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Por delegação do sr. Presidente da Diretorio
Rtltadual, são convidados todos os correligionários,
membros dos partidos coligados, e todos os que
cOlaborar,m na vitória e admiradores do sr. Iri
'neu Bornhausen, 'a tomarem parte nos grandes
festejos que se realizarão em Florianópolis, nos
dias 31 deste mês e 1. de fevereiro, por ocasião
da posse deste ilustre catarinense, no cargo de
governador do Estado.

Jaraguá do Sul, 26·1-51.
DIRETÓRIO MUN. DA UDN
ARTUR MUtLER·

Presidente
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ADI' n' I que tets pagamentos se- Entre 150.000,00 e 290.000,00 12.«s VI as O murucipio .SO; In. a... rs.. .•..� .• - e egacla Keglona no 1!p
Entre '2'oo.ooo.oo e, êoo.ooo.oo 15«636360 70 O b...t...·

... ,.". real Imposto de Renda do Es- jam especlücedos e com-
. ,

'8
.

• ,. CUQ,L,"-", .

tado de Santa Catarina provados, com indicação Entre 300.000,00 _e 400.000,00 1 ,c.

A comissão designada Arem di!380, ,e�istiam comunica' a08 conrrlbuln- do nome e endereço de Entre ,400.000,00 e 5(l0;(WO��'6 ,21 «

pelo' .sr. pref�ito �niu.uíeí- D,OS cofres da �r�lei�ura tes do Imposto de �enda quem os recebeu (Mod. Entre õoó.ooo.oo .e 600.qoo,0.0 ,24 «

:nal para fazer o levan- noras pagas m�e.vlda- (peesoas tisicas e j�r�di- 17). Esse é!íbati.nto é'fa. ·Bntre·600.00ó;09 e 700,000;<>;<> :6''':'· itamentö' aas tlividlls do. mente, o que equivale a cas), que as declaraçõee eulrado ao CÖQtt:-ibldnte de Entre 709;000i,00 e' 1.o00:00Ç>,00 ((
� muillclpio.: oriundU do simples vale., notas 11Ji, de rendtmentoe do exerci- renda não superíer CI Cr$ E�trê t?OO,oô'o,oo e 2.oöo.oó<>,oo 35,�·

exercício de 1.950, "a�aba importancia .de Cr$
" cio de 1961, com base no 120.08Q.00; ."'.'. _ �g!�e 2·doo.o90,,0�0 e :����g��� t6«

· 'de' ultimar' 08 seus tra- 291.762,60. '

ano de 1950, dever.ão. ser à _ É Jici1'9 .,

·
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apr!.sen!a.da,s
no p-eJ.!JOd�

.com.
o' enCafll<> 'd'é.'fà1tt.·'UiO:.• " 6· ._..... At. pes

..
soas

jUrid!-tsobre
os lq.�ros .. ,ap�.r��.p.

s:,' SéIÍlpre :-díâsemós -que A arreeadação atingiu de Janeiro até 30 de abril á base' de CIl�,�OOQ,óQ; cas, .�ejá comerete! ou CI- de conforml1dape ,c��m :. aa "sttuacão' 'da p-releitur8: 0,0 ano pasJlado a . quan- daquele ano.
. cajj,a crtançe p'obre .qU�' vil'o seu objeto, pagarão seguinte tabela. '.'

'\· 'não era 'boa, 'pois làbia�, �iâ .d:� c'r� 1.54(),ª,09,20, Outrossim, leva ao .co- comprovedamente, nos 'ter.,' >

100�
"', ':'mOB qúe os credoreS., ali que sG�a!1'�s 8,Q jJaldo nhecímento dos ínreresse- Í!1Qs '�o! .��il;1lallu�nto, c�ie Até ·�oo.oqO,qo ,i; ·.o�o �o· : l20{. ��til�m: eß.Í grande "'nA- do ,�':l0 de 1949, �,��>rfa� dos que:. . .

e e-duque;' (Jesde 'Que n'ao "BÓ,fre":iQÔ.ooo,oO "e ,\.00,,: f.t :,. lõoP'mero para receber seus () Jot,al ele Cr$ • • . . ... 1 - Sera permitido, reuna as 'coóijições juridi- :Acipli(d�, 50p.oóo,()0 I • • • • • '., "lll'örédilOI tã 'bêni ·antigos. 1.856:854.10. abater da renda bruta co- cas para adota�la; '. 7 r"- Na constancia do integral do iJ?lPosto n�hLt�Einqllanta isso', os ilraU- mo encargos de familia
_

socil!dllde �onjugal, os calculado. tera o .�eo,cob- .,,_tös do' PSD iain.'· ao" ra- Adicionado, á r,�,ç,e..ita o Cr$ 12;OQO,00 para. o ou·, .

4 -:- As taxas propor
conjulles dcvêriio' fazer to de:

.

.

.

dib e'diziam que 08 co- saldo dendor,
.

temos tro conjuge e Cr$ 6.000,00 ClOnaIS a que se refere o

declaração" conjunta de a) � ,5% (��nco ,porfrei do municipio 8.8.ta- que no ano d� 1950 a para cada fHho menor ou lIrt. 25, d_o. atu�1 Regula�
seus rendim�ntos, Inclus�'- cent�)� se � '-paga�.enlo "

'vam

.8.ba.rrot.a.
'do� d._é .d.i-I.P'".ef�ítu.

ra gastQu Ç.r$•..• inválido oU filha solteira mento �ao. Cedula. A -

ve das pensões de que ti: ,for efe.tuado �o m�s ,de'nheiro e que· ,08 credores 2.4-93.2�4:,80. " ou viuva sem ..rrimo; �LoJ ICe�ula �Ol -:-ci3JI: verem o gozo privativo; janeiro; .

.

'. '�'fnãö erá� pagos por qu� ,

'

.
' 2 - Serão deduziveis ,e ua-lO,

8 __ Se ó régime for o ,b) � 8% (Ires �or "cen.'a Camata não 'vota'vl{"-05 Fechou O .halanço os 'pagamento� feitos ti Do - 2 %; Cédula � .:- da separaç80 de bens, é to);. se (j pag�rn�nto ,foréréditas: a.nual .com um '�dWcit" médicos e dentistas pelo 3 Yo e Ceduld, H. 5 Yo,
f'acultado 'a Qualq'uer do� ef�tu?dp n� mes d�' f�>t.Agora a verdade. �P.�- de Cr$ 570.3�2,40.

'

contribuinte ou pessoas 5 - As taxas :progres- conjuges aprésentar de. 'r�nro,
'.

_
"rece nua e crua. Â ,PD· compreendidas como en- sivas do al't. 26, são os

c1aração em separado re- c) _ 1% (umpor �en�t())feitura deve a qu.u.fiB: Essa'é a herança que cârgos de falI!i1ia, desde seguintes: lativamente aos rendimen� se ,o paga��nro for e"fé-de Cr$ 636.360,7-0., .�<>s deixou' Jl administraçã,o Até 24.000,00. .... Isento tos'própriosj tuado qo mes de �arço;fornecedores, a'os cohtra� pessedista, no 'municipio Bntre 24.000.00 e 30.000,00 1% 9 _ Na cónstancia d<! 14 _ A concessao dostantes de' estradas, ê de e cujos efeitos-só pOdetn Bntre 30.006,00 e 60.000,,00 3% SOCiedade conjugal, qual:- descoato,s �cima não se _auxilios não pagos e.Ql. �:��ir sobre a popula- Entre 60.000,00 e !;Io.ooo,oo 5«
quer que seja o regime de. est�ndeja ao. pagam,�nlo1950. � Bntre 90.000,00 e 120.000,00 7« bens, somente ao cabeça de qualquer dlferen�lI �eentre 120.000,00 e .150.00.0,00 9,c' do casdl 'cabe a isenç80 imposto cobrada .po�,te,r�.P O L I T I C A de. Cr$ 24.000,00 e. os ,ormente;

.
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P 'd "t'·", abatImentos
.

ieidtfvos' ao. 1;5 - O pagamento �o
,

-, roaram.a OS� .es 'elos .. e·m outro cQDj�gee�oS'fi)bos. jmoQ�to n9c,�tq de �ntr�-

Bo�$en mta -.GetuliO.- VargaS, � OS", . '. ''',.'';' 'tfl!t ,�'�:-'
, �, ",,'i .� :.'�,. ;""-.' ':�_"!!:�, ,,::- " �.,_�- ) '-::' :i'indq-;.q� ii�: Jot�m.·.a:pre-- g�{ja .déelaração.;..de t;e,ir'-

",'
-

miIÜstros .:... Outras notas
�-

"omena'gem a
.

posse i10 sentadas. deClarações. de Qi.mentos. �em com

..
o nos

'.' 11. ' .rendimentos em separado, casos de lançament,? «e�-Acompanhado 'dos srs. lho irá um g"ucb� p que S 'I·
'

Bornhausen calcular�se.é) o imposto afficio:. e d, declardç(\o ,Adernar, de Barros e Mu- .lambem �contecera com r. rlDen " cQmpl'ementar, qu�nto, ao ,entreg_!le ford do prazo, só'Ühoz da .Ro�ha, este go- a do ex�erlOr, . neste caso
O I A 3 O out�o conjlig', aplicando: pod�ra se� efetuado na suayernador eleito do' Para- o sr. Joao Neves de Fon�

se a porção de renda ate totalidade,
, ._jJ6., esteve.:em Campos toura. Recepção das delegações dos Municfpios.. Cr.$ 30.000,00, 'a taxa de 16. _ As re�artlçoes,f�.do Jordão, conferenciao- -x,-- As 24 horÇls - Salva de rojões nos quatro 1%;

.

derais, estilduals e mU�1 �do com o sr. Getulio O governo catarlnense' .cantos da cidade.
10 _ Também é facul- cipais, as entida<les autar-.vargas, o sr. Irineu Bor· tambem começa organ i _.

