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Dr, Luiz Je Souz.

Ião pOdem pagar alugueis
mais elevados

S Â o PAU L 0, 28 -
Mil e seiscentas pessoas,
compreendendo cerca de
trezentas famíiias,": habi
tam ha dois anos os

mlseravels barracos da
favela da Vila Prudente.
Sobre elas pesa a amea

ça de despejo ,imediato.
Reina o desespero, entre
essas familias, que não
rern pera onde ir, se

consumar o despejo. O
terreno onde se erguem
as casas de madeira é de
uropriedade do Estado.
Pertencia ao extinto De
partamento Nacional do
Café e agora essas terras

estão Incluídas no patrl
monio da ôuperínrenden
cia do Café, que está
promovendo i1 ação de
despejo. O terreno mede
30 mil metros quadrados
.e mais de trezentos bar.

e
· - se do sr. Demarchi no recos nde foram cons

A. ::>. Porto União - O art. 9 do áto das dls- onslgnaçoes , cargo de prefeito. rruídos Ao que dizem oe

posições Consrítuíctonaís Transitoras d? n?sso �s- ,.
\ I O dr. Priamo Ferreira I seus moradores,. o Estado

rado derermtna que os mandatos do primeiro peno-, Seiaue.. até 5 de Janeiro do Amaral, comunicou está in�eressado em ven

do �onstituCional, terminem com o do Presidente da que disistia de qualquer I der a area ,um� empresa

Rep·ública. No Paraná não houve essa exigência, p.elo .Por determinação do recurso das eleícões em de. ,automovels. que

d I I I t Tesouro do Estado, a se-
Y

I t d
'que eles serão êxêr�i _os pe o pra�o ega, mo IVO Jaraguá, as quais que- a I pre e� e monla.r um

porque '�,�o_ho.u�e. elelção pare pr�felt?e vereadores. lagern dos livros de im- ria anular. estabeleclmenro fabril,

'-Nos mumcrpros. novos, Guaré-Mlrlm e outros, pôsto de vendas e COn- _ "Se formos' postos

;
.

n'ÕE):böúve-- elei'oaÖ. para prefeito e vereadores, porque sig_nações.!_ia s�gunda' i,
fora da favela, teremos

'

, m""'icipio8 foram creados depois de promul- quinzena d�ste mes, d�- "

'Si· I 'tIlII Ie' , que enfrentar, lfIitioro,m�.'_

�':����·jd;'�-Gon�tituiçã�,._ 'pelo que os mandat9s., al Lverá ser '!!lta até� .: .", qflVllL�IlC�O "': "',�--' rlã';',--�-�arsS'ê fteporta-
ã ,.....-.a..;,� "'m 1� ",' 5 de JaneIrO, :rä"".. l�Dl, é A t'. ra do" O'em o 'sr. Alvaro Coelho,

ser o r,.uuv,..uu" ... • '

�

'.
.

-

tá d' 15
e

, "W.':-,Jaraguá, ,7':- "Segundo 'a lei que o promul'gou, nao a o Ia como
fóra da Bicicleta, bateu 'êom O

um d?_s mo.radores.. ,
,

,o CMigo"".4e po,�lur_é2s vai publicadO em separado, era de costume.
. -rosfo RO calçamento _ ,

- Se vre_mos para ca,

,�:issO naturàhJ1ente �por §er lfIuito extenso, poiS tem A selagem po�teno: e por.que nao temos re-

'

, 2ã� . ,arrig-os,-, afora, ,(IS ,�abela�,' onde so�e�te as, de a �ssa data fICa SU]eH3. a _ Verificou-se, a dias. cursos para pagar alu-

� inOOS.frias.e profissQes ,sao mais de 34 pt;lgmas da-IIO Yo de muita. , um singular aéidtmte na gueis elevados" _ acres-

tilogradas em, formato almasso.
. . ,

Sr. W.IJem.r Grubb.. Avenidà Getulio Vargas, centou outro "favelado"..'.

'

A tetra b do 'art. 119" da referida leI, na parte
E')

.' - J
' J

em Joinvile. - '.Todos que aqui

'�""'I··mp'osto 's,ôbre'·,'pl',od.u,çá.o. aO'ricora e in,dustrial, é, e,lçoes em aragua oaquim ,Ramos, Leober· Por volta das15 boras. habitam, com poucas ex-

u.... e

b d to.Leal, Nereu Ramos e

'd� seguinte teor:. "�de" acôrdo com a ta ela � .arl. -. Agripa Faria," Pelo PTB, trafegava naquela Ave- ceções, ,são trabalhadores.

181 doá compradores do� produtos agro-pecuarlOs. _A ren.ovaçao da la. sec Dida uma bicicleta, con- Somos operarios das fa'-_

as-si'm consider-ados '08 ,qUe se dedicam a revenda ou çao E.leIt?�al allula�a, t�- o sr. Saulo Ramos. duzida pelo maritimo co- bricas que existem em

benefec.l·amento do pro,duto".',. "

rá lugar dIa 14 de lallel- Dos deputados dstadu-
nhecido; por iézinbo. Vila Prudente. Não pode-

d ro ais. estão eleitos os srs.

Diz o art... l$l:,��O imposto da letra b, o arti- A votação serã somen. dr..Luiz de Souza e
Em sua companhia vi- mos ser despéjados da

'go 119; :sér,á- re.côFfír�o :_é2 'teS�uraria mu�icipal pe�o Waldemar Grubba.
sr.

nha umajovem, de no- favela, sob o. prelexto de

comprador,. por qUißzena e dentro de 8 dias, depOIS te para ver'eador.
. '. 'IDe Cl-éia-Climaco•.Ao se que somos vagabundos

'

,.de vencida. 'aquela, pqr guia de modelo aprovado. pe: aproximarem da esquina ou ladrões" _ acrescen-

'la PrefeiIUra', s<lbré o� produtos e na, b,ase segumte. C AMl R A M UNI C I D- A t da rua São Pedro, ines- tou o sr. Edgar 'Pereira

'milhô, �l'OF" sate. df: 60 kgs., Cr$ 1,00; arroz por sa- r peradamente quebrou-se da Silva. ESfe senhor" ha

co de,4{) �8. C�$ 0,75; fecul�s, por saco de 60 kg;;. o "garfo" da roda dian- dias, perdeu uma filha.

