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Haverá tombolas, lei

Iões de prendas e· Ulll

excelente restaurante.
- N.1.639

III e n 5 a 9 e m G o v e 'r n � m e n t a I
Darnos a seguir a introdução da mensagem tavam ii altura de suas funções. Outros, lamentável- cesséríos. Ainda faz' pouco, a escolha do Presidente

do sr. Governador Irineil Bornhausen éÍ. Assembléia mente, e o lamentamos na esperança de em breve do Instituto Nacional do Pinho e a visita do Exmo.
Legísletíva; "Senhores Deputados. Dirlglndo-me pela poder ampara-los, tiveram que ser dispensados, pois Snr. Ministro João Cleofes, 'foram demonstrações ca
primeira vêz aos legítimos representantes do povo o Estado não está- em condições de mantê-los, como, bets de que o govêrno da União corresponde, ple-
eatarinense, folgo em registrar a satisfação com que, não estava, quando 05 adrnlríu, namenre, aos anseios de colaboração.
perante vós, cumpro o ímperatlvo constante no in- Casos houve da alterações ditadas pela ne-

.

Com relação aos mnntcrplos, idêntico é o nos-

ciso V. do artigo 52 da Constituição de riosso Estado. cessidade de reparar injustiças. Nestas últimas cate- so propósito. Joinvile e Lages, municípios visitados
A abertura dos trabalhos dessa Iegtslarura, a gorias estão as transferências do pessoal dos outros oficialmente, receberam o testemunho do mesmo

segunda após o ing:resso do país 'no reglme eetabe- Departamentos do serviço público estadual. aprêço e segurança de apôio igual. No campo da
lecido na Constituição Federal de 18 de Setembro E fato ínegãvel, digno de note: o critério par- admlnlstração, procurarei resolver em comum os

de 1946, poseíbtltte-nos o gozo da coexistência de tidário não foi, como antes, inapelávelmente adotado. problemas que necessitem de esfôrço 'e de trabalho
fato dos três poderes do Estado, coexistência essa Devo registrar aqui as resistências que opüe conjuntos.

.

que, se depender dos esforços e dos desejos do Exe- àqueles que, habituados a assistir, durante anos, ao
cutívo, será, como manda a lei magna, harmônica e império de partidarismo extremado, muito [ustemente, ônrs. Deputados.
independente.,

.

'

estranharam, mesmç sendo companheiros, a firmeza Anima-me, no exercício da governança, tão
Pelo mals alto órgão do Poder Judiciária tí- de nossa atitude. E qua, realmente, fazemos coisa somente o propósito <Je. bem servir à coletividade.

.ve a honra de ser investido nas elevadas funções de nova, procurando escolher os melhores,' ainda que, Nesta tarefa estou pondo tôdas' as minhas
primeiro magistrado do Estado. Perante vós apres- politicamente, não estejam ou tenham estado conôsco. energias, empenhando, por assim dizer, o tempo de
so-rne a dar conta. de como encontrei os negócios O grande motivo de nossa obstinação em minha vida destinado a uma tranqullldade maior.
públicos e sugerir medidas pera a melhoria de suas proporcionar um

.

ambiente de paz política no Estado -Paço assim, vivendo o intusiasmo dos luta
condições. Nesse cometimento usarei linguagem a éra e é a conclêncía que temos da gravldade do pro- dores e dos patriotas. O mesmo entusiasmo, que pe
que; mercê de Deus, me habituei na vida pública e blema administrativo. Esta mensagem vos dará em ra a grandeza e o bem de Santa Catarina, espero,
particular, a da verdade; Sem o menor intuito de fe- detalhe noção exata da extensão dêsse estado de col- em tôda jornada, encontrar nesta Assembleia."
rir ou provocar, porei aos vossos olhos atentos e 'ses. Cumpre-nos, porém, já nesta introdução, dífínl- "

bem intencionados a clara situação dos negócios pú- lo como ausência de organização nos serviços pú-
-----------------------

blicos estaduals, certo de que só assim merecerei a blicos, seja na edrnlnlstração próprlamente dita, seja Pa d r I L U II Z G III g . Agradecllmentograça de vossa confiança e a certeza de vossa im- no setor financeiro.
prencíndível colaboração. Efeito em função do dese-

.
O problema -da estrutura dos serviços públl-

lo geral e invencível de renovação que conquistou a cos requer ampla reforma, cujo primeiro Passo será
alma coletiva nos dias que antecederam o pleito de a criaçãó das Secretárias de Estado da Agricultura
3 de Outubro, díspús-me a tentar a pacificação da e da Educação. Doutra maneira, continuarão as Se
familia -carerínense há' tanto dividida. Para tão íngen cretarlas- da Víação e Justiça sobrecarregadas e com

re tarefa, -conreí, desde que conhecidos os resultados a responsabilldade da admlnlsrração de organismos
eleitorais, com a alta e nobre compreensão dos que que disciplinam atividades vitais pare o Estado mas

até então, nos quadros do meu partido, ob-edeceram sem qhalquer relação que justifique a obediência á,
a minha chefia. As vésperas da posse, no objetivo mesma direção. ,

. de concretizar tal peclífcação, dirigi-me a íioicjl cor- L O proble!ß.a fin�a,Q�ei,ro, PO!érnl. é o que, maís
reme politica de oposíção na campaeha; oferecendo-Ipreocupa. Com um orçamento c:ru� aao expresse a

lhe participação no 'govêrno, através de uma Secre- verdade financeira, o Estado dispenderá, como no

tarte de Estado. Essa oferta, porém, não logrou exercício passado, percentagem mínima de sua ren- e

aceitação. Oonstituí, mesmo assim, um secretariado da com atividades reprodutivas. ;-. Ai
pluri-partidário, dando, a todos os partidos que aco- Deficiências .sem conta no aparelho arreca- Esteve esta semana em

Iheram meu propósito, participação efetiva no govêrno, dador, menosprêzo pela justiça fiscal e até préncas Jaraguá, víslrando dtver-
.

