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Tratar no Cortume Iara-
��������������������������������!�����������������;.���_guá, com o sr. Arnoldo
ANO XXXI - JARAGUA DO RUL Domingo, 25 de Fevereiro de 1951 Sta. Catarina - N.1.631

L. ôchmltt.

em Jaraguá do Sul

ALUGA-SE

Um prédio pera Indús
trià ou armezem de 6 por
20, á rua Mal. Deodoro da
Fonseca nO. 319 fundos.

POLITICA Notas s Notícias Terra Virge�,

Com a composição do' esplanando qual será sua A Agencia do correio inOU"S6 que um grupo dê
secretáriado do sr. Irlneu] atuação no parlamento. de São Paulo, trabalhan- 800 comunistas encontra

.

A todo instante, baixa uma mensagem coles-Bornhausen, ficou asse- Em Ieragué, o ilustre do 2i horas por día, em va 'Se a menos de o i to tial... Quantos a recolhem?
'

gurade a maioria que escritor e político falou 3 turnos, expediu desde quilometros em.linha reta Para cada dor, existe um bálsamo. Para cadaapoiará seu governo ne na rádio, num dos seus 1922 até agora 330 míl l dê Ohechon, e outro de esperança uma doçura .. E o homem vive e morreAesembléta. Legtslatlve, brilhantes discursos, já telegramas, sete e meio 600 homens á metade do Imerso I?-as su�s mágoas!composta esse maioria tão apreciados pelo povo milhão de cartas. caminho entre Wanju e. .MUl�o maís admírävel não é o exemplo dosdos depurados da UDN, cerarlnense. -x- Oheohon Sexta-feira hou- IrracIonaiS. e das plantas que, às vezes; nada pe-PTB, PRP e PS::>. -x- No Brasil" para cada va somente ações esporá- dem e muita vez se mostram satiefeitos ?Não será. de estranhar O sr. Ministro da Agri- 100.000 habítàntes ha 146 dicas elJl torno de Wonju
.

Mas o bomem é uma súplica perene I Pede
que rambem elementos do cultura, atendendo 'a um doentes de cancer, sen- e pscaramuças proximo sempre mesmo quando dá.

J

Quer sempre mais do
P.SO deêm seu apôio ao convite do sr, governador do que 43.800 brasileiros de Pyongyang; no extra- que o que. Pode caber no seu próprio corpo e na
novo ioverno, espectel- lrlneu Bornhausen, vtelra- morrem anualmente 'des- mo oriental da frente. sua propria alma. '

"

mente nas prcposlções de rä
'

Santa Catarina na se mal. Dar, pois, seria o mais simples.ordern adminlsrratíva que epôca da exposição agre- -x- TOQUIO. 17, sábado M� Dá:_nos, suplicam os humildes, e teremos.
forem encaminhadas eque- ria de Lages, ou seja no Em Recife, em poder (Earnest Hoberecht, cor- as nao. i1abem o que terão.
la Casa dö Leglslanvo, próximo mês. de um falsário; a policia respondente da UP) - -f TomaI, dizem os outros, e não sabem o
dedo, que; não 'he motivos -x-- preendeu 27.QOO cédulas As tropas aliadas centra- que o ereeem,

,

pare criar uma atemosfera Foi submetido li uma falsas de um mil cru- atacaram ôntem, sexta-
.

E não no sabem porque ignoram que as
de dlvergencíes

.

entre o intervenção clrurgtce, num zeiros. O espertalhão feira, os comunistas cuja coisas tem valor diverso- conforme os que as
poder estadual e os do dos hoapítets do Rio, o conseguiu fugir, tendo ofensiva de cinco dias possuem.'

,
-

munícjpio, já que existem er.. deputado Nereu Ra-, apenas conseguido pas- na frente ce.ntr�l 60n�a-,
'Assim, é. como se a própria .Vida dissesse:,

muitos deput4dos cuja 151- mos. .Ór sar 8 notas. na parece ter ficado pa-
- TornaiS o que puderdes tomar.

tUl2ção dos - eeue eectoree
-

O polltlco cetarlneúse -x- raliuti-a em coasequên- H/' ..

'

.
'

eleitorais estão ein mãós deverá dar alte dentro de FRENTE DA CORÉ IA, oia das vultosas baixas a 08 que tem muito e há os que pouco
pessedlsras.

'

'poucos 'tliáS. 17 (UP) _ Os franceses sofridas pelos vermelhos �em. Mas at medida para a dádiva e para o g'ozo
Um espelho desse sí-, '

-X-, e norte-americanos eontl- que se calcula atingem o que/� e� � o que custa a encontrar-se, e é
ruação, que certamente - - O diretório Ioca! da nuam mantendo urna eu- talvez a mais de 100.000 o que e ermma o valor de cada coisa.
influirá nas -deiiberllções UDN inccrporado, visitou nha saliente em território em um mês. A despeito Const.ncio C. Vigilesteduets, temos nos mu- o governador lríneu Bor- comunista depois de oito das tempestadee de neve

nicipioá de Itajaí e Mefre, nheusen, entregando lhe a días de _ sangrenta luta, e das nuvens baixas, que -------,--------------
onde ra 'a maioria' seguínte expresaívemoçãoj em que foram destroça- rednsíram _!ls. atividades' dente Café Filho

decla-IL O C A I· 5dos vereadores conetltuís- «O 'Diretório Estedual das f o r ç 1'1 s comunietas aérea ao mm�mo e oeul- rou à reportagem uesem elementos _<lo PSD, da UDN, reunido espeel- calculadas em duas dívi- taram .os mOVl!_lletntps d�s na próxima semana qirâforam eleitos pare presl- almente para, apreciar li sões. Segundo um calcu- oomuntstas, es es nao conferenciar eom o 'Pre, Comlltte ao Bicho. Do
dentes da' Câmara os atuação de Vossêncie con- lo oücíal, os norte-amerí- efetu.aram nenhum !ta- sidente Vargas _ programa de governo da
udenistas Francisco Can- cernente a atividade poli· 'oanos causaram aos ver" que Importante e� toda peito da COnstitui:a./::s U:nião Democrática Nf!oziaoi e Dr. Mario Andra� fico-administrativa do seu melhos 32.800 baixas a 8 frente de Operaçoes, de mesas da CâlDara e do manai, o que deu motI
de S�po�i.Ui. .

.

,

I governo, ap6�. estud�r 0. �ito dias' ante� de. PEllle- 145 _qu.Hôme. tr.os d.e. e�- Senado .. eODiente depois, vo talvez a mai.or soma
, .E Justlflcam' ",,"9 �ír" Q.rf�!J���Dal Uf1rem e_��1o��.�11':- ��Wl-o._ ' ,�J�:c. !����.- 8S de. bav.e.r, .epnfaren,ciado"� votos, _esp'eelallIl.�ntecos -

essos (fecls6es com e pilrh.cmarm:enre<> (fê �a. 'qua.ntO dadoJ;_nao ofiCIaiS tr:npas anaaas '8$sestaram com o Pres1dente"é> qUe en�os-
.. C'í1staoft, fuI'

li alegação de que para Oatarina, decidiu� por una- coligidos' d 'e s d e então, Violentos golptJs so�re, o �r. Café Filho 'dirá pOl" .certo a lu.ta que o
o bem do municipio, deve nimidade, primeiro dar, in- indical'am que os comu- os vermelhos, ('m varlos qualS os nomes dos fu- partIdo prometia encetar
haver essa harmonia, di- teiro aprovação a politica nistas peIderam naquela pontos. O c?rresponde�,- túros integrantes d contra todos os vícios e
vidindo-se o's 'postos. de é'oansão dos partidos, zona cerca de 10.000 ho� te da "Umted

.

Press. mesas dire�oras. Have�: cancros socias que lhe
Tudo ,leva a crer que estabelecida pelo gove'rno mens, entre mortos e fe- Jack Bu�by, Informou uma total renovação deram uma boa margem

essas decisões tenham do Estado; segun�o, apro- ridos. que os ahados. 18�lçaram Isegundo informou o sr' de votos. O cumprimen�sido tornadas em comum var jguall'Qente li Ofiepta- L '

seu ataque mais vIgoroR,? Café Filho. eohl -

ã
.

to dessa promessa não
acordo c.om �s 'd.eputad9s çã� �eg(Jida por' um. a.�Qlo rFR�NTE I?A C.ORÉIA, con.

tra o forte flanco OC1- d?s dois �epu.tà:�c��e� I é somente um imp�ratidaqueles mu.mcíplo:., nã<} pohhco ao g�vern? (ed,:ral. 17 (UP) .

