
Possuirá >.Blum�n�u um novo orgã� de

amparo ao operário
Doàdo o tairenó pelo governador do Estado' -

.

Auxilio' da AsseIlÍbléi�· Legisliltivft
BLUMENAU - Será prefeito HetciliO Deeke,

criado nesta cidade um tendo sido ventilados M·

orgão de assistêndà' so- frnidi�dê-s' desse' O?'�(}<cial' aôs trab�1fIador,es, de amparo ao operano.
em geral, achando-se á Na ocasião usou da, p�frente dessa iniciativa o lavra o deputado Nascl
deputado trabalhista Oc- ,mento, declarando que o

N & N t
,. tacilio Nascimento. governador Irineu Bor-; '. é f"

.

.

d
,., ': n tas . 0'1C1aS Ha poucos dias reali- nhllusen havia d?ado oAutorizado ,',

o aproveitamento õ estoques. 'li ' '. :" ". ,', 'zou-se uma ,reunião, ii terreno onde sera levan-'r de' nota' s' f.·scal's ,_",
"

,
, ",

(P ...:: D)' 'que esteve presente o I tada a séde dä entidade.' ",', '

, ,;. :. . ": BOOOTÄ - ::>or de-I'Eduard� Heing ,u
"

Declarou, ainda, aqueleOrdens expedidas pelo, Secretáno da Fa�enda cisão _do goyerno colom- ,1.294. ,.' parlamentar que conta
.

C 1 E t biäno "foram congelados - x-
com a cooperação dosO Senhor Secretário da limo. Sr.

"
o etor s a-

os pr�çps de ve�da :.
dos ARA9U1P.A. Perú.

demais deputados á As-,Faz�nda expediu ordens dual de .... '., ',' .... jornais. locais. A, medida Esta Cidade .flcpu total-
,sembléia L:egislativa doao c()rpo fiscalizador da •.. , fi�ma' estabeleCIda

foi adotada para impedir mente Pã�alJzada,. em
Estado para que seja vo-execução do Decreto n. nesta CIdad� á r�a ....

que os' jornais .mais im� consequencla de, vJOlent� tada uma contribuição que14, determinando que se- nr... '

.. e mSCrIta nessa

portantes do palz aumen" tempestade de po, pro�o permita a formação, noja permitido oproveita- Ooletorla sob ur.... : ., tassem os seus preços, cada. po�,,' urn furacao: menor espaço de tempomento do atual estoque para pagamento do Im-
de quéit'ro centavos atual- DepoIs, diSSO, ocorreram

possivel, dessa sociedadede blocos de notas pelos posto. sobre Vendas j mente,' para.' seis ,'centa- d,OIS· tremores de terra,
beneficiente.contribuintes do impõsto Oonsignções, Am CI:1�P 1-

vos.' conforrne estava que causar�m alguns da-
Aliás, segundo o pare-sôbre ,Vendas e Consi- mento ao determmado

anuncicídO. nos.
cer da imprensa laçai, agnações. De acõrdo com no artigo 44 do Decreto

-x- -x-
futura sociedade deveráo artigo 4 do citado De- nr. 14, de 2� de Junho

RIO";_ Ö presidente PI\RIS - Faleceu dia
suprir' todas as deficien-ereto, os contribuintes p. pdo., d�cl8f� qu� da República- dirigiu men- 23, o Marechal Petain.
cias do Sindicatos aquideverão cc)ßl'unicar á Co- possue o segumte stoc� "'"'

s o -x-letorI'a' 'l'ocal a quantl'da- de blocos de notas fIS- sagem ao \"'ongres"
RIO _ No momento existentes, qu� nem sem-propondõ a .criação, do

pre 'podem prestar a d�-de de blocos sm estoque cais:
Instituto N a c i o n a I do em que deixava a Mater-

vida assistencia aos seuse deverão cumprir o dis- 100 blocos, em duas
C f' nidade do Hospjtal Mi-"

filiados.posto na letra e do aI'ti- vias, de notas para ven.-
' a e.

-x- guel Couto, de que era.
•

d OOV. Idneu Bornhausengv 1'. daquele Decreto, a das ::\ comerCIantes, .
e

MAFRA,;;._ Foi bri chefe, faleceu pouco de-
_

nS)aOheafm:da nevuesrcãrol'tod, aor'nmome:-, nr�O 1d���,ae!5��'as vias, lhante a viiorta d� �D� IPsOr!�é�OM�n��' �::ira� : . ..J}:-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::�:::.
.

nas eleições mU!lIClpalS :�.,
IIenderêço e número de para vendas a oonsuml-

de Rio Negro. O resulta- dos antigos e conhecidos l!

G cl f t·
'

I
iiinscrição do destinatário. dores, " de nrs. 1.00 a

d'
. 'n médicos da prefeitura do ii

ran '" "5 IDI'f iiA permissão será conce- �.OOO. �e� a����I�o r���dTer�e: Rio de Janeiro. Fora ful- II � '� ,\.I iidlda aos contribuintes Cordiais saudações
nista) 1.797 votos. Sera- minado por um colapso H .

't�mediante a seguinte de- AISShtlatduerasdeAlaO,prma fim Luiz Mandio (coliga- cardiaco.

�'::I:!••:!.I '

12 d 'A' t �:�I•••:illi••:claração: sen a .

ção PTB·P�T-P�) 2.31 t; Domingo, �e gos o"Data ,

__� __ ,

'I
..

.... ,
• proprietarios pOfPm já II realizar-se-á um grande festiVal no páteo do . ii '

Novo escandalo· em torno da "'ll11Iortaçao de automovels �:tã�r�R);::�ar:�:. Pd'.; ii fi�UPß f8CßlftK "DIUlnß
.

PRDwufnCIß" fi
\ .

, �, . Ilã d 9a pimJ desembaraço dos carros manulençao de posse. li ' IIEram 'alsos os documentos apresentaoos. a II �
e

I e acham no TRF com

I I II em benefício do mesmo estabelecimento. nR I O - Informa-se I processos Já estao em s

arecer do sr. Alceu ii � ...
lique o' general C, iro I�e-I �nda�ento. Inf�rm:i�� I �arb(ldO opinando pela Dr: Waldemiro i! IIzellde, chefe de, PolICIa, Igualmente

. q��o se

ro- cassação da medida le- M azu rechen II Constará de vários divertimentos públicos iidesig�lOu o délégatlo de, vam a quaSI ,os p
0- aI O restantf' ainda li como TÔMBOLA, LEILÄO, BTC., CHURRASCO, iipolicia maritima e. aér(�a 9�SSOS em que a�. aU!e_ !stá em poder do Ins- Transcorre dia 1°, o ii lip.ara. ,proceder ao mque" r�qades al�ande1al��t des petor da Alfandega, de aniversário natalicio do ii BBBIDAS, CAFÉS, DOCES, ETC. 111:.rito Jilstaulad;o em torno �IfICa�am IrrElgu arl Il
','

de seguilá para o sr. Dr. Waldemiro Mazu' !I
muito

da f�,18ifica,çãO ,dos, do- Id�TtI.�8 ar ��9d l�=radr: ��oo,urador da Republi- rechen, médico e diretor ii Pelo comparecimento de todos,

illi,
Cumentos ,'�presentad�s o rI una �,e r os co e daí para o tribunal. da Casa de Saúde que li agradece

,/ A COMISSÃO .

na A�fandegâ' para ret�-, lle_cudr�toEl ade o::gS�ranp.a Aos proprietários desses traz o seu nome, a quem I', ' , Jrada; dos' automovelR man a. os V.'I I'
-

oa'heqt Einviamos o nosso 'abraço !.. , 'Í.:1
' ',.

