
o preço da carne - O au
mento do preço da carne
veio desajustar os orça
mentos das donas de casa.
Isso não résta dúvida.
�as infelizmente, até

agora, mesmo em Iolnvlle
Rio do Sul e outros mu�

, nicípios, onde também ou-
ANO XXXII - JARAGUÁ DO RUL--=- .Domingo, 15 de Julho de 1951 Bta. Catarina N.l.651 ve éJ majoração, nada se
---------------------------------- • �� �____________ poude rnzer.

Os açogueiros alégam

N O t '1 C 1-' a s
e provam o aumento do
preço do gado em pé e,
os fornecedores do mesmo

RIO - O sr. Hugo Koenig, sendo amante da casamento, de desquita- gado argumentam com a

Borghi esteve em confe- ceca preparou todos oe dos, após cinco anos de alta do sal, etc.
rência com o sr, Danton apetrechos' neeeesérlos e separação. O fato é que os Prtfei.
Coelho, ministro do Tra- rumou pera a mata. Arruda �eclarou que tos Municipais não, podem

RIO - O "Dlérlo da balho. O homem do algo- Víelou em sua compa- Nelson mais uma vêz trás até o -momento intervir novel a execução do proléto C"
-

ddãoquér pouco agora.Quér nhia seu filho, g'orôto for- ao Parlamento a questão ..so. nao sen o aestmNoite" divulga hoje, que da transferência. Está pre- v d d
-

, "apenas" a Prefeítura de te e robusto, com 14 enos do divórcio, disfarçada- er a e que eeese autori-Getúlio Qstá pessoalmente ocupado, entretanto, com dad t h I

São Paulo. Está esperan- de idade, que seguiu ra- mente. O sr. Oscar Car- e en a autorizado ointeressado nos estudos as grandes despesas Que levanr t d
pera a mudança da Capi - isto acarretará. Mas ma-

do que o Congrésso .con- diante e satisfeito, preven- neiro aparteou o orador
P uf . amden 0J o preço. O

ceda autonomia à capital do o momento de regres- dizendo que também com- re erro e araguá, rece-
_

ral Federal pera o planal- nítesrou seu ponto de I bend" dPaulista, para candidatar- ser trazendo bôas ceçedas. baterá o proléro de dívör-
.

o a VIsita os aço-to central, reputada como vista de que devem ser, guetse. E conta com o apôio Infelizmente, no livro do cio mascarado. ros, negou-se a tomar.

o primeiro ato na sucessão agora, pelo menos inicia-
dDr d deetlno estava escrito uma conhecimento do caso, di-dos que terão que ser rea- das as obras pera a trans-
o sr.

.

an on, segun o -x-
zendse diz.

�

página nêgra no dia 1-.
� TEREZINA - Esta ci- o que somente quan-lizados para concretização ferência que, com o correr

-x- de lulho pera o sr, Willy dede festejará seu 10. Cen- do fos!!!e investido no car-
de sua anunciada reforma dos dias serão ativadas e d ldRIO '-"'-Pelo sr. Pleicido Koenig, pois ao atirar tõ- tenérlo de Fundação no go e presi ente da Co-:
de base. executadas finalmente.

01"' d OI' eira
.

t da a carga de chumbo próximo mês e o gover- missão de Preços, estuda-- "Ainda agora - acres- Tão preocupado está impio e IV I 10 ':- •

cenra o vespertino - em com o assunto, que reco-' grante da ban�ada catarí- numa suposta caça, atln- nador pretende realizar rJapo 'caso. '

mendou a RUI' Ramos 'que nense na C.amara dos giu em cheio o corpo de uma exposição das reell- ela portaria baixada no
Palestra com o deputado h d b I d mês peesad I M'
trabalhista Gaúcho Rui estudasse um plano Iínan- Deputados, fOI apresenta- seu próprio til o. zeçêes e as posei i i a- '" o .pe o sr. I-

Ramos, o presidente da cetro para a mudança pro-
da emenda ao, orçamento -x- des do Piauí, à qual de- nlstro do Trabalho, que

jetada. A transferência im- geral da RepublIca. pera BONN (Alemanha) verão comparecer autori- regulamentou o assunto
República fez ver a este

porta num onus fantástico �952, � qual ��rmma a (Press Continental) - Di- dades federais. Um grande a CQ__missã? Municipal d�
o seu ponto de vlste".

.. inclusão da verba de 500 vulga a imprensa local o e modérno hotél está sendo preços sera constituida de
RIO - O parlamenro de desp., que, seria evídenre mil cruzelros para auxilio enforcamento de séte cri- construído pera receber os 5 a 7 membros, sob e

sulino que é entusiasta da ment� .compensada pel�s aos tuberculosos pöbres mtnosos de �uy.fa nazls- visitantes e representantes presidência do prefeito,
mudança, adiantou que benefl�los qu� aca�retarla de Santa Catarina. Caso tas, conden�. pelo Tri- oficiais. -x- nomeados pela Comissão
talvez ainda por estes �i- �o,.pals. A5sm� ha uma

seja essa emenda aprova- bunal de Nuremberg. Ele- RIO _ Atendendo á Esladual. A Comissão Es
as seja constituido na Câ- Idel� em cO�ltaçao no da em plenário poderá ovam-se dêste módo a �� denuncia recebida a De- tadual ainda não foi ins
mara um comité especial sentIdo de que transferen- Estado sulino �mpliar de o número de enforcamen':' legacia da Economia Po- talada e, consequentemen.
para tratar do assunto. cia se faça parcialmente. muito os se.us serviço� d� tos dê�es prepôstos de pular tnaJl4oJ.tJllnQ,iona-, te! a �o �l!niçÍPio também
Esse comité, que, bata- PrilMi1'o 0'3 poê:leres da assistêôéia' ás vítimas da lmfer. Segundo ainda o, rios a determinado tra- nao.

.

lhará pela aceleração da República, executivo, Ie-
péste branca. noticiário oficial, são ês.t piche, conseguindo a- lfot�s da Prefeitura - A

transmitação dos projétos gislativo, e judiciário, pe- -x- ses os últimos condena- pl"eender nada menos prefeitura recebeu o trator
referentes -ÇlO problema, los seus orgãos principais. ROSÁRIO. Argentina _ dos que ainda restava a. que 1.510 sacos de feijão posto a �ua disposição
p/casas do parlamento, fará Permaneceriam aqui al- À Polícia atacou e dissol- plicar-lhes a pena de en- preto bichado que aguar- pelo Serviço de Fomento
ainda agora um movimen- gumas repartlções. Tão

veu um grupo de comu- forcamento. ' dava alta de preço. Agrícola do Estado, ao
to nacional de opinião pa- logos estivessem resolv!- nistds que realizavam co- -x- -x- qual ac�mpanham os ara-
ra demonstrar o acerto da dos os

<
prOblemas rel�tl- mícios relâmpagos através RIO -:- Vai ser monta-I

NOVA YORK, _ Je- dos e discos:
medida. vo� a mu�ança,do funclO� das ruas désta cidade. Os da' em Bélo Horizonte uma ronimo Remorino, o no- Lógo �epOls de !D0n!a-RIO - Get,úlio Vargas naltsm.o, IstO e, c�sas, a-I vermelho!!! distribuiram fo- grande fábrica de automó- vo ministro do Exterior do, seg�l�a. para o mterIOr
considera que os serviços bllsfeclmento de agu� e Ihêtos e davam gritos em veis pela firma AFM de argentino, falando aos do mUDl�lpIO. . .

burocráticos no Rio de esgotos �tc., aJ,lcess!va- favor' da Rússia. Vários Munich, Alemanha, que jornalistas,
.