.

O I A 31 tado a qualquer dos con- quicas, para.estalai� e deqhausen, governad.or elei- Bar·se.
'

'. 5 horas - Alyorada com um.a �and� de l'1�- juges, QO reg-iiPe d� co- eC0!.l0mia �Ista nao p�.to de Santa Catarmll. Parece qu,e -esta assen- slca e q.utra de clanns, que em camlÍlhoes percorrerao munhão de beós apresen� g'arao venCimentos, depots'A palestra . demorou tada a ida do,CeI. Gentil as ruas da cidade. tar de.c1aração e� separa- de 30 de a11ril aos funciocerca de uma hora, tendo Barblllu para ° Comando 7 .horas ..... O G�vernador Irin,eu. Bornhausen do reiativamente aos ren� nários militares, ativos e'sido ventilados assuntos da Policia, atend�ndo as- partirá de Jtajaf. .

dirnen tos do trabalho bém inativos, que recebamde inte.resse dos dois es.. sim ao PRP, partido ao 8,30 - Caravana de autom<;)veis parti�á da
como dos provenientes de quantia· suoerior,- á .cr$tad,os sulinos. qual pertence.

, Praça; 16 de Novembro, para Blguassu, afim de bens' gravqdos com. as 24.00�,0�. an�ais, s.em que-x- O I?SP darij O chefe rec�pclOnar o Governador. cláusulas de incomumca- estes eXIJam o reclbó de' Não tendo a UDN d�do dá Casa MiIi�ar, CeI. 9 horas -. Recepção do úover.tÍéidor em 'Bi- bilid'ade inalienabilidade e entrega da declaração de&otução áo convite feito Mé,uinho, atualmente da guassú. .

.,

.'. .

'.
. . impenh�rabilidade; rendim�ntos;

.

p�lo sr. Vargas para esta reserv.a da, PQlicilf.
'

9,30 - Uecepç�o do Gov�rnador no fi�tr�lfo. .11 _ O imi'osto devi� 17._ N�. cédula teM»(lár dois ministros. no Uma secr�td'rld para o 1� horas - MIssa na Catedr�1 Metropohtana, do p�las pessoas tisicas, e serão cJa�slflcados os ren-tuturo governo, p�stas da dr. Bayer Fi,lho- e outra, em açao de Graças, resada pelo Monsenhor �red:-I juridicas deverá ser pago ,dimen,to de. todas as ocu.Justiça e Allrlcultura, pa� parö o dr. João' COlin.··:' rico Hobbold, tocando uma orquesta sob a dlreça<? de uma' só vez, quando pações lucrativa�, não inr-ece que aquele cargo Drs Aroldo de Carva- do Maestro Carmelo Pisco e cantada pela Sra. Fa- inferio.r. a Cr$ 50000 e c1uidos 'nas cédulas ante"será ocupado por um mi- lho para SecJ1etário Geràl riy Wanderley do Bspirito S�nto.' Cr$ 5.000,00, respe�fiva- riores, inclusive os perce-neiro, sendo que ao Es- e HerciLio Luz Filho pará 12 horas - Almoço fntlm�. . mente; , bidos de sociedade emtado montanhez tambem oficial de gabinete. 16 horas - Posse �o .!'alaclo da. Justiça. 12 _ Tratando-se de conta de p�rticipação, decaberá a liderança da Duas secretárias e a 16 horas - Transmlssao d<;> Governo no Pa� imposto ,superior a essas locação de móveis, demaioria Da Câmara. prefeitura �a Capital, pa- lácio.
. . quantias, é permitido o p.a- sub-iucação_de" imóveis eÖ ministério da guerra ra os partidos que derem 1.7 horas -, Ho���a.gem da Mulher Catan�en� gamento em 4 cótas iguaiS, da exploraçao de marcasestá entre os generais apoio ao novo Iloverno., se - «Bolo da Vitoria». O. Governador lrl�eu 'quer se trate de pessoas de indústria to de comér�Zenobio dll Costa e que tomará posse no dta Bo�nha�se� f?artirá � primeira fatia. Bm segUida fisicas, quer de juridicas; cio, quando, o possuidor 'Canrobert. 31 do corrente. serao dlstnbuldas fatias p�.ra o Povo. 13 _ O contribuinte auferir lucros sem as ex-Para a pasta do traba·,

,
17,15 - Em Palácio o Governador recepcio- que' apresentar sua decla pIorar �iretflm�nte; ,

nara oPovo,. ção de rdndimentos a efe� 18 - O Imovel alu�ado20 horas - Jdntar íntimo. tuar no ato o pagamento (Cont. na ultima pag.)21 horas - Schow da Vitoria em palanque' ,

armado na Rua -:- com Dàlva de Oliveira, Linda --------------------

Batista, Adenilde Fonseca, Daura Darsoo, Bob Ne)'· Ginasio «Sa.··�O Luiz»'50U, Nuno Roland - tambem çanlará Silvio Caldas.
. 22,30 - Fogos de artificios oferecidos pelos Reabertura das aulas

amigos do Governador residentes no, Rio de Janeiro.
23 horas - Baile ao ar livre ein grande Curso Primário. . . . . . . 8 de Fev�reirgpalanque a ser armado no Jardim.' Curso Ginasial. . . . . . . 6 de Março .

Baile de Gala no Lira. Cunso Preparat9rio ao exame de admissão da' ?a..

O 'I A 1 época . . . • . . . . . . . 8 de Fevereiro
As 11 horas - Recepção aos convidados e· - X _

delegações dos Estados. Inicio das matriculas para os Cursos
Das 14 ás 16 horas - Posse dos Secretarios PRIMÁRIO e GINASIAL

e Prefeito da Capital. A partir ,do dia l°. de Fevereiro até o dia 9
As 16_ horas - Recepção das delegações dos -- X _ -

Municipios do Estado. RETRIBUlÇOBS MBNSAIS
As 17,30 horas - Recepção ao Corpo Con· 10. 20. 3°. Primário - Cr$ 30,00

sular. 40. Primário Cr$ 40,00
As 20,30 horas - Marcha ao Flambeaux. 10. ' Ginasial Cr$ 60,00
As .23 horas - BaiJe ao ar Iivr� e SQirée. 20. � 3°. Ginasial Cr$ 70,09

UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL
Posse do aovernador Ir/neu Bornhausen

e ••• I.E
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO; DIA 21-1-1951

Mantendo a Ferlilidade do Solo
J. s. Marlin

A quimica é uma gran- mentais Agricolas, cujo De- ordem do snr. C ole-

de aliada da agricultura trabalho de estudos das tor, torno publico que no

na s�lução dos problemas necessidades do solo são corrente mês de Ta n e i r o

relativos á ferlilidade do feitos com a cooperação arrecada-se o imposto acima,
sOlosandoseuauxiliopres ..' dos fazendeiros de cada reterente ao 1°. semestre do

�ado por intermédip da região. corrente exercicio.

índustria de fertilizantes Uma das principais ve-
Os Contribuintes que não

que em alguns paises é, rificações foi a de que,
fizerem seus pagamentos no

a b�se de sua produção ao lado de outros produ. praso, poderão satisfaze-lo

ag�lCola. Nos' Estados tos fertilizantes, a terra no proximo mez de Fevereiro

Unides veem, de há mui. exige a adição artificial com a multa de 20%.
to tempo, �€ndo feitas es- de nitrogénio (na- forma Exgotados os supracita
t�dos pratícos nesse sen- de fertizantes azotados) Jas prasos, serão extraídas
tido e os resultados obti- para compensar o que

as competentes certidões de

.

dos teem sido os
'

mais foi c o n s u m i d o pelas dividas pará ter lagar a co-

compensadores; plantas.' brança executiva. Eu abaixo assinado

Em 1�88 o sr, J. W. Sam- Assim, os agricultores, C�letoria Estadual de Ja- Adolf? Strelow, residente

h?rn Instalou em Oolum- norte-americanos estão ragua do Sul, 2 de Janeiro

I
em. RIO C�rr?, declaro por

bia, Estado do .'Missouri, embregando em grande de I951 meio deste Jornal serem

um posto experimental de escala fertilizantes azota- 'LUCI HARNACK injustas as palavras que

trabalhos destinados a dos e suas culturas de Escrivã proferi centra a srta, Al-

obtenção de um melhor algodão, milho; fumo e
zira Laube, residente tarn-

apro�eltamento da terra, outros produtos estão se
bem em Rio Cerro.

DOIS . problemas que tornando cada vez mais Rio Cerro, 12-1-51.·
Bambom desejava escla- produtivas.
recer eram os do velor Os fertilizantes azota-
,dos sistemas de rotação dos estão sendo lançadas
,

de cultura e de adição de ao solo diretamente em
esterco ás terras pare a forma liquida e mesmo

,

manutenção �� Iertilida- gazoza bem como por
de. Log� verífioou-se que meio de pulverizações
e�ses' dOIS sistemas·, Ser- pois observou-se que em
viam apenas pare reta,� alguns casos as plantas
dar a. data em que se abservem mais rapida
torJ?ar.l� . necess��la', a mente o nitrogenio que
aplicação de fertilizantes entra em contato com as

de preparação índustríal. folhas.
. E.n.tre outras.cousas foi

.

