
Sta. Oatarina
uma comissão

- N. 1.629 lanço.

Passados os momentos maiores expoentes da
. iniciais e natural agita- nova geração' catarínen

a ção que ocorre, inevita- se, que é Telmo Vieira
velmente, com a mudan- Ribeiro:
ça do govêrno de um Ineançável batalhador
Estado temos. já agora, pelas boas causas, neta.
o governador Iríneu Bor- damente aquelas .que
nhausen selecionando os mais de perto tocam os

melhores valores de que interêsses da Pátria e

dispôe, pronto a investir

I
da coletividad�, n!1s

em todos os setores de suas novas funçoes nao

atívídade do Estado, no desmerecerá, temos a

sentido de dar. solução certeza, do seu passado,
pronta e eficaz aos seus impondo-se definitiva

problemas mais agudos. mente a admiração dos
Assim é que vemos, seus coestaduanos, com

gerindo os negócios da uma atuação brilhante,
Viação, Obras Públicas ,para o, �ue não lhe fal
e Agricultura,. a figura tam mérttos nem a ener

dinâmica de João Oolín, gía própria dos moços.
cuja atuação a testa da Escôlha das mais Ielí-"
Prefeitura de Joinvile zes, como acentuamos,
foi exepcionalmente pro- constitue, motivo para
ficua, recomendando-o que nos congratulemos
para as altas funções em com S. Excía. o Sr. Go-
que öra roi investido, vernador Irineu Bor
como uma das melhores nhausen por êsse pro

Adolfo Anten ío Emmendoerfer esperanças do povo ca- míssor inicio, por sí so
tarínense. suficiente para revelar

Cercado do carinho de Na Secretária da Fa- aos olhos de todos o Iu-
Ioda a sua fernllle verá zenda se agigantará, por turo brilhante de realí
a�anhã, i�anscorrer.o seu certo, essa inteligência zações que todos pode
entversärto natalfc_'o o privilegiada que é o Dr. mos, aguardar de' seu
nosso prezado amigo e João Bayer Filho pro- govêrno.
'ilustre ieregueense Sr .. vecto advogado e ritestre
Adolfo A: Emmendoerfer::rde Direito, com um pa-I •

IndUS!r"I�, ,.1, f,�t,egr,',o,' ,t,o.m, j,tr,imon.io respeitável de n:A �.AII".,8 . .IA,',�_H1,l,Ima eXlstenc�a. roda �Ia. }l_ons' SW;Ylc.óa. presJ;agOll BlV mlllll . � ,,,,..1.,,,,,,,,",�
zd�

. tr�hatho-; ftoófm:lo e"
ao E'sta:a:o e' ao Pais.

proveitoso �o. J:>rogres�o Bolsas de estudo cOlcedidas
do seu murucrpro, o dls- Dono de vasta cultura .

tinto eniversarlanre, por e alto tirocinio admínís-! A Administração Regio
isso mesmo grangeou a trativo, de um acendrado nal do SENAC no RiQ
estima e o respeito dos amôr a êste seu Estado Grande do Sul, acaba de
'seus concidadãos. Can natal muito poderemos dlstnbuír várias bôlsas de
didato a Vereador peltJ esperar de sua atividade estudo a alunos matricu
União Democrática Na- no restaurar as comba- lados 110 Curso Comerei
cional, foi eleito por ex- lidas finanças dQ Estado, aI daquele Estado. Tliis
pressiva votação, a ma conduzindo-as segura- bôlsas correspondem ao

ior dentre os seus, pares. mente. custeio das anuidades dos
em' que é lido pelos seus Enquanto isso é com- melhores alunos das 'es-

satisfação que assinala- colas de comércio e que
mos a entrega daSecl'e- pertencem ao grupo pro
taria do Interior e Justiça. fissional dos comerciarios.
a êsse moço idealista e

trabalhador, um dos

entre o

barranco
RUMO CERTOI!!· :t��8��a���e:'�c���� i

prestígio internacional. Quasi despercebido, entre I
nós, perdeu-se arravés a neblina que resolveu lhe jfazer companíe com uma certa insistência.

Parece até coisa feita, como diria o «Pai de
Santo», ou então, nêo é que a popular Merchlnhe
«Tomara que Chova», invocou mesmo a água que
o céu'nos manda?

De qualquer rnanelra, não resta dúvida que o
calor é cúmplice bastante comprometldo no insu
cesso da popular' íesrä pagã.

Ao embíenre fechado, ao movimento ritmado
I pelo compasso de um sambe ou de uma marchi

I' nha gostosa, daqueles que mexem cem a alma da

gente, -o nosso povo preferiu mesmo a suevldede
I da praia. . ,

.

Trocou d tentaste pelo vestuérlo do banhista
e foi gozar as delícias da- brlse e das égues do mar.

E, com essa história, perdentos as nossas

l ehevelanes», as nossas «Ciganas, e Holendezes»,
com equelasua graça encentadoura, rrenstormedas,
lá muito longe, em qualquer lugar, em «ôereiás»
de pele bronzeada pelo beijo amplo e causticante
do sól das praias do sul.

,

Enfim, o mundo é assim mesmo, a eterna

compensação, nós as perdemos mas os outros as

ganharam.
:.

.

O contato da areia passou a seduzir mals,
I muito mels, que o do confetti e as ondas. do mar

I' ganharam preferência sôbre as das serpentlnes,
E pena, não há dúvida, que o esfôrço dos

I
dlrlgenres das nossas principais Sociedades, tra-
zendo a Cidade um magnifico «Jazz Band» pare
animar-lhe os três dlas de folga, não tenha tido a

recompensa devida, COm uma freqüência male anl
màdora pera os seus ,salões.'

Tanta dedicação merece os aplauscs do Ob
"'�II"'!IlI_�or.�am-o que lhes eorrrpena ft!w:1,-ätnml1tf1tr

ao resto, Mo podiam lutar centra a nerureza e,
quem sabed, o. que é mels difícil, centra a lrncorn- I\preensão'

'

e· muitos.
{

Resta-lhes, no enltehmto, o conforto do de�
ver cumprido e o sono tranquilo. dos bern-aven
furados.

.

I Não desanimem, pQrém, a persistência é grem-.

de fator de sucesso em todos 0$ empreendimentos
e os que a possuirem não se verão desludi.dos no

final da caminhada.
'

Um objetivo sadio e dos mais nobres, qual
o de congregar uma col�tividade em ambiente de

graçtJ, lte.leza e' alegria, tão salutares espírito para
amenizar lIS agruras desta vida, não poderá ficar
eiernamen te desconhecido e, afinal; teremos muitos
compreendendo e seguindo o exemplo dos bons.

I ,
Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprêsso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
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ANO XXXI - JARAGUÁ DO RUL - SABADO, 10 de Fevereiro de Hl51

Num trágico acidente em Blumenau. perdeu
Vida um moço de 17 anos

Foi esmagado
veiculo e o

Novo e lmpreeloaente grande velocidade pelas
desastre verificou ee na ruas da cidade. Ao chegar ao
cidade de Blumenáu, no fim da rua João Pessôa, no
Bairro da Velha, no qual Bairro da Velha, depois
perdeu a vida um moço de ter dado diversas vol
de 17 anos, horrlvelmente tas, o motorista perdeu a

esmagedo entre um carril- direção e foi conrra um

nhão, em que viajava, e barranco alí existente.
um barranco. O fáto su-

ced-cn na noite do dia pri-I O menor Carlos Arné
mel� do correnre. rico que tivera a idéia de
O motorista EJpidio Ca·' viajar no estribo, foi es�

mijo, que dirigia .urn ce- magado centre o barren
rnínhão de Itajaí, em com- co, tendo morte lnstenra

panhla de várias peesoes nea. A polícia encontra-se
andava pela cidade, paran- em perseguição do moto

do de quando em vez, nos rtste criminoso e dos ou

bares. Lá pelas tantas, já tros passageiros que logo
embriagado, o motorista após o trágico acidente,
fêz o caminhão andar em se envadlrern.

o que bem díz do conceito
co!"!terrâneos.
Às inúmeras felicitações que por certo receberá de

todos os seus inúmeros tJmigos e admiradores, res

peitosamente juntamos as QOSSlIS, com os nossos

desejos de uma prosperidade sell,!,pR cresc.ente. (Cont. ne 3a. página)
-------------------------------------------,--------------��----------------------------------------------------------

"Como se venceu' a Guerra n'a E-u ropa . e no Pacífico"
, (Jo relatório elo Gal. Ge�rge C. Marsball) ,barcaçõB8 de assalto eram pr6prias para navega-

-

.

C b' ção cem�lto -m81'.
.

Ch f 'd E d -M' d'd' O General Oeorge C. Marshall, um dos maIs valorosos" a 0&
. IA �unta de e es e sta o alo_� ..

eCl lU 'de Guerra" da última conflagração, em que participou coe.o Chefe .

.

.

.
'. . _ ,

. que serIa lançado um ataque contra a SIClha em do Estado Maior do Exército dos Estados Unidos, ·apresentou ao .Tendo em VIsta que uma IDvasao atraves do
1943, em data coincidindo com uma fase favoravel Ministério da Guerra do seu país vasto e importantíssimo Rela- Canal da Mancha contra o Exército alemão ali en-
da lua em julho. .

