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M E N T 19 'A, MAS É VEHOlDE

Diretor: A H.T t 'f{ \ lU LLi'. , , �I - Imprésso na Sociedade Gráf'i.
a Fonsêca, 136 -- Fundado em H-IH-j

I<';:'d" Ltua.
!'f.LEFONE N. 311

o sr. Waldemar Grubba, deputado por este município, de-
Senhor preslderne. vem onerar os cofres pú- enres, ou, pelo menos, pa pois de aprovar as conclusões da Reunião Econômica do
T h h blicos, - os recursos eu- ral Iam nr d E t N Cen o a onra de .co-

e e e. eve o s a- orte atartaease, manl"festa-se contra a ll"nha de transml"s-
municar a vossa excelên-

ficientes pera lhe custear do aparelhar-se, pera uma
a'

.

ela que, usando das atrl-
as despesas (Art. 38, da extensão maior de vida na são de energia elétrica Fleríanópolis.Jaraguá..

buições que me são con- Constituição do Estado). produção e no rransporre,
feridas pelo ert. 52., n.

O dlsposttlvo constltu- afim-de que com a maior Três hipoteses: Bôa fé, manobra pessedista para torpedear o

XVIII bl d clonet decorre dos prlncí- clrculeção das rlquezas
.

, com IDa o com o . projéto, ou suicídio político.
artigo 28" parágrafo 1., da pios consagrados no de- poses ler maior renda e,

Constituição do Estado,
creto-leí federal n. 2.416, com esta, oferecer então O «Diário da Manhã», ee que tal plano .encon- corno ponto-chave pera li

resolvl vetar o projeto de
de 17-7-1940, unlíorme- a todos e, em especial, de Florianópolis, no seu trará dificuldades, visto a ligação da energia elétrica

lei n. 629, de 3.9.61, em
mente seguido como nor- aos seus servidores, me- noticiário sobre a sessão Força e Luz de Blumenau e assim garantindo a esta

que se converteu a emen-
ma reguladora de execu- Ihor padrão de vida.' da Assembléia Legislativa trabalhar com 50 ciclos e zona o fornecimento de

da substítutlva epresenre- çäo orçamentária, e que Porque o inverso,' isto no dia 17 do corrente, a Usina de Capívarf com energia, vai a assembléia

da, nessa Assembléia, ao
estatul, no seu ert, 11., as é, a cogitação exclusiva publicou o seguinte: 60 ciclos, sendo necessé e propugná para um re

projeto originário do Po- seguintes diretrizes: dos gastos, sem o Iornen- «O sr. Waldemar Grub- rio asslm a construção de exame do assunto e pera

der Executivo e que vlsa-
. .. . • . . . • . to da produção e de ri- be, usando da palavra uma pequena usina para a ser fixada em Brusque ou

va aumentar os venclmen- § 2. -. A abertura de queza geral, seria falta de pera tecer constderações transfórmaçäo da energia. Blumenau, com a Cle.

tos da Megtsrrerura Ca.
créditos suplementares e senso, slnão clamoroso sobre O' plano -de ligação 'Continuando o orador Força e Luz desta última

rarlnense e dava 'outras especiais depende da descaso administrativo.' da Usina de Ceplverí referiu-se ao preço. de cidade, a estação trens-

providências.
exisrencta de recursos com o Norte do Estado, quilowatt, tendo tido que formadora e dístrfbuldora.'

O projeto calcado na dlsponlvels pera ocorrer Providenciou já o Exe- disse que em visita a os índustrlels temem que Imaginem só, si ele não

emenda substlnítlve, além
à despesa e será procedi- curlvo o reajustamento do zona que será servida pe- esre seja muito alto,' caso fosse «filho da terra», co-
da d

. - .

'f' pessoal da Fazenda (Fis, I
.

d C'
.

f
de ser inconstitucional,

e exposrçao JUStl ice- C
a energia o' aplverí, seta eita, a ligação até

I
mo ele venderia o munl-

,
. tiva. .'

cais oletores provisórios, verificára que al�uns in- Jaraguá que trará maiores cíplo.
esta errado e contraria os § '3. _ Considerem se

Carreira de Coletores e d
..

Interesses estaduais, razão E G
usrrrets não estão de despesas ao Estado doI' ."

por que cumpro o dever
recursos dísponlvels: I

scrivães, u)ardas e Po- acordo com o plano do que a ligação até Brusque. �elxa! de apolar.e 'em�n.

de restitui-lo a essa Au-
1....;:_....... telas Fiscais; atendeu á sr, Governador do Estado. No termino de sua ora- clpaç�o economlca. e. I�-
2 - Os proveníeutes de slruação das praças da Afirmam aqueles índus- ção o orador sugeriu a dusrrlal do seu murnotpro

gusta Assemble�� com as
excesso de arrecadação,' Policia Militar; promoveu rrials que a construção da formação I

de uma Mésa e da zona que o elege�.
seguintes razões do véro; previstos por meio de in- o reajustamento' do ope- projereda linha, além de redonda, em que devera' para, força.�I.o .a ser entí-

J. Em verdede compete r'arl'a"o da D' etorla d d d b d d
exclusivamente ao G,'.over-

díces técnicos baseedos u Ir ri e muito cara, não virá re- tomar parte os diretöies � e su. SI larla e quem

nador, nos termos d'o' - art. lia execução orçamentaria. Estradl1s de Rodagem; solver de pronto aquele da Empresu), F o r ç a e �sputa mteresses antago.

,

27. n, IIr da Constituição, Ora, no projeto em
era e é merecido o au· problema, pois para a sua Luz de Blumenau, Capi- DlCOS.

a inicia�iva das- teis que.
causa, que dá como fonte mento da Magistratura, con:!}lrução será ne�essário varí e Comissão d� ener- Diga o il�stre deputado

, de renda a arrecadaça-o que também foi proposto, mUI't'o tempo. Q.erl·a melhor crl'a ele'trl'ca do Estado,
· aUMenfem eslipêndio. d

. . pelo Governo; 'como justa I
U

B
e quais são os industriais

Tend,o. assim, o Poder � e,x�rclclo, nem es�es _
-

a Igação com rusque, para estudar o assunto». do norte do Estado con-

Executivo encaminhado a
prmclplos foram respelta- reyaraçao, uma vez que que dista de São José Para o leitor inteligente trarios ä' e'Ssa linha de

etisvsaa, uksmSemprbo.lejeftaO-t.'ed
......e·stal.e'-j" do.a.S".-A' re"m' '�I"S-·-S--o",' '�es-ta' 'e'r'_'

,!a? fora cOQ!em!,la�a no
ap�ni!.s 100 .km., e de Iª, não é pr�ciSo comentário. transIl!i_��

lO' u�nmo �ume111(J" de. wn- por' intermédio dd Forçä· <1 sr. WatderriaF Grubba, •

tendente a i'Iumentqr os
rado o p�oleto, uma vez Cimentos, e contlOuam e Luz de Blumenau, seria deputado por Jaraguá do / Reservamo nos para co

vencimentos de,deteÍ'ínina- que consigna c�mo valor sendo estudadas as de- feita a dislribuição da Sul, filho da terra, como mentar o discurso do

d·
•

.

'. anual do padrao Z - 4 a
mais carreiras, para o energia par t d I t h' b d

.

t d
.

a carreira qual seja a completo e creral, real'usta-
a o nor e o e e ,cos umava c amar se, no re epu a o assim que

· .

' importância de Cr$... o. Estad':.'.
.

.

I
deDois 'de aprovar as con- o tivermos em mão e,

dos. Ma�lstrad�s, o Po��r 144.000,00 que não cor-
mento do fUncionalismo, O sr. Cássio Medeiros, clusões da Reunião Eco- possivelmente já no pró-

Leglslat!vo. na� POdl.' .r�sponde ao multiplo da cujos respectivos. projetos em aparte ao orador, dis- nomica, fixando Jaraguá ximo número.

se� fem preceito constl-
quota' mensal. serão, no., devidó tempo,

tuclonal, extrava�ando o 'Es�e erro, só 'por si, encaminhados ao", Legis·
c�nteudo do pro,!eto am- impossibilita o Executivo lative.
pilar esse be.nefíc:o a to- de o sancionar. O aumento de beneficios
das a� carrelias ,lD!egran-' 4. Contraria, finalmente, nas propostas já envianas
tes d� q�adro _lln.lco .dos o projeto o interesae do � 'essa Alta Assembléia Trabalham os sm's_ vereadores - O orçamento para 1952 -
FunClOnariOS PublIcos do E8tado.

' Importa na despesa. de C S 1800000 d T E 'I T'
..

C
.

1 A
Estad,?,. . A sua sanção importa- cerca de Cr$ 13.863.093.80 r . , e aUXIlO a uma sco a ecm�� omerCla - u·

.

�odla, e certo, fixar e ria, no novo orçamento, _ (treze milhões, oitocentos I mentada a v�rba para o Departament�. MumClp�1 de EstrRdas de

r�aJustar o quantum �'cuja receita prevista atinge e sessenta e tres mil e Rodagem ..� Calçamento para a Avemda GetulIo Vargas e Rua •

illOda, .faze-Io nas carrel- Cr$ 319.000,000.00, _ em n?venta e trlts cruzeiros. e Marechal Deodoro da Fonseca - Contrato entre o Município e

·
�as afms..Mas somenle atribuir, só ao funciona- oitenta centavos) anuais .

o· Acôrdo Florestal - Sanatório para tuberculosos.
ISSO. .(Temlsto�le� �aval- Iismo estadual cerca de E o plano em elabora- /

canti - ConstJtUl.ç�O Fe- Cr$ 200.000.00000. ção estabelecerá a parte Graças aos snrs.· ve-I do contra tudo, é da- e da Rua' Marechal

deral - Comentarlos -
. 'restante. readores que constituem· queles que não ·tomam Deodoro da Fonseca,

Vol. II, página 164). E como em face no Quel', porém, o Execu- a Gamara local, o nos- sal de frutas ou gostam que �everá ser iniciado

A política financeira é, disposto, no art. 21, n. II, tivo deixar c�>nsignado so municipio' tem sido de fazer farol, exiblcio- em Janeiro a ser pago
no n08SO regime, diri�ida da Constiruição Estadual, que tudo está sendo feito um vanguard'eiro nas nismo rirJiculo, que a em parte pelos morado

pelo Chefe do Poder Exe- o global da proposta or- em exata proporção, Sem leis que organisam 08 sua mediocridade não res, em prestações até

cutivo, a quem cabe dizer çamenlária não p9de s!!r maiores gravames nem serviços m uni c i p a i s, permite prever. dois anos.