Uma fabrica norte-ame
·possrll.el estabelecer-se a ricana lançou reeentemen
quantidade de potassio te no mercado um novo

que os produtos minerais fertilizante azotado, de

forn�cem ao. solo, �. pro- nominado «NuGreen» que
porçao �a libertação do tem 44 porcento de ni
nítrogenío pelo húmus e trogenie. Devido a essa
a contrfbuíção do esterco alta concentração a quan
ao nível de matéria orga- tidade de' Iertilante ne r

nica do solo.
.

cessaria a uma determi-

. Como res�ltado da ini- nada área é reduzida o ,_ , .

J31atlva de Samborn fo- que factlita em todos os r .

O Doutor joao M�rcondes de Mattos, j�lz e

ram estabelecidas pelo sentidos o trabalho dös
Presldenre da lunra Ele.'toral, J� l7a. zona eleitoral,

governo norte-americano, agricultures.
Estado de ôanre Cerarina, Brasil etc: .

'

------�--

atravéz todos os Estados (U81:S)
FAZ SABER a todos quanto o presente edital

varias Estações, E�peri: vdirem ou dele colnOhhecimento tiverdem, que, no dia �C) Fecularia Rio' Molha S. A.
o corrent�, as oras, serão ip!omados os can-

didatos eleitos, nas últimas eieições municipais e

Bernardo Grubba S. A. Plo� eSpsa rra.zãoMcon.vocol os ASd�nlhoreAs Artur MEüller,
Indústria e Comércio

e ello re elto umcipa e o lo ntonio men-

doerfer, O�aviano' Tissi, Willy Germano Gessner, São convidados os senhores acionistas a se

Assembléia Qeral Extraordinária I Curt Alberto Vasel, Herbert Schneider, Ney Franco, reunlrem E-m Assembléia Gerál Ordinária na

C O N V O C A ç Ã O
Mario Nicolini, Walter Jark, Alvin Seidel, Kurt s'éde social, as 14 horas, do dia 5 de fev�J'eiro

. _

"

Herbert Hillbrecl�t e Artur Oscar Meist�r, eleito� próximo, para deliberarem sobre a seguinte .

. �elo presente .sao conVidados os senhores, vereado�es. E para. constar, o presente; edital devera I "ORDEM DO D1A '

aClomstas a /Se reumrem em assembléia geral ordi- ser publicado no Jornal local "Correio do Povo", '

nárid, na séde social, d�sta sociedade, a rua Presi- por duos vezes e afixado no lugdr de c·ostume. 1.) Exame
.. disc.ussão e aprovação- \das contas

dente Epitácio Pessoa, as 9 horas do ,dia 5 de Fe- Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do SUl, d� DIretorIa, do Parecer do .
Conselho

vereiro proximo para deliberarem sobre a-seguinte aos dezesseis dias do mez de janeiro do ano de FIs�a! e do Balanço;
.

ORDEM DO DIA. mil novecentos e cíncoenta e um, Eu, Amadeus 2.) Elel\'ao do .Conselho FIscal;

1.) Reforma dos estatutos sociClis' M.ahfud escrivão substifuto. o subscrevi. 10ÃO 3.) Assuntos dIversos, .

2.) Assuntos diversos. " MARCONDES DE MATTOS. Presidente da junta "Acham· se à disposição dos Sm's. acionistas

Jaraguá do Sul, 10 det janeiro de 1951. Eleiloral. Está conforme o original, do que dou fé. os docum�ntos a que se refere o artigo 99 do I

Bernardo Grubó" ' .

decreto-leI 2.627 de 26 de Setembro de 194Ü;

W lei G LI. jaragua do Sul, 16 de Janeiro de I C)50.
a emar ruooa

.

Bernarc;/; Grub6a Junior AMADEUS MAHFUD
Diretores O Escrivão subst:tuto'

Agricultura

•

Curitiba - Paraná
Em 23 de Novembro de 1950.

De ordem do ônr. Dé.- D C t d 5 R M 5 D I
I dom. a, a. . . e a. .. "

ege o de Policia deste A P
Município, comunico que

o Sr. residente da J. A. M. de JARAGU
é espressernente proibido DO SUL
transitar com bicicletas Assunto: Serviço Militar - Convocação da
nas calçadas. bem como classe de 1932.
excesso de velocidade de Anéxo: - Plano Regional de Insp. de Saúde.
automóveis, ' caminhões
etc., sob pena de multa.

Iaraguä do Sul, 9 de
janeiro de 1951

OSMAR DUARTE
Escrivâo

===---

nas Amerícas E D I T A L
Imposto sobre Tabacos 8 De

rivados e sobre Bebidas
Alcoólicas

'

Declaração

Aelollo StrelowÉ UMÁ DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA •

. MiLiA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTOD�SSEGRANDEFLAGELO

USE O (t::::::::::::::::: '_:::.::::::::::::::::::::::::::::�
II Correio do Povo II

Rua MI. Deodoro N. 136

TeJefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUA no SUL
Santa Catarina

ASSINATURA ANUAlj
e-s 35,00.

tt:::::::::::::::��!!�:�:�����,,::::::::::JJ

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFU LAS
ESPINHAS·
FfsTULAS
Ú-LCERAS
ECZEMAS
,FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO, HÁ 71 ANOS

VENpE·SE EM rÔOA PARTI!

E D I T A L

Programa
A' fotografia mos

tra aviões de Cdça
norte- a m e r i c a nos

"Mastaug F-51 i' ao

serem recememente

embarc.ados ,em um

navio que ,os levará
até a ltalia como

parte do Programa
de Assistencia para
Defesa Mutua man

tido pelos Estados
Unidos.,
Em recente relató

ri.o do 'Departamento
de Defesa dos Esta
doI' Unidos, salien
tou-se que é dever
dos Estados Unidos
"auxiliar os fracos e

reunir os povos li�
vres para defesa
mUtua contra as for-

��s d� �gress�o que· -
•
..:".. ,E .,._

,. _

o ;;., .; __._-::;:-'

e�tr�lJrJam � emocrac,ia e substituiriam o governo livre pela escravidão". "Esse - diz o relatório - é
o �mco .camlOho atraves do qual poderemos ter esperança de conseguir futuramente a paz e segurança
UllIversalS sem termos de travar outra guerra globaJ". (FOTO· USIS)

de ,Assistência para: Defesa Mútua

! �. Re'nete-vos o documento constante do anéxo,
·11 - Solicita vossa valiosa, imprescindível e pa

triótica colaboração, afim de que se reduza ao mini
mo o número de faltas a inspeção de saúde e para

que esse trabalho sele coroado de 'exíto, selem seus
. munlclpes avisados, 'por todos os meios posslvels,
sobre Q local e a data em que deverão se apresen
ter, e que constam do Plano óra enviado.
III - Inforrt1a�vös que os cidadãos residentes ness

. municipio serão Inspecionados de saúde e seleciona •

dos em Jaraguá do Sul, entre os di
as 8 e 14 de Fevereiro de 1951.

.

IV -;- São convocados para prestar o serviço
litar em 1951:

1. - os cidadãos nascidos, no ano de 1932,·
residem nesre municipio tributário;
2. - os cidadãos nascidos, no ano de 1952, que

se lenham mudado desse municipio tributário p a r a

municipio não 'tributário. d e p' o i s de 15 de janeiro
d e 1 950;' ..

5. - os cidadãos, nascidos em anos anteriores á

1932, que tenham obtido adiamento de incorporação,
uma vez que esre não foi renovado pera 1952, e que
não hajam 'obtido dispensa de incorporação 'ou in-

gresso na reserva;
.

4. _ os cidadãos, nascidos em anos anteriores' á

1952, que tenham sidos desligados, em 1 990, de
tiros de guerra; ..

.
.

5. - os cidadãos, filhos de país brasileiros, que
tiverem nascido no estrangeiro e hajam optado pela
nacionalidade' brasileira, desde que _renham menos
de 30 anos de idade; .

6. - os cidadãos desltgedos do C. P. O. R.;
7. - os cidadãos, nascíuos em anos anteriores á

1952, que não estando com' sua situação militar le

g-alizada, não se tenham apresentado até 31· de Ou
tubro de 1950.
V. _' Solicita-vos, 'ainda, sele Q recebimento deste

documento acusedo via relegraflca. .:

CONFÉRE:-

a) Gen. de Dil. Tristão de Alencar Araripe
Cmt. da 5a. R. M. e 5a. D. J.

a) João Gualberlo Gomes de Sá
Ten. CeI. Chefe, do ,e.. T..,. ...a/5.

Assemb'féia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Jaraguá do Sul, to de Janeiro de 1951.

Aelolfo Antonio Emeneloerfer
Rilimunelo Aelolfo Emeneloerfer

Diretores

"'����������

:ICASA DAS TINTAS [
JA MAIS ANTIGA CASA ,DE JOINVILE[
� Leva ao c�nhecimento da praça que [

I � fechou sua filial desta cidade, agradecend'o

1 a pr'eferência que sempre lhe foi d a d a e [continuando a disposição de sua amavel fre.

1
guesia em ,Joinville, R,DA DO PRINGIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

OFE,RECE
Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,

Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Oleo, e erI} PÓ, Alvaiade, Gessö,
Zarcão, Colas, Cal, Oleo de. Linhaça, Água �
Raz, Anelina para. tingir Tecidos de Sêdas I.
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho, IMas'sa para janela.

1 MATRIZ:

I_ ,nUA DO PßlNCIPE, 860. - .J o I N V I L E
.

