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'malandragem .de forras- moveu festiva recepção
teíros que ultimamente ao ilustre visitante.
tem passado por aqui e

praticado diversos rou- Aniversários
bos. Faz anos dia 11 o sr.}Assim foi limitado. a Edgar ôchmírr, residente
20 quílometro horarios o nesta cidade, filho de

, transito na Rua Marechal Arnoldo L. Schmitt.
Deodoro, onde funcionam

,- Dia 12 a exrna. sra.
. dois estabelecimentos de dna. Hilda d. Silva
ensino com rnaís de um Hoeschl, digna esposa O Doutor João Mercondes de Mattos, Juiz' demil alunos, entre os quais do Dr. Arno P. Hoeschl, Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
os do, Jardim da Infancia. Juiz de Direito da 1 a. Va- Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc ...
Na repressão a velocí- ra, na Capital do Estado. FAZ SABER a todos os queo presente edital

dade elí, já foram multa- Ainda na mesma data o de primeira praça, com o' prezo de - dez - dlas, vidos diversos motoristas, sr. Alberto Dutra, resí- rem ou dele conhecimento tiverem ou interessar posestando sendo feita CODS- dente em Joinville. sa, que, findo este prazo, hão de ser arrematados portante vigilância. - Dia 13 transcorre a quem mais dér e maior lance oferecer, em frente ás
Esta semana com eu- data natallcie do sr, Ber- portas do Edificio do Forum, no dia 12 de abril vln

xilio de particulares, fo nerdo Grubbe Inr., Indus- douro; as 10 horas; OS bens penhorados a Iosé Les
ram- detidos oe ladrões trial nesta praça. covicz, na ação executiva que lhe move Chede Dippe,Rubens de Souza e José - Dia 14 o sr. Paulo e cujos bens vão abaixo descriminados:-
Brito. Wunderlich e a sra. Nair Edital ,!..2.942, de 31.3-51.
Os malandros, depois Ayroso Lescowicz. Na 1.) - 10 (dez) peças de íezende, de 30' metros

de entrarem na casa de mesma data verá trans- cada, aveiíedas em Cr$ 2.400,00.
-

Bertoldo Backmann e

Henrique Lessmann, onde correr seu' aniversário 2.) - Dois carretões, avaliados em Cri 3:600,00. Frieda Elisio
roubaram um rerno de netalíclo a exma. sra. '3.) - Duas vacas leiteiras, avaliadas' em Cr$ EI b '1'1.'4 000 00 T I d I C oR. 9 00000' e, ras: erro, so relró,roupa, arrombaram tarn- Iannyl Meneghin Pereira,

o,

'c'- °bta' a ava iaçãod rIU' 'd" 'h lavrador, domiciliado e Ela, brQsileira, solteira,
bem a conhecida Casa esposa do sr. ,R, Paulo' ujos ens constantes o euro e pell ora e

id d domesricei, domiciliada e
t d I·

-

d f Ih d f id
,- resi ente rieste Isrrlro,Leutprechr, onde se epos- Pereira, Contador do Ban-

au o e ava raçeo e o as a re en a açao execu-
R'b

,-

M Ih fllh residente neste dlstrlto, em
saram de .urn guarda-chu- co Inco nesta cidade. tiva, serão levados em hasta pública de venda e er-

em � elrao, o a, I o, Rio Cerro., filha de Gus-
va e 9 lanternas elerrícas. rematação em primeira praça, pelo preço de - avalia de Ioão Jose Bac�man, � tavo Borchárdt e de Ber-
Icpresos em Rio Cerro, Enlace Mayer _ Kopiaki ção isto é Cr$ 9.00000 (nove mil cruzelros) .: As-, de Merhílde, Fauhna Lie-

lha ßorchardt.
foram trancafiados na ca- sim' serão �s referidos' bens arrematados por quem senberg Backmann.

N ídêncí d .

d I f d h -Ela, brasileira, 'solteira,deia, tendo Iosé Brito .a, rest encl�, a pro-, mars er e ,Maior ance o erecer, no ia, ora e lugar ,domestica, dOlJ1iciliada e
E para que chegue ao co.

declarado que é evadido gemtora da nOiva, ontem supra menCIOnados, podendo os me�mos s�rern exa·
residente neste distrito em nhecimel)to,de todos, mandei

da prisão de Itajaí, onde as 14 horas, .reali�ou-lSe :minados, 'por quem interesse tiver, nO local 9nde se
Ribeirão Molha, filha·' de pàssar o"presente edital- que

com outrps 4 companhei- o e�lace m�trlm�ß1al da acham sit�éldo�, na casa do executado, residente no
J

. , será publicado pela impren
ros arronbou' a cadeia e gentil senhonta HJldegard lugar Qanbaldl, nesta comarca .. E para. qu.e �hegue Oã�!�si�:.<?_e��n�. dos sa- e ein cartório onde será

,

gi1f�;,-:--"'_:>"""""�"""'''-.;IM-ay-U;-
eot1t u- snr-;�-Pedr9: 'ã ilotida-'óõ'- cóIíhêtTfuenlö-de' fodõs""'sê,t>dss6U"O"pt� 'afixaJ�" dU! ànte. IS dias. SI

- Foram multados Heinz Kopiaki, ferro.viário, resi· sente edital, que _.:,será afixado .no lugar- d� costum�, Edital n.2.943, de 2-4-51. alguem soub�r 'de algum im-
Klitzke e Lino Barato dente nesta Cidade. as portados do Forum e publIcado pelo Jornal local peàimerito acuse-o para os

por transitarem com bi:
..Cum;Jrimen!!>s do "Cor- «Corre!\..) do Povo». D�do e pas.sado nesf_? cidade de José Martil1s � tins legai�.

cicletas pelas calçadas da relO do Povo . , Jaragua do Sul, aos vlOre um dias do mes de mar- Maria Bmilia Klein
cidade.

'

ço do ano de mil novecentos e cincoenta e um. Eu Ele, brasileiro, 'solteiro, IRENE PEDRI GÜNTHER
, Casamentos Ney Franco, escrivão, o subScrevi. (assinado) João lavrador, 'domiciliado e Oticial
Sociedade Esplrliva Ipitanga- Realizaram-se ontem nd Marcondes de Mattos, juiz de Direito da comarca,I----------_----------

,

:.I J::I s'ala d"'s audl·e�ncias os «Está confotme o original, dou fé.
A 'Socit'uade ....sportiva "j'

Ipiranga promoverá hoje seguintes casamenlOs: Jaraguá do Sul, 21 de Março de 1951-
d f '\1 I Hermann Kohls com aum gran e estl a, quan-

srta. Erna FriedeI,' Erwín O escrivão .

do inaugurará seu campo
de desportos. Adolfo F.rederico Schmidt NEY FRANCO
Jogarão as equipes de com a srta. Irma Elmkr; ------------, -------

f u te b o I do Botafogo, Pedro Kopeaki com a srta.