o montante que. poderá o aumentado, teriamos, para sobrecargas intempestivas servindo de modelos Daí existir quem seja Da Despeza, consta a

Estado dispender em de- dar acolhida ao projeto ou' tumultuosas para o para os demais mem- contra o calçamento de previsão de CrS ....•

terminado setor da admi· que cortar quase todas as erário estadual. bros do Estado catari- ruas, contra & capina- 20.000,00 contribuição do

Distração pública. dotaçÕes do Orçamento e E para não parecer in· nense. ção de estradas e até municipio para o Sana-

O aumento das despe- paralisam obra':! já inicia· coerenle, o Governo, com Os vereadores, t)om contra a energia elétri- torio para tuberculosos,
zas públicas, que no pro- das e matar, no nasce- o Véto que não podia rarissimas exepções �em ca,

. simplesmente por- a ser construido no

jeto oriundo do Executivo douro, outros empreendi- deixar de ser total, rencva, se dado a um trabalho que são iniciativas vin- norte do Es ta do, de

não alcançava a cifra de mentos que requerem concomitantemente, a ...pro- profic'uo que muito os das da � administração acordo com a aprova

Cr$ 3.000.000,00, anuais, atenção imediat� do Go- posta de sua iniciativa, honra perante a coleti- pública que não lhes é ção da recente Reunião

se sansacionado o projeto, verno, ligados a produção relativa à Magistratura, vidade jaraguaense, dei- simpática. São esses que Economica.

ultrapassaria a casa dos e ao transporte, corno se visto que não abdica do xando de lado o parti- preferem a ruina ou o Preve tambem a des

Cr$ 50.000.000,00. jam a solução do proble- direito, que constitucio- darismo apaixonado e retrocesso a éras da peza, a quantia de Cr$.

Ao ,primeiro aumento, o ma de força e luz, no nalmenre lhe a.ssisle, de exibicionista, para olha- pe d r a I a s c a d a, com 18.000,00 para auxilio a

Estado pode, sem sacrifí- norte do Estado, e o me- fdzelo, e espera, confiante, rem unicamente o bem' quanto que salve seu uma escola tecnica co

cios, fazer face, e a Men- Ihoramento de várias ro que. há de merecer o apoio coletivo e progresso do egoismo, pouco se lhes mercial a ser criada no

sagem Governamental in- dovias de grande trânsito refletido e sereno dessa município, acompanhan- dando que' 99 porcento I municipio, para forma-

dica d fonte' de renda; ao comercial. Alta Assembléia� do o rittmo moderno da pensem o contrario. ção da mocidade jara-
segundo, não. Ora, é cerro que o fun. São estes, senhor pre- administração. -x- guaense, nos diversos

Eis, de forma inequivo- cionalismo merece toda sidente, os motivos que Como em toda a par� .

A Câmara Municipal ramos da atividade do

ca, demonstrada a inob- a consideração. É pensa- me levaram a negar a te, tambem ha na ca-I aprovou em primeira comercio, contadores,

servancia dos tramites mento do Executivo (e já sanção ao proj�to n. 529, mara Municipal os do discussão, com diversas etc.

constitucionais, no au· foi declarado) que os ser- de 3 de setembro, resul· contra, ou' melhor um emendas, o projéto do Para a construção e ,

menlo de vencimenros que vidores serão condigna- tanle da emenda substitu sr. Prefeito que fixa a conservação de estradas

se quer outorgar. mente remunerados, para Uva apresentada nessa' Receita e Despeza para de ro�agem foi prevista
2. O projeto submetido que possam bem e melhor Assembléia ao projeto de Reitero a vossa' exce- o ano de 1962. a quaBtia Cr$ 386.420,00.

à apreciacão do Executivo servir. ter que, aumentando o lencia 08 protestos de Tanto uma como a A instrução pública

traz, ainda em seu bojo, e d' solução do seu vencimento dos Maglstra- minha mais elevada con- �utra foram orçadas em �onsome Cr$ 367.000,00,

outra falha que o inquina caso está, realmente, sendo dos Catarinenses, visava "ideração e di'stinta estima. Cr$ 2.692.666,60, inclui- a amortisaçäo do em-

de inconstitucionalidade; estudada e aos poucos, não deixar o Estado sem dos os Cr$ 666.666,60 préstimo e juros Cr$ ••

não indica, __ uma vez o como é natural, resolvidd. Justiça pela falta qe querr �riDeu BonihauselÍ, para o calçamento da

aumento, como é lógico, Mas há que convir que, a distribuisse. 'lovernador do Esta�o Avenida Getulio Vargas' Co"t. ". últim. pigi".

',CÂMARA MUNICIPAL

I.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos quatro dias do rnes de Setembro de mil no

58 .i::ii::.ivecentos e cincoenta e um pelas. sete horas, ne sala RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1
do Forum, no edif'icio da ::>refeilura Municipal de Ja· JARAGUÁ DO SUL STA: CATARINA

t:::.i:.:regué do Sul, reunidos os vereadores: Ney Franco. Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,Mario Nicolini, Adolfo Antonio Emmendoerfer, Fre combustível e acessórios. ii
derico Curr Alberto Vasel, Otaviano Tissi, Walte'r Lubrificação-carga de Baterias etc. iiIerk, Herbert Schneider, Kurt Hllbrecht, Alvim Seidel ii

,

e Artur' Oscar'Meister: Constatada a presença de... CONSÊRTO - REFORMA e RETIFICAÇÃO na AUTO-

::::::::i:::::!número legal, foi pelô sr, Presidente declarada aberta' ii MóveL e CAMINHÃO .

.

a sessão, peseendo-se logo a seguir a leitura da ata ii
Que posta em discussão foi pelo sr. Seidel' -requerl- ii SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO

'::

'.fe�e:r:���in:�p:�i���a �� PÖ��e��a���e��e'M�:ta���= lt::�.!::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::JJ I
'

ao Presidente da Assembléia, acrescente-se: sollcl-
o tendo providencias pera instalação de uma agencia
,t�legráfica em Corupá. Em votação foi a ata apro
vada com a emenda: Na hora destinada ao Expedi •.
ente foram lidos: um requerimento do' vereador Sch
neider requerendo expedição telegramas de congra
tuleções ao Preso Getulio Vargas e Dep. Jorge La
cerda referenre a construção de casas populares,
posto em' discussão, pediu e obteve a palavra o ve- Clínica geral médico - cirurgia de adultos e creanças

"reador Seidel' que solicitou fosse enviado um tele- -. Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
í.;-grama sobre' o mesmo assunto ao Presidente' da - Indutotermia - Bisturi-elétrico ,Eledro-cauterizaçãd
"'Câmara" Federal, embos requerimentos foram apro- '- Raios Intra.vermelhos e aluis.
vados; UJ11él tadícação do vereador A. S�idel, consí - ...---------...------,--.....-..

.

' �fr��:"�"� i�a��nd:��i�3aV�I?��� i�:��o ��nÃ��.�ç��: le�:�:�)��������;;;;��;;;�;�;�;;;;;;;;��;;;�;;;�;;;;;;;;;�;;:;;f���;;�;;;;:�;�;{t::::l}
.

, l'enviada," também, li Comissão, de Finanças, ". . .

. urna proposíeéo do, sr. ôeldel que refere-se ao cs-: H,H :: ......

"
,., HClnflR08 f CßHPlftlfIR08

'i
...... :: 11 li,

�inho do Morro PeéJli�no em Cqrupá; If seguir foi
. ii ii W····· . ..,'" ii ii ii

"i���Oue�ms�:i:e����:J�sd�I:�ra�:::ia��c!�s::����:� ii .Ii . =-����::�:��:::::�:�;�::��i;��:::::�:::::;�;�:�:;�:;�:: �i ii
.

eo Governedor do estado, aos Deputados do" PSD H ii pera trabalharem nas secções .de Esqua- i! ii
eleitos pela zona norte Carerínense, soli-citando apoio ii ii drles e Carplntarla. Correspondêncle a ,g ii
integral ao projeto .de origem do governo pedindo .,H 11 Caixa Postal, 55 .. ôão Bento 'do Sul' ou 11 II .

eberrure .de crédito suplementar de 21) milhões de ii II tratar pessoalmente naquela cidade na fá· :: ii
cruzeiros e' outro telegrama, 'aos mesmos deputados, !i li brica dá IN0BRA. ".,

'.'
" ii ii

.pedtndo aprovação "do véto do sr, Governador rele- ii ii Inútil aptesenter-se quem-não tiver' pratica". 11 H Q-s Pálidos 08pau�...áos, Eqo.

, ����ã�op:�i�e�j�b1eoY:�:���r:���r�' v��:�oor e�ei��: (í::�::»�����;��;���:����;�;;;�;;�:;;:���;;;{��:.�,;;��/�i�;;::;;:����;::i:;�;;��,:::::.:)) lados, AnGm.cos, Mie. que..... ,

felendosa favor �� expedlçãode relegremas reíerente .i Mag!!)>>; CrÍlilnça8 ",quftlc'a& "'•

-r-
." ao .ernpréstímo '.e congratuleções, ,nan, Iféstertdö-se, C·

· 'J p" FJ'lm'e's" :Kodail' 'e Weoa de ceberãt».· a (f,lnifICliçêo ·Iera. do.
I "porem,' intei.ramente .öonrra o r�legfatna que [solicitá �:: orrelg' uD' OVO: .i o' Q o' s, rta�atihos v.

o
S. . or::tn!,mo 'cr,m o .. -:' -: :'

aos "srs, Depurados ti· aprovaçãö do véro. :Coíri' a
,"

=Ó: ( .'
", ,.... -.', " .poderá Jl49úirir na C� -

,.
.rÓ: (. "

�palavr�' o sf·r:· "fi.:;S�h�,:eider'; eXdPr�s�o.u'8é ilt'-dJayor dó Bua .MI. Deodor� ,I. 136 8A REAL..
'

.' .: ,'Si, A '

..N· .' ..,fi.· H·, E'',··,,·'N', O."· .. j·L�.requenmen () 'suJ�trn",(l éJOI$:'. ernaiS ye.rea (j)res,;" a Telefone N' 39 _ C. Postal" 1�
..

.

.. "'; "

,\"

,1Ipro,vaçã,0 qo,�eS;llJo,De.J?ois.de ,b,asJ(IJ:J�e disçllfi,do 'fARAGUA DO Sl,TL l ""oSsur�'RONQUITESf' .:; \,:""'f" "." '." .. ,'o

;,,; foi ,ppSIO O requerimen'to elJl votaça(),' sengp äliro· .
," , .