.

tório dan'!_o conta da su� _atuação, por sinal brilhante, Daquér�s trincheirado seria uma operação cujas possibilida-
..

t h altas fUDçoes e das declsoes COIII os seus colegas dos demaIS C d tApesar de es�ar �mmen e u�a camp�n. a, em exércitos aliados, Da execução dos plaDol que conduziram à mag- de�, de desa.st�e eram enormes, os oman an es

grande escala no Mediterraneo, fiCOU reSOlVIdo em Difica vitórias das Democracias. Disse trabalho, impresso pelo AlIados deCidIram empreender o grande bombar
Casablanca que se oontinuasse a concentraoão no Govêrno americ.ano so� o título acima, resolvemos dar.publicida- deio estratégico que' deveria enfraquecer a Alema.
Reino Unido de forças necessarias para illvadir a de aos'seus tópleos maIs interessant�s e oportuDo,maxlme ligara, nha militar, indnstrial e eçonomicamente. Éra evi-

O
.

1 E
- .

l'
. quando o mundo se agIta sob a ameaça .

.

.

. ','

Europa CIdenta. sta preparaçao Imp !Carla. um de uma terceira guerra mundial dente desde o começo que este programa eXIgirIa
dos maiores problemas de aquartelamento da his-. o emprego do.s grandes efetivos britanicos e ame-

t6ria militar. centros para pessoal combatente e substituto, aoo- ricanos e que grande parte dos meios de transpor-
Exigiria providencias para transporte, aloja' modações p a r a 450.00a homens e 8.500.000 pés te teria, para esse fim, que ser desviada do pro-

mento, hospitalização, abastecimento, instrução mi quadrados de espa(i1o para depositos e oficinas. grama de concentração de forças terrestres na In-
litar' e o bem-estar geral de 1.200.000 homens que Dois terços do va�to programa de instalaçõe!3 glaterra.

'

tinham que ser embarcados nos Estados Unidos e aéreas exigiam que a éngenharia britan.ica e ame-

transportadOS através do Atlantico infestado de ricana erigisse novas construções. O bombardeio estratégico (ja Älemanha seria o

Eiub-marinos, até o Reino Unido. S6 o plano hos- Ao mesmo tempo as operações de invasão re- maior assalto aéreo jamai� concebido. Tem-se agora
pitalar, por exemplo, requeria 94.000 leitos em ins- queriam planejamentos ,detalhados para as insta-, a certeza de que esta decisão foi acer-tada.
talações existentes, a adaptar-se e a construir-se. lações que teriàm que.montar, uma ·vez em França ,

O pl'ogra�a foi posteriormente ampliado com - hospitais, estações, estradas de ferro, oleodutos e Conseqüentemente, em ·Casablanca, os coma.ndan-
mais 30000 camas armadas em barracas. Tinha que materiais para cOllstruQão deI pontes. E.Ji:istiam em tes americanos e 'britanicos das forças aéreas, rece

preparar-se aquartelamento para as tropas de ass_al- deposito no Reino Unido, por exemplo. todos os beram or-dens de in,iciar e intensificar um assalto
to e séUs serviços de abastecimento. Oi alpendres materiais de construção necessarios para restaurar que continua-se 'lIa.e n,QHe, sem interrupção, a fim
para d�positos o;e oficinas �trq.parinn um espaço de c�mpleta.men�e o porto de Cherburgo, cuja destrui- de reduzir a 'capa,cida�e i�imiga de resistir, quan�o-
20.000.000 de pes quadradOd e 44.000.000 de pés çao era mevltável.

. nossas.:.t.rQpas entrassem .em contacto com o exérCito
quadrados sariam destinados a depositos ao ar li- Em "julho de 1943 o trausporte de materiah�. alemãO no continente. Os objetivos dos l>ombardeiOl�
vre a áreas pavimentadas. Foram planejados espa':.. dos Estados Unidos para a· Grã Bretanha tinha pesadbs de longo cur�o eram, por ordem de priori
ços de estacionamento para {ia.ooo veiCldos militares; atingido a quantidade de 753.000 toneladas. queloi_ dade, 'estaleiros de construção de submarinos, indus'
tinham que construir-s8 270 milhas de estrada de aumentada até 1.90Q.OOO toneladas, no mês anterior trias ae��onauticas transportes, refinárias de petroleo,
ferro. Teriam que ser embarcados mais de 20.000· 80 ataque. Foi necessario construir ou utilizar um e outras industrias inimigas essfnciais.
vagões e 1.000 locomotivas ,·par� o Reino Unido. As total de 3,780 bar,cos, de assalto de varios tip,os e

Forças Aéreas necessitavam de 163 campós. sete 142 ,barcos de .carga. Um Ilrande número das em-
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� CORREIO DO POVO SABADO, DIA 10-2-1951

rmfeitura Municinal de Jafa�uá l1ß ��I' .'�'� i�:9' "� ���ln��: 6dital da -Citaçãa de. ßál( Auwt
, P",. 't \"" . lviso. pubhcQ, em

torno PÚ\\lCO ter perdído O Douto� J6ão Marcondes de Mattos, Jui
'd

' +'.,

O'·�
gerál, qll�sta dat� em

a apólicê N 744511 f\mi- de Direitti da Oom�rca de ,Jaraguá do Sul, EsREQUER,IMENTOS DESPnC14'f\D . ,J diante ���ais me- res- tida .pel, SULAMERm,A, tado de Santa Catarina, 13raliil,.,na Foz:ma d.' p0ns�blhzarel pelas e0y;,- Companhia Nacional de Lei, etc...
. ."

2 '7 Geiiy Costa de Oliveira Silvif bres.requer' pras que a. sra. Mart a
Seguros de Vida, sôbre FAZ SABER 'aos que o presente edital vire

noventa dias dé licença dê acordo com O artigo 168, Schwar�z:Seldel eventual- a minha vida, pelo que ou conhecimento tiverem ou interessar possa, quda lei n. 249 de 12-1-949. Como Requer. mente fizer em meu n�me. já me dirigi a essa Com- tendo sido designado o dia 26 (vinte seis) do me3 - Francisco Leon� bras. - .tr�nsf. ímp, "erre� Isabel-�Itp (Corupé), 51 panhía solicitando a e�i- de fevereiro vindouro, as 10 horas, para a realí
no sito a estrada Irapocuzlnho, vendido a LUIz Le- de Fevereiro de 1961,

I ção de uma segunda VIa, zação da audiência extraordínäría de concessãoni. Idem.' as.) Carlos Seidel 'que anulará, para todos de suspensão da execução da pena ao réu AM
4 - Ary Fiedler bras. - licença estabelecer-se os eteítos, aanteríor. BRÖSIO STRINGARI, e achando-se este em 1

com negócio, generös e açougue a estrada Irapocu-
d co;). 1 1 d gar incerto e não sabido, cito e chamo ao menzinho. Idem.'

.

Ja!a�uá o om; 2 e
cionado réu, para comparecer nêste Juizo, "sal

5 - Alberto Hafermann bras. - transf. lmp, ter janeiro de 1951.
das audiencias, Edifício do Forum, no dia e hor

reno sito a rua CeI. j)rocopio Gomes de Oliveira, Bernardo Grubba Junior supra mencionados, afim de assistir a aludida a.uvendido a Hary Buchmann. Idem.. É UM,. DOENÇA GRilvISlil'MA disncia, sob as penas da Lei. E para que chegu'

6 - Benedito Blsonl bras. transf. ímb, terreno �lu�l�o /;��GA°'t :AAç�� �o�� t:·
.....���.·.....·..·..

��:i. ,a
notícia a público e ao conhecime,nto d? réu, s

slto a -estrade Nova, vendido a Hermann ôchunch.] ��N�g�Ê����:=D��LTAR:;�� :' > P 'd : passou o presente edital que será afixado á
Idem.

U SE o :' ro utos .: portas do .Edificio do Forum, no lugar de costu
7 - João.Linner al.ef!l�o - transf. lrnp, t�rreno !� ,

' �l me e publicado pelo jornal !ocaJ "Correio do Po
sito a rua Presidente Eplréclo Pessoa, nesra Cidade. i:AN rARTI CA�� vo", Dado e passado ne�ta CIdade de Jaragu,á d
Idem.

�:.:� Sul, aos vinte cinco dias do mez de Jan�lro. d
h b I dA SIFILIS SE APRESENTA SOB •

N F8 - Tecla Luckeratl ras. - lcença man ar INÚMERAS FORMAS,TAIS COMO: : : mil' novecentos e cincoenta e um. Eu, ey. raneo'exumar restos mortais de Erna Luckereth, inrnadono RE.UMATISMO :Bebidas Boss Ltda.��. escrivão, o subscrevi. (á) JOÃO MARCONDE
. Cemitério Municipal desta cidade. Idem. ESCRÓFULAS f� " " '

"

. ': DE MATTOS, Juiz de Direito da Comarca. ,Est9 - Alfredo Schulze bras. - transf. lrnp, terreno � f : � � � : � f:.:;......· ...:;�..
· ............ ·....·..··�: conforme o original, do que dou fé.

sito a rua Benjamin Constem, de Irene Rochrig ße- Ú,L C E RAS' "Jaraguá do Sul, 25 de Janeiro de 1951.'
cker. Idem. ,EC' Z E MAS

f'
,I

A
·

O E
. �10 - Claudio Pomianowski bras. - transf. írnp. oF E R IDA S Igurlno merl"ano ' scrivao

terreno sito a estrada Itapocuzlnho, vendido a Ignez o A R T R OS, '* ) NEY FRANCO
. Maffa·zzolll. Idem.'