. não recomendáveis de transferirem ..se pera gastos sos amigos, o rev. Padre
. _ Ina�gurando-se 00 Estad� �ma. nova ad�l- alheios á finalidade, com a conseqüente obrigatorie- . Luiz Gilg, virtuoso vigá-

mstraçao, Impun�a!"-se� como e ObVIO, a�era�oes dade de reposição, contribuições da União para fins rio de Campo Alegre.
nos quadros admlmstratlvos. Nessas alteraçoes, Jun- especiais, não deixam dúvida quanto à vfd� artificial O ilustre sacerdote. que
tamente ond� procuram alg�ns, talves d.esconhece- do nosso tesouro., ' vem imprimindo a Cam-
dores do mUIto'. q�e pro��rel f�zer nesse mgJ;ato ter- Em abono dessas afirmativas.,. apresentarei, po Alegre, no campo re�

reno. d� compe.tlçao polItIca, vls�u��rar atos de per-. a seguir, um rápido balanço das contas que me fo- Iigioso e de assistência

Se!?Ulç�O, seguIram-se ,sempre �rl!erlo� b�seados �m ram prestadas peJa Secretaria da Fazenda: S'Ocial destacada atuação,
prtnc�pl?s de bem s:rvlr os negoclos publIcos. ASSIm, Afora os compromissos resultantes de dota- esteve tambem em visita

s�bstlt�lram.se os tItulares do� altos cargos d� �d- ções insuficientes do orçamento de 1951 a serem ao Ginásio São Luiz e

n�straçao-por natureZd de pro\'lme.nto em �oml�sao- solvjddS com créditos suplementares; tendo em vista Prefeitura Mun'icipal.
dIretores de departdmento.s. e ser�lços ��rals, afIm de

o orçamento de 1950, compromissos êsses que mpn- _

se poder contar com a�xlh��es mdentlflcados, com tarn 'em Cr$ 30.300.159,90; . o Estado deve Cr$...
o pensamento dos atuaIs dIrIgentes. Fo.ram alt�r�d?s 41.908.604,20, assim discriminados:
quase totalmente os quadros do orgamsmo polICIai ..

� dos juizes de' paz. Ninguem desconhece que' a dis- 1":"" Restos a pagar dos exercícios

tribuição da justiça por magistrados não togados e de 1944 a 1948 143.659,30;
a manutenção da órdem pública são funções do Es- Restos a pagar do exercício de

tado, que pelo especial de sUa natureza precisam de 1949 5.681.485,40;
ser executadas por pessôas de imediata confidnça Restos a pagar do ex�rcício de
dos detentores' do poder. 1950 17.521,768,20;

Substituiram-se, ainda, servidores que não es- TOT A L 23.346.912,90.
2 - Importância a pagar aos muni-'

.

cípios, relativa à quota
.

do Im

pôsto de Indústria e Profissão,
do exercício de 1950 arrecadado
pelo Estado " 9.365.691,30:

3 - Importância transferida· de "de
pósitos de diversas origens", nos
goveräJOs dos srs. José Boabaid
e Aderbai Ramos da Silva, para
arrecadação ordinária, e que de- '

verá ser reposta: 5.450.000,00
O atual govêrno repôs "-

1.300.000,00
4 - Importância transferida nos go

vernos dos srs. José Boabaid e

Aderblll Ramos da Silva para a

arrecadação ordinária de depó
sitos especiaiS do Estado, e que
deverá ser resposta também

7.186.000,.00
Desta o govêrno atual já repôs
a importância de 2.140.000,00.'
Falta, pois, o govêrno repor a

importância de 9.196.000,00,
Há ainda a acrescentar que as verbas variá-

veis do orçamento vigente se achavam, em 31 de ja
neiro do corrente ano, comprometidas nos seus duo
décimos em Cr$ 14.103.651,30.

Por tudo isso, apelei e apelo à união. Por
tudo isso, corrí a prestigiar a obra político-adminis
trativa do EKmo .. Snr. Presidente da República, afim
de conseguir para o Estado, o auxilio e o apôio ne-

LOCAIS
Ia r.licia. Foi multado marca negou o manda,to

em Cr$ 400,00 (reinci- de segurança requerido
dencia), Nereu Bromors-' pela Sociedade' "Jesus
ki, menor não habilitado <Je Nazaré", de Corupá,
que guiava caminhão. contra o áto do sr. Pre-
- Em Cr$ 20,00 foi feito Municipal, que a

multado Egon Stein, por distituio da administra
guiar bicicleta pela cal- ção do ,hospital 'daquele
çada. distrito.
- Foi recolhido ao O hospital .é um pr6-

xadres "0 individuo Ma- prio municipal, tendo a

ximiliano Faria, por an- administração anterior o
dar praticanpo desordens entregue aquela soci�da
na estraàa- Cacilda. de, cuja d,iretoria consti-
- Foi exonerado do tuia a celebre "panela"

cargo de. Inspetor dlil política dali e que na

Quarteirão em Cacilda o quela época deu motivo
sr. Domingos Furlani; a debates pela imprensa,

1. de Maio. Terça-feira, e até um. prócesso con

dia 1. de Maio, é feriado tra �ste Jornal.
nacional, devendo per- Fo� a�vogad.o daI par
manecer fechàdos repar-

te vl�onosa, l�t? e, �a
tições, indústria e co- Pref�Itur� MUDlclpal, cUJo
mércio. patrlmOßlO se procurava

G. E. Abdon Balisla. No lesar,. o sr. dr. raulo
gabinete da diretora do MedeIros.

'. .

G. E. Abdon Batista, foi Fesla· de Ilro de Rei
•

solenemente entronisado .

Vem despertan�o VIVO

um crucifixo, tendo no lDter�sse n�s melOS bae

áto falado asnra, dire- pendl8nos, a festa anual

tora Zuleika Mansani. de TIRQ DE REI, que eEl-

O crucifixo foi ,uma t� ano será �ealiz�do no
oferta do sr. Artur Mül- dia 13 de maIO p.vlDdou
ler ro, prom�tendo' superar

Mandado de Segurança. Por em brilho 8S festas dos

sentença do dia 23 do anos passa�os, Amplo
corrente, o exmo. sr. dr. programa fOi elaborado

Juiz de Direito da: C9-

Gerente: PAULINO PEDRI .Imprêsso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêea, 136 - Fundado em 1919 - TE:LE:FONE: N. 39

ANO XXXI - tJARAGUÁ DO AUL Domingo, 29 de Abril de 1951 Sta. Catarina

P'OLITICA
-

Estiveram reunidos em

Blumenau os diretorios
do PTB no Vale do Ita�
jaí, sob a· presidência do
senador Carlos Gomes de
Oliveira.
Entre outras delibera

ções tomadas, foi apro
vado um voto de aplau
sos e soliddriedade aos

snrs. Senador Carlos Go
mes de Oliveira, deputado
Saulo Ramos, á, Comis-
são Executiva Estadual e

'

-x__

aos deputados estaduais

I
- " .