,', " "
"

.

vadö 'pp,r.....m. ai.().·.··.. dâ.�:...c;I,.e.,·.·.{io.'.W.. s.".'� •.N\ a,d;,.'�,r, ..rria.)s.·'. h_a:,ve,·,'.I'I.�o.. ! ri"
'. '

.

S;lOta Cat:ü'iná'(

;,"� "
','08::""�

�,Vt.'IO' UEUnTno!· :' ;�_....;.:,�_;... ;;;�_:.:,;.� ; ;.. :..;.... .
',;,' "r ',"

. .•.. :'.
'd

7., '" {"" ,,""
-' ..-:" �!..,..- _.,._ ,....,� "': � � ta...rr.pi6es-- d�dK.e·r.ose.'netr.atar, fOI eSIg:nado· . ..,aril' ,8 proxJtlla sessao'.'o dia' lot·;, . (s ... V EIU.I .;, ·i·r ".,.' '" . � t';'; ';-i '.', �;i.;,.' r,; I <ii

. _ .. �". ,., '
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ra3, JaboÍlcabeiras, etc. - RoseIras, Dabllas. Ca-
.
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.

'. '��N�g�t:�t�'i:::D��LTA�;tõ O, .Dpu,tor. João: .Marc.ond�� de ,Mattos, Jl,liz de
'.

"

méliu,·Conlferas, .Palmeiras, etc., etc:

'J'
,Vende.-se uma bem USE o

.

Direilo. da Comarc� d� ,Jara;guádo Sul, Est{ldo. de

:peçam, Cat�
..
IOgO Ilustrado -: Leopoldo $eld.I - C.o.�upá, .

montada oficina:mecanica, ,Santa C,:Jtarina, Brllsil, na, forma da,Jei, etc ..,.,o'
�15lT com torno automatico, etc. Faz Saber a todos ,os ·que o' p�esen�e ed,ital de��� �t'?2R�,� �( bem como otima casa re- A all"L'B. SE APRESENTA S08 primeira Pr,�ç�,;· çom ;,0 pi�z(!) ge �vi'nte ,�j�S, vire1!l ou

, L;:::::;:::::;;;::::�::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::�::::::::::��:::::::....:::::::::::::::::::::::::::::;:::�\, sidenciaL, .Ú!OlERAS FORMAS. TAIS Q�MO:, dele conhecimento tiverem ou inter.essar p()ssa; que,
i! J. '. .' .

'.
, .,

'

., ,

' ii: . O m�tivo da ve�da, se- REUMATlSM.O. nndo eSSe pra�Q, hãp de, ser 'àrreíniilfadö P?( q!Jem
, H ,AUTO JARAG,UA S. A. .ii rá explIcado ,ao lOteres· :�CpAI6:�I,;:':! mais' dér e maior .lance dferecet>jnem' frenteas pQrtas
H Indústria e' Comércio ii sado.. F I S T;U L AS' do 'EdHicio do Forum, nO"dia 16' (quinze) de 9utubro
ii li Informaçõés na BoC. O-L C E R A,S vindouro, as 10 'horas, os ben� pertencentes a Alex

, H.. OFICINA. Serviç,o "FORD'�· ii Grafica Avenida Ltda ou E C Z E MAS Kühn, na ação executiva que fhe move João Emmen-
'

ij' MECÂNICA AUTORIZADO H São Bento do Sul com o �;.: � �.� : doerfer, e abaixo descrimi·nados:- .

.. �
__,: Rua Marechal Deadoró. _ J A R A G D,A DO S o L _,

ri Snr. Gustavo Raschke. MAN � H A S 1.) � Um terreno edificado' com lima.' casa de ma-
I li

"ELIXIR' ,OE NOGUEIRA" deira, de que são ,senhores e legitirnos possuidores,
:'�i Pôsto ,de Gasoliná - Depósito de Lubrificantes II Cure seus Il)a:les e poupe seu CONHECIDO HÁ 71 ANOS' situadO' nesta cidade, a rua Exp. Harry HadHch, n.
.. Lávagem - Lubrificação'. Carga de Acumu- .. bom dinheiro comprando na VENDE-SE EM rÔOA PARTE. 120, contando a área de 1.375 oIs2., fazendo, fIlenIe
r: ladores e Consêrfo de Pneus� II

FARMACIA NOVA
com 25 ms. na dita rua, fundos com igudl metrél_gem,.u .

.1.1 em terras de Tobias Mueller e pelo outro lado com

� Esta oficina está instalada em condições ii
• (?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i terras de Ambrosio Binder, com ii mesma metragem,

'., I:::/ji .' para efetuar- qualquer serviço de cot:Isêrto ou .:1••
:

••
:i

de ROBERTO M HORST. ii Pe ç a sem p r e li avaHadó em Cr$ 25.000,00.
reforma em seu automóvel ou caminhão, bem A que dispõe de maior sortlmen- li' H Cujos b�ns constantes/ do auto de penhora e

ri ,CGmo retificaç,ã() de motores etc. . .
.

ii to na praça e oferece seus arti
i:i: C A'f E BA.U E R'

.

il lIUtO· de aVdliöção da referida ação, �erão levados dt>
ii T d . -

d
ii gos à preços vanta]'osos. .. ,

iI . O os os' servIços sao executa. os:com
..

ii ii 'hasta' pública de venda e arremalação em primeira�. esmero, por 'competentes profissionai� e a pr�-· II Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua ii li praça, pelo preço da .avaliação, isto é, Cr$ 26.000,00
ii ços razoáveis. Também dispõe de!- sólda elé- ::��� '.: (vinte e cinco' mil cruzeiros) Assim serão os referi-
P- trica e oxigênio ..

'

. , . n
, , '

dos bens arrematados por quem mais dér e 'maior
X,:::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::�::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::!� O ANJO PROTETOR O E SEUS FI LI lOS É A ��ndc�S,o������on�sg��s��: :e���arex�%�n�d�S�n��;

�� r LOMBRIGU'EIRA MINANenRA quem interesse tiver, em o local onde se (lcham si-

rr � § � lMf � .ll)), 1 W,
. tuados, á rua -Exp. Harry Haqlich, nesta. cidade. E

\lJ .Bl .Bl !Vll. ßlll\ 11 Vermitugo suave e de prollto para que chegue a lnoticia ao conhecimento de todos

efeito . Dispensa purgante e dieta 1 se passou o presente edital Que será afixado as por.
SERVE PARA QUALQUER IDADE. CONFOI{- las do Forum, no lugar de costume e publicado peto

ME 9 ó. 1, 2, 3 e -4 jornal local «Correio do Povo». DaCilo e passado,
'Proteja a saúde de seus tilhos (;' a· :.ua própria! nesta cidad� de jaraguá do Sul, aos onze dias do

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em mez de setembro do ,ano de . mil novecentos e cin-

:. .

.

remédios .coenta e um. Eu, :Ney Franco, escrivão, o subscrevi.

A (a) João Marcondes. de Mé\tt�s, hliz de Direito da
Compre boje, mesmo uma LOMBRIGOEIR

Comarca". Esté'i conf.orme, o origina.l, dou fé. '

IIIIDCOR:&. pa�a o spu tUbinho. • 'd' li:::. I t'1: d b d 1951f um produtb :los Laboratórios Minancor<l. Iaraglla: O uU., '
,

,".

e setem ro e .

,

'-::- O I N V I L L li � "0 Estriv.ao ,. NÊY FRANCO
·:L '"

.

t

Câmara Munic ipal
Ata da Reunião Ordinária de 4·9·1951

Rua Mal. Floriano n .. 152 - JARAGUÁ

DESPACHANTE ADU�NEIRO
..

sÃo FRAC ISCO DO SUL • Santa Catarina
Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

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

Dispõe de pãteoe para depósito de madeira junto ao qua
dro d. Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
l1a t.rus, bem como armazém para depõsito de mercado
rias em geral, junto �os trapiches de embarques na cidade.

I
"

. l--------�
- Wal�emiro Mazureehen
e.SA 8IS.UBI

Encarrega, S8 de Embarques de ,Madeiras de ,outras
Mercadorias para � exterior do Brasil e

.

'L .

.

Locllldld.. Bra,Uelm

Despachante das principais fir!Das do Estado ,e
dor :F.stados Vizlnbos.

.

SANfiUfNOb
cd'", TEM

OITO EL�ME�TOS 7ÕNICO�': .':
,

'

o PARAISO DAS SEDAS e TeCIDOS FINOS
NAO SE ESQUEÇA

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

- Rua Mal. Deodoro N°. MT -

PadrÕeB, exclusiv()s
.

- Estampari� mo
derna e variadíssima - Sedas"Lisas de to-

.
.

. dos 08 preçQs.,

,
'

"Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tremendo· desastre
causou a morte de

Ocorreu o sinistro
e, a julgar-se pelo numero cinco e dez anos, todos
de ernbulenclas requisita- apresentando fratura no

das, grande numero de crenio ou esmagamento
feridos. Entre os mortos do torax. Dos noventa fe
figuram homens, mulheres ridos, trinta estão em es

e crianças. redo grave. Vertos já fo-
Até a meia noite de ram identilicedos. A mal

ontem tinham sido remo- oria dos feridos é com

vidos pare os hospitais posta de retirantes nor

de Barbacena varios feri- desrlnos, precedentes da
dos, que foram assistidos Bahia, Pernambuco e ou

por todos os médicos da tros Estados do nordeste.
cidade, requisitados pare Todos os medicos desta
prestarem socorros. cidade mineira foram mo

Parece que foram con bilizados, tendo trabalha
cluidos os n abalhos da do ininterruptamente du-

Redistro Civil recebida do Oficial do remoção do comboio pare rante tres horas.
.. Registro Civil de Rio do que o trefego não seja in- RIO. Em comunica-

Testo. rerrompldo, ção com a cidade de
Irene P. Günther Oficial do H b t Z h BARBACENA. -- Doze Barbacena, apuramos que

C· '1 o D"
um er o umac e,

f íd d
.

d
. .

hRegistro lVI do I. istrito
í

Edith Schade mortos e noventa en os epors a mela norte c e-

da Comarca Jaraguá do Sul, Ele, brasileiro, solteiro, é até egora o balanço gou elí um comboio es

Estado de Santa Catarinà lavrador, domiciliado e traglco do 'slnlerro ferre- pecial que transportou as

Brasil.
'

residente neste distrito, viario verificado a 27 qui- vitimas do sinistro, em

Faz saber que comparece- em Rio da Luz, filho de lometros daqui. No local numero de 353. Cerca de
ram no cartório exibindo os Roberto Zumach e de Ida do sinistro, houve qua- noventa é o numero de
documentos exigidos pela lei JungtonlZumach. dros verdadeiramente hor- feridos entre os retirantes
afim de se habilitarem para Ela, brasileira, solteira, rlpílantes, com gemidos e nordestinos, que lotaram

casar-se: doméstica, domiciliada e gritos doe feridos. as dependencias doe tree

residente em Alto do Rio Embora os carros não hospitais de Barbacena.