aqui, disse .Ta�bem o primeIrO ca

Janeiro ficam atravanca- mente seriam. t�ansfe�ldas comunistas foram prêsos, requereu ao govêrno de que seu pais trabalha n:tmhao bascul�hte �,dqui
dos por circunstâncias vá- outras repartlçoes ate que -x-' Minas as facilidades pre- para a aplicação da e- rido pela PrefeItura Ja che,
rias, próprias das grandes se concluissel!l os traba-

- TEL AVIN - O go- vistas no Plano de Recu- nergia atÔmica a fins in-I gou e entrou em
4 s�rviço.

cidades- Julgá indispensá lhos de remoça0 completa. vêrno de Israél protestou peração Econômica para dustriais e manifestou a No ,corre�te me� � pago
ante os govêrnos dos Es- a instalação 'da fábrica na convicção de que, quan- na tesouraml lPum�lpal a

Cartas Consultas tados Unidos, Inglaterra e Cidade IIidústrial...._ Será a do isso tiver sido obtido, T�xa de lIummaç�o_ ::>ú-
e França por teJ:em êsses primei.ra do Brasil a pro- seU governo o porá ao bllca e a de. Afer.çao de

países decidido terminar duzir carr6s europeus, ten- alc.ance de. todo o �un�o. Pesos e MedIdas.
o Estado de Guérra com do em programa a cons- ReIterou que a ArgentIna
li Alemanha. trução de veículos popu-, não tenciona fazer bom-

-x-
-

lares, a preços reduzidos. pas atômicas. ----------

TOQUlO - Nem cor- ,-x� -x- -x-

respondentes e nem fotó- RIO '...; Noticia-se que �RIO,' - Mais de 700 to,:, FRAN._CFORT, - Anun-
grafos serão admitidos na fórtes geadas estão cain- neladas de borracha es- cia-se oficialmente que
região de Kaesong, onde do nas regiões do norte trangeira, foram embar- feram criadas as primei
se realizará a conferência do Paraná e São Paulo. cadas em Singapura, des- ras companhias siderur
prelimar de armistício. Informações procedentes tinadas ás iudustrias na- gicas alemãs, estabele

das zonas atingidas acres- cionais, para atender ao cidas depois da diBsolu
centam que os cafeiculto- crescente consumo des- ção dos trusts do aço
res sófrem grandes pre- sa matéria prima. Vem na região do Ruhr.'
juizos com o fenômeno, toda ela consignada ao _ -x-

sendo provável que as Banco de Crédito da A- RIO O TSE negou
geadas provóquem a di- mazonia, que é o com- provimento a um recurso

minuição da safra. prador único, devendo interposto pelo PSD con
desembarcar no porto tra a decisão do TRE de
de Santos, dentro de Sergipe, concedendo di-
breves dias. ploma de deputado esta-

-x-- 'I dual ao sr. Pedro Soares,
RIO, - Regressou de da legenda do PR.

sua viagem a' tres con- -x-

tinentes, o engenheiro RIO - Informa-se que
Marcondes Ferraz, dire- Luiz Cbrlos Prestes está
tôr técnico da Compa- em Cochabamba, na Bo-

d do Bras.-I a' d.-spo�.-ça-o da ONU nhia Hidro Elétrica de livia, em companhia de

arma as · . · São Francisco e autor e seu estado maior. A Di-
executor do projeto de visão (ia Ordem Politica

segurança coletiva pelo 108 Muniz ao sr. Trigve aproveitamento da ener· e Socral já se entendeu

qual a ONU teria, a Lie, secretário geral da gia da queda de Paulo com as autoridades boli
qualquer tempo, dispo- ONU. Depois dos Esta- Afonso. O sr. Marcondes vianas sobre a possivel
niveis, forças adequadas dos Unidos e Canadá, o. Ferraz foi incumbido de captura do secretário gé
parjl. fazer f r e n t e à Brasil é o primeiro pais tratar de vários assun- ral do extinto PCB, con

agressão, onde esta-sur- que se oferece para de- tos, pertinentes aos tra- siderando que suas ativi·

giro A decisãO do Brasil signar tropas, que sob o balhos da usina tendo dades tem caracter sub
conta de uma nota an- comando da ONU, preso' visitado diversos paises versivo e poderão por em
viada pelo sr. João Car.. tem servi90s em qual- realizando estudos e perigo li segurança inter-

, quer parte do mundo. observações. na da nação amiga. .-

iDicio dos trabalhos dessa importaDte rodovia,

os serviços
�omhausen, cODgratulando-se,

que dará grande iJDpulso a ecoDômia �orte catadDeJse" ,

c
•

,

.

. 'r(;���-.\�
de locaçã� tia Estr" Co�pá-S,,� ,1l�jÍto;;..>�o Sul..

e.. Dome do mumcípio,' pelo

Sob a orientação do eDgenheiro Dr" SaDta Rita, foram imciados
O SDr" Prefeito Municípal telegrafou ao Governador Irineu

L oe A I S'

Interessado
mudança
Federal

Getulio na Not a s
da capital

Goiás

&
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(Cont. na última peg.)

para

MOTORISTA - Jaraguá: O decreto-lei n.

9.645, de 5.8.1946, determinava 'que os motoristas
amadores apenas poderiam dirigir veiculos parti�
culares de passeio.

No entanto, a, Lei n. 1.387, de 20 de Junho
de 1951 alterou a Lei anterior, facultando aos

, ,

motoristas amadores dirigir veiculos de sua pro
priedade ou uso, ou particular de passeio. Assim,
o consulente poderá guiar o seu caminhão, ou

qualquer automovel particular de passeio, uma

vês possua os documentos legais;
LAVRADOR - Retorcida. Ainda este ano,

segundo nos informaram na Prefeitura,_ será e�ta
belecido o serviço agro-pecuário Ines�a }ocallda

\. de, abrangendo uma secção da AssoClaçao Rural
e uma do Departamento Agro-Pecuário da Pre
feitura.

J. B. - Jaraguá. Já foi feito nova Lei sÔ.bre
o imposto de vendas e consignações. No proxlmo
número públicaremos na integra o decreto que
entrará em vigor no dia L de Agosto deste a!l0'

,

J. D. P. - Corupá. É isso mesmo, �m dIa é
da caça e outro do caçador. A notiCIa será

,
publicada.

-x-

Rio do Sul - Willy

-x-

RIO - Na sessão dt!
Câmara, monsenhor Ar
ruda Câmara subiu à tri
buna e falou contra o pro·
jéto de Nelson Carneiro,
que permite a anulação do

-x-

Cidade do- Salvador .,....

Ao que se anuncia, Waldir
de Oliveira sagrou ·se
campeão sul-americano de

danças, pois em COSipa
nhia de Alda de Olivei
ra Teles, dançou 48 horas
e 5 minutos sem parar. Já
há 25 anos atràs, Waldir
tinha ganho o calnpeona
to local.

Forças
NOVA YORK - O

Brasil notificou às na

ções Unidas que está
disposto a enviar unida�
des de suas fôrças ar�

madas para prestar ser

viços para a ONU, onde
forem necessários.' Ao
mesmo tempo, soube, se
que o Brasil talvez su-

gira que outros paises
membros da ONU en

viem a - Nova York os

chefes de seus Estados
Maiores respectivos pa
ra uma conferencia, na

qual se possa trabalh:ar
eficazmente para a crIa

ção de um sistema de

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Cidadão Brlcö Bk>sfeld, ·JUiz de Pâz
,

em éxercícfó riá comarca de Jaraliuá
do Sul" Estado de Santa 'Catarfne,
Brastl, na forma da lei, etc...