Agua' Verde, XV de No- Hildegard Mayer; Leopol
vembro, Sertanejo, Mas- do BehJing com a srta.

• sarandubense, Internacio- Elfrida Müller e' Miguel
nal, Anita Garibaldi, Es- Schwartz com a srta.

trela, Paraná, Operário, Alice Christiana Ayrvso.

IPir.ng:I:�A;:�I rr==""'='=='==�"==='''''='==='===1 �;�;'�:2�dS!!�::� � _

ii Bit BEltttO _ItUJ)SEI •

li I municipal
a tratar com :-ffjf:S' :. .

������ �;�E�r�:�. :��ri II
Médico Operador ahú:e��1 d. S.lhoras

• II �:5�f�:t��t��a8:;�f� 1'1,::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��•••.

de Ribeirão Preto, Bispo ii ABRIU SUA CLíNICA ii horas, ,�a Inttlndencia ii::" .

d S
-

M
"ii

Coajutor, que alí fará a li Consultório e ReE!idência: li! Distrital. ' 'I'!! Festa e ao arcos IIsolene benção da nova ..
'..

II

�X�;OP:I.::�::I :::: l:::�::::=-=-�����:=:::=�:::J '��:�::I II a t:=��;��:;;!i�;��;:;�� II
PETIDLIIR ::::::D::���� "Sl§.:�� II :::ei::'���:l�h���:���, bebidas, jo. II

-

AfECÇOfS DO :::;o���: II A festa será animada por um II

R
..

[a·� COURO CABILU.DO. iI:'���;?!; 1I'U,:::,,::��:,��::,:.�:,,��,��=,:=��=��::.:)

Irene P. Günther Oficial do Edital n. 2.945 de 4-4-51.
Registro Civil do '10 Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul. Cópia de Edital de Pro
Estado de Santà Catarina clamas de Casamento, re-

Brasil. cebida do Oficial do Re-
Faz saber qlle comparece.' gistro Civil do Rio do

çam 110 cartorio exibindo os Testo. -

documentos exigidos pela lei Artur Iantz é
atim Je se habilitarem pau Irmgard Borchardt

casar-se:

Diretor: ARTUR MÜLLER . Gerente: PAULINO PEDRI
, Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda.

'CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONB N. 39

ANO XXXI SANTA CATARINA
.-

No. 1,637'JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 8 de Abril de 1951'

PARA FERIDAS;
E C Z ,E'.M A S,
I N F L A M ,A., ç O E S,

COCEIRAS,
FRIE�RAS,
ES P I N HA S, E TC.

Edital, de Primeira praça

IMPUREZAS DO SA�UE? I Prefeitura Municipal
dê Jaraguá do Sul

ª UIXIR Df I06UflRI
'"'=

AUX. TRAT. SíFILIS ßudiêncios em Coruoá

.

IExngaID ((J) §a�ãl.{J)· (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da cn.A\� WEIlEt nNIDHUSIlnAl Jonml'vnlilie

o ideal p9ra eosinha, lavandeira e lavadeira

t. '-<:� ,

, �e�����eh nest�'�l�trUô,,�
em 'Ifà_êuslnho,' fil�tr,'�'�João l\1ti�i�s �artl��,.,'�,·:;;
de Cerherme Sc�ré!!11��? �'
k··

.-.: .

".>":.f.; .� ,", .,?fI�
� ;:1: . 'f1: I./i/'

Ela, brasl leira,".-A50U,mrV
domestica, domic'iha'da,,���
residente neste ,diS�.rit,.' /' áestrada Nova, fi ..

'I de
Leopoldo Klein 'e 'd" Ma
ria Francisca- Klein.

Edital n.2.944, de 3-4-51-

Egon Kreutzfeld e

Helme Mathes

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado � re-.

sldente neste distrito, em

Rio da Luz, filho de Hen
rique Kreutzíeld junior e

de Anna Kreutzfeld.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filha de Adol
fo Mathes e de Príde Ma
thes.

Ele, brestleíro, solteiro,
lavra�or, dornlclllado e re

sldente em ltoupava, filho
de Ricardo Jàntz e de Ida
Iernz,

.

s�ßÃ� '!IRet",
• ••

I
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,\

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
de Direito da Comarca de Ieragué do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na formà da Lei, etc ...
"",-::;�,� Faz saber aos que o presente edital, com o

-prazo de (30) trinta dias virem; ou dele conhecímen
to tiverem, que por perre de WALLY JANTSCH
VAN DAALEN, por lntermédío de seu bastante pro-
curador o advogado dr. Arquimedes Dantas, me foi

O ON COdirigida a petição do teôr seguintes- "Exrno. Sr. Dr. BIT I·Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá 'do ôul.. Diz
Da. Wally Ianrsch V�n Da,alen, bra.sileLra, casada re- �,__

� FO_N_T_O_U_R_A__
'

__sldente no Largo Paisandú, n°. 100, em São Paulo,
�,""'!!!'!=======--'!""'_"'!!!!=--'!""'--'!""'�_estado de São Paulo, por seu bastante procurador, �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!

infra assinado, advogado 'inscrito na O r dem dos A C'ornerc·.al Ltda.Advogados do Brasil, Secção deste Estado, sob no.
387, com escritório á rua Mal. Deodoro da Fonseca,
n", 437, nesta' eldade, que tendo ajustado a venda de Advocacia - ContalJilidade - Seguros
um terreno de sua propriedade, situado á rua Inde-

o Planos econômícos e contâbeis de en-pendência na vila de Corupä, acontece que seu ma-
tidades comerciais, industriais, agrícolas e civisrido, WILHELM VAN DAALEN, com que a supll- de fins econômicos..