1" eilt" conoedl- velCU os nao fJ � _
_ _ :.chega'd,os'''' ,B'O', pa,'IZ como e lmmarm ,..,

1, o' s de fel·lcl·tap.o-es. l� _ __ -.:: ::::::::::::::::::::::::::::=_ _ _ _••

'

"

"
'.

"

. l'á ua quer recurs. v .._ _ - ..bagagem. Quatro desses dos. Cmcoenta de es l q ,

cenro e trinta cruzelros)
destinado a essa Socieda
de sendo _'e-s 4.843,20Sta. Catarina -- N. 1.653 (quatro mil oitocentos e

quarenta e rrez cruzeiros

É,t�OS da Fe'stá e vinte ceniavos) preveni
" ente do produto de uma

festa aí realizada em pról
do Preventörío da nossa-campanha.

Agradecendo senelblll
zada a colaboração vallo

Da exma. Sr<'I. Mari'a se desta Sociedade peço-Viaja, atualmente, pelo casamentos mistes entre
.

d 19-51 / Madalena de Moura Ferro; lhe transrnltir a Sra. Pre-Estado do Rio Grande teuto brasileiros e pes- Dia 17 de Agosto e
dinerntca presidente da sidente e a rodas as com-do Sul, vindo dos Esta soas de outras ascenden- ta. Reunião da Convenção Economlce com a Sociedade de Assistência panheiras de ideal o nos-- dos Unidos, o dr. Emilío cias, Embora sendo ob- presença dos Prefeitos, deputados e presidentes das aos Lazeres e Defesa con so agradecimento muiroWillems, prof. de Antro ser vações iniciais posso Câmaras de Vereadores, Associações Comerciais e tra a Lepra em ôenre Ca- sincero. Aproveito a oporpologia da Universidade afirmar que o número Associações Rurais, dos Municípios de São Fran- tarlna, recebeu a exma. tunidade pera apresentarde São Paulo e da Es- desses casamentos tem cisco do "Sill a Canoínhas, as 20 horas, quma das sra. Ioanna BIosfeld o lhe os meus protestos deoola de Sociologia pau aumentado grandemente, salas dê! Pref-eitura; honroso e esclarecedor alta estima e consideração.lista, que há dois anos o que está em desacordo Dia' 18 oficio que a seguir; para Maria Madalena de Mouraleciona na Universjdade com a afirmação, muitas <

\,
conhecimento das pessoas Ferro "Presidente".de Wanderbilt, Nashville, vezes ouvida de que os AS 9 'HOlt�S - 2�. 'ReunJ��: , 'in'feressa'das, passemos a Pelo conteudo do pre-Tenesse, Estados Unidos, teuto brasileiros não se AS 1� HORAS.� 3a. Re�n!ao" com a presença 'trarrscreverê "Sociedade de sente oficio fica consta-tendo sido convidado casam com descendentes do Sr. Governador lrineu Bornhausen., Assísrencíe aos Lezaros e rede a valiosa contribuir e c e n tem e n te, p e I a de outras nacionalidades.

,

Os assuntos li serem, debatidos obedecem ao Defesa contra a Lepra em çäo de Jaraguá do Sul, emUNESCO, para escrever Alem desse trabalho, temário seguinte: . "

":Santa Catarina. Florianó- pról da nobre campanha.um inquerito sobre os tenho feito investigações 1. - Energia Elétrica. 2. Transpor�e. 3. Fornen- polis, 13 de Julho de 19tH. Que o exemplo das ab.alemães no Brasil. sobre a participação po- to Agro-Pecuário. 4. Imposto e evasao de rendas. Exma. Sra. Ioenna Blos- negadas seuhoras da nos-E' em cumprimento a lítica dos descendentes 5. Proteção ao Comércio Legal., Ield. DD. í

a. Tesoureira da sa sociedade frutifique eessa missão que o ilus- da alemães', verificando AS t4,30 HORAS . Assentamento qa' Pedre Sociedade de Assistencia I seja compreendido, peratre antropologista patri- ser grande o número Fundamental dª Escola Reuni<!_a de Rio Cerro �1I..
_ ap,� Lazeres em Jaraguá que o nome do nosso,cio se encontra, agora, desses que se ·acham em AS-l� HORAS· Recepçao -eo ��mo Sr. 90_ do,Sul. Prezada amiga e município, ternbern no seno sul do país. mandatos eletivos, como vernador lrlneu �,?rnhausen e. sua CO�lItlva em, fren 'Companheira de Ideal, Re. tor da esststencla aos ne-Seja registrado, ainda, deputados federals Ei es- re ao Paço Munterpel. ,

. cebi com' prazer o seu cessitedos, se faça lern-que o sr.: prof. Emilio taduais, vereadores etc. AS 16 HURAS ... Sort�lo. entre os lavrad�res oficio de 30 do rnes Das- brado e seja exaltado peloWillems representa a Na Universidade do de 1 carroça, 1 arado, 1 _ma_9ulOa de cortar .raçao e sedo acõrnpanhedo de um seu 'elevaoo espirito demaior autoridade dos Rio Grande do Sul, em tO anuidades. da. A��oc!�çaQ Rural! ;d?natlv� do
cheque ne trnportehc.e de humanidade, são os votos

.problemas sociologicos um, levantamento que Departamento Agro-PecQ.arlo do MUDl�I�IO. ,

, Cr$ 5.13000 (cinco mil do "Correio do Povo".dos alemães, sendo.autor procedi, verifiquei .ser AS �O HORAS .,: Banquete oferecído pela po- '

!'"".....; _de vasta biografia. .l'consideravel o número pulação e preféitura aos visitantes.
, ...

Falrindo aos j'o:rnais, 'de descendentes de ala- .AS 22' HORA�,.� Balje no Clube Ba�pe�d1.da capital ga;ucha,' ante,., tmães que con�l�it:am os
/ Dia 19eipou �1guma 'cousa ..so- ,cursos untversitärics..