Faz saber aos que o presente edita! com o pra
so de trinta dias vlrem, ou dele conhecímento tive'
rem, que a Justiça Pública por seu representante, lhe
foi dirigida a denúncia do teor ebaíxo.- Exmo. Sr. Juiz
de direito. da comarca 'de Iaragué do Sul. O promo
ror Público da comarca, no desempenho de suas a

tribuições e com fundamento no inquérito polletel
anexo, respeitosamente vem perante V. Excia, denun
ciar Heinz Manhke,. Flodoaldo Trindade, AlVan. Kars
ten e Antonio Silveira, qualificados respetívernenre
a fls. 9 - 10 - 11 - e 13 do Inquertro, pelo ,fato. de
lituoso que passa a expore- Na noite de '2 de julho
do ano de 1950, no Bar Catarinense, slto a Avenida
Getulio Varlla�, nesta cidade, os acusados, apoz o

inicio de uma, luta entre RQlf, Paulo. Míelke e Alvan
Karsten, entraram sucessivamente no, COIJ.flito" cada
qual - atacando seu desafeto, produzindo, então, os

diversos ferimentos descritos nos euros de exame de ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja

corpo de delito de fls.:·e 'fls. Do conjunto da' 'prova i'àguá" do Sul, no uso das suaS atribuições, resolve:
testemunhal até agora produzlde, se precisa; com Conceder Iícença de 60. (sessenta) ,

díäs
,
ao

exatidão; oe diversos grupos de conrendores que, funcionário EDGAR PIAZERA, Contador Padrão

numa sequencia iniédiafä de ataques e contra-ateques, T, de acordo com o Art . .16.4;. do .Estatuto' dos
levaram a seu termo, rode uma cena délltuesa .que .Funcíonäríos Públicos Civis. '

'

se cararerlzou. pelo ísplrlro de anarquia de-seus .eu-
""".,.....,.

'�', '.
-

.. �. ',,', Registre-se é Cumpre-se.
fores. Constatados os grupos em luta, deferminé;l,da Prefeitura, Municipal, de Jaraguá ,do Sul, 10

està a reeponsabllldede de cada um dos participan- de Julho deA951.

tes, visto se poder apezer da confusão, pelos depoi-' ARTUR MOL�ER - Prefeito Municipal
menros e declarações de fls. constatar oe aurores
dos ferimentos havidos. E porque os ferimentos des
critos, são todos eles de natureza leve, pratícarsm
os acusados o crime previsto no artigo 12� do Có
digo Penal, em culas penas se acha incursos. Face
ao exposto apresenta 'esta Promotoria a V. Excia., a
presente denúncia, que espera seja recebida e afidal
julgada provada, para que contra os denunciados se�
ja instaurado o comperenle processo crIminal, inH
mando-se-lhes e inquirindo�se as testemunhas OJa
zio Marcos, Olibio Mueller, Carlos Haffermann. Fe-
Ifx Kuchembecker, todos residentes ti e s t.a cidade,- If-

.n_ _ ••._ _ _ - :-,.
. r-·······..·------·----·····-····..._.··-·--·..

·--···..·-·..·--",,,
prosseguindo-se nos demais termos é atos proces-.s -

"

ii

suais, p�ra a formaçãO,da culpa. Nest�s �e�010S_1'e:- Ü AWTO JARAGUK S. A., II
de deferimento. Jaragua do Sul, lã de Junho de 1951. iI' ,'"

.

.
. !I

Assinado - A.lfredo Zimmer, Promotor Público "Des. II IndustrU!1 e Comércio ji
pacho - Cite-se <?� réo Flod?aldo T�ind��e por _edi�a.L I( OFICINA __ SeI'viQo "FORD" ii
e!ß 30 ..6-1951 ·asslna.do_" EI:lco B'�osfe'ld. E· ha.ve�do II MECÂNICA, AUTORIZADO" IIIIsido designado o dia 4 de agosto prÓXImo vmdou- li

. .

.

,

"

.

ro, as 10 horas, para tei' higar ó interrogatório do II' - Ria Marechal De••or8 _; 1- A • A SUA DO SUL;� li. I

réo 'e estando' o mesmo em lugar i,nc�rto. e Qão .sa:- I!l Pôsfo de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes II 1!!-!II.uu'EIIIM_i!II* II I_uu••IE_'ili_i

1.1-bid.?, PlJSSOU�8e o presenfê edit�l, pel<:> qual' cham_à I- ,-_ b�vagérri ';;"Lubrificação - Carglf de Äcumu- ii' I' 0-" REN.ATO WAIT'ERe cita ao dito réo Flodoaldo. TrlDdade· para, comp� !! ladores e Consêrto de Pneus. ii

I'
r....

reeer
_

nest� j.uizo; stda das au.diencias,. Ed.fi�i.9- .00. !i li '_
,',

-

.

NI ÉD I é OForum .. no dra e hora supra Citados,. afll� de ,ser .0:- I! Esta oficina «st� instalada em'condições ! .

.

terrog:a�o, so� �ena de revelia .. E pa_ra ,.qu_� '. cQegue ii para efetuar qualquer,. serviço �de ,consêrto 011 II _ CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS

.1·,a notIcia a publIco, se passou o' presente edlfal,'que li reforma em seu automóvel ou caininhão, bem ii
L DE SENHORAS - PARTOS

será afixado no lugar de/costume e pl,.lbUcado pelo li como retificaçao de m.otores etc.. .

.

li �, ., ..
- ... "", ',.

jor�al' l�cal :,'Correio' d? 'Povo". O a d o�:e p�ssado ii Todos",o& serviços são/_executados com ii - ,-, ULTRA�SOM ...... Tratamento .model'no e efi

nesla cl�ade de Jaragua dó Sul, aos trels dIas do li esmero;' po,,� cömpetentes profissionais� e' a pre- Iii ciente,: pelas ond as ultra-sonoras, das Do'ies e

�ez de Julho do corrente ano de mil novecentos e I! ços razoáveis;,'Também di�põe dt: sólda elé- 'ii. Inflamáções:' .Dores reumáticas,; ,a:r-'lrites,r lum-IClDcoenta e um;'Eu, Ney Franco, escrivão - o' sub.- ,i trica e óxigênio. . , f., ii: ba'gos"nenalgiaé,.. ciática. Abcessos, furúncuios,
ér�vi. Assinado Erieó BIosfeld, Juiz de Paz ein exer- � M I._.� :...M :. _ ;._ __; _ OO....;.. M.•._ ......•...•.••;O

.

inflam.ação,dos seios, dos ovários, da próstata.
éiciO'. Está ·conforme o ol'i'ginal do' que dou ffé.

. , .....• , ":';;.M
_•••__••_ __••••_••_._-_ -., Afecções' da ,pele, fístulas; 'Varizes e úlceras re-

,
' ! ,;

.':
. �. ; , , E' D I T A L-I beldes. Asma, afecções ,do estômago, etc ...

Jaragua deI) Sul, 3 CleJJulho ,de 1951. .' . '. MASSA
.. ,.
GENS ELÉTRICAS --1'ratàmento

O
'. -

NBY FOANCO
""

�.
"

- das, Par�Iisias
.

com :reativação das funçõesescrlvao - K �t:!�.���J:'" �=�:�:!�. Imposto sobre raiacos e der!-

l,"mUSOOlares,"� n�rvoaas. Atrofias� fraquesa fun-
��LI:o!. ��R:'L�:A�'T���A� vados e _S'�br� b�bldas alcoolfc�· .ci2n�I ?qs �úßcúlos em geral, da' ,be·:x.:iga, or"

C I
' ' , MENTOPéss"'OA.OE,FLAOELO De ordem do snr.

COle:":1
'laos c;iJgee.tJvos, etc,.,' "

, e so' 'Branco "
'u,u:õ

ON AS CURTAS DIATJ:<'nM A. BL TRO.. ,..,.,. ...' ... ."