Cr$ 2.®; b,ananas, por tonelada, Cr$ 3,00; lar,ama O povo que elegeu os I'origem do executivo, 5 teira, soltando se esta da, Por falta de recursos, a

'

por rrifrlieiro; Çr$l,OO; fumo em folha, por arroba, vereadores da UDN e do por requerimento,! de armação' do veiculo. Em jovem não. pode receber'

Cr$ 2,00; léite, . p Q,r litro, Cr$ 0,01; ��uardente, por PRP para a Câmara Mu- partes interessadas e os consequência, o que res tratamenros médicos. Sub

litro Cr$ 0,03 e banha por, kgs.. , 0;20 . nicipal 'e. que findam restantes das bancadas tava da' bicicleta: bateu nutrida, quando dormia,
' A sonegação do imposto, sujeita o infrator, ao seus trabalhos em 31 de da VDN e PRP. violentamente no solo, foi assaltada pela morte.

pagamento em dobro. ,

' Janeiro. de 1951, P o de, Os vereadores do PSD ouspindo fora o ciclista", - "Foi a favela que

O § 10., do art 89, (Imposto de Licença), altera estar orgulhoso dos vo- não apr�sentaram ne" que foi bater o0!ll.. o ros- matou filha" _" ,disse _o

para 10%,.0 imposto ,s?�re passagens de ombus �en- tos dados a esses servi- nhum projéto de lei nes to nocalçamé'rito ficando sr. Edgar Pereira. "Teve

didas dentro do mumClplO, e que vem a construIr o dores' do público. qqe se periodo. com' o rosto gravamente morte tão trágica, que fe

fundo rodoviário. .
"

"

honraram os seus man- Dos projétos de leis do ferido, sendo necessário chou os olhos sem que

Todos esses despositivos entram em vigor "10 datos.
.

sr. Prefeito Municipal, 22 seu recolhimento ao Hos- pudessernos pôr uma vela

dia 1°. de janeiro de 1951.
'

A fara que o' público pediam abertura de cré- pital SAo José, onde fo- nas suas mãos". já pas-

A. B. - jaraguá - A herança que o governo avalie da capacidade de dito.
' -

ram feitos urgentes ßU- samos tanta miserla! O

pessedista vai deixar ,� ..� D N� � onero�a,. ,tanto .,no trabalho e das leis que ,.'A bancada da'U D N rativos. A jovem, sofreu despejo só nos trará ma-

Estado, como nó muqlclplO. �m Jarag�a, la em 1949 esses vereadores vota- apresentou 5 projétos de apenas contusões . .,."
les maiores".

passou para :!950 uma dívida supe�I0r. a C r $ ram á partir de Agôsto lei, a do PRP 5 a, em
'

----_

200.000,00. A des'.cano é.eapaz d. a',"[?lT o dobro. de 1948, quando e..a co' cODjunto, o. vereadores .

A OAélm disso t�do está por Jazer: ,As estrada� es· Iiga9ão teve It maioria desses dois partidos apre TU, B .A' R.,
'

,. ,

· buracadds. Não ha J.lm caminhão que preste, pOlS os da Câmara.' sentarám 6. '

.

,

'

· existentes ainda são de 2� lIDOS atraz. ç 'para por Damos aqui um relato; O livro de compareci-
,

· ordem e melhorar isso �ud�,.não resta
.
dUVld�, que Foram votadas. 5L p�o- mento .às sessões � ac:usá Sorteio eDl pr61 ,do &Ioislo S. C. J.' de TI�ri.

são, precisos, bons, funClonarios, energla.e dm�eiro, posiçõ,es" �endo 38 de o·seguinte::
,

O Ginásio Sagrado Coração d� jesus da cida-
- P. P. -'jaragua _: O ponto. fac�ltatlVo. nao é,; '_ ,Dr. :Luiz de Souza / 40 s�ssões PltP

.

de T4barão, vem por. nosso interml�dio al?l1e�eiJtar
feriado. O fechame�to do comérCIO e mdustrlé! só é '

Frederico C. A. 'VaseI 47 « VDN' seu profundo reconheCImento li quantos lqué contri-

obrigatório nos feriados. ,
.

'

_ João Lúcio da Costa' 48 «« buiram para, as suas obras, comunicando o seguinte

;...----===-.:::==- ......--:-:::::::=::::::::::::::::::::;'" Otaviano Tissi 47 c«, resultado:-
.......
-_.... ii '.,

- .

:"f
'

,

If ,Albrecht Gumz 24«« 1. Premio: Automovel Ch�vrolet �·;Ti"oJ947. Co�,
fi Willy G. Gessner 22 (It PRP'

, templado: ,PUDIO BartelIe (Pe;) Colégio

II Recebemos Jo' Sen.J�� e/�ito'; 'D,. C.'los Go- ri Luiz Maes 27 c PSD do Carmo, Caxias do,'Sul -'R. G. do Sul.

JI me,' Je Oll"ei,., • seguinte ".ns.g.... :-'
' ,"

.'

,,·)Max Thieme Jnr.' 16«
. � 2. Premio: Máquina de Costura "AHa" . n., 1995.

j "CARLOS GOMES DE OÚVEIRA,: ,

ii' Augusto Sarti. 6« (It
"

'

Contemplado: Amauri Madureira Tubarão.

II ,I
' Carlos Rutzen ,5 c ,c - 3. Premio: ,Radio -"Indiana" - n., 18.,074>Am a u r i

iI . S.dJ.tttlo. 0_ se�s .",igói e compin1téi,os, tem i Dr. Arquimedes Dantas _ _ c Madureira _ Tuhdrão�,
'

ii • ,.tis/.,lo Je e�",., • toJos os m.i. sinceros !
" Em sua sessão, de 28 do CQrrente- a Câ- 4. Premio: Bicicleta "Centrum" _ 0,.' 37:680. Inês

'I,. ,-:otos Je BÓA� FESTÂ.S
..

!1 FELIZ ANO NOVO'�. ,n ,��ra eassou O mandato d� Dr. Arquimed�s' Dan- .' Búrigo.. _ C�ca.I,.:: Urussanga., ,

. '. .." ,',
" 11 tas por falta de comparecImento /e convocou para 5. Premio: Relógio "81100" - n. '391'79. Vital Vegini-

\::=-'=.::.....::::::;::==-:--:::I:i:l�:.�==::::::==:::=�::=mP, tll,l:bsijtui-Io o �upleat� Walter Breithaupt.
. Massar�nduba�

"

�'.f. C.
�.; �

_

Renunciou o Prefeito·Waldemar ·Grubba Jaraguá �legeu d-
Eleito, para substitui-lo, o sr. Luciano Demarchi. doís Deputa os

A posse - Outras Notas Desistiu dos recursos o dr. Pr íamo

dência do dr. Luiz de preencherá o tempo falo
O Tribunal Regional

Souza. taute. ao m�ndato do re-
Eleitoral diplomou no día

Lida a äta da sessão nunClan�e, Isto é, até 31 '30 do eorrente, 08 eleitos

anterior, o presidente eo- de Janeíro,
.' em Santa Catarina.

municou a Casa que a Ló.go em segUl.d� o sr. -Foram diplomados para
sessão tinba o fim espe- presu;tente convl?ou .as senador, o dr. Carlos Go
cial de eleger o prefeito, aut?rIdades � amrgos do

mes de Oliveira e seu

tomando em- conta a re- eleito que.ali se en�o�- suplente o CeI. Antenor

núneia apresentada pelo travam, afim �� assístí-
Taulots de Mesquita.

sr. Waldemar Grubba, rem a transmísão do po-
,

Governador do 'Estado,
convidando os vereado- der.