1
'

_

LIDER DO COMÉRCIO DE TINTAS ,

���������"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIÔ' DO POVO DOMINGO, DIA 28-1-1961

o

•

Prefeitura ·Munici�al· �e Jara�uá·� �ul PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN FLAMAÇOES,
C o C E I R AS, Eleitos pelo egrégio

1258 - Alvino Heídom-braa-Alvaré de habíre. F It' I E I R A S I

Tribunal de Justiça, em-

se pare sub-locar sua casa, à rua Mal. Floriano, possaram-se, já' nos oar-

nesta1��dde. �.emRudolfO Fischer.bras.-Alvará de NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC. r�i� ::bsli���O,e�����cti�
hebíte-ee pera alugar sua casa, à rua Benjamin' vamente, do Tribunal

�ns�n� ne�a ctdad� Wem ������������� Reg�n� EI��raL os

1260 -/ G. Rudolfo Fischer. bras. - Alvará de � � srs. desembargadores
hebíre-se pera sua casa, á rua Mal. Deodoro, nesta

I '� I
Hercilio João da Silva

cidade. Idem • • Produto da aIA. INDUSTRIAL MÚ· Medeiros e' Severino Ni-

1269 - Helmuth Neumann - bras. - transf. lmp, comedes Alves Pedrosa.

terreno com a área de 684,60 mã., situado à rua

I
VEIS CIMO, a maís conhecida em

I Na mesma sessão fo-

Rio Branco, nesta cidade, vendido a Severino •

todo O Brasil Para maia ínformaçöes, ram eleítos Presidente e

.ôchíochet, Idem ;, ,

'Ji

I
Vice Presidente daquela

1271 - Carlos Haffermann - bras. - Requer cern- � e venda, com o seu representante nesta alta Côrte, os exmos.

dão se a firma 'Schultz & Cia., ou Carlos Hertel. (@ srs. desembargadores
requererem licença para esrabeleeer-se com

mosttua-I cidade, a fabrica de Moveis de ADOLF

I
Edgar de Lima Pedreira

rio de produtos vendidos por aquela firma, à Ave- • • .
•• e Flavio Tavares da Cu-

nida Getulio Vargas, Ó. 67, nesta cidade. Idem, HERMANN SCHULTZE, sita a Rua nha Mello. Magistrados
1327 - José Kleln-braa-heíxe imp. sobre esta-

�
,

_. I íntegros e cultos" com

bele�i��nto comercial, sito à estrada Iaregué, {leste •.' Barao do RIO Branco N. 964. • • larga fôlha de
_ serviç�s

Munícípto. Comorequer' prestados á Justiça Elel-

1328 - Daniel ôchwlriskl - bras. -Ilcença cons-. �� .

' � toral, li eleição de ss.

,trurr cas_a de madelre ef!! . s�a propríedede, a estrada ti)@1@A®®.i.®®.i.®®.i.<t®i®����®!®®.i.®®.i.®(i)@) exeías. �eve simpática
Irapocuslnho, neste Munlclpío, Idem . repercussao nos meios

1329 - Comercial e Industrlal Garibaldi Ltde.- III H II II
,

• Y H ,'-- Doméstica sociais e politicos' do

rbraa-requer certidão se é devedora nesta repartição 1_'_"Febres I nosso Estado.
d qualquer I-mposto Idem (Sezões, Malárias, F '1' d

.

,

e " . . Impaludismo I
ann Ia _e trato, resr- _

1330 - Fr,ança VosO'erau-bras.-Requer inclusão dente em Sao Peulo pree Maleitas Tremedeira _.

.

II" ..,'

de 12 anos em seu tempo de serviço, tempo que �

,

I cisa de uma pare lodos ---=---,,_..---�

exerceu funções ou cargos públicos, estaduais e
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

,_ os serviços domésticos. TOSSESf IROIIQUITES!

federais, conforme documentos apresentados. Idem "'C,apsu las Antlsesonlcas Ordenado e-s 600,00 VlIBO [REOSnUnn
.

1333 - Bruno Menke-braa-Itcença colocar lima (SILVII"")

janela e uma porta ne perte fronteira de seu prédio, Minancora" re::!aç�o.inform,açõcs nesta
GRANDE TÔNICO·

à rua Presidente Epitácio Pessoa, nesta cidade. Idem
, 1335 - Olibio MUller - bras. - licença construir

- casa em sua propriedade, à Rua Exp.: Antonio C.
f'erreíre, nesta cidade. Idem

'1336 - Luiz de ôouza - requer certidão se o

Sr" Waldemdr Grubba, exerceu ininterruptamente, o

cargo de !>refeito nesre Município, desde 1 de Ja- I

neiro até 26 de Dezembro de 1959; Certifique-se.
1337 - Nain Kahaly-braa-lícença ínsreler pa

vilhão pare espetáculos à rua D. Pedro II, nesta

.cldade. Idem,
13õS - Wagner & Cia.-�irma brea-batxe lmp.

sobre fábrica de Bebidas, situc1da à rua Mal. Flo
riano, nesta cidade. Idem

1340 - Adelaide Kruppel-bres. baixa imp. sa-
pataria situada à rua Mal. Deodoro, nesta cidade.
Idem

1341 - Ristow & Jenesen Lrda. - firma bras.
'baixa lmp. Engenho de Aguardente situada à rua

Benlamln Constant, nesta cidade. Idem
1342 - Barbara Todt, Weidner e José Metz

eíemêeetraneí, imp. terreno com li área de 7.000m2.,
sito à rua Presidente Epltécío Pessoa, vendido a

Arno Bertholdi. Idem
, 1343 - José Peters, Filhos & Cia. Lrde-f'lrme
bras.-baixa imp. fabrica de calçados, à rua Mal.
Deodoro, nesta cidade. Idem

1344 - S. Salfer-firma bras. baixa Imp, sobre
-

vendas de tinta" situada à rua Mal. Deodoro, nesta
cidade. Idem ,

'

1345 - Herberth Woelcke . bras.· transt, imp.
terreno sito á estrada Isabel-Corupá, adquirido de
Leo Ueberall. Idem

1346 - Bruno Scheibel - br<ts,-Iicença construir

plausoleo na sepultura de Artur Scheibei, inumado
no cemitério mQnicipal da séde de Corupá. Idem
,

1347 - Pedro Paholski. bras. tri:lnsf. imp. ter

reno sito à estrada Isabel-Corupá, adquirido de Leo
Ueberall. Idem

1348 - Amanda Gessner· bras.-transf. imp. ter
reno sito à· estrada Isabel - Corupá, adquirido de
Alvina Gessner. Idem

1349 - José M. Siqueira -bras.-transf. imp. ter
reno com área de 142 m2., sito a estrada Bompland
Corupá, adqUirido de Paulo Piestch. Idem

_
1350 - ErvinQ Sell- bras.' transf. imp. ·terreno

com a área de 122.500 m2., sito à estrada Rio No

vo·Oorupá, adquirido de Lorenzo Lorenzi. Idem
,

1351 - Carlos Stern � bras.-transf. imp. terreno

,sito à Avenida Getulio VaI:gas, Corupá, apquirido
de Alvino Lenzmeyer. Idem
"

. 1352:_ Willy Kri'Schanski - bras. - transf. imp.
terreno' sito a estrada Pedra de Amolar-Corupá, ad

quirido de Guilherme Schunkel. Idem
.1353 -, Willy Krischanski • bras. - fransf. imp.

terreno sito à estraäa Pedra de Amolar - çoruJlii,
vendido a OUo Mahlstedt. Idem

1354 - Leopoldo TÖWEl: - bras. -transf. imp-.. ter
reno sito à estrada Isabel ,/ Corupá, adquirido de
Alberto Wiest. Idem

1356 - Erwino Ritter-brbS.-transf. imp. terreno
sito à estrada Ano-Bom-Corupá, adquirido de, Alvi
no Beter. Idem

1356 - Cid, Ferreira dos Santos - bras.- tran�.f.
imp. terreno sHo à rua Vidal Ramos-Corupá, adqui
rido de Paulo Pietson. Idem

lã67 -. Guilherme Schüunkel-bras.-rransf. imp.
terreno sito à estrada Jaragua, adquirido de Germa
no Schunke)-; Idem

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS

Em Todas as Boas Farmácias

Tribunalt Begiooal
-

Eleitoral

a_I 'i " , ' '_11111__11__-.

I "Proc�ra-se

• -; I· . p�s�r�r� !ODM<?r,!!.
competente e de pretereneía casado.

........._- _ .._-_ _----- .

Gesucht
Schnitter

,

fuer Schneidemühle am Rio Manso.

É um produto dos Laboratórios MINANCORA

h

-Joinville
-

- Sta. Catarina-

Cilnici de Olhos - Ouvidos - lariz e Siraania do

8,a<a ....11••••11
MODBRNA B, PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina '

Rua Abdon Batista (Defronte a <IA NOTICIA"

JOINVILE -
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MUBS guter Fachmann sein.
Bevorzugt verheiratet.

forzuslellen bel WaltER SOSCH

Estrada Jaraguà Esquerdo IJARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

I Executa-se qualquer-=viço de ferramentasiI
' agrícolas para uso de lavouras, como:

Machados, Enchadas Foices etc.
.

;:;�:;�:J

r --A'".,.

.,raP-=,U 4Y-- ' a

CALÇADOS

IRGO
PRODUTOS DA.:

lllDldllÚlstri'2l Ole Ca.liçados
Gosclbl Rrmãlos §o A.

"'��[1:�":""

mrica de F�rramenta� A�rícola�
DE,

PEDRO BENGEL

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIA·' MINANtOßA
Vermitugö suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUaLQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a :.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

lemédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRI&UEIRA
.

MlNANCORA para o seu tilhinho.
'

E um 'produto :los Laboratórios Minancora
- jOINVILLE-.

Fábrica e Beneficiamento de Móveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

M6veis EstofadolJ, Tapetes, Divans,

CAIXA POSTAL, 11 Colchões e :mstrados para Camas, Etc.

