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A energia elétrica
Grandiosa recepção - Um discurso com verdades incontestaveis e o dep. Waldemar Grubba

c o m o já havíemos

Ianunciado, o sr. Governa-
-x- prir o seu dever, e não fortalecido, tive a no con-

"Um dos tributo.s ql!e aos que, por íznorêncla gresso economico há DOU'
Como jâ notícíamos que nos vem tirar dá

dor do Estado foi oficial co t
-

o di
-

terí
.

d d
.

ns arn com maior nu- ou falta de orientação co realizado na cidade de em e rçao an error, 'o epen encia da Cia.
mente recepcionado pela mero de sonegadores é o cometam infrações". 'Jaraguá do Sul e do qual sr. deputado Waldemar Luz e Força de Blume-

população de Blumenau, de "Indústrias e Profis. .' , x- participaram
-

representan-
Grubba prestou-se ao nau, que nos cede ape-

tendo recebido a maior sõee". De acordo com o "Para por cobro aos rentes de todos os muni- papel de ler na Assem- nas as sobras, o, que
manifestação de apreço já novo lançamento feito pe- ebusos do passado conto cíplos do norte do Esredo, bléia um' discurso con- faz muito bem, porque,
prestadas a um homem I�s Prefeituras Municipais, com a patriótica �olabo. Vérles firmas da -tndús- trário a Jaraguâ como jâ é dos velhos tempos
público naquele município. fiCOU constatado que 3.166 räção de todos os servi- tria e do comércio decla- ponto chave para a Ii- o adagio: Mateus, pri..
Acompenhavem o sr. firmas não pagavam im- dores fiscais, pois sei que raram ao Chefe do Exe- gação da linha de ener meiro .os meus". Si a

Governador os secretário posto. E este numero se muitos assim procediam, cutívo que receberiam com gia Florianópolis - Norte Empresul não tivesse
de Estado, drs. Luiz de refere apenas a 34 rnunl- menos por vontade pró. eatlsreção qualquer au-

do Estado, ou seja a aberto mão larga da
Souza 'e João Bayer Filho, cíplos, Ialtando-rne ainda pria do que por ínluções mente de impostos, por- Empresul.. sua energia até para o

Prefeito Paulo f'onres, AI" 05 dados dos restantes". superlotes. que tinham certesa de Que
Prefere o ilustre. de- Paraná, não estaríamos

mirante Carlos da Silvei- =-x -
. Com essas medidas, o estes seriam empregados- putado advogar seja a nesta triste situação.

ra Carneiro e mais 12 "Em Porterle baixada Governo readquiriu a coo- em obras de utilidade pú- estação transformadora As maquinas da Em-
oficiais da marinha, CeI. através da Secretaria da fiança do povo" e isso blica. Esse gesto, _ iné- construída em Brusque presul podem chegar,
Paulo Rosa, Comandante Fezenda.> recomendou' o tem largo e profundo, sig- dito na vida adrntnlstrarl- ou Blumenau � .. tran�- mas ás maquinas só.
do 14· B, C., CeI. João Governo que os lnspero- nificado, pois é fator de- va de Santa Catarina, _ portada a e!1ergla as 1I- não resolvem •. E preciso
Alves Marinho" Coman- ree de Fazenda exerçam cislvo pare o exiro de comoveu-me profundernen- nhas da Oía, Força e agua. A agua do Rio do

dente da Polícia Mllltar e com li máxima eficiencia uma, edrnlnlstração. Sem re, pois, além de exprimir
Luz de Bl�me�au. ' Julho, do Rio Cubatão

representantes da impren- as funções de represen- essa base de confiança, confiança no Poder Exe- �arece mcrI;�I,� sus- ou de 'qualquer outra

sa da capital. , rentes do Fisco, tendo, inevitável é a falencia do curlvo, traduz a vontade' P�ItO até �e traição tal parte, que não pode ser

Na chegada o sr e
• Go- porém, como dever pri- 'esforço construtor, porque das classes conservadoras atitude, a.mda mais que transportadá no bolso.

vernador foi saudado em mordial, orientar o con- não encontra compreensão em cooperar com o Go- os pröpríos deputa�.?s 'I'em que ,S�r por obras

norne do povo pelo sr. tríbuínte antes de aplicar nem ressonância no seio vemo em escala mais do Va�e do Itajaí nao de constru�ao demor�.\
Alende, Presidente da As- qualquer penalidade: Esta da opinião pública E a ernpla para a solução dos se '

quizeram - prestar a da, talves mnco o� ma�s
soclaçêo 'Comercial e no só devera ser ditada aque- prova de que o crédito do problemas de interesse

tal serviço .e um bo�ve, ano�, custando muito dí-

banquete pelo sr. Hercilio les que não desejam curn- Governo está solidamente coletivo" o sr. Oassío Medeiros, nheíro, calculadas em

Deeke, Prefeito do visinho
•

que em aparte chegou cerca de cincoenta mi-

Municipi�
������������_.�������������������� mesmo a estranhar a Ihões de cruz�ros. Esse

É C O s d a . R e uni ã o E c o n Ô m i c a atitude, deixando o de- dinheiro o governo não
putado [araguaense em têm, pois o PSD bateu

.

