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ANO XXXII - JARAGUÁ ·DO HUL

Perderam tudo no incendio,
foi

restando apenas a roupa que traziam no corpo'
A'inda não o montante dos prejuizosavalia do
O fogo' dorme, agora, sob .o
humus das matas queimàdas Socorros

Chovem telegramas... Mandado de Segurança
Centenas de telegra- ° sr. Governador lJ'i�

mas tem chegado a AS- neu :ßornhausen. reque
sembléia, especialmente, reu mandado de segu
aos deputados ao Norte rança contra a lei da

Catartnense, pedindo Assembleia que refltrin

aprovação do projéto je a 24 horas a sua es-

,que abre o credito es- tadia fóra do Estado.

pecial de 25 miJhões de V610 contra o aumento
cruzeiros para- constru
ção da linha de trans
missão de energia elé
trica Florianopolis-Jara-

FLORIÁNOPOLIS - Ainda não pou
de ser avaliado devidamente o. montaute
dos prej uizos cansados a vários munici- Florianópolis. - Re-

.

do
'

E d gressendo de uma viagem
pIOS o. i sta o. pelo. gigantesco. incendio feira aos municípios de
que começou .nas matas do. município de Arerenguä e Turvo, duas

'I'orres..' rro RIO Grande. Sabe-se, todavia, das muitas regiões do sul

que além, das casas. destruídas, foram inu- cerarlnense que estão sen

mera,S as 'plantações que se perderam de- do assoladas pelo rremen-

d I
do incendio, provindo 'da

vora as pe as chamas. Registrou-se, tarn- queima de campos, ,(jo
bem, O. desaparecimento' do. gado, Tudo. Rio Grande do Sul e que,
isto. somado dá a Santa Catarina um devido aos forres ventos,

prejuízo hastante consideravel. O maís desceu a Serra �m direção
larnentavel de tudo. porem foi a perda

a Santa Catarma, alas-

d 'd" ',' I rrando-se a margem de
e VI as humanas, / quase Ioda a Serra do

, Conforme já ee sabe, o I do Sul, com sede em São Mar, Já ha dois meses, o

govêrno do Estado, que Leopoldo:
' deputado Lecien Slowlns

percorreu - vários locais' "Amelnendo o vento, ki, ne Assembléia Legts
atingidos pela catastrofe, acalmaram-se os lncendlos lativa do Estado, após
elabora, agore, 'amplo re- nas Iloresies de Torres. louvar a atuação do- GO'IA

'.

dlatório, que "enviará ao Agora, o fogo dorme vernedor �rlßeu .Bor�ha�- títu e
governo federal no sentido debaixo do humus das sen, que, tnconnnenn, dí- ,

de obter "algum
' auxilio matas queimadas e dos rlglu-se ao locel jío cem

para o� que perderam ludo, páus podres, havendo pe- po de fogo, providencian
flcendö • lilpenas com a rígo latente de reanimação do medidas para debelar 'Merece justo realce na se, e este pelo brasileiro e ar estão os diários do

roupa do corpo. Por' sua por novas ventanias, im- o rerrivel f1ageIo, .deu imprensa' e no seio da que trabalha incançavel- Rio a confirmar essa ver

vez, o governo do Estado possível exríngutr esses
ciencíe "(), Casa, d,e um família cerarínense, o ges- mente em' pról dos ínte- Idade, cirando o caso aci-

-

entrará com OS r cureós locos numerosos situados telegrama ��e rece�era d.e to simples, deepretenstoso ressee - da' coletividade, ma referido e cercando a

posaivels para mid.brar- a em. erlCos'tas ínecesstveís, ?";'u.:rvo, sohcltan�o íntervtr e de, rara delicadeza rno- com a
_
mesma .dose de pessoa do. sel)ado,r Çados

situação aflitivá. de ;c�nté- pot '�ÓriYQ;...,c!a.jlb_�lll�q Junto
.aos Poder�� Com- r�I,. que teve' o. concip.h: �um�n!da.d'ZcQmpr�ellsã(), Gomes de justos êncõnloe

nas-de familiãs''cflUf�'flc'(i'; falta de: ágiJa. Somênté opefent��'�-�J#l�()----de"�ct(5se��flf:l:H1�'- bárrt �1I1.JeJlgetlelél:"� ret1Clao,.�qu,e e - reSSitUàn.Q_OJ� ai,n4a, -p',
rern ,ao "completo desein- uma forte 'chuva eliminéU'á

I
(.o�se�U1r euxílto pera () ga verde. no Monroe, dr. sempre foram seu apene- fato do wésmo ser "pou'

paro.
'

,

a ameaça dê, iJOvas irrup- . ext�nçao �a&. cha�as, que Carlos Gomes. gio em qualquer fase de co conhecido '. dos jorna-
Rio. :-'": A pro.-pqsHó çêjes Calculamos as per- estao,quelmand_o mu�eras Escolhido por seu� sua vida política e conti- Ii�tas cariócas", como

dos incendios' nas' f1dtes- dás em cerca oe 120 hec-I casas,. ameaçdndo Vidas e compa'nhelros de bancada nuam sendo as constantes, expressa por exemplo "O

las do sul. do. país.:}),"Mf, �ê\,'es �e f10testas de "ma-
destrUIndo �randes re�er: I para. repres�ent�r o Brasil mais belas 'e apreciadas� POPUL�R·:. '

nistério. d(\,Agricultura' rê� deiras ,de lei. Segue' via vas florestais. na ConferenCia Interpala- no Senado Federal, onde.,
.

"

cebeu l]á' diás ;.0, �egJJ,nte' aerea, relatório' detalhado. Logo após, o sr. Licien mentar de Stambul, ern- goza do prestígio de seus' E mais um 'ato a justi

telegrari1la do' äelegado (aS.)' '_ Henrique, Luiz Slowioski requereu com bora 'de'c1inando sempre companheiros e o acala- (içar a. aUa conla em que,
florestal n�� �iq ,G,{��9�' .Roessler".. a possivel urgenci�, do da, h�mrosa. indicação, mento d� s_eus pares.

.

são tidos os 'polHi�os �,ét
,

,

�
, , -.,' ,�"c!, "

. pelo. Simples fato de um A· pw)eçao da persona. Terra de Amta, e malS
.

';;,',';;,>" 1 diário da capital federal lidade do homem, muito um ato que dignifica ó

F"'l.,'O·
.