Braz Alves de Paulo A Ässembtéla- Legisla-
Marques pela atitude que tiva do Rio Grande do
tomaram' defendendo a Sul está em oposição do

dig-nidade partidária con- Estado, poi� este é tra

tra os que traíram os balhistd e. a f!laioria da

compromissos ,partidá- quela é pessedlstél.
rios. Tendo o P.B requerido

-x- a inserçãp em áta �o
O sr. Presidente Getu- discurso do sr. Getuho

Iio Vargas falilrá ao po- Vargas,
.

o PSD votou

vo brasileiro no dia 1. contra, hegando o pedi-
, de Maio. do.

.

-x- I

Viajou ante-ontem para
o Rio de Janeiro o Go
vernador do Estado, sr.

Irineu Bornhausen.
O ilustre chefe do Po�

der Executivo vai a Ca
pital da República tratar
de assuntos de interesse
do Estado, devendo aU
demorar-se por cerca de

I15 dias.

De público e pelo pre
sente, venho agradecer
ao ilustre e competente

. médico Dr. Oto Feis
thauer, digno, diretor do
Hospital de Corupá, pelo
grande benefício presta
do á minha esposla,
SEI;,'MA KAMlN, a quem,
após grave porém feliz
e . bem sucedida inter-
venção cirurgica, resti
tuiu 8 saúde e o bem
estar, e que, enferma há
muito tempo, depois de
procurar recursos médi
cos em muitas outras
cidades, acha-se agora
restabelecida.

•

Ribeirão Grande, 23 de
Abril de 1951.

GUILHERME KAMIN

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Despreocupada e feliz, a
criança sadia é a alma do

lar e ° encanto da família.

A experíêncta, que em tudo

diz a últlma.palavra, indica e

aprova ° BIOTONICO FONTOURA
como a fonte da saúde.

BI'OTONICO
FONTOURA

Dr. ·Waldemiro Mazurec�8n
ea.a 8E .a'8E.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral médico - cirurgia de

\

adultos e creanças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e

.

Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Ráios. Infra-vermelhos e azuis.I

•

fid�Sifcorst r:::���:;=;:lriiii=:i��=l,� PEDRODREENGEL t � Encontl"am alívío imediato com o uso do I� \�",,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,-,-,,,,-,,--,,,,,,,,,,,,,,, jj� .•......................._ .

- IncolDpapável

t
Estrada Jaraguà Esquerdo I�' - �

JARAGUA DO SU� STA. CATARINA é@p-,'ldn-p'I" � Terreno
Executa-se qualquer serviço de ferramentas i �. I!I oril � ngleo � O �nl� � Vende-se um, local Es-

agrícolas para uso de lavouras, como: � . (j trada Itapocú _ Nereu Ra-
Machados. Enchadas Foices etc. @) O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL (éBt mos. Ver e tratar com o

Serviço rápido e garantido e atende-seqUalqn;:J '
:;r....""',""""',...""',..."",""""'.......,""""',"""","""",......,""""''''''''',.......F.: I proprietário Walter Laffln,

"_Q���t8I!t8f:. :I\2I������\9NifI������ ...
em Nereu Ramos.

TODAS AS IDADES

C
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o PARAISO DAS SBDAS B TBCIDOS

.

PINOS fNÃO SE ESQUEÇA '

Em Sedas e Tecidos Finos encontrará

1
o maior Sortimento na CASA MARLY.

Rua Mal. Deodoro N°. 637
Padrões exclusívos Estamparia mo-

Cerna
e variadíssima Sedas Lisas de to-

dos os preços
����'�������

"'A FALTA DE
P

A.PPeTITE

Magresa
Cançaço
Pallidez
fraqueza

É lDdiapeaaayel
o GIO do

IODOLIIO
PE ORH

OASA. DAS TINTAS

\

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

\

�ATRI�
,

RU! DO PRllICIPR, 880, - J.O 111 V I L I
LIDER DO COMIÉRCIO DE TINTAS

Sul

Rua Marechal Deodõro da Fonseca, 141

jARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Livraria - Papelaria .., Artigos pera escritórios e

escolares etc. Fazendas e armarinhos em geral.
lâmpadas Fhilips no, atacado.

Vendem-se
por preços de oporru

nidade, 1 casa de mate
rial em bom estado . de
conservação, com terreno

40x25, com frente pera
duas ruas (casa de esqui
na). 1 terreno com 20x50;
1 terreno de 20x50 com

casa de madeíra. Tratar
na Gerencia deste jornal.'

Aten9ão
/'

Convido a todos os

. eredores do espólio do
falecido C U R T S I E
W E R D T, acompanha
dos dos seus títulos de
crédito, a comparecerem

Formas para pudins, ao meu escritório, sito à
Banho Maria e ou- rua' Marechal Deodoro

tras de folha flandres da Fonseca, n. 437, nes

Cheringas para enfeitar ta Cidade, para tratarem
bolos: outros artigos V.S. de assunto de seus in-

�.·••••••••c.· �� �'...,'. 4 :�.w:-!'!o!•••!'!o!�•••�•••�•••�.;-Y-.�Y-;:��•••�•••�."'�w•••�•••��.�af
encontrará na teresses, por todo o de-

�::::::::::::::;;::::::;I;:;:O:=:;;;=;;I;:::::::::::::::11 NA.'er�?:�!,'::!!!s, capes gabardine : --P-r-O-I-·�-A_i�·-Aa__-�-E-A-L cO;:::gdue:t:os�:�,n:2' de
ii Médico Operador - Doenças de Senhoras e colegiais, blusas, gravatas etc. = Abril de 1951-

li CUniel Geral Sem primeiro verificar os preços na casa i Proibo 'terminantemen- _

:: Leutpracht � te a todas as pessõas de
(ass.) Dr. Arquimedes Danlas:'::!": ABRIU S--UA CLI'NICA =. entrarem em minha pro-

navalhas - Máchinas para
::

l Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 406 . priedade. cortar cabelos, martelosIr Consultório e Residência:
:! l JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA � Não me responsabiliso

pare carpinteiros, serrotes
ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant ii e...r r � : . pelo que possa aconte- diversos tamanhos de pro-

l,==",=:=:�.::,:..:::�.::==--=====,Ji Ü=�=::;�::='=� :��:t Rios do-Norte, t�d����c��t�a�iS;�ing.r)
fLIXIR B' 106'''181 ii ii EDUARDO HAHN CASA REAL

L DL iIANTARTICAII-- A V I S O
!l ' II Faleneia da fábrica de Calçados Yara S.I.