,má situação; durante quatro anos a

A nós, que o conhe- todas portas bancárias
cemos, não causou ad- do

-

Rio e não o conse

mlração a atitude do sr. guiu. Conseguiria esse

de)?Qta<J,o W a.I dem a r espréstímo o governa
<trUbb'á' é 'aiBtla- -have <tor' "iTití-eu Bornhausen'
mos de ve-Io tambem se não tivesse contra si
combatendo a estrada a maioria da Assembléia
Corupá • São Bento do que procura por todos
Sul e qualquer outro os meios por dificulda

melhoramento, não so- des. a admínístração,
mente para Jaraguä co- como j4 é do dominio
mo para o Norte do Es- público.

Damos a seguir alguns tadú.' O sr. deputado· Wal-

trechos do discurso' pro- Quem desgovernou demar Grubba está as-

nunciado pelo sr. Gover- quatro anos um munici- sim integrado no seu

nador, no banquete oficial. pio, deixando-o com meio. Nada fez, como

-x- quasi setecentos mil prefeito, nada de útil'

"Em toda a parte em
cruzeiros de dividas, farâ para seu municipio

que tenho estado, venho Os componentes da Reunião Econômica de Ja,raguá.
sem ter feito obra al- e a zona que represen-

deparando, na veemênçiél guma de merecimento, ta na Assembléia. É
das manifestações de apre- q�em combateu qual- contra a energia elétri·

ço, na ard'zote vibração A C
,...

d 5'
"

. 'quer instalação de in- ca, contra a estrada de

dos sentimentos populares ro n I ca . a e.,m a n a dústrias �m Jaraguâ Corupâ' e ninguem se

e na irrestrita solidarieda- \ porque achava que vi- admire si ele tambem

de das classes proJutoras, Eugênio Vitor Scbmãckel riam tornar mais eieva- votar' cóntra a promo�

a mais eloquente, a mais 'dos 'os ,salârios dos ção de entrancia da

categórica II: expressiva É só vendo como cer que a vida tende a ser homens a trabalhar de sól operários, deve ter já Comarca.

repulsa aqueles que, tendo acontecem as cousas no cada vez mais vertiginosa, a sól, para conseguir O como uma sina "resistir Estâ bem. Os seus

sido eleitos para defender cotidiano de, todos os causada pela ordem na tu seu objetivo. Eis a regra. heroicamente aos emba- eleitores irão tomando

os i!'!teresses do povo, quadrantes da terral A ral da evolução de todas Mas, como não há regra tes do progresso". nota.

transformaréJm o seu man- vida agitada que experi- a� atividades. E tudo co- sem exceção, também a ��������-

dato na inaloria e odiosa mentamos no traspassar meçou quando aquele pri- humanidade não podid A Reunião Economic!l
O V fo T O O O AU M E N T O

" do Norte Catarinense,' da t

tarefa de
.

solapar o es- o meio século, por um mitivo homem, ainda que fugir ao cumprimento des·

forço do Governo, que cuidado especial clénomi. num período em que: o se pri.ncíDio. Daí surgirem qual o representante ja-' FLORIANOPOLlS, 29-

outra coisa não tern feito, naqo numéricamente de espaço terrenal não éra aqueles que se detem E'm raguaense . fez parte;
I
Foi convocada uma sessão

nem deseja fazer, senão vinte, para não nos per- objeto de ranta preocu- meio da luta-lufa diária aprovou o plano do sr. extraordinaria da AssembléiA

administrar, e hó-de ad- dermos 'demro da história pação e em que havia da imensa' coJetiviJade, Governador do Estado J)ara ontt::m as 14 horas, atim

ministrar, 'com ou sem daqueles tantos que já moradia e alimento em para viveram a sua pró- da ligação â Jaraguâ, o de apreciar o véto', do Go

maioria na Assembléia, percorremos, deixa a me- abundância, fez desp�tar pria vida e a vida de seus que para a zona é de vernador a Lei de aumento

dentro dos poderes, quP. dilar muitos sôbre certos no seu instinto o desejo semelhantes, mas de forma Ijluma importância, por- dos funcionarios. '

lhe conferem a Constitui- aspectos pitorescos da ci- de crescer, de progredir, menos trágica. Rodeados ,----

ção do Estddo."
'

- vilização contemporânea. de lornar a vida in.ais de constantes agitações, microscópio, porque o seu transes da intervenção, ao
_ x - De um modo em geral, amena. Desde então, a em meio de gritos nervo-·I

tamanho é o de uma ca- médico de bordo, através

"No tocante ao pessoal, a grande maioria é obri- história secular nos revela sos, de fome, de discus- beça de alfinete. Evocan- do rádio, .por outro médi

o Governo também foi gada a enfrentar a vida, a evolução constante da sóes acaloradas e mais do o ponteagudo metal, co distante a muitos qui
obrigado a disDensar gran- lU m u It u o s a de hoje, humanidade, pontilhada de