RAGUÁ DO SUIJ' S. Catari:Ja
Executa-se serviços. de estofamentos em:

, ;=, tróH05, ônibus, automóveis etc.
....-1

,
__ ,n

__ nn.__ ItIIIJIIa v__ a va III ..E-õiG:.:.;a._
MANOEL LUIZ DA SILVA

Secretário

"
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Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.

- ,/

����C�O�R�R�E�I�O�D�O�P�O�v�o������������D�O�M1�N�G�O�,�D�IA_!1�-�1-�19�5�1��������������������4
f:' .'..�'..'..� .".."..' ; '

..
' :..'..'.:�� t. :. :••". :. :. :.� .•••••••••••••

i

ij Pre�itora Millcipal de Ilfilld da SBII Sã�OII�:::d::S a:ell:�!�o�::1 :::::�Ia. da
f:

. Transmissão do Cargo � Indústrias Reunidas laragué S. A., pare a Assembléia
, � Geral Ordinária, que terá lugar ne séde social a

ee II li •• 1 : ,Rua Quintino: Bocaiuva n. 715·901, ás 9 horas da
:' manhã do dla 24 de Fevereiro próximo vindouro,
� com o seguinte
·
·
·
·

·

,

o Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Ccrnerca de Ieragué do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei,' etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital com o

prazo de vinte. (20) dles virem, ou dele conhecimen
to tiverem, ou Interesser possa, que por parte de
Wladislau Gazda e sua mulher, rne foi dirigida .e
petição do teôr seguinte: PETIÇÃO INICIAL:- Ex
mo. ônr. Dr. Juiz de Direito da Oornarca de Ieragué
do ôul,: Wladislau Gazda e sua mulher Sofia Gazda,
brasileiros, lavradores, residentes no lugar denomi
nado Francisco dé Paula, nesta Comarca, por seu

defensor infrassinado veern, respeitosamente, reque
rer a V. Excia -, a citação de Carmelindo ou Carme-

-

lo Bogo e maís de PEORO EDUARDO, brasileiros,
lavradores, residentes em Messarendube, nesta Co
marca, pere responderem aos termos de sua ação
ordlnérla, em que os Suplicantes, sendo necessário,
provarão r- 1. - Que os autores, no dla '60 de Julho
de 1949, foram' agredidos a cacêre e facadas pelos
Réus que, por isso, foram condenados, pela justiça
Pública, a um ano de detenção o primeiro e a oito
mezes, tambem de detenção, o segundo réu, Pedro
Eduardo, conforme prova a inclusa certidão conde
natoria que pessou em julgado sern qualquer recurso
dos Réus; 2. - Que, em -conscquencle de agressão
sofrida pelos Autores, sofreram estes as lesões
constantes dos inclusos atestados médicos passados
pelo Dr. H. Karmann que os assistiu durante o tem
po de internação no "Hospital de Misericórdia", da
Iroupeva, Munlclpío de Blumenau, e periodo de in
ternação esse que foi de 31 de Julho de 19 ...8 a 28
de Setembro de igual ano, conforme tudo provem
os anéxos documentos que ficam Jazendo parte in
tegrante deste provará; 3. -

.

Que, em virtude do
proceder criminoso e lesivo dos RR., ficaram oe
aurores privados de exercer SUdS atividades diárias,

.

desde 31 de Julho de 1949, até 28 de Setembro de
1950, época de 'internamento no Hospital afüra o

rempo que estlvéram em casa sern .poder trabalhar
sendo que o. Autor, além disso, contraiu defeito
tisico que lhe diminuiu, de muito, a capacidade e o

valor do seu trabalho; 4. - Que, não beatesse isso,
premidos pelo médico e Hospital, os AA. rívéram • -

de conseguir os 'recursos necessários pera pager AVo.! MAE! FILHA!
Cr$ 5.390,00 (cinco mil trezentos e noventa cruzei
ros) de honorários médicos, medicamentos e diárias
hospitalares conforme prova o incluso documento
que integra este proveré; 5. - Que, a- situação dos fLUXO...SEDATINAAA. é· quase de miséria els que, com a enorme

diminuação da capacidade de trabalho do Autor,
pois que seu braço esquerdo tende, dia a día, a
sêcar cada vez meís - os encargos de familia au
mentaram pois, si tinham uma só filha, Maria Mag
dalena Gazda de 10 anos de idade, surgiu outro
filho, José Iasio Gazda, nascido aos 19 de .ôetembro
de 1950, conforme provam as certidões juntas; 6.
Que, á viste do exposto, devem ser os RR. conde
nados a pagar aos AA., ne fórma do Codígo Civil,
artigos ,1.53H e 1.539,' e conforme se liquidar na

execução: a) - a importância das despezes de seus

tratamentos; b) - a dos lucros cessantes até ao fim
de suas convelescenças; c) -' uma, pensão, para o

Autor, correspondente á importancia do trabalho
para o qual 'o Autor se inhabilitou ou correspon";
dente. á depreci,ação que esse trabalho sofreu; d)
a multa de que trata o Código· Civil, artigo 1.538;
e) - as' despezas judiciaes havidas com o protésto
judicial, anéxo, e os juros ordinários e compostos, "CONTia-S. III TODA PA.RTE

,contados proporcialmente ao valor do dano, dêsde f ,_,-----------o tempo do crime, tudo de acôrdo com o C. Civil, III••===••I••

C::==:IIHIIHC:=::IHI':===.IH-===::IIH.�
artigos 1.538 e seu § 1. e 1.544; f) Honorários de

�advogado na base de vinte por cento;, g) - custas. MUDASNestes termos,/ dando a causa, para efeitos fiscaes,
ou melhor, para efeitos de fixação da alçada, o F R U T I F E R AS E O R IV A II Ifl TA I S
valor de Cr$ 100.000,00, requerem a V. Excia. se D �digne mandar citdr os réus Carmelindo ou Carmelo . Laranjeiras, Peéegueiros, Kakiseiros, Maciei-
Bogo e PEDRO EDUARDO, para responderem aos I ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras,'Dahlias,
têrmos da presente ação ordinária e contesta la no

�
'Camélias,' Coniferas, Palmeiras, etc., etc

prazo legal, bem como para os demais termos desta,
até final, pena de revelia. Propõem-se (I provar o Pe(lam Catálogo Ilustrado

�alegado com prova lestemunhal, pericias arbitramen- .

.

tos, exame5, vistórias, precatórias, depoimento pes-
LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

soai sob pena de conféssos e com mais quaesquer •• HF H •• H li!
generos de provas que necessárias for�m .. O defen- réu que, se encontra em lugar incerto por ed'ital,sol' q�e � presente s�bscreve .

tem �scrJfór.!.9 e teJe- pelo prazo de 20 dias, devendo o mesmo ser publifon� Ißdlc�d?� no t�mbre desta. folha, \..-om um�, cado uma vez no Orgão Oficial e 2 vezes no jornal

Pu�E�r�lai���:'�1:il�������:��:��s�:���!� �f::'����ia!:�fe�::;�'��il����;C�:�i�i'Pi���� :ír:"AUTO"�'j'�'RAGU;=�t'A=='\
:..
:I.�::1;onus e outros a�o� que viessem a gravar os bens, EDUARDO, para dentro do prazo legal, contestar Indústria e Comércio,

.

de qualq.uer .e&peCle, de Ca�J1�elo Bogo e, �e . Pedro
ou nito a presente ação ordinária que lhe move

..Eduardo, dOIS atestados medlcos
. � si copias, pas- Wladislau Gazda e sI mulher, fic<lßdo outrossim, I ii OFIÇINA �erviQo "FORD",

iisadas pelo Dr. H. �armann, e� ylla Itoupava! aos citado para todos os termos e atos até sentença ii. MEOANIOA AUTORIZADO li'28-9-1949; Um reCibo e si copia, da quantia de .

1 d
.

d
-

b I' E:: :: ,

C 41! 5 390 00 d, I d . H K
flDa a menciona a a�a.o, so pe�a de reve Ia.. ii - Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL --. iirlfjJ

_. �,pass� � pe o I.
.' armann, ê1�S para que chegue a notiCia a publico, ,:se passou o ii ii19-8 1 �50, Das certldoes, de. nascimento de Mana

presente edital, que será afixado no IUflar de costu- ii Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes gMagdalena Gazda e Jos� .Ieslo �.azda extraídas de
me, as portas do Forum, pUblicado pelo Diário!! _ Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- li

.

fls. t 89, do L. 6, do OfiCiai Emillo Jur�,. de Massa- Oficial do Estado e no jornal local "Correio do H' ladores e Consêrto de Pn_eus. ii
randuba e de fls. 244, d� L. 1� �o OfiCiai Gerhard Povo". Dado e passado nesta cidade de jaraguá do iii UMeyer, �e Massara�duba, Certldao da sentença con- Sul, aos oito dias do mez de janeiro do ano de ii

Esta oficina está instalada em condições ..

denat?rJa de Carme�o e de Pedro Eduar�o. N.T.PP. mil novecentos e cincoenta e um. Eu, Ney. Frdnco, ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou H
�eferl�ento. jaragua do. Sul, 2 de. !��elro de 1950. escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes de Mat-!! reforma em seu autQ;nóvel ou caminhão, bem ii
(é:I) L�lz de Souza. ASSistente - j!ldlrclaqo.- DESPA- tos. juiz de Direito da Comarca. "Está conforme o ii CGmo retificação de motores etc. . .

.

ii
CHO.- A. como requer. !a!agua, 2-1�D1. (a); .Mar- original, do que dou fé. n Todos os serviços são executados com ii
c�ndes. Tendo o sr. Oflcl�I dt: JqsfIça certificado .

