
podemos asseg�rar aos nossos leitores, devidament� auforisados pela alta administração estadual, que em doze mêzes

estará em Jaraguá a linha ,de transmissão da energia elétrica de Capivarí.
Haverá uma disponibilidade de 10.0�� B.P., o que atenderá não sóme�te as atuais necessidades como qualquer nova

indústria, até. que se ulUmen as óbras da usina de Bracínhe.

Na noite de 8 do cor

rente, faleceu em Joín
víle o grande industrial
e politico do vizinho

municipio, sr. Max Co
lin.
A sua morte causou

grande pezar não so

mente nesta zona, onde
era grandemente estí-

Os fantasistas da CARTAS & CONSULTAS �s����/c�:�a:t�6���rf
. E'n ,e rg' I·a' - E I e'tr I·ca Convocado - Jár�gUá. Os [o- Distrito em Que, reside gamento daquela repar naO extinto foi ve�e�dor

vens da classe de 1933 comprovando ser o re- tição e nada perceber, da C.amara Munícípal,
deverão apresentar - se querente unico arrimo e como provento ou pen- Prefeito !3. depu.tado. á

Continuam alguns de- norte do Estado, propu- na Prefeitura' Munícípal, residir em companhia sões, pelos cofres do Assembléla Legíslatlva,
puredes e especíelmente zere ti colocação da para exame, nos dias 24, das que carecem de Tesouro Nacional; d) tendo exercido com

o sr. Waldemar 'Grubbe a estação rransformadora 25 ou 26 do corrente. arrimo; 2) Certífícado certidão do Departa- grande proveito, para a

torpedear o proléto da em Brusque, para a Cia. As Isenções, por arrí- de Alistamento Militar; mento de Renda lmobí- coletividade todos 08

linha de rrensmlssão de Força e Luz de Blumenau mo, de acordo com o 3) Prova de que os que liaria da Prefeitura com- elevados . cargos que
energia eletrlce Floriano- podendo essa empresa Plano Regional de Oon- carecem de arrimo não provando' não estar ins- exerceu.

polts-Ieregué, quer apre- dar o EXCEDEl"iTE ao vocação para o ano de recebem pensão dos c r i t o i m o v � I a 1- Faleceu aos 66 anos

sentando planos tenresn- norte do Estado. 1952, - o cidadão que cofres públicos, não ga- gum em nome do re- de idade deixando viu

cos, fora da realidade; Agora o sr. Grubba comprovar ser arrimo nham o bastante para querente 'e das que ca- va e quatro filhos, entre
.

quer apresentando ao veio com mais uma su- de família, será incluido sustento proprío e que recem de arrlmo , e) os quaís o sr. Rolf Co-
projéto do crédito espe- gestão, o uso dos vinte e no "Excesso de Contin- não têm bens de fortu certidão do Departa- Iín, atual Prefeito de
cial de vinte e cinco mi- cinco milhões pera com- gente para o ano de na, traduzida pelos se- mento do Pessoal da Joinvile.
lhões de cruzelros emen- pra de motores a serem 1952". Secá considerado guintes dooumentos : a) Prefeitura comprovando O enterramento deu
das para sua demora de colocados em Blumeneu arrimo de família o cí- certidão do Ministério não receber vencimen- se no cemitériomunicipal
aprovação ou desencami- e Iolnvlle e o resrente do dadão nascido no ano da' Fazenda, compro- tos ou pensões dos co- daquela .cídade com um

nho de destino.
.

dinheiro deveria ser en- de ,1933 e o nascido em vando não constar a tres Públicos Municipais; grande acompanhamento
Ainda ha pouco esteve Iregue a Cia. Força e Luz anos anteriores que es inscrição do nome no f) certídão do Departa- o que bem prova a esti

uma cormssao em Blu ,de Blumenau ,para cons-: teja em débito com o cadastro do imposto de mento da Renda de Lí- ma que o falecido gosava,
menau, onde, fez confe- trução des obras suple- serviço militar, exceto índustrías e profissões; cenças, comprovando O municipio de Jara
rencias na Associação manteres da usina de Rio o Insubmísso e que se b) Certidão do Mínísté- não estar inscrito o seu guá Iez-se representar
Comercial, tendo no en- dos Cedros. (Santo Deus enquadre em rima das rio da Fazenda compro nome neste Departa- no enterramento pelos
tanto saldo-se mal, pois até parece que está' rece- condições' abaixo: I vando não constar o mento: g) certidão do sors. Artur Müller, Isi
os seus planos não fo- bendo comissão). 1) o filho unico de nome no livro de Pen- Montepio dos Emprega- doro Coppi e João
ram aceitos. . Não estamos fantasian- mulher víuva ou .solteí- sionistas e Aposentados; dos Municipais compro- Emmendoerfer.
O sr. Waldemar Grub- do, tudo o que estamos ra, da abandonada pelo c) certidão .da Diretoria vando não perceber neo A família" enlutada

ba propôz para solução escrevendo foi estratdo marido ou da divorcia- da Despeza Pública do nhuma importancia pe- apresentamos nos sos

da energia do norte cata- do noticiário «IA Nação», da ás quaís strva-�d.e ,'1'esGuro Neelonal eom- J08' cofres' dessa Instí- .pezames.
rtnense primeiramente o de Blumenau, edições de unico arrimo ou o que- provando não constar o tuíção. �
plano de emprestimo de 6 e 7 do corrente. ela escolher quando tí- nome nas folhas de pa-
noventa milhões' a Em- Isso rude é de causar ver mais de um, sem no estado vizinho, por
presul e 200 milhões a muita estranhese, pois direito 'a outra opção ; mais uma das disposi-Cia, Força e

j

Luz de que, anrerlormenre, o de- 2) o, filho de homem fi· A Crêníca da Semana ções regulamentaees.ßlumeneu, pelo Banco do IJu-Iado Waldemar Grubba I sicamente incapaz para Estado que, graças ao
Brasil, sem qualquer cal- Jlelegra!aradaol prefdeilo de prover se.ú susdtenúto. e

EugêniO Vilor Schmückel sólo Iertíl, passou-se em
culo, sem saber que o, aragua,

.

eç aran o que a quem SIrva e mco curto espaço de tempo,
. juro desse emprestimo, se votaria a favor do projeto arrimo; õ) o viuvo ,que Não é de hoje que se torna a reafirmar a todo ao comando da rubiácea
conseguido a 8%, perfa- de crédito para a cons· tiver filho menor (legiti- têm tratado com' aeslei- momento. no pais, vê a estas horas
zia no primeiro caso mais trução da linha, alitude mo ou legitimado), se xo as nossa�

.

principais Eri-quanto perdurarem trancada a sua exporta
de sete' milhões de çru-, que, tambem foi tomada fôr o único arrimo; 4) o riquesas e que consti. 'os choques dessa natu- ção pelos próprios por'
zeiros e no segundo de- por outros deputados da casado que tiver filho tuem a base econômica resa, de pouco nos tos.' É indiscutivel ()
ze�seis milhões como I zona. menor, desde que a do pais Faz. pouco valerá o conceito dentro prejuizo que causa aos
bem frizou o. sr. von Como se vê, o espirito mulher seja incapaz fi- tempo que observou-se a do qual todos os pro- que se dedicam a essa
Hertwig vice-presidente da de não fazer nada ainda sica ou mentalmente; 5) fase aguda. da borracha, gressos são possjveis e I riquesa, bloque'ando a
Assoe. Industrial do visi- não desencarnou da mente o irmão, orfào de pai e do petróleo, do ferro e de que o seu aperfeiçoa-I sua marcha ascendente
nho múnicipio, não ha· do nosso i1uslre represen, mãe, que sustentar ir- do café, e" novamente mento é �ontínuoj fazen- na reconqui�ta dos mer
vendo diretor que assine tante. Quer que o Jaragua mão menor ou maior volta a figurar entre as do conduzir á autosufi- cados internacionais de
tal empréstimo. � o norte dq .Estado con· i�válid? o� interd!to, ou cogitações a famosa ru� ciencia, apoiado por antanho. Pratica eviden-
Anteriormente, como tlO�em ,paralisados por a�nda Irma �oltelra ou, biácea, acompanhada- uma politica administra- temente perigosa para a

friza o mesmo sr. VOTJ maIs dez é;lnos, ou mesmo VlUva que VIva na sua desta vez de seu irmão tiva de grau esclarecido economia da união, do
'Hertwig, o deputado af!1i- que retorne a cincoenta co�panhia;; 6) 0_ filho de infortúnio,'.o c!lrvão. e de altruismo nacional. estado, da indústria e

go da onça de Jaragua e anos atraz. orfa? de paI � mae 9ue Crises e mais crises Com a vigencia do d08 particulares. Ao
serVIr de, UDICO arrImo se sucedem artifíciali- estado de guérra, de- passo que outros paises
a uma de suas avós, ou zadas ou �erdadeiras senvolveu-l3e nova in- vem·se il1\pondo severas
avô decrepito e valetu- criando um clima d� dustria no nosso Estado, restrições na vida inter-
dinário, in�apaz de p�o- instabilidade e desàgre- amparada pela ausencia na para que com medi

Com a ,presenfla de existentes. Depois de vAer ?S melOS d� �UbSIS- gador da sociedade bra- de concorrencia de além das hábeis reconquistar
Y

d b t·d teneIa. A condlçao de sileira. Somente depois mar e ao' que tudo os mercados perdidos,97 dos 107 representan- amplamente .

e a I a a .