I
outro sem número de te- ai nda se conta a celebri - lometros do local. Em

de número de funcionários de fórma mais hábil iretnendas lutas, de des, mOies p�lo fUluro, há os- dade de u� arlista, pela igualdade pitoresca, ressoa

que viviam "encostados" possivel, para não ser cobrimentos sensacionais, que deixam de lado todo excepcional habilidétde em a criação� em terras dis

nas repartições, por falia arrastada á miséria, á fo- Je construções famosas, esse alfabeto de ameaças pintar com o auxilio de tdnleS, de uma sociedade,
de função. Basta dizer, -- me e á infinidade de de creações de engenhos e pl'egações, para se de- um fio de sua pestana, cujo destino precípuo é o

pala citar apenas um outros mal�s. que os es-I e
utensilios os mais 'Va- dicaram inleir.amente aos maravilhosas vistas pa- de aproximar sentimenlal

�xemplo, que em uma preita em Iodos os canlos riados, para atender a misteres que exigem cal- noramicas e mesmo re mente aqueles, que tímidos,
única sessão da "Impren- da lerra. A -pressa que salisfação das necessida- ma, minúcia, eXlidão e tratos, nas cabecinhas não favorecem romances.

sa OficiaI" fóram dispen espelha a manobra que se des vitais do próprio de habilidade. fontes nolicio- miudinhas desses alfinetes. Conta-se mesmo, que

sados 80 funcionários sem faz para se conseguir o senvolvimenro cada vez SãS dão conla de muitos Ao lado desses feiros com o s'istema original
o menor prejuizo do� ser- objetiVO, a sobrevivência, mais crescenle e acelerado. casos assim. E o que im- de pasmar, conlam-se ou· empregado, cerca de umd

viços; pard Cl expedição é bem o sinal precursor A população torna-se pressionou, foi sem Ilúvi- tros de não m�nos dezena de milhares de

,de 1.500 exemplares do da época. A medida qUI! cada vez lI1ais
.
densa, da, o daquele artesão que importância. destacando-se matrimônios já foram re·

"Diário· Oficial" havia 26 avança o tempo, através deixando o espaço livre lapidou um brilhante em li recente operação cirúr- gislrados. Por isso e por

funcionárias, serviço que da marcha in,flexivel dos em situação problemálica. 'cinquenta e oito facelas, gica realizélda em pleno outros é que nos faz

agora eS.lá sendo feito min ... tos, das hora5 e dos ß segue o mundo em mas que somente pode oceano aqanlico, em que pensar a civilização para-

perfeitamenle pOl' 10." llias, tornamos a reconhe- sua trajetória e haja os ser examinado com um foram ditados todos os doxalmente origin�l�

O sr. Governador as
sistiu 0\ desfile dos esco

lares' e do 23· R. 1., tendo
visitado esse quertel. onde
lhe foram prestadas as

honras de estilo.
,
......

Além de Blumenau, fo
ram visitados os dlstrttos
de Iroupeve e� Rio do Tes
to, onde lhe foram tríbu
redes diversas hornene-

'

gens.
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Edital de Primeira Praça
O Doutor João Marcondes de Mattos, juiz de

Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lel, etc ...

Faz Saber a todos 05 que o presente edital de
primeira praça, com o prazo de vinte dias,

I

virem, ou
dele conhecimento tiverem ou interessar possa, que,
findo esse prazo, hão de ser arrematado por quem
maís dér e maior lance oferecer, em frente ás portas
do Edíflclo do Forum, no dia 15 de outubro vindou
ro, as 11 .horas, o imovel pertencente e penhorado a

Leopoldo Bernardo Eickhoff, na ação executiva que
lhe move Clara Hruschka, cujo imovel vae abaixo
deecrtrntnado»
1.) - Um prédio de construção sólida, de dois

pavimentos, edificado no terreno de propriedade de
Augusto Eichkoff sito a rua CeI. Fernando Machado,
sjn. no distrito de Corupá, avaliado em Cr$ 50.000.00.

Cujo lmovel constante do euro de avaliação e

euro de penhora da referida ação, será levado em

hasta pública de venda e arrematação em primeira
praça, pelo, preço dó avaliação, isto é, Cr$ 50.000,00
(cincoenta mil cruzeiros). Assim será o referido bem
arrematado por quem rnais dér e maior lance ofere
cer, no dla, hora e lugar acima mencíonedos, po
dendo o mesmo ser examinado por quem Interesse
tiver, em o local onde se acha situado. E pare que
chegue a noticia a público e conhecimento de todos,
se passou o presente edital que será afixado no lu
gar de costume, as porras do Forum e publicado no

jornal local «Correio do Povo». Dado' e passado
nesta cidade de Iaragué do Sul, aos doze dies do
mez de setembro do ano de mil novecentos e cin
coenta e um. Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi.
(a) João Marcondes de Mattos, juiz de Direito da
comarca. "Está conforme o original, do que dou fé.

------------------------------------------

Ieragué do Sul, 12 de setembro de 1951.