.cenre é casada sob o regtrne de comunhão de bens.
se encontra em lugar não sabido, conforme se prova • Elaboração de contratos e escritas -

medlanre erestado do Sub-Delegado de Policia do Declarações de. firmas individuais e cßJ�tiy�s.-
Distrito de Corupé, junto a eera- Assim sendo, pede Legalização - Mmutas para lançamentos imciais
-e requer a suplicante li V. Excia. que, em tece do de .escrltas - .Impôsto de Renda.
que determlna o inciso I, do Art. 251, do Código Ci- • Fuzões, encampaeões e alterações so-
vil e, inciso IV, do, Parágrafo único, do mesmo dr- cíaís v Modificações dá tipos [urídíeos de so-

tlgo e Código citado, se digne conceder autorização cíedades > Aditivos _de' contratos -, Atas - Mi-
especial de venda, expedindo o competente alvará nutas para lançamentos relativos as fuzões,
que a permita efetivamente vender a propriedade ací- encampações, alterações emodificações socíaís.
ma mencionada. Tratando se um feito de jurisdição O Distratos sociais

.

- Cancelamento de
greclose, está isento do pagamento da Texa Judiciá- firmas _ Levantamento de balanços - Minutas
ria, em face do Acordão n. 1..660, de 188-1947, do para os lançamentos relativos s líqüídações.Tribunal de Iustiçe do Estado.- Acompanha a pre- • Perícias judiciais e extra-judíclaís - Re-
sente, o instrumento de procuração, uma certidão visões e Parecer - Assístênela técnica contâbil,dos euros de inventário de Ana Ianrsch e respectivo -

jurídica e fiscal.
_registro do terreno .,,-ertencente á suplicante, uma cer-

• Assuntostrabalhistas _ Naturalizações _tldão do casamento de suplicante e um atestado do
Defesas fiscais _ Cobranças _ Serviços,

comer-ISub-Delegado de Policia de Corupä. Nestes termos, ciais em geral.A. esta com Inclusos documentos p. Deferimento. Ja-
raguá do Sul, \4 de fevereiro de ·1951. (ass;)' pp. o SUB-AGENTES DA COMPANHIA
Arquimedes Dantas (devidamente selada) A, petição NAOIONAL DE SEGUROS' "IPIRAN- III

-

Ee e

1supra transcrita levou do MM. Juiz o seguinte des- GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pés- �
r

M, U DAS _

'I
pacho:- Cite-se o recusante por edital, de acordo . e soais e do Trabalho· - Automóveis - Respon- ---

na forma da le], pare deduzir no tríduo legal, as su- sabilidade Civil - Fidelidade.
F R U'T I.F E R A S 1.'1 O'RN. ME" T ' I S

�
as razões, sob pena de fazer se o suprimento ludl-

_:_j I
.D 4 It 4

cial, á sua revelia. Ieregué, 29-3�õ1. (e) Marcondes". ; Rua- Mal. Deodoro, 136 - Caixa Póstal, 19 .

..

n Laranjeiras, Peeegueíros, Kakíseíros, Maciei-Em virtude do -que mandeí passar o presente edital, _ JARA&UÁ :00 SUL _ .
,

pelo qual chamo e cito WILHELM VAN DAALEN,' . ràs, Jabotícabeíras, etc. - Roseiras, Dahlias,
por todo o conteúdo da petição é despacho acima iii

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

transcritos. E para que chegue ao conhecimento de O Preceito do Dia Filé de Bacalhau Pe\,am C_.tálogo Ilustrado �, todos e do suplicado, se.Ó, peesou o: presente edltel, da Noruéga sern pele �
que seJ:'á afixado no Jugar de costume as p.ortas do Espinhas Arruinadas sem espinha V.S. poderá LEOPOLDO SEIDEL - Corupá,Edifício do Forum e publicado pelo jornal lo'cal '"

encontrar na e .."Correio do Povo" e (']0 Diário Oficial do Estado. As mãos e as unhas con 'CASA REAL. p. e
.

�g:�ri�,�·�f::�on:'J: d�d���Ç:·dO J::;�g�� ·�iI��: I �::�':: ��!::';:. ��ur::l�:�I rr==A:::��:U:'·::::�:O::::=:::::::J;:R:�G:U=Á::::S··:::::A=::::::=11vecentos e cincoenta e um. Eu, N.ey Frànco, escri- O m�u costume de levar
Cure seus males e' poupe seu ii -" • • iivão O subscrevi. (assinado) João Marcondes de �at- as maos ao rosto, par.a bom dinhéiro comprando na ii Indústria e Comércio ii

, tos - Juiz de Direito dlJ comarca. Está conforme o espremer cravos e. espl- FARMACIA NOVA li OFICINA Serviço "FORD" iioriginal, do que d�u f�. n�as, pod� cau�ar mfec: ' II
, 'UJaragua do Sul,. 3� de março de 1951, çoes locaIS, mumtas

..

vê .

de ROBERTO M BORST. . ii MECÂNfCA AUTORIZADO
iiO escrlvao - NEY FRANCO zceI'assd.� graves consequen- :I•• i: _ Rua Marechal Deadoro _ J A R A G U A DO, SUL �, iii!II que dispõe de maior sortinien·

,

'ffi��.��rrJlf/II��1
Preserve sua pele e e- to na praça e oferece seus arti ii Pôsto de Gasolina - Depósito de, Lubrificantes li.

vite vârias" doenças, abo- gos á preços vantajosos. li _ Lavagem _ Lubrificaçãó • Carga de Acumu- !iFa/hrl'na �() 'Forraman' taQ A�rl�nnlas lindo o habito de espre- Rua Mal. Deodoro - 3 Jaragua ii ladores e Consêrto de Pneus. i!U lJ Uu lJ IIllJ, O 1\ lJU mer cravos e espinhas��.� ii iiSNES g Esta oficina está instalada em condições ii.

t
::

. para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii
'

-,DE"
navalhas - Máchinas para!l reforma em seu auto:novel ou caminhão, bem !r

,

PEDRO BENGEL cortar cabelos, martelos H cc,mo retificação de motores etc... ' ii
, para carpinteiros, serrotel!? � Todos os serviços são executados com iiEstrada Jaraguà Esquerdo II.

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA, . diversos tamanhos de pro-!! esmero por competentes profissionais e a pre- liJARAGUA DO SUL - STA. CATARINA IP MUITO PERIGOSA PARA A FA· cedênda fllemã �Solinger) I:i: ços raz'oa'veis-. Também dis\"Iõe d� sólda elé- i.i.'

J
MiLIA E PARA ·A RAÇA, COMO

V "" . I'

Executa-se qualquer-;;viço. de ferramentas ����g�É:�Ex�'F::=D��LTÃ�:t� • U-. encontrara na ii . trica e oxigênio.' '., ii

,bv����.���_?����.�����·
.".

���
.