Jaraguá do Sul 8 de Janeiro de 1951. ii esmero, por competentes profissionais e a pre-
..iinao haver encontrado o reu PEDRO EDUARDO, . , .

ii ços razoáveis� Também dispõe dt: sólda elé-
estando o mesmo em lugar incerto e não sabido, O Escrivão li trica e oxigênio. li
foi exarado o seguinte DESPACHO'- Cite-se o . NEY FRANCO' \� _ 9'.

_ _ �
- .

Edital Citaçãode

O Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul,
têm a honra de convidar as dignissimas auto
ridades e o povo em geral, para a solenidade
da transmissão do cargo ao sr. Artur Müller,
eleito para dirigir o municipio no próximo
quinquénio.

O ato terá lugar no gabinete, do prefeito,
as 15,30 horas, do dia 31 do coerente.

Jaraguá do Sul, 20 de Janeiro de 1951.

!� LUCIANO DEMARCHI

I,
-

Prefeito Municipal ,l
0:-: e.e ,..••••••••••",••••••••",.-:.: ,: ••••••••••••••••"' ,. �: ••• �•••••,.,. e.e .: ••••�

Diretório de Jaraguã
SÃO CONVIDADOS os membros do

Diretorio Municipal de Jaraguá do Sul e 08

snrs. vereadores eleitos sob 1 e g e 'n d a da
U D N, para uma reunião, as 20 horas. do
dia 30 do correute, na séde social.

::

II
::

ii

II
ii
ii

\.\::::::::::�:-:::::::::=:::::::::::::��::::..�-_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t.-::::::::::::::::: !:l.i

Jaraguá do Sul, 20 de Janeiro de 1950.

fiRTUR (nULLER
'Presidente

TODAS· DEVEM USAR

'(OU REGULADOR VIEIRA)

A MUlHER EVITARÁ DORES

AUYIA AS COUCAS UTERINAS
EmDtwga.... oom wantapm para
combAter •• Irrollularldades das

fur.-;6eo pwi6dlcas d�••enhor••

é Calmsnt. e :e,wlildor d......
{uß�6..

flUXO·SEDATINA
po·'a 81 u-s compr."&da .flcác!a •
multei r.c.lt.do. Oe"e ••r UllaN

com confiança ,;
,'�

flUXO..SEDATINA

ORDEM DO DIA

1. - Discussão e 'aprovação do balanço geral
encerrado em 30-12-50 e Parecer do
Conselho Fiscal;

2. - Eleição do novo Conselho Fiscal;
3. - Outros assuntos de Interesse social.

, "Acham-se á disposição dos senhores Acionis
tas, no Escritório da Sociedade, os documentos de
que trata o art. 99, Decreto-lei 2.627 de 26 9-40.

Iaragué do Sul, 11 de janeiro de 1951.

ROD. HUFENUESSLER - Diretor
EUGENIO JUERGENS - Diretor

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a [fândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo pana este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

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

Elcarre,a se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para. o exterior do BrasU e

LDcalidades BrasUeiras

Despaehalte das principais firmas 110 Estado 8

dor Itstados ViJtnllos.

A Comercial Ltda.
Advocacia - Contabilidade, - Seguros
• Planos econômicos e contbeís de en

tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econômicos.

• Elaboração de contratos e escritas -

Declaraçõea' de firmas índívlduaís e coletivas -.

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Impôsto de Renda.

.' Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos as fuzões,
encampaçõeR, alterações e modificações sociais.

• Distratos sociais - Cancelamento de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativo� s liquidações.

• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re
visões e Parecer - Assiiöltência técnica contábil,
jurídic,a e fiscal.

>

• .Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Def�s�s fiscais - Cobranças - Serviços comer

ciais em geral.
.SUSAGENTESDAOOMPANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN-
GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes
soais e dn Trabalho - Automóveis � Respon-
sabili<'lade Civil - Fidelidade. I

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa postai,. 1199
',

II
-- JARAGUA UD SUL --

�
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OORREIO DO POVO

o

DOMINGO, DIA 21-1-1951

Bernardo Grubba s. A.Prefeitura Municipal

Relação das . contas por pagar do Enrcício. de 1950
Restos a paga ..

Iome lugar
A Eletrônica Cidade
Albrecfit Gumz Rio da Luz
Idem «

Alfredo Klug� Cidade
Anton Gehring Est, Bôa Vista
Auto Iaragué SIA Cidade
Arcangelo Plccíníní «

Idem «
.

Adolfo Hermann Schultze Cidade
Idem «

Idem Cidade
Agro Ind. Retorcida LTOA. Cidade'
Idem

.

«

Idem «

Idem ) «

�lvin Müller Vieiras
Alfredo D. Ianssen Cidade
Augusto Hass Est. Ribeirão Preto
Augusto Strebe Tifa Rappe I
Andreas Pinter Zona 17
Antero Pedrotti Ilha dosMonos
Alexandre Avanci Tres Rios do Norte
Aderblll da Cunha . Itapocusinho
Artur Phminchek Cecílda
Alfredo Lewérenz Est. Britador
Alfredo Mielke Cidade
Alfr�do Dreege Funil
Alfredo Reinke Rio da Luz
Alfredo Fischer Rio da Luz
Alfredo Kruger Macuco Grande
Alfredo Kruger «

Idem «

Alfredo Baumgertel Iavaly II
Alfredo Fischer Rio da Luz
Angelo Bisoni Grota Funda
Idem «

Alvino Kuhnen Rib. Rodrigues
Alvino Ehlert Tifa Ungaros
Idem «

�em /
«

Augusto Scbulz Rib. Alma Esquerdo
Wem «

Idem «

Augusto Benkendorff Rib. Grande Norte
Alberto Carlini Rib. Cavalo
Alberto Schwartz Funil.
Albreéhf-Piadler Rio da 'Luz Alto
Alberto Bortolini ltepocuzlnho
Alberto Bloedorn Est. Javaly
Alberto Hornburg Macuco Grande
Idem

, «

Idem «

Idem «

Antonio Quadros ... Cidade
Alberto Carlini 'Rio Cavalo
Antonio ôchlawanüz . Cacilda
Antonio Scheller Rib. Corina
Antonio Graff Cidade
Antonio Pedrotti Rio Molha
Idem «

Antonio Rech Est. Irapocuzlnho
Antonio Holler Iarreracas
Antonio Holler «

Antonio Horongozo Oactlda
Idem «

Associação Rural Cidade
AUXILIO p'ara -bolsa Escolar e enxoval a um aluno no Liceu Ind.
AUXILIO :>ara conservação do caminho Bôa Vista
AUXILIO Para estudos e-Inlcto Estr. Itapocuslnho Rib. Grande
AUXILIO Para construção da ponte sobre o Rio da Luz II
AUXIUO Para construção da Escola Rio da Luz II
AUXILIO ii consto do prédio ôoced, Edc. de Esp. de Santa Luzla
AUXILIO ao Grupo Escolar Divina Providência
AUXILIO ii consrruçao do Hospital da Com. Evag. de Oorupé
AUXILIO para moveis da Escola Braço do Ribeirão Cavalo
Blosfeld & Oía. Ltda. Ciddde'
Idem «

Importância

Bernardo Grubb"
W"ldemar Grubb"
Bernardo Grubbe Junior

Diretores

. Procura�se
Indústria e Comércio .

Assernbléia Geral Ordinária

CONVOCAÇ ÄO.
. Pelo presente são convidados os senhores

Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Or
dinária na séde social desta sociedade, a rua Pre
sidente' Epitácio Pessoa, as' 8 horas do dia 3 de
Fevereiro proximo, pera deliberarem sobre a se

guinte

1 serrador, 1 marceneiro
e um aprendiz de mar

ceneiro.

Tratar com o sr. Anton
Gehring,

Morro da Boa Vista.
1.390,00
1,-'390,00 ----._-----
3.811-,00
200,00
721,00

2.970,00
49,00
85,00
760,00
80,00

390,00
340,00
840,00

1.200,00
1.935,00
2.000,00
140,00

_: ......��

250,00
__......;=-:.=,..::;;:;.;;_;.;_;...;._...;..._

550.00

2��:�� fioitos DE BOCA, todos i1::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::.�
1 !�:�� com ch���Sd: ::��nI��t 1':1 Partido de Representação Popular �.!I..1.240,00 timo oferece por preços Secção de Jaraguá do Sul
200,00 razoáveis à CASA REAL. li H
120,00 li C O n V I T E H

. ���:�� ii ° Partido de Representação Popular, II
���:�� figurino Amaricano .ij ��i��!� :ea�:f�f���O Sul, convida os seus

.lli300,00 (National Bell"s Hess):1 a) - ,A diplomação do Frefeito e" dos
:.300,00 .:il! Vereadores eleitos a 3 de outubro de 1950, '.:i:i.·I 144,00 Vende-se na I ld da e t á I· o dia 29 do

2 Soe. Gráfica Avenida lida. II
so em a e essa que er ugar n .

!.·I.·.000,00 corrente, ás 10 horas, no Forum: .

210,00 ii b) - A .ínstalação solene de nova ca- U2.427,00
:.i·.i mara Municipal, dia 31 do corrente, ás 15 ho- .t.f80,00
ii ras, na Sala do Forum; n52,öo IMPUREZAS DO SANGUE? :1' e) _ A pösse do Prefeito eleito para o i:

475,00
�.LIXIR Di: U06U'IRA ii periodo 1951/1956, sr, Artur Müller, ás 15,30 ii

475,00 L L n L H horas, no mesmo dia e local. ii
351,00

AUX. TRAT. StFILIS H Pelo comparecimento, desde já agradece, li216,00.. ..

I ii Jaraguá do Sul, 21 de Janeiro de 1951., ij1.300,00.. I.