A MAIS AlITIGA VASA DE �OI.NVILE Ze Iad or iiHebidas Boss Ltda.] O Síndico da Massa falida da Fábrica de

Leva ao conhecimento da praça que I'
(Ökono-) ß::::::::::::=::=::=:::::::::::::::::::::::::ii ���ç���: :::C�d�':d�,a�i�ac:�t�r��e��r��vga�ig���r�

fechou sua filial desta cidade, agradecendo.� ••• cio desta comarca, o pagamento dos créditos, de
a preferência que sempre lhe foi d a d a e �, Precisa-se para a Séde Cartas de Jogar conformidade com o rateio procedido.
continuando a disposição de sua amavel Ire. � do Clube A. Baependí, Jaraguä do. SIll, 19 de abril de 1951.
guesia em Joinville, â RUA DO. PRINOIPE, Dispõe de ótima mora- Ven�em-se. na
860, onde com prazer recebera ordens. ' dia. Informações com a SOCo Gráfica Avenida Lida. JULIO Z. RAMOS - Síndico

Diretoria do Clube.

1J1@!®@f@)@f@)@!'@)�@!@)�®!'®@!@)®!®®!'®®'!'®B
FRACOS E AN�MICOS I I � _

.
Produto da OlA. INDUSTRIAL MÓ· �

VINHO�;���OTADO � VEIS CIMO, a mais conhecida em @5

I. todo o Brasil, Para maia informações, �
Ia,... kita -= @5
TOSset e venda, com o seu' representante nesta �
Resfried.. 1 cidade, a fábrica de Móveis de ADOLF �
Bronqu_

;'
,

HERMANN SCHULTZE, sita a Rua I.ElCrofulo•• . •

BarãO dô Rio Branco. N. 964 .

.

��B@.i..®@i.®®i.®�@l®@l®�@l®@l®@l®®J.®®Ã®@l@j
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(Sezões, Malárias, m r

iii I'!J rl'!Js· Impaludismo IIII .., � Maleitas, Tremedeira iiim - CURAM-SE RAPID�MENTE COM - III

m "Capsu las Antisesonicas M
.

m
.

Minancora" I,

I
Em Todas as Boas Farmácias m

É um produto dos Laboratórios MINANCORA IP-------------�

I - Joinville - Sta. Catarina - m
;- II "-=I.t-;�!.!U�! n !jIee�lEi5EiEi

I. Convocação
Associação Rurál de Jaraguá do

ASSEMBlÉIÁ. GERAL ORDINÁ.RIA

De ordem do sr. Presidente da Associação Ru
ral de .' jaraguá do Sul e d� acordo com o Art. .33,
parágrafo único dos Estatut?s convoco os sen.h�r�s
assocíados para a Assembléla Geral Extreordlnérla
a realtsar-se no dia 21 (vinte e um) de Maio do
corrente ano, as. 10 horas na séde desta Associação
Rural, afim de ser tratada a seguinte ordem do dia:

1. - Eleição de cargos vagos.
2. - Dia do Colono.

Comunico outrossim que, não havendo numero

legal de socios na hora e dia indicados a sessão se

reellsaré com qualquer. numero de socios no mesmo

dia, trinta minutos epos a hora designada. ,

Iereguä. do Sul, 18·3�61.
EMILIO DA SilVA
Pelo' 1. Secretário

AUX. TRAT. SIFILIS

� UM G1FRADOR DE SAÚDE.

Correio do Povo I
Bua MI. Deodoro R. 136
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL
Santa Catarfna

ASSINATURA !NUAL
CI"$ 35,00
GIIRENTE
PauUlo Pallri I

A S f F I L I S.
É UMA QOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

MILIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO OÊSSE GRANOEFLI.GELO

USE O

AVISO
Comunico a população

e o comércio de Oorupä,
em geral, que não me

responsabilizo, desta data
em diante, pelas dívidas
contraidas 'por Gertrudes
Wajand.
Oorupä, 31 de março

de 1951.
Germa.no 8encllin

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
·MMERAS FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
E&CR·6FULAS
ESPINHAS
FfsTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7> ANOS
VENDE-SE EM TÔDA PARTE,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - DOMINGO, DlA�2!!!9-!!!4!!!!,!-1!!!ii!9�51�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!.1
Câ rriara Muni c.ipa I l:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-. 0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::�::::::::

••••:::::::::::::::::::::�i

AtaA:Sad:�::::I�r:!n=:a d:efe:!e�;:l deli lP O § 1[ O·· IIII AU!�ús������!c;! A. II
mil novecenros cincoenta .e um, 'pelas sete horas na li ii ii OFICINA Serviço �'FORD" ii

I

sala d<? Forum no e�ificio da Prefeitura Municip�1 de

I ii
BI.IR ,E lI.ell.... ii :: MECÂNIOA AUTORIZADO II

Ja�aª,ua do Sul, reunidos os, yereadores: Walter Iark, ii 158 ii li:! A
. li:!

Willy Germano Gessner, Mario Nicolini Adolfo Em-l tl
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 'i!

- Rua Marechal De.daro - J A II A G U DO SUL r:

mendoerfe�, frederic? Curr A. Vasel, Otaviano Tissi, ii JARAGuÁ DO SUL STA: CATARINA ii H Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii
Oscar .Melster, Alvim Seidel, Herbert Schnelder e i.i. i.i. :i:i :i.:.:

H Ib h S
- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

Kurt I rec t.. ob a presidência do vice-presidente, ii . ,. . . fi !i ledores e Consêrto de Pneus. i!