A SIFILIS SE APRESENTA SOB t@TABotROd-Rslrl'ados®JINÚMERASFORMAS,TAISCOMO:

� o.sse, . 'sma, .r.ol1qUl e, oUqUl ao, e e.. �i��p�t[�SL:� (@ TODAS- AS nOLÊSTIAS DO ßPBRflnO R(SPIRßl�ftlD �
FlsTULAS
O-L C E R AS
E C Z,E MAS

"
FE'RIDAS

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILE o A li T R OS
.

.

I:
MA�CHASLeva' ao conhecimento da praça que "

fechou sua filial desta cidade, agradecendo

I:
"ELIXIR. DE NOGUEIRA

I
'

CONHECIDO HÁ 71 ANOS
.

a preferência que sempre lhe foi d ,a d a e I VENDE-SE EM TÓDA f'ARTE

continuando a disposição de sua amavel fre.
ê> O PEITORALMAIS CJONDEUIDO .NO BRASIL léS\guesia em Joinville, á I RUA no PRI�OIPE, ����.�. t;;\!.��!

•.

"��:�&:\:�@l®®.i.®�@.i@®i®@i..®@i®®iií860, oude 'com prazer recebera ordens.
.

Z e I ad o r ;t������
- -

O F E R ECE
".'@1r®_®!®@Y@)®r@)®Y®®!@)®'(@�@!@@Y®@!@)®!@)�

,

"
".

(Okonom) @1l@, �@Tmtas par� P�nturas de qas�s, MoveIS, Precisa-&e para a Séde

�
..

I Produto da CIA. IND,USTRIAL MÓ-} ��Maqumas, Cammhoes, Automovels, etc.- do Clube A. Baepelldí. • •
.

h'dTinta_s a Oleo, e em Pó, Alv!liade, Gesso, Dispõe de ótima mora- VEIS CIMO" a malS con eCl, a em
Zarcao, C?las, Cal, Ç>le.o d,e ��nhaça, A_gua

I
dia. (nformações com a � todo O BrasiL Para mais infQrmaQões, �Haz, Anehna para tmglr TecI'dos de Sedas Diretoria do Clube.·

• •
, @)Lã e Algod�o, Cera e Óleo para S?alho". (®

e vend� com o seu r.epresentante.nesta �Massa para Janela. "

• •

A'.
.

(@ cidade a fábrica de Móveis de ADOLF @)MA T R I Z:
.

'.'

I flgunno, meneano
�

'HER�ANN SCHULTZE, sita a Rua �RUA DO PRINCIPE, 860, - J O I N V I L E '

••
.

• •

(National 8ellas Hess) Barão do RIO Branco. N. 964LIDER DO COMÉRCIO DE TINTAS �

alâ'\
'.

" Vende-se na I@�. • • • • • • • • • • •
��

����i��'" Soe. Gráfica Avenid� Lido. �®i.®�@.i®@.i..®@.i.®®i..®@.i..@�@Ã.@@i..®@i..®@i..®@)@j

BOM PARA Edital de LeililoEdital de Citação

o estudo exige atenção constante.
Com O BIOTONI(O FONTOURA, 'as
crianças estudam com prazer, tornam

se alegres e rísonhas, porque êste
preparado contém os elementos
necessários à extraordinária víta- \

lidade Infantil.
'

O Doutor João/Marcogdes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc...

I

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de .. vinte - días, virem, du
dele conhecimento tiverem ou Interesser possa, que,
Iflndo esse prazo, ha de ser arrematado por quem
mais dér e maior lance oferecer, em frente as portas
do Edificio do Forum, no dia 20 de abril vindouro,
as 10' horas, os bens" penhorados a Fellx Jiminez
Garcia, na ação executiva que lhe móve Maria Zi
mermann, cujos bens vão abaixo descrlmínadoe i-

1.) - Um terreno sito no lugar Guamlranga,
margem do rlo Irapocú lado Sul, com as seguintes
confrontações: frente ao Norte; nos fundos das terras
de João Bernardo da Silva e Arlindo Jacinto da Sil
va, com 51 metros; fundös ao Sul, com João Roma
rio Moreira, com 51 metros; ao Oeste, com te-rras de
Felix Ilmlnez Hemandes. e Leste, com terras de Ma
nuel Francisco Gonçalves, contendo a área de 56.000
m�

.

.

Cujo bem constante do auto de penhora e auto
de avaliação ue folhas da referida ação executlve,
será levado em leilão e erremateção. Assim .sera o

referido bem arrematado por quem mais dér e maior
lance oferecer, no dia, hora e lugar acima menciona
dos, podendo o mesmo ser examinado por quem in
reresse tiver, em o local onde se acha situado. E
pera que chegue a noticia ao conheclménro de todos
se passou o presente edlrel que será afixado as por
tas do Forum, no lugar de costume e- publicado pelo

I jornal local «Correi� do Povo». Dado e passa�Q nes

ta cidade de laragué do ôul., aos dezesete dies do
mês de março do ano de mil novecenros e �incoen, ,

ta e um. Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi (as
sinado) João Marcondes de Mattos Juiz de Direito
da comarca. «Está conforme o original, do que dou fé.

Iaragué do Sul,' 17 de março de 1951.

O escrivão ,- NEY' FRANCO

TODAS AS IDADES

CAS. DAS TINTAS Encontram alíYio imediato com t.. uso do
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CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 8-4-1951 2

Prefaitura Municipal da Jaraguá do Sul r� =.=-;::=:_-.,,_ li Prefeitura MuniGi�al ,de Jara�uá do �ul
Portapia N. 34 ,,-ªHZ., It REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iere- 'IIguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve,
PromoVer motorista Henrique Pedrl, ao cargo I ,

de Fiscal Padrão "R", do Quadro Isolado de Provi- ,O ,0,mento Efetivo, vago em virtude da aposentadoria de Fabríeacão Esmerada

"Guilherme Hering, percebendo os vencimentos fixa- )
COMÉRCIO E INDÚSTRIA , •

dos emLei." GERMANO STEIN S. A. IIRegistre-se e cumpra-se.

I
JOINVILLE • Rus Duque ce Caxlaa "'n, Jl I''Abril Pd:fl���� �uniciPal de Iaragué do Sul, 2 de

Talharim COlD Ovos e LeRe � tio. 2 6�41 ,
,

.