622,50

!r
........��,..·.:·..·.. :::'!"..+..·.MH H .

O Diretório Municipal t!1.185,00 •

..� ii .
" ::

:::��!
. Produtos

1 \.'....------.-.__ . . -=--==:=di

8��:��1
(lAN TARTICA� r;:.::::::::--.----

..------. .

·

:.;!!i I�:��::v��.�.�...��::�f Call1ara MUn!i�llOI�I��ua .do Sul

í280,00 '

.

.

I Tenho o máximo prazer em convidar todas4.538,00 navalhas - Machma.s pare as autoridades federais, estaduais, munícípaís,

i5.���:�� cortar �ab�los, martelos eclesiàsticas, CIVIS e militares, imprensa e

160,00 ",�ra cerplnteíros, serrotes ràdio bem como. o povo em geral - de vez

2 dlvers�s taman_hos d� pro- que não haverá convites especiais - para as-1. 50,00 cedencta alemã �SoUnger) sistirem o äto solene de instalação da nova1.;��:�� V. S. encontrara na
Câmara Municipal, dia 31 do coerente, ás 15

660,00 CASA REAL. horas, na Sala do F o rum, edifício da
80,00 Prefeitura.
50,00��� Légo em seguida á eleição da Mêsa pres-

6 Cure seus males e poupe seu tará o compromisso e tomará posse do cargo. 00,00. d C
A ,...

8107 bom dinheiro' compran o

na.r de Prefeito Municipal, perante a
I

amará, o OI
. - ,00

195 / (1.600,00 FARMACIA NOVA Prefeito ele�to, para o quinquenio 1 1956,

I
2 .'.

.

r
sr. Artur Muller..000,00

19.375,00 de ROBERTO M BORST.
Jaraguá do Sul,21 de Janeiro de�HI51.5.000,00 It que dispõe de maior sortime�. 1

.

L 11 IZ DESO U Z A10.000,00 to na praça e oferece seus artí
.'

20.000,00 gos á preços vantajosos. .

. Presidente
5.000,00 Rua M al, D�()d.J�o .. 3 Jaragua 1

.

.

.

10.000,00
�� ���,Ci)o.,._(.i)o.._Q')oo.,_�_r»-.._...-..<J'k'2.000,00

2.3��:�� !(@®f@@!@@r@)®Y@)@!@)@.i..®@f@)®Y@)@'i'®®f®®y®@r@)(§) ...

515,00 1(@.Tosse'Asma,BronqUite'RouquidãO' e ReSfriados��_.2.538,40

}:J:�:�� TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßRnH� Hf8PIHHIÓHID
1.�:�� I Encontram alIvio Imediato com o uso do I

. 100,00
fi%). I n C O m. p a p á v: e 1 ç®320,00 �

@j1:i����11 Pl!ilOfill dI!· Hngieo PI!101l!ßII! ;
4ig,�� ê) o .PE�TO!,A': MA;IS�O�EC?m� �� B�A§!L �93:00 2\®@.;.®@.i..®®i..®@.i.@@.;.®�@.i..®�@.i..®)@i®@l®@,11
800,00
250,00
675,00
300,00

2.500,00
2.220,00

80,00
155,00
170,00

159.816,90

ORDEM DO DIA
1.) Exame, discussão e aprovação das contas

.da Diretoria, balanço e parecer do Conse-
lho Fiscal.

2.) Eleição do Conselho Flscel.
ê.) Assuntos diversos.
"Acham-se á disposição dos enrs, Acionistas

os documentos li que se refere o artigo 99, do
decreto-lei 2627 de 26 de Setembro de 1940.

Ieragué do Sul, 10 de Janeiro de 1951:

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Bmpragadg com Uito 1lU:

Tosses
ResfriadOl
Bronquites
Escrc;»fulos.
-Convalescenças

IVINHO CREOSOTADO
É UM GfRADOR DE SAÚDE.

celTRA casPA.
QUEDA DOS CA-

BELOS ! DEMAIS

AfECÇOES D�
COURO CaBELUDO.
TOI-II(O (A<PILAR

POR EXCELÉN(IA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

ATENÇA
'Vende-se

Uma TipI.IIralia e Papelar
C r S 6 8. O O: O, O O

I

Diretor: 'ARTUR MULLER 1- Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

eAIXA POSTAL, 19 _:_ Administração': Rua, Marechal Deodöro da Fonseca, 136 - Fundado, em 1919 - TBLBPONB N. 39

ANO XXXI JARAGUÄ DO SUL Domingo de 28 Janeiro de 1961

Paz.Dr. . Ney . de- . Aragão
'ADVOGADO "

fnlõrmações nesla tldaçã
'_ SANTA CATARINA No.t.6271

'

.�

Delegacia Regional trlbulnte dJ:duzir da r�sp�
E

.

C I No mal Rerll·onal (Cont. da la. paginei) Uva cédula de rendlmeS O a r .. aom móveis, os rendlmen- tos os fmpostos espe�
Festejou a 26 do coç- "Divina Providencia» JOS do imóvel será clessí-

cos relativos ao exerele
a E 'eneral london rente, mais um natalicio, ficado da Cédula cH», íun- de sua profissão;:

.

•
a gentil senhorita Deo- E O I T A 'L tamenre com oadosmöveís; 22 - Paril o exerci

HOle, lIS 10 horas, tera'linda Borba. ", 19 - Também serão de 1951, üce ,arbitrlIdo ,lugllr lJ Ineugureção do l"ilZ anos hoje a srta, Levamos ao conhecimento dos Interesse- lncluldos na Cédula cH»
mesmos 'coeficientes d

.

Grupo Escolar cG�nerlil Renita Wolf. dos que, no dla 1. de fevereiro em diante, esrã aber- o.s rendj�entos> �o comé�- exerclclo, ou sendo ii-

.
Rondon., construido. na Am�nhã passa a dare ta /11 matrtcúle pare o Curso Prtmérlo elementar e CIO e da mdustrla! auferí- pera o comércio e

.•víla de Mlisslirandul;>a. nerelíéta da srfa. Aurora complementar e Ierdím da Infancia, be-n como li ins- d�s por rodo lIqueie que para li indústria, pllrll liO dto
.

serd presidido Anll Airoso, filha do sr, crição pärll os exames de admissão ao Carso Nor- neo exercer habítuelmenre rllção do lucro persumlpelas .altas autorid�'�e� es- Lui� G. Airoso. mal Regional.
•

� prof!ssão �e come�cilln- li que se refere o art,tedoeís e do mumcipio e Ola 1b• li srta AlicePe.., Para a matricula no 1. ano Primario é pre- te ou JDdust�u!l, bem co- do 'regulamento; .

.

comarca.
.

dri, filha do. sr, Antonio císo apresentar certidão de nascimento. mo as quantias correspen- 23 _ Somente podeSomos gratos 1I0 con- Pedri. também o sr, Alber. Parll os examee de admissão são neces- dentes aos lucros Iiqui�os optar "pela tribulação b
vlte que pera esse solenl .. to Murara, residente em" sarios. os seguintes documentos: que decorrerem. de cess60 seade no lucro Plesu�l�� dad�. nos deetíngulo o �r. Nereu Ramos e ainda Hll- 13 anos (até. junho), e máxima de 25. de direitos' �ualsquer; . d8 pessoas jui'idtcils .c

•

llmlho �lIh��e Ir., prefeito trudes Volgt filha de Frlln. .

2) Certificado de conclusão. do ,C u r s o 20-- O tmposto
�

retido capital não exceder < •de Guaré-Mtrím. 'Cisco VOigt." Primário.' na fonte, li que estllo su� Cr$ 50.00000 ou. c 1,J"
Casal d. baraDlo Dill 2, fazem anoe '08 . A matricula' pare. o Curso Normal RegiO-ljiitOS

os rendimentos de movimento.' bruto anu
, trigemios Linó, Mário e nrl estll.rd ab.erta do. diá 20 de fe.vereirQ em diante. 'ações lIO portador, d! n.�o Ior, su.pe.

rio

..

'

r a... C�
O casel Iosé.Ltno Klein, Francisco, filhos de Fr�n.. "-',' ,- .

acordo çom o art.. 96.§, 2 , 200,000,00, �49 cab&n�morador li estrada RIQ cisco Voigt. O jovem An- do decreto ,n. 24-239, de tel prerrogahvlI 1I�. SOCl
Molha não' é -de, brínca- ronío Mahfud, Isolda MlIy'; 1947, deveré ser recolhido dades por lições c ds p
delre. , er, filha· de OlIrios Mayer, li repartiçã<? compet,:nte cota de responsqbili��Bstll semena; teve di- e Dulce Satler. dentro de trmtll (30) díee, limitada;

.

vergencias com seu vlzl- Dia 3 a erra. Anil Mül- a comar da, dlltll dll. pu- 24 O nlio cumpr�
nho Ernesto Krue�er e, ler e Beno Leopoldo Fie- bliçlio -

no orgão �fI'Cilll, mento dll '.disposição , éJC,
,contra o mesmo lIvar.içou, dler filho de Leopoldo da ata .di! !lssemblél4 ge- ma.. cjtadll� lfPpor:tllrll ,espimcando-o, bem como Fiedlt,r. ral ordinarla de que tralll �J)licáÇ'ã() { ele )iluIJ�,
'au� mulher e um filho. Dld 3 de fevereiro pro- � lei dlls sociedlld�· por ilcOrdo .coOl o �lgente,

. Brnesto Krueger, em es· ximo, transcorre a, dllta ações; 6
'. '. '

.

gulamento�
,

.f.do que inspirllva cuida- DlItaJicia do sr. ·Gerdldo . 21 ...: 'e .licito ao con-
'

dos, foi recolhido ao hos- Bagatoll, comercillnte, es-'
pital! tendo a policiÍlllber• .tabelecido ii . Estradll Ri.,.
to inquérito sôbre o facto. beirão Gr.lInde do Norte.

