Intra.vermelhos e' a.luis-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Proibo terminantemente
'll entrada em meu terreno,
afim de tirar e estragar as
minhas plantações, na Rua
Marechal Deodoro.

Dlretor: ARTUR MULLER Gerente: 2AULINO PEDRI Impresso na Sociedade Grafi9J AVENIDA LIda. Não me responseblllso
CAIXA posnL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da 'Fonseca, 136 '- Fundado em 1919 TBL.BPONB N. 39 pelo que possa acontecer.

!!!!!!A!!'!'!!N!!'!'!!O!!!!!!X!!'!'!!X!!'!'!!X!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!J!!'!'!!A!!'!'!!R!!'!'!!A!!!!G!!'!'!!U!!'!'!!Á!!!!!!D!!!!!O!!!!!!S!!'!'!!U!!'!'!!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!!'!'!!o!!'!'!!m!!'!'!!i!!'!'!!ng!!'!'!!o!!!,!!!2!!'!'!!4!!!!!d!!!�!!!!!!JU!!!I!!!ho�d!!!e!!!!!1!!!9!!!49!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!'!'!!A!!'!'!!N!!!T!!!A!!!!!!C!!!A!!!!!T!!!A!!!R!!!I!!!N!!!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!0!!!.!!!1.!!!55!!!1!!!!!!!!!! Ja raguá doSuI, 20-7-49
Frederico Bartel

,

econo...isa-.. tt.?,...po e dinheiro.

s"QÃ� ylRCfAt
• 0.

EspECIALIOADE

NOTAS & NOTICIAS Locais Walter Imroth com a

senhorita Anna Zinke.

No Bío de Janeíro, nas de ex-ditator da Italía AIIYEISARIOS
José KUmkoski com a

Lojas Sínger foram dís- encontra-se gravemente senhorita Mercedes Gon-
truídas 400 maquinas de enfermo, atacado de tu- Ontem C,Qmpletou seu saga dos Santos. Eduar-
costura da conhecida berculose. Foram cha- 30. aniversario a ínteres- do Theodoro Ignowsky
marca Singer. Totalmen- mados especialistas para sante garotinha Antoníl- com Hilda Balfanz. Leo- O Presidente da Assembléia Legislativa, no
te destruidas pelas cha- fazerem uma operação da, filha adotiva do sr. poldo Hadlich com o se- exercicio do cargo de Governador do Estado de
mas. Os prejuizos foram de pneumotorax. Venancio Nicoluzzi. nhoríta Marcia Clara da Santa Catarina'
calculados num total de -x- Amanhã auíversaría.se Silva. Faço saber a todos os habitantes dêste Esta-
um milhão de cruzeiros. No seio das Nações a sra. dna. Onelia Horst, do que a Assembléia Legíslatíva decreta e eu

Tudo estava segurado. Unidas, a União Sovié- prendada esposa do sr. Enlace --Mablud - Silva sanciono a seguinte Lei.:-
-x- tica deu, a entender que Roberto M. Horst, farma- Contrairam núpcias em. Art. 1°

..
- .Ficam . i.sentos do pa�amento do

-As autoridades brita- rejeitariacategoricamen- ceutico nesta cidade. data de ontem os jovens, Imposto terrítoríal os SIties de área nao. exce�en.
nicas informaram que te qualquer esforço das Na mesma data a sra, Amadeus Mahfud, ser-

te a vmte (2�). hectares, .qua�do os cuJ!Ive, so ou

cinco membros da RAF potencias anglo-ameríca- Alice Dipold, esposa do ventuàrio da justiça, fi- com s,!a Iamílía o propríetárío, que nao possua
pereceram quando o seu nas para induzir a Hun- sr. Alvaro Dipold, díje- lho do falecido Tufi Mah- outro Imóvel.

. _

avião incendiou-se ao gria e a Bulgaria a por tor do "A Semana" que fud e senhora Erna Mah- �rt. 2°. - A isençao ser� declarada I?elo Se
levantar vôo do aéro- em liberdade o cardial se edita em São Fran- fud, com a senhorita cretárío �a Fazend.a, a req';lerlmento do ínteres

porto de 'I'egel, em Ber- Mindszenty e os pasto- cisco do Sul. Alayde Silva, dileta filha sado, enviado por mte�médIO do Coletor Estadual,
lím. O aparelho em vôo res protestan,tes conde- -Dia 26 transcorre a r do sr. Inocencio Silva, que mfo�mará a respeito. ..