Bdítal n. 3.043, de 13 9-51. do Testo, .filha ds Alber- tenham tombado, ficaram Até 'aquela hora haviam

Anselmo Frederico Horn- to Schade e de Emma engavetados pela vlolen- sido encontrados
'

onze

. merding e Schade. cia choque, sendo ainda mortos O maquinista e o

Ivete Vosgerau incerto que o trafego pos foguista da locomotiva do

Ele, brasileiro, solteiro, Edital n. 3.048, de 20-9,51. sa ser restabelecido hoje. rapido, que engavetou,
comerciante, domiciliado João Leier e

_'

Dentre os doze mortos, sofreram ferimentos leves.

e residente em Joaçaba, Alvin� qirolla. ai_nda. não,. identificados, _

As primei�a� ob�erva-
filho de José' Hummer- ' Ele, .br�sIlelro, S.o���lro, ha oíro .cnençes, entre çoes da adrnlnletreção da

ding e de Anna Hom- come�ClárlO, doml�l1lado ----------------------
merding. e residente nesta Cl�ade,
Ela, brasileira. solteira, I

á ru� �eI. �rocoplO G.

doméstica, domiciliada e d? Ol�velra, filho �e Jo

residente nesta cidade, á se LeIer. e de Maria Sch-
rua Exp. Gumercindo da warz Leier.. . .

. Silva, filha de França EI�, _brasIleira., ��ltelra,
Vosgerau e de Rosinha do�estlCa, dOmIClI!ad� e

Vosgerau. residente n8ste. distrito,
na Barra do RIO Cerro,

Edital n. 3.044, de 14-9-51. filha de Francisco Girol-
Arno Benetta e la e de Maria· Kanzler.
Cilly Panstein

'

Ele, brasileiro, solteiro, Edital n. 3.049, de 20-9-51.
comerciante, domiciliado Eduardo Francisco Mann
'a residente nesta cidade,
a rua Marechal Deodoro
da Fonseca, filho de An

gelo Bene�ta e Emma
Gorisch Benetta.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Rio Branco, filha de
José Panstein e de The
reza Bockor' Panstein.

Edital n. 3;045, de 15-9-51.
Werner Bruno Alfredo

Egg('rt e

Cily Zölfeldt
Ele, brasileiro, solteiro,

[avrador, domiciliado' e Edital N. 3.050, de 21-9:..51
residente neste distrito, José Gomes dos Santos
em Itapocusinho, filho de

e Anita VoigtGustavo Eggert e de
Guilhermina Bolduan. Ele, brasileiro, solteiro,
Ela, brasileira, solteira, motorista, dOIn1ciliÇldo e

lavradora, domiciliada e residente em Mafra, filho
I esidente neste distrito, de Antonio Gomes dos
em Itapocusinho; filha de Santos e de Francisca de
Adolfo Zölfelàt Junior e Andrade.
de Ida Rohweder Zöl- Ela, brasileira, solteira,
feldt.

, doméslica, domiciliada e

. 19 9 51
! residente nesta cidade, aEdital n. 3.046,. de .

-
.

rua 29 de Outubro, filha
:AI�redo P�nter e

de FrancIsco Alberto Voi-
Andlelma �e�lßa Rab�ck gt e de Hedwig Linzmeier ----------

I
Ele, brasdllelr�'·foIJeIro, Voigt. 'Francisco de Paula, filha

av�ador, omICII� o. e
.

.
de' ,Eduardo Glowatzky e

resldont� ne.Bt� .dIstrItO, Edital N. 3.05t;,pe 22-951. de Angelina Kerupinsky.
em GunbaldI, fIlho �e . ','._
Miguel Pinter e de Sophla Antomo. Alv,e$ de Lima e

E para que chegue aQ co'

Horongoso Pinter.
' LUCia 010watzky nhecimento de todos,mandei

Ela, bl'asileira, solteira, Ble, brasileiro. solteiro, passar e presente t'dital que
doméstica domiciliada e

copeiro, domiciliado e re- �erá publicadQ pela impren
"esidente neste distrito, sidente em ::>aranaguá, fi- sa e ein cartório onde 3erá
em Garibaldi, filha de

lho de Clarimundo Alves afixado 'dul antI:: 15 dias. Si
João Rabock e de Elisa-

de Lima e de Maria Cae- alguem soub::r de algum im
betha Kunckel Rabock. tana .do&, S.ntos. peàimellto acuse-o para os

Edital n. 3.047, de-19-9-51. ' Ela, brasileira, solteira, tins legais
C6pia de Edital de doméstica, domiciliada e IRENE PEDRI GÜNTHER

Proclamas de casamento. residente neste distrito, em Oticial

RiO 20- Verificou-se um lornetro 32 'da linha da
pavoroso desastre ferro- I Central do Brasil.
viário n� noite do dia 20, Acredita-se que o com
a 27 qullometros de B�Ir- boio chamado rapido bel
bacene, em Mines Gerais, ano, que estava condu
quando um trem repleto zindo diversos retirantes
de passageiros chocou-se nordestinos, tenha sldo
contra outro, que seguia imprudente, pois, apesar
-na mesma direção. de ser permitido mals

'

de
As primeiras noticias do um trem correr na mes

desastre ferroviário aqui ma linha e em igual sen
chegadas dizem que o tido, há a sinalização, que
sinistro ocorreu entre as não teria sido respeitada.
estações de João Ayres e Tem-se conhecimento da
Antonio Carlos, no qui- existencia de onze mortos

e

�iltrud Bauer
I

Ele, brasileiro, soltei
ro, marcineiro, domecilia
do e resídente nesta ci
dade, á rua CeI Proco
pio Gomes de Oliveira,
filho de AlfredO Mann e

de Mariana Mann,
Ela, brasileira, soltei

ra, domeciliada e residen
te nesta cidade, á rua

CeI. Procopio Gomes de
Oliveira, filha de Max
Bauer e de EUa Bauer.

Nolas e Nalicias
'Porto Alegre. - Anto

nio Bernardes da Silva
cochilava na cozinha de
sua casa, ao lado de uma
graúde talha(pote),tendo
ao colo sua filhinha Li
gia Terezinha.
A chuva, tamborilando

nos vidros e no telhado
convidava a um sono.
Ao despertar, notou a

falta da criança e ato
nito verificou que 'en

quanto dormia, sua filha
caira de éabeça na ta
lha perecendo afogada.

-x-,'

Rio - Informam de
Belém do Pará, que uiD
bando de ciganos per
corre as ruas da cidade,
implàntando a intranqui.
lidade nas familias, es

tabelecendo mesmo pa
nico. E' que na cidade,
corria insistente a noti
cia de que os ciganos
estavam raptando crian
ças para mata-las e ex

trai!" o figado, com que
eles afirmam, farão re

medio para cura da le
pra.
A policia, á vista dos

boatos que corre-a tomou
sérias providencias so

bre o caso.
-v-

'Belo Horizonte - Em
dez anos dobrou o nu

mero de acideQtes em

ferroviario
.A.

'onze pessoas
perto ,da cidade

Central do Brasil adian
tam que nenhum carro

descarrilhou ou chegou a

tombar
De acordo com as mes

mas informações, li cause

do desastre teria sido o

desrespeito á elrrelízaçêo.
BARBACENA. - Du

rante toda a noite e ma

drugada grande foi o

trabalho nos hospitais
locais, em consequencla
do desastre ferroviario. A
Prefeitura, o Non,o Bata-

----�------------------.

fstá disposto O Doverno a atender os tra�alhadorel
Casas pequenas, mas duladas de conforlo

RIO. - Os institu- xima semana, reini
tos e caixas de apo- ciando seus trabalhos
sentadoria se cons- recentemente " inter
truíssem casas para ronpidos, a Comissão
os trabalhadores nos de Habitação Popu
terrenos que possuem lar, constituida 'pelos
resolveriam esse an- ministros do Traba
gustioso problema, lho, prefeito do dis
que o governo pro- trito Federal e pre
cura enfrentar agora sidente da Caixa Eco
- foi o que declarou nomica e Banco da
o ministro Seadas Prefeitura, Nessa oca

gas Viana. Disse aio" sião, será estabelecido
da que seriam neees- um planoßeral de
sarias quatro milhões construção de casas,
e quínnentàs mil mi- que deverá estar con
radas para solucionar cluído até dezembro,
essa questão.' Disse para início das óbras,
ainda que o presi- no maximo. em ja-

Belo Horizonte. Em 1940 d�nte da Republica neiro de 1951.
'

houve nesta cidade 4682 nao quer a apresen
acidentes e 4717 acíden- tacão de projetos nem
tados. Em 1960 r.egis- de "maquetes", 'com
traram-se 10.0�8 aCI�en- puro sentido dema-
tes e 10,223 aeídentados, .' .

numeros superlor ao de gOglCO._ mas SIm a
RIO _ Foi recebido

baixas sofridas pela FEB execuçao d� �m pro- pelo ministro do 'I'raba
na campanha na Europa. grama pOSItIVO que lho o presidente do
Esse aumento se. deve estabeleça uma série IAPETC, professor Os

em parte ao �resclmen- de construções ime·1 car Btevenson, que se
to da população que du-

diatas e a preços fazia acompanhar de di
rante os ultímos - anos

b
. retores dos departamen-

elevou-se de 10% ,alxos_. tos da referida autar-
. -x-:_", E COnCl?lU: quia. O prof. Oscar Ste-

RIO -, O aVIa0. Dou- - PreCIsamüs aca- venson referiu se, então,
glas - DO 3. prefIXO P�- bar com o sistema á situação do Instituto,
484, da R.eal e que d�I- atual de construÇãO tendo o_portunidade de
xara o RIO rumo a Sao .

d b 1 declarar que 1\ divida
Paulo' f')i encon�rado em tIpOS e pom a

da União para com o

desped8;ç!ldo na praIa_ d� Oll apartamentQß. mesmo ,atingiu a 130 mi
UbatumIrlm, no mUDlCI, ' Os trabalhadores lhões de cruzeiros e se
pio paulista .da Ubatuba. não gostam e nem el)contram' bloqu'ead08
Todos 0.8 trIpulantes e

recebem bem essas nos bancos cerca de 100
passageIros pereceram. '-

Q
. milhões de cruzeiros. O

A lista. de,.passageiros c?nstruçoes.. uerem
presidente do IAPETC

é a segumte. Hans Mart- casa proprIa, com fez ainda um relato das
ner� Eric Mal'tn��, _

A. pequeno quintal e mêdidas que vem adotan
WeIss, Carlos Co�rml e nisso, o governo os do para comprenssão da�
Roberto Lessa. Trlpu.lan- atenderá. despesas e a melhoria
tes: comandante VIdeo

R
.