..;_ �nformou-se denta:l da fre�te da DIstas LUJZ Augusto e
va �oral, mas mUI,. es-lhes faltando o apoIo do� Essa moçao fOi assrnCl. que foram aVistadas tres ofenSiva com�.msta, no: Ruy Santos. . peClaImente á obedlen-

homens sensatos.
'

da por Paulo Fo�Jes, lien- colunas comunistas de centro. da Coreia, ao sul cia a lei e defeza da
-x-'- rique Rupp J o r., João uns 2000 homens. cada de O�lpyong. -x� propria fa:milia catari-

O sr. deputado' Jorge Bayer Filho, Osvaldo Ro uma ao �ul de Wonju, -X- nense.
Lacerda está percorr-endo drigues Cabral, Arnoldo porem. Poats anunciou O governo do Estad� R;I<?"_ A imprensa Nessa diretriz não po-
o Bstado, levando ao da Luz, Wanderley, Jor., quê talvez haja. duplica do Paraná resolveu �us- notICIa que O presidÉmte de, haver transi�ncia,
eleitorado que o elegeu Oswaldo Bnlcão Viana e ção pelo meno!': de Ullla pender por um,' ano d? Bap�o do ,Brasil, sr. sob pena de. se tomar
para a Câmara Federal, João J. de Souza Cabral. coluna na infórinação alu- qualquer transação ,de RIcardo Jaffet, Convidou como inicitamento ao
os seus agradecimentos e , dida. Igualnlente iufor- terras� dadas !,-S grandes o celebre dOlltor Scha- proprio crime, oficiali-
__________________________

·

__'� ne���fu�Mnog��� copom��o "o�n�oMu� �e a�
verno antt-'rIOf, onde mago qas finanças de pune, não somente por
cerc� de 100.000 con- Hitler", para Vir' ao Bra- infração a pro.pria eco
cessoeli

..

, de terras foram sil, colab()r�r 'no reer- nomia popular, mas tam-O sr. Getulio Vargas' assinou, na ParaM e recaiu em pessoa altamente dadas Ilegalmente. guime�to da situação fi- bem a moral pública.pasia da Viação, o decreto de nomea credenciada para o desetiJ1Jenho da en· Tambem f_?ram exone� nancelra do pais. O dr. Quer o Partido· do Bri�'ção do engenheiro civil Raul Zenha de trincada função, na qual se entrossam
ra.dos. quaSI ,t_?dos, os Schacht depois de sub- gadeiro 'inaugurar umMesquita para o cargo de diretor su- os problemas economicos_ regional e alIlhados POlítl.COS no- metido a f.Uidoso pro- regimen de honestidade,perintendente da Rede Viaçãó Paraná- nacional, coth os de segijrança e d_ e,.fesa d It TlDea os nos u Imos .me- cesso no ribunal de de moral púb.lica, de'Santa Catorina, que assim substituirá do Brasil meridional. Exercendq até
zes do governo_LUPlOn.. De.snazific�Ção aliado, combate ao vicio.o dr. Rocha Kuster, nomeado para esse agora o cargo de diretQr do D�parta A t f b 1 dalto cargo quando da exon�ração, d mento do Trafego, o, dr.. Ri;lurZenhd de .

s ex?ueraçoes alDOl a so VI Q pela diri - C.begou a hora. De.mos
pedido, do cei. José Machado Lopes. 'Mesquitapoderá enfrentar, ,pe_I<> c,onhe' g�m (;\.nnl.bares de fun- mente de �erparticipad..o o exemplo, como, 34 o

ClonárlOs. da 'conspIração fra.cas· fizeram em' outros Es-A nomeação do dr. Raul Mesquita cimento direlo qu� tem de todôs 05 as-
.

-x -. . sa�a em 1944, COntra' o tados.veio dar fim a urna série de palpites s!lntos ferroviários e economicQs postos RIQ - O VH�e-Presl- ReIch. (Cont. na última p�g�)em torno do preenchimento efetivo des á sua �e:soILlÇãO e estudo os enoargos
se cargo di} administração fed.eral no que 8ôbte os-,seus' ombros l!gora recaem.'

o sr.. Governador Irineu"Bornhau�en cU[J}primenta o n o vo

Seêretário< de Seg�ranQa Pl1blica
O

cargo de

D r. Raul Mesquita

-

A posse do Dr. L,Diz de Sou�a
:)

Écos da posse do Dr. Luiz de So_uz�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por ignorância ou-co.
modismo, há mulheres
que, para não ter filhos,
se submetem a "ínterven

Osmar D�a'te §ões" ..ipc�lcadas�· pela
Escrivão

É UM G!lItADOR DE SAÚDE. mconsClenCla e pelo ehar
_____________________ Iatanísmo. Ora, como é

. sabido, tais processos·

E 'D I·' TA' L vão ofender órgãos muito
delicados a, além de cau-

O Doutor João Marcondes de Mattos, sar irritações,· infecções
' '$/'

Juiz de Direito da Comarca de Iara- e ruturas, podem produ- ôpríngs, Estado de Colorado, onde Iíxararn residência.

guá do Sul, Estado de Santa Cata- zir uma das maís graves
. A fot?grafia acima foi tirada no convez do navio trensporte da marinha

- .

rina, Brasil, na forma da Lei, etc... e martírísantes doenças no�te-amtmcana «General ôrurgts», no qual a farnilla viajou até os Estados

TORNA PUBLICO, de acôrdo com ii lei, que
- o câncer uterino. Umd?s. Nela vemos o reverendo Edward E. ôwanstrom, di! etor executivo dos

OSCAR BEHRENOT, natural da Alemanha. nascido Quando lhe sugerirem �ervlços de Socorro de .Guerra da Conferencia Nocional Católica de Assisten

aos �9 de. junho de 1906, filho de Fernando ßehrendr certos, "tratamentos' e" CUI, ao lado da familia Ierone, da qual fazem parte --(da esquerda pera a direita)
'e de Juliana Bludau Behrendr, ferreiro, residente e operações" Iembre-se doa Richard, Marguerita, era. ôpue, Edmund e Irene. (Foto .USIS)
domiciliado em Guaramirim, nesta comarca, casado perigos a que se .expõe

'

, " \

d�.seja renunc!ar a sua nacionalidade de origem, afi� e do respeito qQ.e deve . ,

.

','
, .,...

. , ". .
'.

'

de obter a cídadanea brasileira, por meio de titulo ás sagradas leis da Natu- ,Vldr�� para Conservas, Manoel F da. Costa S A
d(l�lar�tório, tudo de conformidade com o disposto reza. --. SNES. ' :

. na tonais e estran- ' .,... . ".,'
'. •

' .•
no artigo 60, § 2!), da Lei 818, de H� de setembro de

,'relrös de 1/2, 1, 11/2 Ii-. " Oomércio e Indústria i

1�49. Quelquer cidadão poderá apresentar impqgna. tro� V. S. encontrará na ' A V I' 5 O '

çeo que tiver, no prazo de 10 (dez)' dias' contado Cure se!" 1!lah�s e poupe leu
,CAoA REAL.

,

' Acham-se a disposição des Snrs. Acionistas,
ne forma da Lei. E pera que chegue 1I0 co�hecimen bom dtn_�elro, co.mpran�o 8. l:·..

•
..
·
..
•
..�··..;.··.. ·

..··•..··J'··�.J'..•..•••..

::1 n.o éscr.it6rio' desta Sociedade á' Estrada Ttapoou
to de quem Interesser possa, mandou -o MM. juiz FARMACfA, ' NOVA�! ,.

P od t .

_ �'Zlnho, J'ai'aguá do Sul, os doc�mentos a Cl,ue se

expedir êsre edital, que será eííxedo no lugar de coso \ . .," '�:
r. u os .�' .refere o-art. 99 do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de

turne, publicado pela imprensa local «Correio do Po- de 'aaBEITO.• :8O'RST.,! ' : 'Setembro da 1940. -

'

, -

"

vo» e �o Oijirio Oficia,l, do Estado. Dado e passado II que di�põed�i�.lor.,sQttlmen. !AN rARTICA� -

.' �C'ß'Dcaç.ão, para, Assembléia. �era! Däill6rll
'

nesta Cidade de Jaragua do Sul, aos primeil:o dia, do to:n. Pf!lÇa.. �:9f�J'ece seu, arti

'1:'
,

. : .'
,Saa., conVidados os snrs. 'aCloDlstas desta so

mez de fevereiro

dO.
_ ano. de mil n?v_!centos e cin-, gos. t P,[e,ços; v��.j��I!IS�,,;,� '!.B'''bod'B·'' L.td ! .;,C�é.da.��, a com.parecerem.,.' á.'" .Asse.m.. b.,Iéia �era.l.' .0. r,-c?enta e �m.� Eu; Ney franco, e,scrlvaO,10 subscr-e-, Rua Mal. Deodoro. 3 Jara ua : e I as, oss 8.: dmár.18.8 rE!ahzar�se p�)as -lO-!I0r{ls" �Q�:çlla' 15 ,d,e

VI. (a) Joao Marcondes de Mattos, Juiz de Direito dà
g

: '. ." : ; Ma�ço; prÓxlmQi" na íséde J,S,OClJl! ,á E.stllada, ltapó�
comarca. Está c�nforme o original ,do gf.l� dou ,fé.

I : ..rrV""zy· • •• ..... ••...�: cuzlDh?� Jar4guá do Sul,.,�ara� deliberarem �sobI.le

Jaragua do Sul, 1. de (evereiro de 1961. ..�fii���.�.......��� ,

' a segUInte:,
a..tIJI:. ".�taI! ,ORDEM, DO DIA:

Ea'hr'lf1a" �n FOrramllnta� Anrl'nnlas
1. '7" �!a�:. ������·f�··:e)�fi��:aç:g :��r:���

In�úslril 'de Calcados filsch"-Irmaos l' ß.· 4
r u �!lu jj

DE

UII o Ku uu

pl, !�� ;Fi·i:�=::�!,�ll�:�I:;�' P�����:
t' PEDRO REN�EL �

·2 . ....,., Eleição do Conselho- Ftsoal., ,

Assembléia Geral OrdiDc:Írla '

. II"
3. - Assunto� de inter�.sse s9cial.