ARTUR MÜLLER - Prefeito !\:1unicipal ,
-'

I
0======.===0=-=.=_ =0

F. Frederico Moeller - Como Requer - Edita
D. Müller - Como Requer - Adolfo Sohn, - Como
Requer • Severino Thomsem - Oancele-se - Oscar
Kamin - Como Requer - Brasil Companhia d.e �e
guros Gerais - Seja Lançado o Co�retor -:- W�l.heim
Sonnenhohl - Arquive-se - Antonio J. Ferreira -

Oomo Requer - Fidelix Wolf - Como Requer - Leo·

poldo Klotz - Como Requer -: Alvino Schmauch :
Como Requer - Companhia Comercial Laezynki
Ltda. "Ciaco" -, Seja lançado 9" corretor

- George
Buhr - Embora como diz mui acetadamente o pa
recer do D.F.; de ter sido o recurso fora do praz;
tolero a apresentação para apreciar o mér!to.

A reclamação contra o lançamento, nao pro,

cede. Diz o art, 13i, do Codigo Tributario, que os

contribuintes, pagarão tantas vezes o, imp?stCi,
quantas forem as atividades Dentistas exercidas,
quer no mesmo local, ou estabelecimento, quer BeID
estabelecimento ou localização fixa.

Alem disso, o § 1., do art. 134, do mesmo Co
digo dizt- que, "consideram se como um

. .só_ estabe
lecimento as diversas industrias ou profíssões que
estando sob uma única administração e tendo co,.

mUID. escrituração forem exercidas por uma só pes
soa ou sociedade etc. Ora o sr., George Buhr, tem
seu astabeleoimento.- B1!Jletim' e padaria - o Cine
Buhr, não pertence aquele, mas sim a �ma, socie�
dade não tem admínistração e nem escrita comum-

, 'Em face disso, mesmo no mérito. é de se ne-

gar provimento ao recurso, Alfredo Tribess � si�,
"Ie acordo com as Informações do D.S.G. Joao
Erhardt .. Como Requer - Alfredo Müller - Como
Requer - Francisco Winter - Como Requer - ,Sul
América Oapitalisação, S.A. - seja lançado o cor..

reter. Ervino Piaz - Sim, pagos os devidos impos
'tos - Artur Ristow ,. Transfira-se - Carlos Tozini.
- Como Requer - Alfredo Carlos Hauemann - Cer
tifique' se oi ,Cid Ferreira Santos - Como Requer -

Com. e Ind. H. Jordan - Como Requer - Alfredo
I!IIE" " J-!liiEIíElI_!SIE!iisI!_IIEE::�I!IEI� Klug - Como Requer. ao D.F. para averbaVção ,.

iii
-

, '_.,.' I Setembrino Bona - Como Requer - França osge-
liF 'b (Sezoes, M�lárlas,

I'
-rau - Como Requer. ,

iU ", r"'s ' Impaludismo .

" .. .

ARTUR' MÜLLER, Prefeito Municipal de Jara-!II �,�, Maleitas, Tremedeira _

/ Diretoria do D E.E.A.S da Prefeitura MUplCI-
gu6 do �Ull no uso de suas atrlbuíçõee, resolve, 'I _ CURAM-SE RAPIDAMENT.E

-

COM � I pal de Jaraguä do Sul aOR 28 de MatQo de 1951-
Desígner Roland Leopoldo Germano Janssen, -.

'

.', LUCIANO DEMARCHI '

pera extranurnerärio, Referencia X�,. lo�ado no D,:- la "Capsu las Antlsesontcae III ,,' -

Diretor do D.E.E'.A.S '

partamenro de íezende, com, o ealérío fixado em LeI. :g
M' " "'1'1 ,

__.;_ _.

Registre-se e cumpra-se, ' ,

I'
" InanCOra".'-

,

,

Prefeitura Murí'icipal de laraguá do Sul, 2] de. .

E,m Tod�s' as Boas, Farm'ici-as '

I'Abril de
' 1951. '

,

" ARTUR MÜLLER - Prefeit� Municipal I É u.m produto dos Laboratórios MINANC(_)RA

Po�ta.ia N. 38 i - Joínville - Sta. Catarina - ,I�.&;'
i"ii!IIIIm-IIIUIIIl�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!!i!i!!ii!l!I!!!iiii!!ili!!l!E!l�;iEI!I�

,

ARTUR MQLL��, prefeito.bM�n2cipa.l. deI' Iera-

r',
..

,ddOOdsa-tiiS:'U,1':473-,guá do Sul, nó uso wc, suas ern uiçoes, reso ve, '

, ,--
- -

I)esigna� ,o sr. Virgilio Lazzaris, para �a E,sco- 'C A LC A DOS ,',

la Vitor Meireles substituir a professora Pauhna Nas- o

cim�nto LazzariS,'
durante

a.
licença que l�e foi con·

I,

I R G O,cedIda. " '

,

'

Registre.se e cumpra-se
'

Prefeitura Municipal de laraguá do Sul, li de '

.)
•

Abril de 1951. '
,

ARTUR MÚLLER-- Prefeito Municipal �ã� �� m�m�r�� � ma�,oarat�� .

N. a.
ARTUR MÜLLBR, Prefeito Municipal de Jal a

guá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve,
, Nomear Henrique 'Jacobi, Extranumerário Refe

rêncla XV, para exercer o cargo de Motorista, Pa
drãovP", do Quadro Isolado de Provimento Efetivo,
vago em virtude da promoção de Henrique Pedri,
percebendo os venclmentos f,ixados em Lei.

Registre-se e cumpra-se.
P-refeiturá Munícipe! de Jaraguá do Sul, 2' de

Abril de 1951. ,"
,

ARTUR MÜLLBR - Prefeitb Municipal

Po�tapia N.38
ARTUR MÜLLER, Prefeito'Municipal de Iara

guá do Sul, nó uso de suas atribuições, resolve,
Designar o Escrlturarlo Emilio da Silva, Padão

"R", para Diretor do Departamento de Serviços Ge
fdi�, com a gratificação fixada em Lei.

Registre-se e cumpra-se. \

Prefeitura Municipal de laraguá do Sul,
Abril de 1951. ,

ARTUR MULLER - Prefeito Municipal
)

N. 37Portaria

Decpeto' N., 19
, Concede ,Bolsa escolar

ARTUR MÜtLEI?, ::>refeito Municipal de Jara.
guá do Sul, no uso das atribuições que lhe são con

feridas por Lei, decreta:-
Art. 1. - E" [concedida uma bolsa escolar de

Cr$ 8000 ménsais ao estudante Frederico Ouenther,
p.ara qu� possa prosseguir seus estudos no Ginásio
São Luiz, n�sta cidàde, para o ano de 1951-

Art. 2. A despesa determinada por este decret<:>,
correrá por conJa da verba 3,84.2, do orçamento VI-

gente.'
.