á dos serviços do IAPETC.
Munhoz, co-piloto. Arlin- ,eumr-se- na pro·

a
do pagotto, radIO-tele: uma ponte sobre o, Rio telegramas ou carttJs, àgraflsta F?rtun!lto Rodrl

Itajai do Sul. Sociedade Britanica In-
gues, �aqllss�rla Aurea

-x- terplanetária, para re-
Guarmerl Pél ez.

Mexico _ Catorze pes- servar lugares no pri-
-x - - soas morreram queima- meiro «Astrobus», com

FPOLIS -, Regressou das ou ficaram presas, destino à Lua.
do Oeste o Governador nos escombros de um, Sabe-se que varios
do Estado ónde inaugu - cabare incendiado neste cientistas, que participa
rou obras publicas e ins- capital. Dos mortos, dez ram do Congresso Inter

pecionou serviços. Entre eram mulheres. Um to· nacional Astronautico,
aqueles conta se a ponte tal de noventa ,pessoas declararam que daqui a
sobre o Rio Corente, na ficaram feridas no de- uma ou duas decadas as
estrada Curitibanos-Vi- sastre, vinte e seis gra- viagens interplanetarias
deira e a estrada Taqua- vamente. Cêrca de mil estariam n,o domioio das
ra Verde, em Caçador, pessoas encontravam-se I possibilidades.
que liga esse prospero 'no cabare, quando irrom -x-

municipio á estrada es- peu o incendio. Campinas - Um gran-
trada estratégica Porto -x- de desastre registrou-ss
União-Pálmas. - Londres - Após ,os domingo ultimo nesta:
No trajéto de sua via- trabalhos do Congresso cidade, quando o Ciqe

gem, o governador pro- Internacion8'1 Astronau· Teatro Rink desabou em

nunciün importante dis- ticü, que teve Jugar na plena matinée, matando
curso em Rio do Sul, semana nassada:em Lon- vinte e uma pessüa e

onde disse da sua inten- dres, mais de 5000 pes- ferindo cerca de oito

ção, de mandar construir soas se dirigiram, por centas.

Ihão de Caçadores e a

Escola de Cadetes da
Aereonaunca prestaram
ímedletemenre todo o au

xilio possível, mobilizando
as suas embulancias, me

dicos e enfermeiros. A
Central do Brasil provi
denciou a remoção doe
comboios, esperando mals
um pouco para desimpe
dir a linha e normalizar
o trafego. Os morros se

rão sepultados no ceml
terlo local.

Deve t 30 milhões
ao IAPETC a União

. I
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REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS
Frederico Jacobsen - Requer licença para cons

truir um mausoleo. Maria Felippe Cardoso - Idem
Idnm. Willy Krisanski • Idem Idem. Rodolfo Eg
gers Junior - Requer licença para pintar externa
mente o prédio de sua propriedade. L. Bonato & Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Cia.· Requer baixa do imposto sobre Bar e Res- Sul, no uso de saaa atribuições, resolve: Conceder
taurante. (iustavo Tank - Requer licença para fa- licença de 30 (trinta) dias ao funcionário Lucia
zer uma cerca de sarrafos. Stanislau Piacetzni - Kuroli Hein, Professor Padrão G. de acordo com

Requer licença para construir casa de madeira. o Art. 164 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Olimpio Parnplona - Requer licença para construir Civís. Registre-se e Cumpra se. Prefeitura Munici
casa de alvenaria. Adolf Volkmann - Requer trans- paI de Jaraguá do Sul, 12 de Setembro de 1951.
ferencia para seu nome do imposto s/estabeleci- ARTUR MÜLLER· Prefeito Municipal
mento comercial adquerido de Erich Baptista. Luiz
Ma�s - Requer licença para estabelecer-se como

Decrete N.· 32mercador de frutas. Generoso Bona - Requer li- "

cença para estabelecer-se Com Botequim. Setern- "-

brino Bona _ Requer licença para estabelecer-se Artur Müller, Prefeito Municipal de leragué do

com Barbearia. DESPACHO _ COMO. REQUER. Sul, no uso de suas atribuições, decreta: Art. 1. -

Quiliallo Martins - Requer certidão de seu tempo Fica anulada ii seguinte: dotação ôrçamentérler-
de serviço como professor municipal. DESPAnHO - 5.24.2

.'
.

.

. ,; :.. 27.M2,30
CERTIFIQUE-SE n08 termos da informação. ,A.rt. 2. - Por 'conta dessa �nulaçao ftca aberto

Empresa de Transportes Frenzel S/A. _ Requer I
o credito d.e e-s, ?7.M2,SO, suplementar. as verbas

licença para instalar bomba de gasolina para uso orçarnentartas seguintes:
.'

; interno. Joaquim Atanaaio da Costa - Requer al- 2.9�.2 , . 6.00?,OO 2.94.S
.'

. 4.000,00
vará de habite-sé. Paula Voigt - Requer licença 8.1:3.1 . • 7.M2,30 8.2!.1 .

:
- 10.000,00

pai a construir um mausóleo. Miguel' Miranda Oou- Art. 3. -. Est� decreto entraraf,;�rn, VI�O� ne da

tinho _ Requer licença para construir um buracão re de,�ua publlc�çao, rev�g�das as dlsposl�oes em. J F� ACO':> E AI\I:MiCJ" J

_ em s/propriedade destinado a deposito de lenha. contrario. Prefeítura Munlclpal de ja�agua d� .Sul, VINHO �';;��OTADO
.\lbertQ Esbardelatti - Requer licença para cons-

t3-9- 51. ARTUR MÜLLER - Pref�lto Munlclpal. , .• S I L V E I R A ••

truír casa de madeira. Johannes Anton August OCTACILIO P. RAMOS - Dir. �o l?�P. Exp. Impregadó;&I( wu w:Bendhak . Idem Idem Idem. Alfredo Reck - Re- ALZIRA M. MATHIAS - Escrlturérto «K».
TosHI

quer baixa do imposto sobre caminhonete. Gumz Reproduzido por ter saldo co-m incorreções
Irmãos Ltda.• Requer licença para .estabelecer-se Resfriadoe
oom posto de desnatação em Garibaldi. DESPA- Bronquit..
CHO - "COMO REQUER". Lucia KuroH . !tequeI Decreto N. 33 E.croful.o••
(30) trinta dias de licença. para tratamento �e sau- . Convalescença.de. DESPACHO - CONCEDO a licença de 30 dias. Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá VINHO CREOSOTADO
com ven�imentos integrais. Edmundo Lomba,rdi . do Sul, no uso das suas atribuições, decreta: Art. É UM GERADOR DE SAÚDE.

Requer hcença. para colocar uma placa c0!ll o.s. se- 1. - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 35.807,70
gumtes dlzer�8. PADARIA .JARAGUÁ, e CIentIfICaI,: (Trinta e cinco mil oitocentos e sete oruzeiros e �========�=========ti>
que transferIU. s.ua Padllr�a �a Estrada Jaraguá, setenta csntavos] por conta do excesso de arreca- I'

.

-

II
I?,ara a Rua Presidente Epitacio P�S80a. J)oESP�. dação do corrente exercício, para pagamentos, de II "S/A. E!MPRÊSA DE! VIAÇÄO AÉRE!A RIO GRANDE!NSE!" "
(JHO - AVERBE·S� a transfereneia do efltab�leCl- <Restes á pagar». Art. 2. - Este decreto entrará II ' �.VAR IC "

limeuto - concedo a Iicença pa�a a placa. FerdmaI_l- 'em vigor na data de sua publicação, revogadas as

II )I.vlõ•• diariamente para o Norte e Sul do pala I�do Alfredo Lange � l!-equer licença para construir disposições em contrário. Prefeitura Municipal de ,
casa de madeira. DESPACHO - INDEFERIDO, de Jaraguã do Sul. 17 dp. Setembro (je 1951. II Ás 3as. 4<\s. e 6as. sabados I! domin- II
acordo com a jnformação!, .

ARTUR MÜLLER _ Prefeito Municipal II Para o '�orte gos, com avião de Ll�HA. T II
Diretoria do D.E.E A.S. da Prefeitura Municipal OCTACILIO p. RAMOS'- Dir. do Dep. Exp. li.

As zas, e sas. CGm aVlã� MIX ...O. II'de Ieregué do Sul, 20 de Setembro de 1951. ALZIRA M. MATHIAS - Escriturário «K». II Para o Sul Ás 3as. e sabados, C(Jm avião de LINHA
I�'

II
Ás 2as. e sas. fel: as com avião MIXTO II',-------------- - _.-_. -----, - E S C A L AS,.

BOM PARA '1 �I Porto Alegre, Lajes, Florianópolis, Itajaí, joinvile. �J'
TOD As AS ID ,II, Paranaguá, São Paulo, Rio de Ian-iro e todo o in-
"

- ADES terior do Rio Grande do Sul II
II NOT�:- Agentes da "K.L.M." - Cia. Real Ho- II
II landez� de Aviação. Fornece-se bilhete". para qual- II
II . quer cidade da Europa,'

, "
II Venda de pa�sagem com o sr. Emanuel Porto Machado, ti
II Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 'nrs, 228 a 234 II
II em J araguá do Sul. n
�:::=-============:=6)=======:=::====-::::==fi)

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Dep. do Expedierite

t1ftnlllllllfl�i�l�ntIl1IIIIIIIfi1l�
CASA DAS TINTAS

Werner Konell

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Portaria N. 53

A MAIS ANTIGA CASA' DE JOIlVVILE

I
Leva ao conhecimento da praça que

. fechou

s.ua
filial desta cidade, agradecendo

a preferência que sempre lhe foi da d a e

continuando a disposição de sua amavel Ire.
guesia em Joínvílle, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

ell.Eel
Tintas para Pínturas de Casas, Móveis,

Maquinas, Caminhões; Automóveis, eto.
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas

- Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para janela.
MAT RIZ:

RIJA DO PRINCIPI, 860,
Lider do Comércio da TInta.

"._..,..__ .._-- /

Proibição
Proibo terminantemente

a entrada de animais' e
aves domésticas, do sr.
Alvino Weise, em minhas
plantações. '

Não me responsablllza
rei pelo que possa acon
tecer.

Rio Cerro, 10/9/5 t.
, �,.