de rotina do serviço de nados a prisão nesses data aniversaria do sr. agente da Estação Fer- § 1 .
- O !equerlme!lto deve ser. m�trUIdo

abastecimento regressa- países, João Neves, residente roviaria e senhora Jose- com a decl.a�a?ao, subscrita pela ASSOCIaça? Ru-
va de Berlim para a sua na cidade de Itajai. ta Silva. ral do MUDlCIpIO ou por_duas te�temunhas.ld�meas,
base na Alemanha-Oci- =Día 28 completa.maís Aos nubentes "Correio de que o �equerente.. nao pOSSUI .o.utro imóvel e
dental Com esse aciden- um ano de existencia a do Povo" apresenta sín- que @ cultiva só ou c�m sua Iamílía.
te, eleva-se a 63. o total

J R G sra. dna. EU Weege, es-
ceros votos de felicida-. .§ 2°. - O requerímento e os document�s,

de vitimas no serviço de urema • omes posa do sr. _ Wofgang des prevístos nesta leí, sao Isentos de selos estaduais.
abastecimento aéreo de . Weege, índustríal em Rio

.

Art. 3. - Ainda que· isenta do imposto, é a

Berlim Desse total 23. DIa 17 do corrente às Cerro propriedade incluida em orçamento em livro apro-
sa-o brI:tanI·cos. .22. horas e 50 minutos,' União - Wacbolz - llilzke •

d IHarry Grubba, na mes- .
pna o, ne e anotando-se as isenções.

-x- fOI arrancada do nosso
ma data. Realísou-se ontem o

.

Art. 4. - Será cassada a isenção:
Noticias do Rio dizem I convivio, vitima de gra- -Dia 29 aníversatla- enlace matrimonial dos I - se verificada a falsidade do \ atestado,

que cinco jovens estu- ve e curta enfermidade, se o sr. Guilherme Ra- jovens Sido Wacholz, tí- devendo ser aplicada a multa de duzentos cruzei
dantes de engenharia a senhora, Jurema Go- dünz; estabelecido com lho de Ricardo e ElIa ros (Cr.• 200,00) \ aos atestantes e requerentes,
mexicanos, atingiram o mes, esposa do senher comercio em Rio Cerro. Wacholz, residentes em sem prejuizo do processo criminal a que estive-
Rio de Janeiro em ca- Manoel Gomes, do alto Na mesma data a me- Itoupava Central, co_!ILB. rem sujeítos;
minhonete, dep'ois de 6 c�mércio da ?idade de nina Sylvia Horst, filha senhorita Leoni Klítzke, II - em caso de cessação de atividade do
meses .de viagem atra- RIO !'fegro, � f�lha estre- do sr. Roberto M. Horst, fihla de Ricardo e Erna beneficiado, bem como no caso de aquisição de
vez de 18 paises. A oa- mecI�a. do distinto casal, proprietario da Farma- Klitzke. outra gleba que, somada a prímltlva, ultrapasse
ravana é integrada por Hermílío � Thereza Ra- cía Nova. Ao jovem par "Correío a área de vinte (20) hectares, devendo ser feita
estudantes da Escola de mos�. residentes nesta do Povo" envia suas sin- a comunicação pelo proprietário no prazo de no-

Engenharia da Universi locali<!ade. .

� Aos aniversariantes ceras felicitações. venta (90) dias, sob pena de multa de cem cru-

dade Nacional do Mexi- O feretro, partiu às 16 "Correio do Povo" de- zeiros (Cr.• 100,00).
eo.: que trazem passa- horas .e tri.nta mi!lutos seja as melhores felici-._ Art. 50. - Ficam extintas as dividas prove-
portes oficiais e rece- da resídencía do lDfo�- dades e longos anos de ! nientes do imposto sobre os sítíos nas condições
bendo subvenção oficial tunado casal, em RIO exístencía pastas Escolares de to- do art. 1. referente ao exercicio de 1948, -quer
embora não representem Negro com graúde acom- dos os tipos e 'lIma- ajuizadas ou não.
oficialmente a Universi- panhamento, ate o cam- CASAMENTOS, nhos, V. S. encontrará ne § único _ A extinção prevista/neste artigo,
dade e o seu pais. p� �anto onde a boa e. Ontem na sala/das au- CASÀ REAL quando ajuizada a vida, não abrange as custas

-X-. �I�tInta Jurema, dorme diencias realizaram-se judiciais havidas, salvas aquelas que, por força
Informações. do Rio o Imenso sono da eter-

os seguintes casamentos. de dispositivo legal, devem ser recolhidas ao Es-
alegam que o tecnico do nidade.. . tado. 'Todavia, tais custas deverão ser cobradas
Observatorio Nacional, Desta CIdade, partiram pela terça parte, do mesmo mõdo que ficam ísen-
comentando as noticias para acompanhá-Ia até