EDIT I
'

A "

Estrada Jaraguà Esquerdo
"

•

I
' . , ','

AL DE CONVOCAQ O
, \l Itapocuzinlio, JarJguá do Sul, li ·de Feverei-

Pelo presente ficam convidado� �'senhores '
JARAGUA DO SU!!..._: STA. CA:rARINA

i
ra de 1951.

8ci�ni5t�s a
_ c�mparecerem a assemblé'ia g�ral

41 Executa-se ,qualquer serviço de ferramentas
.

Manoel F. da Cosia, Diretor�présidente
ordmárIa a realIzar-se no dia 14 (quatorze) de

b
agrícolas para uso de lavouras, como: ·João LBcio da Cosia, Diretor-comercial

Março do corrente ano, ás nove horas na séde
. Machados, Enchadas Foices etc. ------------ ,-----------

���aldOafár:!:de delibérarem sôbre à seg��nte or- v��•.ran:;•.en��idO I Deol"eto N. '1.0·
1.) - Discuss�o e aprovação do Balançoe,

��"".. �RTUR MÜLLER, Pr�feHo I\1lJni<;ip�1 d,e jara ..

mais documentos referentes ao exercí- �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!!�-!'!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�' guá do Sul, consideran�o a redução da matricula.
cio de 19ÕO�

.

constatada na escola da localidade de 'Joà9 I>ess'ôa!
2.) - Eleição do Conselho Fiscal. A C.orT1erdral Ltda. a estrada ltapócuzinho, decreta:-' "

,

3.) - Assuntos de interesse social. Art. 1. - As aulas da escola da localidade de'
João Pessôd, a estrada Itapocuzinho, passam ii fun.
cionar em um só periodo, a- partir de I. de março'
�e 1951. "

'

Ärt, 2. - O professor 9uxiliar será aproveitado
em outro estabelecimento, revogadas as disposições
em contrário. ,

. Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 20 de
fevereiro de 1951. .

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

COgRBIO DO POVO

Edital
De ordem do sr. Dele- Duas 'certidões de nas- . Avi ri ao '}7\íblico e�

gado de 'Policia, dêste cimento ,nesta cidade, geral, que desta 'data em

Municipio, chamo a aten- pertencendo uma ao sr. diante não maís me res

ção dos senhores
'

pro- Jorge, Vitai e outra a 'ponsablltzareí pelas com

príetáríos e condutores sra. Maria Tereza Vítaí, pras que a sra. Martha
de veículos a motor e Obséquio 'quem as en- ôchwartz Seidel eventual.
para transporte de caro controu entregar nesta mente fizer em meu nome.

gas, que é expressamen- redação. Isabel- Alto (Corupä), 5
te proibido o transporte de Fevereiro de 1951
de passageiros em car-

ros dessa natureza. sem as.) Carlos Seidel
a devida licença' especial
expedida pelas'autorida-
des competentes. '

Os infratores serão pu
nidos com a' multa de
Cr$ 500,00 . (quinhentos
cruzeíros) de acordo com
o Código Nacional de
Trânsito.

'

Jaraguá do Sul, 16 de
fevereiro de 1951.

FRACOS E ANÉMICOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregado C8II bitD Da:

Tosse.
Resfriados
Bronquita
E.crofuto••

. Convalescença.
VINHO CREOSOTADO

I Castigo Certo

o escrivão
NEY FRANCO

Jaraguá do Sul, 10 de Fevereiro de 1951-
WALTER G080H - Diretor Comercial
HERTA' GOSCH - Diretora Técnica

Adrocacta - C(Jntabilidade -:- Seguros
• Plano.s econômicos e cöntábeis de en

tidades cDmerciais, índustriais, agrícolas e civis
de fins econômicQs. .

'

• Elaboração de contratos· e escritas -

Declarações de firmàs individuais e coJetivas -

LegalizaçãO - Minutas p'ara.lançamentos iniciais
de escritas - Itnpôsto de Renda.

• Fuzões, encampações e alteràções 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 -, G,ancelamento de ,

firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para 08 lançamentos relativos s liquidações.

• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal.

• Assuntos trabalb.istas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer-
ciais em geral.

-

• SUB·AGENTES DA CO�PANHIA
NAOION,AL DE SEGUROS "IPIRAN·
GA": - Fôgo ., Transportes - Acidentes Pes
soais e do TrabalhQ - Automóveis - Respon·
sabilidade Civil :- Fidelidade. "

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAGUÁ UO SUL __.:.

Acham'se a disposição dos senhores acionis
tas no escri,t6rio de-sta sociedade, os documentos
a que se refere O art. 99, do decréto-lei n. 2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

'
,

�I_��',
Celso Branco I

DESPACHANTE AOU,\NEIRO
sÃo FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina

Caixa P�.li�al 35 • End. Tel.•BRANCO» • Telefone 103
,

,Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio,
'

Despach�s de importação .do extrangeiro e por cabotagem,
exportaçao para o extenor e dentro do país, transito, ,

reembarque e reexportação, bem como todos os serviç')s
junto a alfândega de' São Francisco do Sul são executa·
dos com pontualidade e presteza, dispondo' para este fim

, de uma organizaçã9 perfeita com escritório e técnicos,

Dispõe de páteós para depósito de madeira junto ao qua·
dro da Estação e DOS 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 outras
MercaArias para o exterior do Brasil e

. LocaUdades Brasileiras

Despachante das principais firmas do Estàdo e
'do. Vostados Vizinhos.

,

2

�

d6loc.....__ .', ch�m
'

.

,EsfadQ5 I1nido
""':Acompánhada p o r

.seu's qUij(ro filhos, ehe
gou recentemente aos

Estados Llnldos a sre.
.Zinelde Supe, -da Le
tonia, que foi a 200 OQO°
pessoa deslocada a de
sembarcar em território
ri o r t e - americano de
acordo' com a Lei de
Pessoas deslocadas de
1948.
Ao chegar a Nova York;:
a familia foi recebida
por autorldades federa-

li; is, estaduais e munici
pais. A sre. Supe e seus

filhos, que desembarca
ram n05 Estados Uni
dos sob os euspicíos
das Filhas Católicas: da
Amér'ce, foram levados
á municipalidade de
Nova York pare serem

cumprlmentados pelo,
prefeito Vlcenr R. Im
pelllterí e

.

em seguida,
rrensportedoe por via
aerea pare Colorado

Portaria N. 16
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso de suas atribuiç"ões, resolve:-
'

O e s i g n a r a professora Maria Ivone Pater
no, para reger a escola daEstrada Ribeirão jararaca,
a pàrtir de 1. de março de 1951.

Registre·se e cumpra se

Pr,efeitura Municipal de jaraguá do Sul, 20 de
fevereir() de 1C)51

Artur Müller - Prefeito Municipal

Portaria N. 17
Artur Müller, PrefeitO' Municipal de jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições, resolve:-
O e S i g n a r' a professora Elisabeth Finta, pa

ra reg.er a escola da Estrada Ribeirão Grande do

Norte, a partir de 1. de março de 1951.
Registre· se e cumpra-se

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 20 de
fe\'ereiro de 1951.

Artur Müller, - Prefeito MuniCipal

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



. CORREIO DO POVO • DOMINGO, DIA 25·2-1951 -

Ipiranga venceu

Botafogo
I

21 De ordem do sr. Presidente da AssociaçãoRural de Jaraguâ do Sul. e de conformidade com'o Art. 33 dos Estatutos convoco os srs. Associa- REQUER IMêNTOS DESP f\CHf\DOSRealizou-se domingo o segundo goal para o dos para a Assembléia Geral Extraordínäría, a
próximo passado no gra- quadro local. Nesta altura realizar-se no dia 4 (quatro) de maio p/víndouro, 135 _ Nlvarso Pereira bras. _ requer cancela-·mado do Rio Cêrro, um os onze do time visitante das 10 horas, na séde da Associação Rural, afim

mento lançamento imp. mercador de gado. Cancele-se.grandioso encontro fure- redobraram seus esforços, de com qualquer número de associados presentes 126 _ Livonius & Cia. firma bras. _ requer se-bolístico; entre as equipes chegandomesmoadominar deliberarem sobre as seguintes ordens:
ja cancelado lançamento para pagamento imp.. Ileen ..principais e segundarias por completo seus, adver- 1. - Relatório
çe e indo e profissões, por não possuir agencia �estedo Botafogo E. c., e Ipl- sários, demonstrando su- 2. - Prestação de contas
municipio. Cancele-se, lançando o corretor da flrma,ranga E. O., ambos desta premacia em. c a m p o, 3. - Aumento da anuidade

137 _ Nelrzel & Cia . Iírme bras. _ requer eeíecidade. As 14 horas, deu- quando aos 25 minutos de 4. - Financiamento dos Associados.
cancelado lançamento pata pagamento imp. licençase o inicio da tarde es- esforçada luta, .novarnente 5. ,_ Reforma dos Estatutos.
e Ind. e Prof., por não possuir agencia neste Muni-porti va, com uma partida Vergundes numa senseclo- Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1951.
cipio. Cencele-se, lençando como corretor a firmapreliminar que coube aos nal 'escapada . marcou o

Emilio da Silva representante. •aspirantes dos esquadrões goal de empàte. Os ele-
Encarregado do Exp. 138 - Anron zahler alemão _ transf. lmp.. ter-presentes, cuja vitória foi mentes 'do Verde e Bren-

reno ediftcado, sito a rua Preso Epítécío Pessoé;l, vende 2 a O pera os do Ipi- co continuaram fazendo
dido a Pedro Kopiaki. Trensflra-se, observando o D.ranga, tentos marcados p r e � são sôbre a meta Dec reto N 1 2 F. o disposto no art. 111 e demals dipositivos dopor Artuzinho e Nestor. guarnecida por Mário; as- •

Código Trlbutérlo, .