'. o sr. Irineu Bornhansen.

res, Gessner e Vasel pa- �o gabínete do sr. pre- Deputados Federaís ;-:

ra introduzirem no re- Ieíto encontrava-se o s�. Pela UDN, os srs. Jorge
cindo o dr. Marcondes Waldemar Grubb� e di-

L a c e r d a, Waldemar
de Mattos, que se encon- v�r.Bo� funcionârl.os mu-

Rupp, Wanderley Junior
trava em seu gabinete. mcipais, tendo SIdo Ia-

e Plácido OJimpio de Oll-

Lógo depois, dava-se v�ado o termo de trans-
veíra: Pelo PSD, os srs,

inicio a votação consta- missão do cargo e re.ce-
,

tando-se a eleição por bendo o sr. Demarchí os

seis votos, do sr. Lueía-

I c}lmprimentos dAas auto:
no Demarehi, zeloso Iun- rídades e pessoas a II

eíonárío municipal, que presentes.
'

Outra noticia, interes

sante sôbre politica, foi

qada na ocasião da pos-

Renunciou ao- cargo de
prefeito, no dia 26 do
corrente, o sr.Waldemar

Grubba, eleito deputado
estadual.
Oomunicada arenun·

ela ao .sr.' dr. L u i z de

Souza, Presidente da Câ
mara Municipal, esta
reuniu-se em sessão ex

traordínäría, afim de to
mar conhecimento e pro
videnciar a eleição do
aubstítuto.

c 'O n s u '1 tas ,Vendas

No dia 28, pelas nove

horas da manhã, reuni
am-se os vereadores,
Willy G. Gessner, João
Lúcio da Costa, Otaviano
Tissi, Curt Vasel, Albre
chi .Gumz, sob a presi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de C itação Portari. n. 42. de 28 de OIZl.�rt de mo.
- LUCIANO DEMARCHI, Prefeito Mnnicipal dê

-

O Cldedão Ilric.O Blosfeld, Juiz de paz em Jaraguá do Sul, no uso de suas' atribuições e rendo

exercíclo do cargo de Juiz de Dlrelto da .C.Omarca em vista a regularíseção da sttuação- financeira do
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarlna, Bra- munlclplo e Iechamento do balanço anual, determina:
sil, na forma da Lei, etc.... ,1. - A.Os fiscais, chefes dos diversos serviços

,
, municipais, e ao Intendente de Corupé, para dentro

FAZ saber a rodoe que .O presente edital virem, de 15 dlas collglrern e apresentarem a Secretaria
'ou dele conheelmenro tiverem que, por 1'art� de os documentos de créditos e contas dos credores
Olíblo O. Müller, por lnterrnedlo de seu bastante da Prefeltura, com os comprovanres pera julgar da
procurador .O advogado doutor Hercllío Pedr.O .da legalidade das' mesmas.
Luz Filh.O, me Iol dirigida a petição do teôr. s��um-, 2. - Suspender até segunda ordern os serviços
te:- PETiÇÃO: Exmo, ônr, Dr. Juiz de DJr�lt.O da de construção e reconstrução de estradas e .pontes,
Comarca de Jaraguá do Sul. Olíblo O. Müller, bra- exceto oe flrmados c.Om contratos prevendo paga
stletro, comerciante, residente e dornícllledo nesta rnento de multa ne falta de cumprfmento.
Comarca de Jaraguá do Sul, por seu procurador 3: - Apresentar dentro de 8 dlas- telatortos
abalxo esslnado, vem expor e afinal requerer a V. dos serviços lnadlavets em andamento e dos pedi
Excia. .contra Alvan- Karsten, Heinz Manhke e FI.O- dos de material já feitos, inclusive de expedlente.

, doaldo .Tríndede, brasllelros rodos, os prlmelros
residentes 'e domlcllledos nesta Comarca, 'os primei
ros de profissão incerta e .O último, médico, resi
dente em lugar não sabido, .O seguinte> QUE em

razão de um conflito havido entre .08 réus cítados,
no Bar Catarinense círo-e Rua CeI. Emtlío Iourdan ------------.
nesta cidade que é de propriedade d.O autor, regis
tou-se um preíulzo no referido Bar da ímporráncíe
de e-s 2.794;00 conforme AUTO DE EXAME DE
DANIFICAÇÃO, cuja certidão se inclui constante no

lnquerlto Pollclal, por quebre e dano de moveis e

utensllíos tais C.O]D.O garrafas (136) copos (50) vesos
(6) uma flor artificial, duas vidraças, uni vidro de
geladeira e tres peças de marrnoré do balcão do

frlgorfflco (doc. anexo) que, a responsebllldade dos
reus, não só se conclue pelo Inquérito p.Olicial que
é de clareza cristalina, c.OJIl.O tambem t.Orna-se evi
dente de vez que.Os reus c.Onfessam essa resp.On
sabilidade. Que dinda assim não f.Oi possivel a.O

autorcobrar pel.Os meios amigav. is a importancia acima
que tradu� os seus prejuiz.Os; Eis a' razã.O p.Orque
lança mã.O dos meios judiciais fundamentand.O-se
n.Os artigos 159 e 1518 do CÓQiSlo Civil Brasileir.O.
Nestes term.Os, pede se a citaçã.O d.Os' requerid.Os
para verem .prop.Or-se-lhes a c.Ompetente AÇÄO
ORDINÁRIA DE INDENI?AÇÁO, para .Os fins
acima requerid.Os dig.O referid.Os, e contestar caso

Aueiram c.Om, pena de revelia na qual serão c.Onde
nad.Os na forma p .dida n.Os jur.Os da mora e nas

cu�tas mais pr.Onunciações de Direit.O. Pr.Otesta-se
p.Or todo .O genero de prova em Direito permitid.O,
e especialmente pel.O dep.Oimento pessoal dos referi
q.Os reus Alvan Karsten, Heinz Manhke e Flodoaldo
Trindade com pena de -confess.Os, vistorias, arbitra
mentos. Da se para .Os efeitos 'fiscais, a presente
açã.O .O val.Or de Cr$ 2.794,00. P. Deferimento. Jara- t.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::�.
guá d.O ,Sul, 27 de Novembr(J 1950. (a) Hercili.O Luz ii , ii

Filh.O. (c.Oladas estampilhas estaduais n.O val.Or de!! AUTO JARAGUA S. A. ii
Cr$ 3,50, devidamente inu,tilisadas com data e assi- li Indústria e Comércio

. ii

�;���fJi.O � :e����e ��o�ptCH�� J��c.deH�f:' C!À. II OFIOINA Serviço "FORD" ii
C.Om.O requer. Jaralluá d.O Sul, 1-121950. (a) Erico ii MEOÂNIOA AUTORIZADO ii
BIosfeld, Tend.O .O sr. Oficial de Justiça certificado I ii ii
não haver enc.Ontrado os réus Alvan Karsten e FI.O-I!! .