M Ilj. N C H A S

(Nationà/ Bellas Hess)11 - Emillo ßenrhlen bras. - rransf. lrnp. ter-. "ELlXIR DE NOGUEIRA"
.

t d J
-

dld Elg B....n
I

CONHECIDO HÁ 71 ANOS Vende-se narena Sito a es ra a aragua, ven I o a éI t:: -

VENDE-SE EM rÔDA PART!!, SOCo Gráfica Avenida "LIda.thíen, Idem.
.

12 - Francisco Sevegnani bras. - licença esta
belecer-se com Botequim a estrada Irapocuzlnho, nes-
te Munlciplo. Idem. '

13 - João, Leier bras. - transf. lrnp. terreno sito
a estrada Jaraguá. adquirido de Bernardo Grubba. Id.
, 14 - Adolfo Díx bras. - transf. ímp. terreno
sito a estrada Nova, vendido a Leopoldo Stein. Id.

15 _: Primo Chiodini bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Jaraguá, vendido a Aleixo Spezia. Id.

16 :- Leopoldo Zielsdorf brlls. transf. imp. bi
cicleta vendida a Reinaldo Zielsdorf. Idem.

'-

18 --- João Àmbrosi bréls. licença estabelecer-se
com, cutelaria (artefatos de metal) a rua Rio Branco
nesta cidade. Idem.

19 - Jbão Eisler bras. licença .estabelecer-se
com Alfaiataria a rua P. Franken, njcidad". Idem.

,

20 - Ludovico Ludwinski bras. - transf. imp.
terreno sito a estrada Rio Novo Corupá, adquirido de
Ricardo Petl. Ide'll.

21 _ Herbert Mohr bras. licença construir ran
cbo de madeira nos fundos de sua propriedade, a ------------

rua Vidal Ramos-Co: upá. Idem.
'

43 _ Bertoldo Plebani bt'as.' transf. imp., bici-,
22 Germano Burtgen bras. licença mandar cons- e1eta adquirida de Francisco Marendai!' Idem. '

truir mausoleo na sepultura de Georg e Filomena 44 _ Roberto Zumach bras. - transf. imp. ter
Rescheidt, inumados no Cemitério Municipal de Co ' rena' sito a estrada Rio da Luz, vendido Cl EdUh
rúpá. Idem. Schade. Idem.

23 - Alfredo Chade bras. - licença construir 45 _ Osmar Schmitt bras. - baixa imp. auto-
mausoleo na sepultura de Ingo Chade, inumado no movei particular vendido' para fora do Munic. Idem.
Cemitério Municipal de Corupá. Idem. 46 .,- Eurico Ehlerll"bras.• transL imp. terreno

24 .,- Carlos Tosini bras, � tr�nsf. imp. terreno sito a' estrada Rio, Grande da Luz, vendido a Arno
silo a rua Nereu Ramos, Corupá, adquirido de Car- Wendorr. Idem.
,los Jantsch. Idem,' I

47 _ Emitio Horst bras. - transf. imp, terreno
25 - Adão Ptoaszai bras. - transf. imp. terreno sito a estrada Franctsco de Paula, vendido a Bertol

sito a estrada Itapocú, adquirido de Guilherme Mül· do Junker. Id,em.ler. Idem. 48 _ Waldemar Bruan bras. transf. imp. rerre-
26 - Anronio Klein bras. - transr. imp. terreno

!lo sito a estrada Rib. Javaly, vendido a Rudi Gie-
sito a estrada Ano Bom-Corupá, adquirido de Fre-

se. Idem. ,

derico Schauert. Idem. , 49 _ José .Moretti bras. transf. imp. terreno si�
27 ..:... Luiz Schlachiacki bras. transf. imp. 'ter- to a estrada Poço da Anta, veodido a Ber:nardo Ri

reno sito a' estrada Rio Novo-Corupá adquirido de chert. Idem.
. Irineu dos �antos. Idem., .' 50 - Henrique Wendorff broas. tran�f. imp. ter-

28 - Orto Zehner bras. transf. hnp. terreno si- rena sito a estrada Rib. Alma, vendidö a ,Halbrecht
to Cl estrada Caminho Pequeno Corupá, adquirido de Persch. Idem.
Ana Zellmer. Idem. 51 _ Bernardo Friedrich br�. - baixa imp.

29 - Orto Zellmer bras - transr. imp. terreno camiß'hão carga, vendido para for� do Mnnie. Idem'lsito à estrada Caminho Pequeno-Corupá, adquirido 52 _ Alfredo Keiser bras. _ reformar cerca em
de Rudolfo Zellmer. Idem. terreno a rua Exp. João Zapella. Idem.

30, --: Bruno Kreutzfelder bras. transf. imp. ter- -53 _ Elsa Haake bras. - licença fazer pinrura
reno sito a estrada BOinpland-Corupá, adquirido de casa a rua CeI. Procopio G..de Oliveira. Idem:

/ Gustavo Rück. Idem. 55 _ Alfredo Mann bras.· - Iicen'ça construir
31 - José Link bras. - licença construir casa Bungalow em sua propriedade a rua Cet Prócopio

de madeira em sua propriedade. d estrada Caminho G. de Oliveira.
do Morro-Corupá. Idem. , 56 - Irineu Sanlos bras. - transr. imp. terreno

33 - Irmãos Wolf firma bras. - baixa imp, ola- sito a estrada ISélbel, dest. Corupá, vendido a Alvino
ria situada a estrada Gôribaldi. Idem. Z' f IdIp. em. ,

34 - Victor Hansen bras. - transr. imp. terreno 67 ..:... Otlo Kannenberg bras. transf. imp. terre-
,com a área de 640 m2., sito d rua CeI. Procopio G.

no silo a estrada Pedra Amolar, vendido a Zelli
de Oliveira, ,vendido a Lothar SonnenhoJ. Idem. Klein. Idem. '

35 - Severino Pedri bräs. - tl'anst imp. terre- 58 _ Hermann Koch bras. - transf. imp. terre-
no sito a estrada Rib. Molha, adquirido do Gõverno

no sito a ruà Almiranie Barroso, vendido a Gllilher�
do Estado. Idem.

, me Jantsch. Idem.
36 - Antonio Correa bras. - Iiéença estabele- '

'59 _ Eu�enio Franko)Viack bras. - licença fa
cer-se com oficina de conserfOS' de calçados a Es-, zel' reparos em casas de Nidia Jantsch e de Edith

I
trada Nova, n/municipio. Idem. Kruehne sitas a Avenida Getulio Vargas. Idem.37 - Antonio Holler bras. - transf. imp. carro 60 '� Frigú Industria e Comércio LIda - Iicen-
de lavoura, vendido a Germano Haferman.n. Idem.

ça demolir Prédio de sua propriedade a Avenida Ge-
38 - Gustavo Tiegs bras, - transf. Imp. terre- tulio Vargas, em Corupá. Idem,

no' sito a estrada Tifa Bruch, vendido a Alfon&o G. '

61 _ Vaientin Preissler bras. _ tr�nsf. imp. ter-
E. Konell. Idem. reno sito li Ano Bom, vendido a Guilherme 'Frenke. ti.

.

39 - Aug�sto Schuiz br�s. transf.. imp. terreno 63 _ João C. Stein bras. transf. i�p. esta��le- IP
SitO a .estrada Rlb. Alma, vendido a. ,RUI �raun. Id.. cimento cOmerciaJ" sito a estrada Jaragua, .adqulrldo ,I40 - Conrado Thomsem - tra�sf. Imp. caml- de Aleixo Spezia. Idem. � .

, '.

iJhonete adquirido de Alberto Bauer. Idem. '

64 _ Germano Pavanelo. bras. - transf. imp.
41 ._ MaJ,{ Wilhelm alemão - _fransf. imp. tres terreno sito a estrada Vila Nova, adquirido de Jacin

cominhões e um automovel, ddquiridos de Eduardo to, Eugenio. Guilherme e Amadeu Bendotli. Idem.
Wilhelm. Idem., '

LUIZ DA CólILVA42 - Helmuth Manske bras. - transf. imp. car- MANOEL, .

u,

o de lavoura, adquirido de Paulo Klitzke. Idem. Secretario

Decreto N. 4

"

ARTUR MÜLLER, Prefeito Munjclpal de Iara
guá do Sul, no uso des atribuições que lhe são
conterldes pelo art. 31 da Lei n. 78, de ,23 de De-
zembro de 1950, decreta: ,

,

Art. 1. - Fica extinto ,o cargo de Inspetor
Escolar, Padrão "P".

§ Único - O funcionário que o exercia, pas-,
sará, sem prejuizo de seus vencimentos., a exercer

o cargo de escriturário Padrão "R".

Registr�-se e cumpra' se.

Prefeifura Municipal de Jaraguá do Sul, 7
Fevereiro de 1951.

,

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

sÃo f'RANCISCO DO SUL - Santa 'Catarina
Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRNCO» - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 � Edifício Prõprio

Despachos de importação .do extrangeiro e por �abotag�m,
exportação para o exterior e, dentro do pais, transito,
reembarque e reexportação, berb como todos os serviços
junto a (fândega de São Francisco .do Sul, são execu��
'dos com pontualidade e presteza, dIspondo para este 1im
de uma orgariização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos pará 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.