,

_bl:e, as!,
suas,

c.oncl,usgeSL,., .1'enho tambem

�ntl'e"I' AS

9,,3,0
HORAS

.,' Inau,guraçao
dd Escola de

declara:ndo: , .: ,vlstado grande numero. Ribeirão Molha. ,"Estou há, vários dias'· de pessoas. 'AS 11 HORAS - I�augllração da Es!ação .de
no Rió Grande do Sul A Ulllca cousa que, de Rddio da Delegacia de pólrcia.'·

.

é até (, momento; tenho ß.lqmento, posso dizer é,' AS 12 l:lO�AS ... Churrascaçl:êL -�'
db'ii'Ínitadô ti, mf'U, trabalho 'qúe' a assiiílltaçã.o se- AS 14 HORAS ; ·rnauguraçãó��-'Escola �

à. it.ve�li�à-çãQ" em c.a�to..; pr�ce8sa .

aqui' muito Vila C�artres.
'

nos, a, fim de verIfICar maIs . raln<;lamente do
__�_" ..:..._� � � _o des�nvolvimento dos que eu esperava".

Al\O XXXIl Domingo, 29 d� Julho de 1951

Estu�a' a vida �os alemães no Bras,il PROGRAMA
Possível a vinda a Santa Catarina do professor
Emilio Willems Declarações aos jornais

Visita Governamental e, Reunião
Econômica do, Norte Calarinense

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatutos da Sociedade .E�portiva e Recreativa - Jaraguá Edital de Primeira Praça
Da Sociedade, Séde ti seus fiDS Art. 19 - Os casos omissos nesres estatutos se- O _ Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em

Art. 1. - Com o presente estatuto, fica fundado rão resolvidos pela Assembleia Geral, e, em caso exercício do cargo de Juiz de Direito da Comefca
nesta cidadéQe Iaregué do Sul, aos oito de julho urgente, pela Diretoria, ficando sujeitos a aprovação de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Bra-
de 1951, com base territorial no Município de Iara- pela Assembleia Geral. sll, na forma da Lei. erc :

guá do Sul, Estado de

S�tél Catarina,
uma socle- Al I. 20. - São socios fundadores: Affonso Em- FAZ SABER a todos os Que o presente edital

dade, denominada de SO IEDADE ESPORTIVA E mendoerfer, brestletro, casado, rnotorlste, Arno Gla- de primeira praça, com o prazo de dez dias, virem
RECREATIVA '- JARAGU

"

tendo por escôpo de- seuapp, brasileiro, casado, operario, . Alberto Hoeft, ou dele conhecimento tiverem ou Inreresser possa,
senvolver o esporte de um modo em geral entre os brasileiro, casado, pintor, Artur Fodl, brasileiro, sol- que, findo esse prazo, hão de ser arrematados por
seus associados, bem como oferecer recreações líci- retro, lavrador, Antonio José Foggialfo, brasileiro, quem mais dér e maior lance oferecer, em frente ás '

tas aos mesmos e suas famlües,
.

casado, comerclanre, Alfredo Mielker, brasileiro, ca- portas do Edificio do Forum, no dia 1. de Agosto
Dos Sócios e sua admissão sado, opere rio, Alberto Henrique Vasel, brasileiro, vindouro, as 10 horas, os bens penhorados a Os-

Art. 2. - O número de sócios será tltmltedo, sem casedo, Indusrrlal, Erwin Glasenepp, brasileiro, 501- waldo Iahn, ne ação executiva que lhe move José
distinção de sexo, uma vez que exerça profissão teiro, lavrador, Haroldo Glasenapp, brasileiro, Deters, Filhos & Cia. Ltda.;: cujos bens vão abaixo
honesta e para a sua admissão preencha os 'seguln- soltelro, lavrador, Harry Ernrnendoerfer, brasilei- descriminados:
tes requlslrost- a) assinar proposta e endossado por ro, casado, padeiro, Fermiano Catarina, brasileiro, 14 pares de calçados, artigo 531, avaliados em

dois sócios quites; b) ser maior de 14 anos; c) go- casado, opererío, João Fodi, brasileiro, casado, la- Cr$ 1.050,00. 10 pares de celçados, artig-o 513, eve
sar de perfeita saúde e tenha boa conduta.' vrador, Luiz Lewerenz, brasileiro, solteiro, lavrador, lledos em C�$ 650,00. 10 pares de calçados, ' artigo

Dos Sócios, seus deveres e direitor '" Ono Kreis, brasileiro, casado, pedreiro, Mário Nico- 525, avaliados em Cr$ 850,00. 10 pares de calça-
Art 3. - São deveres dos sócios> a pagar pon- lini, brasileiro, cesedo, dentista, Renato Hoeft, bra- dos, artigo MO, avaliados emCr$ 580,00. 1 par de

tuelrnente suas mensalidades; b) exercer com zêlo e sileiro, solteiro, comerciario, Ricardo Reck, brasileiro, calçados, artigo 520, avaliado em Cr$ 70,00. 1 par
solicitude, os cargos ou comissões, para os quais solteiro, operarlo, Victor. Hass, brasileiro, casado, de calçados, artigo 503, avaliado em CrS 80,00.' 4
forem eleitos ou designados; c) portar-se com a de· pedreiro, Mathias Scheuer, brasileiro, casado, lavra- pares de calçados, avaliados em Cr$ 320,00. 6 pa
vida decência e respeito em todas as "'reuniões, de dor, Andreias Gresinger, brasileiro, casado, mecanl res de calçados, artigo 503, avaliados em Cr$ •• ,

qualquer carater, que a sociedade realizar; d) com- co, Balduino Schrnldt, brasileiro.. casado, lavrador e 288,00. 4 pares de calçados, artigo 517, avaliados
parecer ás sessões de Assembléia Geral e tomar João Schmidt, brasileiro, cesado, lavrador, todos re- em Cri 300,00. 3 pares de calçados, ert. 522, avalia
perre nas suas deliberações: e) manter entre os seus stdentes neste Municipio de Jaraguá do Sul. dos em Cr$210,00. 1 per de calçados, artigo 712, eve
consõcíos, mutuo acatamento ás suas pessôas e per Art. 21 - Fica a primeira constlrulde, digo, fica a Iiado em Cr$ 75,00. 1 par de calçados, artigo 539,
feito sentimento de solidariedade humana e f) obsêr- primeira diretoria constituídas pelos seguintes: Pre- avaliadõ em Cr$ 60,00. 2 pares de calçados, artigo
var fielmente as disposições destes estatutos, o re- sídente Arno Glesenapp; Vice-Presidente, Harry Em· 530, avaliados em Cr$ 120,00. 3 Dares de calçados,
(limento interno e decisões da diretoria. mendoerfer; 1. Secretario, Renato Hoeft; 2. Secretario, artigo 527, avaliados em Cr$ 204,00 2 pares de
Art. 4. - São direitos, dos sóclos> a) representar João Schmidt; 1. Tesoureiro, Luiz Leverenz e 2. Te- celçados, artigo 503, avaliados em Cr$ 96,00. 1 per