.

Após um pequeno inter- sim Krause aproveitando Concede bolsa escolar 145 _ Germano Alvin Lenz bras.... transf. rmp,valo, a cancha foi ocupa- uma b o a oportunidade terreno' sito a estrada Iaraguä-Esquerdo, vendido ada 'pelos onze heróicos marcou o terceiro e último Artur Müller, Prefeito Municipal de jaragliá do Thomaz ôtenger, Sim. .componentes da equipe tento � da' tarde. Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas 146 _ Carlos Hornburg bras. _ rransf. ímp. ter-principal do Botafogo E. por Lei, decreta; reno sito a estrada Ribeirão Macuco, vendido a Ge-C., cuja composição anl- Tenho a destacar pera Art. 1. ....;_ E concedida uma bolsa escolar de
orges ßecker. Sim.mave seus torcedores, ins- a linha do lpiranga, Ver- Cr$ 70,00 mensais, ao estudante Amides Martins, 147 _ Carlos Hornburg bras. transf. imp. terreplrando-lhes a esperança gundes; que além de ser pera- que possa prosseguir seus estudos (Curso Gt- no sito li estrada Ribeirão Macuco, vendido a Albre-de uma ótima partida. euror de dois belíssimos néslo "São Luiz" desta cidade), pare ó ano de 1951. cht Hornburg. Sim. 'Lógo dada a salda, os tentos, foi o hornen lncan- ' Art. 2. - A despeza derermínada por esre de- 148 _ Alfredo Merbuardr bras. _ transf. imp.intusiasmados deíensores savel no comando do ata- ereto, ocorrerá .por conta da verba 3.84.2., do orça- terreno sito a estrada Itapocú, vendido a Willy ôas-Bdtefoguenses, em seus que. Quanto a defesa, de- menro vigente.

.

d
se. Sim.diversos ataques sobre a vo elogiar dois elementos Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 22 e

.

149 _ Alberto Becker bras. _ transf. imp. terre-meta de Paulo, marcaram que a muito vem deren- fevereiro de 1951.
.

_ no sito a estr�J1a Itepocú-Hanse, vendido a Geroni-'o primeiro tento, por in- dendo as cores Verdes e
ARTUR MÜLLER _ Prefeito Municipal mo Trintini. Sim.termédio de Rubini. Porem Brancas. Eduardo alem da

150 _ Ernesto Schütze bras. • transf. imp. ter-esta contagem, não per- cepacluede física e moral
reno sito a estrada Francisco de Paula, vendido amaneceu por mui t o no do que é dotado, demons-

D t N 11 Werner Karsten. Sim.marcador. Pois que aos rrou 'um verdadeiro isplri- ecre O •

151 _ Oswaldo Wolf bras. - transf. imp. rerre-vinte .mlnutos de lufa, Ver- to esportivo e de b o a
. Concede bolsa escolar no sito a estrada Ieragué-Alro vendido a Ana ôch-gundes numa brilhante jo- vontade em defesa de seu
.. wierkoski. Sim. '''-gada, com um passe de quadro. Paulo apesar de I Artur Müller, Prefeito Municipal de Ieregué do 152 _ Sregfrled Athanasio bras. transí, ímp,Mário, marcou o goal de estrear na posição de er- Sul, no uso das atribuições -que lhe são conferidas bicicleta vendida a Angelo Pereira. Sim.empate. Assim terminou a quelro por pouco tempo, por Lei, decreta: .153 _ Alfredo Neecker bras. - transf. ímp, bi-primeira fdse do empale, já está, em eondlções de Art. 1. - E' concedida uma bolsa escolar de cicJeta adquirido de Waller Meyer. Sim. .

com a contagem de 1 a 1. satisfazer o público com Cr$ 200,00 mensais, ao estudante Holende Merceli- 154 /_ A Equitativa _ SOCiedade Mutua de ôe-Após o. descanso regu-.I sensacionais defesas. �s- no Gonçalves, para que possa prosseguir seus es- guros de Vida . Requer cancelamento lançamentolamentar, iniciou-se a se- pera-se que Paulo n a o tudós (Curso Normal Regional "Heitor Luz" de imp. licença industri.a e proftssão, por não possuirgunda fase com notáveis abandonará a p05ição e Guaramirim), para o ano de 1951. agencia nem atividade neste Municipio. Cancele-se ovantagens para o Botafo- nem tã.o pouco seu time; Art. 2. - A desp. determInada por este decreto, cor- lançamento, caso haja qualquer atividade da requego. Aproveltando a opor- para que
- sej� coroada .de rerá por conta da' verba �.84.2., de orçamento vi· rente em seguros no municipio, proceda-se a i�scri-tunidade.JTarc-isio eom um· êxFto· ii brilhante, Qarf4m�a gente. .'

-, - '}i .. '. - -_ _. --� -" çãe Elo imposto sem ma,js aviso.
'_ f.:: •

__ -passe d� Rubini marcou que vem desempenhando. - Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 22 de 96' - Hary Carolino Frust-bras.-balxa Imp. au�--------- fevereiro de 1951. tomovel_vendido para fora do Municipio. Sim
..ARTUR M(íLLER - Plefeitó Municipal

o
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IEIllll1�r. §1lll[ Rrat§u[dr21 de Bdrndd. §.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

.... • .8SS. 8IS.I... .1t.eUI.IA
•••_Elle. I. •..•.8.&:: .Uma liLha completa de MOTORES naCIOnaIS e estrangeIros de alta e baIxa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
.2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HPt, 470 rotações por mmuto.

220 Volts, 50 ciclos.
•

••••I�••I 81 11181'••
BOMBAS para uso doméstico' e fins industr�aÍs: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofaslCos de 1/4 H�" .Marca LILI;Acom valvula elevadora acionadas por motores trlfaslCos de 1 GHP
sevindo até 50 metros de profundidade.

. Artigos IE�étrico§ lPara «)) lar
.

,Sortunento completo e variado de LUSTRES, CASTIQAIS LOBOS,
ARANDELAS. .

MATERIAL ELÉTRIOO' 'em geral para instalações de luz e

foça dá qualquer capacidade.de pedido SEÇÃO DE INSTALAQOES atenderá com presteza a qualquer Iinstalação de luz e forQa.

o

3x
Edital de ". Conv,ocação rrefeitura Munici�al �e Jara�uá �U �ul

por

Artefatos de. Alumínio
das melhores .Fábri

cas do país, Bacias de
todos os tipos e tama
nhos, Baterias, Pane
las, Bules, Ohaleiras,
Oanécas e outros mais
tem para pronta .en
trega a OASA REAL.

100 - Francisco Badde-bras.-licença construir
i r II II '__ iilliiiIiiiEi mausoleo na sepultura de Artur Baade, inumado do.

I cemitério municipal d� Corupá. Sim(SezÕes, Malárias, == 101 _ Leocadia Gabriel.bras.-licença estabele-Impaludismo I cer·se com lavandeira, a Avenida Getulio VargasMaleitas, Tremedeira =:
em Corupá. Sim

OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - I 102 - Carmt>lindo A. Foster-bras.- licença es
" Ca.psu las· Ant."seson.-cas

.

'1'.-_" tabelec�r-se com salão de barbeiro a Avenida Ge
tulio Vargas em Oorupá. Idem

Minancora" I 103 - Lourenço Robert!-bras.- licença estabe'
_ .. lecer-se com negocio de fazendas a varejo, a estra·Em Todas as Boas F&rmácias,.. , .. ,

, m' da Isabel-Oorupá. Sim. Pagando 03 impost�s devidos.
um produto dos LaboratÓrios MINANC0RAI .

104 - Luiz Carlos. de Souza-bras.- lIcença �s-.

.. tabelecer-se com BoteqUim e Resta!uante a Avemdaiii
.

- ,Toinville - Sta. Oatarina -. ' II Oetulio ,vargas em Corupá. Sim. Pagando os impos-III
._ !!!!!!!!!I!!.._._,.I!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!I..........._!!!!!!!!!!!!!I!••I!!!!!!!!!!!!.I9'....;;,·, tos devidos. . .;iiiiii!=:55!deslm!_n_Io.......IG.........=--'iiiiõiiiJl........i .......::�lm;=

105,- Willy Maffezzolli-bras.-transf. imp. terre-

B.·bl.·ote'ca no sito a rua Nereu Ramos, adquirido de Willy
Jantsch .• Co.mo !'�quer.