,

Prefeitura Municipal de laragua do Sul, 3 de
Abril de 1951.

.

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal '

Decpeto N. 18 I
ARTUR MÜLLER. Prefeito Municipal de Jara�

guá do Sul, usando das atr!b�içÕes contida.s. n,? item
XX, do 'art. 74, da Lei Orgamca dos MUßlCIPIOS e,

Considerando que o funciondrio, Guilherme He

ripg, exercendo o cargo isolé:ldo de. provimento efe
tivo Fiscal Padrão "R", foi invalidado em consequen
cia de acidente, no exercicio de suas at!"ibuições, de
creta em consequênCia de acidente no exerci�io de
8.Ilas atribuições, decreta, '

.
"

. '

Art. 1. _ É concedida aposentadorIa ao funclo·
nário Guilherme Hering, Fiscal Padrão "R" do qua
dro isolado de prov'imento efetivo, com os venci
mentos anuais de Cr$ 15.600,00.

Art. 2. - Este decreto entrará em vig-or na da
ta 'de sua publicação, revogadas a5 disposições em

contrario. '

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 2 de
Abril de 1951.

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

·'·'-"==="-·!!I!!!!!!!!!!!!-·!===·!-·'-'I�!

!'===!!===II==e!1
""�_II_r.=-=:;_,,=O;;;,_I.�n_._._.'_"_.'_

m Dr. RENATO WALTER
IIII, M É D I C o �

__

i_�.: CUNICA GERAL - CRURGíA - DOENQAS, III"ii Vl li

I 'DE SENHORAS' - PARTOS
,

:: _ fi � II 1.- ULTRA SOM - Tratamento moderno e efl- I:: =
tQ

ii III ciente, pelas ondas ultra-sonoras. da.s Dores e
:ª � cê ii :1'"'1- Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- ifl!!
Q <� ii

_. bagos, nevralgia&, ciática. Abcessos, furúnculos, 'II.
ii ,§ !! ,ii inflamação dos seios, dos ovários, da

próstata'llii CD u..

1::.1:.: !!! Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-
H Vl ,. tO UI beldes, Asma, afecções do estômago, etc ...
ii C2.J
.• "O:: �. MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento ..:

li "'CI
'-'

o ii �I das Paralisias com reativação das funções IIIii � .,.g ii -I-ii musculares e
�

nervosas. Atrofiàs, fraqu�sa fun- iii'ii .. » g 55 II cional dos musculos em geral, da beXIga, or- p..
, ii .......

a
Cl li '11"1 gãos digestivos, etc... �IH = «tõ!! _,_ ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- ...

-!! � � ii li CIRURGIA - ELETRO-COAULAÇÄO m
�! .........c � !,i :1"1:' BANHOS DE LUZ

--o
-Raios ultra-violeta e iii�

.<:.:. mfra-vermelho... '
, III

ii ::. CONSULT6RIO - R u a dos Bomheiros iiiii

c:.: � li I (Jardim Lauro Muener) esq. Ruú 9 de Março III
� l.i.. '11'-1 das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas III- ii �

...

' 'RESID:ÊNOIA - Rua Ministro Calogeras, 350 !
II Fone 305 - J O I N � I LLE-S. C.' III
S!!!I ;=!!E!!!!!!IiiiE!!!IIIi=!IE!I,CiE!iSEII;-;;=j�==:.

Celso
DESpACHANTE ADU,\NEIRO

SÄO FRANCISCO PO SUL - Santa Catarina
Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO» - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

Despachos de ,importação do extrangeiro .e por �abotag�m,,'
exportação, para O exterior e dentro do pais, translto,
reembarque e' reexportação, bell! COMO todos _os servlç')s
junto a alfândega de São franclsco. do Sul, sao execu�
dos com pontualid_ade e pr�steza, dlspon.d,! .para ,este. fim
de uma organizaçao perfeIta com escntorto e técI}ICOS.

Dispõe de páteos para depósitó de madeira Junto ao qua
dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta
da ruz, bem.como ,arma�ell! para depósito de me�c:ado
rias em geral, junto a?s t�aplche& de embarques na Cidade.

Encarrega. se de Embarques de Madeiras .de fiutras
/ Mercadorias para o enárior do BraSil e

Localidades Brasileiras

Despachante das priDcipa1s firmas' do Estado, e,

dor Vostados, Vizinhos. '
'

PRODUTOS DA: '

llJl11dhÚl§trlia �e C21llcado.§
Go§cJbl llrmäij§ §: �o"

J
'-

CAIXA POSTAL, 11 '

:JARAGUÁ:"DO SUL -

S.,.Oatarina
.

_. ... y!: 9ft •• _. Je 1ft <tIo'-

SANfiUENOL
CONTEM

OITO ElEME�TOS TÖNICOS:

Magresa
Cançaço
PeUidez
Fraqueza

É iudi.pensa't'el
o uso do

IU,OUlINO
DE ORH

AASENIA"iO. VAHADATO.

FÓS'FOfW, CÁLCIO, ETC, ,

TÔNICO 03
\
CÉREBRO

TÔNICO lU1S wutSCUL.OS

Os Pálidos Depauperados. Ibge.

tados, AnêmICOS, Mães Que�a..

MagrDs. Cri;ronças ra�LlitiCa9 \1'8-
)..,

ceberäo a nminc!iç.ão geral do

organ6sffia CQm o

SANGUENOL
---------------------'.
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Escola Vilor Konder

. Pioneiros de' Jaraguá
A famllla Piazera é Posteri t I J'

.

I b A 'data de 11 do
os enormen e ,a co 0- em arague, em em pare corrente assinala aúrna das mals numerosas nía passou pera proprle- aqui veio em 1902, tendo

do município e das que dade da "Companhia Co- ernbos falecidQ, e estão passagem natalicia do
,

mals destaque teve na lonísadora Domingos Ro- sepultados no
-r

jdzigo da nosso, ilustre colabo-.