O Escrivão - �EY FRANCO
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FITAS1 e APARELHOS

DUREX,
Grande sortimento recebeu e oferece

Soe. Cráfiea Avenida LIdo ..

MILHOES I
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OE· PESSOAS TtM USADO COM
BOM RESULTADO O POPU��

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFIUS ATACA TODO O 086ANIS..U
o Filado, o Baço, o Coração, o
Estomalo, os Pulmões, a Pele
Produz Dore. nos OSS08, Reuma.
tlsmo, Celuelra, Queda do Cabe
lo íhlemia, e Abortos,

CCl1sul�g o mtiC:lco
etome o popular depurativo

·ELIXIR 914,
Inofensivo ao crsanismo. AII'ada
vel como um licôr. Aprovado co.

mo auxilIar no tratemento da SI.
FtLIS e REUMATISMO da meso

ma orilem, pelo D. N. S. P.

Proibição

cer.

Ribeirão Oacilda 19/9/51-
Roberto Millnitz

lampadas, mazda e phíllps
240 Watt «durabilidade

duplax tem sempre em

stock a CASA REAL.
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Produto da OlA. INDUSTRIAL MÓ.
VEIß CIMO, a mais conhecida em

todo o Brasil, Para maio informações,
e venda, com o seu representante nesta

� � cidade, a fábrica de Móveis de ADOLF
W,ç. �9-'\:. I HERMANN SOHULTZE, sita a Rua

4 Barão do Rio Branco. N. 964
��.������������
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Werner Konell
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Edital de Primeira Praça
O Doutor joão Marcondes de Mattos, juiz de

Direito da Comarca de Ieregué do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, ne forma da, lel, etc ...

Faz Saber a todos os que o presente edital de
primeira praça, com o prazo de vinte dlas, virem ou

dele conhecimenlo tiverem ou Interesser possa, que,
findo esse prazo, he de ser arrematado por quem
mals dér e maior lance oferecer, em frente ás portas
do Edíflcío do Forum, no dia 15 de outubro vindou
ro, as 10,30 horas, o imovel penhoredo a João Clsz,
na eção executiva .que lhe move Gentil Schwinden,
e abaíxo descriminados:-

.

1.) - Um terreno, merade do lote de terras. n. 25,
da Linha Guarani-mirim, distrito de Massaranduba,
contendo a érea de 11f'.000 mS2., medindo 110 rns.

de largura, confrontando ao Norte com terras de
Adolfo Beiz e filhos, ao sul com ditas de João Bi
sewski, a Leste com as de Wadaw Radwanski, a

Oeste com a outra metade do.Iore n 25, dos vende-.
dores, sem bemfeitorias, adquirido por compra feita
a José Císz e e/mulher, conforme escritura lavrada
nestas noras, em 24 de abril de 1934, transcrito no

registro de imoveis desta comarca, no livro n. 3,
fls. 123, sob n. 8.681, avaliado em Cr' 10.000,00.
Cujo imovel constante do euro de penhora e euro

avaliação da referida ação, será levado em hasta
públlca de venda e arrematação em primeira praça,
pelo preço da avaliação, isto é, Cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros). Assim será o referido imovel arrema
tado por quem rnals dér e maior lance oferecer, no

dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o

mesmo ser examinado por quem interesse tiver, em

o local onde se acha situado, no distrito de Masse
randuba, municipio de Guaramirim. E pera que .che
gue a noticia ao conhecimento de todos se passou
o presente edital que será afixado as porta� do Fo
rum, no IU8'ar de costume, e publicado pelo jornal
local «Correio do Povo. Dado e' passado nesta ci
dede de Ieregué do Sul, aos onze dlas do mez de
setembro do ano de mil novecentos e ,cincoenta e

um. Eu, Ney Franco, o subscrevi. (a) João Marcon
des de Mattos, Juiz de Direito da comarca. cEstá
conforme o ortglna], dou' fé.

Ieragué do ôul, 11 de setembro de t C)51.

O Escrivão - NEY FRANCO

CI
"1:1

��::�.ã��;����...

�
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

Laranjeiras, Peceguelros, Kakiseiros, MacleI
ras, JaboticalHliras, etc. • Roseiras, DahUas. Ca-

mélias. Coníferas, Palmeiras, ete., etc. �
fi Peçam Catálogo Ilustrado - Leopoldo �eld.l - Corupá li
�������Jj�

� UMA DOENÇA GRAVISSlMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA·
MILI" E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRA·TA.
MENTO DêsSE' GRAN.DEFLAGELO

USE O

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
"'ÚMERA& FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
E80R 6 FU L'A'S
ESPINHAS
FfsTULAS
0",,- C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DAATROS.
MANCHAS

�������,,���

I Farmacia Central '�
�

DE CAKLO§ JIHILAJFERMANN. S
"A M A I SAN T I G A" �

. . (

� Av. Getulio Vargas, 218 - Juragná do Sól - S. C. �
� Drogas . nacionais e eetraugelras, encontra-se, �
� a' disposição do distinto público, apresentando �
� serviço criterioso e Precos Módicos �
����� ....�

.-'CALCADOS

I R G O

Isão os meillores e mais. bal'atos

PRODUTOS DA:

.INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSCH IRMÃOS'S.A. i
CAIXA POSTAL, 11

_

JARAGuA 0·0' SUL' -
. Santa Catarina ._I

.. ELiXtR �E MOIUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS
VENDE·SE EM TODA PARTE.