centre todo e qualquer áto da diretoria, desde que a soureiro, Balduino Schmldt, de calçados, artigo 551, avaliado em Cr$ 66,00.
representação seja fundamentada com todo critério e Art. 22 - Os presentes estatutos foram aprovados pares de sandalhas, avaliados em Cr$ 11(1,00. 2
;ustiçél; b) apresentar projetos ou indicacão a: que em Asseinblé.ia Geral de oito dljulho de 1951. 2 pares de calçados, artigo 600, evalíados em Cr$.
julgarem convenientes; c) propor sócios e exercer Jaraguá do Sul, 8 de lulho de 1951. 150,00. 1 par de calçados, artigo 506, avaliado em

qualquer cargo e direito conferido por estes estaru Presldenre Arno Qlasenapp Cr$ 60,00. 2 pares de calçados, artigo 531, avalia-
tos; d) votar e ser votado, desde que tenha as ne- 1. Secretario - Renato Ifoeft dos em CrS 150,00. 1 par de calçados, artigo 7Jlt,
ceeeärtes habilitações e e) participar de qualquer Ies- 1. Tesoureiro - Luiz Lewerenz avaliado em Cr$ 75'00. 4 pares de calçados, artigo
tívídede que a soctedede promover. Reconheço verdadeira a firma supra de Arno Gle- 547, avaliados em Cr$ 312,00. 4 pares de calçados,
Art. 6. - Perderá o direito de sócio o quet- a) senapp, Renato Hoeft e Luiz Lewerenz. artigo 703, avaliados em Cr$ 280,00. 3 pares de

. praticar ações desonestas e se entregar a vícios leragué do Sul, 26 de julho de 1951. calçados, artigo 517, avaliados em Cr', 225,00. 2
condenaveis; b) provocar escandalos por átos fala- . HILÁRIO ALIDIO SCHIOCHET I pares de calçados, artigo 552, a�aliad�s em Cr.$. , .

dos e escritos dentro da socíedade e fora dela; 'c) ,Escrevente juramentado 110.00. 2 pares de calçados, artígo 049, avaliados
desacatar propositadamente qualquer membro dá di

r�����-'�
em CrS 100,00. 1 par de calçados, artigo 536, ava-

.
retoria no exercicio de suas funções; d) estiver atra-

'.

C A § PA M( A lP(' l f
liado em Cr$ 70,00. 1 par de calçados, .artigo 625.'zado por mais de 3 meses em �/mensalidades. .' avaliaJo em Or' 85,00. 2 pares dQ calçados, artigo

Da Diretoria: competênCIa a seus deveres ..

<

�
549, avaliados em Cr' 100,00. i par de calçados,

Art. 6. - A sociedade é dirigida por uma direto- o PÀRAISO DAS seDAS ,B TBCIDOS FINOS

I

art'igo 7�2, avaliado e� Cr$ 68,00: r1 par de calça-
ria, eleita anualmente ·em Assembléia Geral e se .

. NAO SE ESQUEÇA .

dos, artigo 510, avaliado em Cr$ 110,00. T�talcompõe de: fresidente; vice-Presidente' 1. Secretario; E S d T'd F' t J:' Cr$ 7.030,00.
2 Secretario; 1. Tesoureiro e 2. Tesou�eiro, compe·

. .'. m e �s e eCl os IDOS encon rarn CUjos bens constantes do aúto de penhora e
findo o executivo cumprir e fazer cumprir as dispo-

o maIor SortImento na CASA MARLY. auto de avaliação de folhas da ação executiva, será
sições doS estatutos.

- Rua Mal. Deodoro N°. 6rJ7 - levado -em hasta pública de venda e arremataçãõ em
Art. 7. - Compete ao presidente: o presidente é Padrões exclusivos • Estamparia mo� primeira praça, pelo preço da avaliação, isto é,

o representante juridico da sociedade, em todas as derna e variadíssima - Sedas Lisas de to- Cr$ 7.030,00 (sete mil e trinta cruzeiros) Assim sê-
suas relações com terceiros, em Juizo e fora dela, dos os preços. rão os referjdos bens arremat.ados por quem mals
competindo convocar e presidir as assembléias, d1- dér e maror lance oferecer, no dia, hora e lugar ad-
rigir o expediente, manter a ordem em tOdas as ses- ma mencionados, podendo os mesmos serem exami'·
sões, rubricar livros e papéis, apresentar, 110 fim de nados por quem interesse tiver, em o local onde s�
seu mandato, circunstanciado relatório sobre sua ges- acham situados, na casa do executado, a rua Mal.
Ião e fazer nomeações interinas para casos impre· o Deodoro. da Fonseca. B para qu� cheg-ue a notlcià
vistos. "CI

ao conhecimento de todos se passou o presente
Art. 8. - Compete ao vice Presidente: substimir o oS 0<:': edital, que será afixado no lugar de costume, as

presidente em suas falta, e impedimentos. i. � lOS Ü portas do Forum, e publicado pelo jornal "Correio
Art. 9 - ComDete ao 1. Secretario: lavrar as atas ca � � '5 § do Dovo". Dado o passado nesta cidade de Jaraguá

das' assembléias e das sessões da diretoria, dirigir o tu li VJ 1; Z do Sul, aos treze dias do mes de Julho do ano de
serviço da Secretaria, ter sob sua responsabilidade 'i •

� u
< . mil novecentos e cincoenta e um. Eu, Ney Franco,

os livros de atas, arquivo e demais papeis afetos éÍ -= � !l ::
escrivão, o subscrevi, (a) Erico BIosfeld. Juiz de

sua esfera. I « � � : 11.1
Daz em exercicio. "Está conforme o original, do

Art. 1. - Compete ao 2. Secretario: auxiliar o 1.
M

JiIii :te1: ...I qu� dou fé.
dito, substituir o mesmo em seus impedimentos e

. -= � � : � �
.