·R,··1 IA'N'O ,p',O'L ,I5 insinuar malevolamente embora ele a revista de I homem. que se espelhou'
,

que tal designação gerara, I uma natural, modéstia, I nos bons' exemplos do
uma dissenção na banca- uma quase timidez, extra, passado, engrdndece Ó

num' orçamento de 230 da trabalhista, o ilustre vaza esses limites e se presente, e juslifica o res-

milhões (1951). parlamentar, desistiu da manifesta mals pura, mais peito que as gerações dO'
viagem, 'dirigindo uma cintilante, mais exemplar, futuro lhe conságrarão.
carta ao diário em ques- --...,

------.-----------__

��obIi���f;:.�����Si�t�t��a� ,U'm 'EC' A I iirßA,-mnDIo'alarde, discretamente.

f
..I L I:L I:

Devolveu, também, ,o'
'

,

,... A •

dr Carlos Gomes o che-
. ° ßr. Artur Muller, canc� economlCO para

q�e de cem mil cr'uzeiros� dirigiu aos d�putados a c?l'etivifjade. Não �
que lhe havia sido dado da �on�.? radIOgrama posslvel melhorar a VI

para empreender a viagem segumte. De pu t a d o.s da. _d� uns co� o sa

e cobrir sua permanecên- �aldemar Grubba, .Oh- crIflClO exclus1vo de

cia em Stambul. :
VIO Nobrega, FranCls�o

Continua pois o dr. Mascarenhas, Horaclo outros. Todos, nesta ho-
° municipio de Blu- Carlos Go�es o' mesmo Rabelo, Protógenes Viei- ra grave que atravessa

menau prepara·se. para homem que' c6nhecemos. ra e Fernando de Oli· Santa Catarina, assolada
receber oficialmente a O pos.to. as honrarias, veIra,

I
por t�nt?s m_ales, devem

visita do sr. Governador ,as imuntdades, não lhe contrIbUIr com sua quo-
lrineu Bornhausen, no subiram a cabeça, Nem I FLORIANOPOLIS I ...

dia 21 do corrente._ lhe subirão. Uma prova n!
.

.

ta de sacrIflclo para o

Haverá um grande estáo/nas linhas acima. O "C��o Pre�ld�nte da bem geraL Podem os-

desfile de escolares, es mesÖlO perfil reto, moral, Reumao .EconomlCa Nor- nobres rep.resentantes
�i�88�t'B8888MlJIl. portistas e uperários, simples e desprendido, te Catarmense, �enho a desta zona fwar certos

II! ac__ 1;;';1ó'llaalR'l& � I
sendo em sua chegada Sua vida pública é um ,!lonra de conVIdar os que foi a defeza dos

IJ ftV �IWzms v o governador saudado livro aberto onde só en- Ilustres representantes
• Pedimos aos se-. pelo sr. Hercilio Deeke, contramos 'exemplos !! para. visitarem a zona

i nhores agenles do. Prefeito Municipal. imitar. U joenvilense foi serVIda p.ela Em�r�sul
� Correio, nas

diver'lt Deixou o PSD absorvido pelo catarinen e que Seria benefICIada

I
sas locali�ades onde com a lInha. de trans-

ternos assmantes, o ° sr. CeL Pedro Lo- missão Floríanopolis-Ja�
ObséqUiO de provi- il pes VI'eira, p.restigl raguá; Néssa" óportuni-
- Stamm e técnico o en- d d d' I
denciar a entrega procer do Partido So- a e po erlam pessoa-

llIl

I
genheiro Soerensen.

!II imediata dêste

jo.rnal. cI'al Demo�ratl'co, em

I
- ° Conselho adminis-

A regularidade do declarações a imprensa, trativo será presidido
serviço de entrega disse que não pertence pelo sr. Arnoldo da Luz,
postal ,,"vita o. gr.mde mais aquele partido., tendo como membros os
número de reclama. i snrs. AceIon de Souza,

I
ções que temos

re-I
Administração da Emprezul Martim Zipperer.

cebido, o que é de E�tá ddinitivamente ° sr. dr. Manoel Fon-
estranhar porquanto organisada a nova dire- tes, que advoga no fo-
a e�p�diçãO é fe.ita

ção da Emprezul, ,,-tendo rum de Jaraguá, foi

• regu armente. il como diretores comer- eleito para o Conselho

Ullll!ll!ll--��88.i cial. o sr. Gustavo Fiscal.

do Estado ás populações flageladas
Assistência' medico. bospítalar e outras medidas de emergência

Poder Executivo, a deter-j proximas ao campo de 1 pela União.
mineçêo de necessárias e fogo. Fínalísando, o sr. Licien '

urgentes providencias no 3. Fornecimento de ali- Slowinski justificou a

sentido de: mentes e vestudrio aos apresentação de um pro-
l. Um entendimento flagelados, enquanto per- lero de lei, concedendo

com as autorldedes mlll- durar a crítica situação; isenção de impostos, du:'
tares no sentido de sua 4. Nomeação de uma renre tres anos, aos fia _

coopereção, com o envio comtssäo da qual façam gelados pelo incendio Que
de tropas, eflm de se im- parte obrigatoriamente, o está lavrando no sul 'ca
posslbíllrar por todos os Prefeito Municipal e duas terlnense; mandando o

meios e propagação do pessoas ídõnlas que co- Estado proceder o lev,(lO
fogo; nheçam a situação local ramenro total dos atingi-
,2. Asststencle médica e anterior ao incendio, afim dos pelas chamas, enrre

hospitalar, com vacinação de ser procedido um le- gando a relação dos mes

obrigatória como medida vanremento com os danos mos ás respecjlvas Cole-.

proftlatlce, . de Iodos os causados, o seu posslvel tortas, para o fim disposto
flageledos, bem como dos valor, para o auxilio a ser

I eclme, qual sej'a,
a isenção,

habitantes das localidades concedido pelo Estado ou de impostos..

do homem I Público
limar Carvalho

guá e bem
. assim a

aprovação do véto go
vernamental sobre o

aumento do tuncionalis-

° sr. Governador ve·
tou a lei que concede
aumento geral ao fun
cionalismo, cujas des·
pezas são calculadas
em cerca de Q8 milhões
de cruzeiros,' que .adi
cionados aos gastos já
existentes de cerca de
140 milhõds sobem, qua
si a

""
duzentos milhões

o incendio no sul

mo.