'd
.. -

d dd f· d serv.r e UOtCO a.rrlmo que o mal se agrava de indicava, cerca a e vive. o nosso ape,gadotes que a constituem, emen a 01 aprova a.
ó 1 á d

realizou-se. na Capital por 89 votos contra 8. s. p�e"ya ecer_ qu�n o maneira tal, que não lhe simp.atias e com pers· burocraticamente a re-

do Rstado a Convenção Assim, continuam em
o IDdIVlduo nao dISpO- é possivel a aplicação I �ectlvas de melhor des- guIamentos intransponi-
nha de recursos ::_;}ara do remédio infalível é tIDO. Mas, aparece no� veis. Caem os preçosda. União Democratica seus postos, os snrs.
f t'

o·

I f
- ,

ú
.

1 B F·lh e e uar .aque. a unçao, que' são tomadas as pro- vamente a ind strla es"antosamente no ex-
Nacional, Secção de Drs. <João ayer ,Iod 1"

·d t B
. caso. s.eJa IDcorpo,ra o videncias para remediar estrangeira que. po_r sua terior e eleva se ornesSanta Catarina, para como presl en e raSI-

á f I P �

1 t· dOI·· s I eIras. ara c.om_ -

os interesses em J·ogo e vez volta a Impor os mo, incessantemente no
aprovaflão do regimento lio Ce es IDO e Ivelra, dY -

ld B I
- provar. Ro sua con ,Iça0 a subsistencia da pró- .seus artigos, sem que comércio interno E os

interno, eleição do Di- vi.ce; Oswa o. u cao
de arrImo, devera o pria riquesa.. de. nossa parte houvesse remédios? Difíceis osretorio e Conselho Re- VIana, secretárIO geral .

d
gional e reestruturac'ão e

. Clodomir.o Moreira, alIsta o anexar ao. re- É geralmente o instan· tempo de dar proteção remédios para tão gra-
y

d querim�nto as segUIntes te exáto em que todas ao produto'indigina. E a ves males.do partido, enquadran-, sub�secretárlO, sen o
provas: • as saidas já se encon- indllstria promissora de- Quem sabe, se usarádo-o dentro da nova lei comp.l.etado o numer� A) Para todos os ca- tram fechadas, e haJ·a finha agora em seu leito o combustivel.catal'ineneleitoral. de membros, que fOi

(1 6) ) t t d
5

sos a : 1 a es a o então os linimentos im- de dor. Apesar do de- se para a queima da
QU'ando se procedia a elevado para. 1 , com a

á autoridade Policial do provi�ados que pouco sespero em que se rubiácea do Paraná,aprovação do regimento elejcão, c;Ios sors. drs.
ou de nada valem. Além debate, parece haver como solução extrema e

interno, pediu a palavra Joao ColIn, Coelho de
N I 'das demarches tardias, conciencia que a queira salvadora e como medida

o convencional sr. Artur Souza, e (leIso Ramos de Souza Cabral e e .

, ,

son Rosa Brasil. ainda vem juntar·se ao desprestigiar ainda mais, mantenedora de preço e
Müller, que apresentou Branco.

Até 30 de Dezembro interesse do estrangeiro reduzindo lhe as suas mercado.ás disposições transitó-
O Conselho Regional, deverão ser eleitos os nos negócios brasileiros, prop.riedades, durante

rias do mesmo regimen-
diretorios distritais e o não raro ihteresse re-. tão longos anos apre-to uma emenda, consi· que é composto de 62
munI· cI·,paI·s. gionaloupessoal,deixan. ciadas e el.o�iadas. Ou. Prisão Preventiva

d do prorrogados 08 membros, elegeu para Ceran
O municipio de Jara- (jo o interesse da pátria t-ra riquesa, o café, o o Dr. Juiz -de Direito da

. �-mandatos dos atuais Di- KPrOens����,�c�, �.s/l���� guá esteve representa- como segunda beDeficia� «big» da balança l�omer pßlraeryCeanta•.yCaaba:: deÕs�a:r a P��srdo,retorio e Mesa e do
tiliano Ramos; 2. vice o do na convenção pelos da. Através dos anos, já cial e financeira do pais. Antonio dos Santos e FranciscoConselho Regional, até
sr., Henrique Rupp e snrs. dr. Hercilio Luz se criou uma peJ·spectivà está tendo, ao que pare- spindola, autores do roubo na

1953, procedendo-se ape-
J FI·lho e Artur Mu··ller. histórica, que o afi�ma e ce, traido o seu destino Auto Jaraguá S. A,

nas a eleição das vagas secretários os snrs. oão

Domingo 14 de Outubro de 1951 Sta. Catarina -- N. 1.663

M.ax Colin

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA. ,POSTAL, 19 - Administração: Rua. Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 Fundado em 191� -- TBLBPONB N. 39

ANO'XXXII - JARAGUA DO �UL

Convenção da UDN

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



(f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::=:::::::::.;::::::::::::::::::::::::::::::::::.:;
li AUTO JARAGUA S. A. li:

direit� d�ouctoomraJrOcãaodeMJa�rCaO�uda�sdOde sMulattoESs'taJduoiz ddee ii Indu'strl'a e Co-ércl'o ii O Doutor loao Marcondes de Mattos. Juiz de
.. &

•• • • • j; díreito da comarca de JaraguéÍ do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil. na forma da Let, erc., . 1111 OFICINA Bervioo "FORD" :1:1 Santa Cerertna.. Brasil, he forma da Lei, etc.. /

FAZ SABER aos que o presente edital de cl- "

ração, com o prazo de \
trinta dies, virem, ou dele ii MECÂNICA AUTORIZADO ii FAZ SABER eos que o presente edital de cita-

nottele tiverem que por parle de José Antonio Pas- II _ Rua Marechal Deldoro _ J A R A G U A DO SUL _ I! çäo, com o prazo de trinta dias virem, ou dele no

serlno me foi dirigida a petição do teor abaixo:- ..
.. tlcla tiverem que por parte de José Antonio Passeri-

"Exmo. Snr. Dr. Juiz de direito da comarca de Iera- ii Pôsto de dasolina - Depósito Je Lubrificantes H no me foi dlrigida a penção do teor abaixo:· "Exmo.

gUéÍ do Sul. Diz José Anronío Passerino, brasileiro,!! - Lavagem - Lubrificação· Carga de Acumu- ii Sr. Dr. Juiz de, direito da comarca de [aragué do

casado, proprietário, residente e domiciliado em Ioín- ii ledores e Consêrto de Pneus. ii Sul- Diz JOSE ANTONIO PÀSSERINO, brasileiro,

vllle, neste Estado,· por seu bastante. procurador, o ii !!
I
casado, restdeute e domiciliado nesta cidade, por seu

advogado infra assinado, que é credor de AFFO!'lSO ii Esta oficina está instalada em condições II bastante procurador e advogado infra assinado, que

GESSNER, brasileiro, cesado., comerciante, residente ii pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou H é credor de AFONSO GESSNER, brasileiro, casa

em Corupá, nesta comarca, presentemente em lugar!! reforma em seu auto:nóvel ou caminhão, bem ii do, residente e domiciliado nesta cidade, pela impor
incerto e não sabido, da importancia de Cr$...•• !! cerno retificação de motores etc. . . ii tanci� de Cr$ 16.000,00 (dezeseís mil cruzelros)
6.000,00 (seis mil cruzelros) representado pela inclusa ii Todos os serviços são executados com ii como prova a inclusa Nora Promissoria ja vencida e

not� provissoria, vencida e ,não paga. No caso sub- ii esmero, por competentes profissionais e a pre- ii não paga no vencimento; que, o devedor não tem

Iudlce, trate-se de uma nota prcrnlssorle, resistida de ii çc;>s razoáye!s •.
Também dispõe de sólda elé- ii querido pagarlhe por meio amigaveis e que assim

todas as formalidades legais, e é portanto um titulo li tríca e oxigemo. ii sendo quer promover contra o- mesmo a competente

auto�omo co� força de escritura. publica, que traz '-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ij ação executiva de cobrança, autorizada pelo a'tigo
consigo proprro a prova da importância da divida Q)o.� 298 do Codlgo de Processo Civil; Pelo que, juntan-

(re�.. de d.ireito V. XXXLI 178). Requer, portenranto o -, dó o documento de divida llqulda e certa, requer a

petícíonerío usando do direito que lhe confere o ar-

.

rr . �. §' ß _"VII ß lÓ)íl', IL1t,�1 Va. Excia. se digne mandar expedir centre o supli-
tigo 298 n. XII do codígo citado, que tomada por � fA .8l. IVll fAll'\. Ii cedo mandado executivo, pare que o mesmo pague.
termo a afirmativa que ora renove de que o devedor

i II

i no prazo de vinte e quatro horas a importancia de-

ee encontra em lugar incerto e não 'sabido, seja ex-
o PARAISO DAS SBDAS B TfCIDOS FINOS vida, juros, custas crecidas de 20% sobre o total e

pedido edital de citação do executado, pera que pe-

.

. NAO SE ESQUEÇA - titulo' de honorarlos de advogado, e não o fazendo

i.ue no prazo .de vinte e quatro horas (24) a rnen-
Em Sedas e Tecidos Finos encontrará nomeie bens a penhora sob pena .de proceder-se a

�Ionada quantia de e-s 6.000,00 (seis mil cruzelros]
o maior Sortimento na CASA MARLY.

í mesma penhora em tantos bens quantos bastem ou

Juros ele mora, custas, e honoraríos de advogado ou
- Rua Mal. Deodoro N°. 657 - forem necessarios a execução, ficando desde logo

nomeie bens a penhora sob pena de ser esta efetua- Padrões excl.(sivós - Estamparia mo- citado pare todos os demais atos, bem como sua

da em tantos bens quenros bastem pare o pegamen- derna e variadíssima - Sedas Lisas de

.�o-
mulher sl a penhora recair em bens imoveis, conres-

to do principal, juros, custas etc, expedindo se na
..