época da colonlsação. drígues da Nova" e Pe- familia em Barra do Rio rador Ildefonso Juve-

No ano em que o CeI. ché & Cíe., dela fazendo' Cerro. rial.'
Emílio Carlos [ourdan parle os snrs•. Drs. Fran- Angelo Píezera tornou- Registramos essa

chezeva as margens' do cisco Tavares Sobrinho, se poeteríorrnente proprie- �ata _com �rande s�
Jaraguá', fundando li co

'

hole desembargador. epo- t,ário unico da "Colonia tístação, pois o am
.I'pnià, em ·1876,' aporte- sentado, Ceser Pereira de- leragué" que tratou de. 'Yersa�lante, lIter�to �
vam á Blumenau, "vindos Souza e Angelo Piazera. correr de estredes ,e 1'0- Jornalista dos : mais
'do TirQI, então terrirório Em .18�7, Lufz· Plazera voar; éspectalrrienfe com destacados eDl nesso

,ausrr(àc:o, o çasal .Domln- rernbem veio fixar resí- colonos vindos ide Rio Esta�o, alía �,-. essas; �
, gos' e Domlnga Pítlzera. dencla 'na Colonla e pera dos Cêdrös.» antigos"hnir qualídades as, ...do '��Jl

.

'Vieram como imigran- .ela foi designado adrnl- 'gran res, ..,. bondoso .coraçao, sem- .,
tes e

I
a faqtilià compu- nlstrador, tendo' Ialecldo 'exerceu cargos pAbli. pre voltado p�ra) o, '",,'

nha-se do casal .e dos em 1899. Já então aqui cos como sub-delegado e
bem e, para os menos

'seguintes' filhos: Lulz, -se encontravam' ternbern lutzde Paz; "séndo 'polltl- afortunados.
Daqui .lhe. enviamos

o nosso .eordíal abra
ço e votos de fel�cidad��,.

Ilde'-onso Juvenal

Locais

, \

Como. havlamos anun
ciado, realíson-se domin
go ultimo a inauguração
da Escola "Vitor Konder"
recém . creeda e situad�
em Pedras Brancas.

N 1 637 O áto tevê a presença-

L..
do exmo. sr. dr. Marcon-

iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
des deMa ttos, Ju iz de
Direito da Comarca, Ney
Franco, presidente da
'Câmara Municipal, pre
feito Artur .Müller, José
Isldoro Copl, delegado
'auxiliar, diversos, mem..

, bros dó diretorio -munící
, pal da; ÚDN e moradores

,

de. Barra de Rio Cerro e

'daquela- .locelldade ..

Hasteada a bendeíra
pelo exmo.. sr, -Dr, Mar

, ;. ,col1de� de Jvtàuo�,. ouviu
sé 9. Hin,o·:Né;lc\Qnal,:, Cé:ln

. tado pelQ� ',aIUJ,Ios ,sol}. a

: direção. dé;l" prof���ra
,

'dona .Alice e P�(jri:,,'�;' ',"'
" . Logo "depois' fo.i ' feita

. 'uma saudeção 'a� -eutort
I dedes por um. c;Jos, alunos,

� lendo em seguida o sr.

,pre:feito municipal �ra
decido, e feito iJ biografia
PQ parronc da escola,

-,-------- Dr. Vi�9r Konder e con-

P· 'O.. _.·L "I' ':'T.'...... "I�' 'C'"�'o A,
vi.dado�ao sr. presidente
da Oêmare Municipal a

proceder . ao ato, , íneu-
gural.

'

,

Segulo para o .Río de I
"

Atualmente. a Aseem- , São, rres as escolas já
Janeiro; em <, companhia 'blêla compõem de 18 de- esrabelecída no éruel go
do sr. senador Ivo, de deputadoé do PSD, 13 da verno .e, .elnde esta se
Aquino, o sr. Governador UDN, 5 do PTB, ,2 do mana' começou a funclo
Iríneu Bornhausen. , ,PRP e 1 do PSP., nar uma escola' noturna
A viagem do chefe do Nadá está

.

assentado Pélr(j edulros, á Estrada
governo catarínense tem sobre o .candídato a pre-: )ar�guá-Esqjjerdo. , _j

por fim tratar de assu�- side!}cia,' mas segundo
tös réferentes a admi7'; tudq irrdica, haverá um -

_ 1018$, da Preleitura
nistração, não sendo Ím- acordo politico na com-

.

possivel que ali tambem posição. ,

Por decreto do sr. Pre-

se conferencie sobre a Já seguiu para Flo- feito Municipal. foi apo

colaboração de todos .os rianopolis o sr. Walde- sentado no carg9 de di

partidos na composição mar GruPba., repreeeo-
r.et.or 'do Departamento dé

não somente na Assem, tante Jaraguaense. Serviços Gerais o antigo
bléia

.

Legislativa, como O sr. Dr, Luiz Souza, funcionário Guilherme
no proprio governo. tambem tomará parte na He_ring.'
Pára atender ao PSD votação� JlQrqu,anto, ,tan- GUilherme �ering foi

seria desdobrada um se- to ele-,como o dr. Jaão duas .�zes aCI4,entado no

cretaria de Estado, pro- Colin, Qeixarão por 3'1:" serviço do mu�icil?io,
vavelmente a da Educa... guns�d�a.s as s�cr.etarias :��J;1do�:, �;R1! i funclOnario

ção QU Agricultura.. . :qu� ·��tip!:tPl para tQm�r CU,mPfJ9W'".d<>s ;��e��" -de';
,

"

, "

..,-x-
,

'

:part� nos Waballlos, s�n- :veres,'; Rlotlv9 pelo .0qu,i!lI�
Nö dja.lO do corrente 'do,em,seguida conv:'oca-,;ao Ipe,,;ser�'conc,�dl�i;I"a

'in�,ciará ,seus trablillbos, a ,(,lo,s os..s\l,plentes e;:, e!?- apos�ntad0f'lÇl" -' fOl }lIsta."

'Assembléia, Legislativa, tandQ ,e,'ntl"e esses, ,o sr. mente �lo�l,ado' D-:I�,_�h:efe
qUe

.

elegeJ,'á ,sua Mesa Fr4ncisco Mascarenhas, do e,xec�tlvo �mUijlClpllJ. ;,

diretö'l'a.
. .

de Sao Frandsco do Sul. �. FOI deSignado p�ra
chefiar, o DoSO ,o escntu-

------------------.---- rár.io BmiIio Silv.a. .,
O salário médio dos empregados em fi --., Foi proJIlovidp ,ao

d E
. cargo . d,e

.

fiscal,�, O moto,�
ANGELO PIAZERA "

capitais os nossos c' stados
.," .

rista HenJ'iqLJe Pedri,. '

.

com ,13 i;lnos; Angelo, Vitorio Piazera, casÇldo co militante e 'de grande ' �'_ Foi' "ome�d() moto.
com 10; Vitorio com 8 com Edwi_g,es BödQHoi � 'J?re'�tjgiu.·" "'e Rio de Jon�iro� 10 - (pr!l�E! Çonth��nt�D,�, 9 ri.sta, ,.o 'extranumerário
e Silvio com 6. Depois t:Ienrtque Piaz.er!" ��rqúais Foi ii figura mªr�ant� salário médio em 1 1 das, 'p�in�ipaíg e�pita.is' pb Heflri,que, Jacobi.