Encarrega se de Embarques de Madeiras de o'!!tras,
Mercadorias para o exterior do Brasil e

LlJealidades .Brasileiras

Despachinte da� prlD,cipais tjrmas do Estado '"

ilor F.stados Vizinhos. '

•

4

AS PllLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃo. 'JNFALLIVEIS
Na Prisdo de Ventre
e nas molestia'5 do
FIGADO

ESTOMAGO
� INTESTINOS
Fastios, Azia, Vomitos,
Pe 9 ad e los, I n dis g e.s tõ ti 5,
Col(ct5s do Figado.

Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomago, Máo
'lialito, Retençdo de BPiS.
-" -

Vende-se em toda parte.

PRODUTOS DA:

IIDldl1Úl§trna Qle Calçados'
«io§c1l1l Irmão§ §o ,Ao

,

CAIXA PostAL, 11

JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina
,

,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SABADO, DIA t()·2-f951

Rio Grande do Sul
(Continuação Ja ,.: página)

Desta feita, foram bene- bunal Regional do 'I'rabe
feciados elunos das cida- lho.
des �e G�aporé, Iluí, J�- Cursos Ypara os empregadDs lO
guarao, RIO Grande, Sao �

.

Leopoldo, Pelotas e Crd'z - ComércIo

AlIa. O SENAO, através de
seus cursos destinados

Vários estudantes da
Faculdade de Oiências
Econômicas de Pelotas re

ceberam, também, o am

paro de bôlsás de estudo
por parte do SEN \0 no

Rio Grande do Sul· cujo
Oonselho Regional é pre
sidido pelo Dr. Ruben
Soares, presidente da Fe
deração do Oomércio Va·
rellsra e Membro do Tri-

aos menores que são em

pregados no Comércio,
acaba de diplomar nova

turma de praticantes em

Porto A!egre. O sr. Alberto
Marquez Martins, membro
do Conselho Regional do
SENAC e figura das mais
exp.ressivas do Comércio
Riograndense, serviu de
paraninfo aos jovens di
plomados.

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de daraguä do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, Etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital vi
rem ou dele conhecímento tiverem, com o prazo
de trinta dias, que havendo sido designado o dia
27 do mez de fevereiro vindouro, as t 1 horas, ------.---

para realizar-se a 1a. sessão ordinária do Tribu- Precisa-se torneiro
nal do Juri desta Comarca, foram sorteados os

seguintes jurados que teem de servir na referida Precisa.se um torneiro
sessão:- I: - Inocencio Silva; 2' - João 'I'ossíní; com prética.
3' - José Ersching; 4' - Ernesto Lessmann; 5' • OeI· Apresentar-se na firma
so Orlandino Lopes; 6' - Alfredo Emmendoerfer; OUo Hiendlmeyer Rua
7' - Francisco, F. Fischer; 8'· Alexandre Haacke; Benjamin Constem, 443
9' - Germano Altoff;' 10' - Emílio da Silva; 11'· Ar- Iaragué do Sul
thur Breíthaupt; 12' - Vergilio Rubini; 13' -.Guilher.

• _

me H. Emmendoerfer; 14' - Luiz Kienen; 15' - Ma
ximiliano Baggio; 16- - Ermilio Ramos; 17' - Gui
lherme Neítzel; 18' - Dr. Waldemiro Mazureehen;
19' - Rodolfo Reiner; 20' - Ottomar Kaesemodel; Duas certidões de nas:

21' - Otaviano Tissi. - A todos os quais e a ca- cimento . nesta cidade,
da um de per sí os convida a comparecer na sa- pertencendo uma ao sr.

Ia das audlencías deste Juizo, no Forum, no dia Jorge Vitai e outra a

e hora acima designados, sob pena de multa de -sra. Maria Tereza Vitai.

cr$ 100,00. Faz saber maís que na referida ses- Obséquio quem as en-

são hão, de ser julgados os réus Helmuth Henri- coutrou entregar nesta

navalhas-Máchinas para
(i)_IilBSI!I��Ii!M@IilI����

que Jacobi e Augusto Jacobi e outros cujos pro- redação. cortar cabelos, martelos I D N d A
_ Pcessos seprepararem em tempo.E para que ehe- r ey e ragao az

�
para carpinteiros, serrotes I

•

gue ao- conhecimento de todos, mandeí passar o

..

".....

T\'SSH 1 B�GNOUlTfS?
diversos tamanhos de pro- All.

pre8en�e edital, q�e será afixado ás portas Forum
VINHO [HtDSOlADO dênci I

-

(S r g r) I
ADVOGA.D'U'

�p.���c:��(� ��:s��t�:s�: ��:��'��r���a:�áP3� �!. (�ILV�IRA), t� ;nc��c�:t�a�á nOalO e

I Escritório:

- __ .

Sul, aos v.mte q.uatro días do mez de janeíro do ano l:k�:� GRANDE TÔN co CASA REAL. 11 ' Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136�
de mil novecentos e cincoenta e um. Eu, Ney '------------;I! Residência:.

.

.

Franco, escrivão, o subscrevi. a) João Marcondes
Oec'reto N 3 Hotel Central - RUl! CeI. E. Jordan, 116.

de Mattos _/Juiz de Direito da comarca. Está •
, �_Ii!MIi!M�Ii!M_����Ii!M�����

contorme ,o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1951. . ÀRTUn. MÜLLER,-Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Código Tributário, decreta:-
Art. 1. • - O imposto do § 1. do artigo 89, do

EI • •

.�
Código Tributário, será recolhido semanalmente, Vermitugo suave e de pronto

I
por guia de modelo aprovado pela Prefeitura e deito Dispensa purgante e dieta!

M UDA 5 - .dentro dos 8 días seguintes ao veuoímento. SERVE PARA QUALQUEl{ IDADF., CONFOR-
§ 1. - A guia será apresentada em duas ME 1

1 t ton. ,2" e 4

r R U T I F E R AS E o R.N A M E I T A I S vias devidamente assinadas pe o represen an e Proteja a saúde de seus tilhos \ e a sua própria!
. D �

da �mpresa uma das quais, d-epois de anotar o Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

La.ranjeiras, Pecegueiros,Kakíseíros, Maciei- pagamento, será devolvida ao contribuite, co�ten- remédios
.

I ras Jaboticabeiras etc. - Roseiras Dahlías do a mesma o numero de passagens vendidas, Compre' hoje mesmo
_

uma LOMBRIGUEIRA

�
C�mélias, Conife�as, Palmeiras, �tc., etc' preço unitário e total, numeração dos bilhetes e

.
MINANC!JB! para o seu tilhinho,

imposto a recolher. E d:i
.

L 1. 6
.

M'
.

Pe\lam Catálogo Ilustrado

j
Art. 2. _ A falta de pagamento no prasoIl- um pro uto os aborät nos mancora

1 d t001
- J O I N V I L L E -

LEOPOLDO SEIDEL Corupá xado, sujeita o contribuint� a mu ta e 10 so-
.=======:;;===;;======;;;

bre o total do imposto devido. .

I I
•••• • •• Art. 3. - Dentro dos perimetros urbanos e

O Wal,laml"rO Mazurach-ensuburbono, os veículos de transporte coletivo r u
com 1inhas para a .zona rural, não poderão rece- •

ber ou descarregar passageiros a não ser na Es- €:••a 81'Sa'81
tação Rodoviária. Á

Art. 4..- As empresas apresentarão aos en- Rua Mal. Floriano n, 152 - JARAGU

carregados do fisco, canhotos de bilhetes de pas- Clinica geral médico - cirurgia Je adultos e creanças

sagens 1istas de passageiros e quaisquer outros - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

livros �u documentg,s exigidos para a fiscalização. . lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
Art. 5. - Ficam fixadas, para infrações dos Ráios Intra-vermelhos e aLuis.

§ 1. e 2. do artigo 89, do Código Tributário e ..-------ÍllE....IIIMIIIIIIIIIIII��������

deste Regulamento. as seguintes multas:

aJ - Cr$ 50,00 aos que transgredirem o §
1. do· art. 1. e art. 3.. deste regulamento;

b) - Cr$ 100,00, aos que dificultarem a fis·

calização, deixarem d� apresentar os canhotos
dos bilhetes de passagens ou outros documentos

exigidos; '.
c) - Cr$ 200,00, aos que sonegarem o Im

posto.
Art. 6. - EISte decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura MUIiicipal de Jarag.uá do Sul, 7 de
fevereiro de 1951.

'

REGISTRE-SE E OUMPRA-SE
ARTUR MULLER

,

Pref�ito Municipal

MILHÕES
DE PESSOAS T�M USADO COM

80M RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914
, SIFllIS ATACA TODO O OR6A1ISMD
o F.,ado. o 8aoo, o Coração, o

E.toma,o, o. Pulm5es, a Pel.

Produz Dor•• no.O.sos, Reuma.

tlsmo. C.,uel,., Queda do Cabe

lo Anemia, e Abortos.
Ccnsult9 o médico

.tom. o popular depurativo

ELIXIR 914
Inofensivo ao orpnlsmo. A,rada
..., como um IIs6r. Aprovado co

mo auxiliar no tratem.nto da SI
FILIS e REUMATISMO da me..

ma orieem, peli) D,' N. S. P.