J�raguá do Sul, 13 de Julho de 1951.
fazer o serviço que aquele determinar. lU .ã ! g ] e.ª O Escrivão - NEY FRANCO
Art. 11. - Compete ao 1. Tesoureiro: receber todo -

.... :t - ..

o dinheiro arrecadado; joias, mensalidades e donali- e I • � 1 � . 0::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::=:::::::::::::�:::::::;....:::::::::::::::::::::�
vos, tendo sob sua guarda os livros que lhe são U) fi) :Q

III lOS :1

AUTO JARAGUA S A II

afetos, fazer pagamentos autorizados, apresentar tri- O _g ,,' o< l). �
. li • • H

mestralmente o balancete de receita e despesa, pres- <' a IS ?i =t � ii Indústria' e Comércio ii
tar esclarecimentos que lhe sejam pedidos, assinar O

.
.: .. � E � ,II! OFICINA Serviço "FORD" :.1:.1. quaisquer recibos, depois de visados pelo presidente, ca O..

:I MECAANICA- AUTORI.ZADO litraze,r em dia a escrita do livro, Caixa e seus auxi- :§
:t cE .: JI

fiares, sendo responsavel por qualquer prevaricação. c:; II _.:. Rua Marechal Deodoro � J A R A G U À DO SUL _ liaArt. 12.. - Compete ao 2. Tesoureiro: auxiliar o 1. :: li

dito e auxilia-lo em seus eventuais impedimentos. :Iill _Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes i:ii:iDas àssembléias a BauniGes
.

Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-
'Art. 13 - Um mes antes de d�terminar o mandato

��� ..:!,:l ladores e Consêrto de Pneus. .:'.":::dd diretoria, realizar·se-á a Assembleia Geral Ordi- •

naria, qu� funcionará em 1a. convocação com 2/3 de Celso Branco .. Esta oficina está instalada em condições ..

sócios quites e em 2a., com qualquer número de só- I!:! para efetuar qualquer serviço de consêrto ou :1:1cios; as Assembleias Gerais Extraordinarias, reali- DESPACHANTE ADU,\NEIRO reforma em seu auto:nóvel ou caminhão, bem

I SÄO FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina ii CGmo retificação de motores etc. . .
ii

zar se-lio em qua quer tempo, desde que em la. con- Caixa Postal 35 _ End. Tel. cBRANCO. - Telefone, 103 H Todos os serviços são executados com ii
vocação haja 2/3 de sócios quites e em 2a. dita, R B b't 23 Ed'fí' p'

. :: ::

I
ua a longa, - I CIO ropno

...
:i
...
:l es.mero, po. rAco.mpetentes profissionais e a pre-

...::.;1•••::pe o menos 1/3; as Reuniões da diretoria, realizar-se- ços razoáveis. 1ambém dispõe dI:: sólda elé-lio, sempre que possivel, de semana em semana. Despachos de. importação do extrangeiro e por cabotagem,
Patrimonio Social e Fundos exportação para o exterior e dentro do país, transito, ii tnca e oXlgemo. ii

Art t4. - Constitue patrimonio da �ociedade os reembarque e reexportação, bem como todos os serviç'ls �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#
, junto a alfândega de' São Francisco do Sul, são executa-

imoveis e móveis, existentes e os que ela adquirir dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
assim como as joias e tudo o que for destinado pa- de uma organi,zação perfeita com escritório e técnicos.
ra esse fim.

.

DisposiçGes Derais
Art. 15. - Os presentes estatUlos são passiveis de

alteração, desde que 2/3 de socios venham a reunir
se em Assembleia para tal fim.
Art. 16 - Não é permilido discussões politicas ou

religiosas no recinto social.
Art. 17 - Extingue-se a sociedade, quando contar

com menos de dez socios, devendo o seu patrimoniö
ser entregue a uma instituição de caridade do
Municipio
Art 18 - Os socios não respondem solidariamen

te p.elas obrigações que a sociedade venha a contrair.

DespachaDte das prlDclpais firmas' do Estado a

do, fistados Vizinhos.

l:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::..�
:: II

li r (Q) § I @ 1

II
ii RUA �!!�A� D�OD!!��!��� 158 li
{ii JARAGU,Á DO SUL STA. OATARINA ii

,ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii

i!1 roN.e��i�i���:���!.: i:!.{f*� D�\uro> II
ii MÓVBL B CAMINHÃO.

. ii
ii '

Serviço rápido e garantido II
i\
_ _ .: _ .•: __ _ _ _ __.. •..j:-.:: H _ _._ __ _._.H_ _ H.._ __._._.__ __..-?

Dispõe de páteos para dep6sito de madeira junto ao qua
dro d. Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta
da l ruz, bem como armazem para dep6sito de mercado·
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

EnaTrega. sa ae Embarques de Madeiras da outras
Mercadorias para o extarior do BrasU a

Localidades IrasUeiras

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- DOMINGO DIA - 29-7·1951 -

r�::,=�::����, (�-::·:-==;�I r===.';:=;;;;;;;;isi;='=1
� TO:�::�a::��:�::d:7o ßPBonno Kf§PIUIÓHID III c nPft ß"ÕPÚ"f B "" fO':�C:�:':;d.d. :e:::;�:'s:�:O AI.." I!I com o uso do � .."' __n n !f: ll ellnlea Geral iI
- I n e o m p .. p á v e I � ·· __ _.n :.

II Consultório e Residência: ii
I P"' I d n

" I ,",,'S! "o••

m",,� !! Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant 'i-

I O p�EIIOTorRíI"L -�A'I"' '"nO(�DleE�ID��loDBt�R�I�L � I
: '�IRBH�!fi��!!O är�::::::�:===::::::::::::��::::::::��::=::::��·:::��:�:::�::::;::::::�=:::::::::::::JJ������ "Cor�o�oPovo· �'���
o seu Jornal FERRARIA 1

Vende-se: l Consêrto de. carroças, troles, etc. I
CA§A DE 1'1[A�.ER][AL O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A iJ!; Ferração de cavalos (

tipo bungalow com 3 meigos de terra, preço e-s, . LOMBRIGUEIRA MINANenRA f", Rn E H H dr h' T á d Snl ,li
65.000,00, t.icilitando-se O pagamento, rnais informa- �:.:�=':.....I:'''''''-:ii>���

çõ s com o sr. Ioão Coelho. Vermitugo suave e de pronto
eleito Dispensa purgante e dieta! proibição Fogões elétricos l1e

uma e de duas bocas
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- Proibo terminantemente com três calarias, tem a,

.
" ME o n. t, 2, 3 e 4 - d

�

Proteja a s-aúde de seus tiJhos e a sua própria! a 'entrada em minha pro- V�IJ a por preços nunca

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em prtedade de animais e aves Vistos a C�SA I<EAL

O V) O remédios do sr. Werner Konell, não defronte o Clne Buhr.

O 5= 5í! O
Compre hoje mesmo uma LOMBBJGUEIRA me responsabiliso pelo�

�

"...