. dos os preços.
.

rendo querendo a ação dentro do prazo legal, acom-"
forma da .leí o necessario mandado e uma vez reell- panhando todos os atos ate final sentença, tudo sob

sede a �enhora e intimado o devedor, pera coutes-
�.,..._��� as penas ce revelia. Dando-se a presente o valor de

rar a eçao, prossiga se ate final pena de revelia. 11=====================11 Cr$ 16.000,OU pare efeitos fiscais. Nestes lermos. D.

Da�do.s� a pre'5ente o valer de Cr$ 6.000,00 pera os
deferimento Ieréguä do Sul, 24 .;It: agosto de 1951

efeitos Ilscets. Nestes Termos P. deferimento. Assi .MIX IIl.EalaelGlal I�.... (assinado) Hereilte Alexandre da Luz (estavam cole-

nado) !ierdlio Alexandre da Luz-Ißsrevern coladas das estampilhas estaduais devidamente inutilisadas)
est�mpllhé:ls esreduats devidamente inutilisadas) [ere-

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141 "E não havendo sido encontredc o devedor e tendo

gua do Sul, 5 de setembro de 1951.-("E não haven- JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA o snr. Oficial de Justiça certiflcado que o mesmo se

do sido encontrado o devedor e tendo o snr. Oficial encontra em lugar incerto e não sabido pelo presen-

de Justiça certificado que o mesmo se encontre ém Lívrarla - Papelaria - Artigos pera escritórios e re edital cito o mencionado devedor AFONSO GES-

lugar incerto e não sebído, pelo presente edital cito .escolares etc. Fazendas e armarinhos em geral. SNER por todo O conteudo deste e da inlclal acima

o mencionado devedor AFFONSO GESSNER, por Lâmpadas Fhlllps no atacado. trenscrira. E, pára que chegue a noticia de todos,
todo o conteudo desle e da inicial acima transcri1a.- IL_............iiiiõiiiii-- iiiii-..- -_-=-iiiiiiOii ...iiiii"_-Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioll

mandei expedir o presente que será afixado e publi-

�, para que chegue a noticia a todos, mandei expe-
cado na forma da .Iei. Dado e passado nesta cidade

dir o presente ditai que será afixado no lugar de �(6)���S8��@8S8If!11§1!II!fi8I!J1I!I8(!J
de J�raguá do Sul, aos vinte e oilo dias do mez de

çostume e publicado pela impren�a. local. Dado e
Q

.

.

.

setembro do ano de mil novecentos e cincoenta e

p�ssa�o nesta cidade de Jaraguá do SUl, aos vinle e •.
�..

U�(M· f DIUUlfiU'M n HOMfOPßIIßI i
um· Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.- Assi-

OitO dias do mez de setembro do ano de mil nove- U l nado) João Marcondes de Mattos-Juiz de direilo':

centos e cincoenta e um.
. Esla conforme o original, do que dou fé.

Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. Assina- i Os beneficios produzidos peléJ Homeopatia �

do) João Marconde·s de Mattos-Ju'lz de dU"el·to. Está I são incalculáveis
. Il!l Jaraguá do Sul, 28 de setembro de 1951

�I
.

-:x;-

',lItcosforme O original do que dou fé.-
. Para a cura dos MALES DE SENHO- O escrivão: - NEY FRANCO

Jaraguá do Sul, 28 de Setembro de 1%1 RAS, ENXAQUECA, ASMA, SINUSITEc

O escrivão - NEY FRANCO E DOENÇAS RENAIS. recomeildamos o

uso da Homeopatia «SCHWABE».

Edital de Primeira:. Praça I Homeopatia SOHWA�E, legítima, :tn qu�l- I Precisa se de uma.

O Doutor João Marcondes de Matlos, juiz de I quer dinamiôação, V. S. encontrará (lom -0!ll Bom ordenado.
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de representantA: Pedro Maximiliano Perfeito. IJ!

Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, �IC.. � CORUPÁ - Jaraguá do Sul -

S';4.' Informações no BAR
-.

.. FERROVIÁRIO. -

I. �az saber a todos os que o presef\te edital de @�"'ªlIiII!!IlISIl'lllllilli!ll�@l2IIiilI�@Il!I�88@-

primeira praça, com o prazo· de vinte - dias; vi .
.

.

re� ou dele conhecimento tiverem ou intt>ressar pos- 1:r�@!@@)!'@®Y@)®Y@)®r@)@.i.@®r@)@Y®@"i'@®Y@)@!'@@r@)@'"
sa, que, findo esse prazo, hão de ser arrematados �- �
,?or quem mais dér e maior lance oferecer, em frente

I
Tosse, Asma, Brouquile, Rouquidão, e Resfriados

�-as portas do Edificio do Forum, no dia 27 do mês
TOD,& tIO;:! .o. G.. "OLIDQTIA6õI DO ßPHRLrlHO R,apIRHIóRIO ..

de oUlubro vindouro, as 10 horas, os bens panhora- .tt� nl.� 1.,.. n� ó'SíI r
LU

dos a Luiz BuzzI, na ação executiva que lhe move

Lujz Eccel, abaixo descriminados. ,

1°) - Dois terrenos no logar Braço do Norle,
no distrito de Massarcmduba, municipio de Guarami
rim, desta comarca, sendo; uma parte do lole n030,
com a área -de 2�000 ms2. a outra parte do 10le no.
28 com a área de D6.300 ms2. confrontando ao Norte � �
com terras de Luiz Giraldi, ao Sul com ditas de Jo- (@ @)

. sé ·Barri, ao Leste com terras de Bertholdo e -Arnol· �
.

O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRA.SIL' téSI
do IA iedemann a ao Oeste com ditas de Carlos Bor- � P
·genha·e Querino Borri, o primeiro edificado com uma i't®@i®@.t@®l®®Á®@.i.®@l®@j®@i®@i®�@.t@@!.®@,a
cl!Jsa de madeirZl e um rancho, registrados no livro

.'
.

r::�:t��:r���::O��i:l:i�����!_8r�r�e�!1 2j..�: rE;;�:=S;l'B::il;�:'�de=Ei:;;:�;d:i;"S�A·=l
Cujos bens constanles do GuIo de penhora e auto ii

l'I.A�JRI�::: JO:m:NVIJI[,][,E

.1:.1:de avaliação, da referida ação executiva, em que é ii Para a nóssa di5tinta treguezia mantemos em estoque:
exequentll Lujz Eccel e execulado Lujz Buzzi, serão 11i Uma linha completa de motores Ilacionais e estrangeiros de alta e baixa ::

le�ados em hasta publica de venda e arrematação em li rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE M�DI
primeira praça, pelo preço da dvaliação, isto é, Cr$ ii çÃO .;_ Bomba� para uso doméstíco e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
32.0UO.OO (trinta e dois mil cruzeiros).. Assim serão ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado dé LUSTRES, CASTIÇAIS LO·
os re!eridos bens arrematados por quem mais dér ii OS, :de ARANDELAS" MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de
e maJOr lance oferecer, no dia, hora e lugar acima ii uz e torça de qualquer capacidade. •

..

mercionados; podendo os mesmos serem examinados ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de
por quem interesse tiver, em o local onde se acham !l instalação de luz e torça.
situados, no distrito de Massaranduba. Para que ii :1

chegue a not ícia ao conhec imen to de todos se pas-
\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:1

sou o presente edital que será afjxado as' portas do
Forum, no lugar de coslume e publicddp pelo Jornal
local «Correio do Povo». Dado e passado nesta cida·
de de Jaraguá do Sul, aos vinte nove dias do mez

de Setembro do ano. de mil novecentos e cinquenta
e um ..

- Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. - (a)
João Marcondes de Maflos. - Juiz de Direito' da co

marca. "Está couforme o ,original, do que- dou. fé.-

Jaraguá do Sul, 29 de setembro de 1951.

O Escrivão NEY FRANCO

Edital de Citação
.

_ d.tal de Citação

Empregada

\
Encontram alfvio imediato com c.. uso do

/
NUNCR EXISTiU IGURL

- PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L A f/I A ç O ES,

COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ES P I N HA S, ETC.

A SIFILIS' SE APRESENTA 508
INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
ESC'RÓFULAS
ES P I·N H AS
FlsTULAS
Ú"- C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DAATROS
MANCHAS

.. ELIXIR .9E NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 1. ANOS
VENDE-SE EM TODA PART2.

Correio �o Povo
Rua MI. Deodoro. N. 136

Telefone N' 39. - C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL

Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 35,00
GERENTE
Paulino Pedri

Máquinas de Costura
ALFA" e "WHITELILY"
acaba de receber e ofere·
ce pelos menores preços
da praça á Casa Real.

�!:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;...

ff Tome o saboroso li

II CAfÉ BlUEO �
ii ii

( \�:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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onu UI"ln O,F 'DFnTftO "Reeistro Civil (6)--------�=========�
.J L L . . ,,-:;�;__�:;::I�ÇÃO AÉREA RIO ORAN�ENSE" I'"Irene P. qü�ther Ottc�al .do II ...VAR IO"Registro CIvil do 1°; Dlstnto 11 II

da Comarca Jaragua do Sul, II AyJ&e. dl:dameDte para o Norte e Sul do pala, IIEstado de' Sa.nta Catarinà
II Ás 3as. 4as. e

-

6a8. sabados e domin- IIBrasIl.
Para o Korte gos- com avião de UNHA. II-Paz saber' que comparece- II As '�as. e. sas. com aviãc MIXTO

::am no cartório exibindo os litJ '

LINHA II
d I I

. Ás 3as. e sabados, C(Jm aviã�_de IIdocumentos exigi os pe a et II Para o Sul
Ás 2as. e 5 as. fei I as com aviao-MIXTOafim, de se habilitarem para II Icasar-se: E S C A L AS'.