O Escrivão
NEY FRANCO
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PREFEITURA MUNIOI
P.AL DE JGUÁ. DO SUL �u8dro �I Reestrulurgçõo dos cargos e funcionórios municipois

(Art. 25 da Lai n. 78, da 23 da Dezembro de 1950)
EDITAL

De ordem do Sr. Pre
feito Municipal de Jara
guä do Sul torno p.úblico
que, durante o corrente
mês de fevereiro arreca

da-se na Tesouraria da
Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul e na In
tendencia de Oorupä, o

imposto LICElfÇA, sobre
automóveis, caminhões,
bícícletas, motocicletas,
carros de lavoura, esta
belecimentos Industriais

Ie Comerciais, etc.
Não satisfasendo o pa

gamento no, referido mês,
fioarä O' contribuinte su

jeito a multa de 10% so

bre o referido Imposto no

primeiro mês, sendo en

tão feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Prefei

tura Municipal de Jara

guá do Sul, 1-. de feve
I eiro de 1951.

CARR11.IRAS PERMANENTES
.---------------------

I !lfúmero de I Situação No",a
Pldrão .

Cargos CARREIRA
lfamero de

Cargos
Situação antiga

CARREIRA
Pàdrão

F. VOSGERAU
Tesoureiro

'Perdeu-se

1 Secretário 'S 1 Escriturário T
1 Insp. Escolar1L(1) P 1 « R
1 Amanuense P 1 « R
1 ' Auxiliar escrita G 1 « K
1 �Escriturário M 1 « P
1 !Almoxarife

. M 1 c P

2 !Aux. Estatística M � 2 « P

1 Amanuense O 1 « R

10 Prof. titulados I 10 Prof. titulado I
8 Prof. njtítulados (2) G' 8 }- rol. njtitulado G

.'
...

(1) Extinto
(2) A ser extinto oportunamente

CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO

1 Tesoureiro S 1 : I Tesoureiro T
1 Oontador (1) S 1

'

"Contador (1) T

.. Fiscais O 4 r Fiscais R

1 Zelador-cemítérío I 1 1 Zelador-cem. M

1 Carcereiro I 1 Carcereiro M

1 Porteíro-zelador, K 1 ' Port. Zelador P

4 Motoristas L 4 I Motoristas I P

QUADRO DOS APOSENTADQ§

1 Sofia P Lenzí I G 1 ! Sofia P. Lenzi I G

1 Juliana Coutinho ii' 1
.

Juliana K.V.O. G

(1) Provido interinamente

FUNOÕES. GRATIF'ICADAS

Cargos Gratificaçio AnualNum. ele cargos

Diretor do DEEAS
Diretor do DF
Diretor do DMER
Diretor do DSG
Diretor do DAP (1)
Inspetor Escolar (2)

Cr$ 2.400,00
« 2.400,00
« 2.400,00
« 2.400,00
«

«

1
1
1
1
1
1

(1) Vago
(2) Vago

Prelo MUnic. de Jaraguá do Sul, 1. de fevereiro -de 1951.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANeO"A

Lojft e

,EXPOSiÇãO:.
f á b r i c a: .

Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Domingos 4a Nova s/n
J A R A G U Á DOS U L -1- sAN T A A T Al R Ilf A

.. ---_ --.

Fábrica e Beneficiamento, de Móveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Móveis' Estofados, Tapetes, Divans,
Oolchões e �strados para Oamas, Etc.

E�ecuta-se serviços de estofamentos em:

trólios, ônibus, aulom óveis etc.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



QORREIO DO POVO SABAi>O, DIA 10-2-1951

GER.NTE

Paulino Pedri

Mercadorias
Juros e Descontos
Aluguel

Manoel F. da Costa S. A� iillIIIIIIl!IE!�! E H , , , Hã"' II!EIIlE!ll.i!!Ii1 Manoel F. da Costa S. Ä.
Comércio e Indústria I� b (Sezões, Malárias, IA

'

I
I'J ·rl'Js· Impaludismo

RELAT\:1RtO DA DIRETORIA � � Maleitas, Tremedeira _

A V I 5 O

Senhores Acionistas: - CURAM-SE R'APIDAMENTE COM -
.

Aebam-se a disposição (los Snrs, Acionistas,
,

De acordo com que dispõem noseos estatutos III "C· I A t" '.
-- no escritório desta Sociedade á Estrada Itapoeu-

e determinanf as disposições legais, temos a satis- III , apsu as n Isesonlcas zinho, Jaraguä do Sul, os documentos a que se

f�ção de submeter a apreciação .dos Sn.rs. ACiO-1 Minancora"
refere o art. 99 do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de

nístas o balanço geral, e demals contas referente·
Setembro de 1940.

o
.

exercicio encerrado em 30 de Dezembro .de Em Todas as Boas Farmácias Convocação para Assembléia Geral Ordin6ria

1950, bem como o parecer do Conselho Fiscal. III É
.

'

Abstemo-nos de maiores comentários, entre- III
um produto dos Laboratórios MINANCORA

.

São convidados os snrs. acionista.s desta so-

-tanto permaneoemos a Vosso dispor.. para quais- I'" J' '11 St C t
.. ,

I
eiedade a comparecerem á Assemb.léla Geral Or-

quer informações, ou esclarecimentos que nos fo-
- omvi e-a. a arma -

I
dinâria a realizar-se pelas 10 horas do dia 15 de

rem solicitados. .

' !'!!Ell!!IIl:�IEi;iiii!EIi!E!lE!E!:i!E!;�!l=lII!1E1i!!!i!lIIIl!!i!!II!l_i Marl)q próximo, na séde social á Estriada Itapo-

Itapoeuzlnho, Jaraguá do Sul, 30 de Dezern- _ _............ .. �
ctrzinho, Jaraguä do Sul, para deliberarem sobre

bro de 1950. {{ �
_ · · .. · ..

O';;i a seguinte:
.

Manoel F. da Cosia, Diretor-presidente !l AUTO JARAG.UA S. A. II ORD�M DO DIA:

João Lúcio da Cosia, Diretor-comercial II Indústria e Comércio ii 1. - Exame, discussão e aprovação de eon-

::
:: tas da Diretoria relativas ao exereioio

Balanço Geral, encerrado .em 30 de De- ii OFIOINA Serviço "FORD'" I!' de 1950, notadamente, relatório; balan-

zembro de 1950 H MEOAANIOA AUT·ORIZADO 'li ço, contas de lucros e-perdas (il Parece-

l! n res do Conselho Fiscal.

l-Rua M.rechal Deadoró - J A R A G U A DO SUL -- ii 2. - Eleição do Conselho Fiscal.

, ii 3. - Assuntos de. interesse social.
Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes 'ii
- Lavagem -'" Lubrificação - Carga de Acumu- ii

'1

ladores e Consêrto de pneus. li
\ , Ei

ii Esta oficina está instalada em condições li
ii pera .eíeruer qualquer serviço .de consêrro ou ii

17.8846,50 \ ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii

""���'IJfIA�����105.406,30 ii cGm�;���iC�ÇsãOs:r�i�oo;o��:oet����utados com li ,tr[oa'hr','na NO'. Corram'ontaQ A�r,'nolasesmero, por .cornpetentes proftsslonals e a pre-.. U lJ Uu r lJ U II o H lJ
ii ços razoáveis. Também dlspõe de sólda elé- II
ii

i tii trica e oxigênio. .. ii
- DE· �

":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::'l
.

PEDRO RENGEL
.

.

minuciosamente, os livros, belsneo geral, dernons-

t
Estrada Jar 'guà Esquerdo Itração da conta Lucros e Perdas, lnventérlo e de- JARAGUÁi:DO SUL - STA. CA'rARINA

.,

378.768,-60 mais documentos relativos ao exercicio, encerrado' iem 50 de Dezembro de 1950, e encontrado ludo na Execute-se qualquer�viço
.

de ferramentas

101.828,80 mals perfeita ordem e exatidão, são de parecer que

I
' agrícoles pare uso de lavou.ras, como: .

156.316,20 258.145,00 êles exprimem e verdadeira situação da sociedade, Machados. Enchadas FOIces etc.

pelo que recomendam á aprovação na assembléia Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer ped:Jido20.000 00 geral, bem como os atos pratrcados pela diretoria --...lIIlIIo"{���.,�""'���_4!!!o.q�

5.000:00 no decorrer do exerclclo de 1950.. -.,...���._...���'iii!r�

Cr$ 1.135.182,30 . ltapocuzinho, Jaragt,á do Sul, 51 de Janeiro MPUREZAS DO SANGUE? D r G I·� TO n C I \II L'
CaPI'tlaãl' EllgIYel

de 19ã1.
assinados: ��:nb:. v:�: d. B.,4rl. ft 'UIKIB Bt I06UflBA �et P.OGü��.r Otk�1 do

3o_o.000,Qo
. ...

EXigivel a curto e lo.ogo prazo Mario N:coli.ol �� AUX. TRAT. StflLiS Registro Civil do lO Distrito

Contas Correntes . 375.809,50
da Comarca Jaraguá do Sul,

Lucros Suspensos 14.641,90 390.451,40 t1mi\_@'!'@�@!@@!@�®!@®'!@®:�®!@®í®®r"@)@�
Estado de Santa Catarina

Conta Transitória �� i d �
BI asil,

Matriz-c/ FilaI Duas .Mamas 101.828,80 � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Res ria os - Faz saber que compar-ce-

�:;�i��/ lNial São Fran-
156.316.20 258.145,00�· TODAS AS MOLÉSTIAS IDO ßPBRUnO ftfSPIRßl�Rm I â��u��n���t���id��bi;�l� �i

Reservas �
�l

�
atim de se habilit�Tem para

Fundo de Reservas. 65.069,80 .' �
Encontram alfvio imediato com (..., uso do .