Aos' lInlverslirillntcs os

votos de felicidlldes c;fo
«Corrêio elo' PO\'o».

Locais ADlnrsarios

Bstdtórlo: ,
. _

.

Rua Marechlll Deodoro' �1I Fonseca;
Residêncill:'. '.

"

Hötel Central - Rua Cei. E. jordan,

136. _'

116.

lem parecem do 1:lrco

passar o presente editál. que
será, publicado pela impren- LII8Ii_II!lIIIIIl8..----.<!>---_�.,.��.
sa e em cartório onde será·
atixado dUIante I 5 dias. Si
alguem souber de algum im�
pedimento . acuse-o para os

tins legais. .

IRENE
-

PEORI GÜNTHER
,Oticial t Agradecimento, ':

Profund�Iilente consternac:los comum'

camos aos nossos parentes,- àmigoB e �o
nhecidos o� falecim·�nto de nossa querida
mãe, sógra 'e avó, '

.

'" 'Maria Budal Sereal·
:com a idade de 66' ano�, falecida n� _dia 25
-de:. Janeiro di corrente. ano, as ta�Iha. eD.!:;

lutadâs iVem· externat, por este me�o OB se

us sinceros agradecimentos e man!festar o

seu reconhecimento as pessoas amIgas e de

suas. relações que a8 confortara!D . d�ra.nte
o transe que pa.ssarar:n e. ta.mbém a' todas
as pessoas ·que enviara'm coroas ,e tl0.r:8.8_ e .

acompanharam á sua últ1!Da' Uloraqa. .

. '

..

' Agradec�m ao �)r. -Waldellliro M;a�:ur�':.•
. chen e ,\ especullmente �OiRev.: _;.Pas�9.r Sef!.-:
neider'pelas consoladotQ..s palavJ,'as 1>rO�.rI-"
das no enterramento. -. . ,'. ,

Jaraguá ,dQ Sul, -26/1/51. ,,'

'

'familie Jo.""o Wiest.
.,

..t.·.•.'. .... -0." ..
, 130.ISI1" tilmit�'e ;getos' �O

, '. 'laesqueclve. Joao. MarcaUo
". Agrádecent.;' seJ1.sibm��dos, .

li todos que
os tonfó'rtatam nó dalo_fOs(>. n:ans� por que

_passaram e "ém por .este meio externar ". sua

sincera' grat,idãO a quaotos,compareçem ao seu

funeral e' a missa de sétimO dia celebrada em

sua memória, bêm cQmo aos que enviaram

cartas, telegramas e flôres.

,(()) sabão

Virgem EspecialiiJa"e
dia CHApO WETZEt HN)]J)l(J§illAl .. J�i�Jli���.

(Marca RegIstrada)

s�ßÃ� ,!IRCt�
. '.

ESPECIALIDADE

Segundil'- feira últim�,
�mpreglldosdo circoQ.uei-
rolo, depois dê se tnche- _
reto de caninha nó' ßlir . .

ROdovilirio,· armarriín, lIhli .AC�LINO;:;DA; COSTA
madruglldà, um conflito ;' " ;. ::" . �.:

. "

que alarmou ·toda li visi- Rel>e�c�tlt�: ..� 4010ros�-
nhllnçll. .' _,

.

, �en�e,c �i' faleCimento DO Irene' P. Günther Qtjcial do
Com

-

intervenção dos dIa 2� do �or�ente� d� �r� R�gistro Civil.do IO'Distrito
airetores e li ',:polida que. A�y�o .

da 1Costä" 'C,o- da Comarca Jaragua do Sul.
foram Chlltnados, conse- D?-erClante em !tapocu- Estado de Saota Catarina

guio-se aéaJntar os turbu. 8lDho.
.

D .

Brasil.
.

tentos, havendo dois ,feri- Era ca8ad� com na. Faz sa�r q?e. c��pare�e-
dos a faca. A�gu�ta. �;r!edem�nn e

çam D(),��ton�,.exlbtndo Q� ._.i.i...;, _

. contavtl, .•a ,Idade" d.e ,�� documeritos .exIgi�os pela l�ID n d ß
.

ii 'PIZlovo Sae.rilote . ,anos,. d_81x,;ftndo ,6 fIlhos. atim de St;. ·h.a:hllitarem par& . r.·.. 8Y , e. flluO' u'
,

'. Rosa casada cQm Esteft;\� .

casal-se:. '. ,;

:
'. Hole, na mlltriz}le São no M�ier, �ä�Uno ca�à�' .....

.

Acaba de estabelt'oor-
Pedro Alcantarll, em São do· com. LU()l� Sc�mIdt, Edital n. 2.911,.de 24-1-�O. Be�nesta cidade com. �s-

rOsé! '. neste. �sf�da, D. Alzira casa.��· com'. Eu-,:
'

Id KI t
: crir6r�0· de' ädvo_caciil, ofoaqUlm de 'Ohvelrll, Ar� -genf<) M,oegl�ch, A�redQ! , Leop(). 0., o z e
dr; Ney de Aragao Paz.

Cé�lspo Mettopolitaóo, sa- Amelia, e Ad,elaide �ól,,,:'
'. W.alIy�öp, . '_ n novo causídico, que

grará um novo $ac..erdo��. �:teiros...
'." .; _

I

Ele" ,brSsileil:'0'. s.ol�e�ro, vem' exercer suas ativi
� O néo.sacerdote e o rev: '

. O extinto .�ra Irm8.O d() 'industri�l, qpmielh�do. e Qade� no. for� �e, Jara�Padr,e· Afon�o St�heHn, sr•.Manoel F. Ida. Costa, residénfé
'.

Íle�te ,<hatrlto, g�á ,do ��l, vm�a._exernatura' de Sao .Jose. ': .' resldent�., tambem em. em Rio Cerro, filho de ce'nd,ö sua prOfl"S�Q- �a
. �fim d�, .•servl� /.ide pa- ':I�apocu:SI�1:l0" ,

.

Hugo.,Kl()_tz,'� d� Wilbel- .ç�pi�a�:d? o'�,�tado. .: .::,drlDho no ato, Vlll}OI:l pll:ra " O 8�U:·:,. ��p'ultam�nt9, mina Klotz." " ,.,,' ,;

,

", ProvIsoriamente
. �.��:

aqu.e1a localidade, acom� d�U.ise': .�o. jha': :seg'Ulnte. Êl�, bra-sileira, solteira, escritório" funciona anéxô
panhado>pe $pa�ma. sé.: ;c<>.Ii1·grand� a�omp.anha� doméstica, domiciliada .e á a�ministração do Gor
nbora; o :snl:AUrédo AI�er- mento no. ��.gllt,érlo da' residénte' '=neate 'distrito, relo do J'ovo,.
to �tabelin,.pr.O.f�s$or apo' quela loc,ali�ade. .. .

..

' ein Rio:;:Cérro-, 'f�lha.' de "!",_......, '._,-..�-.!!!"--.,...-r'
senfado� ,residente nestll . A enluta�a. f!:\IllIlIa, a� Ricardo Kõpp' e d:e� 'Tà- 'n0 I

": '-' ';'_.
cidade. presentamos nossos sen- rêúl Laube Köpp. .e. lp omaç_ao .

e
{ possetidos pezames. / ,;;. �:'

.

" d, 1 °I .

easamentos· ,; -; E para qu�;.'cl'iegqe ao co: .

.

. 0$ .e elOS (

____./_. nh�cimento de todos,ptandel .A.m...
anhã

...' as, 10 hor,as,.

'R�alizaraqI�s� . ont�m
.

na

sala' das audiencia� 05 se- se'rãö diplomados o ,pre-

O'u.iotes c. li.samen'tJ)s:
.

.. -_-IIiIII---.---�-....�....dfeito é vereador�s ele.!.
er

1 '1" {os'nô pleito de õ de Ou-Walter Fischer.com a srJlI. .

'.' .... .

•

M h tubro.��k�lI:��.p� ��:PL!�rio;� Dt· Wal�8mlrO:' • ,8ZUreC en .,
A posse, como já dis-

Gonzag- dos' �-nt'os' Bal-
.

"

..... '.'-_" C.'.•.
'

••.
'

....1'..•••u.·.·.....�.. '"
.

; ••.: .....',
,semos, será as lã horats..

...
_ ..

uo '.,

tIlIta_ _ ,..9.. . do dia 31 do corren e.,dOino Schmhjt com a. . . ,

na sala. do Forum, na'srta.' Agnez ZapélléJ'� Mau; . cRila�j1:ál. Flori�no ��,,',152' ,�; J,A.-R'�GUÁ
. prefeituNl"muIíÍcipid,

"

rido Köhler com li srta.
Cl1'.0·l"C:a g'er·a··l m·-'..Âdl'CO·'� - 'ciru'[,gia de adultos e creanças S tWall I' B.arg·,· W:.-iIly Moh

..
r· c omos gra os ao con-

- martos Ol'atherm.ia Ondas curtas e Ultra�curtas 't cnm que nos dJ'stl'nC·oni a srta. Adelaide Ze� C" VI e IV
•

'_ Indutotermia .,. Bisturi-elétric.o - Electro-cauterização '0 o exmo snr Drbold e. T,i.bério C.a.rlin.i com gUI '.'
-, R'a'.I·os' Inira.,vermelhos e aluis�' .

J 'z Elel'torala srta. Adelill Voltolini. . UI.

I
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