- Rua Marechal Deudoro - J A R A G U A DO SUL.;_ ii
doald.O T�indadb�'destafnd.O os mdesmos em. lugaDrEi�-!l pôst.O de Gasolina - Depósit.O de Lubri'ficantes i.ij.icerl.O e nao sa I.O, oi exara.O .O segUInte u- ii L L b 'f'

-

Cd' A
PACHO:- Publique-se editais de citaç.ão dos ausen- l.l. avagem -

.

u ri Icaçao - arga e cumu- ii
, ladores e"Collsêrto de Pneus. ::

teso Bm, 7- �2-50. (a) Eric.O BIosfeld. Pelo que li ii
pass.Ou-se o presente edital c.Om .O prazo de 30 li 'Esta oficina· �stá instalada em c.Ondições !!
(trinta) dias" pelo qual cita e chama aos dit.Os réus ii para efetuar qualquer serviço, de consê-rt.O .Ou ::,1:Alvan Karsten e Fl.Odoaldo Trindade, para compa- ii refort;na em. seu aut.O:nóvel ou caminhão,' bem
recerem neste Juizo, ou fdzerem se representar dentro ii cç,m.O retificação de mot.Ores etc. . . !1do prazo legal, afim de apresentarem a defeza que ii T.Odos .Os s�rviç.Os são executad.Os com ii

tiverem, s.Ob pena de revelia. E' pilra que .chegue a:: esmer.O, p.Or competentes profissionais e a pre- li
.' n.Oticia a público se passou .O presente edital, que!i ços razoáveis. Também dis\>õe dI:: sólda elé- ii
selá afixado no Jugar de costunle" as portas ,do!i trica e oxigênio. ii
Forúm, e publicado pel.O Diári.O Oficial' d.O Estado e ��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Y

. j.Ornal local "Correio d.O Pov.O". Dado e passad.O
nesta cid�de de Jaraguá do Sul, aos n.Ove dias do
mez de Dezembro d.O an.O de mil n.Ovecent.Os e cin
c.Oenta. Eu, Amadeus Mahfud, escrevenle juramentado
rio impedimento c.Oasi.Onal d.O Escrivã.O, .O subscrevi.
(a) Eric.O BIosfeld. Juiz de Paz em exercicio". Está
c.Onf.Orme .O .Original, do que d.Ou fé.

Jaraguá d.O Sul, 9 de Dezembro de 1950.

'Edital

O Escrevente juramentad.O
AMADEUS �AHFUD

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e.s. 81 .aU81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUk
Clinica, geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos

..

Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Jndutotermia - Bisturi-elétrico o Electro-cauterização

"�i :::":' ", - Ráios Intra-vermelhos e a,luis. .. I
. -

"

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Sã.O convldados os senhores ecíonlstas a se

reunirem, em Assembléia Geral Ordinária, na séde
social, à Avenida. Getulio Vargas, nesta cidade, as

8 horas do dia 2 de fevereiro de 1951, para deli be-
,
rarem sobre a seguinte:

li � ii ORDEM .00 DIA

ii -= � ii 1.) - Exame, díscussêo e aprovação das
ii tQ i! .conras da Diretoria, do Parecer do
ii.:: cÕ ii Conselho Fiscal e do Balanço ;

:::'1:: � (�:: 2.) - Eleição do Conselho Fiscal;
..... � • 3.) - Assuntos díversos.

ii • ci: "Acham-se a disp.Osiçã.O d.Os snrs. aci.Onistas
ii � � ltl

os document.Os a que se refere .O artig.O 99 d.O de-

li ,: «"00 cret.O-lei n. 2627 de 26 de Setembr.O de 1940".

i! as (jp o
Jaraguá d.O Sul, 27 de N.Ovembr.O de 19�0.

'1

e G -g _i: 'JOAO BATISTA RUDOLF
... CI) li Diret.Or

•.. _", Cl ii

= di _ ii °1·1·liiiiiiili!ii-Ii�:iEiiiiÉilii5!I:-il!!i!!l!_!i�I!i!!!i!lIiEI'liElH!!!E!m=--] ii 'Ic.. .� ii -10::F b (Sezões, .Malárias; !!.
� :a ii' 1'7 rl'75 . Impaludism.O g� � ii m ..., ...,

. Maleitas, Tremedeira •••

& '111 ii - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - IgJii , "Capsu las Antisesonicas
...

i�
, Minancora" I

m Em' Todas as Boas Farmácias. I

• É um prOduto do. Labo,ratóriOs .MINANOOIlA I
i:i -,Tomvllle - Sta. Catarma - .11
iiEiE!iEE!!l!aE:ciii=r.=!! t!iiii!iii!ii=n=:=UEEilF.!!!!!!!i!!!!!!!!li

Comunique-se
(ess.) LUCIANO DEMARCHI

Prefeito Municipal

AS PILlULAS ·00
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Ni Prisóo de Ventre
e nas molestiàs dQ
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia" Vomitos,
Pesadelos, 'Indisge,stões;
Colicas do Figddo.

-Gates, Dige.stões Penosas,
Dô'res no Esfomago, Mão
Halito, Retenção de Bilis.

_;; -

Vende-se em toda p�rte.

1. SIFILís SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAis C0\l'l0:

REUMATISMO
'ESCRÓFU LAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú -L C E R A oS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

•

c..
Q.

, ..

�

Proibição
É UMA DOENÇA GPlAvlSSIMA

::IU�I�() /���GAO�A :AAç�� �O��
IlM BOM AUXILIAR NO TRATA·
MENTO DÊSSE GRANDEFLAG&LO'

USE O

•• ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONI1Ee'DO HÁ TI ANOS

.VENDE·SE EM TODA PARTE.

VENDE-SE
EM .JOI,NVILLE

Um prédio de material 1 de 2 pavlmentos, S.O
tão e porão habitáveis, com loja espeçoea e prédio
anexo proprlo 'pare padarta ou outro fim Industrlel,
em terreno de 20 x 60 merros. Predlo adatavel para
qualquer fim comercial

.

.Ou peasäo (hotel], loceltsedo
em ótimo ponto central, á Avenida Getulio Vargas,
n=, 43.

.

PREÇO DB OCASIÃO - BOM EMPATE
DE CAPITAL - FACILITA-SE O PAGAMENTO.

Tratar com: Carlos Kasting J.Or., a/c Keller &
Oia. Ltda. Rua Visconde de Tauney n. 473 - Caixd
Postal t4õ - JOINVILLE.