.

tor,Aotno ,publico que nó· .

O
_ . .. .

.

-,�,n. �', -. E .-.
,DeSPACHANTE.ADUANEI'RO«;'i " decorrer ,do.p/mês de Tulhó' CnUII?GIA,- eLETRO-COAGULAÇAO

SÃO FRANCISCO DO SUL . Santa Catarina
A ••rue aà �TA SOB'

.

arr.ecad.a-se. n
..

�sta C.oletO,Fia. '. BAN;�O� D�E ..
LUZ .:;... 'Raios ultra:violeta' e '

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRNCO•.. - Telefou� 103
,....elWl�.�lsCOMe� o Jmposto ,ac..m�1 r.etereute. 'mfra-vermelho ...

R,ua Rabitanga, 23;- Edifício 'Próprió"�'_' REUMATiSMO ao 20. semestre do

corrente:1
CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros

Despadtos de importação c,toextrangeiro épor caboti�em, ,. neRÓFÜ,LA'S. exercido. ," '(Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março'
exportação para' o exteriór e dentro do 'país, transito, . � f: � � � � : Os Contr-ibuintes que não.

'.'

das, 9 ás 12 'e das 3 ás 6 horas "1reembarque e reéxj)ortaÇão, 'uem COMO todos os serviços CI "" C E It A S satisfazerem s/pagamentos no RESIDÊNCIA - Rua Ministro Galögeras, 350
iunto a alfândega de São f'r�ncisco do Sul� "são �FÇDta�· at) Z E M A 8 .praso, poQ.exão satisfa��-lo 'I 'Fone 305 � J O I N V I L L. E': s. C. Idos C9m pontualidade. e presteza, dispondo para este fím " II R IDA 8 Ade uma organizáção perfeit.ä COM escritório e técnicos. D A.R T R O S

no proximo mez de gosto III
-

'5 m�ii
. , ., -

<com a ,multa de. 2.0.%•.
. ,

M A'N C.'H A S.

Exgotados os supracita� ....__-..__..... -_41RIXlR DE NOGUEIRA" .

Idos pr�sos.' .se1;â0 'extraídas
.M""'1_ 'L' H·

,

-O'·E'S'::'C:::;;�:�O:M�;� p"-'���, I:as cömpeten.,tes: certidÕes ae
.

.

,dividas para teL legar a co.,. O ti') Olbtança executivá: ,I "

..... ," ,_

Encarraga-ia .e Embarqull) de Madalrat; 111", 'Dutr.. '

m::::::::::==:-.::::::::::::::::::::::::c· . ,;. DE PlUOAS llC:lll' USADO COM '-� o<)

Marcaderlas Jara o nterlor 110 Brasil a, ::�, . �:�" C�letor�a Esta��al de la� ...... �

�Local1dad,s BrasUalr,s :. - 'II·, Peça sempre II )ragua do Su�! ,2, de Tul�o; � ,,,��yLT�DO O POPUW
_ -= �

_ ',-',
.

". : � -, _

'

ii, ' , II Ide 1951 -

'

I _
D�PURATIVO, C'O 3

Despachanta dâ� prtJaclpús firmas, dó Estado a" Ik� 'A-'f E, 8 A U ERn; .. �ELEOQORO .ß�RGBS
�E I�'" 'r"'x' IR 9'14' �=..�

�'
I,

_

dO� ��t�dOS.., !Izl�o�.. '_, '....<-"1""
�

� Li!: !J.JI� ,

,

'

.u :
, '�, E,�cnv�i ; 'L.: ,'v', <}<: '. if

, ..... .é'o_""_ .• ' _, ,,;::C':, !��� �·';�-::::::::::::·;::;::::::;::;:�:::;,�:::::Ár'·, _ ./ " [:a SIfltJ&;lTACI::T888'O·IR8UlSMI ' ,_,

� �
'

•. -ª, ",

,:::::::::::::::::=::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;,;::::.:::::_::�::;:::• .=.�::;:;;::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::llr.::::�\: 'Fogoes elétrICOS de: 'o Ftpc!Jo. ,o Baço. o Corao.o. o, '1::1 I � O �
II

WE'; S'-'I' B' -I
-- 'd� ;u,I'Lt'':'''4 ·�.-.1�"''''''''·S'A ,it·, .lJlI\�ri.:��d��A·9�s boc,ªs, EltOmNO.·!»,�u.mõ•••• 'e'•• _,,_ cP"."t:Soo-O I

�; mpr. u
_,

raSl eIra �:;�J;.e r�çlQ��e, • • 'i! c,om .tte� cal�r"ªs, teqt,a, ,
"rdu. Oo".lÍo� ,o••••� ....;III��, �: li

li. MA.�RIZ; 'JO��VILLE, -" (��l;ÀdriúiüSirf'ç� dQ. fJOl)�m;f.F,�.s��� Ir ��déJ "l'P( . pr�çQs,Rqun�a ; 'damo. Cqueltà. Queda 'cJo Càb.� ,.�.=,....... _�. t

i·
,

'

, .. -' �-' '",
-, �", "'« h ,it, ytsto/s,. lf.,PS,Ah �,' ,êAL ; .. AM.......-AlHlrt... ' 0:- ,� f

. .Par_a p6ssa"distmta Jreguezia �aotemo\: lC� ��!c(ql;!r: . :;;;�',�...... t',:':- 'ii -<:Iefro.nte_o..�"çJne'pq�lr; /,
,

..

,,_ ��I"�,rn�co �"" . .." _� •.�,
, Um:\ ,linha- WlllPI�ta' de molares' tt3çi,bnais ."e �trá9geiros'" ,de alt'â�é-l,âiia, 'fi:'

.-���;� l�'" ,.put.'· d,.,'urãdvo' .

i'; '.... " g

I
rotação, de 1 a 9-?-·lJP" pjl.r� 2�of3�o V . .>o/�o clcl?�:' J\P!\RELHOS 'QE 'MÉDI- ii I· �,o· �', _1c.{ ·�e.:: �--

•

� .. LIX IR 91:)1. ,,-< �
çÃO - Bombas _Ja.ra us.o doméstiCO e ti�s mdústnàl.$t A:RTIGOS ELETRICOS II Produtos. _�, � . � {i .,:;.

,
PARA O l;.Alk �erti�ento c,.qmplét� e v'al'tildo de LÇS'TJtES. CASTIÇAIS LO-

I' .
' I :

B'
" �. � ao. ",pDiemo. Acrad.. ,'. .• -

..�
_BOS.... de �RANDELAS. �A.TERIAL ELETRICO, ém geral para ill��alaçQes de,! : A ..N.nr �hID>. •

tr � -

•.'" o_é u� ..t�; Ap,qVa�o,00�;' ,�. ,','(5/d-", 0:,
.f; luz.C! força dê qualquer :�apacidade. ,',''-

" ,t" I .ßll'q" 1l.8l� \l.Jß\.,-,. �o auiU'á; no I,,,..,..nt,���'.,.c �,r " '

ii' A no��a"s�ção. de,J.p.stalaçõ�s .. atep��rà com pr�.,eza_;e qualquer: pedid.o" de II' ..'. ,,' ,
f.I,Lla, eUMA"SM.O d.a m•.••

'

'. ,

I iostalaçã<fdê'lüz'e força::' _. �:' >' �"-
.

�ª
.