.

Municrpal 106 -- Walter Prosowski-bras.· transf. imp. ter-
reno sito a estrada Caminho Pequeno - Oorupá, adNa' qúalídade de escri- quirido de Miguel Arnold. Como Requerturário designado para a 107 -' Ouo Begalke - bras. - bras. transf. imp.reorganisação da Biblio. terreno sito a estrada Rio Paulo-Oorupa, vendido atéca Municipél!l, convido a Artur Begalke. Sim

todos os que possuirem .

108 - QHo E. Begalke-bras.-transf. imp. terrelivros da mesma, os en- no sito él estrada Rio Novo-Corupá, vendido CI Al
tregar até o dia 5 de freáo Glafz. Sim
Março, afi'ß de ser dada 109 - Afonso Guinter bras. - licença estabelebaixa da' responsabili-I cer-se com botequim a est.rada São jo�o, neste. Mu-dade. nicipio. Sim. pagando üs Impostos deVIdos.Prefeitura Municipal de 110 - Hilton Viana bras. licençó estabelecer-seJaraguá do Sul, 21 de com Armarinho CI ·Avenida Getulio Vargas em 00-Fevereiro de 1951._ rupá. Sim, .pagando os impostos devídos. .

Jo'io • Verblnen
'

1q . Fernando �. da Silv� bras.. I!cença es-

E
.. ,..

P d
-

R tabelecer-se com boteqUIm a Avemda GetulIo Vargasscrlturano, ara0·
em Oorupá. Sim, pagando os impostos devidos.

112 - Rita Fey bras. - lieença estabelecer-se
com salão de. cabelereira a ruá Princesa Isabel em

Procura-se ,. Corupá. Sim, pagando os impostos devidos.
113 - Gustavo Wengrath bras. - transf. imp .

telTeno sito a eslrada Rio Novo, vendido a Laudeli
no Lombardi. Sim.

114 - Ouo Eipinski bras. - licença estabele·
cer se com Serraria a estrada PedrrJ de Amo!ar em
Oorupá. Sim, pllgando os imposlos devidos.

11[' .....: Willy Kreling bras.,.,. lic �nça. estabele
cer-5e com salão de barbeiro a rua NeJ:eu �amos em

de Oorupá. Sim, pagando os impostos devidos.

'TOSSES
1 BRONQUITES

1�
-

Dir�toria do Departamento de Expediente} Edu-
!'" VlBnU [REOSOTADO cação e Assistencia Social, 20 de fevereiro de 1951.

, �r (SILVEIRA) LUCIANO. DEMARCHI�11 GRANDE TÔNICO Diretor

-

Um cortador na fábrica
de Oalçados da Oortidora
e Oalçados LIda.

Rua Ilha da Figueira
jaraguá do Sul

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cpREFEITURA MUNICI�

PAL DE JGUÁ. DO. 8ULDefesa

Auto

da Europa

9;l -- Adolfo Dix bras. . Transf, irnp. terreno

sito a estrada Nova Rerorcida, vendido a Mário Rau.
Como Requer.

'

..
'

94 - Bernardlna Maria. Müller bras. � licença
construir mausoleo n� sepultura de Alfredo Müller,
inumado no cemitério municipal desta cidade. Idem.

.

95 - A Mundial Cia. Nacional de Seguros Oe-
rais - p/s/ procurador � requer baixa lmp, visto não

ter agencia nesta cidade. Idem.
97 - Orro Dinner Ir. bras. transf. ímp. estebe

iecimento industrial, adquirido de OUo Dienner, sim,
----,------ pagando 05 impostos- devidos.

98 - Companhia de Seguros Atalaia - requer
cancelamento lançamento irnp. sobre Companhia de

Seguros por não possuir agencia nesta cidade. Espe
ça-se eviso pera pegamenro do imposto' como cor

retor.
99 --:- Edgar 'Piazera - requer contagem de tem

po de serviço, que serviu como funcionario estadual,
segundo documentos comprovantes apreeemedos, sim
Averbe-se no livro respectivo.

120 - Antonlo Pedri bras. requer contagem de

rempo de serviço desde 14 de agosto de 1935, que
trabalhou nesta Prefeitura. Certlflque-se o que constar.

122' - Ricardo Beier bras. ·transf. ímp. terreno

sito ii estrada Jaraguá, vendido, a Carlos Frederico

Vasel, Como Requer. .; t.
123 - Marhlee Felipe de Souza bras. transf,

imp. terreno sito a estrada Pedras Brancas, adquirido
de Antonio e João Ferreira. Idem.

.

.

. 124 - Merhlas Fellpp. de .ôouze bras•. transf.

imp. terreno sito a estrada Tifa Martins, vendido a

Antonio e João Ferreira. Idem.
125 - 'Herbert Koepp bras. transf. imp. terreno

Vermitugo suave e de pronto sito li estrada Rib Javali, vendido a Hubert Passold.
eleito Dispensa purgante e dieta! 126_ _ Fugen! Stei nert bras. licença estabelecer-

SERVE PARA QUALQQEl<. IDADR, CONFOR-
se com ferraria a estrada Rio Cerro. Sim, Como

ME o n, 1, 2, 3 e 4 I Requer.Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! .

127 _ Luiz Gonzaga Airoso bras. trenst, imp.
Evitará muitas doenças .

e poupará dinheiro em bicicleta adquirida de Carlos Hass. Idem.
remédios

.

129 - Mathias Felipe de Souza bras. - transf.

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA irnp, terreno sito a estrada Tira Martins, vendido a

•

MINANCOBA para o seu tilhinho. Pedro Gereut. Idem,
t um produto dos Laboratórios Minancora 130 - Huberr Passold bras. transf. imp. terreno

� J,--O__I-_N_V_I_L_._L_l_<�....... sito a estrada Rio Cerro, vendido a Elfine Mundt.
'dem.

.

131 - Willy Hass bras. transf. lrnp, carro de

lavoura adquirido de Gustavo Hass. Idem.
- 132 - Ricardo Beier bras. rransf. lrnp. terreno

sito a estrada Jaràguá, venqido a Alberto Marango·
ni. Idem.

Jaraguá
Indústria e Comércio

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCÀÇÃO
Por este edital de convocação ficam convida

dos os senhores acionistas a' se reunirem em As
sembléia Geral Ordinária, em sua séde social sita
á 'Rua Mal.'Deodoro da Fonseca, em- Jaragu� do
ôul, ás 15 horas do die 28 de Fevereiro de 1951.

o Secretário de
Estado dos Estados
Unidos, sr. Dean
Acheson, regressou
recentemente aos

Estados Unidos, de
volta de Bruxelas,
ua Bélgica, onde
participou da sexta
reunião do Conse
lho do Pacto do
Atlantico Norte, rea
lizada em 18 e 19
de Dezembro do
1950. Néssa reunião
os ministros do Ex
terior das doze na

ções aignatartas cio
Pacto do Atlantico
N o r t e decidiram

quanto as providên
cias finais pár!'l o

estabelecimento do
uma força coletiva de defesa da Europa.

J •

A fotografia, tirada na Casa Branca, residencia presidencial em

Wa.shmgton, mostra o presidente Harry S. Truman (á esquerda) e o secre

tärio de Estado Dean Achesou, depois do regresso deste aos Estados Uni
dos. O Secretário de Estado comunicou ao chefe do executivo norte-ameri
cano que a nomeação do general Dwight Eisenhower para comandante

supremo das Forças A liadas da Europa Ocidental proporcionou 'ás nações
livres renovada determinação de manter seu poderio coletivo. (Foto Usis)�

.

.'

Transfere -se, inclusi
ve, ao scomprador, me

diante ajuste, ótimas re-
..
..--..---..............----,

presentações comerciais I IMPUREl.A'·DO SANGUE?

paf�a�a:n���orPedro Maxi- UIXIB Df I06UfiRA
miliano' Parfeito, em Oorupá,
neste município.

S. Ä.

ORDEM DO DIA;

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 ii que se refere o err. 99, do Decreto
Lei 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Ieragué do Sul,' 26 de janeiro de 1951.

Friedrich Berg - Dir. Presidente

l:g����lil
ti�Oj����,�� Laz�b�.�isl
I :�:.A��;�:r:.�� �9L .1. :�;�m;��:.:�.;

..:':I
� Fábrica e Beneficiamento de Móveis Ra

I Espelhos � Vidros para Janelas e O�tros Fins. �

I
. M6v�IS Estofados. Tapetes. DIvans; i
Colchoes e Êstrados para Camas, Etc. �
Executa-se serviços de estOfa.

mentos em:

J�• trólios, ônibus, automóveis etc.
.

1I:t!!�����

���i��I�CASA DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA DE JOIN�
Leva ao conhecimento da praça que i'

1-fechou sua filial desta cidade, agradecendo �
a preferência que sêmpre lhe foi d a d a e i'
continuando a disposição de sua amavel fre..�
guesia em Joinville, â RUA ·DO PRINGIPE

860, onde com prazer recebera ordens.
'

OFERECE

Ótimo Negócio'
Vende-se, por preço

de verdadeira pechin
cha' uma Aranha (Char
rete), em ótimo estado
aparelhada com arreio
e cavalo.