� Porto Alegre, Lajes, Florianópolis, Itajaí,
.

Joinvile,
Edital JI. 3.062, de 9-10-51. ',JlI Paranaguá, São Paulo, Rio de Izneiro e todo o 111-

IIAndré Katcharowski e terior do Rio Grande do Sul
Eolindia F. da Silva II NOTA:,.. .Agentes da' "K.LM}'., - Cia. Real HQ- II

' NOVA IORQUE � - ôe- laquigrafia e de registro: do a abertura dos trabe- Ele, brasileiro, solteiro, Jl landeza de Aviação. Fornece-se blih�tes para qual- nlembro - A Assembléia mecânico, rádio televisão, IlhoS da 6a. reunião anual. ferreiro,' domiciliado e
II quer cidade da Europa:'·

.

'.', JlGeral das Nações Unidas etc - tudo à mão, ao lado, O leitor avaliará, porém, residente nesta distrito,
It Venda de palIsagam com o sr. E�aD�el Porto Machado, "vai iniciar seus rrebelhos, pera uso lmedtaro e I mals concretamente a em Garibaldi, filho de

'I Rua. Cei. Procópio Gomes?e Oliveira nrs. 228 � 234 Jla 6 de novembro, em contínuo das Comissões I importâncle da reunião João Katcharowski e de

II
em Jaragua do Sul, . .

. IIParis, onde o govêrno e dos Comilés, dos com o exame dos se- Angelica Katcharowski.
. --_":""_--é)francês realizou óbras Conselhos e dos Plena- gulntes dados. que eu lhe I Ela, brasileira, solteira, �=='::=====�=__-__-_

especiais de edapreção rios. adianto para exercício de doméstica, domiciliada e _

do grande Palais Challlot, Como a Assembléia sua rnedltaçâo: a Agenda residente neste distrito,
afim de assegurar espaço Geral das Nações Unidas dos Trabalhos da Assem- em Garibaldi, filha, de
e conforto edequados às é, por sua composição e bléia! �i�da na s.ua forma Miguel Ferre.ira da Silva
afividades das Delegações por seus objetivos, o provisona... ?rgamzada pe- e da Leopoldina Suchara.
dos 60 paises membros maior e mels complexo 10 Se�retano Geral Tryg-

Edital n. 3.063, de HHO-51da organização mundial. de lodos os concressos
ve Líe, com�orta nada

1\,1 d V
.

b o Planos econômicos e contâbeis de en-
P

.

f' c lhlda para to. menos de 58 trems, dos mo esto erwie e e
tídades comerciais, índustríaís, agrícolas e civisans OI es o do mundo, seu funcione- .

6
.. Eleonora Spengler

...

séde dessa reuniâo POl' rnento seria lmposslvel se, I
quars

I
oe

t �rJmelrâ:. Ele, brasileiro, solteiro,
de fins econômicos.

dois graudes motivos:
pare eficiência dos trabe- en�o ve� dma,erlas tltuí motorista domiciliado e + Elaboração de contratos' e escr.itas -

primeiro não estar ainda lhos, lhe faltasse a imensa I r� ma, diga a, a �ens I

dla-' residente' na cidade de Declarações de firmas índívíduaís e coI�tIv�s;-concluído o edífíclo des- I' d
.. çao os . orcaos

. Legalízaçäo Mínutas para lançamentos íníeíaís-

e comp ice a maqumene :
, . bel" m, s Brusque filho de Alberto -

finado à Assembléia Geral, d
.

f t rui propna assem ela, a ..' .; de escritas _ Impôsto de Renda.
,

.

aquí em Nova Iorque, ao fe��:�e�� ras:r�i��f�d:er� os outros 52 constituem �erw�e�e e de Catharina
O Fuzões encampacões e alterações so-'

fado do já terrnlnado e lubrificada pela lnrellgên temas verdadeiramente e- e��;�b��sileira, solteira, cíaís _ MOdific'ações de tipos jurídicos de s�-ocupado edifício do Se-. b d d normes, por sua impor- ciedades _ Aditivos de contratos _ Atas _ Ml-"

G I d
cia e a oa venta e e

tâncla lnrrlnseca e pela doméstica, domiciliada e
f õcretarto era; segun o, h ulh res de -'- .

d dá' nutas para lançamentos, relat.iv.os as uz. e.s,,.

h d ornens e .m e
variedade e alcance de residente nesta CI a e, .não ever em outra gran e todas as raças e de Iodas rua Domingos da Nova, eucampações, alterações e modltlcações SOCIaIS.

cidade local dtspomvel ou as cores.
suas repercussões.

filha de Guilherme Spen- o Distratos sociais _ an CI:' Iam ent o defacilmente adepravel em
,

. Economia, _
direito in- gier e de Hadwig Schade . firmas _ Levantamento de balanços ", Minutasmelhores condlções do E pois fácil de conce- I

. A .

.

íd
_

.

. fernaciona , asslstencla Spengl�r. para os lançamentos relativo� s hqUl açoes.que em Paris. Assim. a ber-se o que representa de te'cnl'ca, !"Iroblemas politi-
. .

.

d'
. '.

Rd t' • Perícias judiciais e ext,r:a-Ju IClalS - �-reunião se dará na Euro- esforço e e g�stos o
cos, questões estratégicas C6pla d� EdItal de'

visões e Parecer. Assifltência técnica contâbIl,pa e será a. última reali- deslocamento des::'la apa e assuntos sociais desta- Proclamas ae Casamento.
zada em séd� provisória, relhagem de Nova Iorque cam-se a cada passo, aos recebida do Oficial do jurídica e fiscal. '

pois. em 1962, as óbras para Paris, envolvendo a olhos de quem leia o Registro Civil de C(J,rupá. o Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

do edificio próprio eslarão mobilizaAção de

centenaS�Olheto
mimeografado que Edital n 3.064, de 10-10-51 Defesas fiscais - (}). J. 1; B • Serviços comer-

ce, lamente acabadas. E, de pessoas e .de vaslo e já eslá circulando, em Huberto Engelmann e ciais em geral.
de então em deanle, variado materIal, que tem 'caráter provisório, entre Anelda Behnke o SUB-AGENTES DA COMPANHIA
todos os. anos, a Assem- de

.

estar, a postos, na
5 membros das Delega Ele, brasil .. iro, solteiro, I NACIONAL DE SEGUHOS "I P I R A N-

bléia funcionará em sua capital francesa, anfes de ções PermanenIes dos 60 lavJ'ador, domicillado e
GA": _ Fôgo _ Transportes _ Ac�dentes Pes-casa, com todas as fa- (I de novembro, para que, paises membros. residente neste distrito.
soais e do Trabalho,.. AutomóveIS _ Respon-ciljdades e disponibilida nesse dia, o Sr. Nasrro- filho de Frederico En-

h E Ch f d E· "d b sabilidade Civil - Fid.elidade.des imedialas da infras- la ntezem, e e
.
a IS, em rapl o es oço, gelmaoll e Linda Kath

trutura da organização, Delegação Permanenre do uma idéia do que vai ser Eogelmann. Rua Mal. Deodoro, 136 _ Caixa postal'_:_j19que é o Secretariado Iran, como Presidenle da a grande reunião de Paris, Ela, brasileira, solteira,
_ JARAGUA 00 SUL _Geral, com os seus Assembléia Geral, cujo onde cada país procurará doméstica, domiciliada e

arquivos, documentos, li- mandato, de um ano, se aparecer com idéias e residente em Corupá, !;.. ......__;;;;;;;;;;o �iii___=_=iiiiii

vros, Iradutore5, interpre- exgola nessa dala, possà pontos de vista próprios filha de Ricardú Behnke
tes, dalilógrafos, mimio- assumir a presidência da söbre todas essas maté- e de Gertrudes Behuke.
grafistas, serviços de primeira sessão anuncian- rias.

"n
Mobilização de gente e de material para assegurar plena

. eiiciêotia a reuaíão da Assembléia Geral em Paris.
A. S. TOOANTINS

(Publicamos, a seguir, com exclusiví
dade, a sétima crônica da série escrita
de Nova Iorque, por um repórter bra
sileiro que resolveu observar, de dentro,
o mecanismo da Organização Mundial
dos Povos),

.

Ä. Comercial Ltda�·
Advocacia':"":' Contabilidade - Seguros

•
I E para que chegue ao co: �,Proibição f nhecimellto de tod(ls,llJandel :>

. . passar o presente ('ditai qm'
ProIbo lermmdnlemente será publicado ,pela imprt:n- �a e�tJ'ada de pessoas e

sa e em·· ca'rtório onde -erá
Vermifugo suave e de pront.o animais em minha pro- atixado dmantc: I 5 dia�. SI CI(

deito Dispensa purgante e dieta! pri .d.ade. Não me respo�- alguem soub::r de algum im-
.

i "O' oSERVE PARA QUALQUEK IDADR, CONFOR- sabJ!lso pelo que pos:la pedimento acuse�o. para o, � 15 .

.,,·5 �
ME o n. 1, 2, 3 e 4 t .... E o o.f

Proteja a saúde de seus tilhos (' � :.�a p!,ópria!
acon

eceRr. d 9 O 51
tips legab C(, � r� :g

Evitará muitas doenças e poupara dmhelro em etorci a, -I -
. IRENE' PEDRI GÜNTHI�){ c( EU g-::.

remédios Benno Müller Oticial
'I JI.I

. g,�< g.ã
Compre hoje mesmo Ilma LOMB�IGUEIRA O à,g .... GI � .