Walter Iark, fOI aberté! a sessão. Depois de consta- li Secção de lav�gem, deposito de lubrificantes, • ii II i.L.l
tada a presença de numero legal foi lida, discutida ii combustível e acessórios. ii Esta oficina está instalada em condições
e aprovada por todos, sem emenda a ala' da sessão li . . _, . ii ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii
anterior, sendo a seguir assinada'pela Mêsa. Pas- ii Lubrllícaçãc-cerga de Baterias etc. Ii ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii

�����:eo a;r�:io��fn�eu:o�i�:g� ��br�8�lco���:�� \�:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�} II cGm�����CC:;sãOS�:Vi���or::oet����utados com II'
de Bolsas Escolares; of. n. 79 de Lages, clrcular n. m r •

1
ii esmero, por' competentes profissionais e a pre- ii

1 de Nova Trento, of. n. 51/51 de Lages; of. n. 39 � M,UDAS
. ii ços razoáveis. Também dispõe de sölda elé- ii

do sr. José Gaya; of. circular - 1 de São Bento do ii trica e óxigênio. ii

��� �!� "E!.�·d':;·���:�';'O!. I�i t���:��::;. ��: I PR lJmER!S E ORUMBITAI S �==,,=,=======,�,====Ji
1 e 2 apresentadas pelo vereador Otaviano Tissi.

I
L

..

P
.

K··
.. INinguem fêz uso da palavra. Passando-se a Ordem aranJelr�s, e�eguelro.s, akíseíros, Macíeí- A Co

·

I Ltd
do Dia, foram discutidas as emendas 'apresentadas. ras, Jab�tlCabel�as, etc. - Ro.seiras, Dahlias, .

n1erCla a.
Com o' palavra o vereador Otaviano Tissi, expôs Oamélías, Comferas, Palmeíras, etc., etc
verbalmente o porque de sua emenda. A, seguir pe- PC'. II �

Advoeacia - Contabilidade - Seguro.
diu e obteve i1 palavra o vereador Willy Germano D

e('am ata .�o os'rado
• Planos econômicos e contâbeis de en-

Gessner que também falou ii f a vor das emenda,s . LEOPOLDO SEIDEL :- Corupá tidades comerciais; industriais, agrícolas e civis
apresentadas, pedindo a aprovação das mesmas. Com •• • de fins econômicos.
a palavra o vereador Herbert Schneider solicitou in-

li!
• Elaboração. de contratos e escritas -

formações que lhe foram exclarecidas. Lido a seguir O Preceito do Dia Declarações de firmas Indívíduaís e coletivas -

a Receita Orçamentária foi a mesma discutida e apro- Cure seus males e poupe seu Legalização - Minutas para Iançamentoeínícíaís
veda em 2a.�. última discussão por unanimidade, Reflexo do liMo bom dinheiro comprando aa de escritas - Impôsto de Renda.

.

juntamente com as emendas Otaviano Tíssí. A reque- FARMACIA NOVA • Fuzões, encampações e alterações so-
rimento do sr. Vereador Otaviano Ttsst, foi concedi- Fazer mêdo â criança, '

ciais _ Modificações de tipos jurídicos de so-
da díspense da ida do projeto do Orçamento da Co. com o fim de conseguir de ROBERTO 14 BORST. ciedades - Aditivos de contratos ;, Atas - Mi-
missão de Redação. Ainda com a palavra o mesmo dela alguma coisa, tem
vereador pediu que fosse, encaminhado a Comissão «reflexo do mêdo», isto 4 que dispõe de maior sortímen- nutas para lançamentos relativos as tuzões,

de Legislação e Justiça a Resolução Alvim Seidel. é" o estado de pavor
to na praça e oferece seus arti encampações, alterações emodificações sociais.

Nada mais havendo a tratar o sr. Vice _ Presidente quando se encontra no
'gos á preços vantajesos,

.

• Distratos sociais - Gancelamento de

designou pera a próxima sessão, dia 20 de fevereiro escuro ou adiante de al- Rua Mal. Deodoro « 3' Jaragua firmas - Levantamento de balanços - Minutas

ii seguinte Ordem do Dia: Discussão do Relatório do .gum animal. Tal uso é,��� para os lançamentos relativos s liquidações.
Executivo Municipal, Discussão da proposição Alvini ainda, a causa do nervo- • Perícias judiciais e extra-judiciais - Re-

Seidel; Discussão do requerlmento Alberto Santos; so e timidez de muitos Filé de Bacalhau visões e Parecer - Assistência técnica contâbil,
discussão do projeto-lei: Relação das Contas Pallas homens e ·mulheres. da Noruéga sern pele e juridica et fiscal.

de popr empenhar, com dotações Esgotadas; Discussão Evite que seu filho se :��on��:rinnh: V.S. poderá
I

• Assuntos trabalhistas � Naturalizações -

o rolero-leí: Adicionar-se Cr$ 21,397,90 a restos torne um nervoso ou um CASA REAL.
Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer- I

a pagar. Findo o que foi encerrada a sessão na qual timido, não permitindo oíaís em geral.
faltou o vereador Ney Franco. que o. amedrontem com 'I' • SUB-AGENTES DA COMFANHIA

,(ass.) WALTER .1.ARK
o «bicho papão», o «ve- Bo'lls Blrl futebol NACIONAL DE SEGUROS "IPI R A N-

'i lho», a onça e outras en- U U U G�1�16 gigoEL���.ER tidades apontadas como Extra oficial, Vo I ey e I· ,

A": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes-

o _ inimigas das crianças. Juvenis tem sempre em
soais e do ,Trabalho - Automõveís> Respon-

{di>""'�-o(i)....��,rto..(!a-r"'<!'_�"_"�......."""'��:?'t SNES. Stock a CASA REAL.
sabilidade Civil - Fidelidade.

��;:rtr��--l
BI� lIaL �i;����;;��P..�

DE CARLOS HAFERMANN

"A mais antiga" .

Av. Gelulio Vargas R. 218 - JARAGUA DO SUL - S. c. � °LAONMJOBPaRIOGTr.,TEOIORADE SMEUISNFAILNHcOoSnÉAADrogas nacíonaíe e estràngeiras, encontra-se, � U
a disposição do distinto público, apresentando �serviço criterioso e Preços Módicos. �
��...�

CALCA.DOS.