De ordem do Sr. Pre
feito Municipal- de .Jara

guá do Sul torno público
que, durante o corrente

mês de fevereiro arreca

da-se na Tesouraria da

Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul e na Ins
tendencia de Corupâ.er-
imposto LICEN ÇA, boo
automóveis, caminhões,

'- bícícletas, motocicletas,
carros de lavoura, esta-

-----------

bslecímentos Industríaís
e Comerciais, etc.
Não satisfasendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito a multa de 10% so

bra o referido Imposto no

primeiro mês, sendo en

tão feita a cobrança [u
dicialmente.
Tesouraria da Prefei

tura Municipal' de Jara

guá do Sul, i-, de feve
feiro de 1951.

, [

EDITAL

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Preeísa-se torneiro
. Precisa·se um torneiro
com prérlce. .

Apresentar-se na firma
ÓUo Hiendlmeyer Rua
Benjamin 'Conerenr, 443

laregué do SuL

-

..

AUX. TRAT. smus

O ANJO PROTETOR D,E SEUS FILHOS É A

lOM88IGUEI'ßA MINANCORA

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaço
PaUidez
Fraqueza

É iDdi,p�DGaYel
o uso do

E!I!ii!!!!!!=mE!!Il!=!!:=il=I;!i!Ii!!:!IE!El:=:!!iElI!!E!!I�!SiElNI Dr. RENATO WALTER I
� _ MÉDIUO

I·'III CLINICA GERAL - ClRURGIA - DOENÇA�

� DE SENHORAS - PARlOS III! ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi-

I�I ciente, pelas ondas ultra-sonóras, das Dores e

"'111 Inflamações: Dores r�umáticas, artrites, lum- I.0 bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos, ...

III inflamação dos seios. dos ovários, da próstata. III
Afec ...·ões da pele, fístulas, vadzes e úlceras re-

"1·'1'.1' beld;s. Asma, afecçõfls do estômago, etc., Fj.i.
MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento I!

,
iii das Paralisias com reativação das funções iii

Tintas para Pintura� de Casas, Móveis, !l!1C===-:e-===::::Ie.re-==::::Ie.,EC==:::Ie••

===-ll'
musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- 'III

Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.-

�
g cional dos músculos em geral, da bexiga, or- II

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade,' Gesso, MUDA 5 - Iii gãos digestivos, etc... ·m·"
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água

I
I ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- .. -

Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas F R'U T I F E R A S E O R N A M E N T A I S I CIRURGIA - ELETRO-CÖAULAÇÃO iii

Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho, D �
. II

Massa para J·anela. _

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- .

iii BANHOS DE LUZ -- Raios ultra-violeta e iii
III infra-vermelho... III

M.AT R I Z:
\ I ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

'1'· OONSULTÓRIO - R u a dos Boniheiros iii

�
Camélias, Coniferas, Palm�iras, etc., etc (Jardim Laur'o Mueller) esq. Rua 9 de Março III

RIJA DO PRINCIPE, 880, - J O I N V I L'E
P ,., I II d �. I·'· das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas I"

:I
.

É
e('am "atá ogo ostra o RESIDEANCIA R M" t C 1 350

LIDER DO COM RCIO DE TINTAS
_

.
- ua. lUIS ro a ogeras, .:tO

����I�_M_,iJ .e L!OPOLo.0 SEIDEL C:rupã eil'! 1:_Il�=I:!
.

1i�Ia!!iiV r i�� \:_��

IODOllNO
DE ORH

::
U

� II
tr.) ii

n
::
::
ir

H
::
::

ii
::

ii
li

•

C-'

Q

Sociedade de DesPlrtos Beirar
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Convoca-se os senhores sócios, para uma

Assembléia Geral Ordínãrie' á realizar-se em 1. de

Março próximo as 19,30 horas em sua séde social,
no Salão Acaraí, afim de serem tomadas as deli-

berações seguintes:
.

-

1) Prestação de contas da Diretoria;
2) Eleição da nova Diretoria;
3) Assuntos de Interesse social;

Jaraguá do Sul, 24/2/51.
LINDOLFO MABA

Presidente

Prefeitura Munici�ai fie Jara�uá fio �ul
-

REQUER\IMENTOS DESPf\CHf\DOS

. Diretoria do Departamento de Expediente, Edu

cação � Assistencld Social, 13 de fevereiro de 1951.

LUCIANO DBMARCHI
Direlor

, .
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" Porlaria N. 21

5CORREIO DO POVO

Prafaiturt Mlmeipal deJaragú, do,s. R� I �H� C�l
----------------- .

ri p"'Orl'ra'rllii"'a' . -N.
-

• 18:-- ;,7';"'� � Irege' P. Gü .. icial.do
I '" ? Registro Civi isttito

,

Artur Müller, Prefeito Municipal' de jaragup do da Comarca [araguá- 40, Sul:
Sul, no uso de suas atrlbuíções, resolve i- . Estado de Santa Catarina

Des i g n a r a professora Lldla Wodzinski Brasil.
para rege"r a escola da Estrada Pedra' de Amola; Faz saber que comparece.
Baixo, a partlr de 1. de março de 1951.

\

çam no cartório exibindo os

Registre·se e cumpra-se documentos exigidos pela lei

�refeitura Municipal die: jaraguá do Sul, 20 .de atim de se habilitarem para
fevereiro de 1951. casar-se:

A-rtur Müller - Prefeito Munlclpal . Edí
.

I 2 918 d 20 9 51
_-------------_____

Ita n.. , e - ....

P·
.

N 9
Werner A. F. Víergutz, e

ortarla .' 1 Lina Braun

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do El�, brasil�ir,o, solteiro,

Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
' f�rrelro, domlcl�iad.o e re-

Designar a professora Onda Maler, pàrc:1 reger sl�ente nesf� dlstrltO,. em

a escola da Estrada Rio Paulo, a partir de 1. de RIO �erro, fllho de Rlcar-

março de ,1951.
'. d<;> Vlergutz e de Berrha

Registre.se e cumpra-se Vlergutz.
. .

.

Prefeitura Municipal de Ieregué do Sul, 20 de
.

Ela, brasllelret . �olte�ra,
.. fevereiro de 1951. ' .lav�adora, doml�lh�da e

Artur Mijller � Prefeito Municipàl
. re.sldente ll�te dlsrrito, em

__------------------ '___ RIO Cerro, fllha de Wal-
, demar Emilio Braun e de

Anna Krüger Braun.

COIIRI -caSPA,

QUEDA DOS 'e..-

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COUR!} CABELUDO.
TôNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

.{,

E C. Z' E MAS,
INFLAMAÇç:>ES,

-.

E pára que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante

'

I S· dias. Si

àlguern souber de algum im-

pedimento acuse-o para os NUNC R EXISTIU -IGUR Ltins legah.· ..

IRENE PEDRJ I GUNTHER I

.
Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do Oficial �trlf.!ii\@'f@)��®'t®.�@)..@�@Y@)@'i�®Y@)®!®,·.. @r'@)(§),N,.

Sul, no uso de suas atribuições, resolve :- . '. _------------ �� ti
, �g�:D�e:���goa{�I������;:Ii�� l�:.���ir:. :'��i�

• UM' �"" '.'.".M'
I T�O�:'S�:�!:��::�:O::id;piRflHtH;;ßtöKJa I:

Registre-se e cumpra-se MUITO PERIGOSA "ARA A FA. I. Encontra ........ ' alrvl'o l·med··I·ato. com" .0 u'so do I'Pr�feitura Munlcípal de Jàraguá do Sul, 20 de MILIA E PARA A RAÇA, COMO •••

. UM BOM AUXILIAR NO TRATA-
• ••

fevereiro de 1951. MENTOD�SSEORANDEFLAGELO I
.

á
-

1-
Artur Müller -'PreMIo Munterpel

u s a o

� n C O ID P a p v e
'

,

"

;
..: Artur MÜlle!���.�: ���IC�P�I de Iaregué do :.&!::�:.:.�!�:�::'I Pl!iloröl dI! nogien Pl!lotl!fßl!;:
Sul, no uso de suas atribuições, resolve:·, EseÁóFULAS ,�O.PEI•..'J,."OR.AL.MA•.lSC.ONII•.EC.IDO. NO. B.R.A.SIL.•... '.�..,'.'-Designer a professora Ema Scheibei, pára reger ES P I N H A S -.� fii\:tâ\l'ii\!tn\ �!rn\�!� r:!

• a escola da EstraQAJSilQel �1Jp, a "partir de--J,· de ._ < ii . ;'f1L�J�-;'::<: ,"����@.;®��@l®@;.@@Ã®�@l.@@.l®@J.ca-
merçode 1951. I

'" I. ...

- • ' "' "

I

PrefeituraR���:�fp-:� �/J��:gr�;edO Sul, 20 de

' � � � ! � � i figurino·'Americano n��::::::A::::::u:-�::::T::::::O::::::::·::::J::::::A::::::R:::::::::::::G::::::u::::::uA'::::::;:·s··::
..

··:::::::::::;::::::::\\.
fevereiro de1951.' MA 1'11 c H A S li· A · A. I!