@j
casal-Se'

Fundo de Vesenvolvimento 52.851,80

�- I n C O m pa. r á v e 1
�

Edital N. 2.914, de 5-2-51

Fundo de Depreciação 48;664,.30 166.585,90 • ,

....

Conta de Compensação 'é@ p
.

I d H
·

P I I
Basilio Pereira e

Caução daT��et��i�PASS, IVO Cr$ 1.1230����\:;� �'l!iIOfíl I! ngleß l! O �nl� � cec��:n(?��Ialho
� @) Ele, brasileiro, solteiro,

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 30 de Dezern- ê> O PEITORALMAIS�ONIIE�IDO NO BRASIl... � comerciante, domiciliado
bro ue 195�anoel F. Ja Costa, diretor-presidente

it®����@l®@.i..®®.l®@l.@®Ã®�®.i.®@.i®@,a �l��s�een�ag:is:f #��:?�
Joio Lúcio Ja CostB, diretor-comercial '

e

IE' §
.

� TQ)
o �

(; A1l 1E� 'It-
o 0.nl � � e de Maria Alice Silvé-

guarda-livros, reg. sob n. 32.084, na m1T\l1ro·," 1lllll1J))Iral§UllCUIr21 \\Ue llCllIrnCll�o �o.&o rio.

D.E.C. e n. 479, no C.R.C. 1V 11 Ela, brasileira, solteira,

Demonstração da Conta de "LUOROS g Matriz: .JOINVILLE. doméstica, domiciliada. e
residente em São Bento

PERDAS", em 30, de Dezembro de 1950 (Sob Administração do Governo Federal)
I
do Sul, filha de Maria

CB:ÊDITO
.•••• " ••SI. 8IS.IIl.. fREelll..

Bianchini.

, ••IHfE••• III 11•••01::
'.

Uma lh;ha completa de MOTORE.S nacionais ê estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380, Volts. 50/60 ciclos .

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

Comércio e Indústria

ATIVO·
Imobilizado

Imóveis
BEnfei torias

Estável
MOveis e Utensílios
Veículos
Mâquíuas e Motores

Disponível
Caixa e Bancos

.

Realizavel a curto e longo prazo
Mercadorias 262.899,50
Contas Correntes 17.873,40
Letras a Receber 68.713,00
Selos 2.084,70
Obrigações de Guerra 1.200,00,
Semoventes 23.460,00
Combustivel 2.538,00

. Conta Transit6rla
Filial-Duas Mamas
Filial-São Francisco do Sul

Conta de Compensação
Ações Caucionadas
Despesas á Amortizar

,_ Total do ATIVO

PASSIVO

43.658,80
145.357,10 189.015,90 Itapocuzinho, Jaraguä do Sul, 5. de Feverei

ro de 1951.
.

Manoel F. da Cosia, Diretor- presidente
João LAcio da Cosia, Diretor-comercial43.854,80

117.377,30
17.614,40

Total -

D:ÉDITO

E para que chegue ao co·

nhecimt'llto de todos, mandei
passar o' presentt: f'dital que
será publicado pelà impren
�a e em cartório onde !<erá

- atixado dUlante 15 dias. SI

147.791,70 ••••11.8. 81' 11.81'.. . alguem soub�r de algum im-

57.284,10 peJimento acuse-o para os

33.813,10 BOMBAS par� uso doméstico e fins indurr�ais: dMarca HAUPT, rotativas
tins legab

.

27.721,40 conJugadas com motores mono aslCOS e 1/4 HP, Marca LILLA
IRENE PEORI GÜNTHER

�0.367,10 com valvula elevadora aciomldas ppr motores trifásicos de 1 GHP
Of

'

I
�

9.304,70 sevindo até 50 metros de profundidade. .

.
ICla

.

5�:;;:��
,

. Artigos lE�étrnco§ lPara (())' �21r I fi!lI'I!I� DE BOCA, todos

1.252,00 Sortimento completo e variado de LUSTRES,· CASTIQAIS LOBOS, de U UU tipos e tamanhos,

10.671,00 ARANpELAS. .. _

com chapa de latão legi

7.114,00 .MATERIAL ELÉTRICO em geral para.mst-alaçoes de luz e thnc oferece por preços

7.114,00 _ .

foça de qualquer capacldane razoáveis à CASA REAL.

10.671,30 de pedido SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer

Cr$ 342.897,30 instalação de luz e forQa. •

322.388,80
17.508,50
3.000,00

.

Cr$ 34�.897,30

Ordenados
Selos
Jmpostos .

Despesas gerais
Aposen tadorias
Combustivel
Seguros
Despesas á amortizar
Luc[(i)s e Perdas
Fundo de reservas .

Fundo de desenvolvimento
Fundo de depreciação
Lucros suspensos

Total

napocuzinh� Jaragu. do SuL 30 de D�em-
������������������.�����������-

bro de 1950.
.

Manoel F. da Costa, diretor-presidente
João Lúcio da costa, diretor·comercial,
� guarda livros reg. sob n. 3�.084,
na D.E.C. e n. 479, no C.R.C.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo - assinados, membros. efetivos do
Conselho PiscaI de Manoel P. da Costa S. A. -

Comércio e Indústria no exercicio de suas funções,
declaram na forma da lei, que, tendo examinadq

Correio do Povo

NUNC'R 'EXISTIU IGURL

-RA FERIDA.S,
C Z E M A S,
FLAMAÇOES,

,.

COCEIRAS,

FRIEIRAS,

ESPINHAS, ETC.

Rua MI. Deodoro I. 136

Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL

Santa Catarina

ASSINATURA ANUA
Cr$ 35,00

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OORREIO DO POVO SABADO, DIA 10-2-1951

Curso Grat1iito de
6 Taquigrafia:'! I'

, ..t i

er I' O Instituto Brasileir(i), He
tis z . Taquigrafia, � patnoclnado -,

pela Associação'< dos Em- ..)

Com o encerramento do corrente ano, vimos pregados no Comérçio de
novamente submeter á apreclação e exame dos São Paulo e dirigido pela
acionistas o ba_Ianço e demonstração das contas, Prof. Levi hequer, ta
relativos ao quarto exerclclo, no cumprimento á Lei qufgrafo da Assembléia
e disposições estatutárias que regem a nossa socle- Legislativa Estadoal, abriu • '. .

• •• .,.....

.

dade. Repetidas vezes temos afirmado a senslvel: matriculas ao novo curso �®f@)®!'@®!'@®f@)���?@®!'@®!®�®!@)@'!'®@�
melhora da marcha dos negócios sociais e é com de taquigrafia por corres- �@1 Ci@

· prazer que damos neste relato, que óra se encerra, pondêncla, que terá a du-:

I
-

.

;um resultado que, embora não seja de satisfação ração de quatro meses, • • Produto da OlA. INDUSTRIAL MO- ••

plena, ao menos vem demonstrar o reergulrnento. do após o que será conferido '

movimento da firma, em bases sólidas, 'cuja produ- diploma ao aluno aprova-I
VEIS CIMO, a mais conhecida em

�tividade é inegável, comparado com exercícios an- do em exame final.
• •

todo ü BrasiL· Para mais informações,
••

terlores, Os Interessedös devem '>f

Os documentos anexos que vós epreseütamos, .dlrlgtr-se ao referido Ins- @. e venda, com o,seu representante nesta �
estão assentados em informações precisas do nosso tltuto, Caixa Postal n-, � @)
balanço, entretanto, para quaisquer outros esclareci- 2.500, São paulo.; cidade, a fabrica de Moveis de ADOLF

;mentes que forem solicitados, estaremos ao inteiro
.

• •
'

• •

dispôr. HERMANN SCHULTZE, sita a Rua
Queremos agradecer, de público, aproveitando- �

.
I

�nos do ensejo, a confiança dos aclonlsras para com �AC08 E ANÊMiCO::.1 •• Barão do Rio Branco N. 964. • •

esta diretoria' e 'ainda a eficaz e sempre provelrósa Tomem: .'

cooperação que esta administração recebeu de todos VINHO CRE,OSOTADO @.� .

.

'.

.

@�
os auxiliares de nossa firma, no feliz desempenho .. 5 I L V E I R A • • @@@,;.@®A®@.;..®@.i.®®;.®@..i.®@.i@@6.®@i.®�@J®@.i.@�'
de suas ocupações.· , Empregado cola êxito IIU: ,

Éra O que ttnhamos a relatar. Tosses IA LUG A • S E Auto Jaraguá 5 AIaregué do Sul, 31 de Dezembro de 1950. Resfrl·ad·OI J
•

dSI"
.,

. em aragua· o u Indústria e Com.ércloFriedrich Barg - Dir. Presidente Bronquites
Faustino P. Rubini - Dir. 1écnico Escrofutos.

, Sérgio Thomsen - Dir. Auxiliar
Auto Ja,raguá- S. A. -

Indústria e Comércio
,Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina

BALANÇO GERAL,
encerrado em 31 de. Dezembro de-' 1950 l.ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

'ATIVO

�(jto Uaràguá
. Indústria e Comércio

, l c.Ó ,,). - f!
,

�

t
'1' t

RELATÓRIO� DA DIRETORiA
Senhores Acioniitas�: f' �

ImobUizado
Imóveis
Construção

Estável
Móveis & Llreneíllos
Máquinas
Ferramentas
Direitos

'

Titulos ao Portador
Disponivel

Caixa
Bealfsavel a curto e longo prazo

Combustivel 40.486,00
Acessórios 70.790,20
Contas Correntes 1.351,00
Contas Correntes Mensais 23 045,90
Contas a Receber 24.680,00
Capitalização 1.480,00

Conta da Compensaçio .