Papél Celofan'

Aalegria infantil em casa, na escola e nos

brinquedos é indicio de saúde. vlgõr e
energia. O a.OTONICO FONTOURA,

. o companheiro constante da çriança
sadia, é o mais completo fortifican
te, bom em todos os perlodos da Vida.

branco e de côres

RECEBEU E OFERECE
SOCIE!DADB GRÁFICA AVE!NIDA LTDA.

Advocacia - Contabilidsde - Seguros
,

o Planos econömícos e contábeis de- en-
tidades comerciais, índustríaís; 'agrícolas e civis
de fins econômicos, j, ,,'l; ;.�< '

, -:-" DE I O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
• Elaboração de: :;,ç:p�trIlJQs: ,e escritas -

CI .

Di reito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de
I)eclarações de firmás jQdiv:iduais e coletivas -

. '.1
- Santa Catarina. Brasil, na forma da Lei, etc ...

Legalização .... Minutas, pâra lançamentos inioiais � <:.: Faz Saber aos, que o presente edital de citação,
; de escritas - Impasto ;de ReItda. .

i _ � '" ü com o prazo de 'trinta (30) dias virem, ou dele norf-
• Fuzões, encampà�ões e alterações so- � = � '5 § da tiver que, por parte de Ouo Leverenz foi propos-

oiais - Modificações de tipos jurídicos de so- 'cu' E t; -:; z ta neste' juizo, uma ação executiva.....contra Alvino
ciedades - Aditivos de' contratos _ Atas _ Mi- 'i •

� I.J
-<

Konell para a cobrança .da importância de treze mil
nutas para lançamentos r,elativos as fuzões, =- � -E :: cruzeiros (Cr$ 13.000,(0) juros, custas a honorarios
encampaçõeR, alterações e mOdificàções sociais.. I • � � '" do advogado e como esteja ausente delita comarca,

o Distratos sociais _ Cancelamento de
I
liiI :E E -E � residindo em .lugar incerto e não sabido o mencio-

firmas _ Levantamento de balanços _ Minutas [' Magresa = .Ii!D ;i3 : ,g � nado devedor, pelo presente edital cita a Alvino Ko-

para os lançamentos relativo� s liquidações. Cançaço =! fi � 'O Õ _
nell a sua mulher Hilda Konell, para den�ro do prazo

PaHidez eS A!\ o :S ._.g I�gal constestarem a ação e para todos os seus d�-O Perícias judiciais e extra-judiciais - Re-
F : � � '" mais termos até fina!, pena de revelia. E, para quevisões e Parecer - Assistência. técnica contábil, faqueza I ::. o. � � chegue a notícia de todos, mandou expedir o �resente,jprídica e fiscal.

É indi,peDlayel M
V1')J :tl

...c:Q que será afixado ,110 lugar de costume e publicado
• Assuntos trabalhistas - Naturalizações - _g ,,�.� ã no Diário Oficial do Estado e jornal local. Dado e

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer- o uso do CI • � 'e b passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze
eiais em geral. -= Al Q -< dias do mes de setembro do ano de mil novecentos

o SUB-AGENTES DA COMPANHIA I O O O L 1'1 O 5 � l1l e cincoenta e um. Eu, Ney Franco, escrivão o subs-
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN-' �

Q:;
crevi. Assinado) João Mareondes de Mattos,- juiz de

GA": - Fôgo _ Transportes _ Acidentes Pes- DE ORH
direito. Esta conforme o original do que dou fé.

.

"

Jaraguá �o Sul, 3 de setembro de t951.soais e do Trabalho - Automóveis - Respon-
sabilidad� Civil - Fidelidade. . O escrivão - NEY FRANCO

I
( Rua Mal., Deodoro 136 ....:: Caixa

p.
ostal_:_J9 lampadas mazda e p�ílip51 am\'\@Y@����t.=.\ttã\��®:'@�@'!@@'r@)®�, . , 240 Watt «durabilidade (/$...:v �.��.��.���.��.� •

@J
.

- JARAGUÁ '00 S�L - , dupla» tem sempre em � Tosse Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados -

�"""""""""""""""""'__""'_'''''''''''''''''''''''''''''''''''_iii-'''''''''''� stock a CASA, REAL.
� TODA'§ AS LVIOLÉ§Tt�§ DO ßPßRUHO Rf8PIRßIÓRIO �

pro�� I .. Ençontram aUvio ImeC!llato com v uso do IVEIS CI�O, a mais. c<:mhecida e.m It&)'·.,
,""

..

,I' �, C 0. m p a r .á v e I.
�todo o BraSIL Para maUl mformaQões,

.

�, . ". .c"
.

,

...

..

e.venda, com o seu represéntante nesta (@,.,OO-I-'lo,'líl·'do·Hn'UI-oopotolonen?e. .... ..,.f'.ff CIdade, a. fábdca
de Móveis �e ADOLF . \.' '1""/. clZ'".

.

'. .,' I:
.

,L
.

I: I: �I: �
W�!A B��� I ·HERMANN SCHULTZE, sIta a

Rua� ,'�; ....
;.:''':. ;.;.' '..

'� �
,

.

4 Barão ,do Rio Branco. N. 9�4 ." '.,
. '.) :.:PE�TO.�A� M�I§ -:ON�E�ID� l'i� B-';'A8!L �

��..-.4>---�� , �� it®@Ã.®®.i®@.i.®@i®�@1®®l®®l®®i@�@l®@.i..®@,JS

FONTOURA'

Edital de Citação

Ä Cornér:cial Ltda.
IIOT'ONICO
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Edital de Primeira Praça MINISTÉRIO DA GUÉRRA 5a. REGIÃO MILITAR

..

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de ESCALÃO TERRITORIAL
Direito da Comarca de leragué do Sul Estado de

'
,

S�nta��zats��:� �r�J�sn�sf��aod�r!:�n�!c'�'difal de I Atenção Convocado Chamado ao Serviço Militar em 1952
pnrnerra praça, com o prazo de vinte dias virem ou

�ele conhecimento tiverem ou tntereeser p�ssa, que.] DIAS DA INCORPORAQÃO ,7 de Ja.neiro e I: de Setemhro de 1952
fm�o ,:sse pra�o, ha de ser arrematado por quem

i
• I • I •

mais �e.r .e maror lance oferecer, em frente ás portas'
- Os Convocados do MUnIClplO �e Jaragua do Sul da. CLASSE de 19�3 e das anterlOre.s em

do Edllícío do Forum, no dia 15 de outubro víndou- falta com o SERVIÇO MILITAR deverao comparecer na localidade 'de Jaragua do Sul de 24 (vinte e

ro, as 10,30 horas, o imovel penhoredo a leão Ctsz quatro) a 26 (vinte e seie) de OUTUBRO de 1951 a fim de serem INSPECIONADOS e SEL.ECIO
na ação executiva que lhe move' Gentil Schwinden' NADOS. Todo oonvooadö- julglldo apto "A" ou "B" em IN'SPEQÃO de saude, deverá comparecer, 30
e abatxo descriminados:-

"

, dias antes da INCORPORAÇAO, na JAM para sabere- em que quartel vai ser incorporado J

1.) - Um terreno, merade do lote de terras n. 25
- em que data devepä embarcar para ser incorporado

da Linha Guarani·mirim, distrito de Massaranduba' - ou se foi incluído no EXCESSO DO CONTINGENTE
contendo a érea de llt'.OOO mS2., medindo 110 ms: - Para maior esclarecimento devem procurar a JAM ou RA local.,
de largura, confrontando ao Norte com terras de
Adolfo Beiz e filhos, ao sul com ditas de João Bi
sewski, 'a Leste com as da Wadaw, Radwanski a
Oeste com a outra metade do lote n. 25, dos ven'de-
dores, se!" bemfeltôrlas, adquirido por compra feita .....__�.....--__._,... .-..--__�____

a José Císz e e/mulher, conforme escritura lavrada � F
".

C tnestas notes, em 24 de abril de 1934, transcrito no � armacla entrai
registro de imoveis desta comarca, no. livro n. 3

I
DE CAKLO§ .HAJFEKMANN ,

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
fls. 123, sob n. 8.681, avaliado em Cr$ 10.000,00. -"",' .

.

"A M A I SAN TI GA", ,
� 'Direito da Comarca de Jardguá do ôul, Estado de

Cujo Imovel .constante do euro de penhora e euro •
.

': � Santa Cerarma, ßrestl, na forma da lei, etc...

avaliação da referida ação, será levado' em hesta � Av. Getubo Vargas, 218 - Jaragua d. Sul - �. V. �
.

Faz Saber a todos os que o. presente edital de
pública de. venda e. ar!em�lélçã? em .primeira praça, '�Dro�as �a_cionais .:e. estrao,gé�ras, encontra-se, � primeira pr�ça, com. o prazo d� vinte dies, virem, ou
pelo preço da avallação, Isto e, e-s 10.000,00 (dez I

a dlsposíçêo do dlstlnro publico, apresentando

� �ele conhecímento t�verem ou m�eressar possa, que.
mil, cruzeiros). Assim será o referido imovel errema- serviço criterioso e Precos Módicos. findo esse prazo, hao de ser arrematado por quem

t�do por quem mais dér e maior lance oferecer, no ----.� �,__ mals �é.r .e maior lance ofer�cer, em frente ás portas
dIa, hora e lugar acima mencionados, podendo o ' do Ediüclo do forum, no die 16 de outubro vlndou
mesmo ser examinado por quem interesse tiver em FITAS e APARELHOS 1'0, as 11 horas, o imovel pertencente e penhorado a

o local onde se acha situado, no distrito de M�ssa- ,Leopoldo Bernardo Eickhoff, na ação executiva que

randuba, municipio de Guarâmlrlm. E para que ehe- DUR E .X'
lhe m.0�e Clara Hruschka, cujo imovel vae abaixo

gue a noticia. ao conhecimento de todos se passou descrtrnlnado..
, . _ . . .

o presente edlral que será .afixedo as portas do Fo- 1.j - Um .prédlo 'de construção sólida, de dois
rum, no lugar de costume, e publicado pelo lornal ] Grande sortimento recebeu e oferece pavimentos! edifica�o no terreno de propriedade· de
local «Correio do Povo. Dado e passado nesta ci- j\ugusto .EI�hkoff SItO a ,ruil C�1. Fernando Machado,
dede de Iaregué do Sul aos onze dias do mez de Soe. Cráfica Avenida LIda. s/n. no distrlro de. Corupä, avaliado em Cr$ 60.000.00.
setembro do ano de m'il novecentos e clncoenre e Cujo imovel constante do euro de avaliação e.