, " 'jS! ,!;leb�dIl8 B,os,�_ Ltda.-. 'ii••, ,elo O. N_ $••• ,t!';� H"I "I) ii ��)
\\.........." _ _ _.....; :: " •••�_.���-- _ " � :..._.....-_",] Q,�.�� ."-..,..,."���.� ���

. ,

•••••••••••••_ • __ __._.. _ _ _ _••__ ••..,..- F'�� 11"-".""" �.,..,..,.., �.�

-

�. 'Ediíaf d& ;'CUa�âo :de ,'Réd' AUrs�' ."', 'flnIM��,jtBfm.fir tfntartlleI ·JßrBlltlf'·sur�r�f��tu�.i!. Municipal: 'de �al:aguá, .'b Sul
,

A j,A�M.' de Jar��uá do su, com">sédé na
»o ... �O·m,b'ate Q"

- R'a'ivaPrefeitura'Municipal, convida os snrs. José Feu-
. '-' .

ser, João Poni�ierski, ,.Ar.meUndo Lazz'il'ettit, João A Prefeitura Munloípal da Jaraguä do Sul,
Bertoldo ,PereIra, José Greft, Affonso Raaseh, 'tendo em vista as recomendações feitas pela Oo-.
João, Joaquim de Sousa, Arno Garlos Henrique missão Permanente da Assen!bleia Legislatíva dó

�iergutz, �ntonio Chimelli, �einz Krüeger, Ja�de- Estado, e estar grassando em munic�pios visinhos
b�o Joaquim �arc�s, Hen�qu.e, Änt&Dlo. Efftlllg, a episotía-da raiva, tendo já aído registrado casos
VIOtal Coe�bo, Helll'l�ue KreissIng,. �ranClsco Jos� isolados neste município, resolveu tornar efet�vas
Parma, Nicolau João: Coelho AbdlO Lorenzetti, as seguintes medidas de precaução:
Lourival Procopio Carvalho, Walter Meier, Felipe
Carlos Klitzke, Hilário Zimermànn e Osmilde Má
rio de Oliveira, para comparecerem na séde da
mesma, afim de receberem os seus certificados de
situação Militar. ,_.

- ....

J.A.M. de Jar.aguá do Sul, 10 de 'Julho de 1951.
JOÃO MATHIAS VERBINEN

Becrétãrío da J.A.M.�,
'

.,' .«Art. 2'. ...... Os cães devem ser matriculados
e só poderão andar soltos nas, vias públicas açaí
mados, e com coleiras nas quais serão presas as

.

'chapas fornecidas pela Prefeitura e nelas gravado
----------------_-----' o respectivo número de matrícula. ,

Poptaria N. 47,;",' § Único .i: A -Mátricula será gratuita e os
proprietários dos cães indenizarão á Prefeitura o

custo .das chapas de que trata o Artigo 2·.»

,�
., ,

1" • ...:.. Mandar executar energicamentee o dis
posto no Art. 2', do Décreto-Leí n. 84, de 22 de
Agosto de 1941, que diz o seguinte:

BOM PARA

: 2·, ,- Os cães encontrados . a solta nas vias
públicas, em contraposição ao disposto no artigo
supra citado, serão apreendidos e recolhidos ao

Deposlto Municipal, tendo o destino fixado na

referida Lei, depois de multados os donos, se

identificados.
-

3·. - Solicitar que sejam dados ao conheci-
mento das repartições munícípais ou ao Sr. Dele
gado de Higiene no Município, Dr. Waldemiro
Mazureohen, qualquer caso suspeito da exístenoía'
do cão atacado pelo mal.

Port.pila N, 48'
ARTUR MOLL;ER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, no uso das suas atribuições resolve:
, Designar 'Ary Carolino Fruet, para exercer o

ca,rgo ge Contadb,r"e,tn substituição ao licenciado.
,

.

.'. ',_ .. Regilstre-se e Oumpre-se.
r Prefeitura,_,].\f'ijI}icipal' de Jaraguá do Sul, 10

de Julho de 1951. ' ..

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
TODAS AS IDADES

o estudo exige atenção constante.
Com ° BIOTONICO FONTOURA, as

crianças estudam com prazeJ:. tornam-
se alegres e risonhas. porque êste
preparado contém os ·elementos

.

necessários à extraordinária vita.
lidade in�antil.

IDispõe de páteos pára deposito de madeirÁ jútdo-;'ô' qua
dro d�,Estaçio e DGs-trapriches de em�l"gue da ,ponta
da Cruz, bem como .armazem para depóSito de mercado
rias em geral, junto a9s trlpi�he. de emba!ques nasidade.

-

- , - .

� �.,:

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
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�����.��R�A�� �E��.ÜM���.��.�.����������O Cldadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz P_'L BE JGUÃ. DO SUL
. ., �". " • �.'P ' -.

-.
� �:�- . - -

•
- ..

'@J

�.m. ex.ercício. n.a. co.m.,�rc'a,.de -Jarâguá do

;.. ED,ITAL.' �
.

Tosse, Asm.a, Brollqa.l.tefr Rouquldao, e Resfn:atlos
;-�:Ifor;�t:d�a �:i S:t�ta Catarina, -Bresll,

d

De ord�; do 'Sr. Pra-, �·>l1rODA8.'Á8 ltIeLÉSTiis DO ßPßHf'lHO ,ftf'PIJftßIÓftID •

J

,.. Faz 'saber'i:íos"qu� 'ö p�ese�i� 'éditid com 'O pra- :felto, MuniciPaLde"Java
..

;
"

,', ,>' ':"" -'.
'

. _ U
,-,

io d� ,tr,i,�ta dia.s. vir'ttD. .q�_ dele' .conheçlmenio ,Jjve- igUá, do Sul torn5' público e • En�o�,tr�� aHv_io i��e�iato com o ,.jso do �
rem, que a fustrç,â Pubhcal. ,por seu representante Ie·' ,q�e, durante .;� co�r�nte -

' ' I 'n e o' 1Il-;-ft a -- á v el@}
ga�,\ lhe f�i 'dirigtd� � de,núociã:'do--t�or abaixo:�-'í-ExJ ,mes.� ..�de Julho

�1'1'�a-l'
._: '_0'" .', -r ....

-
,

.'. t- -, _ '�rno: Sr. Dr.' juiz Jh� 'Ç\Írejto' da' 'COmarCir- "d� Jard�uct da-se. na 'Tesou.r�rla; _

da • •
, '.m!,-, _,'�" "

"

':,' -,. _ f / ,. -;,.. ,"
do Sul. O Prom9toÍ', �bJiCO desta .comarca, no

: de- Prefeitura MmuClpab_de :
- POllorí11 ,do �BnUIOA POI-o''ll!'n',1CI!'�em�e�ho d� �ua8 atribuições. e com fundamento no IJaragu� do �u! e�na\In-'�, a::" �

, Da:: '::. LU, .' a::.. ...l,
' �

ínquérlto pohclaI. an�xo, .respelroeamente vem peran-
ltandenoia da:f� 00rupá, a, lj' , '.J _,:-

" ,

',' n", II" �
t�.V. EXCla: denuncíar JOã

..

;O �amc.s d.eO.live._.ira,qUa,:,. T::a "�;e.isi::auzaç�o � ser!'- i> O PÇI.TOBALMAIScCONHECID,.O. NO D.·',8".À.SILJJ".

lífleado a fls. � 22, Manoé,l .Alves Trlndade; qualltt- ��' !') '; (Iluminação, '��l8\ttl&\l8\tt8\�!�iRII!��tlS\l8\t�l8\tlS\l8\!lS\�t�a'!IS\I8\!IS\�%ta\
cedo a fls. 21; Ulysses de .ôouza Leal e Irton de i ub�lca.. r, lI�\WNi!'I���������,��.Jl

���t1a't�ê��lirt�S:S�i���e�!�S�u:Ii_��:g��,�Jl�6Ite�d� :�â���t�a��f��;:r1go?niê�� ; te,riähó
. �êii�.i �de ,1'·.� :P".Q.;':�

dia 2 de dezembro de 1947, no lugar Corupé neste '�l?ará Q__<'C_()�tr�!>ulDte '8U-" Véhdé:3e um, no lugar
'_ " - . - " , ,,' ,.j.

município e comarca, João Ramos de Olivéir� e Ma- leito a multa :de 20 �o 80- Manêo-Irapocuelnho, con-
� - . 0-. Cidadiio'" Er4co -Blosfêld,' Iúíz de Paz .em

Doei Alves Trindade, depois de planejarem" na eesa
brs a

. re!erlda A

T a x a tendo mata-ou menos 80 exerctcto no cergó de Juiz, dé Direito da Comarca

e com assistência de Ulysses e Irton de Souza Leal
no _prlm�lrQ.