Proibição
Proibo terminantemente

a entrada de animais e

aves domésticas, do sr.

Alvino Weise, em minhas
plantações.
Não me responsabiliza

rei pelo que possa acoo

tecer.

r

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Registro C-ivil Edital N. 3054, de 24-9-51 §=========Ci)==========(6)
Willy Siewerdt e I'"� "S/A. EMPRÊSA DE VIAÇ,ÃO AÉREA RIO GRANDENSE" I,'Erica Kepp ,Ele, brasileiro, solteiro, II �� VAR IC"

IIlavrador, domiciliado e II Avlõe. diariamente para o Norte e Sul do pai. "residente neste distrito, II Ás 3as. 4as. e 6as. sabados e domin- "em Rio da Luz, filho de
II Para o Jorte gos, com avião de LINHA.Ricardo Siewerdt e de
I"

As zas. e 5as. com aviãc MIXTO II
Alma Döge. '" J \ "EI b '1 'f Para o Sul Ás 3as. e sabados, C(Jm avião de LINHAa, rasi eira, solteira,

I'
Á 2 "lavradora, domiciliada e
s as. e yas. feiras com avião MIXTO

,residente neste distrito, Ci)
- E S C A L AS,. - L

em Rio da Luz, filha de @ Porto Alegre, Lajes, Florianópolis, Itajaí, joinvile- Ci)

Edital N. 3052, de 24·9·51. Hermann Kepp e de f'll Paranaguá, São Paulo, Rio de Ianeiro e todo o in- fi
Luiz Mahnke e Rosa Mathias.

\

fi
terior do Rio Grande do Sul ',1,IIca Koch Edital N. 3055, de 26-9-51. NOTA:- Agentes da "K.L.M." - Cia. Real Ho-

Ele, brasileiro, solteiro, Roland Fillipe Grütz- ff" landeza de Aviação. Fornece-se bilhete- para qual- ffllpintor, domiciliado e re- raaeher e quer cidade da Europa.sidente na cidade de Erna Grahl fi Venda d E I P t M h d fiJoinvi1e, á Avenida Ge-
e pusagem com o sr. manue or o ac a o,

r v
Ele, brasileiro, solteiro, n Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira nrs. 228 a 234 fitu I� argas, filho de funileiro, domiciliado e fi _

em Jaraguá do Sul.
.

.

fi�lwm Mahnke e de Ma- residente neste distrito, _

ria Hoffma�n. Mahnk�. em Rio Cerro, filho de @========:Cil==========Ci)

EI�, �rasIlelra! ��ltelra, I
Guilherme Grützmacher Ido�est1Ca, dOmIClI!ad� e e de Emília Schumach o ANJO PROTETOR DE SEU� FILHOS É A

residente neste distrito, Grützmacher. LOMBRIGUEIßA M1NANCOnAä .estrada Nova, filha de Ela, brasileira, solteira,

.

RI.cardo �och e de Ma' doméstica, domiciliada e
thilde Kruger Koch. residente neste distrito, Vermitugo suave e de pronto

eleito Dispensa purgante e dieta!
Edital N. 3053, de 24-9 51. e.m Rio Cerro, filha legí- SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-

Arnoldo Millnitz e tíma de Arnoldo Grahl ME 1d S h' F' d GOI on. ,2, 3 e 4
Ingeborg Patzsch e e op ia rre a I' Proteja a saúde de seus tilhos r a sua própria!

Ele, brasileiro, solteiro, gen Grahl. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
la vrador, domiciliado e E para que chegue aoco·' remédios
residente neste distrito, nhecimento de todos, mandei Compre hoje mesmo uma . LOMBRIGUEIRA
em Rio Oêrro, filho de passar'o presente edital que

.
MINANCORA para o seu tilhinho.

Germano Millnitz o de será publicado pela impren- E um produto dos Laboratórios Minäncora
Bertha Millnitz.' sa e em cartório onde será j O I N V I I L E
Ela, brasileira, solteira, afixado durante 1-5 dias. Si :"'_- .....:....;;.• .;·;...;;..;....;...;....;;;;;.4..;;....;;;..-------=

doméstica, domiciliada e alguem souber de algum im
.residente neste distrito, pedimento acuse-o para os

em Rio CArro, filha de tins legals -

Bruno Fatzsch e de ElIa IRENE PEDRI GÜNTHER
Patzch. Oticial

..-;::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ':::::::::::;::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::....

'1,.1 ;" .••� BIIl.O .IlU85EIl - �:r.!formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre

.II.
"

Operações - Doenças de Senhoras _ !! I\.iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõo........_-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......õiiiiioll

ii' ellnlea Geral -. Parto sem DIr ii Pa p é I,·:l:·.l Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa .:i::.!C
.