MINANCOR! para o seU tilhinho. .

�............... ._.__�.....................-..........-....�� .... UII) oe/) Q.

E um produto 1°� ��o�tti�s Minancora � . Farmacia Central � Ö ����!J ! DE C"",,KLQ'" ,,",A.:FElR.""ANN

I
e> ,�J!'r� =

I' D��";��-' J�� ! Av. Getullo ;!ga��I�S. �:";G.!"SDI . S. Cl. I � ��!:!I· M É D I C 4) III � Drogas nacionaIs. e. eSlrall,ge�ras, enconlra-se, �. � &.� 8, o'�
im CLINICA GERAL _ C.'RURGIA _ DOENÇAS

jm � a disposição do dlslmto ßUbhco,M"!.��esentando � U.8� &:5 �

I· DE SENHORAS - PARTOS I L__�v������__j .� �]8�:
...

-

ULTRA SOM - Tratamerrto moderno e efi-
l-ii

_-

II �iOtilSl8e8�I� Im ciente, pelas ondas ultra-so�oras, da.s Dores e .� I Fábrica de Ferramentas Agrícolas Im �A"·�161 r_ .. Iriflamações: Dores reumátICas, artnte,s, lum- �II i � �v \gVI!n�!iii V

II bagos, nevralgia!i, .ciática. Abc_e�sos, furun,culos, �g i DE ·PEDRO R�NG:EL i Pedimos aos se- 00
iii inflamação dos seIOS, dos ovarIOS, da prostata, _1._

I Estrada Jardguà Esquerdo
� @nhoresagenlesdoll!UI Afecpões da pele, fístulas, varizes e úlceras re- JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

I Correio, nas. diver'l :

1'11- bald;s. Asma, afecções do estômago, etc....11.1_ "i� _.
sas localidades onde .

EI ÉTRTCAS T tamento Execula-se qualquer serviço de ferramentas
M' MASSAGENS J -\

- ra
-

m dI'

II
temos assinantes, o il�I das Paralisias com reativaç.ão das funçoes agrícolas para uso de avrouras, como.
obséquio de provi � I ��}:::::::::·:: ..;:::::::.:��::l::::::::::::::::::::\�:,:,:A f f fun Machados. Encha as .oices etc .

.. musculares e nervosas. tro las, raqu�s.a
-

Iii denciar a entrega ii Nas suas compras iiIII cional dOEI músculos em geral, da beXiga, or-
__ .p__ Servi'ço rápido e garantido e atende-se qualqner pe dido

I
imediata dêste J'ornaI. � ;:

f iiIII
!l!i ii pre Ira sempre !!

II gão's digestivos, etc... III . - A regularidade do 1m ::
"

_ .• ONDAS CURTASEL-EDTIRAOTECROMAIGAU-LEALç�10'RO-1-'1'1 Ç1l'�� 1i��1j�� � serviçlo �€. entregda i.I:.i, C ß f [ R H U l, R !.,IRI CIRURGIA -
� - 1-\ ,,- -

-

_........... �

I
p<?sta eVlla o grdn e � .. :;,.,

[
4-.i int�!����lh�� LUZ -- �aJos Ultra-ViOle�a e ii �

.::::::::::: F:UT!ER! EI!,R!M!TAIS 4ffi! ...... 1

� �g�er�u�e te�e�!��:�11 ')::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::il
::: CONSULTORIO - R u a dos Bomhetros I Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiselros, Maciel- cebldo, o que e de

III (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
__ ra� Jabotl'cabeiras, etc. _ Boseiras, Dahlias. Ca-

, estranhar. por9.ua�to
�

Lampeões de Keros�ne
3

I

6 h III
U

�
liII P d çao e f"lta "ALADIN" e outros tIpOS'm"

·

d as 9 ás 12 e das. .

as oras .

� 'méll'as, Coníferas, Palmeiras, etc., etc. II! a ex e I
"",C I 350 r."::Id I nt � tem sempre em stock II

.-
RESIDÊNCIA - Rua MUllstro a ogeras,

.

I' � Pecam Catálogo Ilustrado _ Leopoldo Seld.l - Corupá I regu ar�e e.
®

m .Fone 305 - J OINVILLEu - S. C.
������ >JZ&1ll :I' 'i�88�I@IIiI_�@8,� Casa

'I '!!5i1!!!ii!!1i1illiEiiI!Il�I!E!iii!EI-''EEiiI!i!!!Ii!il-,lIE!!tEIII_

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

·lOMBRIGUEIßA·
'

MIN,ANCOß.A

l" TOSSES 1 IRONQUITES 1
.

VlUHO CRUSOTADO
cSILVEIRAl

GRANDE TÔNICO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul Ircreítura
Railloeete da

TíTULOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Legislaüvo
Diretor da Seçretaria
Remuneração aos Vt\readores
Representação da Camara
Materjal de expediente, livros
Serviço postal, telegráfico, etc.
Assinatura de Orgãos Oficiais
Publicação do expediente da Camara

'Execuüvo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

AC'uisição (>de veículos, móveis e .utensilíos
Aquisição de combnstível para o automovel
Custeio de veiculos, moveis e utensilios
Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do Municipio
Secretário - padrão S

'

-

Impressos e material, de expediente
Serviço postal
Serviço telegráfico
Serviço Telefonico
Publicação do expediente
Assinatura de jornaes
Oontador - padrão S
A(moxarife .....,... padrão M
Auxiliar Agente da Estatistica (2) padrão M á Cr$ 800,00
Livros e impressos
Despesas de transp. de funcionáriós quando em servico
Diárias a funcionários. em viagens e serviços
Motoristas (3) padrão L á o-s 750,00
Porteiro-continuo - padrão K
Serviço de limpesa da Prefeitura e Intendencia
Tesoureiro - padrão S
Amanuenses (2) um padrão P á Cr$ 950,00 outro, padrão
O á Cr$ 900,00

.

Escriturärío padrão M
Quebras ao Tesoureiro
Intendente-exator
AquisiÇão de talonários e livros
Fiscais (3) padrão O á e-s 900,00
Fiscal- Distrital - padrão L
Carcereiro - padrão I
Esmolas a indigentes
Assistencia médica-farmaceutica
Assistencta hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo a maternidade e infancia
Aquisição de moveis e utensillos
Material didático em geral
Assistencia a alunes necessitados
Vencimentos dos profsssores- das escolas isoladas, sendo
os titulados Complementaristas padrão I e os não titula
dos padrão G
'Gratificação á professores que regam cursos desdobrados,
sendo os titulados á Cr$ 150,00 e os não titulados {á
'Cr$ 120,00

'

Vencimento de protessores inativos
Aquisição de material para a biblioteca
Aqutsição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornaes e revista
Inspetor Escolar padrão P
Viagens de interesse de serviços
Gratificação ao Delegado de higiene
Desobstrução de córregos e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpesa de valos, boeiros·e sargetas
Combustivel para transporte do pessoal e material
Dedetização do Municipio
lAquisição de sementes, maquinas e transporte
Compras de remédios
Compras de animais
Operarios da fabrica de tubos de cimento
Zelador do Oemitério

.

_:_ padrão I
Operario do serviço de cemitério
Oomição a agentes fiscais
Operarios do serviço de- ruas, praças e jardins
Para serviços de ruas, praças e jardins
Combustivel para transporte do pessoal e material
Departamentos de estradas de Rodassem
Cocheiro

C>

Forragem para o serviço de limpeza pública
Iluminação publica da cidade
Iluminação publica de Corupá
Iluminação publica de Retorcida
Energia de motores, etc.
Restituições de impostos de exercícios encerrados
Extranumerarios
Construção de prédios escolares e aquisição dos respec
tivos terrenos
Salário-família
Construção de casas populares
Seguros contra bens móveis e imoveis
Contribuições ao I.A.P.I., I.A.P.E.T.C e S.E.SI.
Contribuições a L.B.A.
Fara custas e emolumentos previstas pelo decreto-lei
93 de 1-4-42
Subvenções concedidas por lei a diversas instituições
Despesas imprevistas
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas
Crédito Especial Lei n, 4 de 2-3-51

/'

6.300,00
21.005,00
2.480,00

33,00
256,20

2,400,00
27.000,00

'9.000,00
639,00

1.757,50
54.863,10

450,00
13.400,00
8.625,00
650,00

1.279.30
471,40

4,300,00
230,00

11,900,00
8.525,00

22.650,00
'(.078.00
412.50

5.499,00

39.71'0,00
10.1.00,00
1.350,00

13.400,00

15250,00
10.200,00

450.00
12.000,00
6.036,50

35.100,00
11.350,00
8.800,00

60,00
. 4.688,00
8.470,50
1.522,00
4.810,00
152,00

3.979,00
1.160,00

-ta7.799,40

660,00

20.300,00
500,00

1.713.90
454.00

11.550.00
600,00

18.820,00
2.700,00
2.441,40
7968,70
16.759,80
9,975,50
5612,50
19.419,00
2.657,70
7.527,00
-8,800,00
4.500,00
3.831,(.'0
84.80690
45.464,60
13.56H,20

330.160,10
4.400,00
90(',00

12580,00
4.482,00

.. 1.070,40 .

4.825,70
18,00

23.658,80

36.097,80
19.520,00

2.499,40
9.252,60
644,90

307,50
9.600,00
45.959,00
4.6�8.40
4.990,00

291.762,60

14.419,30
9.177,00
7{).149.70
500.000.00

2.479.191,90
357.780,90

Saldo disponivel do Exercicio de 1950 2.836.972,80
Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué doôul, 5 de Outubro de 1951.