.

mes, !?ndo morgoe, sendo mata vir- de loraguác do Sul, Estadó de Santa' Ga,rarina, ßre-

a. invasão; da c,asa�come.rci,al do sr, Leopoldo Sachs' �nt�� feita a cobrança gemo E-stroda de ��rroça. sll,
-na ,fôm1i! - da Lili. etc:

I

:

.'

I .

,

.

sita e rua Ne.r,:" Ramos, naquela localídede, puzeJ Jlldlolalme�te.
. ._

Preço, de ocas�ao: ,F.,AZ SA�BR � rodos. os que o presente .edltal
ram-se e� atividade, arrancando com um pé de ca- Tesour8:r�a da· Prefel_ Tratar nesta gere�clo o� de prime�ra .praça, com o prazo de yinre dias" vi-

bra� uma Janela lateral do referido prédio, . por. onde
tura MUlllOlpal de, J ara c0Jl!, o sr." Angelo Torl- rem OI.l; �ele conlJecimen,o tiverem ou interess,ar

entraram saqueando, dele; cerl"a. de Cri 30.000 00 guá <10 Sul, º de Julho nelh. possa, que f,in,do,.. esse ,prazo, hão, de ser orremala..,

(t' 1·1 .) d'
'\' , de Hf51 .'

.

rIO a. !_'lII. cruzelro� e� tversas mercadorias. Por, . F.'VOSGERAU '

.' , dos por quem r:t:Illior Idn,'! oferecer e mais dér, em

seu sIlenCIO e comvencla Ulysses e- Irton de �o!lza ., '
frente �.� _ pQrtas ,do Edifício �o forum, DO dia 28

Leal rtCeberdm dll presente, vários obj�tos; do pro-
DIr. d!- Fazenda

FRAqC>S E AN�MfCO:51 de Ju�ho p_roximo vindourQ,... as dez., (10) horas, os
duto da atividade criminosa, tendo ainda ocultado !i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l" • Tomem: bens penhorados a LA[)I�LAU ORABOWSKI, 'n.a

em sua re�idêncio, parte dos _objetos roubados, que, Ir Tome o sablroso '1i VINHO CREOS01'ADO aç�o .de, arresto que, lhe move' BERTOLDO ROH..

por seu numer<,> e volume, nao puderam ser tram�- ii :i
•• S 11..·V E I R A..! • WEQER, cujos bens são' os seguintes:- 1-) .Um ter:-

portados pelos melian.tes, e que. lhe.s ,�e.v.ei:íam ser li 'C A f Er, BA U E ß
ii Imprapdt ca kill ur: r,no, mdllde ,do lote n. 16, sito, no lugar Guarani- \

entregues, quando de seus regressos, VIsto qu� por- ii n Tó._ A;iSÚ,. com 'ii area de 11.€)37 m2, confrontando 00

tiram .no. dia seguinte" .para Cu.rityba. Joã<! Ram�s li '

, 'ii ,R.sfi.',J.dOl _

norte, com o lore n., 18, ao �uLc.om o lote n. 14, da
de Ohvelrd, ao voltar dias depOIS, para transportâ'r :::� . 4':: linha _Ouaraní-�sJÍ, ,a Je;ste com a outra m.�tade do
o I'estante sua lItividade criminosa, foi preso, 10- 1I:::::::::::::::::::::;:_:=::::::;:::::::::i: 'Brdnqllif,a lote n. 16 � ao, oeste com terr�s de- Roberto Jacó
�rands, pouco dep?is, fugir_Em as�im agig<�.o,. pra- Bicicletas 8 u,e c a s das

'flc,oIvlo.. Guesser, avaliadQ -:epl Cr$, 9.5()9,-OO. (nove mil e·

hcaram os �enu�clad<?s Joa? Ramos. de phvelro., e melhôres màrc.as�' V. S.
. Conyä-le.cenç-•• ' ,quin�enJo�,�ru_zeiros), cujo, bem' constante do >auto

Manoel A.'v�s Tnndade, o crime preVHit9 -lJO !IrtIgo p o d e r á adquirir na V,INHci'CREOSOTADO de penhor� .� ,auto d,e' aVi]Iiação de folhas da referi-

155, § 4. lDCISQS I e IV, combinado 'com o-cparagrafo Casa Real'
'. '. 'É UM _RÀDoR Da: SAÚDE. dlJ ação �xecutiva, será I�vado em basta pública de

1. do mesmo artigo do Código Penal; tendQ os de- ,

.

.' _ ,
ven,4a. e arrematação em primeira praça, pelo preço

nunciados Ulysses de Souza Leal 'e Iribn -ele Souza i1::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::;::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::=::.-::::=-.::::::::::::::::::=t da' aVé!liaçãq isto é, CrS 9.500,00 (nove mil e 'qui-
Leal praticado o crime-previsto no artigo t80, do :: .It BI.1I0 .1l'8S.1l I� nhent,os cruzeiros)., Assim, serão o,s referidos ,bens
tnesmo código, em cujas penas,. pôr is�.o m8smo. se Ü ..

-.

'

.

ii arremata40� por ql,lem ma,is der e- maior lance ofe-
acham incursos. Face ao exposto" e51a "promotoria, a � F:ormado ptla Faculdade, de Med�clDa de Porto' Alçgre H recer, no (�.i�, hora e lugar acima mencionados, po�

V. ExciB;· a presente denúncia, 'que espera seia rece- ii E dendo dito bem ser examinado por quem interesse

bidé! e�final provada, para qu� contra os denunciados ii Médico Operador -- Doenças .e Senhoras - � ti-ve� no, ,local onde se encontra o, mesmo -bem, istO

seja iristélUrado 'o 'competente 'proces$o',criminal, re- li '
'

Cllnlcl 8eral II é, em, Guaraní-Assú, distrito de Massaranduba,' Mu-

�u�rendO, �o� !undarileDtos nos art,igos, a�l,;. e 313 II Consultório e Residência: ' ti nicípio de Gu'a.rlJmirim, dest.a eOl.l'larca.'E para que

mClso I do codlgo de Processo Penal Cl prJsao pre. ii
.' iI chegue a notfCLa ao conhecimento ,de ,todos ,se pas-

ventivas dos acusadó-s João Ramos de Oliveirà e ii Jaràguá do Sul - R.ua Benjamin Constant d sou o' presente edital que será afixado no lugar de

Manoel Alves Trindade, a qual, em virtude. de
�

os ii, ex·residência do Dr. Luiz de Souza fi costum��: publicado no Jornal "Correio do Povo"

mesmos residirem em Curityba no prolongamento �..'_ M.;.'."'••M;;.:"_'.'••'.';"' •••;••••_••"M.'••"--_ _.-1:::.:: . .; _-.1 desta Cidade. Dado e passado nesta cidade, de J�ro-
da Avenida Iguassú-Capão da Àmora�depoís de de-

__ __ _.._ _.._ _._ _-- -_ _..

guá do $pl, aoa vinte e seis dias do mez de Junho

cretadd, consoante o disposto no artigo 289 do mes':' dq ano de mil �o�ecentos e e!ncoent� e um. �u,
mo Código de Processo Penal, deverá serdeprecada

�

NA fALTA DE Ney Fraqc<,>, .escrlvao <> subscr,v� •. Assm�Jdo) EncQ
a Um dos -JUizos criminais daquela cidade. Requer. }>

APReTITE
,,�,

-8 Blos!e�d ,- JUJz de paz e!" exercíCIO. Esta conforme

outrossim, a intimação dos demais denunciados, fei- ,
.