Itórí R ídê
. branco e de cOres

c.. onsu ,rIO e esí enCIa:
- _.. . RECEBEU E' OFERECE. "1:.1.:1 Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant

..:1.,1.ex-resídêncía do Dr. Luiz de Souza

l�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::tJ :-------------...-------lII!!i '���

Ur. 'Waldem·lro Mazur'eeLen • Cure seus males e poupe seu

II
.

bom dinheiro comprando na --._.:---
.

Edital de Primeira' Praça.
O Doutor João Marcondes de Matfos, juiz de·

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Catarina, Brllsil, na forma da lei,

.

etc ...
Faz Saber a todos os que o pre�enle edital de

primeira praça, com o prazo oe- vinte dias, virem ou

dele conhecimento tiverem ou interessar possa, que;
findo esse prazo, hão de ser arrematado por quem
mais dér e maior lance oferecer, em frente·as portas
do Edificio do Forum, no dia 15 (quinze) de outubro
vindouro, as 10 horas, os bens pertencentes a Alex

I
Kühn, na ação executiva que lhe move João Emmen
doerfer, e abaixo descriminados:-

It.)
- Um terreno edIficado com uma casa de ma

deira, de que s�o senhores e legitimos possu.idores.
situado nesta cIdade, a rua Exp, Harry HlIdhch, n.

11�0., 'contando a área de 1.375 ms2., fazendo frente
com 25 ms. na dita rua, fundos com igudl metragem,

"IW"'I@B�� .... leB�SIi!JI��"W"�.�j)l em terras de Tobias Mueller e pelo outro lado com

terras de Ambrosio 13 nder, com a mesma metragem,
avaliado em Cr$ 25.000,00.

Cujos bens con�tantes do auto de penhora e

auto de avaliação da referida ação, �erão levados dto
hasta pública de venda e arrematação em primeira
prllça, pelo preço da avaliação, isto é, Cr$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeiros). Assim serão os referi
dos 'bens arrematados por quem mais dér e maior
lance oferecer, no dia, hora e lugar a.cima mencio-

���Q)o._@�
nados, podendo .os mesmos serem examinados, ·p�r
quem interesse tiver, em o local onde se acb.élm Sl-

Ir �,� R-. mAr R-. Tl)) l W tuados, á rua Exp, H�r�y Hadlich, �esta cidade. E
\lJ ffi U) Bl lVll ffi 11\ 11

�
para que chegue a noticill ao conheCimento de todos

s SEDAS E TECIDOS FIN�S se passou o presente edital que será afixa�o, as por.o PARAISO DA
h

ç tas do Forum, no lugar de costume e pubhcado pelo
NAO SE .1!iSQU� A: _ jornal local «Correio do Povo». Dago e passado

�m Sed�s e TeCIdos FInOS encontrará

í
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos onze dias do

o maIOr SortImento na CASA MARLY.
mez de setembro do ano de mil novecentos e cin-

- Rua Mal. Deodoro N°. 657 -

coenta e um. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. )
Padrões exclusivos � Estamparia mo- (a) João Marcondes de Martos, juiz de Direito da r

derna e variadíssima - Sedas Lisas de

.::;0- Comarca". Está conforme o original. dou fé.
dos os preços.' Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 195(. �illllllll__.I_�_JItIlI lJII_UlJ!lWIIIIIWI4lIjlJUIIIIIIlI�.'••"
"'-�� O Escrivão - NEY FRANCO

��,.,.,....�-�-

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarinà

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

AVÓt MÃE! FILHA!
TODAS DfVEM USAR

fLUXO-SEOATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARÁ DORES
ALlYIA AS CÓUCAS UTERINAS

amDr.ga-a. com wantapm para
combAter 118 Irr.,ularidades das

fur.��813 p.rl6dlcas du ".nhoraa

it Calmllnt. e I.Julildor d•••a.
'·uß�õ,.

FLUXO-SEDATINA
pola • ua compron,d� aficácla •
multo r.clllt.ada, Ceve ••, Ullada

com conffllßva

FlUXO..SEDATINA
"COJ'T�A..SE lil 1'ODA PARTE

ALEX KÜHN
FERRARIA

Consêrto de carroças, troles, etc. ,Ferração de cavalos

RU:!:;.::!a�....::::.:.�

.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

Livraria .- Papelaria - Artigos para escritórios e

escolares etc. Fazendas e armarinhos em geral.
Lâmpadas Fhlllps no atacado.

