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ASSINATURA ANUAL
e-s .35.00

<?Iá�d
_d��?_1 .O.:IOS .�'Olina�ar,���:nm�� I�al���No Governo paso:..ado a os veículos do Hospítel de cruzeíros), na verba

ver�a. de eventuats do etc. et�. �em cornenréríos! destinada aos Municipios, Considerado inconstitucional um projéto que cria o auxílio-familia -

Palécío era de Cr$... Pavtlhão de Tuberculo- como contrlbuição do
1.000.000'.00 (um milhão 50S de Lages - Verba de Estado, de acordo com o

Parecer de um deputado
de cruzeíros), As vezes, Cr$ 450.000,00. Cortada Decreto n. 48, de 20.7. RIO. - Na presente A nossa Carta Magna, não podendo ampliar-seporem, os gastos ult�a- t?talmente. Sem comentä- 1951. A maioria pessedls- legislatura vários proje- acolhendo essa tenden- a outros riscos, alem
p�ss�vam ,:ssa quanne, rios! ra, useira e vezeira em tos tem sido apresenta- cia da humanização do desses.atlnglndo ate a Cr$. ..

,

Laboratório Geral do violar a Constituição Es dos a Câmara, visando esforço do homem, con- E finaliza o relator:1 ....200.000,00. O atual G� Estado - Corte de Cr$ tadual, que, ela própria a conceder ou ampliar signa, no titulo "da or- -" O salário é a
v��no, a�ot�ndo um CrI- 4�0.000,uO, ficando redu- elaborou, na Legislatura beneficios aos trabalha- dem social e economi- remuneração do. traba
terl� �als íueto para a zlda pare Crê 50.000,00 ii passada, ao sabor doe dores. O sr. Osvaldo ca", uma série de lho, contra partido á
aphcaçao

. �essa verba, verba destinada à .crlação seus interesses, pensenso Fonseca, por exemplo, normas a que o legisla- prestação de serviço, aoresolveu flxä-la no orça- do referido Laboratório. que jamais se desalojaria apresentou um criando dor deve cingir-se, ao se incluir como um
mento, em a�en�s .

Cr$. � curi�so observar que do poder, acaba egora de em favor do e'mpregadQ estipular regras pára o evento- do seguro social.
540.000,00, dlstrlb�lDdo o a inclusão dessa verba burlar a própria Consti- de empresa privada, o trabalho e a previdencia Bastaria essa conside-
re�ta?t� da segurnre me- no"Prçamento foi feita tulção Federal, que rezao'lauxilioo-familia, a I ser social. ração para evidenciar a
neire: por proposta do Deputado no seu artigo 20, o se pago pela instituição dto E prossegue o sr. iconstitucionalidade da
Cr$' 210.000,00 pera Waldemar Grubba, do I gulnre: «Quando a arre- previdencia social de Antonio Horacio em seu medida se outra não

homenagens, hosp�dagem PSD. e mereceu o apoio cadação estadual de im- duzentos cruzeiros por parecer dizendo que existisse para Intime-Ia,
� transporte de hospedes unamme da Assembléia. postos, salvo a do- im- dependente, assim con- entre aquelas regras tí- ainda, d�' idêntica má-
Ilustres; Serviços Sanitários Dis- posto de exportação, siderados enteados e gura, em primeiro lugar, oula.
C!$ 160�0�0,00 publl- tritais - Corte lotai da exceder, em .Munlclplo adotivos ou filho menor o salário minimo, em E que a provincia so-

caçoes de tnreresse do verba de Cr$ 1.200.000,00, que não seja o da Cepí- de 21 anos, invalido e índice capaz de satísfa- cial a que alume a
Estado e destínada ao cumprimento tal, o total das rendas estudante maior de 21 zer, conforme as condi- Constituição no artigoCr$ 90.000,00 para da lei n. õö4, de 15.11. locais de qualquer nature- anos. ções de cada região, as 151, n. XVI, se conore-
auxilios diversos. 1949, que criou a taxe de za, o 'Estado dar lhe-é necessidades normais do tiza mediante contribui-
Essas verbas sofreram saúde com aplicação es>� anualmente trinta por cen- Relatando esse projeto trabalhador e de sua ção da União, do em-

corte total. No entanto, pecial. O Govêrno ficará to do excesso arrecada- na Comissão de Oonstí- familia. Êsse salário, na pregador e' do empre
enquanto se nega ao Gov. inibido de cumprir a Iel do». tuíção e Justiça o sr. eonceítuação do texto