,

o ongInal fio que dou fe.

tas. com \)b�ervância do disposto no ya_rá�rafo 2. do 'I � =s Jar:aguá do Sul 26 de Junho de 1951.
drtlgo 22t do C.P.P. uma vez que sao empregados li!' .. j � � ,

ferroviários, e que sejam inquiridas as testemunhas li, � '5 b O Escrivão - NEY FRANCO

Osmar Alves, Waldir Maffezolli, Floriano EmÍnendo- , �. 1;; Z
erfer, Wllly Maffezolli e Willy OUo Koerner, todas .E: «

- u
-<

residentes em Corupá, procedendo-se aos demais :I � -e:: I
atos processuais, pa'ra a formação de culpa. Nestes " ,"� • I .: � J1 cd

termos-Pede deferimento laraguá do Sul, 11 de junho M
7' . til � e �� �

de 1951.'Assinado Alfredo Zimmer - Promotor Público . agresa = .. fi) GI ,g >
"Despacho - Cite-se os réus ausentes por edital. Em _Cançaco :;- �, .g e. �
3-7-1951, Assinado - Erico BIosfeld. E havendo sido Pallidez c::t,a i5' � cd

.....

designado o dia 6 de agosto vindouro, as 10 horas, Fraqueza I fI'� �] I
para ter lugar o interrogatório dos réos ausentes e ' eil III III

estando os mesmos em lugar incerto e não' sabido, É indi....eDSa••1
' M. .,!IJ'... a:I

-y � IJ <, _g g
passou-se ô presente edital, pelo qual chama e cita o 1310 do c::t &II � 'ii ];
aos réos Manoel Trindade • Ulysses de Souza Leal -= .. � e <

e João Ramos de Oliveira, para comparecerem neste I I O O 'O L II O -
. o ...

Juizo, sala das audiencias, Ed.ificio do Forum. no
.

:§ ,
:E 'ª

dia e hora supra designados, afim de serem interro- �

gados, sob pena de revelia. E, para que chegue a

público, se pass,9U o presente' edital, que será afixa.
do no lugar de cQstume e publicado pela imprens.a
local "Correio do Povo". Dado e passado nesta CI

dade de Jaraguá do Sul, aos treis dias do mês de

Julho do ano de mil novecentos e trinta e um digo
novecentos e cincoenta -e um.' Eu,' Ney FnlOco, es

crivão, o subscrevi. Assinado, Erico BIosfeld - Juiz
de paz em exercício, Eslá conforme o' origimtl do
que dou fé. Jaraguá do Sul, 3 de julho de 1951.

. O escrivão - Nt;Y FRANCO

D.� ORH

"�i������
CASA. ,DAS TlNTA:S

, .� -

A MAIS ANTIGA VASA DI JOINVILE

- Leva .ao conh.ecimento da praça <lue
fechou sua filiai desta cida.de, agradecendo
a preferência que sempre lhe_ foi d a d a e

continu.ando a disposição de sua amavel fre•.

guesia em Joinville, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer recebera ordéns.

IMI. 11l.IIt.aeI8.al I�•• ,"

<

Rua ,Marechal Deodoro da Fonseca, 141

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Livraria - P�pelária - Artigos para escritóri'os e

esc01ares etc. Pazendas e armarinhos erit geral.
Lâmpadas Fhilips no atacodo.

""

O' ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
,

'LOMBRIGUEIRA ..MINANeOnA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, '3 e 4
Proteja -a saúde de seus filhos e a l>ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Iemédios

ComJU"e hoje mesmo uma LOMBRIIJUEIRA
•

MIlfANCOB! para o seu tilhinho.
E um produto ::ias Làboratórios Minan<;ora

IOINVILLE

o P.l\.RA�SO DAS SEDAS ,E! 'TBÇIDOS PiNOS
Nj\O SE. ESQUEÇA

Em Sedas e Tecidos Finos encontrará
o maior Sortimento na CASA MARLY .

- Rua Màl. Deodoro N°. 6õ1 -

Padrões exclusivos - Estamparia mo

derna e variadíssima .:. Sedas Lisas de. to-
'dos os preços.

.

:":_-.:::-.:-.::
.

a-,," I � 'S •
! Elsa Bu:.ck, aVisa que. r�abrhi nest��JidaM,. '-à
. Rfta Mal. ;Flori':lno 4d'uma' s'llia onde' exe'Cutàrá

'''qualquer 1rab'af:l:ios de 'rot;lT:"AJOOR· ":,
'

"

,

'

"

- ..... w ... "'. ;_xt",... �!i,1w:.111·� ,..; �._� ...,\.-.... ",_.. �,fiWJ

, :

�j::::�:::j:
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T.rminou�ec���:�d'����:� Fazem a- ,p llDL11
da' ponte sôbre o Rio Ire- nos hoje a sra. Amanda
pocú. em Retorcida, cujo Gumz, aSP,osa do sr. Bel'-

I:!!�:
;;:;;:.

s e r v i ç o custou Cr$ toldo Gumz; Merg Hafer- :}
28.730,00. mann Xavier e a sr. Emi- �.i:
Também a remodelação lia B. Bchmítt, filha do

I' ��
e pintura intérna da Esta- sr. Arnoldo L. Schmitt. .:.:.' Proibo termlnantemente

ção Rodoviária e�á �r- Dia 17 os� Ped� Ren. ���������������_.��_.�����������_
a entrada de p�sô� e

minada. gel, indústrial em Estr Prefeitura Municipal dê JaraDuá do Sul R t � I ö T � � L I � Il' an.i�a� em minh.ah pr�-
O sr. Prefeito Municipal Jaraguä Esquerdo. Á. ���Ç_â�' es, sern mm a

..

1-

contratou o, fornecimento Venda de Motocicleta N- bl
de paralelepípedes pera a Dia 5, fez anos o sr.

ao me responsa I ISO

pavimentação no próximo Henrique Padri, funcioná- De ordem do snr. Prefeito Municipal, faço Irene P. Günther Oticial do pelo que possa acontecer.

ano da Rua Marechal Deo- rio da Prefeitura Munici· público que esta Prefeitura recebe propostas para Registro Civil, do r
" Distrito Tifa Terezinha (Nereu

doro da Fonsêca. pal. Dia 18 a srta, Ollvia compra de uma MOTOOICLETA; marca D. K. W. da Comarca [araguá do Sul, Ramos) 17-7-�;1.