I R GO"

DESPACHANTE ADU,\NEIRO
sÃo FRANCISCO DO SUL - Santa ,Catarina

Caixa Postal !IE • End: Tel. cBRAC O» • Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio .

Despachos de iinportação do extrangeiro e por cabotagem,
. exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem COBIO todos os servíços
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este 'fim
de uma organização perfeita com eicritório e técnicos.

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

São os melhores e' inais baratos .

.
PRODUTOS DA:

INDÚSTRIA DE CALÇADOS OOSCH IRMÃOS S.A.

CAIXA PDSTAL 11

JARA6UA DO SUL - Sanli.Catarina
do. F.stados Vizinhos. .

__

, � .=- =.= -0=_=.======.

rÕr�TõWÃLru, I
.

. lJii4 ··11
II .

lU ]É D I C O III n·

II CLINICA GERAL - C:RURGIA - DOENÇA51 ,II
I DE SENHORAS - PARTOS .

I U'
ii ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- iii II Fabricacão Esmerada '°III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III
iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lem-

1_.... ,111
COMÉRCIO E INOÚSTRIA

'I'I bagos, nevralgiae, ciática. Abc�ssos, fluúnculos, GERMANO STEIN S. A
ii inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. I

JOINVILLE • Ru. Duque de C•• ,•••/n.

I! Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-, Talharim com Ovos e Leite - 1°. 2 �
beldes. Asma,. afecções do estômago, etc...

II
-

�

IMASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento
das Paralisias com reativação das funções I( .

musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun-
.

0=-----=.=-=0===.======.
cional dos músculos em geral, da bexiga, or- ,1-=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::,.
gãos digestivos, etc... '.:

"u

ONDt.�U���r�SEL�i�b��{il'tLA�IJRO- II ALEX K (] H N II
,

R. I
. I:: FEBBARIA ii

BANHOS DE LUZ - aios u tra·vlO eta e

I
ii ii

infra-vermelho... II C t d t I t ii

I
CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros II onser 08 e carroças, ro es e c. ii'(Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março ii Ferração de cavalos. i.

.

das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas II U

L�!�!:O�I�:�u;:�nm�::!.�··850 Ill�:,:1:!�!:!���::::�J

Encarrega-sa de Embarques de Madalràs de outras {
Marcadorias para o extarior do Brasil, e �

Localidades Brasüairas

Vermiíugo !\ua\'e e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma .LOMB�IGUEIRA
.

•
MIIANeORA para o seu tilhinho .

f um produto dos Laboratórios Minancora
- J O I N V I L' L E

figurino Americano'

SAN6UENOL
eCNTEM

OITO ELEME�TOS TÖNICOS:
I ',-

AASEN"ATO, VANAo.ATO.
FÓSFORO, CALCIO, ETC

TÔNICO 03 CÉREBRO
.T.ÖNICO OOS MOSCÚLOS

Os Pálidos Depauperaó08, .... ,

tados, Anêm.cos. Mies que....

Maglr.!$. Crianças raqulticas te.

ceberãD a tl)nifi,�o c.ra' do�
orgaaesn\(I com O

,

SANGUENOL'
Ii:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::�

ti
.

Tome o saboroso ii

II CAfÉ BAUER II
h II

�:::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::Jj

:: � IE
•• I.:.n---
!!..::: � ii
!! =

tQ ':1..:.::i...... lã ii
ii""" u··
ii � <Ca> li
ii ..... rIlc li
ii ••

il • (TO ii
.. � -!i
ii .. ta ii

ii (g
..

"d !!

ii -cl LA O IIii cg .. 5 :i
n· a • -g ii
ii .,.. II> � li
ii = !- ii
ii cr'lJ!lllil�:!
ii c... � ii
II � � ii

!! � � ii
II te. ii
ii..: & IIII Q ii

(National Bellas Hess)
Vende-se na

SOCo Gráfica Avenida LIda.
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Está sendo realisado
nesta cidade, uma' série
de conferências pelo snr.

Geraldo R. MarsiÚ� no

Auditorio Liberdade; Av.
Getúlio Vargas, 184 local
especialmente ptep'arado

.' para êste fim.
DOMINGO,29 de Abril de 1951 SANTA CATARINA No. 1.639 A primeira conferencia

!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!�.!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!�!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!! teve lugar domingo pas-.

���i��ac�,�oe:��;t�n���z ,
R f � I �TR � C I � I L faata·· da Capala Santa Cruz i�t�,::!�i�:J�:;:r:

.Jarag" ·asinho, 6 de Maio de 1951 f a c e de uma terceira
Irene P. Günther Oficial do -

di I:
. T

R· CivildO. Realízar-se-á día 6 de Maío, a tradícíonal guerra
mun rai» erça

�ob a feliz ínlclatíva de seu unífornie, o que foi xegístrc ivi o I Distrito dia .24, foi 'abordado um

desporttsta Ieraguaenses, deveras lastimável, em vir- da Comarca Jaraguá do Sul. Festa da Santa Cruz, em Jaraguasinho, Haverá:
enteressante assunto se

foi \:cri�'da ecrôrríce espor. tude de não haver motivos Estado de Santa Catarina churrasco,. galinhas assadas, strudel, tiro ao alvo', bre a Felicidade e bem
tivlfatrayél$, das 'ondas da para tal p ..ocedtmento, Pois Brasil. tombola, rlías et�, etc, A' estar da Família e do

Rãdlo lZ1rag'uêÍ Z.Y.P-9, que 'não acho razões' e riem Faz saber que comparece- Tambe� nao faltará bôa mÚ.slca .. A_ tarde Lar. «Maravilhas do Uni.
na sua programação tomou 'meios para se querer redí- çam no cartório exibindo os correrá a rIfa que será em benetíoío da Cap�la .. e do Progresso no saber
o nome de RÁDIO' ES- culartzas um quadro de documentos exigidos pela lei A COMISSAO., humano em nosso sécu-
PORTE P.9 cUia iniciati- futebol, com um nome tão afim de se habilitarem parA

� L O C A I S
lo:.. Foi O tema da quin-

��s ��i!�te�e�o ?u1�g�f�� :f:�����so�ec�:Iia�d���� Edital n. ::;��s:� 18�4-õr
. '.::;·.:r";:::::·::::='l.:i.l: -I