I gado; ora,
o projeto faz

do Estado recursos para votada' pelo próprio PSD ôubsldlos dos Deputa- Antonio Horácio opinará constitucional, encerra recair apenas sobre o
hospedar um visitante na legislatura passada. É dos - Corte? Não, caro pela sua Inoonstítucío- já a cobertura da renu- empregador o onus do
ilustre, a Assembléla Le , 'o velho sesrro muito noe- leitor, esta foi a única nalidade, não sem antes meração salarial da �ro-I auxilio-familias atenta
gislativa cria uma verba so, de não cumprir a verba poupada pela foice frisar que, teoricamente. le .'

do. empregado, não contra o preceito indi-
de Cr$ 240.000,00 para lel.., agora oficializado dos representantes do o auxilio familia repre- poãêndo criar qualquer cado.

.. ..custear as despesas de pela própria Casa que faz 'povo. Ontem mesmo eles senta justa aspiração da ganho suplementar fora A: contríbuíção tríplica
viagem dos srs. De- as leis. Pobre Brasil!... votaram a lei que eleva massa obreira, numa dos casos textualmente para o seguro ,

coletivo
puredes. Que Deus se apiede de os seus subsidios de hora em que o mundo especificados na discri- constitui ponto pacifico,
Fica assim o Govêrno ti, porque os nossos ho- Cr$ 9.000,Ou para Cr$ . caminha para a seclall- mínação da Oarta, quer em Iace do manda-

reduzido a uma verba de meus públicos querem a 12,000,00 mensais. ôem zação, cada' vez maís A prevídeneía social, meato constltucíonal;
"_'--'!:I�'-'\!o�QQÜJllL.QarA.{I1$.D: � ,J4rj�.-��u &eeDtua4a, ..� todoa.. »s �r��Q;utrQ.vlado�_a"carg quar:.,-diant.e..,. ;da;��JIaet:�IIIill!iI.

der t.odos 'Os gdstós de, (;ontnbuiçã�s rnunl-
,<",

bens e instrumentos da dos Institutos e Caixas ção legislativa 'sobre a
ulli ano. Ou �eja 'qua�e a cipios - Corte de Cr$ (OU «cDiaria da Tarde») produç'ão e do trabalho. de Aposentadoria e Pen- materia, quer ainda nl)
mesma importância que- o sões, se exercita em fa- tocante ás bases atuari--
Govêrno do D,r. Aderbai voi' da maternidade e ais e técnicas sobre àS
Ramos da Silva, gastou Not a s & N o

�

t "1 .oC I- ,a' s contra as consequencias quais operamos órgãoS
no mês de janeiro do da doença, da velhice, de previdencia social.
corr�nte ano, pois qUçmdo ' ' da in'validez e da morte,
o Snr. trineu Bornhausen .Rio.:_ Já 'estão send.o Rio, - O 'presidente ciaJis;ZIda ,para apurar á

assumiu a ver.ba de even- feItos os estudos determl- da República" d'iànte das denúncia feita 'oelo verea.

tuais do' Palácio, que era' nad<?s _pelo presid�nt� d.a numerosas, reclamações dor Silvino Neto: visto os Saláriode um milhão de cruzei- R�pubhca, para a Jnstlt�1 de segurados das institui- elementos fornecidos pelo
ros, estava reduzida à çao do seg�ro agrarlo ções de previdencia so� edil petebista em sua

metade. G�stou-se Cr$ em to�o o pais. Torara -se chtl, cujos orgãos, po�- carta serem bastrados,
500.000,00 em um mês! de. maIs_ u�� medIda de suindo Carteiras de {nconcistentes e por isso Sob a presidência do

Pensam os corileus do e�,raordlDarlo alc�nce so- Empréstimos, não operam mt:Sß1O incapazes de pro- Dr. Telmo Vieira Ribeiro,
PSD que o Governador Clai � economlco em há muitQ tempo, reco- porcionâr qualquer escla- instalou-se, dia 29 do cor-

catarl'nens� va'.' gastar a' ,benefíCIO dos trabalhado- mendou que os Institutos recimento sobre os fatos rente, a Comissão Est�-
d C

.

d t d d' dual do Salário Minirno.
tripa. forra, como eles res o campo. e alxas, en ro e suas aponla os.'

f d x pos5ibilidades, Voltem" o - x- Já tendo éxpirado o pra·
costumaVclm aztr quan o. Iõl':' P I"