Está eliminado o in
cendio que lavrou numa

area de perto de 200
quilometros no sul do
·Estado. Os prejuizos são
calculados em cem mi·
lhões de cruzeiros.

Blumenau lambem Vii
recepcionar

Os telegramas' tem
vindo de todas as clas
ses, desde os operários,
até as associações co

merciais, não só da zo'

na, como tambem do
Oeste e do Vale de

Itajai. Vê-se por ai, que

Inão foram "forjados",
como dizem os jornais

do PSD, mas sim uma
.' explosão de repulsa pe
la chicana politioo, con
tra a administração do
sr. Irineu Bornhausen e

muito especialmente, no

golpe de morte que se

quer aplicar contra esta
zona, ameaçada de com

pleta ruina' na sua base
econômica que é a in
dustria.

mente observar a cala
midade provocada pela
estiagem .

e falta de
energia e ouvir a opi
nião das classes conser

vadoras e do infeliz
operariado sobre o ino
portuno aumento de
vencimentos, em detri
mento de beneficios ur

gentes e· de grande al-

interesses da zona que
ditou o conclave de
Jaraguâ e que pessoàl
mente não tenho outro
intuito de que, envidar

todos os esforços em

defender as conclusõe$
aprovadas. Os ilustreS'
deputados roram' teste ..

munhas de que ali não

houve qualquer inten
ção politica e e�ta fica
rá afastadada das ques-

tões vetiladas e aprova·
das - Saudações - Artur.
Müller.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

RENf1TO 'w'ftL TER
MÉDIUG

<

Câmara Municipa-I PARA FERIDAS,
Ata da Reunião Ordinária de 28-8-51 E ,C Z E MAS,
Aos vinte e oito dias do mes de agosto da I N F L A M A ç O E S,

mil novecentos e cincoenta fil um pelas sete horas. De ordem do Sr. Pre-
na sala do Forum. no edificio da Prefeitura Muni- C O C E I R A 5 feito Municipal de Jara-

cipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores:
- o ,

guä do Sul torno público
Willy Germano Gessner, Mário Nicolini, Adolfo F, R I E r R ASt que. durante o corrente

Antonio Emmendoerfer. Frederico Curt A. Vasel, ES PI N H A 5, ETC.
mês de Setembro arreoa-

Otaviano Tissi. Herbert Schneider, Artur Oscar NU N C R EXISTiU IGUR l da-se na 'I'esouraria da

Meister e Alvim Seidel. Na ausencia do snr. Fre- Prefeitura Municipal de

sidente e vice-Presidente, assumiu a direção dos

r���������
Jaraguá' do Sul e na In-

trabalhos o 1. secretário snr. Willy Germano Ges-
"

I tendencia de Oorupä, o

sner que depois de- haver constatado a presença �(;\'\lIAlDtM' ,Produto da OlA .. IN1?USTRIA.L MO- imposto sobre. «Industrias-

de número legal. de�l8:ro\u ab�rta a sessão" orde-

I'
-.f ' <?� VEIS CI�O, a maIs.(;"!c<;mheClda _em '.

I
e ProflssiJes», 2. semestre.

n�ndo ao. snr.. Secretário a .lertura da ata da, ses- f....

CIMO
\/' todo O BraSIL Para mars informações, Não satisfasendo o pa-

sao anterior. Ch.ega �o reCl�to (, sr. Ney Fran.co, __
e venda, com o seu representante nesta gamento no referido mês,

e assume a. presidencía. FOI a ata, depois de lida � o.;;: � � cidade, a fábrica de Móveis de ADOLF ficarä o contribuinte su-
posta em discussão, send� aprovada sem eme�da �1.Q1 �9-� HERMANN SCHULTZE, sita a Rua I jeito a mult� de 10%' so-
pelo que passou a ser assinada pela Mesa. Passou-

L::=.
.4 B\l

1.. B -

d R' B 96 :..J bra- o referido Imposto
se a leitura do Expediente que constou de: uma � arao o 10 ranco. N. 4 .. �

d. . -

dAS' I
.

d C
. "

' no primeir,) mes, sen o

lI�dICaçao� o ver.eador . el�e, envia a a O!D1S-' ������� então feita a cobrança
sao

.

de F.manç�s, QID requerImento, do .sr. Seidel, judicialmen te.
pedmd? mserçao em ata, de um voto de louvor a P@!@@,!,@@Y@ß@!@@Ü®®Y@@!@@i'®@Y®®Y@@r"@)(§) N Tesouraria da Prefei-
S. EXCla. o Governador do E�tada, =. Deputado (@ T � tura Municipal de Jara-
W�ldemar �rubba e ao. �refeito Municipal Artur

�
esse, Asma, Br.ouquile, Rouquidão, e,. Resfriados '- guá do Sul, 4 de setembro

Muller devido as proposiçoes apresentadas e apro-

Ó Ç® de 1951
vadas. por ocasi�o da RE'u,?ião Economica do N?rte TODAS AS ltlOLÉSTIAS DO ßPßRflHO BfSPIRßI RIO � F. VOSGERAU
Catarmense. FOI.O requerimento aprovado. LIdos

I I
Dir. Depart. Fazenda

telegramas expedidos ao snr. Governador do Es- .•
'

Encontram aliv., ip imed,iato com c uso do • •

.

tado e ao Pte. da Assembleia e um telegrama re-

�b�!��.:eo����o���i��if��r�u� �o:�a;;rae�o:�c;:�uin� � I n C O In pa .. á � e 1 �
, proi�����i��:mel)te

serto em ata um voto de pezar pelo falecimento (@POI-loroldOHoU,-noPnlolnnC"ß@}.aentradadeanimaisedo jornalista Mimoso Ruiz. Foi o reqUerimento@.I:I:".L,.a:::, I: �I:.'� aAvIVesJ'n'odowmeeJ:sseti,caeSm' mdo•. nL,'sars'aprovado por unanimidade. Logo após passou-sé a C@ @j '"

Ordem do Di!l: foi lido, inicialmente, o parecer da � 0, PEI,TORAI...MAIS,CON,DEUIDe NO BRASIL � plan!ações. ..Oomíssão de Viacãe e Obras Públicas, sobre a � N b I ay ��r.:...!�r.:\\!�r.:\\!�GMt8\r.:\\!�Iíi\!�Iíi\!tâ\r.:\\!�Iíi\U�Iii\:I�Iíi\!�M\!tâ\� (JO me response • JZ -

proposição referente a estrada Isabel em Corupá. �\S!I��������������G rei pelo que possa acon-
, Posto, dito p\irecer, em discussão, falou o ve- tecer.