•
MJUNCORA para o seu tilhinho. ,

que posea acontecer aos A PpanB
CG ta O

E 'um produto dos Laboratórios Minancora
mesmos. T

� c� - J O I N V I L L E -

Rio Cerro, 27/7/51. Levo ao conheci-
..... .J

O
Alvino Weise mento de todos que

.

LA E F"IU ri FERAS E RptAMENTAIS •• S I L V E I R /It. • • renco, pare a Rua

� <Ue .WJ' .go O Laranjeiras, pece.guelros, Kakiselros, lIaclel- I.pnciu .. bI&I ..:
Marechal Deodoro da

... ras, Jaboticabelras, etc. - Boselras, DabJlas. Ca- Ton..
Fonsêca·,368 (antiga

.=..... : _ö O m6Uas Conlleras, Palmeiras, ete., etc.
selaria Schneider),

.. Resfri,.doe onde espéro merecer

=- .. _g

�
P.� Catál090 lIualrado - Leopoldo Seidel - CoruPf' Bronquite. a mesma atenção que

... � �� )JZ(R Jjj��m :I"

Elcrofulol. me fora dlspeneeda

O � ra no annco endereço.
....... :E !IIII�-' II ai I' II_ii I' h II Conv.!e,cenç.. e

O..: o:� � IFebres (Sezões, Malárias, L�I!.H!!:�!!RO!�;"��

O I Impaludismo
Q

.. I .. C�����::A���f�;:o���::ra �� rc::::A;:f�:B·::A�:u:::E·:::ßl
.-------.·C·A-L·C-A-D·O-S-----1-.1 '

Em T�.a!na���1r!:�ácia8 I' q::
d�:::!o�o:!�.,.l=�==J

I R G O I - to na praça e oferece seus arti .

I 1!.: um produto ,dos Laboratórios MINANCORA gos á preços vantajesos.

Säo .os melhores e mais baratos i
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua

I· - Joinville - Sta. Catarina -
� �"'-__""_�_-"'--_';__

i. UMA DOENÇA GRAVI"IMA

. PRODUTOS DA I
,�_,....-��.._----.- � :t�I�Ot���Ii,.°�A �Aç�� :O�AÖ

,
,_ '1.=�iilEiiEllE.iI_Ii!!lI!I_iii UM aOM AUXIUAR NOTRATA.

INDUSTRIA DB CALÇADOS GOSC" IRMÃOS S.A.
,_ ,

•.__ ---, Declaração MENTOl)h�::A�OEFLAOELO
CAIXA POSTAL 11 BOM PARA

JA R A 6 U A o o SUL SlInta Catarina
'

De ordem do snr. Cole
tor, torno publico que no

decorrer do p/mês de Tulho
arrecada-se nesta Coletoria
o imposto acima, reterente
ao 20. semestre do corrente ji::::::::::::=::::::=::::::::::=::::::::::�...

exercício, li:'" Peça sempre li
, Os Contribuintes que não ii, �
satisfazerem s/pagam�ntos no ' ii C A f E 8 A U E ß li
pra�o, poderão satlsfaze-lo ii ii
no proximo mez de Agosto il .li
com a- multa de 200/0. ::�\ _.n

"".""""'. .{{"·
Exgotados os supracita-

: •••••••••••_ .

dos prasos, serão :xtraJdas 8ol�s BBrl futeholàs
. competentes certidões de U U U

divi�s para ter logar a co

brança executiva.
Coletoria Estadual de Ja

raguá do Sul, 2 de Tulho
de 1951 ����p��

HELEODORO BORGES •

Escrivão

Declaro, por minha livre
e. espontanea vontade,
que as noticias por mim

espalhadas referente á
Imobiliária P r o g r es s o

j Ltda. não são veridicas,
. declarando ainda que o

,

..

,
'

corretor da mesma, snr.

BIO T'O'N ICO
Eduardo Pscheídt é pes

.' sôa ídonea e merecedor

FONTOURA
de toda a, confiança.

Avisamos a quem interes- Jaraguâ do Sul, 12 de

sar: - Proibimos termi-
... • -.

Julho de 1951.

nantemente que gado ou I
.

Arnold Silsse

::n�o::o V\��r���a�d�� Ur. Wal�emiro Mazureehen
trada Jaraguazlnho. e nãolnos responsabilizamos
pelo que acontecer, ca

so não seja atendido es

te nosso aviso •

Jaraguazinho, 16 de Ju
lho de 1961

AS PILLULAS DO
ABBADE M'OSS

SÃO INFAllIVEIS
N� Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
� INTESTINOS
Futios, Azia, Vomitos,
Pesed e los, I nd i s9 e.stões,
Colicas do Figado.

Gates, Di gestões Penosas,'
Dêres no E.sfomago, Meio
Hellte, Retençdo de Bilis.
" -

Vende-se em tod. parte .

Correio do Povo
Bua III. Deodoro N. 136

Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL
I

Santa Catarina

ASSIIUTIJRA ANIJAL
CrS 35,00
.EIIt.NT.
P.IUIO Pldrl

E D I r- A L
Imposto sobre Tabacos e derl-

• vados e sobre bebidas alcooUcas

TODAS AS IDADES

AUX. TRAif. smus

Aalegria infantilem casa, na escola e nos

brinquedos é Indicio de saúde, vígôr e
• energia. O B,OTONICO FONTOURA,

O companheiro constante da criança
IIldla, é o mals completo fortifican

te, bom em todos os períodos da vida.

IMPUREZAS 00 SANGUE?

fMXIR Df I06U�18A

Aviso

João Gascho
Eugenio Gaseho

ea.a 8.,a'8.
, �ua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral médico - cirurgia -de adultos e creanças
_ Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
_ Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

- Ráios Intra.vermelhos e azuis.
.............................._.........

A S f F I L I s,

Prefeitura Municipal
Oepartame-i uo Agro - Pecuário

Leva-se ao conhecimento dos srs, lavradores

que a Prefeitura teth para distribuição as seguín.
tes vaêinas e inseticidas:
VACINAS: - contra garrotilbo

" peste suina
" colera das aves

INSETICIDAS: HCB 1% - Contra toda e qualquer
praga da lavoura (lagartas, grilos, lesmas, formi

gas, etc. (Polvilhamento).
DDT 6% - Idem, idem e imunisação de cereais

(Dosagem. 1 quilo para 20 sacos de cereais (Pol
vilhamento).
ARSENICO -- Contra formigas.
ERVATOX - Contra ervas daninhas.
BI·SULF DE CARBONO - P4 expurgo de cereais.

Extra oficial, Vo I ey e

Juvenis tem sempre em

Stock a CASA REAL.