Valores em Caução

258.633,30
219.886,60 478.519,90

�6.391,50
57.079,20
101.977,40
7.169,10

269.000,00

TÖ'NICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

COITRA CUrA,
QUEDA DOS CA·

BELOS ! DEMAIS
AFECtOU DO

.

.
Um prédio parq lndus

trla ou arrnezem de 6 por
20, á rua Mal. Deodoro da
Fonseca no. 319 fundos.
Tratar no Certurne lere

gué, com o sr. Arnoldo
L. ôchmlrt,

Assembléia 'Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO1.l:=O"""".- Conn lescenças
VINHO CREOSOTADO

Por este edital de convocação ficam convida
dos os senhores acionistas a se reunirem em As·
sembléía Geral Ordinária, . em sua séde social, sita
á Rua Mal. Deodoro da Fonseca, em jaraguá do
Sul, ás 15 horas do dia 28 de Fevereiro de 1951.

.

ORDEM DO DIA:

É UM G.EFtAo<m DE SAÚDE.

DomésticaFARMACIA NOVA
1.) - Exame, discussão e aprovação das con

tas da Diretoria, Parecer do Conselho
� Fiscal e do Balanço;

, ,

2.) - Eleição de Diretoria e do Conselho
Fiscal;

3.) - Assuntos diversos de interesse da so-

ciedade. /

Achem-se á disposição dos srs. acionistas, os
documentos a que se refere o art, 99, do Decreto
Lei 2.627, de 26 de Setembro de 1940..

Iareguä do Sul, 26 de Janeiro de 1951 ..

Friedrich Bl:rg - Dir. Presidente

de BOBEBTO :rt H,OBST.
Familia de trato, resi-

dente em São Paulo, pre
il que dispõe de maior sortimen- cisa de uma pare rodos
to na 'praça e oferece seus arti os serviços domésticos.

gos á preços vantajosos. Ordenado Cr$ 600,00
Rua Mal. Deodoro·3 Jaragua Mais informações nesta

��redação.
461.617,20 �"""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.""''!!!''''''''''''''''''''''''''''''--------�---��

28.262,80

161.839,10

, 30.000,00
1.160.2:-l9,00

Nlo Exigivel
Capital . 1.000.000,00
Fundo Reserva Legal 5.647;20
Fundo de Depreciação 9.272,50
Fundo de Reserva Especial 7.963,30 1.022.883,00

Exigivel a curto e longo prazo
Contas Correntes

.

58.920,00
Contas á Pagar 28.436,00
Dividendo 20.000,00 107.356,00

·

Conta de Compensação
Caução' da Diretoria 30.000,00

1.160.239,00
\

-

laraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1950.

Friedrich Barg - Dir. Presidente
Sérgio Thomsen - Dir. Auxi.liar
Faustino P. Rubini - Dir. TécQico
Eugênio Vitor Schmäcfcel - Conta
dor reg. C.R.C.S.C. 16.001.

Auto Jarag;uá S. A.
Indústria e Comércio

jarllguá do Sul - Estado de Santa Catarina

Demonstração da conta de "Lucros e Per
das", encerrada em 31 de

IDezembro de 1950

DEBITO
Despesas Gerais

· Fundo de Reserva Legal
. Fundo ,de Depreciação
Fundo de Reserva Especial
Dividendo 1950

A Comercial Ltda.
Advocaci.a ___, Contebllidede - Seguros
.• Planos econômícos e contábeis de .en

tidades cotnerciais, industriais, agrícolas e civis
. de fins econômícos, .

.
.

• Elaboração de' contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais São .convocados os senhores sócios desta so-

de escritas - Impôsto de Renda. .

cidade pare a Assembléia Gesal, á realleer- se no

• Fuzões, encampações e alterações so- dia 10 de Fevereiro de 1951., as 10 horas, em Barra
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so-

I
do Rio Cerro, afim de deliberarem sobre a seguinte

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi- ordem do día ;:

. nutas para lançamentos relativos as fuzões, I 1. - Aprovação do Balanço e contas do exer-

eneampações, alterações e modificações sociais. I Cíci? _de 1950.
. _

• Dístratos sociais - Cancelamento de ! 2. - Eleição da nova .dlretorla.
firmas _ Levantamento de balanços - Minutas 3. - Eleição do n<;>vo Conselho Fi�ca1.
para os lançamentos relativos s Iíquídaç ões. 4. - Assuntos de ínteresse da SOCIedade.

• Perícias judiciais e extra-judíelais -.Re· NOTA: - Achem-se a disposição dos snrs.

visões e Parecer - Assistência técnica contábil, acionistas os -documentos á que se refere o artigo'
jurídica e fiscal.

.

9Q, . do Dec'reto-Iei n. 2.627, de 26 de Setembro de
• Assuntos trabalhistas - Naturalizações - 1940.

.

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer- .

. ßdrra do Rio Cerro (Jaraguá do. 'Sul) 4 de
ciais em geral. I·jan.eiro. de 1951.

• SUB-AGENTES DA OOMPANHIA WOLFGANG WEEGE

NACIONAL DE SEGUROS "I P I RAN-
Direror Presidente

Indústria e Comércio W. Weege S.' A.
Assembléia Oeral Ordinária

CONVOCAÇÃO

GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do' Trabalho - Automóveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Bua Mal. .Deodoro, 136 - Caixa posta�,.19
'

- JABAGUÁ '00 SUL - .

I
Leva ao conhecimento da praça que

, fechou sua .filial desta cidade, agradecendo
��rgio Thomsen - Dir. Auxiliar a pr.eferência que sempre lhe foi d a d a e
Faustino P. Rubini - Dir. Técnico continuando a disposição de sua amavel fre.
Eugênio Vitor Schmockel - Conta- guesia -em Joinville, á RUA DO PRINOIPE,

.

dor reg. C.R.C.S.C. 16.001. 860,'onde com prazer rece�era ordens.

AUTO jARAGUÂ S A.
Indústria e Comércio

CASA· DAS TINTAS
I

A MAIS A'lVTIGA CASA DE dO'INVILE

250.880,50
4.137,30
9.272,50 Parecer do Conselho Fiscal
7.963,30

20.ooo,öo O Consélho Fiscal da Auto jaraguá Socieda-

292.253,60 de Anônima - Indústria e Comérció, t�ndo examina
do detidamente o 'balanço geral, documentos e con-

78.599,20 tas da mesma sociedade, relativo dO exercicio en-

14.020,30 .cerrado em 31 de Dezembro de 1950, é de parecer
199.606,50 que sejam os uocumentos aprovados, no� seus

2r7,60 precisos têrmos:

"'!!!2"!!!'92'!!!"."'!!!2'!!!"53'!!'Ó,"'!!!60- jaraguá, do Sul, 26 de janeiro de 1951.

J
'

d S I 3 d O b d 9 O as.) - Paulino Pedri
aragua ou, 1 e ezem ro � 1 5 .

Adé/ia D; Müller I

Friedrich Barg - Dir. Presidente Tobias Muller

(jHÉDITO
Combustivel
Acessórios-
Mão de Obra
júros & Descontos

OFEREC·E
- .

Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,
Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gessot.
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para janela. ,

MATRIZ:

RU! DO PRINeIPE, 860, - J O I N V I L E

'LiDER, DO COMÉRCIO DE TINTAS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfi'ca AVENIDA Uda.)'
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JARAGuA DO SULANO XXXI· SABADO 10 de Fevereiro de 1951 SANTA CATARINA

LOCAIS Matou
,

a avo, a

ficar com-
•

mãe e o pai
herança,
\

-

para
Bodas de Ouro Oerro; Eugenio Soares re-

n d
. sldeme em Oorupá e a

Modea os de seus filhos, sra Iusrtne B t I' _

genros, netos e demais
. I er o I, esp�

parentes e amigos, feste-
sa .do sr, Alvaro Bertolí,

leram dia 7 do corrente resl�ente em �ereu Ram?s.
BAd·

Dia 15 o Jovem Hemz
s1!a� o as de Ouro. o BIosfeld, filho do sr. Erl
dlstlnto c a 15 a I, e ,:elhos co Blosteld. No die 15 vê
moradores �est� cidade, passar mais um anlversé-
sr, Adolfo Fiedler e sua, rlo narerrct F t'
di 'h' d

10 o sr, aus 1-

igna cornpan eira a.
no P Rubin' lnd trl I

Liane Fiedler
.

.
,I, I us rIa

..' nesta Cidade. Na mesma
«Oorrelo do Povo» os fe- data a

� 'I' Th
licita

sra, ot via ,0f!1-
•

sem, esposa do sr, ôérgto
Balalogo Fulebol Clube Thornsern, o menino Artur,

filho do sr, Alfredo Vase).
Da Sociedade ßotafogo E ainda na mesma data a

Futebol Clube de Rio Cer. sra, Thereza Rau, esposa
ro, recebemos e agrade- do sr, Waldemar Rau.
cemos a comunicação de I Dia 16 o jovem Angelo
sua nove diretoria, que fi·' Pedrí, filho do sr. Antonio
cou assim constituida: Pedri e o jovem Guílher-
Presidente - Virgilio Ru- me Schmidt Inr. filho do

bini (reeleito); Vlce-Presl- sr. Guilherme ôchmldr, in
dente - Alfredo Bruch; lo, dustrlal.