reador snr. Gessner dando ligeiras explicações re-
I ferentes ao parecer. fosto em votação foi o pare
cer aprovado e em consequencia rejeitada a pro'
posição. A seguir foi lido e discutido o parecer da
Comissão de Educação e Saude referente 'ao Ser
viço Nacional de Aprendizagem Comercial, sendo
aprovado unanimamente. Prosseguindo foi lido e

discutido o parecer da Comissão de Finanças re
ferente á Fundação da Casa dos Professeros. Pos
to em votação foi aprovado o parecer que néga a

Assembléia o auxilio pedido. Igualmente foi lido
o parecer da Comissão de Finanças que refere-se
ao oficio recebido do snr. Governador do Estado,
que depois de discutido loi aprovado. Passando-se
8 discussão da proposição que propoem ajuda fi
nanceira ao snr. Alvino Linzmeyer, foi lido o pa
recer sobre a mesma. Posto em discussão falou o

snr. Gessner, .dando suas opiniões particulares so
bre a proposição e parecer. Estando em votação
foi o' parecer' aprovado por. maioria de votos, sen

do por isto rejeitada a proposição.
o

Referente ao

'Requerimento: Planta das ru.as e estradas em (10-,rupä, foi aprovado o parecer da Comissão de Obras
. Públicas. Livre a palavra, pediu e obteve-a o ve

reador Seidel referindo-se ao tabelamento do pre
QO do arroz e sobre a ponte Rio Correia. Nada
mais havendo a tratar, foi designado o dia 4 de
Setembro para a proxima sessão com a Ordem do
Dia seguinte: la. discussão da Receita Orçamentá·
r:ia de 1952; discussão da indicação: Aumento ao

funcionalismo. Findo o que, foi- encerrada a sessão
na qual faltaram OB vereadores: Walter Jark e

�urt H. Hilbrecht..

PREFEITURA MUNlCI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

l�:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"'\
ii i-:

ii Tome, o saboroso li
ii CoA f E BAU E R ii
Il� " " _ lj

••••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••_!
.

���VENDE-SE
Celso Branco '{' .. _
DESPACHANTE ADU;\NEIRO Po ,pre9ß.: de ocasiac

SÃo fRANCISCO DO SUL • Santa Catarina
2 armarios n�vos,

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO� _ Telefone 103 Sende, l para eosínha e

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio
'

. outro para dormitório.
,

Venha ver a Rua Cél.
Despachos de importação do eÍctrangeiro e por cabotagem, Procópio Gomes 856
exportação para o exter.ior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os servíçes
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com es�ritório e técnicos,

Rio Cerro, 10/9/51.
,

Werner Konell
.
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I .

mD.R
m CLINICA GERAL - C:RURGIA - DOENÇAS

{ I ç>E SENHORAS - PARlOS

�' :s: ÚLTRA SOM - Tratamento moderno e efi-
{ I� ciente, peras ondas ultra-sonoras, das Dores e

4 UI Inflamações: Dores reumâtieas, artrites, lum

� bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos,

I Inflamação dos seios. dos ovários, da próstata .

-I
Afecções da pele, Iístuläs, varizes e úlceras re
beldes. Asma. afecções do estômago, etc ...

I.
MASSAGENS ELÉTRICAS _:_ Tratamento

das Paralisias com reativação das funções
"'" musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun-

O Vl
::::: O II cional dos �úsó,ulos em geral, da bexiga, or-

m� � I
gãos digestIVOS, etc...

O'....... O ONDAS CURTAS' - 'DIATERMIA - ELETRO-
=

tQ

II CIRURGIA - ELBTRO-COAGULAÇAO
O = 3' O' :.: BANHOS DE LUZ o_o Raios ultra-violeta e
� (� IO ...... VJ

O infr'i-verm·elbo ...
5 III CONSULT0R10 - R u a dos Bomheiros

O � • tL..

�'
a (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 'de Marl,lo

CD .. � I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas '

O � • o _.
' 'RESIDltNCIA - RuaMinistro CalogeraR, 3�0

IO
CD � .g O I Fone 305 - J O o� N V I L LE-S. C. .

,a ,CD o mlEEl&EI 1!EEllE!faElEE!IEEI-I.I!!I_!!ii!!ii!II-�

O·a :� o
O 'c:::r," � O
O
...

, .... I'"< �v
O..: g o
O Q

ex

O

Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras-
.

Despachante das' principais firmas do Estado e

dor fastados Vizinhos.

......

(ass·)-:'��I�R�fc�OLINI OITO EtU"E";TOS TÔNICOS:

(f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':�:::::::::::::::=:;::::::::""::::::::::::::::::::1i
ii 'AUTO JARAGUA S. A. �.

n Indústria e Comércio li
:: :j

II OFI9INA Serviço "FORD" ii
ii MECANIOA AUTORIZADO ii
II - Rua Marechal Deadoro -'- J A'H A G U A DO SUL _ H OS" PátiCios Otlpaup....d08, Ibp.
•• j: lados, AnêmiCOS, Mies que.oara
ii ' Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes i.i.· Magrf.l*. Cri&nças n\C;ultlcaa te-
li Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu- ii,. ..,

all ladores e Consêrto de Pneus. 'I!:.l cebefäo a tttninCl1iç.ào ccral do

Esta oficina está instalada em condições orgal'l!'RlO cl)m o �

Iii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou i'::'� SAN r. U li N O L:'� reform� em seu auto:nóvel ou caminhão. bem
U L!��••:! cGmoT rdetificacão de motorts etc. . .

d .:I.:l Io os os serviços são executa os com
\ ii esmero, por competentes profissionais e a pre- ii
ii ços razoáveis. Também dispõe de:: sólda el�- ii il:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i�ii trica e oxigênio. li ''J�' � .......
II .

,

:: ii
-

"ii

�"=ê'=�'§=�==;=;;=tn � R�����;DO� ������811
o PARAISO DAS SBDAS B TBCIDOS PINOS '�ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii

NAO SE ESQUEÇA . II combustível e acessórios. IIEm Sedas e Tecidos Frnos .encontrará ' ii Lubrificação-catg-a de Baterias etc.
.

ii
o maior Sortimento na CÁSA MARLY.