Produtos

A all'lLIS H APRESENTA soa
INI)MaAAS I'ORMAa. TAIS COMO:

REUMATI�MO
�.Ô,,6"ULAS
ESPINHAS
"fSTULAS
Ú-L. C E R A 8
E.CZEMAS
FEAIOA8
DARTROS
MANCHA8

Vidros para Conservas,
nacionais e estran

,eir08 de 1/2. 1, 11/2 li
tros, V. S. encontrará na

CASA REAL.

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7' ANDa
VENDE·aE EM rÔDA "ARTI!..

Queres anunciar? Procure o "Correio do Povo".

Prefeitura Munici�al �e Jara�uá �o �ul
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS

Pedro Cordelro - Requer alvará de habtte-se •

Mer!a Huth Mielke e Herdeiros ::_ Requer alvará de
hablte-se. José M: Müller & Cia. LIda. - Requer
licença pera construir aumento na si oficina, ofe.

planta anexa. Schmach & Kriseheldort - Requer
transferêncla dos impostos da serraria adquirida da
firma Leopoldo Ienssen. Hugolino Felipe. - Requer
licença para estabelecer-se com Barbedria. Martinha
Francisca Medeiros da Cunha - Requer licença para
estabelecer-se com salão vara senhoras. Theodoro

José Wolf - Requer licença para estabelecer-se com

oficina para concerto de bicicletas. Constantino
Oascho - Requer licença para estabelecer se cõnl

comércio a varejo. Antonio Arnoldo Schmilt. Requer
licença para estabelecer-se com comercio a varejo.
Catarina Pavanello - Requer licença para estabele
cer-se com torrefação de café em pequena escala.
erico Burchard't . Requer licença para estabelecer·se
com Padaria. Mafalda Marcelha Kotolowicz' Requer
alvara de habite-se. Carlin Pazzatti • Corupá - Re

quer licença pariS construir casa de madeira com

dimtnsões de 8x6 distante da vra publica 30 melr.

DESPACHO - COMO REQUER.
Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Mnnicipal

de Jaraguá do Sul, 26 de Julho de 1961.
, OTACILIO P. RAMOS· Diretor do D.E.E.A.S

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ble, hraallelro, soltelro,
1Ilfaiate, domiciliado e re

sidente neste dlstrlto, fi
lho de Ernesto Sohn e

de Alma ßutzke Sohn.
. Ela brasileira, solreíre,

-,

domê��jca. domiciliada e

Diretor: AR'rUR MÜLLBR Gerente : PAULINO PEDRI - Imprésso na ôocledade Gráfica AVeNIDA Ltda, residente á estrada Bana-

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro dâ Fonseca 136 _ Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39 nal Sul, distrito de Gue-
!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!,!!!!! ram i rim, fi)ha de Gus Iavo

ANO XXXJ
-

- JARAGUÁ DO SUL - DOMINGu, 29 _ Julho de 1951 SANTA CATARINA Ns, 1.653 Kühne e de Alvina Eger
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kühne.

1�III�lrRE�I�TR��IVll,��..A m a i san t i 9 a"
- 1 caminhão FO RD

.

tipo '1946 Irene P. Günther Oficial do sa e em cartório onde será

Av. Gelulio Vargas n. 218 _ JAftAGUi DO SUL _ S. C.

! I
ou Registro Civil do 1° Distrito atixado durante 15 dias. Si

1 lNTERNACIONAL tipo 1945 � da Comarca Jaraguá do Sul. alguem souber de algum im-

Drogas !l�cionais. e . estrange�ras, encontra-se, ambos em bom estado de conservação e em � Estado de Santa Catarina pedimento acuse-o para os

a dlSpOSI?aO d� dI�tIntO público, apr�sentando perfeitas condições i'
Brasil. lins legals ..

serviço eríteríoso e Preços MódICOS.
.

Tratar com ENGENHO RAU LTDA. faz saber que comparece- IRENE PEDRI GUNTHER

................................,_........'''''...............--�_---...�__�_� Çam no cartorio exibindo os

'

Oticial

L O C A I S
.documentos exigidos pela lei

C"On vI-teatim de se habilitarem para
A Comunidade Evange

lica Lutherana de Itapo
cuzinho Alto, inauguran
do no dia 5 de agosto des.
te ano a sua Igreja, sita
no mesmo local, vem mui
respeitosamente convi..
dar o povo em geral des
te municipio, para assis
tir ao culto e grande fes
ta popular que tarä rea ...

lizar ao lado da Igreja,
contando com todas as

atrações, como sejam bo- .

Ião, tiro ao alvo, prendas.
etc.
Pelo comparecimento

de todos, antecipadamen
te agradece,

-

'A Comunidade .

� Sidapronio Rosa " João Sc'hmidt ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- Edital N. 3.012, de 27�7-51-

, Pelas . primeiras' horas Faleceu a ,16 do cor- ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das DorA: e Cópia <t� ·Bdital de

da manhã de domingo ren Ie, em sua residencia, Inflamações: pore� r�umáticaB, }rtrit�s,. l�m- I Prod�mas de Ca��mento,
)u:Jtimo, repercuHu doloro- á Estrada Jaraguá Es- .bagos, nevralgla�, clátlCa� Abcessos, flHuncutos" I rece�lda d? OficIai, do

samen!_e na cid41de a no- querdo, Desle municipio, I infla�a�ão <Jos seio,s, OOS ová�ios, d� próst-àta. ,���:t.ro. CIvIl de ,Guara

ticia do falecimento do o venerando ancião snr.

I
Afecçoe:s da, pele, f,lstulas,' varIzes. e u,lceras re- '.-1 Ar A" t S h

snr. Simpronio. Rosa, ve-, João Schmidt. _, beldes. Asma, afecções do estômago, etc... '. It�.r ug:�s ? .0 n. e

l�o. m�ador neste muni-' O extinto que contava ...

'

'MASSAGENS EI...ÉTRIGAS - Tratamento'- Edlth Ch��s�lOa Maria

ClplO, a Estrada �ova. a avançada iqadé' de 92 I das Paralisias com' reativação. das funções I Kohne

O fal�cido era pessoa anos e 2 mezes, era pró� I' �usculares e
I

nervosas.
,

Atrofias, fraqu�8a fun- ... ----------------,----

bem qUlsta po�. todos genitor dos seguintes fi- III C1_9nal �os �usculos em geral, da beXIga, or- Decrêto' N'.
'.

29, .,�:' �.:
pelo seu cavalhemsmo e lhos: Regina" casada com I gaas dIgestIVos, etc... 'Itipo folgasão, poiS quasi o snr. Pedro' PriinDi' AI- ... ONDAS ÇURTA8 - DIATERMI..\ - ELETRQ..: " Arthur Môllflr, Pteféito MUllieipal àe Jaraguá
não ha�ia divertimento, berfina; casada com' � soro m. CIRURGIA - ELETRO�COAOUl.,AÇÂO '::1 do Sul, no us-o das SUaR atribuições: Considerando

o�de n�o.,se�ncon�rava Pedro - Francisco' Klein, III BANHOS DE LUZ ..... Raios ultra·�ioleta�e " que ha excessO d� arrecadaçãQ conforme informou.
�Improm�; com SUG IDse- (falecida); l3 e r o a r do Ilrinfra-vérmelliO::..