Conto ch Ie. página ��fe�;�ferencias desper-
nossa terra. neira que foi criticado. Lino, Uller e prefira sempre pela diretoria, culminan- taram tanto Interesse qua
Os ,pr,Q,gramas são ótí- Seus componentes, to- Maria Apolonia da Silva::' [

II
do com grandioso baile se tornou Impossível aco-

mamenre elaborados, com dos homens da lavoura, Ele, brasileiro, solteiro, II C ß f t R ß U lR II abrilhantado pelo afama- modar a todos que para
vasto noticiário munlçlpal, mas que, como nós da lavrador.. domiciliado e"

.. do, Jazz Rio Negrinho. lá afluiamf
,

estadual ,e nacional, abran- cidade tem gosto pelo es, residente neste distrito, \�:�::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::!.� Conforme t a.m b é m A conferencia anuncia-
gendo rodas agremie- porre, e a ele se dedicam em Itapoeusiuho, filho de consta do plano traçado da para hoje, tem como

ções 'esportivas em evl- nas suas horas de lazer Alberto UUer e de Marta
.

Anunciem nêste semanário, pela atual diretoria, em titulo:
dência do cenário Muni- com toda a sua simplici- Uller� , 17 de Junho e sob o pa-

<O Relógio do Tempo
cipal até o nacíonel. dade. Ela, brasileira, solteira, trocinio do C. A. Baepen- Anuncia o Acontechnen�
Após o noticiário, ha A crítica do locutor da doméstica, domiciliada e João Niemet e de Rosalia di será realízado uma t�.Su�r�mo' da nossa Ci-

urna espécie de dialogo esporte P.9, feriu em cheio, residente neste distrito, Slawanitz Niemet. competição ínter-escolar, v.Ihsaçao.» e como sub
humorístico fazendo pe- não só os jogadores, co-

em Itapocusidho, filha de da qual participarão os I titulo: «9 . mu�do atual e

quenas crttlces, etc. o que mo também a sua Direto- Manoel Sirino da Silva e Edital n. 2.965, de 24-4-51. treis estabelecimentos de seus mais iutrinoados pro-
até o penúltimo programa ria que é composta de Ia- de Apolonia Lópes. 'Alfredo Jansen e ensino desta cidade, co- blemas retrata�os em

�ão deix!lva nada a �eze-I vrad�res tdoneos daquela Adeliua Kammehen mo sejam Grupo Escolar f? r m .a f a s c In a nt e

lar, de vez que, deeltsave localIdade, bem como to- Edital n. 2.962, de 19J4-51. . Ele, brasileiro, solteiro, Abdon Batista, Ginásio ha mais de. 2.500 anos,
llIentro das normas do hu- da população daquela co- Francisco Lescowicz e operário, domiciliado e São Luiz e Colégio Di- n,u�a maravilhosa prote-
morismo e de um modo lonia que dedicam sua Hilda Nazatto residente nesta cidade, á vina Providência, Movi- Ola!

_.

inteligente e diplomático. maís íntima afinidade ao Ele, brasileiro. solteiro, rua Benjamin Constant mentara-se desde já, pa- Os te�as sao I.IDda�
Acresce, porém, que, no 'clube do seu pequenino lavrador, domiciliado 9. (fundos), filho de . Walter

ra o maior realce do me�te _ Ilust�ados com

último programa, achou torrão.
.

residente, neste distrito, Jansen e de,Anna Háss- certame. proJeça� luminosa
um dos locutores de . en� Não quéro" dizer com a estrada Jaraguá, filho mann.

.. . Tambem será come-
E sa� apresentados

xovalhar, redicularizar de êsre pequeno comentário, de João Lssoowícz e de El�, �raslleIrl�, .s�ltelra, morado condignamente aos, Dom�ngos. Terças e

um modo ofensivo, um que seja ebolído o/ esque-I
Cecilia Ruy.sa�. . d0l!lestICa, dOmIC�IIada e pelo' C. A. Baependí, .

a QUlOtas as 20 horas.
modesto Clube de Futeból, tízlnho que a esporte P.9 EI�, ?raSIleIr� •.S?lteIra, residente .nestü Clda�e" á

passagem do dia 13 de Pa!a V. S. u_!ll i
eordeal

recenremema criado em a vêm trazendo aos nossos doméstica, domICIlIada a rua
....Pres�dente EPItá.c�o Maio _ o Dia das Mães. convite .. Atençao. MQ�o-

lo�alidade de R-IBEIRÄO receptores, isto não, mas residente neste distrito, Pessoa, fIlha de Emlho, .

tes, Orlanças!. 4a. feIra,
CAVALO segundo disse� que ao elaborar�m &eus em Rio Cerro, fiJha de Kammchen 9 de I d a Cont�ato de casa!Dento dia 2 de Maio as 19,30
film, -o q_ual foi, batizado programas o elàborem na� José Nazatto e de Emilia Kammbhen. Na Cidade de �IO Gran� hs. .Berá projetado um
de PERSEVERANÇA ES- quela mesma linha que o Stinghen Nazatto. de, 'Estado d� RIO Grande lindo film colorido sobre
PO Edital n. 2.966, de 24�4-51. do Sul no dia 28 de Mar� .

d N S JRTE r�LUBE menos- vinham ela�oran?o, anles Edital n. 5.963 de 13-4�51. Linus Mathiase' a vIda o . . esuli.

p,rezaram,-se· fanto pela SIua de ocorre,r este mClde,nte. Jose' Br"u'ner e
ço, contr�tou casamento o Será uma sessão especial

no I t I J d .s 1 17 451 Edith H�d'Yig Mülle! no�so amigo Harold� Sch- pãrá voces. Nem um de
, menc a ura, 'c�mo �e o 'aragua ou, - -

.

Gertrudes. M. Piazetz.ni Ele, brasIleir?,.�oltelro, neld�r, com. a 2'entll se- vós deve faltar. 2 � Côn-
_.. ..._� .-.....-._..._....",__.........--. Ele, �rasllelr(j)! .S?lteIro, lav:ador, domlCIlll�do. e nhorIta Maria Helena Pe� ferencia. de muito inte-
�./ -,

,
.' ,',' t ba�cárIO, domlClhad?' e' resId,8t;lte neste .�lstrlto, J

reira. Ao� distintos noivos resse. Terça�feira; 1 de
� ,(C . ((D, N V li 1[ IE 'f re81d�nte em Rolandla, �, em, R\o Cerro, f!�ho de o� cumprlment�s do «Cor- Maio ás 20 horas. Emo-

,1,
"

"

"

'i AV�ßld�, Int�rventor �a, Pa�lo Oscar MatpI-:S e ,de reIo do Povo». cionantes Profecias em.
,

;

; noel �lbas, n, 706, filho, LUIza Bruc� �athlas.. Casamentos torno do Filhó da Bendita
.