.

11:111 A - l.i.CONSBRTO - REFORMA B' RETIFICAÇAO DB,�UTO-
- Rua Mal. Deodoro N°. 6lJ7 ;- II MÓVBL B CAMINHÃO. IIPadrões exclusivos - Estamparia mo- i! ii

derna e variadíssima - Sedas Lisas de to- l: ii

dos 08 preços. II SERVIÇO RÁPIDQ E
. GARA�TIDO ii

:::..�:;;.-::==::::::-.:=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::-.:;::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::.:€1::

SANfiUENOL
/

CONTEM'

ARSENJA'fO. VA .... ;\DATO.
F6SFORtI, cALeIO, ETC

rÔNICO Da CÉREBRO
TÔNICO nos ..OSCULOS

A M A I S A lV T I G A C A S A D E J o flV V I L .G

Leva ao conhecim�nto da praça que I"
fechou sua filial desta cidade, agradecendo,�
a preferência que sempre lhe foi d a d a e

continuando a disP6sição de sua amavel fre
guesia em Joinville, á RUA DO PRINOIPE,
860, o,nde com prazer recebera ordens.

GIEal61
.

1I'intas para Pinturas de Casas, Móveis,
Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça. Água I"

, Raz, Anelina para tingir T.ecidos de Sêdas �
- Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para janela.
M AT,RI Z:

RUA DO PRIIVCIPE, 880,
Lleler elo Com6rc1o el. nulas
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. .

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

.F�Z SABER a todos os que o presente edital
deIeílão, c�m o prazo de - dez - dias, virem ou

�ele conhecimento tivererri ou interessar pössa, que,
fJO�o e�se pra�o, ha de ser arrematado por quem
mais der � .�alor lance oferecer, em frente ás por
tas do Edlflclo do Forum, no dia 27 do corrente,
as 10 hora�, o imovel pertencente a Elfrieda Wach-
holz, e abaixo descriminado: .

1°. :- 6.697,26 9/16 melros quadrados de um
terreno SItO nesta comarca, no distrito de Corupá,
a estrada Ano Bom, fazendo frente no Rio Hum
boldt, fundos com terras de Guilherme Borchardt e
de out�o. lado, Iravessão dos fundos com terras
dos Príncípes de '

[olnvllle, extremando de um lado
com terras de Guilherme Boreherd e de outro lado
com as de Carlos Iantsch, contendo a área de
65.500 ms2. o terreno rodo, sendo a parte acima de
6.697,26 .9/1� msê.; pertencente a Elfrieda Wachholz.

CUJo imovel constante do euro de avaliação
dos �utos de uma Notíflcação em que é requerente
Paultna Wachholz, será levado hasta pública de
venda e arrematação. Assim será o referido novel
arrematado. por quem mais dér e maior lance oíe
rece.r, no dia, hora e lugar acima mencionados, po
�endo o mesmo, ser examinado por quem ínteresse
tiver n? lugar onde se acha situado, no distrito de
Çorupé, E pare que chegue a noticia ao conheci
me�to .

de todos se p'assou o presente edital que
�era afixado no lugar de costume e publicado pelo
Jornal local "Correio do Povo". Dado e passado
nesta Cidade de jaraguá do Sul, dOS seis diaz do
mez de Setembro do ano de mil novecenros e cin
co.enta_ e um. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.
(a) Ioäo Marcondes de Mattos. juiz de Direito da
Comarca. Está conforme o original, dou fé.

jaraguá do Sul, 6 de Setembro de 1951.

O Escrivão· NEY FRANCO

Edital de
O Doutor João Marcondes de Mattos, juiz de Di

reito da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-

REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOS ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc;
Faz saber aos que o presente edital de ciiação

Frederico Bartel - Requer licença para construir com o prazo de trinta dias virem, ou dele noticia
um mausoleo na sepultura de Werner Buhr.· tiverem que na ação de acidente no trabalho, movida
O�rmelo Marutti - baixa do imposto s/barbearia. p�la Promotoria Pública desta comarca, e, como es

MIguel Koch . Requer baixa do imp s/alfaiataria. teJa ausente desta comarca, em lugar incerto e não

Angelo Benetta - Requer transferenoia par'F seu sabido o acidentado Nilo de Araujo, pelo presente
nome do imposto s/estabeleclmento comercial ad- edital cita o mencionado acidentado pera findo este

quirido de H, Janssen. prazo, no dia 11 de outubro proxlrno vindouro as 10

Edgar Piazera - Requer alvará de habite-sé. horas, comparecer neste juizo, ·Sala .das eudíenclas,
Edmundo G. G. Tiegs - Requer licença para es- Edlüclo do Forum, afim de ser submetido a' exame

tabeleeer-so com alfaiataria. medi<:o. pelos peritos nomeados. E, pera que chegue
Oscar Oielusinski - Requer licença para oonstru- a n?tJc�a a todos, mandou expedir o presente, que

ir casa de alvenaria. '.
,

sere afixado as portas do Forum e publicado na

Adolfo Leitzke· Requer licença para demolir Imprensa local e Diario Oficial do Estado. Dado e

sua casa de construção mixta. passado nesta cidade de jaraguá do Sul, aos quatro
Despacho Como Requer dias do mez de setembro do ano de mil novecentos

Edgar Piazera - Requer exoneração do quadro e cincoenta e um. Eu, Ney Franco, escrivão, o subs
de funcionários ria Prefeitura, e certidão ds seu" crevi. Assinado) [oão Marcondes de Mattos - juiz de
tempo de serviço. .

direito. Está conforme o ori'g!nal do que dou fé.
Despacho > Lavre-se a portaria de exoneração e Iaragué do Sul, 4 de setembro de 1951.

certifique se o tompo de serviço. O escrivão - NEY FRANCO

Diretoria do' D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal
de Iereguã do Sul, 6 de Setembro de 1951.

OTACIUO P. RAMOS
Diretor do Dep do Expedíente

Leilão Pr�f�itllra Mllnici�al d� Jara�llá nO �lll

Portaria N. 52
Artur Müller, 'Prefeito Municipal 'de Jaraguá do

Sul, no uso de suas atribuições, resolve: Designar a
srta. Mafalda Rabock, pare na Escola "Princesa Ise
bel' substltulr a professorà Lúcia K. Hein, durante a

licença que lhe foi concedida. Registre se e Cumpra
se. Prefeitura Municipal.de Jarllguá do Sul, 12-9 êt,

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal.