/ �,Wunderlich. Na mesma 7 HP, pneus novos, completamente reformada e Estado de Santa Catarina Vva. Rosalia Demalhé
Remoçiies - Foram trans� data I!l srta. Terezinha em perfeito funcionamento. Brasil.

f#ridos os escrivães Os- Paters. Ainda a srta. Lu- As propostas deverão \ ser feitas em' carta, Faz saber que comparece-
mar Duarte para a Dele- cia Pereira, filha do sr. envelopes fechados, com a designação "Pij,OPOS- çam no cartório exibindo os

gacía Regional de Caça, José Domingos Pereira, TA PARA COMPRA DA MOTOCICLETA", até o documentos exigidos pela lei

dor e désta para a de ja. professor ,em Oorupá. dia 28 do corrente, sendo abertas no dia 30, as aíim de - se habilitarem para

ragué o er, Raulino Ma- Dia 1.9 a sra. Paula. Pe- 10 horas, na presença dos interessados. casai-se;

tos. reira, esposa do sr. Pro- A Prefeitura reserva-se o direito de não Edítal n. 3.008, de 7-7.951.
A diretora do Gl'UpO E. c6pio Pereira Lima, pro- aceitar qualquer proposta se não atender seus Ernst Zírnath e

Abdon Batista, proíessore prietário do Bar Ferro- Interesses.
_

, Wera G. M. ômmck
Zuleíka Mansani foi rrens- viário. Dia 20 a sra. Maria O 'Veículo poderá ser examinado diariamente, Ele, brasileiro, solteiro,
ferida pera idêntico cargo Grubba, prendada esposa nas horas de expediente. lavrador, domiciliado e re-
no Grupo E«. Euclides da do sr. Bernardo Grubba. Jaraguá do Sul, 12 de Julho de 1951. sldente nesre distrito, á
Cunha, em Nereu Ramos Fausto, filho do sr. Artur OTÀDILIO P. RAMOS estrada [aragué-Esquerdo,
e dêste para aquele, a pro- Emendoerffer. Ainda díá S filho de Emil Zimath e de
f ... C d S'l 20 d D' S bi

' Diretor do D.E.E.A .

e..sora ora a I va. a sra. ona 1'Va a l' Ida Zimath.
KuenzeI. no 'I'avares, esposa do sr.

,1 ..-----------.-------... Ela, brasíleira, viuva, I
1

• I Mario Tavares da-Cunha

O W I�· M h doméstica, domiciliada e ,II''Viajantes :- Para o Rio Mello Dia 21 o sr. Clau- r -8 Bmlro azurec eß residente neste distrito, á
de janeiro; viajaram os dio Stulzer, residente em • estreda Iaragué-Esquerdo, I
srs. Irmão Ernesto, dlre- Rio Vermelho. Names ma

�.a. a1l' ••oa1l' filha de Paulo MülIerE� de I
tor do Ginásio São Luiz data o jovem Mario Mül- � ;a� ge 19J9m II M"II i

R b d
,se u er.

,I.e Angelo u ini, in ustrl- ler. Aos _aniversariantes Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
el em Rio Cêrro. I,Correio do Povo., deseja I d d dultos e

E para que chegue ao co- Imuitas felicidades. Clinica gera mé ico - cirurgia e a u tos e creanças nhecimento de todos, mandei
Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

lpassar o presente edital que
. Indutotermia - Bisturi-elétrico- . Electro-cauterizaçäo será publicado pela impren-

... -.R.á.io.s_ln.t.ra••v.e.rm_el.h.os_e.a.z..u.is.... ..... 'sa e em cartório onde será.
--------......-'

afixado dui ante, I 5 dias. Si
alguem souber de -algum im
pedimento acuse-o pata os

tins legais ..

IRENE P.EDRI GUNTHER
Oficial

Aniversariou-se no dia
12 do corrente o sr. José

F���
1'4"'��0!lll_"

Domingos Pereira, proíe- A L E X ti; {J D :ri
sor em ·CoruPrâ. Por esta

_

data,' as muitas Ielícída- <, FEJR::JIBtAR.][,A f

des que' o ilustre aniver- � Consêrto de carroças, troles, etc.
sariante recebeu juntam- � Ferração de- cavalos

Audição de piano _ A pro-
se as do "Correio do P9- (

f d Ad 'I' F' vo Rua Exp. Harry Hadlich - Taraguá do Sul

.--=-"'---_---�í
essora

.

ona e Ia IS· t,
,)

.

,

vTIOHS,SHEoS1[B,nRfONoUsl!ollrTEgSn10 ..

cher..faré reelízar uma au- . �""l@Ii!l!����"���
díçêo de plano pelas suas Casamentos - RealIzaram-

alunas, na noite de hoje, s� on.�em na sal� das au- t:E?i&t���� )!jj�� (SILVEIRA)

B�e;�nd�oras; .
no Clube ��:����S�sWsi:���Je�o�;; � � JA ii i •i;:;:

'"

, LJk_ � GRANDE TÔNICO'

�:;?�;����r�?l���]�ª ���:::f1:���5$t?:j � ras, �lª����;I:}f.:E�������:�,ac�!: ! r�='::::t'�=i:j:�':::'===l
realiza entre nós. SIta. Imgard Selke.

�peçam Catálogo Ilustrado - Leopoldo seid,_el
-

coruPá�
ii

"

�
158

ii
Teremos oportunidade I ;. ��� :v=n1.'OlTw� WJ_ 'II

••••••••••::1:. RUJAARMAAaRuEA?RDAoL SDUELODORO DSATAF.°CNASTEAORAI'NA
••••••••:;.;·.:••••••
I!

de ouvir inúsica clássica !)"
_

:
_

\�... ����A� 'º��A_B �

por um corpo de alunos n" Nas suas compras "f! Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
habilitadíssimos, dé:2da a ii prefira sempre II IMPUREZAS DO SANGUE? Declaração II combustível e acessórios.

-

::

conhecida competência da ii
C ß f f R ß U f ft

ii fLIXIR Bt: 106"1=181 -:1:1 Lubrificação-carga de Baterias etc. 11.1.:professora. ii ii L UI. Declaro, por minha livre CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO-

Gratos pelo convite que �... ..H e espontanea vontade, II MÓVÉL E CAMlNHÃO. .

::

nos foi endereçado.' ''''fi:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{{"'' AUX. TRAT. SIFILlS que as noticias por mim!!- Serviço rápido e 9 tOd
ii

��__�����������_.�__.���-��-�---- ;!��18���: p�f���n::8� t�:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::.:::::::::;;.:::::::::::::::::::�:::::::::::::::;:::::::::::::Jl
Ltda. não são yerHticas, ---------...,--,. _.."....,.,...............__..........,_..,. ...............__..
declarando ainda que o � Farmacia Central �
corretor da mesma, snr. � �
Eduardo Pscheidt é pes, �' DE CARLOS HAFERMANN �
sôa idoneae merecedor � "A m a i san t'i ga" �
de toda a confiança. � Av. Getulió Vargas n. 218 - J4RAGU4 DO SUL - s.

C'lJarjlguâ dó Sul, 12 de �

Drog_as
nacionais e estrangeiras, eneontra-set

Jurho de 1951. � a disposição do distinto público, àpresentando
Irnllid Sasse � serviço criterioso e Preços Módicos.

.

�����v��"..."...",.:-..��

Diretor: AR'rUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. '

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

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇQES DO

Nascimento: O lar do ca

sal Pedro Rengel e de
sua digna esposa foi en
riquecido no dia 28 de
Junho, com mais um

nascimento de uma ga
lante garotinha que, na
Pia Batismal recebeu o

nome de Wilma.

José Domingos Pereira

NUNCR EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
C O C' E ! R AS,

.

FRIE!IRAStl
ES P I N HA 5 I E TC, r.

�
)l Levo ao conhecl-: {
) mento de todos que é
transferí minha ofici- {
ne de consêrtos de 4bicicletas, da R. Rio

iBranco, para a Rua
Marechal Deodoro da
Fonsêca,368 (antiga {
selaria Schneider), �
onde espéro merecer

fa mesma atenção que
me fora 8'ispensada
no antigo _ endereço.

��
Proibição

Bolos
mais macios

•

",/ Bolos
maIS crescidos

I
I JExn]am ((J) §a1bá(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia- Cll.A\p WETZEt llN}l))t(J§1[lllAl = JOllIDlViHe -'�

Não deve faltar em casa alguma!

s�ßÃ� 'jIRCfA-,
. . -.

ESPECIALIDADE
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