I�nu�tria a� Mau�irá� Jan��m)_ �I �I

Orgãos e Hamonios "B OHN"

Pr.Oibo terminantemen
te á entrada :·do sr. Emi-
1i.O Müller e bem assim
.Os animais' do mesmo

I em minha:;:; pr.Opribdades.
Não me responsabiliso
pelo que p.Ossa acontecer
a.O mesmo.

Rio da Luz, 14/12/50.
HUDO PROCHNOW

I:o;.····�·
..

··"':··.··:�····
..�·�·}'· ..··v:':'··':i

� Produtos . l�
. .

(�AN'TA'RTICA�

I�
,

�

jBebidas Boss Lida.!
. -

.

:.:.;.. :.:.: ..: .•.., ,..�:

CeNIRÁ' ca,SPA, '

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECtOES DO

COURO CABELUDO.

Belissimo so r t imentol
para qualquer estação
do ano, com modêlos
para todos os gostos
recebeu e oferece

Sociedade Gráfi�a
.

Avenida Ltda,
Av. Getulio Vargas N. 350

TfflllCO (A,fILAR

POR EXCELÊNCIA

/

Sempre· preferid.Os ,

pel.Os ,entendid.Os
Harmonios: 12 m.Odel.Os,
especiais para Viaoem�

Capelas e Igr�ias I

Orgãos: Sã.O fornecid.O�
em disp.Osiçõe;s a

esc.Olha d.OS insteres-
sad.Os

Preços da Fábrica
. Peça catálogos e

demais informações a.O Representante oeral para
os Estados d.O Paraná e Santa Catarina.

. PAULO KOQS - Caixa po.tal, 38 - SAO. BUlO DO SUL

I Li�"a São Francisco � fst. c/e Sta, Catarina I-
, ----------.."

II ..............

C.....,.-·��-�S-""""'"-A��,D�A�S�·�T�I
.........

N�T�A�S
..........

!I
- A MAIS ANTIGA CA!iA DE JONIVILLE, êOM SUA FILIAL

, EM JARAGUA DO SUL RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO 64-68

.

(SOB�ADO om WAGNER)
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mó
veis, Máquinas, Caminhões, Aut.Omóveis etc.
Tintas a Öleo, e em PÓ, Alvaillde, Gesso, Zarcão,.
C.Olas, Cal, Óle.O de Linhaça, Água Raz, Anelina
para tinll.ir Tecidos de Sêdas Lã e Algodã.O. Cê-

rã e (>Ieo pará Soalh.O, Massa para Janela. .

, I

MATRIZ: Rua do Principe. 8�8 ._ }oinville, ;

L.IDER DO COMÉRCIO DE TINTAS

o ANJO PROTETOR DE SEUS FlU-IOS É Ai

LOMBHIGUEIß-A 'MlNANCOßA !
.

' I

Vermit-l!g� suave e de pronto.) ;
,

eteito Dispensa purgan,te e dieta!
. ;

-SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR!-
ME o n. t, 2, j e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a :.ua própria!1
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro errl

.

Iemédios .

I,
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGOEIR! í

... MIK!IfCORA para o seu., tilhinho. !
E. um produto :los Laboratórios Minancora'

- OINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
3

- DOMINGO, DIA 31-12-1950-

Firma l atacadista neo

(Continuação cio número anterio�) cessita de um auxiliar

30 depositar e movimentar, em estabe- para escritório e de um

lecimentos de créditos, as quantias pertencentes auxiliar de contador.

ao Municipio, com assinatura do Diretor, e o visto Informações caixa pos-
do Prefeito, nos casos de retirada de fundos. tal 39 JOlNVILLE.

NUNC,., EXISTIU I GU"" L
31 - escriturar imediatamente, de acordo _--------_

"'" ,...

com as instruções recebidas, a entrada e saída de
valores

_

com as quantias recebidas ou pagas; C A S A II @!@)®,!®®,!®�®r@)®!'®®'!®@!®@'i�®!®�®Y@){§l ..
32 - fazer, diariamente, a verificação do

movimento de caixa, autenticando os boletins a Vende-se uma no

f:�:::t apresentados
ao Prefeito e publicados no

centro.
..,

TODAS A.S MOLÉSTIAS DO ßPßRflHO RfSPIRßIÓHm • �

M. - conservar em cofre, na mals perfeita Jnformeções na o-a- Iordem, os títulos, valores e quantias sob sua guarda f,ica Avenida Ltde. _.
• Encontram alfvio imediato com ,0 uso do • �

de modo a ser possivel verlflcer facilmente e a I
,.' I

qualquer hora os saídos existentes;
, I (® ,n C O m. p a p a v e �

tercei�!S, á ����:r c��c���o;��s�a Pi efeitura, ou de

��••• ,.POI-Ioföl dO Ho,UI-no pololonl"� I�.·:35. - efetuar a tomada de � contas dos servi- Proibição I: I: L I: 1:.11: .

dores que' arrecadam .rendas' munlclpels por dele- 'Proibimos terminante-

gação; mente os vizinhos de � O PEITORA.LMA.IS CONHECIDO NO BRASIL 'lGi)
36. - encaminhar, dlarlamente; á Contadoria, soltarem' os animais em � . te

por intermédio do Diretor, os elementos necessários nossas plantações, afim i\®�@i..®@.i.®@.i®®.i.®�®i..®®i..®®.i®C@U.®@.i.®®.i.®@,.II
á escrituração do movimento financeiro da Prefeitura; de estragar as mesmas

E D I T A L.37. _ elaborar, diariamente, o movimento de
e proibimos também a Declaração

caixa;
. passagem de pessoas em

. D�claro pela presénte,
Art. q - Ao contador subordinado a Df

nossas propriedades.
que 'são inverdade as

Incumbe,.'
Não nos responsabilí- I f '

... 1 pa avras que pro er.

1. \ - admlnlstrar a 'dívida pública do rnunlcíplo; !���t�c:r� o que possa contra a pessôa Snr.

2. - acompanhar a execução do orçamento FerdinaIi.do Dietrich, re-

municipal para efeito de seus encargos; Poço Danta, 11/12/50 sidente em Rio do

3. - centralizar a contabilidade financeira e ILe180dre Malioski Cerro.

patrimonial da Prefeltura, e ôrientar, tecnicamente, SUlio. Malins'i Jaraguá do Sul, em 8

os demals örgãos que reallzem ,registros contábeis; de Dezembro .de 1950.

4. - efetuar a tomada de contas de eueen- ----------

tarnentos ; .