' ' ...

de uma qU(lrentena no flx.�ram .r��udencla, em na éolonisação e 'é i;I ele BrasH, é o seguinte: .' "

." '

� ,Para a vaga do �x-
pavilhão dos _' ,imlgranfes Bé!r�a �o R�o Cerr9.

.
e, Domingos I?odrigues 1 '.. ·Rão Paulo: ',:,:

'

. êr$, "J.2U;OO tr�n4nier.ár,to' foi designa.:-'
fo&:am destin#dös. a �io

.

Vitorio Plazera, depo�a da N.ova que se devem 'a 2. Rio de Jan�rrq ,", 1.130,:00 do' ,0 ,�r. Ronald. Jansse,º. ,

dos Cedro�j', (jtualmenfe de mudi!lr-s� para o ,RIO localisação de colonos 3 Porto �Iegrl�'" ,

To 1.093;Oe '

.,..;.. Nos inezes de Fe-
A.rrozeira, ,para trabalhar Grande .do Sul, p_ara aqui em Jaraguasinho, eadlda, 4 Curitiba, .. '.. 9Ü,OO ver�iro e' 'Março ,foram
na lavoura. Air nàsceram volf?u flxan.do·se em ,Re·, Pedra de Amölar, e'tc. 5

\

Belo Horizönte ;';.
843,00 desp.achado� p,el�, pr,efei-'

He'nrique em 1876 e 'Ma- torCida, .onde faleceu e1'Jl.. , 6 Niterói
'

,,�', 805,0& tura 9/equerimentos' para
ri'a, em '1879;,'- ,1935. ' Angelo Piazera fal�ceu 7 Recife _, ,'774*00 construção- de ,C(Jsas..
Em 1893, a figura prin em jaraguá, aos 22 de 8 Goiânia 733,00 ....,... No mês de Março a

cip,'aI da famHia qu,e hoje ,Henri'que, éra o caçula Março de 1927. 9 Cuiabá' ,713,00,
f'·

'

I·' 'I p. masculino da casa. Por ' prefeitura, fabricou '109 )u-
ota I.sa�os, ",nge o la-

isso mesmo teve o direi- Artur Müller 10 Vitória,. 68000 bos de cimento. A ,fabrica
zeta, > depois de casar-se 11 Salvador 678,00 já há 6 llJezes . e,stava fe-
corri dona ·Constancia to de aprender oficio,

d'· d I·d 1 --------, ,------------ chada por falta de cim'en-
Nicoluzzi, veio residir em

elxan o �s I es u.os .,
,.,

,

.

, ,

ltapocú como éra conhe- campos. FOI para Florla- O G
' I, I

RAMIRO EMERENCIANO
to� c��:ae�:�e����i!�����'

cido o' local onde hoje nopolis, onde du�anle e u a r a m I r I m lYl' '.
, trabalhos d'a construção

'situ,a-se a cidade ,de Ja-I quatro an?s trabalhou CO-I
.

d b R· J
raguá.' mo padeiro., Voltou �m De sua viagem a Flo- Prefeito Municipal, foi a ponte so re o 10 a·

Os pais, transmitiram 1898, contram�o nupc�as Desde ha tempos que rianopolis, esteve
-

algu- tambem abordado o trans- raguá, na Estrada Cacil-

dOS filhos uma certa cul. com ��na Dlanmantma individuos sem coUipos- horas em Jaraguá o sr. porte de fruta.s neste· e da, cujas obras deverão

tura, que estes, espiritos Bortohm, esta�elecendo-se tura vem espalhando na Ramiro Emerenciano, no municipio de Guará- �:taJo ����.inaqa5 dentro

argutos e empreendedores, como co�elclante e tam- cidade pasquins atacan· Chefe do Trafego do 3°. Mirim, prometendo S. S.

aprimoraram e aproveita- bem dedicando-se � la- d.o senhoras e moças. Distrito da Rede de Via- envidar todos os esfor

ram em suas atividadp.s voura. Em 1911 fOI no- Esses individuos estão ção Paraná-Santa Cata-' ços para resolver o pro

para ganhar o pão' de meado Intendente Distrital, a precisar de um corre-
'rina.

.:
blema, no momento difi-

cada dia cargo que exerceu com tivo da "policia, pois as ,S. S. determmou Junto cil devido a escacez de
.

grande proficiencia até infamias por eles publi- ,�o s�. agente l.oca] .

as vagãos e, estarem quasi
Angelo, começou logo 1920. Com sua irmã Ma- cadas, bem demonstram ImedIatas prOVIdenCIas todos os disponiveis ocu

a trabalhar como a�ri- rJa, casada com Pedro o estofo moral dos au- para o. transporte do ar- pados no transporte de
mensor-prático, demarcan- Picoli" são os únicos tores. roz ,eXIstente nos a�ma- trigo.

.

I

dó terras no vale Jaraguá- descendentes diretos do , . zem da estrada, eVItan- Ontem deveria ter se

Garibaldi e posteriorme'n- casal europeo que ainaa As familia locais estão do assim prejuizos as realisado importante Filho, ilustre Secretário
te na locali�ação e aber" vivem e residem em Bar- indignadas com tal pro- partes e -fazendo com conferencia em Curitiba, da Fazenda. Pelo que
tura de estradas da então ra do Rio Cerro. ceder e esperam a ener- que o produto chegue sobre ·os tr�nsportes, es- estamos informados tam
"Colonia Jaraguá"; que \ O casal de velhinhos, gica intervenção policial com urgencia as praças tando o Estado de Santa bem o problema do trans·
éra propriedade do fun- 'depois de todos os filhos para descobrir' os auto- consumidoras. Catarin'a ali representa- porte de frutas foi ali
dador .:lo município. terem fixado residencia res. Em palestra com o sr. do pelo dr. João Bayer apreciado .

.

1 ,
Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI _ Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39

ANO XXXI - JARAGUÁ DO RUL Domingo, 8 de Abril de 1951 Bta. ' Catarina

, Na Delegacia de Policia

As autoridades policiaiS
tem deitado sua atenção
na regulamentação do
trânsito e na' caça a

(Continua na última páginlll)
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