Câmara Municipal

Celofan

SOCIEDADE GRÁFICA AVENIDA LTDA.

eA.A BE .a'81
, Rua Mal. Floriano n. 152 . - .TAHAGUÁ

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
. Jndutotermia. - Bisturi-elétrico· • Electra cauterização

- Raios Intrll·vermelhos e aLuis.
_......-

Âta da Reunião Ordinária de 11·9,1951

Aos onze dies do mes de Setembro de um mil
novecenros e clncoenta e' um, pelas sete horas, na

sala do Forum, no edificio 'Ia Prefeitura Municipal
de leragué do Sul, reunidos os vereadores: Ney
Franco, Mário Nicolini, Frederico Curr Alberto Vasel,
Otaviano Tlsst, Waller Iark, Herbert Schneider, Kurt
Herbert Hllbrecht, Alvim Seidel e Artur Oscar Meis
ter. Foi pelo snr, Presidente, declarada aberta a ses

são, depois de constatada a presença de número le
gal, ordenando ao snr, Secretário a leirura da ata da
sessão anterior, pessando-se a discussão e votação,
sendo aprovada pelo que pessou a ser assinada pela
Mesa. O Expedienre constou de Ofs. nrs, 421 e 422
do snr. Prefeito; telegrama de agradecimento do Dep.
Iorge Lacerda; uma indicação do sr. Seidel; 4 (qua
tro) emendas apresentadas a Receita Orçamentária
de 1952, as quals foram enviadas a Comissão de
Finanças. Livre a palavra solicitou '" aboreve a o

vereador A. Seidel que reiterou o seu pedido de in
formação sobre a ponte do Rio Corréia. Não houve
Ordem do Dia a ser discutida; por estarem os pro
cessos aguardando os pareceres das respectivas co

missões. Pediu e obteve é! palavra, o vereador H.
Schneider, requerendo que fosse lavrado em ata um

voto de pezer pelo falecimento do cidadão Liberato
Tlssl. Com a palavra o sr, Seidel soliedarizou se

com o sr, Schneider, em nome de seu Partido, so

licitando que fosse a familia enlutada cientificado do
mesmo. Ambos requerimentos foram aprovados una

nimamente. Ainda com a palavra o vereador Seidel,
requereu fosse enviado um telegrama de congratula
ções ao Dr. Nereu Ramos, pela peseagem da, data
naralfcia. Posto em votação foi aproveuo. Nada mais
havendo a tratar, foi convocada nove sessão para o

dia 18 de setembro, na hora de costume, com a se

guinte Ordem do Dia: Discussão da Receita Orça
mentária de 1952 e respectivas emendas; discussão
da Indicação: Aumento aos funclonarios de 30%,
discussão da !>roposição: Caminho do Morro em

Corupá; Discussão da Indicação que ccnsldere o

mandato de vereador cergo honorario. Findo o que,
foi encerrada a sessão a qual faltaram os vereado
res Willy Germano Gessner e Aritonio A. Emrnen
doerfer.

":::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':\

li Tome, o saboroso 11'
raq::.:::�zeed�f�;:�rs���ti��ti·· 1,1; C A f E B lU E ß i:il:'gos à preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragua tL:::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ji
��..�

(ass.) NEY FRANCO
MÁRIO NICOLINI

Lampiões de Kerosene Ie Gasolina M a r c a

"Sim Thorne" acaba de
receber .a CASI\ REAL.

Carnare i ra

Precise-se de uma no

Palácio Hotel Iolnvlle. -

.

Que fale português e

alemão.

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M BORST.

Executa-se qualquer serviço" de ferramentas
.àgrícolas para uso de lavouras, como:

IMachados. Enchadas Foices etc. ,

�erviço rápido e garantido e atende-�e qualquer pe dido
------

. Fábrica de Ferramentas Agrícolas
Estrada Jaraguà Esquerdo.

JARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

1A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILE

I
Leva ao conhecimento da praça que I'

fechou sua filial desta cidade, agradecendo �
a preferência que sempre lbe foi d a d a e

continuando a disposição de sua amavel fre.

1 guesia em Joinville, á RÚA DO PRINGIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

"GIIR'Eel
-

Tintas pl;l.ra Pinturas de Casas, Móveis,
Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelina para· tingir Tecidos de Sêdas

- Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para janela. /

MATRIZ:

'RUA DO PRINClPE, 860,
:t.lder do Comén:lo de nDta.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.

OrUHoisacao Judiciária
EmenellJ elo PRP

'. (Marca Registrada)
I.,

O sr. Artur MUller re

.cebeu da baucada do PRP
ne- Assembléia Leglslettva
o telegrama segulnte:
"Fpolls, 28 -- Bancada

ANO XXXU JARAGUÁ DO Cõ!UL
'

Partido Representação Po-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I...)!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!'!!!!'!lIP!!!!!O!!!!M�_I��!.'!.G�_O�.. ,!!!!3!!!!0!!!!!!!!de!!!!!!!!S!!!!e!!!!te!!!!m!!!!b!!!!r!!!!0!!!!d!!!!e!!!!!!!19!!!!5!!!!1!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!S;A�N�T�A�C�A�T�A;R;IN�A�!!!!!!!!!!!!!!!�,N�o.!!!!1;.-.;;66;1 pular apresentou sessão
de hoje emenda elevando
enrrêncta ; Comarca de
Iaragué. Sauds. (aa) Ces
slo,Medeiros; Vicente Sch-

. i· .