um. Eu, Ney Franco, o subscrevi. (a) João Marcou- il!�!lIlE!liE!!l=il!!!!!!l�!:�I�IiEE;-mEE!::!!!!!'d!!!Ei:�:!I.! auto de ,p�nhora da referida ação, �erá levad? �m.des de Mattos, Juiz de Direito da comarca.' cEstá III O R f7 E I\) A TO', I A L T E R I hasta pública de venda e
. ar�em�taça.o

.

em pnmeira

conforme o orlglnal, dou fé. ·1'11·
n 1 1 I \ W 1 \ - ,pr�ça, pelo preço fj� avallaça?, IStO�, e-s 5�.OOO,OO

Ieragué do Sul 11 de setembro de tQ61. M ÉDI (j O lU [clncoenta mil cruzelros). ASSIm sere o refendo bem
,

. "'111
"

I arrematado por quem rneís dér e maior lance ofere-
O Escrivão - NEY FRANCO .g CLINICA GERAL. - C:RURGIA - DOENÇAS cer, no dia, hora e lugar eclrna mencionados, po-

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!== I DE SENHORAS - PARTOS I dendo o mesmo ser examinado por. quem Interesse

Fábnea de Ferramentas Agrl'lto.las ::: ULTRA SOM - Tratamento moder f- ... tiver, em o l<?c�1 ond� �e acha situa?o. E para que
" "III .,

no e e I

I chegue a noncíe a publico e conhecimento de todos,
DE PEDRO R�NaEL :g mente, p�la� ondas ultra-s0!l0ras, da.s Dor�se, .. se passou o presente �dit31 que será afixado no lu-

Estrada Jaraguà Esquerdo " III Inflamaçoes. pore� I r�umátICas, artrJt�s, lum- I gar de costume, as portas do Forum e publicado no
:.. �agos, n�vralglae., �latICa. Ab(te�sos, furun,culos. :,. jornal local «Correio do Povo». Dado e passado,JARAGUA. DO SUL. -; wrA. CArrARI�A: I mfla�açao dos seIO,s. dos ova�los, d� prostata. II nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos doze dias .do

Executa-se qualquer serviço de ferramentas ·1-
Afecçoes da pele, fl;;tulas, var!.zes e ulceras re- I� mez de setembro do ano de mil novecentos e cin-
beldes. Asma,. afecçoes do estomago, etc... II. . - .

agrícolas para uso de lavour�s, como: .,. MASSAGENS ELf:TRICAS _ Tratamento !l. coenta _e um. Eu, Ney Franco, escr!vao o s.ub�crevl.
Machados. Enchadas Foiçes etc. I das Paralisias com reativação das funções I

(a) Joao !':1arc_!)ndes de Malfo�, .

JUIZ de Dlr�lto d�
Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pedido ::: musculares e nervosaSt Atrofias, fraquesa fun- .

comarca. Esta c�nforme o ongmal, do que dou fe.

;i;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;oo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__iiiiiii._ lU cional dos músculos em ,geral, da bexiga, or-
Jaragua do Sul, 12 de setembro de 1951.

e •••••••• Biciclelas s u é c a s das Ü-, gãos digestivos, etc... '1:': O Escrivão - NEY FRANCO
melhores marcas, V. S. IL ONDAS CURT

..
AS' -

D.IATERMIA
-

ELETRO-1Como o trabalho tem p o d e r á adquirir . na �I CIRURGIA :- ELETRO-COAGULAÇÄO 1_ ����� .....@8 .... 8i!I@@8"1W'"
sido torpemente caluniado Casa ReaL

m"". BANHOS DE LUZ ._ Raios ultra-violeta e A L E X K ir H N •

e aviltado! Entretanto; sa- 'infr"l-vermelho...
'

FERRARIA
bemos que é tão saudável ,

DI' CONSULT0RIO - R u a dos Bomheiros I ) ,qüanto a água pura, tão PREFEITURA MUN!CI- II. (Jardim Lauro Mualler) esq. Rua 9 de Mal'ço � Consêrto de �arroças, troIes, etc.
bom q�a.nto o pão, e tão PAL DE JGUÁ. DO :sUL ii das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas -I �.

Ferraçao de cavalos

ne�essa�llo q�antho o a�'d EDITAL I' RESI.DÊNoIA-RuaMinistroCaloge.ras,350
.

Rua Exp. Harry Hadlich - la.raguá dO�SIuem e e
.

nao
_

a �au e Fone 305 - J O I N V I L L E _. S. C. I
.

.

'ti ,)

nem alegrIa, nao ha paz I .._.... III _..,� 1!!!D II!!ti! 1i!B�H8�� ,

nem honra,
.

não ha espe- pe ord�� do Sr. Pra- id�8III!!ESl:=�_IEi\EI'lIiE!_: ''!i!i!!! I.·' ,

rança nem consôlo. Cha· feIto MunICipal de Jara-,
�

: ; :. ;................. Prol·bl·ça-O Camareira

mamos honrddo única- guá do Sul torno públic'o 1["·
······•················•••••···••·•·••••·.. · ..·· .. ··•·· • ..··•···•· ..•····•..··--····.. ·�·····�··..·•·..·.:il

.

mente aquêle que paga q�e, durante o corrente ii ••,: .11110 •• '8111 ii Proibo terminantemen- pa���f�s���e;��inuv�:. no

-com o próprio esfôrço - mes de Stltembro a.rreca- ii M p ii te a entrada de pessõas e Q f I ....

direito de viver, e ladrão da-:-se. na Tesou.r�rla da ii form:do pela faculdade de edicina de orto Alegre ii animais, em minhas pro-. ale:ã�. a e ,português �

aquele cujo trabalho 'não PrefeItura ;MUnICIpal de H. Operações - Ooenc�s de Senhoras � �� priedades, sita uma no

justifica sua existência e Jaragu� do Sul e na 1n- ii Cllnlca Geral - Parlo sem Dör ii lugar Rio Bracinho e

qlle não devolve a vida a �erldenCla de Corupá,. o li Alta Ci!,urgia com Aparelho de Anestesia Gasosa II outra em Santa Luzia, Enguliu um apito
parcela de amor que lhe Impo�to sobre, «Industrias ii Consultório e Residência: ii sem minha licença.
deu o ser.

e Pr!flSsiies�, 2. semestre. ii ii . Lisboa, - Rey Santos
- Nao sattsfasendo. o pa- i

..
i Jaraguá do Sul '- Rua Benjamin Constant i.i. Não me responsabilizo conhecido J'uiz de futebol

CONSTANCIO C. VIGIL .

'dA
•

d'DL' d S
gamento no referido mêl:l, �i ex·resl encla o r. UIZ e ouza

. H pelo que possa aconte' português, enguliu um

ficará o con tdbu in te su - >:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J.-::::::::::::::::::::::::::::�I Cer. api lo. qua ndo referi ndo

ieit.o a multa de 10% so-

'1_ -,
Santa Luzia, 20/9/51,. uma parfidÇl, Jevou uma

bre o
.

referido· Imp � to· C A L C A DOS bolada no rosto, que lhe'
Proibo terminantemell- no primeiro mês, sendo I RGO' Inacio Tomaselli quebrou vários dentes.

te a entrada de animais então feita a cobrança - . I

Iem minha propriedade. judicialmen te. são 08 melhores e mais harntos
Não me responsabeliso Tesouraria da Prefei'

PRODUTOS DA: .IIIJl •••lltlfaeIG••• 1:rJ).�
pelo que possa aconte- tura Municipal de Jara- "

cer. guá do Sul, 4 de setembro 'INDÚSTRIA OB CALÇApOS GOSCH IRMÃOS S.A.
.

Rua Marechal Deodoro' da Fonseca, 141

Rib�irão Oacilda 19/9/51. !le 1951. CAIXA POSTAL 11 JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA
F. VOSGERAU lßRAGU,A DO SUL - Sanla Catarina

Roberto Millnitz Dir. Depart. Fazenda .._1 _

Curitiba, 4 de Setembro de 1951.
(a} Luiz Ferraz ele S.'mpaio

Ten. C� Chefe do E. T. 5a

�

Edital de Primeira Praça

{f:::::::::::::::::::-':::::::::::.:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::.::::::::::::::.:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.! ' ,Correio do Povo "

I! Empr� Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. ii o seu jornal
ii ./

.

:M:A�KI.z: JOINV][LLE ii --------- ..---------_----------

II Para a n6ssa di�tinta treguezia mantemos em estoque:
ii

i!
ii Uma linha complefa de motores nacionais, e estrangeiros de alta e baixa

ii. rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos.' APARELHOS qE MEDI
li çÃO - Bqmbas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS

li PARA O LAR. Sortimento compléto e vari,ado de LUSTRES, CASTIÇAIS ,LO
ii BOS, de ARANDELAS, MATERIAL ELEl'RICO em geral para instalações de
ii luz e força de qual'quer capacidade.' IIii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de li
ii instalação de luz e força. I!
;�::::;:::::::;::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::: :::::::::::::::::::::;:::::::::::=:::::::.-:::::::::=::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9

Livraria :.. Papelaria - Artigos pa'ra escritórios e

escolares etc. Pazendas e armarinhos em geral.
Lâmpadas Fhilips no atacado.

proibição

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
C O' C E , R AS,
F R I E I R A Sr
ESPI N HAS, ETC.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os constantes- choques nas maàsas de maneira prometendo um desen
de .Idéías e príncípíos tal, que neste após volvimento espantoso, ao
entre os países que di- guerra só temos pre- lado do que nos liberta
rigem 'os destinos da senciado á greves' é a rä dos grilhões que' nos
humanidade, fazem-nos cobiça do poder, tradu- tem prendido: divisas
viver horas angustiósas, zíndo-se essa prática para a importação. Daí
receando-se o desenca- em fome

..
e diminuição a vantagem para se FLORIANOPOEIS capital,' foi de 100 mil t -O comuolosmo russldeamento de outra ter- das fontes da produção. atrair maior número de O povo desta capital, cruzeiros o total apu- (Clrível conflagração, mui- ParB sobreviver a essa empresas produtoras de

que acompanhou com o rado, o

I d tO
"

tas vezes mais podero- série de ssncções res- aço, de chapas, de tubos, maís vivo interesse, to- A srta. Otila Ana Mo- O pior ormo e IrOOIO))sa que' as anteriores, tritivas, procuram as caminhões, cimento, tra- do o desenrolar do dra- rítz, que' fOI', uma da's d P 'd I Id d d t
. .

d trí tbit dutos Iarma Afirmações o resl eR e ruman
.