._
- .

(National Bellas Hess) ii Indústria e Comércio !!

Artur Müller � Prefeito Municipal ",EJ-��!�cl�; H�O�U����" Vende-se n� !l OFICINA Serviço "FORD" II
.

P'
VENDE·SE EM TÓDA PARTE

• SOCo Gráfica Avenida LIda. ii MECÂNICA AUTORIZADO 11
. orlaria N. 23 . ii ii

Artur Müller, Prefeito Munlclpal de Iaragué do II - Rua Marechal Deodoro _ JA R A G U A DO SUL - ii
Sul, no uso de suas atribuições, resolve:- Decreto N. 6 ii II
,-

ii Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes u

Designar a professora lucia K. Hein, para re- ARTUR MÜLLER, Prefeito Muníclpal de Iara- ii
- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii

ger a escola Pedra de Amolar Alto, a partir de 1. de

I
guá do Sul, no uso da atribuição que lhe, confere o li ladores e Consêrto de Pneus. ii

março de 1951. inciso I, do art. 74, da Lei Orgânica dos Munlcípíos, ii II
Registre-se e cumpra-se decreta :-

. !! Esta oficina está instalada em condições ii
Prefeitura Municipal de jaraguá do 'Sul, 20 de Art. 1. - Fica prorrogado até 28 do corrente ii para efetuar qualquer serviço de consêrro ,ou ii

fevereiro de 1951. mês, o preso para pagamento sem multa, do. ímpos I.ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii
Artur Müller _. Prefeito Municipal to da letra b, do err, 179 do Código Tributário. jj como retificação de motores etc. • . n

Art. 2. - Revogam-se as disposições em con- ii Todos os serviços são executados com i!
trérío.

. .'

H esmero, por competentes profissionais e a pre- li
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 16 H ços rezoévels. Também dispõe de sólda elé- !i

de fevereiro de 19f'1. ii trica e oxigênio. .. ii
ARTUR MÜLLER - PrefeitoMunicipal � : ; t,i

•••••••••••••••y � .

Portaria N. 20.
Artur Müller, Prefeito Municipal. de jaraguá do

Sul, no uso de suas atribuições, resolve r-

Designar a professora Romilda Cardoso, _para
reger a escola da Estrada Poço da Anta, a partir. de
1. de março de .1951.

Registre-se e cumpra-se
Artur Müller � Prefeito Munlclpal

PARA FERIDAS,

c O, C E ! � AS,
FRI,·E:RAS,
ES P I N HA 5, E TC.,

. Porlaria N. 24

I

Artur MUller, Prefeito Munlcpal de jaraguá do
Sul, no uso de suas atribuições, resolve:-,.

Designar o professor Nilo de Souza, para re

ger a escola da Estrada Rio Nove) Alto, a' partir de
1. de março de 1951. ,,_

Registre-se e cumpra-se
Prefeilura Municipal de jaragua do Sul, 20 de

fevereiro de 1951.
Arfur Müller· Prefeito Municipal

Decpeto N. 7
'Concede bolsa escolar

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de jara�
guá do Sul, no uso dé!s atribuições que lhe são con· I!l'A-a 81 RAllllJ)R..
feridos por Lei, decreta: " � � 9 •

Art. l' _. É concedida uma bolsa escolar de Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Cr$ 200,00 mensais ao estudante Cal los Humberto Clinica geral médico - cirurgia de àdultos � creanças
Künzel, para que possa prosseguir seu s estudos

_ Partol\ Diathermia Ondas curtas e Ultra.-:urtas
(Ginásio São Luiz, desta cidade), para o arro de 1951.

_ Indutotermia. - Bisturi-elétrico . �Iectro.cauterização
Art. 2. - A despesa determinada por este de� Ráios Intra-vermelhos e azuis .

crete, correrá por conJa da verba 3.84.2, do orça- ------------------...--

mento vige·nte.
Prefeituro Municipal de Jaraguá do Sul, 20 de

fevereiro de 1951.
.

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municip�1

Ur.
.

Wal�8'miro Mazurec,�en I

Porlaria N. 25
Artur Müller, Prefeito Municipal dl jardguá do

Sul, no uso de suas atribuiçõ?s, resolve:-
. ,

. Designar o professor Otavio Dana, ,para àuxi
har da escola da Estraala Ribeirão Grande do Norte,
a partir de 1. de março de 1951.

Registre-se e cumpra-se
PrefeitUNLMunicipal de jaraguá do Sul, 20 de

fevereiro de 1951.
Arlur Müller � Prefeito Municipal.

Deoreto N. 8
Deoreto N.- $t . Concede bolsa escolar

Concede bolsa escolar ARTUR MÜLLER, p,efeito Municipal de Jara-
,
ARTUR MÜLLER-, Prefeito Municipal de Jara� guá do Sul, no uso das atribuições que lhe siio con·

gu� do Sul� no uso das atribuições que lhe são con- ferídas por Lei, �ecreta:. ,

fendas por Lei, decreta:- Art. 1. -_E concedida uma bolsa escolar de

Art. 1. _ É concedida uma bolsa escolar de Cr$ 50,00 mensais ao estudante Sibila Müller,
.

para I
Cr$. 150,00 mensais a estudante Dóroteia Mascare- que possa prosseguir seus estudos (Curso Normal

nhas, para que possa prosseguir seus estu90s (Cur- Regional Divina Providência, desta cidade), para o

80 Normal Regional Divina Providencia, desta cida- ano de 1951.
.

de), para o ano de 1951.
' . Art. !!. - A despeza determinada por este de-

Art. 2. -. A despeza determinado pur este de- creto, correrá por conta da verba 3'84.2, do orça

ereto, correrá por conta da verba 3.84.2., do, orça� mento vigente.
mento vigente.

.

'

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 20 de
\ Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 20 de f�vereiro de 1951.
févereiro de 1951.

\

ARTUR MÜLLER . Prefeito Municipal

PRODUTOS DA:

llIDldl1Úl§trna Ote Ca�cadüs
G(Ü)§c]bl llrmã(Ü)§ §:. Ao

ARTUR MÜLLER '

Pref�ito Municipaf
'

•
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.,

-Zelador
.(ÖkonOm)

Precíse-ee para a- Séde
-Dlretor ; ARTUR MÜLLER -. Gerente: PAULINO PEDRI - -Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda. do Clube A� Bé;u�pendí.

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodöroda Fonseca, 136 - Fundado em 1919 . __ TELEFONE N. 39 Dispõe de ótima mora-
,

.

dia. Informações com a'ANO XXXI, JAR�OUÁ DO SUL· DOMINGO, 25 de Fevereiro de 1951 - SANTA CATARINA No. 1.631 Diretoria do Clube.

LOCA I S- Écos ·da posse do Dr. Luiz de Souza
-

(Continuação Ja la. página)
Em Jaraguá, ao assu- mente sem olhar a cor

mir o novo governo o partidária' ou situação
poder, as autoridades social do indivíduo.
acabaram com o jogo Ao meio' dia, no Hotel
do bicho, debaixo. dos Sehrauth, teve ·lugar um
aplausos da população almoço de confraterni
não víeíada, fazendo sação no qual tomaram
voltar o soeego a muito parte as autoridades,-

lar, que aos poucos es- representa.ntes polítícos
tava sendo levada a de todos os partidos e Banquete. Ontem a noí
ruína.

-

também das classes so- te, realísou-se no Clube
Esses comentäríos nos cíaís do distrito. Baependí o banquete

vieram a
_ III:6nte diante que a população de Ja-

de uma carta que rece- CÀmara Kunicipal. A Cã- ragué e. a Prefeitura
bemos de um muníoípío mara Municipal, reunida Municipal

.

ofereceram
vísínho, . onde o míssí- sob a presidencia do a?s �r.s. Lmz d� Souza,
vista reclama contra a secretário Willy Ges- He.rCI1IO Luz FIlho, A- .

eöntínuação do. bicho ner, tomou as seguintes guínaldo de
_

Souza e O nomeado pronuncia o seu discurso depois de assumir o cargo. Na foto
naquela cidade, como. deliberações: . Ney de Aragao Paz, pe- voem-se o deputado Dr. Jorge Lacerda (de branco) e o sr. Ney Franco,
uma. afronta a diretriz - Aprovar a presta- las s�as recentes no- representante da Câmara Municipal ds Jaraguá 8 a senhora Souza. /

.

traçada pelo partido que ção de contas feita pelo lD;e,açoes para altos au

pregava tanta moral e. sr. Luciano Demarchi eXIlIares do, sr. Governa- A blbllotéca já conta
li ,:'Volta; em! menos de inserir um voto de lou- dor do Estado. ,. com um elevado numero
um mês! a ,!ma situação vor ao mesmo pelo oa- Registro 4e Jlidios ..

-:- O
de livros, . devendo em

que fO.l violentamente bal d.esempenho que deu ar. Agente Postai Teleare- breve receber uma nove
combattda e que levou ao cargo durante sua

e remessa- A Diretoria convida a todos os Seus .aseo-.

-

... � ",.
.,

"

fico pede-nos tornar pú- _ ,Ter'mina no dia 28o e�eItorado a. dar seu curt� mais proveitosa blico que em 31 de Mar. dados pare tomarem parte na Assembléia Geral Oro
a1>0Io .aos udeDlstas�. gestao.