Alfredo' Ireulzleld

5. - integrar a comissão que for designada flrgurl·no Amer·leanopelo Prefeito pera a tomada de contas da Tesouraria;
. . I\J If(lPUR�S DO SANGUE?

prefe��ra ;
inventariar os bens,mövels e imóveis da

(National Bellas Hess)
-

fLlXIR Df ft06UfiRA
7. - contabilizar o movimento do Almoxarifa- Vende-se na I �

do, emitindo, mensalmente, um balancete de controle; SOCo Graliea Illoida lida.' ii AUX. TRAT. Stf'ILIS
,

8. - prover em tudo que lhe disser respeito;
9� - proceder á inscrição da divida ativa e

extrair as respectivas certidões;
10. - efetuar a escrituração do Diário, do

Caixa, do Razão, e' dos desdobramentos- deste

último;
,

11. - levantar, mensalmente, os balancetes e
,

extrato de contas exigidos pela administração mu

nicipal;
12. - elaborar, enuulmenre, o relatório contá

bil e o balanço geral da Prefeitura;
13. - orientar, tecnicamente, os demals orgãos

da Municipalidade, que efetuem registros contábeis;

14. - acompanhar a execução .do orçamento,
fazendo o registro dos empenhos de despesas com

pessoal e material;
,

15. _;., manter registro, atualizado, dos contratos

que determinem renda ou acaretem onus I=ara os

cofres da Prefeitura;
16. - .eíetuer a tomada de. contas dos edlen-

EL'IX IR 9'14tementes a agentes responsáveis;
17. - registrar os empréstimos lançedos, me-

'SIFII:IS ATACA TODO O ÖR6AIJSMO
diante emissão. de apólices; •

18. - controlar os pagamentos. efetuados para O Filado, " Baçu, o Coração, o

atender aos serviços de amortização e juros de Estom.co, os Pulmões, a Pel.

empréstimo municipais; Produz Dor•• nos OSI'O., Rauma-

19.- - efetuar os registros e as trensterencles tlsmo, Cacu.lre,�u.da do Cabe-

de apólices nomtnerívaa:
I

lo An.mia.8 Aborto.,
20. - emitir e registrar i1S promísaortes des- Cortsulh o médico

contadas pela Prefeitura;
,

• tom. o popular dep uraUvo

21. ;_ efetuar a baixa dos cupões pagos e

promover a incineração dos mesmos;

22. - publicar editais, fazer o sorteio e regis-
trar a baixa dos títulos resgatados; .

,

23. -r efetuar o registro dos bens patrimoniais
da municipalidade;

,

24. - fornecer ao Dep. EEAS os elementos

necessários á abertura de créditos e á elaboração
dó orçamento;

,

,
25. - efetuar o controle contábil das instiiui- r:;:J���-"(!}"_'�"_'''0'''''''�'''''''-�'_''�"",,''''''''.(!}oo....a�

ções de educação e de 6ssistencia social, para 'fins

de isenção fisca.l prevista na legislaç�o em vi.gor; ,

26. _;:_ pronunciar-se sobre, questoes relativas a

criação, a'lteração, ou, supressão de rendas munici

pais, quando solicitlldo pelo Prefeito;
27. - manter. atualizados os assentamentos

individuais, completos, dos bens móveis e ,imoveis

da Prefeitura;
28. - proceder a inscrição da dívida ativa, de

acordo com as relações encaminhadas pelos Depar
tamenro da Fazenda e outros, com mora devida

extraindo 'e remetendo as respectivas certidões
....

DEEAS para os devidos fins.

�

LEI N .. 7-8 Jorge Meyerle S.A.
Comércio

PARÀ FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F, L A M A ç O E S,
C O C E I R A 5,
F'RIEIRAS,

ESPI N HAS, ETC.

•

Clloiel de Olhos - OUlidoS - 'ariz, e ,Gargaota do
.

,

81l.. S••••t•••••
MODERNA B PRiMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILE -

MILHÕES
DE PESSOAS ltM USADO COM

80M RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914
, inofensivo ao or.aAI.mo. A.rada
".1 como um 1I06r. Aprovado co.

mo auxilIar no tratem.nto'da SI·

FILIS. RlUMATISMO da m...

ma orili.m, pelo D. N. S. P.

o 1. Ten. Euclides Simões de Almeida, De
legado-Adiunto no exerclcio do cargo de Delegado
da Ordem Politica e Social do Estado de Santa Ca
tarina, na fórma da lei.

FAZ SABER a quem Interesser possa, de ecôr
do com a Portaria do Ministério da Agricultura (Di
visão de Caça ,e Pesca) .e, por solicitação do Põsto
de Fiscalização de Caça e Pesca, nêste Estado, o
seguinte:

1. - É expressamente proibido o exercício de

caça no período do DEFESO, ou seja entre 31 de
agôsto do eorrente ano e 1,. de maio de 1961, ca

bendo as autoridades policiais deter e multar os In

frerôres, na forma do artigo 63 e seguintes do Có-
digo Nacional de Caça.

'

�. - E também proibida a cap.tura de anlmaís
ou aves stlvéerres, salvo nos casos em que os in
reressados estejam munidos de licença especial, for
necida pelo Pôsro de Flscallzação da Caça e Pesca.

Para maiores esclarecimentos os lnrereasadcs
poderão ee dirigir a esta Delegacia.

.

I ã. - Ourroselm no período acima, NINGUEM

� pôde translrar com armas de caça, devendo a euro- ,

ridade policial, em caso de infra ção, fazer a apreen
são da arma, lavrando o competente auto.

. As autoridades polleleis f i c ii m autorizadas a

nomear 'Inspetorias de Quartelrão pare auxiliarem o

cumprimenio dêste Edital.
.

Para perfeita execução dêste editar, solteira- se
a colaboração das autoridades Federeis, Esteduals e

Municipais bem como dos Presidentes e Sócios de
todos ôs Clubes de Caça do Estado e do público
em geral.

Publique-se - R�gistre· se e Cumpra-se.
Florianópolis. 21 de novembro de 1950.

,
,

ED�lides Simões de Almeida

1. Ten. Delegado-Adjunto no Exercício
do cargo de Del. da O. P. e Social.

l!iliiEi_IEIII!�li!EIJIEißiE!IInE!i!llI • I__

I ;E�a�eA OO R
I com bastante prática

i

-I Muss mit anem Doknmmen'en arbeile.

I
berkant sein und selbständig

arbeiten können.
Verheirat bevorzugs, Vorzusfellen bei

1..
·

..lmEaa......�.·...wE:.l.T�.GEO.S.C._H..

FUr Schneidemühle em Rio Manso
suhe tüchtigen Schnitter

Celso Branco ,

DESPACHANTE ADUANEIRO
SÄO FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina

Caixa PostaI35 - End. Tel. c.BRANCO... Telefone, 103

,Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

AGENtES REVENDEDORÉS
PARA CASIMIRAS E· LINHOS

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
�portação para o exterior e dentro do pais, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviÇ?s

,

junto a Ifândeg'a de São Francisco do Sul são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo'para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

'Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
dro d. Estação e IIOS trapriches de embarque d. Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapichel de embarqueS na cidade.

Casa atacadista de casimiras com secção
perfeita de vendas pelo Reembolso Postal, oferece
oportunidade a elementos ativos e relacionados,
para trabalhar como representantes vendedores,
em qualquer praça do País.