M.. I tos de selos os autos das execuções fiscais ex-

de um tremor de terra a sua ultima morada, as Ca rTla ra unic Ipa tintas.
em Pernambuco, disse senhoritas Jalile Tobias Art. 6. - Esta lei- entra em vigor a 1. de
que o fenomeno não pas- e Luce Harnack, repre- Ata da reunião Ordinária de Maio de 1949, revogadas as disposições em con

sou de um desmorona- sentando as suas ínume- trärío. /
mento na zona, provoca-

ras amiguinhas dêste Ja- 4 Julho do 1949 A Secretaría da Fazenda assim a faça exe-

do por um movimento raguá, que tanto a Ju- cutar.
nas camadas do sub-so- rema amou., Os amigos Aos quatro dias do mês de Julho do ano de Palacio db Governo, em Florianópolis, 3. de
lo Não se trata de ter- da familia Ramos, foram mil llovecêntos e quarenta e nove, pelas quinze e Junho de 1949.
re'moto que é provocado representados na pessoa· meid horas, na sala do Juri, no edificio da Pra

pela r�ptur8 da crosta do senhor Emanoel Por- feitura Municipal de �araguá do Sul, reu!lidos , �s
terrestre, por pressão do to Machado, que a aCf')m- vereadores: - ,.Freder.lC� C. A .. Vasel, Joao I:UCIO
nucleo interno. panhou tambem ate o da �osta. OtavulDo TISSI e LUIZ de Souza.: FOI pe-

-x- momento em que seu lo sr. Presidente, declarada aberta a ResBao, orde-

Dia 30 e 3.1 jogarão c�rpo desceu a campa nando ao sr. 2°. S��retário .que proce_desse a leit';l-
em Joinvile os vetera- frIa. ra da Ata da reumao anterIor, ou sela a �do dIa

nos do futebol paulista. - Neste transe amargo e 20 de Junho do corrente ano, o que depois de (Transcrito do Diário Oficial do Estado de
Jogadores que já toma- trágico, por que estâ feito, foi submetido a disc�BSão,_ em yirt';lde de não Santa Catarina, em 14 de Julho de 1949.
rarn parte nos melhores passando os c��ponen- hav�r número, para votaçoes, nao fOi fe�ta a apr�- (Do Diário Oficial do Estado n. 3.692, de 20 '

jogos internacionais e tes da sua, f�mIlIa, esta v,açao. Logo apó�, _passou-se ao expedIente quê de �llnho de 1949.)
até na "Coup de la Mon- Folha aSSOCIa-se a dor constou de: �0flClo 66/49 - 67/49 - 68/49 e 69/49,

-------�-,-

de" de 193.8 como Her. que lhes transpassa á enviados ao sr;.. Prefeito; Of. 70/49 enviado ao De.

cules, Zezé' Procopio e alma, en"!iando sic�ras l�gado Fi�c!lI do T�souro Nacional. de Floriano�o-

�.I-===:III-===:IIIc:=.e. �!IIoutros. Nessa ocasião condolenCIas e pedmdo hs e 1 OfICIO recel!Hdo do sr. PrefeIto. Em SegUIda. MUD A 5 _
.

chegará a Joinvile o sr. ao Supremo Criador e foi, pelo sr. Presidente. cedida a palavra a quem

Ademar de Barros go- Autor das nossas vidas, dela quizesse fazer uso, ninguem a solicitou. Em

vernador do Estado de que os conforte e amenise vista de não haver nenl)um assunto a deliberar ou F ß U T I F E R A S E O ß lW A II E lW T A I S

�S. Paulo convidado pelo as suas dores. discutir, o sr. Presidente, designOB o dia 11 d.o D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-
Caxias F. c: para dar o corrente pa�a a proxima sessão, e declarou encer-

ras, Jáboticabeiras, etc. _ Roseira.s, Dahlias,
potnapé inicial dos jogos. rada a sessao, na qual faltaram. os

vereadores:�-x-- Arquimedes Dantas, Luiz Maes, Augusto Sarti, Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc

Notiaias de Roma im- Max Thieme Jnr., Willy Germano Gessner, Carlos' Pe(lam Catalogo Ilustrado

�formam que Romano Vistas da Cidade Rutzen e Albrecht Gumz.
, .

Mussolini, de 21 anos, de Vende-se na Gráfica (ass) Luiz de Souza
-

- João LuClo da Cos- LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
idade, e filho mais moço Avenida Ltda. ta - Otaviano Tissi. .e ee •• ••

LEI N. 255, da 3 de Jun�o de 1949
Altera o decreto-lei n. 83, de 28-II1-1938.

Ass.) - José Boabaid
João David _Ferreira Lima
Armando Simone Pereira
Othon da Gama Lobo d' Eça
Roberto Leal
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