ARY FRUET - Contador Visto: ARTUR MÜLLER - Prefeito

die

RECEITA ORDINARIA
fRIBUTARIA

a) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL
IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
'J'axas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
7 axas de Fiscalização e Serviços Diversos
1 axa de Limpeza Publica

'PATRIMONIAL
Renda Imobíliaria
Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios ,

Quota prevista no Art. 15, S 2. da Constituição
�edet'al (Combustivel e Labriticantes)

Quota prevista DO Art. 15. § 4. da Constituição
Federal (Imposto sobre a Renda)

Quota prevista no Art. 140 da Constituição Estadual
RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais
Crédito Especial Decr, 24

SOMA eR.S

,]fararuä

85.904,20
102.081,40
609.538,20
369.664,10
360.228,60
8.750,50

'3.559,00
6.328,20
20.275,60
18.961,70

3.700,00
7.213,40

9�395,08

25.445,80

,249.400,20

Junto de fillslamenlo Militar de Jarlila do Sul ����

EDITAL
Cure seus males. e poupe seu

bom dinheiro comprando lia

FAMACIA NOVAA J.A.M. de Jaraguá do sei.' com séde na
Prefeitura Jv.:unicipal, convida os cidadãos abaixo
relacionados a comparecerem na séde da mesma,
afim de legalizarem suas situação Militar:
Blasio Bruchmueller, Arcenio Martins, Germano
An'tonowicz, Conrado Alberto Frederico Wendorff,
Waldemiro Beiti, Geraldo Glatz, Artur Hinze, Ter
cilio Frizanco, Martim Burger e Germano Heidrioh.

J.A.M. Jaraguá do Sul, 9 de outubro de 1951.

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ
Oap. Delegado da 7a. D. R.

Orgãos e Harmonios U8OHN"
Sempre preferidos
pelos entendidos

HARMOIIOS: 12 modelos
especiais para VIAGEM,
CAPELAS e IGREJAS

ORGlos: São fornecidos
em 6 disposiçGes a escolha

dos interessados
PREÇOS DA F.&BRIC!

Peçam catálogos e dl
mals informaçiies ao

REPIESEITAITE GERAL
para Pariná e Santa Catarina

PAULO KOBS - Caixa PostIlI, 39 - sAU BUlO 00 SUL
Estado de Sanla Catar{na

de ROBERtO J't1 HOBST.
4 que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vaDtaj.sos.
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
��

.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:.\
H ii
:: Peça sempre i:

II CA H BAUER ii
il U

�:::::::::::-.::::.::::::-.::::::::::::::::::::::::: .J..�

IMPUREZAS DO 'SANGUE?

� UIKtR Df B06UfiRA
AUX. TRAT. stnus

Bicicletas Suécas
marca "HERMES" V. S�
encontra na

Casa Real

FRACOS E AN�MICO., (

/

•
•

Tomem �

Idem
«

«

Idem Deer. n. 24 de 23-5-51
« « n. 25 de 25-5-51
« « n. 29 de 21·7-51

546.209,70
6.100.00

127,500,00
2.315,338,50
521.634,30

2.836.972,80

174.403,70
347,230,60
521.634,3.0 ,_

Descriminação do saldo:
Em numerario sonante
Em bancos

Oont. da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul; 5' de Outubro de 1351.

ARY FRUET· Contador Visto: ARTUR MÜLLER - Prefeito

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 14-10-1951
-

,5

de Réu AusentePrefeitura Municipal' ,de Jàraguá do Sul
, EXAMES ESCOLARES

Plano de exames para as escolas municipais de Jaraguá do Sul
\

1951

Ir. de I Dias de IOrdem Oezb. Localidade Professôr designado

-,

Faz saber a quem interessar possa ou o conhe
cimento deste tiverem que pelo doutor Promotor
Público da Comarca me foi dirigida a petição,do
'teor seguinte: - Exmo. ônr.: Dr. Juiz de .dl
relro da comarca de Ieraguä do Sul. - O Promotor
Público desta comarca, no desempenho de suas atri
buições; com fundamento no inquerito policiai anexo,
respeitosamente vem perante V. Excie. denunciar Gus
tavo vam dem Byllardt, brasileiro, maior, casado" fi
lho de João e Maria van den Byllardt, 'residente no
distrito de Corupá, Neste municípío e comarca, pelo
fato delituoso seguinte> No dia 17 de Junho de 1944,
em frente a casa comercia! da Cooperativa Mixte �de
Latlcínlos, no distrito de Corupé, desta comarca, o

acusado, exigindo com. víolencíe, que a vitima Adol
fo Ervtno Schulze tomasse cachaça em um copo que
se servia, dentro do qual se encontrava um oculos
e não o conseguindo, subiu a carroça onde esre se

encontrava e, chicoteando os cavalos, fez com que
os mesmos disparassem, provocando o albarroernen
to do veiculo, que ficou grendemente danificado e

saindo ferido, um cavalo. Detido pela autoridade
policial, por está e outras desordene que fizera an-

I

terlorrnenre no armezem de Guilherme Ientsch, na
'

mesma localidade, o acusado, dando vasão a seus
instinstos brutais, passou' a depredar as instalações

/ da prisão em que se encontrava, causando prelulzos
Edital de primeira Praça CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA- avaliados em cr$ um mil duzentos e cinquenta

RIA E ARQUITETURA DA OITAVA REG. (1.250,00). Assim procedendo, praticou o acusado o

,
O Doutor João Mercondes de Mattos, lulz de crime previsto nos incisos I e 11'1, do paragrafo único

Direito de Çomarca de Jaraguá do Sul, Estado de ED ITAL do artigo 163 do Codlgo Penal, em cujas penas, por'
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc..;

'

isso mesmo, se acha incurso. E,
l

porque a pena'

FAZ SABER a todos oe que o. presente edital
FeIo presente torno público que o Snr. AL-,

maxima prevista no crime ceplrulado,' e de 3 anos,

d
. .

d CEBIADES ABELARDO VERBINNEN requereu a constata-se não ter ainda ocorrido a 'p��scrição da
e primeira praça, com o prazo e vinte dias, virem este Conselho registro a título precär]o, como ação penal, face ao que dispõe o inciso..IV do ertl

ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa, OONSTRqTOR, para o Município de JARAGUA go 109 da nossa lei Penal. Face ao eXPd,slp apre
que, findo esse prazo, he de 'ser arrematado por DO SUL, no Estado de Santa Oatarina, de acorde senta esta Promotoria a V') Excia. a presente ,de
quem mels dér e maior lance oferecer, em frente ás

com o parágrafo único do Artigo 50. do Decreto nuncía, que espera seja reêeblda e afinal julg�da
portas do Edificio do Forum, no dia 27 do rnez de número 23(569, de 11 de dezembro de 1933. provada, para que êonrra Gustavo Van Den Byllardr,outubro vindouro, as 11 horas. o imovel penhorado Ficam, pois, convidadcs os profissionais inte- seja instaurado a competente ação penal, tnrtrnendo
a Luiz Buzzi, nos eutos da ação executiva que lhe ressados, devidamente registrados neste Conselho, e condenendo-se-Ihe como de direito. Requer aind�,
�ove Luiz Viviani, abaixo ,descriminados:-

.

a se pronunciarem a respeito, para o que lhes .é que se digne mandar notificar as testemunhas Guí
,

,
1.) - Um terreno no logar Braço do Norte, facultado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da Iherme Iantsch - Sebastião Vlsch - Ricardo Leger>

distrito de Masearandube, municipio de Guaramirim, publicação do presente Edital. Ubaldo Gonçelvez de Oliveira � Guilherme Melchert,
desta comarca, parra do lote n. 32, com a área de Porto Alegre, 14 de Setembro de 1951. todos residentes em Corupá, oficiando-se ao Juizo
211,000 ms2. confrontando ao norte com terras de )

de Ibirama, pera sollclrar-se - informações sobre a

Arrisio Baruffi, Wanda Eccel e Germano Maiochi, ao Eng. \'\ ALT.ER BOEHL vida pregressa do ecusedo, derermlneudo a juntada
Sul com ditas de Ioaqutrn Dalcastegue, ao Leste Presidente nos euros, de certidão de antecedentes criminais do'
cdm terras da Linha Patrimonio ao Oesre-com a Es mesmo ecusedo, nesta comarca, prosseguindo se nos

trada PÚbliod, registrado no livro 3-F ti fls. 183, sob demais termos e atos processuais, para a formação
n. -13.117, em data de 23 de julho de 1951, do Ofi· AVÓ! MÃE! fll.HA! de culpa. Jaraguá do Sul, 6 de' agosto de 1951. As-
cial do Registro Geral desta comarca, avaliado em I sinado) Alfredo Zimmer ,- Promotor Publico._Não ha-
Or$ 76.000,00.- T O O A S DEVEM USA R 100 ==C-'l :::14:)' �

vendo sido encontrado o réo e tendo sido designado
Cujo imovel constante do aUlo de aval:ação e It� .� 'o dia 23 de outubro vindouro, as 10 horas, parD ter

auto depenhorad(l referida ação executiva, em queé 'fLUXO ..SEDA'rINA lugar o interrogatorio do mesmo, pelo presente cito

exequente Luiz' Viviani e executado Luiz Buzzi, será
O = cÕ O

e chamo o mencionado denunciado Gustavo Van
levado em hasta publica de venda e arrematação em � (� Den Byllardt para comparE'cer naquele dia e hora, na
primeira 'praçq, pelg preço da avaliação, isto é, CrS (OU REGULADOR VIEIRA)