.

ld "

Câmara Municipal. Sob a prögressd e e�gra.nd&Ci-1 foi" enrlquecídé no Jdiã' 20, . ,J .. S.,- _Corupá. O Rotte I'clusiva
do .corrente.aho. ner er

\ '�,í' �.(, ),A
presídêncía do, sr. Ney mento do munícípío. . com mais um nasclmento

de uma licença de pesca J. C. - Jaraguá.· De
Franco e com a -presen- '.. EI�men!o '�es�acádo do de um galante rnenlno que,

QU caça, não autorisa o acôrdo com as' leis mu-

He,ollqçi,° _ .0' !I ,ßrOeotl'OIça de 10 vereadores nosso esporte, Oscar na Pia Batismal r�ceberá portador ao exercício nicipais a abertura de U
_

u. U
reuniu-se a Câmara Mu- Meister, tem. prestado 0, nome 'de toren<>.'

" " dess� esporte em terras ruas ou �stradas depen-
nicipal. Foi aprovado em aos clubes locais sua :'." .'

- . "alheIas.. Para .caçar o� d�m de tícença da pre- No dta 28 pela nredru

última discussão o pro- valiosa . assistência téc- .
ArilversárlOs•• Trans�orrep: .pescar é prec�so � 11- teítura que lambem fará gada" rebelaram-se díver

jeto da lei orçamentária níca, o que, junto com dI,!\' �3 o amversá.�Io; na.- cença do propríetárío' da 8 locação ,das mesmas, ees unidades' do exercito

para J952, dandoentrada seus dotes de 'um exce- taíleío da'- exma, sre, mata ou do rIO.
.

H. R. - Jaraguä. Çom a e da- eeréoneutíce, na Ar

de. um projéto de ·lei. de lente coração .0. tornou Anna . Schurtz 'Xavi.��( !!. F. - Jaragu�� A P�e- rece��e_' nomeação .. da gentlna, :

origem do Executivo, um dos.. elementos maís esposa do S!". SebastIao Ieítura, segundo nos ID- Cómíssão de Preços' do Consta que -os revolu

alter�ndo .o CÓdig_? Tri- prestiglos,qs da cidade. �avier,' resid�nt�" n� toemaram, não' Te'Ce�eu Estado,. é ,de se .• supor cionários contam cetca de

butárío. ! alteração re- "Correio. do Povo'tIhe CIdade de .Joíuvllle. . até ago�a qualquer' im- que' em "breve serão 6,000 homens: Gas forças
fer-se .80 Imposto de .li- deseja p�Qnto restabele-

. :. portânoia �evida pelo criadas � as 'Il!�niéll)ais, terrestres e 25 aviões: '

cença que o CÓdIgO cimento.
' .

Festejou hontem maís Estad? a' de exercícios que entao terao a seu .: O levante tem' por Ilm

manda
-

óobrar. a razão' uma primavera, 'a gentil a��erIOres. O .que se tem cargo a' regularísação a deposição do Gérrerel

de uma taxa igual)l fí;xa Bodas de. Praia "�o », distinto srta. Olaír Motta, dilêta Ieíto- é com-e repda ex- dos preços dos géneros. Peron, . tendo êste ôntem

do imposto de indústrias casal, Alfredo Kra��e: :_ No filha do ·sr. 'I'areícío de
': " " anunciado. ter subjugado'

e profi�sges. _Sé��o e�e� día 18 do correnre mê� Oliv:eira 'Motta. auãiência's. O'f s'�guintes I � I te�éli.ã,o.' r ; '.
,vada�.: �I!lda nao fo� J>0st.� festejaram suas' bodas 'de AIDda �ont�m .

a' srta, casamento�: / .Baldwín .,-' TOSSEst IRONQUlrn r

e,�' prátlc� ess� dISpOSl" prata, o casal; 'Aur�do Odete PICOn�," fI!ha do Roders com a;'srta. Ara- Vll,.8. O [ftEOSOrUn, FRACOS E AN�MfCOS I

çao .�� l,eI. O, atua] p�o- Krause e Herrntne Krause, sr. Alberto PICOUI.. cy Voígt}, IvolZwolíuskl
.

.(SILYI,IIA, , I

,. "'T'om�m:

jeto r8d�z para 30%. o �ue, gozam' de g;eral e�t1- -' Fazem anOs hOle � com' a srta: Anita
I

f.[ef- GRANO!;.' TÔNf,cà. VINH6 C;REOSoTADO
quan��m da taxa fixa.

.

ma em. nosso meIo sOQJal. sra.'· Dona ,:Ero-a 'Colil'l ter' Erminio /Morettl com
',' ,. . •• S ,I'L 'v E I 'R A ••

Estev� em nossa, reda- ,O feh!< evento, por certo, I Mahfud;
·8'- srta. Inge- a 'srta Rosa Ida B�n-

oi
Impregado _··bülaa:

�ã? o cS,r:ve�ead�r Alvi�� foi cO,rn�Itl�ra4o �m �ei? borg Voigt., Ainda n.a k�tadorf;: AnoDs Krehn- T
. \ ,,', . ,

�eI,del, pedID�� para es-: �a, ale��I,a l1ernl, da . fa�I-1 �es�a data a sra: OtI- ke com a srta. Tecia i:::;::::::·:: ••::::�::::-��:::::::::::::::::::::i:': ' o.' .
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