< .

\ FESTA DO 'DIlO DE R�I
, :- d.e Joao Bruner e de Ma� Ela, brasIlelr!i'.S,oltelra, Realizaram�se ontém na Virgem Maria.

�. (SCHUE.TZ�NFEST) .�: .rIa Scharf �r.unê!., ,. lav�adora, dOInIClh�da. e sala das audiências os Quinta-feira,· 3 de Maio
� A Diretoria 'do CLUB ATLÉTICO BAEPENDf � EI�, �)IaSIleIr�, ,S?lteIra, resIde!'te neste �lstrIto, seguintes casamentos: Hu- as 20 horas. Uma carta

� tem a súbita honra de convidar os sócios e � do�estICa, domIC�lIada e em .RIO �a Luz, fIlha.de go Paulo Ricardo Benz de amor e esperança ao

� exmas. famHias dêste clube e do Clube Aimoré � resIje�te nesta CIdade, f� AI.yIm Muller e de Alvma
c0lI! a sr�. Edirh Streese; .povo de Jaraguâ do Sul.

I para a grande fésta d.e, tiro de rei, a realizar�se �
rua RIO Bra�co, np?l I. Muller. Jose. Martl!1� COl� a srta. Orador sr. G. R. Marski.

no dia 13 de maio· p, vindouro, que culminará � lha. de Estamslau �re Edital N. 2.967, de 25-4-51. Mana Emlha Klem; Urba- Audiíório Liberdade, Av.

I
com um ·grandioso baile e será abrilhantado

pelO!
tpz.m e d� Anna da· I va

Pedro Reitz e no �ré;lnzner, c<>.� a srta. Getulio Vargas, 184. En-
renomado Jazz Rio Negrinho.

Iazetzm. .

Alidia Klein Almmda Pradl, E g ç n trada Franca.

.

Antes do inicio do bàile, haverá sessão come· Edital n. 2.964, de 24-4-51. Ele. brasileiro, salteiro, Kreufzfeld cOllJ a. sr�a. Hel-
� morativa ao Dia das Mães. (20,30 horas). , Roberto Murara e lavrador, domiciliado (4 ma Mathes; ArIstides Con· merece e as quais se jun�
� As mesas para o baile, bem como as adesões Elisabetha Niemet residente neste distrito, ta�or Bueno com a srt�. tarn as desta folha. Ainda

!
para o almôço de confraternização poderão ,ser

� Ele, brasileiro, solteiro, em Rio Cêrro, filho de HII�egard Tecla Ida MarIa na mesma data o sr. Adol�
reser\:'ados com antecedência na A COMERCIAL lavrador, domiciliado e Antonio Reitz e de Adol- HeiS; Albrech! Gnewu�h fo Bruch, residente nesta
LTDA. - Rua Mal. Deodoro, 136. residente neste distrito, pholina Schmidt Reitz. com a srta. Edl Erna, Fne- cidade.
Servirá de ingresso para ambas as sociedade,

!
em Retorcida, filho de Ela, brasileira, solteira, demann e Arn� FIscher - Dia 2 o jovem Aril�

o talão da mensalidade de Abril. ' Daniél Murara e de An- doméstica, domiciliada e com a srta. ElfI KI'enke. do Stulzer; a srta. Lucilia

t Pelo comparecimento de todos dntecipadamen- gelina Bonfanti Murara. residente neste distrito, Aniversários Emmendoerffer, filha do

� te agradece,
'

Ela, brasileira, solteira, á estrada Nova, filha d.e ,- Faz anos hoie o sr. sr. José Emmendoerffer.
.

Eugênio Vitor Scbmöclcel

t
lavradora, domiciliada e Leopoldo 'Klein e de Rodolfo Rech, residente em' - Dia 4 a menina Ald",

Diretor Social residente neste distrito, Maria Francisca Gerent Itápocusinho. filha do sr. Eugênio Soa�
�_ em Jaraguá�Alto, filha de Klein.

-

.

o' sr. '8�rà'h�int�[:a[��:� ���á�omerciante em Co�

\ E para que' chegue ao co· residente em R i b e i r ã o - Dia 5 faz anos o sr.
nhecimento de todos, mandei Grande dÓ Norte. Pelos Heinz Marquardt, indqstri
passar o presente edital que seqs dote's de . coração; ai e diretor da Tecelagem
será publicado pela impren� exemplar chefe de familia Garibaldi e o sr. J O' s é
sa e em cartório onde será e muito especialmente co- Menegotto,

.

industrial a
atixado dUIante 15 .'dias. Si mo educador, exercendo o Estrada Nova. Na mesma

alguem soub�r de' algum im- magistério a mais de vinte data a sra. olivia Schio
pedimento acuse�o para os anos, tornou-se o aniver· chet, esposa do sr. Dante
fins legais. ..

sariante credor de estima Schiocber, estabeleci90
IRENE PEDRI GUNTHER geral, rec�bendo as pro- com loja de calçados nes-

Olicial. vas d� simpatia que bem ta cidade.

Conferências lIustra�a=
•

Dlreror ;' ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 �,. ;Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 _.:.. TBLBFONB N. 39

ANO XXXI JAQAGUÄ DO SUL

>Ellcr""eu Emanuel Porto Machado

PARA FERIDAS,
E C 'z E' MAS,
INFLAMÁCOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ES P I N HA 5, E TC.NUNCR EXISTIU IGURL

"-

IElngallinl «) salbäo .

(Marci B_�glstra'a)

Vi..gem Especialidade
da CHAo WIE1F1IEIL HN]J}{U§1[IK!l .. JJonlDlvHle

•

9-�� yIRCCA,
• • ••

ESPECIAUOADE,- o ideal p,ra, cosinha, lavand,eira. e lavadeir'a I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