Decreto N. 32
Artur Müller, Prefeito Munlclpal de laraguá do

Sul, no uso de suas atrtbuições, decreta: Art. 1. -
Fica anulada a seguinte: dotação orçamentária:
5.24.2

'

.' . . . . 27.342.30
Art. 2. - Por conta dessa anulação fica aberro

o crédito de Cr$. 37.342,30, suplementar as verbas
orçementartas seguintes:
2.94.2 . . 6.000,00 ..

2.94.3 . . 4.000,00
8.13.1

.

7.342,30 821.1 . . 10.000,00
Art. 3. - Este decreto entrará em vigor na da-

ta de sua pub I icação, revagadas as disposições .ern :1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::._'\

I
contrário. Prefeitura M!-'nicipal de Ja�aguá 'du SuI,.l1 Ba .. BIIIIO ••U8.111 ii
13-9- 51. ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal. :,:.:.: :.:=.,formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre

r c A L C A DOS ·�I ii o,ell'�rl�'C. Seral°oé'I�.J: :::"= -

. r:
IRGO i! ii

. I II
Alta Cirurgia. '��m Aparelho de Anestesia 9asosa ::

são ns melhores e mais baratos

II!
Consultório e Residência: ii

:iii Jaraguá do Sul - Rua Benjàmin Constant i.i.··PRODUTOS DAI 'dê
.

d o L' d S
.INDUSTRIA DB CALÇÂDOS GOSCH IRMÃOS S.A.!:

ex·reSI nCla o r. UIZ e ouza g

CAIXA POSTAL 11
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!,.:::::::::::::::::::::--..:.-;:::::::::::::::::::::::::::::-j..:

JARAGUA DO SUL Santa Catarina, _J Bicicletas suecas das Opo.rtu'ßI'dad.'a"_
. '. melhores marcas, V. S.

.

__........._._.__,..__-;--"' � g;s: �!at adquirir na

"'�!!""!!!!!!!!""!!!!!!!!""!!!!!!!!""!!!!!!!!""!!!!!!!!""!!!!!!!"""""!!!:'!!"'_�!'!!'!!!!!!!'-"'�_�!'!!'!!!!!!!'�!'!!'!!!!!!!'!'!!'!!!!!!!'!'!!!!!!!!�.! �a:�C;I�A�Ee.lR..'l�:� ,I ���,���@/_��
� .

"A M A IS. A N TI G A" ! � � Produtos �
A Comercial Ltda. � Af� Getulio Vurgas, 218 .

- Jaragoá d. Sul - S. C.

1'1
�. A �TI A ID>I1Ttr A �

� Drogas. nacionais e estrangeiras, encontra-se, � .ß\..!.� ßl� Jl\L.ß\

�Advocacia - Contabilidade - Seguros � a disposição do distinto público, afH'esentando

�
.

••

• Planos econômicos e contábeis de en- � serviço criterioso e Precos Módicos
I •

Bebidas Boss Ltda.:
tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis ��--�---- JN/.'\..�;:...y�""'JN.
de fins econômicos.

, • Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de. firmas individuais e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Impôsto de. Renda.

• Fuzões, encampaQões e alterações so
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedaäes - Aditivos de contratos _ Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos. as fuzões,
encampaçõeR, alterações emodificações sociais.

• Distratos sociais - Gancelamento de
firmas _ Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos s liquidações.

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

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer-

ciais em geral.
.

Para a nóssa di5tinta treguezia mantemos em estoque:
• SUB-AGENTES DA OOMPANHIA Uma linha completa de motort:s nacionais e estrangeiros de alta e baixa

NAOIONAL DE SEGUROS "I PI R A N- rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. ')0/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI-

GA": - Fôgo _ Transportes - Acidentes Pes- . çAO - Bomba� para usu doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS I:

soais e do Trabalho - Automóveis - Respoil- II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. li
sabilidade Civil _ Fidelidade. li BOS, de ARANDELAS, MATERIAL ELE [RICO em geral para instalações de II

ii luz e força de qualquer capacidade. Ii
Bua Mal. Deodoro, 136 - Caill Postal, li A nossa seção de instalaçõ.::s atenderà com presteza e qualquer pedido de i!

_ JABAIJUÁ 00 SUL ii instalação de luz e força.' Ii
ii ,

. n

!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_-;;;;;;;;õiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:: .�:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::�.=::::::::::::::::::::::::::::::::�=:::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::::::!�
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. BOM PARA

Edital 'de Ci1açã9

Dr.
,

Mazurac�anWal�emiro
ea.a 8••aUB·1 \

Rua 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. I

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeO"A
Verrnitugo suave 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 filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em'

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIB!
•

MINANCOR! para o St'U tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

.:_ JOINVILLE -

Vende-se uma bem
montada oficina mecanica,
com torno automatico, etc.
bem como otima casa re

sidencial.
O .motivo da venda se

rá explicado ao interes·
sado.

.

Informações .

na 80c.
Grafica Avenida Ltda ou

São Bentô do Sul com o

Snr. Gustavo Raschke.,

Corraio do Povo .

FRACOS E ANí::MICOi> I

Tomem :.

VINgO CREOSOTADO
�'SILVEIRA"

Impragado _ büa ..:

Toss..
Resfriadoe
Bronquit..
E.croful.o••

. Convalescenç..
VINHO CREOSOTADO
É UM GERAt>C)R DE SAÚDE.

Rua MI. Deodóro N. '136
.

Telefone N' 39 -j C. Postol, 19

JARAGUA DO SUL
Santa Catarina

ASSIlUTURA ÀNUAL
Cr$ 35.00
GERENTE
PauUno Pedri

JH:ATRIZ: JOINVIJLLE'
Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A.

Filmes Kodak e Wena; de
tod o s tamariho� V. S.
poderâ adquerir na OA
SA REAL.

{{::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::�
ii feça sempre n

li CAfÉ BA DER II
ii '

. li
:; .

:.

\"::::::::::::=::'::::::::::::::::::::::::::::::: • .p
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Casamentos - Realizaràm
se ontem ne sala das au-
diências os seguintes
casamentos: Waldemiro
Afonso Lorenzen com a
srta. Eddi Theilacker;
Werno Enke com a srta.