O ..... rn

O sala das audiencias, deste Juizo, afim de ser interro·

75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros). Assim será A MULHER EYITARÁ DORES
O
,_ .�'

O
gado. Dado e 'passado nesta cidade de Jaraguá do

o referido imovel arrematado por quem mais dér e ..,.1 Sul; aos vinte e oito dias do mez de setembro do
maior lance oferecer, no dia, hora e lugar acima ALlYI1- lS CÓUCIS UTERINAS � .. � ano de mil novecentos e cincoenla e ,um. Eu, Ney
mencionados, podendo 'o mesmo ser examinlldo, por O "'= .. o O Franco, escrivão, o subscrevi. Assinado) João Mar-

quem inte,resse tiver, em o local onde se acha situa- ,.mDtela-a. com vanta«am para
' � Ut õ condes de Manos - Juiz d� direito. Está conforme õ

d d b E h combAter a. Imtlu-Iaridades das 'O e
� 'C O "

I d d f'-do, no istrito de Massaran u a.- para q"e c Il- fur.-;;laa p.rl6dicas du ".nhoras
' ' " ..., o orlglDa, o que ou e.

gue a noticia a publico e conhecimento de todos se
"

'O ...
» � O J' b"-

passou o presente edital que será afixado as portas t Calm.l"it. " 1.,ullldor dassa. ',:::s" _

aragua do Sul, 28 de setem ro de 19'H.

do forum, no l.ugar,de costume e publicado· pelo jor-,
'UII�Õ..

O =- fi ] O O escrivão - NEY FRANOO

�;�:�S:�:��d�a��I�;i��yt��:e����::�:::�� .!���.�:���I:��'· O .!( l O �'===';i='=;ü;;';;;=;;ii=='=l
�f.�n::) j��6�-M���0���sFJ:n�O�tt�:.�riJ���' �e s�i����� 'multo r.c:!:d:�n�:��:sr u!lad. 00 �, & 00 f",m••••;,. f."" .....e Me.1ci•• de Parlo Aleg.. i.:da Comarca. "Está conforme o' original, dou fé.- flUXO..SEDATINA.... Operações - Doenças de Senhoras -

ii
Jaraguá do .Sul, 29 de Setembro de 1951.

DCOl\!t'Rl,.SlZ I:Il 1'�DA PARTE Ita CirUr:il!n!��nG�:I&relhJP:�on:!�;i�G�aS) sa ",S.:.O Escrivão - NEY FRANCO

= II Consultório e Residência: �

CALCADOS

I R G O
são os melhores e mais Ibarntos

PRODUTOS DA :

INDÚSTRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.

I
CAIXA POSTAL 11

I
'SÃO FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

J A R A G U A DOS U L Sanla Catarina Caixa Postal 35' - End. Tel. cBRANCO� - Telefone, 103

� •
' Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

1 11
2 12
3 12
4 10

" 6 11
6 10
7' 12
8 11
9 12
10 11
11 12
'12 12
13 12
,14 11
15 12
16 11
17 11
18 11

Est, Itapocú-Hensa
Est. Rib. Ierereca
Grota Funda
'Isabel Alto
Jaraguá-Esquerdo
João Pessôa
Morro Boa �ista
Pedra Amolar Alto
::>edra Amolar Baixo
Poço D'Anta
Rib. das Correias
Rib. Cavalo ,

Rib. Grande da Luz
Rib. Grande do Norte
Rio Novo Alto
,Rio Paulo
Rib. das Pedras Brancas
Vieiras

Paulina N. Lazzaris
Adélia ,Pradi
Inês Pedri
Emma Scheibel
Olinda P. Chiodini
Holando M. Gonçalvez
Lídia Vieira
Lucla K Hein
Lídla Wodzinsky
Romilda Cardoso'
Donzille M. de Lima
Evanira K. Pereira,
Helmuth G. Duwe
Ellsebeth Finta
Nilo de Souza
Onda Maier
Alice Pedri
Regina A. Plnkbeíner
/

Iaragué do Sul, 2 de Outubro de 195 t

José Floriani
Iolanda W. Enke
Waldemar ôchultz
Nilo ne Souza
Alzira Picolli ,

Regina A. Fínkbelner
Holando M. Gonçalves
Lídia Wodzlnsky
Romilda Cardoso
Giardini Luiz Lenzt
Inormina Veiga
Emitia Moretti
Marle dos Santos
Fidélia M. Lucllda Lenzt
Adelaide Scharf
Donzilia M, de Lima
Wandalina Buzerello
Lídia Vh ira

I ..
,

.
Odaci/io P. Ramos

Diretor do Dep. Expedlente

Professôr regente

Artur Müller ,

Prefeito Munlclpal
.A/eixo Dell"giustina
lnsperor' Escolar

CASA DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA BE· JOINVILE I
Leva ao conhecimento da praça que �

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

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

r:�!!����!��!��l·
ii JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA II
ii Secção de lavagem, depósito de.lubrificantes, ii

,:••:iai...:i combustfvel e acessórios.
i

....
:,
..:i:,Lubrificação-carga de Baterias etc.

U CONSêRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- ii

ii 'MÓVEL B CAMINHÃO. ii
ii ii 1

li !i

II SERVIÇO RÁPIP-O E GARANTIDO II
\;jjjUlIIllIIIgIIIIIIIIQIIIIIIII_. 1JIIIIII_1::tIIII_IIlWIIIIIIIIIII'WlllIIIIIIII'4IIIIIm�'" �::::�.�:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::Y

81EltEei
Tintas para Pinturas de Oasas, Móveis,

Maquinas, Caminhões, Automóveis, ete.
Tintas a Olea, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhal,'la" Água
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas

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

RUA DO PRINCIPE,860,
L1d.1' do Com6rdo de Tintas

I

Edital de Citaçã.o
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Suf, 'Esfâdö de Sãnta
Oatarina, Brasil, na forma da leí etc:

Despachos de importa�o do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para, 9 exterior e dentro do país, transito,
reembarque, e reexportação, bem como todos os serviç'ls
junto a alfâh�ega de, São Francisco do Sul, são executa·
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de' ulna orgá�ização perfeita com escritório e técnieo�.

Dispõe de' páteos para liepósito de madeira ,jqnto ao qua
dro da �staçãb e' DOS ,traprjches d� embarque ,da .Ponta
da l.ruz'; bem, c�m'9 arma�em Pllra dep6sito ,de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

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

Localidades Brasileiras

Despachante das principais firmas do Estado ii
dor fostados Vizinhos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Acaraí X Vera Cruz (Campeão da L•.B.D.)
Sensacional partida futebolistica dia 21 do corrent� no Estadio da Rua Mal. 'Deodoro

Defendendo o
. NorteI" �

,.1>..•.
/,
c:�

"715!',j
"..;7'f� _

D· A'n- 'U o FPOLlS, 11 o
treror: I:Ç I R M LLER - Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. deputado por Mafra, snr

: CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fo�seca, 136 - Fundado em 1919 - ,TELEFONB..N. 39 Protogenes Vieira, dis-..

ANO XXXH JARAG Á
cursou na Assembléia

!!!!�����������U��D�O�S�U�L���'�D!�0�M�I�N�G�0�,�14�d�e�0�u�t�ub�r�0�d�e��19�5�1���S�A�N�T�A���A�T�A�R�IN�A�����N���1�..�66�3 LegislaHva, salientando a

urgente necessidade' da
concessão do credito de
25 milhões de cruzeiros,
pare a construção da li
nha de trensmlssão de
energia Florlanopolls Ja
ra�uá. <,

Legião Brasileira de Assistência até Joinvile, donde se- dois municípios visinhos, 5 -- Saudação do serta-

Pela exma. sra, Marieta gulré pera Ieragué o eventualmente na Estrada nejo. 6 - O atelier ate-
Konder Bornhausen, pre-

ilustre engenheiro dr. nepocú, nas lrnedlações 'medo, 7 - Sobre as

sidente da Comlssão Es-
David da Luz Fontes. a entrada da Estrada ondas - bailado. 8 - La

tadual da Legião Brasí- Congratulo-me consigo ltepocuslnho. cumparcita - plano. 9-
leire, foi designada dona

e com povo de Iaragué O..sr. Governador con O coraçäo de Cigana -

Aurea Müller Grubbe pare
por vermos atendido por coroou, autorlsando que drama. 10 - João Sim

exercer o cargo de
s. excia. sr. Irineu Born- as Prefeituras entressem pllcio - comédia e 11-

presidente de - Cornlssêo hausen, o nosso pedido em entendimentos para A herança da baronesa. "

.Estadual. . por Iaraguä. Abraços escolha do local e aqui-
•

. .

Dentro de poucos dlas Luiz de Souza, Secretário slção do terreno respetívo AnIVersários

deverá ser deslgnados os Segurança Pública». pera a futura construção. Fazem anos hole as

bA 'ponte será de ci •mem ros restantes da
mento armado, tendo 32 Capitão AntOnio Pereira da Cruz srras, Hildegard Albus e

direção municipal dessa' Anita Voigt.
entidade. metros de cumprimento e Acaba de ser premo- 'AmlJnhã a sre. Teresa

7 e meio de .Iargure. vido ao posto de Capitão Schmltr Stinghen, esposa

Dr. João Colin
o sr. Ten. Antônio Pe- do sr. Juliano Stinghen;

.

Está em féstas o lar reira da Cruz, servíndo Leonor Tomaselli e o sr.

do exmo. sr, Dr João Em serviço dé inspeção neste
. muníeípío como Adolfo Bartei, gereute da

.Mercondes de Mattos e es estradas e ponte em Delegado da Junta 'de flliel Manoél F. de Costa
sua dignlJ esposa dona'construção, pessou por Alistamento Militar. S.A. �m Duas Mamas.