Secr-:t�rio o

- Anton!o. M,
.

Dia 17 a sra, Elfriede
Correa, �. S�cretarIo - Nlcolíní, esposa do sr.

Alvar? Plazera; 1°. Te- Cilio Nleolínl.
�uuretro - Albre.cht Konell
(reeleito) e 2°. Tesoureiro
.: Umberto R,ubini.

a
Condenado a morrer na câmara de gaz fez seu último

pedido: U'a mascara contra gazes
.

A famfiia Rogers aos ça para Lilly e seu filho
olhos de todo mundo não Courrney, caso morresse

pareciá desajustada como a velha. Irada como vivia
era. No entanto, o desa- Lilly e necessitada de dl
lusternenro que a corroia nheiro, resolveu matar a

transformou o bangalô próprla mãe; mas, pare
onde morava, em Los An. não ter complicações com

geles, em um entro doe a polícia, simulou suicl
mais monstruosos crimes. dio. Saiu a compras com

A polícta da Califórnia o filho; demorou muito e

possui em seus arquivos de voUf) encontrou o ma

a história que se segue, rido, Rogers, nervoso, dl
contada pelo próprio zendo que ö velha se

Courtney Frederlck Ro- conrorcfa em dores. O era

gers, o mats novo de fa- que tinha .sldo rápido e

mília tarada.
.,

logo morria a mãe de
Courtney era um jovem UHy. Veio o médico e

organista, de 24 anos, passou o atestado de óbl
sempre tivera sido muito to: "Angina pectorts".
mimado pela mãe e dts- I Uma vizinha dissera á
seta ao psiquiatra que o' Ltlly: .

examinara:
'

- "Sabe? Parecia sín-
"Nunca beijei uma mo- toma de envenenamento.

ça, Tenho sôbre questões
-

sexuais, apenas uma edu
cação acadêmica. Nenhu
ma experiência.

l\1ATOU A MÃE
A explosão tora do gez,

a� portas esravám fecha
das. Inconsciente, o ho·

Lilly ficou furiosa, pols mem morreu logo depois
, ela havia de fato envene- 110 hospíral. O jovem

AJUDOU A MÃE A nado à mãe antes de sair' Courrney teve então pe-
. MATAR A·cAvo a compras. 'Mas o ceso quen�s.cornplicações com

foi encerradö, � a família e POhCI�, mas logo advo

Criara se Courtney com entrou na posse
.

da he- gado tudo ficou em ordern:
sua mãe, Lily Rogel's, seu rança. "Sulcidio provävel"..
pai, Courtney Corrrrnodo- Foi então que o jovem
re Rogens e sua avó ma- Rogers pôde ser educado
terna, viuva, Sophie Stie- e aprender música. Courtney . porem, não
gelmann. Um �ia quando o rapaz ficou impune por muito
Esta vivia a aconselhar já tinha 23 anos, sua mãe tempo Tudo por· causa

a filha Lillya divorciar-se deu-lhe unia surra. Éla de um pecadilho que co.

do marido; um sujeito, co· aliás, o tratava sempre meteu, por causa' de sua

mo di,zia ela "q�.e ��o' fi-I como crian�lI. ,falava lhe mania de roubo. FO. i Ö

nha. eIra nem bem:.. como a uma criança.
_
caso de uma jóia que ele

LIIIYt como gostava do Courtney começou f'l roubara. Tudo ficaria re-

marido, entrou a devotar odiar a mãe e um dia, na solvido com uma senten.

I Ód.
ió mortal á mãe. A ca- ,:es�era de um recital �e çasinha dito

ineXPlica.v.
el.

._I!!El!!ii!i!iEl!!E-El'· "'iiI!!lI!iI!EDSi!l�_lIIle__

lIlmll
sa on.de morava, era de orgao d�le, ela se sentl.u mente a um comissário:

Procura·se proprIedade da velha. A· mal subitamente. O marl- - "Suponho-que .0 se-

lém dessa propriedade
..

e do tinha saido para o tra· nhor sabe que eu' sou
I a�gumas outras, hayla �alho. 9uando vol!ou,. o Courtney Fred Rogers,

11IIßd?
um �eguro de Vida fr.lho nao estava. LlIly Ja· filho_do homem que se

de cmco mIl dollars e tu- zla morta na ca:na. Na suicidou na Av North
do isso--ficaria de heran· mesa da cabeceira um vi- G��e em -Outubro passa'"

=:.
do .

m Investigações e interro-

I A esposa, filhos, filhas, gen- �����:�:;nJ�ra� �f��Sp:::
Muss guter Fachmann sein. Iii ros, noras e netos do inesque- sado de moço.. Ele aca-

Bevorzugt ,verheiratet. m bou confessando que ha-

Yorzustellen bei, WA,.LIER GOSCH iii civel AGYLINO DA COSTA via ajudado a mãe a

III matar \ a avó/ e que havia

iIE__liIiI__.bi!l1'"_'_U=_E__�r_!llElli!· ..

I!!!!!!E!IIa Agradecem, sensibilizados, a todos que eliminado sua mãe e seu

os confortaram no doloroso transe por que pai.
.

pass,aram e vêm por este meio externar sua

sincera gratidão a quantos compareceram ao Condenando á morte

seu funeral e a missa de sétimo dia celebrada na câmara de gaz asfi-

em sua memória, b('m como aos que enviaram xiante" o tarado pergun-

cartas; telegramas e flôres. tou ás autoridades pouco
antes de sua execução:

Ivone Baloque

IniversjriDs Aniversariou-se no dia
9 do corrente a sste. Ivo
ne Baloque.
Com as fellcltaçoes que

por certo recebeu, junta
mos as do' «Correio do
PovO», desejando-lhe ínú
meras felicidades. EXECUÇÃO

Fazem anos amanhã a

sra. Wally Bräuer, esposa
do sr. Erich Th. Bräuer;
o menino Alberto José fi
lhó do sr, Faustino 'P. Ru.
bini. Ainda na mesma data
o er. Guilherme Neltzel,
sócio da Sociedade Gra
fica Avenida L�da., onde
é impresso o jornal «Cor-' Realizaram-se hoje na

reio do Povo».· sala das audiências os se.

Dia 12 o sr. Guilherme guintes casamentos:· .

H. Emmendoerfer, indus- MiguelWolodasczikcom
friaI nesta praça. .

a srta. Maria Ribeiro e

Dia 13 o sr. Ricardo Leopoldo Klotz com a srta.

Gumz, industrial em Rio WaHy Köpp-.

Casamentos

SERRADOR
p. Serraria Rio Manso,

competente e de preferência casado.
.....---- .. - --- _---------- ..

Gesucht

Schnittei'
fuer Schneidem_ühle am Rio Manso.

,,_ Um prisioneiro que
-----------�-------...., va'i ser executado não

tem o direito de fazer o
seu último pedido?

.

- Claro que ff�m, _

respcnderam. _. Qual é
o seu pedido?
- 'Eu· peço uma más

cara contra gaz.
É claro que isso lhe

foi recusado.

elini':. de Olhos _ Ouvidos lariz e' Garaanta do

........11••••1
MODERNA B PRIMOROSAMBNTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Ab10n Batista (Defronte a HA NOTICIA"

JOINVILE -

, Deband·ada.
de banqueiros do bicho

SÃÓ PAULO, 9

(V.A.) -.Centenas ds
banqueiros e' agentes
de jogo de bicho. di
ante da pressão das

autoridádes, estão fu

giddo para o Rio, ado
mitindo o que o cam
po de atuação é rnaís
vasto com a possíbí
lidade de sobreviven

cia das atividades.
Afirma-se mesmo

que os bicheiros pau: .

listas sabem que não
serão hostilizados pe
los colegas 'cariöcas,
desde q ue instalem-sé
em pontos d-iferente�> :

havendo entendimen

tos á respeito.

.os portadores dos
títulos em vigôr que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido. 1

I

COMBINAÇÕES CO"TEMPlADAS
NO SORTEIO DE

-

Janeiro 1951
DAL
HVP
C-H H
S Z D
KOY
E L C

Escritório de S. Catarina
.Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Alonso Barbi

SEDE SOCIAL__,.
RU4,DA ALFÃNDEGA. 41·ESQ. QUITANDA

, (Edlficlo SulacapJ

810 DE JANEIRO

I

dro de comprimidos con

tra lsonla estava vazio.
Debaixo da sua cabeça
um chumaço de algodão
com cloroformio. Toda a

casa estava fechada e to

das as torneiras de gaz
abertas.
A policia declarou:

.

_ "ôulcldlo".

Courtney tornou-se cb
unico dono. da herança
mas teve uma questão Formas para pudins,

com o pal que queria pos-
Banho Maria e ou

se dos bens, O rapaz,
tras de folha flandres

brigou, esbravejou. A noí- Óheringas para enfeitar
re os vizinhos chamavam bolos: outros artigos V.S.

bombeiros Ie policias. Uma
encontrará na

éxplosão e incendio de- CASA REAL

voravem a casa dos Ro-
gers. Lá dentro estava só -H'..

•
..
•
..··.:�..•..•..�··..•..�·r.::}'..•..···�H

.

o pai de Courteney. P Produtos :J.
�. �l

.
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