. ço do correnre ano ter i.
do corrente, o preso pera dlnérie, que deverá realizar-se em_.l7 de M�Ii'ço pró.'Aí Iíca o comen�ár�o, Aprovar a. índíeação nará o raio era a're�a- paga!Den-fo. sem �ulta, ximo, as 20 horas, com a seguínte Ordern do' Dia:

para quem de díreíto] do sr. vereador Avino lida ã
p
d par,

t d
dos Imposto, de veíeuloe 1.) - Exame e aprovação do b a·'�p ç o -e: ,

tomar as ·providências. St:idel no sentído 'de ser apa�el��s de ::l�sr�ecep�' e licença.s em gerai..
.

contas relative ao período de abril, 1950 jiJ').1arçofelto um apelo ao sr... I'·· - A parrlr-de 1. de Ma_r.. 1951; ,

�osse do Intendente de Co- prefeito para - mandar.
rores naque a reparttçäo. .ço, esses Impostos .serao 2.) _;_ 'Discussão sôbre -assuntos diversos e '

napl. Teve lugar sábado levantàr a, coberta da Allono Fallliliar -
-

Comu- cobrados com a .mulre de de Interesse do clube;, ..ültímo . a 'posse do sr. ponte existente na vila nica-nós. o sr. Coletor Fe- tO%� �egtin�o �e!ermina Comunica ainda a Qireforia, que ápóz a -:,._" '

Rodolfo Fey .

no 'Cargo de Oorupã, afim de que deral, �er recebído ordem o' Códlgo •Trlb'-lt�rlo.·, .
sembléte .deveré reunlr-se o' Conselho Deliber.i�p;-,de Intendente-Bxator de por ela possam transitar de- pagamento para 'o Abo- ,"0

- O sr. PrefelfO MUDI- para tratj!lr do seguinte:
CorupA, tendo para ali os ônibus.

"

no- Familiar..
.

, _ cipol baixou áto elogian- 1.) - Eleger' o Presidente, Vice-Presidente e
viàjado os snrs. Dr. - No exp.ediente fo� Aloca t" 'Bi' B" j ia

.

�o o. escriturário Emilio p'residente de Honra, bem assim o, Çonsélho Fiscal
_ �arcond�s' , de .- M.attos, ram lidas: mensagens do ,

man 8 no o rau o
--: ;:J� Sllv�, que trab.alhan�o de 5 membros. para o, exercício de abril 1951 á

dIgno JUIZ de DIreIto da sr. Prafeito Municipal DIa 20 do .corrent�, o me atIvamente até um domln-I março 1952,
.'

Comarca, Ney Franco, encaIÍlinhando projét08 nor de 8 an.os, fIlho do go, atualisou _a plónta �a· 2.) '- Assuntos Dive-r'Sös. I'

presidente da Câmara de lei criando escolas c?lono ErwlDo ..Po�ere" dastral da cldade, cUJos. D,) - Bmpo�sar o novo Conselho.
Municipal e prefeito 'em Pedras, Brancas e mog, tendo -a d o e c I d o âs�inalamentos de cons- NOT A: Não havendo nqmero leg�) na
Artur Müller..

.

Ribeirão Correias' trans;' quando- frequentav� a aula truções estavam em atraso, hor� lIc.ima indicada para a Assembléia Geral Ordi-
O áto . teve lugar no mitjndo 8. comu�icaçãó' na esco�a local, fOI o me-, <l_esde 1946. nária, estf.l realizar-se-:á em:2�. convocação no mes-

edificio da Intendência, que escriturou como
nor enViado para casa pe-, ,'.. . .'. mo dia,· ás 201/2 hotas, com qualquer número fun-

com a presença das au· "restos à pagar"· a
Ia profess?ra! ao � atra· Juri - Ola �7 fera .Iu.-, cionando em seguida. o Conselho. Deliberativo tam-

toridades locais, verea- quantia de Cri 6:600,00 v�ssar a �lDguela sobr� � gar. uma sessao do IUrl, bém com qualquer núm�ro.
.

dores e representantes que o go·verno anterior RIO Bracmho
.

desequlh- nes!a .Comarca, na �ual Jaraguá (lo Sul, 22-2 51.
das diversas classes so· deixou de' pagar a Es- �rou.se, afogand?-se nas serao Julgado� o,s r e o � F� Fischer _. Secretário
ciais. cola Industrial, ein FIo. aguas daquele RIo. Helmufh. Henrlq�e Jacobi
AI? �ar posse a� P,?VO

I
rianópolis, & bolsa e�cl?- Banheiros Carapaticidas. No

e �u.g;r��el:o�I'acusado Herta Piske Gosch, dig-admlDlstrador dIstrItal, lar de um aluno matrl- Departamento AO'ro p. d na consorte do sr. Wal.falouO-f 't I d t d &
- ,,- e ter morto, com uma

't
sr. pre e\o, _que cu a. � .p�r con ad dO cuário da Prefeitura Mu- canivetada o colono.Cle- ter Gosch, diretor. da

\ conCl ou a �opu açao !1 mUDlc pIO, lD;an .an o nicipal, encontram-s� for- mente Kot�ler num baile firma Industria de Cal-d!1r se� apoIO. a admI- adotar no _muDlcíplO e mulas de requerimentos, e na localidade Estradá Sch- çados Gosch S,A.; ErichDlstraçl,l.o públIca que enquanto nao for votado demais informações para d
. '..

d G Th. Bräuer, chefe meca·se l'naugurava decla o o·' o· E t t 't
. roe er, mumClplO e ua-

,

'
. -, pr prI�, .

s a.u.o serem fornecidas aos ramirim. nh,;o da Auto Jaraguârando te!tual�ente 9ue dos FunCIOnárIOS CIVIS
snrs. criadores que, qui· O fato deu-se no dia 1 S.A. Indústria e Comér-ali não s .... �arla politica, do .Es�ado de .Sa�ta Ca·
zerem obter do Ministério de Julho de 1949. cio nesta ,praça; o jóvernm�l!I. exclUSIvamente ad: tarma, que dispoem so- da Agricultura o auxilio .

Otacilio Ramos, o sr.m�8tra.ç.ão e que a
_ �el bre a concessão' de bol· de Cr$ 3.000,00 para Sociedade Figueirense Fot. Romano Moretti. AindaserIa aplicada energlCa- sas �8colares. construção de banheiros Ball Clube. Da Sociedade na mesma dat3 o jovem

carapatecidas. Figueir�nl'ie Fot.Ball Clu- Nestor Pedri,. fiJho do
be da IIh_a da FiO'ueira, sr. Antonio Pedri. ----------lotas da PrefaUva.. O ar. o

F'recebemos a comunicação - az anos amanhã aPrefeito Municipal COD- .

D}' f'lh d
'.

DI'a 3, a sra. Clarade sua nova diretoria que menma ar I I a ocedeu bolsl!s escolares ur Id C Alb d Jficou assim constituida: sr. 'l a emar da ·osta, lJ8, esposa O sr.· 0-
aos seguintes a I uno s:

Presidente: Alberto Oeks' cómerciante em' São sé Albus, proprietário daCarlos Humberto Künzel,
ler, Vice.Presidente: Ervi- Francisco do' S,ul. Casa Re.aI. Tambem Er·

I

Sibila Müller, Doroteia

I t S 1
Mascarenhas, A ró i des no Eiert, 1. Tesoureiro:

_ Dia 27 as meninas
nes o I va.

,

Martins e Holando M. Berto!do Gaed�e, 2. Te- Eliza fílha du sr. Lauro CasameÀtos
Gonçalves. sourelro: Estam�l.a� Kas:. Braga e Erica Reif filha

..

- A primeiro de Março feiler,. 1. SecretarIO. !o.se da sra. Adelia Reif, resi- Realizaram-sfl ontem
próximo será franqueado Ka_steller '': 2. Secretario: dente em Paranaguá. na sala da! audienciás
ao público a Bibliotéca Joao Sançao. - Dia 1. o sr. Victor os seguintes casamentos:
Municipal, mandadé! reor- AniversArios B. Emmendoerfer, indus· Henrique Baduenz com

ganisar e instalar na an- trial nesta praça. a srta. Lilli Q-reuel e

tiga sala de obras públi· - Fazem anos hojs' o - via 2, o sr. João Basilio Pereira\ com a

cas, onde fica mais aces- sr. Werner Gosch, indus- Girola, residente em Rio srta. Cecilia Carvalho
sivel ao púbUco. trial nesta praça; Dna. Cerro. Bianchini.

1 •

- 'Fo.i Indeterído pela
Câmara um requerímen
to da Firma Engenho
Rau Ltda. e outros, que
pediam a. anulação da
lei que modificou o im
posto sobre Produção
Agrícola e Industrial.

..Clube At,lético Baependi ",
AssémbI6ia:Geral··OrdincDia �;i�,:� .".5;:'

. ..::. 17-30.51 -
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Proibição
Proibo termimmtemente

a todas lIS pessôas de
entrarem em minha pro.
priedade sem minha licen
ça.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.,
Ribeirão Grande do Nor.

te, 22-2-51.
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