_. Gisela Eggen; Willy Krü-
DOMINGO, 16 de Setembro de 1951 - SANTA CATARINA N°. 1.659 ger com a srra. Edeltraut

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!! Keske e Ibert RasweilJer
com a srre, Walli Marta

N O li" I C I A S Registro Civil ::::�p::::::::.:: ..:::::::::�,::::::::::::::::::::::::�:::: Konell,

da marxista levada pera
Irene P. Günther Oticial do II Na;re���s s�:���as II �=sÓ�!�id����� L��� pais,

I filh Registro Civil do r", Distrito :: 'fi :: da' .

a casa pe�x� o.
da Comarca J araguá do Sul,

..1..1 b ß f f 8 ß U f H !.:I. ont:�I�a ��n�o:���aC���
Rio, O vespertino "Fo- Estado de Santa Catarinà valho Lopes, 1°. Tenente

lha Carióca" anuncia em Brasil. ';�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{f:: do 13°. B. C. de Joinvile,
manchete que terminou em

Paz saber que comparece- com a srta. Hertha Hardt,
todo o país a greve dos rarn no cartório exibindo os Lampiões de Kerosene filha do casal Carlos
bancários. documentos exigidos pela lei e Gasolina M a r c a Hardt.

-x- afim de se habilitarem para "Sim Thome" acaba de Aos distintos nubentes
Rio. - Os pegamenros

casar-se: receber a CASA REAL. os votos de felicidades do
das dívidas externas do Edital N/3.036, de 5-9 ôl. «Correio do Povo». -

Brasil tiveram aumenro de Kilian Klein e Guilherme Milnitz e de
Aniversários Fazem

19%, enquanto Cuba, Mé- Cecilia Gorges Lulza Milnitz.
anos hoje o sr, Albano

XI'CO e Nlceregua apre EI b '1' I' Lyra, residente em Gua-,
-

e, rasl erro, so tetro, Ela, brasileira, solteira, .

sentaram apenas o eu- lavrador, domiciliado e lavradora, domiciliada e
ramirim. '

mento de 401 em rel"'ça-o'd d Fesrelou seu 9. aniver-10 u rest enre nesre lstríto, residente neste distrito,
aos mesmos compromls F' d P I sério -dla 12 o menino-

em rancisco e dU a, em Ieraguestnho, filha de
sos. filho de João Klein e de Rudolph.o Zick' e de Alvaro, filho do sr. Afonso
A ósít d t Nicoluzzi.

.

. prop SI o o essun o, Es m e r a I d i n e Iunckes Emma Leplnskl Zick.
o bolenm do "Reserva KI

. . Dia 14 festejou sua dataem. Edital N. 3.040, de 11-9·51.Bank", em seu último E.... b '1' I
. natalícia ii gentil srte,

Ia, resi eira, so tetra, Affonso Rüstow enúmero acentua que "um d
.

t' d
.

'1' d Odalzita Borges.omes ice, ormci 1é1 a e Gisela Mari" Olga Konell DI'a 17 a srte. I von ""notável aumento de fatu- id t t dl t lt ...resi en e nes e· IS ri o, Ele, brasileiro, solteiro, M R h d[ras pazes pelo Brasil" é Ilh d F'
.

f'
� aria einer, JiI a o sr.em a a rguerra, 1- motorista, domiciliado e L Id Ra explicação dos maiores Ih d lI!.I' J' eopo o einer, residentea e riennque ose resldenre neste distrito, nesta cidade.

'

pagamentos recebldos pe- Gorges e de Marta Iun- em ,RI'O Cêrro, fllho de F 2los Estados U Idos prokG'" esteíaré dla : O do cor-n -

es orges, Carlos RI'stow e de Re-venlentes da América La- :> rente seu aniversário o sr.

tina. Edital N. D.037, de 8-9 51. ciem Rüstow. Honorato Tomelin,. ex di-
Albano Paulo ôbar- Ela, brasileira, solteira, retor deste jornal e do

dellarl e 'doméstica, domiciliada e diário «A Nação» de Blu-

t' f
- Leonida Kléin '. residente neste distrito, menau, e atualmente 'dlre-

�ontfnuo BOra scrltório Ele, solteiro, brasileiro, �fhaB�:a ��nri��e �����i ������. «Lume» da mesma

I :Para $erviço de. contínuo lóv!adot. domicilia�o. e (;_ de Elsa Meas Konell.: Faz anos amanhã a sra.
.

�
.

cobrauças� procuramos residente
..

neste distrito, IBdital f':l ..3.041, de �.2-9.51. Ana Gumz, esposa do sr.

rnêço de 15.a 16 enos, de e_m FTaO'c:sc.o de Paulll! Egld�o Furlao! .e Gustavo Gumz, já falecido.
bonS COSU:lme.s aiivo ,'sé- filho de ...UlZ �bardeUatl ,

Marlêl VoHohOl Dia 19lÍ sra. Lidia Sch\l
rio e trabalhad�r.

'
,e de:,lrene,.�r�Eh. .

Ele, btasil.eiró, solteiro, neider, esposado sr.OU()
Móveis e Esq11adrias Lazzaris ,Ela, .brasJJelra? .soJtelra, 1avrador" domiciliado e Schneider."

Bc Cla. '" d<;>�éstIC�, ,doml<;lli�da. e residente neste" distrito,
.

Na . m�sma data o sr:
Rua CeI. Procópiô Go- resIdentel

.

neste distrito, I em .�aribaldi, fg�o de Eu�ênio. �ilva.
mes de Oliveira, 28. e.m FranÇl�co de !>�ula, DomlOgos FurJam··· e de Did 2() o sr. Lourenço'ftlha de Nicolau KleID e Angelina Furlani. Ersching, alfaiate nesta"

de Maria Schmidt Klein. Ela, brasileira, solteird, cidade.
Ed' I N 3038 d 8 9 51 lavradora, domiciliada e Dia 21 o sr. Ml,Ix Sch-

IMPUREZAS DO SANGUE? Ita .. ,e ..

•

residente neste cjIStri,o, n.e'l·der.Herbert Stolberg e . .

Anesia dd Silva em Retorcida, filha J:le : .

Dia 22 <> sr. J�.cob An-
.

" Paulo·
'

VoHolini
,.

e : ',d,e d��sen, ii S'F"d. Mirac1
Ele, brasiJeiro. solteiro, Mareelina Mathedi V'OIto- PateJ:nó l)oering .. a srta.