,

Fornece-se farto mostraarIo e pa,a-SI lioa comlssAo:
Cartas par� PllMOB, Calla Postei, 10.030 - SAo Paalo.

CAPITULO N. IV

Dlipartame.to .wclpal de Estrada. de BOda,e.

Arf. 10. - Fica criado o Departamento' Muni
cipal de E.3tradas de R()d�gem (D.M.E.R.), direta

mente subordinado ao Prefeito e com autonomia

administrativa e financeira) nos fermos da presen-

fe lei.
'

(Continue no pr6x/mo número)

Missa em ação de Iraças
CONVITE

CÉLIA VllÉlA PERFEITO, convida seus

amigos e correligionários, bem assim os amigos e

admiradores dos Ie I e i tos a ã de Outubro, para a

«missa em ação de graças», que em regosijo pela,
vitória da UNIÃO DEMOCRATICA NACrONAL,
mandard re�ar dia séte-(7) de Janeiro� Domingo, 6s

��'I4)��........Q)......�.,....,��o@iI�""P-GI(N�_�E!j 9 1/2 horas, na matriz desta cidade.

Elearre,a••e de Emllarqlls .e .a.elras d. 01itras
.ereadorla. para o e!terlor do BrasU e

.

LoeaHdades BrasUelras

Uespaebaat. das prlDelpais firmas do Estado e
.

dOI "stados VlzlDbos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



á ; i estrade, 'Jarag,uá - Es
querdo, filho .de Bernar

': do João Sehmídt-. e de
Ottilia Primm S,c1:lI'nidt.

.

. Ela, brasileira� ,s41teira,
_

domêstíca, domicilillda e

;, ,
, residente, nesta- cidade,

Diretor; ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA, Ltda. IÍ .rua Mal., Deodoro da

ÇAI�'A'POST�L; 19' - 'Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136' F�ndado em; 1919 � TeLeFONe N. 39: ' 'Fonseca,filha:de �:Bqrtolo

'ANd"xX�I-:j . . JARAGUÃ DO SUL Domingo de 31 Dezembro de 1950 SANTA CATARINA' N0.. 1.623,,-���:!I�Z:p��Ja�;'il!-,"�· a de
. Edital n. 2.901, de 27�12-50.

i�í�:" .,�. o C .iS; d ?. Dr. Eduardo I. Schwanz Néto REmn�� CIHl
f e!Tc i'l 8'lÕ e's: '. :.' 'nke/.filhä' do casal '

Leo-

,

;. _ Recebemos" e multo poldo }.Iahri�e�
,

'. ,.,,'

ag]m.dec,emos,'m � L8 os
- �a residêncía do sr.

cQ.rtõés . de. felicitações Antonío dos Santos C011-

segqintes:. Celso, Branco,
tratou, �asamentQ O. 8�.,

de Bão.Fraucísco ,do Sul; José L�l, com a senhori

UnU�.o do GomérciQ e.In- ta Maria Madalena dos

dustria' Cia;:, de �eguros Santos.
'I • ,

, Gerais, �oillyile; Arni�u- Ao sr. Jose .�u� qua a

do ,Taranto, Agente de longos anos foi impressor

Estatística desta cidade' desta folha e atualmente

Dr: João Marcondes d� cQe� das. oficinas da

Mattos, Dd. -Juiz' desta. re�l�t� :cYlda Nova> em

Comarca; Gíardíní Luiz Joínvile, os nossos para-

Lênz! e 'Faniília; Alfaii�. bens.

taria· MüHer de Leopoldo Em São Benlo do Sul
Franz, Joinvile; Os-Com
ponentes do, Jazz "Elite" Oontratou casamento o

de Oorupä; Antonio Mas- snr. Heinz. Zulauf com a

.

carenhas e Familià, de .Snrta.· Sonía Franke.
São Francisco do Sul e AOs' distintos jovens
Guatavo Weber e Famí- ,.Correio do Povo" dese

lia, Oorupä. [a-lhes muitas felicída-
des.

•

'Willy Mohl' e'
.

.

...

Adelaide Zebold

Irene P. Günther Oticial do
.

Registro Civil ao l° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

,

Br�il.
.

.

Faz saber. que comparece·

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidós pera lei
atim de se habilitarem para

casar-sei.

Ele, brasileir?, solteiro,
lovrador, .

domícílíado e

residente em Rio do Sul.
filho de. Germano Mohr
e de Hertha GrahlMohr.
Ela; brasileira, solteira,

doméstica,' domiciijatia e

residente neste distrito ..
em Tres Rios do. Bul,: fi -
lha de Henríque j o:ã o'

Zebold e de Lavi:Qia Fer-:
Edital n. 2:897, de t9 12·50. reira dos Santos Zebold.

, Alvim Raduenz e Edital n. 2.902, de 28.12-50.1

, Jenny Kopsch AUeu Peters e. ,-

Ele, brasileiro, solteiro, Ange,lína Pedri
.

lavrador, demícílíado e .

....

residente neste distrito,'. Ele, �rasneJr�., ���teIro,
em Rio Cerro, filho de md!lstrlsl, domlc�ba49 e

Otto Raduenz e de Au- resídente ne,s�8:.Cldade, a

gusta Raduenz. '. .

rua, Exp: A1}tonlo Darlos

Ela; brasileira. solteira, Ferreir,a,
fIlho de José

lavradora, domícilíada e
Peters e de Clara Bug-

residente neste distrito, �ann ,Pete.rB.. .

em Rio Cerro, filha de Ela,�raSJlelra! �().ltelra.

Circo Irmãos',Queirolo' Emilío Luiz Kopseh e de do�éstlca, dOD;llC!lIada e

�. Está funcionando
Paulína Küster Kopsoh. resldepte nesta Cl�ade, a
,.

. . rua RIO Branco, fIlha de
.

nesta cidade O' Circo Ir- Edital n. 2.898, de 21-12-50. Antonio Pedri e. de Mar-

mãos Qúeirolo. Essa com"

.

d
.

panhia circense é uma
'Sílvfno Frarizner e

tha. ·Scburtz Pe ri.

das mais completas·que'
Cecilia Maria Daleanale E para que chegue ao co-

t I t ., Colou gräu de Bacharel em Ciências Eeonõ"
.

..