, ", ,. --. ' .. _', _. ,. '., "'-.-1 ó

Departam�n
o de Fa�en,da; Considerando a neces!,

paravel .galta. .
Schmidt e Apolonia, ca "I" CONSULTÓRIO - R u a dos BomheirÕs'l" sidade de a ,Isição de um Caminhão para os ser-

O extmto �ue cont�va sada com o snr. Jacobs 1_ (Jardim Lauro Muellep.) esq. Ru& 9 de Março, viços do D. .E:R.; Considerando finalmpnte, o dis-

,,7� anos de Idade, deIxa B; Pereira, (falecida). '1" das 9 ás, 12 e das 3 ás 6 horas, -I posto na Lei organica dos mun c POl", dpqreta:
vJUva, Da. Ema KrUger Deixou ainda 36 netos e _. RESIDltNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350 .. ART. 1 - Fica aberto por conta da arTecadação do
ftosa. Seu sepul.tamento 110 bisnetos. } 1m Fone ,305' - J O I N V I LL E • S. c. III corrente ano o crédito e�pecial de Cr$. 127.500,00
«:Jeu-se segunda-feIra, com Seu sepultamento reali I ====1 • para aquisição de um caminhão basculante, maros

gr�nde a�ompanham�nto. zou-se dia .seguinte, para
111_-
.:_. ClHEVROLET. ART. -2 - Este decreto entra Em vi.

..

CorreIo do Povo , en· o Cemtterio MuniC-iPall ......_ gôr na data da sua publicação, revogadas as dis-.
via as enluté)das familias com grande acompanha. as condolenclas do «Cor- Rolsas de co�ro I;>sra se· posições em contrário.

�rüger
�

e
.

Ro�a sinceras m�o. , I
reio (,O �,lJVO»,

' nhoras art.lgo fmo, tem, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 21 de
(.ondolenclas. '. . -'IiIYK ...

a venda na Julho de 1951-
A. f.md,a. o.luladao. I CASA REAL. Arthur Müller - Prefeito Municipal

----���-....._

�:{L�I����:�:· '1IHDta.� ::�:::D::�:�
·

IIIR» [U ::::óçc�:!u:

Anivarstrios - Faz anos I oar Meister.
hoje o sr. Guilherme Ra- Dia 3 ve passar mais
duenz, industrial em Rio uma data natalícia o sr.
Cerro. Amanhã a sra. El- Hermilio Ramos, destaca
da B. Oorrea, digna ee- do funoionäi-io da R.V.P.

. posa, do sr. Antonio M. S.C., e membro do Dire

.Oorrea, farmaceutico em tório .da U.D.N. local.
Barra do Rio Osrro. Fidelis Sehioohet, filho do
- Trenscorre amanhã, sr. Paulino Schiochet.

30 de Julho, o aniversario Dia 4 o sr. Vitório Laz-Ida Senhorita Guiomar Ro zaris' industrial nesta ci
sa, filha do snr. Saturnino dade.
Rosa residente em Guara- A sra. Iracema Müller
mirim. Copi, esposa do sr. José
Dia 31 a sra. Wanda da Isidoro Copio O sr Wigan

Costa, esposa do sr. �cl- do Voigt. Tambem na mes

noel F. da. Costa, índus- ma data o jovem Hilario
_ :tria� emo Itapocuzinho.. I Schioc�et, e o ,.sr. José

DIa 1 a �ra. Florida �odlstlDo�Junkes, comer Comunico à praça, e aos meus credores em

.l{rueger Junkes, esp?" cíante �lB Es�rada Nova. geral que, nesta data.' vendi minha fábrica de
;do sr. JOIS� �odestlDo A�s amv,ers8nantes «Co,r--, móveis' a firma MOVEIS E ESQUADRIAS LAZ
�nnkes. Hélio filho do sr, rei<? do ??vo:t_, deseja ZARJS & elA., livre e desembaraçada, ficando

. 4acob
A

A.. Emendoerfer. mutras felICldad��.
.

p'OrtallW todos compromissos por mim assumidos
T�mbem o Jovem Haroldo casamentos - Reahzarllm_. anteriormente, Bob a minha exclusiva responsabl-
Hísberner. Tambem. na s,: on.tem na sala. das au- lidade.

'

, .

m.e�ma data, .a .garotl.nha dien,elas os �eguID:teS'ca-
"

-

'

.

\JaragJl1l do StilL �de ..Julho de. 1951 •.

Liliam Althoff, filha do sr. sarnentos: WIlly Kopsch·, :' Jd.ÃO 'KARGER
Germano Alth()ff. com a srta.' Lony Mathi-

' .

'"
'

Dia 2Clelnencia da Oos- as; Renato Pradi com o -

ta, filha do sr. Manoel F. srta. Bernadina Leoni e
da- COita. No mesma da- Ernst Zimath com o srta'
ta a senhoríta Marioo Wera Gertrudes MüHer
Mei'ster, filha dó sr. Os· Strunck.'

.

, '

Edital n. 3.010, de 20-7-51.

Alcybides de Andrade e

Alice Fagundes

Ele, brasileiro, solteiro,
operarío, domiciliado e

residente em Rio do Tes
to, filho de Vicente Silve
rio de Andrade e .de
Francisca Cristina - Fa
gundes de Andrade.
Ela, brasileira, solteira,

domeciliada e, residente
neste distrito, em Estrada
Ribeirão Molha, filha de
Antonio Avelino Fagun
des e de Maria Fagundes."Aviso à- Praça"
Edital n. 3.011 de 23-7-51-
Norberto Maurer e

Elfi lsberner •
Ble, brasileiro, souteiro,

lavrador domecllado e re

sidente nesre distrito, em

Garlbaldl, filho de Algus
to Maurer e d� Franc,is
ca lun, Maurer.
Ela, bra�iJeira, eourelre,

âomeiltada e r e e i de," re
neste distri;o, a estrada
Jaraguá-Esquerdo, UI ba .

de Gustavo Isberner e de.
Maria Isberner.

:Or. RENATO' WAL.TER'·
_MÉDICO

CLINICA GERAL '';' CIRURGIA - DOENÇAS
, -

. DE SENHORAS ... PA'R10S

c O C E-I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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I «J) §atlbã({))

Virgem Especialidade
dla CllAe WIETZIEt llN1I»l[J§1flllAl· D· JORnvUit

torn,a\,a roup.a bra'nquis�ima!
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