,.AUX. ,TRAT. SIFILIS pintor, domiciliado e re li'ni.· LDllUles .tilba do Si. Giar-
________

sidente 'nesta ,c_idade, á ,Edital N. 3042: de 12-9:51. dinl� l..4mzi.
,. ,

,

'

"
<

• " ,Avenida Angelo piazera, , Willi SchmidJ �".,'
,"

Também' dia 22 éS sra.,

����OOOO)OOOO� . Procura-se filho, de Gustavo 05191.- .

·Hedwig Zinke ',., ".

Elsa, �sposa do sr. G\ls-
0000. '

/
.', "

... , ," ..

,.
Um ofici,al de padeiro e ber,g' e �e Elsa Persch, 'c' Ble, brasileir�>.., .sohei�o, tàvo Jsberner, !esidente a

I
.i

.

;
. um aprendIz., ,

.

. St<>:lberg., lavrador, domiCIliado e Estrada Jaragua Esquerdo.'A Igr�la Lutherana de Itapo-cu- , Dirigir.-se a Rua �á�io . J::l�, .brasil. e. i.ra�
'

..
s?lleira;, residc:nte neste .d. istri.to, :

'

..

A.. to.dos os anivers�r!.
,

. , i.' zin'ho Alto. " ':�. Lobo n. 131 em JOlOvlle dom
..
estica, �Qmlc�:',ad<l � em RJ(;>'da Luz, ,fJl.hO de;l.�ntes os'votos de .fehcl-·

_
. "

. ,

'

, � com o sr; Afonso Rathun· reSidente nesta Cidade, a FrederiCO Schmldt -ce de dddes do «CorreIo do

I .Vem pO,r meio dêste iorn.al agrad�ct.r a 00,. de.'
',,,

, rUa·'.:APr�s..i.dellte., EPi.tádo M.ar.'ha,Gês..s.'n.er.�c.bmi.�t .. povo»
..

-

,

"

rodos oS' visitantes e pesiQas de todos ()5 00 ,P�ssoa, ,Nha de �enJo da EI�" �ra,sJlelra� .s?l,t�lra, �---'-.------
bàirros que, ; auxiliaram com pr�n,da,s � - il

I',
",'

,S�lva, �, de �dele da d�f!1estlca, ". domlclh�da. � ,·Ele, brasileiro, solteiro,
00 ajudar.am no' dia dtFfesta. ..... , 00,'.

Silva. I
. I re5ldent,e �esle �Istrlto, çomerciante, - domiciliado

�. Aproveitamos JambeI"' cqmunicar o bom � VIHHO ['REOSOIIO'O _ Edital N;' 3.059, de 11-'9-51': ,em ltapocu.sl�ho, filha de
. e 'residente em JOélçaba,

�, lucro.' que tivemos ,.·que, rói de Cr$.... � li, A-rnoldd Milnitz e' HFredde�lc� ..�.nkz.' ke de
filho de José Rommet:'

.

� 18.428,80 líqu'·ido. :
.

,'. � (SILVElRAl
, Onda Zick

' e, wlg u er, rn e.
, ding e de Anna Rom!1ler-

�.. Agradece em ,nome �a C?�unidade 00 GRANDE, TÔNICO'
Ele, brasileiro, solteiro, Ed'Úal N. 3.043, de 13,.9-5t: ding. .

.,

l:3S ;
.

A Diretoria '� lavrador, domiciliado e' Anselmp Frederico Ela, brasileira, sQIteir�,
00 ,

L Presid�n!� Ca,/os F., R"tI)tbum .00 residente neste distrito, ROlTlIÍierding e. doméstica; domi�itiadã e",
. 11

. . 1. Secretar.1O "Vtt"/áem,,, Gumz. 00 Camareira em Jaraguasinho, filh_o de Ivete Vosgerau residente nesta cidade; ·'á.
. '".,,' .' ,L Tesoureiro Rob�rto Webrm�ister ,� Precisa.se de, uma no

.. '

rua Expedicionário ·Gu-

00
. .

� palácio Hotel Joinvile. mercindo da Silva, filoa

�lllOOlil!'§lí!H_� nle�u;o. laie .português

ii ",,"MHHClnlIROS l' CHRPlnUlROS"",; ii �: d:���: v��������· • .

,'PITIDll. fi �:::::�f�
,I

;�;��;���;:�i!:�����:����� ff�����{:}i��f:��::,�fi
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ANO XXXI JARAGuA DO SUL

-x-

Rio. - O Banco do
Brasil acaba. de passar,
nessas úlnmas horas, por
algumas modificações em
sua alta direção em con

sequência do pedido de
exoneração do sr. Alcên
rare Machado, que se
achava à frente da Car
feira de Redescontos.
Aceito o seu pedido de

demissão, foi nomeado
para substírul-lo o sr.
Isidóro Câmera, o qual
dirigia a Carteira de Cré
.dito Geral. Para dirigir
essa última, foi convidado
Vilobaldo Campos,

-x-

Rio. -
. O 'sr. Getulio

.

Var,gas não opinou. nem

pretende opinar sôbre os

debates em torno do di-
vórcio ,_' 'afirma 11 cÚ!ti-- ------------.......- .....

ma Horà>,>. A ppsição do
sr. Getulio Vargas será de
absoluta neutralidade, des
mentindo-se as notídas
veiculadas nos meios re

ligiosos de que o sr. Ge'
tulio Vargas estaria por.

, condenar o prpjeto. de lei
'

que institui no Brasil for
mula semelhante ao di-

NOTAS
Rom a. O Papa

Pio XII nomeou arcebispo
d, Ugo Bressane de Araú
jo, com direito à sucessão
d. Antônio dos Santos
Cabral, arcebispo de Belo
Horizonte. D. Ugo é atu
almente bispo de Guaxu-
pé, no Brasil.

.

-x-

Rio. - São candidatos
às novas vagas no posto
de general de Brigada os

coronéis Telmo Barbosa,
Lima ßraymer e Jandir
Oalväo.

vórcio.
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Berlim. - Notícias do
setor oriental, sob o con

trole comunista, informam
que um pai, inesperado
matou um filho de quinze
anos, pertencente á Ju
ventude Comunista, e que
denunciara ás autoridades
vermelhas a sua própria
mãe, porque esta costumá
destruir toda a propagen-

Botos
'I!2!_Slo/cs

._._'-- _ ....

Botos
.

maismacios

v Bolos
maIs crescidos
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