. ,

h' cl d d
.

a ua men e percorrem o Ele, brasileiro, solteiro, n ecnnente e· to os,man et

Estado, já exibiu-se nes- micas na Faculdade de Ciências Econômicas da
lavrador,· domiciliado. e passar o presente edital que

.

ta cidade nó ano de 1946 Universidade Federal do Paraná, o jovem Edu- resídente neste dístríto será publicadopela impren-

Wer n e r S IIII e obtendo grandes sucessos ardo Inácio Sc�,!artz Néto, fi�ho do sr. Alfredo á estrada Jaraguá filh� sa e em cartório onde será

.

pelo seu -õtimo elenco ds Schwartz, Escrlva� da Oole�or_la Federal desta Ci-, de João Franzner � de atixado durante ' I S dias, Si

,Dia ,� -do eOlTe_.te 8.8:- artistas-e pelo extraordi� dade e nosso particular amigo. Veronica Pêtri Franzner. alguem soub�r de algum im-

:äJDalOll a�data Jnatalicia nário C ô ,m j 6 O que·é -Felicidades ,ao nosso Bacharelando. Ela, brasileira" solteira. �ediment.o acuse-o para os

do ,�r. Werlier Stange, CHIO -CHIOmdubitavel� doméstica, domiciliada e tIns legal!> . .

diretpr Pt,::9P1;i�l4rio .-dá mante
.,

uma "das' < lJUáS Aos 'seus .Amigô.s e." Fl'e,g'ueses d"eJ"am um residente ne,ste distrito,' IRENE �peDRI. GÜNXHER

zypg�dió ./�JtUá.. , .' gr.and-es· atroçoes .
em Retorcida, filha de Otletal

Cerca. das 20 hór8s, . .
I . J é D I I dAli

'\ foi pelo aniversariante Os cc,allenles» - �a dIas, 1950 Feliz Ano. Novo, ,1951 os a cana e e e. .

b- oferecida uma suculenta um desses pessedlstas que
ce Dalcanale. \

L.ure �us males e poupe seu·

chUfras�ada, aos seu IJ não se podem conformar
"." .. "

"""."""

".""""".".""
"."

".""" .. ".

Editaln. 2.899, df:' 22-12-ao. bom dinbeiro comprando'.a

��!;O���f���anhada de ���i:a��::��;��, ��r:_r�:�
.,,_

���� =-����..�.� �������..
�................... José. Kasteller. e

..FARMACIA NOVA

Mais tarde os lUIlCio- malS' uma v e s 8 cabeç!l "',' ;
. '

,
.

.

Emilia Klei]) di ROBEl'n JA BORSt.
'

nários da emissora' le- c0!D aguardente .é!' Bpro- 'Farmacia Nova oe; Roberto'm_ Horst Ele, brasileiro, solteiro,

,varam ,a ;.���ito um inte- veltando a esta�Ia: do �r. .'
comerciante, domiciliado

ressante 'ê]ioW em ho-' Artur MUller em Florla- , :
- _ , , �.: �

; , ,
-

-... e residente neste distrito;

menáge��;�Q ;iiiÍ'v�rsari- n6polis, �' qua�do a sra. -Lourenço Gresinger e Senhora: I
em Ilha da Figueira; fi"

ante, (J'Je ltgradou ple- d? prefeito �le.lto es.tav�
lho de Stanis�au Kasteller

na'!1ente os ouvintes da ��Ueg�d�a�a'f:��t:I� m:-
"., , " -' .. " , : � ,I

e �fa,����l!�:,t:�ft�.ira,'
_"-lfIa>.. �_�_�_

'malS popular emissora . . ,. � s. a Franc'I·_l.o Modrock e Faml'll'a'
,

catarinense� reSIdênCIa, para In)Urla�
&; doméstica, domiciliada e

FF<ACOS E ANEMiCO� I

I lo, sabendo que não po- --- -
-

--.................................................. residente neste distrito,
Tomem:

Ao sr. Werner Stange daria haver reação. Â Familia Emilio Klitzlce, a toJos Amigos e Freguezes em Ilha da Figueira, fi- VINHO CREOSOTADO

«Correio, do Povo» apre- ,Na semana passada, ..J PAN
- lha de Leonardo Klein e

.. S I L V E I R A ••

senta seus si n c e r o S outro desses «valientes» \
veseja um rospero _no ovo

de Gertrudes R. Klein.' .. lIIprtpU -,biW"

parabens, almejando-lhe que só sabem agir sób
-

�...................................................................... TOlHI

longos anosdeexistência. o impulso da cllchaça e José Isidoro Copi e Familia Edital n. 2.900, de 23-12-50. R.slri.cI.

nu escaladas da noite, ,
, _

_
Balduino Schmidt e Bro"qUita

foi jogar pedras pas vi- F'}'
Iguez ;Zapella Etc.rof.lo••

draças' da residência do Erich Th. Bräuer e ami la

. - Aniversariou·se êm deputado eleito, dr .. Luiz - : :
-

..

data de 25 de dezembro de Souza. Geronlmo Trentlnl e Familie.

a' srta. Renita Ruysam, � o atestado da covar
estimàda fi I h a do sr. dia e falta de educação.
Mathias Ruysam.

A aniversariante as ta. Miss. - Hoje será

felicitações do «Correio celebrada a la. San t a

do Povo». Missa, p�lo rev. Padre

lala$ Sacills _ Contra-
Orestes Satler, na J;greja

'A Matriz desta cidade, sen
tou casamento. dia 22 do do padrinho o sr. dep.
corrente, o jovem' Lcreno Luiz de Souza e amanhã
Marcatto, 'com a senhori.- essa solenidade terá lu
ta Marion Meister, filha gar na, 'Igreja de Barra'
do sr. Artur Oscar Meis-' do RiO Oerro. '

.

ter e don a Bildegard
Grubbá Meister.

'® saft)âo,' (MlrCI Rlllltrlda)

Virge� Especiali'dade
da CH!. WEIlEt JINDlITSlruIAl .. Joinvinle.'

Recebemos ainda e

muito agradecemos a re

messa das folhinhas das

seguintes firmas: C i a.
Wetzel Industríal, Joínví
Ie; Oompanhía Nacional
de Seguros lpiranga;,Mú
tua. catarinense de Se
guros Gerais,.

R e ana R I , S 8 m

4 que dispõe d� claior- sortimen
to na praça 'e oferece seus' .•rti

gos á preços',van�josos.

Rua Míll. Deodoro 3 -

.

Jar.�a

-- Dia 25 'do corrente

contratou, casamento o sr.

Hilário ,Ba�tto c o in a

senhorita Ingeruth Mab-· ".' ,i�ià'�;EdiÕÜI�'.;;..: (ItLVIIR.,

. I GRANDE 'TONICO.

Ele, brasileiro. solteiro,
lavrado'r; domiciliado e

residente neste distrito,
\

...

u.;;::�-Conv.l..cenç.
VINHÓCRltOSOTADO

BAILE
O CLUBE AIMORÉ têm a súbita honra

..de con'vidar os Reus associados e as exmas.

familias, para o GRANDE BAILE DE SÃO

SILVESTRE,
.

a realizar-se na noite de 31 de

Dez�inbro; abrilhantado pelo «JAZZ ELITE».
.

TRAcrES:- 'Passeio, não .endo permitic,lo,

TRAJE SPORT
.

fi DIRETOR/fi

torna a roupa branquílsimal
-

c.,,6ÁoJ1RCtL
.

�. ..ll "7
'. �.

ESPECIAlIOAD.E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