ameaçan to e es rUI m us nas es a e ecer-se ores, pro -

ma originado pela terri- componentes da comissãoção tudo' o que se rea- nos pontos menos eteta- ceuticos, etc., para o vel enfermidade que vi- angaríadora, de fundos Washington - O co.lizou até os nossos días, dos por constantes cri- nosso país, pois, na 2a. timou o dr. Laureano, entrevistada pela im- �uni8mo sovietic<? ê.aI E a luta pela suprema- ses, e o ambíenta ideal guérra mundial, já cons- foi dos primeiros, no
prensa, confessou sua pior forma �e �rama'cía muDJlial, os prtnoí- para a sua instalação, tituiam esses artigos Brasil, a cerrar fileiras satisfação pelo exito da que, o mundo Ja�als co-pios e sistemas de go- tem sido a América e uma apreciável percen- em torno da campanha missão. I �heceu. Isto ,fOI, C! queverno que pretendem mais precisamente; a tagem de nossas impor- contra o cancer, Nesta Informou o presidenteimplantar aos menos America do Sul. Dentre tações da Alemanha. Os capital o movimento em', - Vamos levar para Truman, falando na bipoderosos, provem an- os países que contam novos estadistas patrí- prol da «Fundação Lau- o Rio, disse aos jornai�, blioteca do ,Congresso.tes do fenomeno de na- com possibilidades de cios, ao, que parece, reano» foi orientado por I nad,a �enos de cem mil, Frizou que as .m?der�a.�,turésa econômica, do absorver as industrias compreenderam e s s a senhoras da nossa me- cruzeiros, que represen- armas, de eomumcaçoesque propriamente polítí- da velha Europa, /é politi�a. eeonomíca ,

em lhor sociedade,' a que tam a contribuição do e tipos de propagandaeo, embora (e é bom apontado a Argentina e beneíícío de nosso pais, naturalmente deram todo povo de Santa Catarina tornam o perigo doque se assinale) os po- o Brasil. Gosando de encontra!ld?-se os
.

esta-: o' apoio não, só os eie- pará a «Fundação Lau- Kremlin muito mais eíeIítícos o queiram colo- clima iàêntico aos dos dos brasíleíros mars de mentes oficiais como reano». Vamos apare- tivo e muito mais víocar numa ordem de países de procedência, senvolvidos e.mpenhados tambem .as instituições cer em logar de desta" lente e opressor do quesentido político para dotado de mão de obra em atr�ír mal.or nú�ero particulares de toda es- que na linha dos Esta- qualquer outra forma dedepois economico, do relativamente barata, des�as Indústrias. Nao bä : pecíe, Os propríos 'p�r- dos contribuintes. O di- tirania do passado.que economico para com operariado menos dúvida que, empresas tidos politicos prestígía- nheíro nos foi entregue Disse', depois" que odepois politico e econo- corrompido pelas idéias como uma Mannesmann, ram a ação daquelas da- por industriais,' comer- povo russo vive aterro.mico, conjuntamente. As extremistas, facilmente um Krupp, e outras. tan- mas, que conseguiram, eíantes, funclouaríos pu- i rízado, destacando, «Osguerras deste século pode-se aquilatar que a t�s nOtis�s conhecld.as, assim obter o exito aí- blíeos, escolares, opera-: comunistas dizem quevinte, têm provado que preferência reeäía para dispensam pela s�a rm mejado. rios, políticos, enfim, por usam a tirania para medestruido o poderio de esta parte do continente portaucía, o. "artã;o e o
Agora, segundo -notí- toda a população do Es- Ihorar as condições docompleição economica americano. Com o de- atestado de Idoneidade, cia um vespertino desta tado. do povo. Mas isto ;nãodo inimigo, terá tam- senvolvimento atual dos É som'ente pena que

passa de uma mentIralt.bem por terra o seu acontecimentos, não ha- nós, pertencendo a um
'

L O C A' I 5r�gime e sua polítiea. verá capitão de indústria grupo de estados _ brasi-
'

A tendência de certos ou da politica europeias, lejros que clamam por Casamentos residente em Nereu Ra-fenomenos é o de se e mais precisamente, da novas indllstrias, nos .

b mos.fazer repetir e dai nos Alemanha, que s'e deixe encontremos a raços Realiz.aram -se ontém na Dia 27 festeja seu ani-enoontrar"mos novaIilen- falar duas vézes para com todá. uma série de sala, das audiências os versarIo o sr. WolfgÇlngte, frente a frente, com assegurar um «visto» de calamidades. Fosse outra seguintes casamentos:- Weege, alto e
,

adiantadoos mesmos" problemas emigração para a nossa a o"asião e encontras- Herbert Gädke com Cl industrial estabelecido comdos antepassados, talvez terra. E esses, «vistos» semos nós Um ambiente srta. Irmgard Siewerdt; fábrica de laticinios ematé mais agravados para a transferência de mais calmo � menos de· Bernardo Reblin com a Rio Cerro. Ainda a srta.ainda, cuja sQlução até capitais estrangeiros pa- sesperador, poderiamos srta. Thecla Kopsch e Carla Mey, filha do sr.agora, aiqda está longe ra o Brasil, quando bem mais acuradàmente es- Wigand Nagp.1 com a srta� LeoDoldo Mey.de ser e�contrado nas ponderados pelas nossas tudar o mágno problema Hilda Líermann. Dia 29 a sra. Lídia Maf-extensas pl e s a 8 dos autoridades especializa 'e assim acenar aquele.s I. fezzolli, competente agentef
"

d
-

t I

co h Cl Aniversários 'con erencu�tas lDterna- das, po erao nos razer que possuem. ,n e -

" postal em Corupá e espo-cionais. Di_nte da ins- enormes vantagens, e mentos
.

técnICOS e re-
Faz anos' amanhã o sr. sa do sr. Willy Maffez1.ol-tabilidade alu�l, os r�i-I haverá opo�tunidade

.

de cursos outros, de sóbra, I IgnáciO, Leútprecht, comer- li, oosso agente naquelanos da produçao, as ID- se ver �ealIza�o o nosso e, oferecer lhes ,o nosi:)O daute nesta praça. Ainda localidade. Na mesma data,dústrias, procuram a parque lDdustrlal, a�sen solo, para � grandesa �e na mlsrna data o jovem o sr. Lauro Braga, a metodo. custo,. libertar-se tado em bases sólIdas, Santa eatarlDa e do BraSIl,. Artur Ersching. ninZ! Jeanette filha do sr.das lD'fluenClas de uma i!!!llli .. 1!EE!i!Eillii5i!!!iEillE!,,=m!!!!!iil!!lEli " !i!l!iii!i!I�, Dia 25 H�rminia Toma- Sérgio Th.omsen; Anae outra parte contend.0- l-ii I sellÍ, esposa do sr. Santos Pieske, esposa do sr. Ri-,��s, fugIndo, por �s!um "I,gFeb're's, (Sezõps, Malárias, P.! TOinZ!sselli, professor tm cardo Pieske 'e, a sra. L� ..dIzer, das persegUlçot"s, 1.lIlpaludismo . I Duas Mamas. Ainda Isol- HeiZ! Schiochet, esposa do,da cobiça, dos. controles iii .Vlalellas. TremedeIra .. -

de, filha' do sr. João Lú- sr. Clêmente Schioç!Iet.e dos bloqueIOS a que III -- CURAM-SE RA Pl UAMENTE COM - I cio da Costa. Q , Aniversariou-se' dia 18estão sujeitos. A Eur�pa ·iii ,C I A·
"' -1= Dia 26 o sr. Ricardo 1.0 sr. Helmuth Bey�r, r�-cont�-se entre os várIos III' apsu as ntlsesonlcas

"" Pieske e Waller Laffin, lojoeiro em Corupa.�oa�:�:��::idaod�d:e �� m Minancora"', II ----------,-------------:--
:�:iJ:� ��ef:::�:d:n!:; B.' Em Toda, °a, BO",o �'.nnácia'

.' I'mutS co.lotio.s do que leÜe:-'consequencia, excelente I� É um produto do!' Laborato,..os MINANCORA II ."� I �.'�\campo. para a dissemi :..'

I rn fudin1 <]rLedOO-OJ 1'..."rda�!� :s�a:o;na:u:�:��s� I_.._..==.���._ :��.�?:,�:e-I'-='!iE'! lllldlllill14:iJ4 /�
,;.

�
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Diretor: AR'fUR MÜLLER - Gerente: 'pAULlNO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENID� LIda.

GAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 ....;_ Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39
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) ,

S. Catarina ,contribuiu com 100 mil
cruzeiros. para a fundação Laú'8ano

Semana
\

fugênio Vilor Schmückel

Teve o movimento o auxilio de todas
as classes

Crônica
i.

daA

COURO CABELUDO.
r61-olco CAflLAR

POR EXCELENCIA

C8moro Muoicipol
(Cont. cl" 14. pag.)

185.0_00,00 e o fomento
agro-pecuário Cr$ ....
89.200,00.

-x-

O sr. Prefeito Munící
pai, remeteu aCamara
projêto de leí que auto
rísa o muníeípío a fazer
um contrato com o

Acôrdo Florestal pára
estabelecer um Oampo
de Cooperação para
produção de mudas e

essências fI o r e s t a is,
anexo ao qual funcio
nará tambem um campo
de sementeiras de ce-'
reais para os lavrado-
res.

I/äiiii.m;i:
I Pedimos a08 se.l
i nhores agentes do

Ii Correio, nas diver.

� sas localidades onde '

i temos assinantes, . o

Iäl obséquiO ,de provi- itil deneiar a entrega
imediata dêste jornal. I

,

A, regularidade do

Iserviço de entrega
postal �yita <> grdnde
número de reclama".ções que temos re- II
cebido, o que é de !li!

• estranhar p.orquanto II a expedição é fe.ita

i regularmente.
I ii�IiI8�-ISII!MB.1

Onadir Motta
Festejou hontérn s e'u

natalício o jovem Onadir
Motta, hábil gráfico que
a longos anos está pres
tando seus 'serviços na

Sociedade Gráfica'Aveni
da Ltda.
Entre as - inúmeras feli·

citações que re(:ebeu, tanto
de �eus colégas de 'traba
lho como também de, inú
meros (lmigos, contam-se
também as que o (,Correio
do Povo» mui amistosa'
mente lhe deseja,
Transcorre hoje mais

uma data natalícia da sra.

Maria Schurtz; residente
em Joinvile

'

A todos os aniversari
antes os votos de felici.
dades do «Correio do
Povo».

([)) salbälo (M,arca Registrada)

Virgem Especialidade
dia cu. WEIZlEt ][N]IJ)[J§IRllAIL - JoümrvUle j'

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez
..------------------..I------I..------------��.I--------------------.

s�eÃ� ylRCfA-,
. ".

ESPECIALIDADE
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