,

Maria de Lourdes Maltos Jaraguá o sr, dr. João Ao sr Capitão Cruz, .
Dia 16 -o jovem Mário

pelo nascimento de uméi Colin, ilustre secretário velho amigo
�

da nossa Schiochet. Na mesma

menina, no' dià 4. do I
da Vi�çáo Ób�as Públicas terra, onde já serviu dare a srre. Maria Schío-

corrente, ' e Agncultura. .
- antes de 1930 como eher, filhos. do sr, Severl-

A pequena M'arilda e Entre outras' provlden- Delegado Especial de no Schiecher.
.

seus dignos progenitores elas 'romadas,. dererrnfnou Policia, e que, pelo seu Dia 17 a sna. Dalila
es cumprimentos- do o dinâmico auxlllar do sr. carater e proceder gran- Rosa, residente em .Gua-
«Correio do POVOA trineu Bornhausen, a rerl- jeou gerais simpatias, o ramirim..

'

ficação da estrada que nosso abraço de- telící- Dia 1.8 ániversaria -se
Prêsos OS ladrões dá acesso a ponte em tações, ,," Waldeburg Hinschlng e d

A polícia de Brusque construção e bem esstm, Câmara Municipal sra. Paula Rubini, esposa ---------_

prendeu dois dos ladrões em colaboração com a Sob a' presidencia do do sr.: Horácio Rubini. Na '
,

que assaltaram a oficina Prefetrura, a retificação e sr. Mário Nicoliní .

reu-I
mesma dare éS menina Iria praça �, de dona Elia

da Auto Iaregué - S. A., alargamento de diversos níu se a Câmara Muni- filha do sr Erice Bruhns, Bauer, com o sr. Eduardo

dalí subtraindo �iversos trechos da serra da estra- cipal, que, aprovou em residente em lolnvíle. Mann, 'mercmetro, resí

Objetos. Os' aatunós foram da entre Ieragué e Blu última discussão o pro- Dia 19 o sr. Frederico dente nesta cidade, filho

enviados pa�a esta cidade menau. jêto de lei que autorísa Schwedler. Na mesma
de

, Alfre�o Mann e de

d Com as verbas reduzi- o sr. Preteíto a fazer entverserta-se o sr, Wen- dona �arlana Mann. ,

on e estão sendo pro- A C
cessados. _, das e' mesmo com a contrado com o Acordo delino Schmidt residente .

o Jovem par o �< or;
\ chicana. da Assembléia Florestal, para a cons- em ,Jaraguasinho, Ainda reIo do Povo» d�s�la u�'

Ponte sObre o Rio Jaragua Legislativa, vem" o -sr. trução do campo de na mesma data' Q . sr. mundo todo de felIcldade5.
. "

. João CoHn continuando o cooperação. Tambem em Leopoldo Karsten. . ;',
,

Desd� . ��gunda - felr� �eu eficiente tino admi, primeira discussãQ apro' Dia 20 d sré!. Rosalia 00;
.

M2��WIm� �. ��
,que

_

fOI InJclada, a co:�.s� nisir�,tivo' já largamente vou o.projêt.o que.altera G .Airo.so, es_posa dO 5r. W �OOOO2':6:S2':6:S�ml§l��l::3S00��m:.!
f�uç�o da ponte sobre, o' d'erttonstrado na Prefeitura Côd T b L A l::3S �

,no Ja�agua, na. estrada: de'joinvile.
o

.

IgO fI utárlo: u;:- t����o� Os aniversa- fi A 1fT W 'IT l'IT A_.TI» lE\�
<

• 00
que val desla CIdade .à .�c Qúem hoje percorrer as Teatro rianres os v,dtos de felici. 00 ßl lU. fr:.. li li .& � U) 00
�Iumenau e. que haVIa estradas estadúais notará Os aluno� do�

. G�upo.s dades do «Çorreio do 00 .

�OOSIdo destrulda. com .a uma diferença d� noite �s<:olares Sao LUIZ e DI- Povo».
.

I
� , Brecisia-se: de' 1 ou' uma .Àmxi�ia� p/

pa�sagem de dOIS cam)-
para <) dia do que elas vina Providenda, pro·' Casamentos � . es,crHório com prática de serviços. ge·

nhoes. . moverão nos dias 20 e
. m rais� 1 A.uxiliar p/�xpedição com prática

,

P 'd'
-

d
. eram no ano passado. .

R I �. d B I
- . W

ara Ireçao os 5erVI-
.

21 do corre,nte, as 19,30 ea i,zaram ·se ont�m na �.' e· a cao.
. .

�.
ços aqui se encontra o Politica de bOa visinhança' horas, no Salão Cristo sala das' audiencias os .00 .. :Apr�se'[Jt�r-�e c�m documentos e

re-I'enge�heiro Dr. David da
, . . .

Rei. uma aplesp.l,1tação seguintescas.(lmen.tos: João. "1
f,�renc

..

I8;s..
na

fIr,ma Jorge ..
May�rle S/A. '

Luz Fomes, sócios da Por mlclatlva do sr. composta de' diversos Leier com a ' srta. Alvina .

Comê.rclo -- Av. Getubo Varga, 998
firma construtora. Emilio Mahnke Jr., digno números, em beneficio dils Girolla; Alfred? '. Pinter ......:. J OI N V I L E _

Sobre a vinda desse Prefeito de Ouará Mirim' Missões com a srta. Andleltna Re- ..

eng�nheiro patricio e e credenciado por êste, o
. O

.

programa será o gin�. Rabock; Egidio Fu.r- OOOO������IilI�����ww�OO
. inicio dos trabalhos de sr. ArJur Müller teve seguinte:' 1 - O dia do Iam com a srta. Marta OO�lZ:S�lZ:S�m�l::3SIIllZ:S��l::3Sz::a:sOOOO
construção recebeu o sr. oportunidade de falar ao Missionário· canto. 2 _ Volfoliní; Arnoldo Millnitz ,

.

rrefeifo o seauinte tele- sr. Governad,o, r Irineu Bandeirdnte de. "'r'lsto _ com a srta Onda Zick'e. v' , "!'�u-"""""""'''''''''''''-''!!!!!!!!I!!!!!!'--'I�'-''-'-II�I'-'1lI
'grama: «Fl'orianõpolis - 8 Bor�hdusen sobre a

cons-,
poesia . .3

-.,
As medrosas Luiz Mahnke com a srta. !!!'_

.._;õiiiiõi' ........,,__.;._mõ;;;;;;;..�::_1 lU'iõIõiiiIõ. 1='_ .

.

Comunico presado amigo truçao de um posto de - comédia. 4 _ .. O exame lI�a Koch; Eduardo. Frán - IIIF- b .'
.

.

(Sezões, Malârias, m
.seguiu hoje avião Varig saúde' para lahm'der aÇ>'s de admissão - comédia. CI�CO Mann �om. a sr!a. iii e r"'s Impaludismo· 'OI

Wlltrud Bauer, Wllly �Ie- !li. � Maleitas, Tremedeira!�
werdt com a- srta. Er�cá IIII _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m

I ,Kepp e Roland Felhpe .:: .. :..

qrützmacher com a srla. III "Capsu las Antisesol1icas JI
BELOS E DEMAIS

Erna LJrahl.

m· Minancdra'� I�Enlace Bauer-Mann
.1:1'1: t'll'AFECÇOES DO

Em Todas as Boas Farmácias
Realizou se ontem. ,o

COUROCABELUDO. enlace matrimonial da li É. um produto dos Labor�tõrios MINANC0RA III
gentil senhorita Wilfrud ...' 'iii
Bauer, filha do sr. Max III - .Toinville - .Sta. Catarina - ."
Bauer, industrial nesta ;�!:==='�';lIl�t:�llliii;;!li=i!=miiiEmEiiiiil=I!=!!=iEi!

c p
, OpBrario

ferroviário
Clube

Do Clube Operário Fer
roviário de Corupä; rece

bemos a comunicação de
sy_a nova agremiação es

portiva. que ficou assim
constítulde:

-

..Presidente de Honra!
Dr. Raul Zenha de Mes·
quita; Presidente: João
Candído de Oliveira; 1.
Vice: Henrique da Cunha
Freitas; '2 Vice: Alberto
Gustavo Zimmermann; I.
Secretário: Cléudío Barrl-:

.

nlkowsky.. 2. ôecrerärto: I.
Cid. Ferreira dos ôentos;
1. Tesoureiro: Carlos Zim
mermann; 2 Tesoureiro:
loeo Henrique Rosa; Di
retor Esportivo: ßortolo
ôcarpln; Conselho Fiscal:
Estácio Silvestre Furtado,
Floriano Benlskí Filho e

Silvestre Bertínlkowsky;
[MernbrosjFranclsco.Días; .

José Lopes e FeliQto Ve
nerl, (Suplentes);

Bebê

'PITlall COITRA CISPA,
QUEDA DOS CA·

TffNlCO CAPILAR

PO� EXCELENCIA

Bolosv
.J

maIs crescidos

Bolos
"

mais macios

Botos
IJl:2LS/o/0s '1

----�..

q]) §a]tjälo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia Cll.A� WE1fZEl HNIDH(J§1fIIAl JonIDlvUle"

cmlserVll o tecido da roupà porque lava facilmente e com r'apidez

•

I-
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1I':;'t\\ll[L IIfDUSlp./tI.ç(

X" IJ/4(
_, JOINVlllf �

s�6Á� ylRCfA,
. -:-
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