-

A f' conceder empréstimos sim. Rio. _, Enrre os pro- zo pa ,ra a elaboração da
se achavam no poder. .."ao au o,, -:

• Im
I C

Pensam? ,de proceder a �n!rE:ga, de pIes. Em vieta dessa de- cessos preparados para pr�p�sta, reso ve� a. O·

Não! Sabem eles muito c�rtas de co.nh�clmento a terminação o' mino do julgamento em Novembro' tms�ao, por u�aDlmldad�,
bem que o �nr. Irineu dIversos smdlçlltos de Trabalho notificou ao próximo figura o de I �edlr .a .extensao .do sala-

trabalhadores dest'" Ca Departamento Nacional da Zulmira Gaivão Bueno rIo mIßlmo do RIO Gran-
Bornhausen é um homem .

'

o

',U _

•

,
Iõl I

probo, honesto e direito. pltal, chegou, a Sao Previdencia Social' para dcusada de haver ,assas- de do uU, ou seja, seis-

Todo o seu medo, Paulo, procedent�. de que se ,ar:licule' com os, sinado seu ,marido, o ,centos cruzeiros (Cr$ ...
todo o seu terror não Porto Alegre, o Mlmstro presidentes dos institutos criminalista Stelio Gaivão ,------------

é que ele esbange e mal· d<? Trabalho, sr. �ega,das no sentido de restabelecer Bueno. MEREC IDA VITOR IA
barate os dinheiros públi- VI(I�a, que �egulu, para a reabertura -de suas "-x-

coso Mas o de que, nr- o RIO de JaneIro. Carteh'as -de Empréstimos. Rio. O presidente Getulio
x ' x Vargas recebeu no palá·mado' de recursos, realize

Rio. _:-A-:-

comissãol Rio. � (> -«Diário da cio do Catete, em compa-a obra que prometeu ao
de Constituição e Justiça Noite», em ,.sua edição de nhia do deputado Ivete

povó catarinense. Por isso da Câmara dos Deputa- 31, encimada por g;t:ln- Vargas, uma Comissãolhe negam esses recursos, dos aprovou parecer fa- des letras, divulga. o ca- de funcionários federais
por isso procuram por .

I
.

-t t d h'd do Eslado d"" São Paulo
todos os meios ,e modos vorave a um proJe o que samen o a con eCI ,a e - ..

sabotar a obra adminis- autorisÇY a mesa da Cá popular cantora do Broad- que foi solicitar a S.

Irativa do ilustre catari- mara a importar, automó- casting nacional Dalva de Excia. equiparação dos
veis para uso pessoal dos Oliveira com o comico niveis de salários.
deputados. Esses caros argenlino Tito Clemente,

Hospital Nereu Ramos não poderão ser de preço também artista e compo·
- Corte de Cr$ . . . . . superior a 3'.000 dolares, sltor, que pretende conti-

629.000,00, sendo Cr$ . . nem poderão ser vendidos nuar no Rio desenvolven-
270.000,00 destinados à antes de 2 anos de uso. do atividades arlísticas e

alimentaçiio e dieta dos -x- de empresário. A noticia

internados, inclusive ali- Be)o Horizonte. - O dá o enlace como tendo

men'ração do pessoal da salário mínimo de oito- se processado na capital
casa que' faz a refeição centos cruzeiros, fixado da Argentina, quando alf
no estabelecimento, e para esta cê;lpital não foi esleve a rainha de nosso

Cr$ 269.000,00 para com- bem recebido nos meios rádio ha pouco tempo.
pra e conservação de sindicllis. 'Esta semana -x-

móveis, aquisição de ma- ainda haverá uma reunião Rio. - O delegado de
terial cirúrgico material conjunta de sindicatos e Costumes e Diversões vai
de expedienfe, compra de associações de trabaiha- se dirigir ao general che
vestuario, réupa de camél dores afim.: de ser deba- fe de políCia pedindo o

e objetos de uso dos tid6' o pfbtileiJíél. .ii',' arquivamento do inquérito
doentes, aquisiçiio de as-

' ':""x- instaurado naquela espe-
.J::��-�1J'4:{j' ·(�i ';l;",...;-�.�fJ\li .. ', J

,

é remuneração
4

evento
de trabalho

social'de seguro'

para
S&NTA CA.TARINA

600,00) para todo o Esta
do to torias as categorias
profissionais, fixado o sa

lário minimo do menor

aprendiZ em 50% do a

dulto.
Estiveram presentes, é).

lém do Presidente, os se

guintes- membros: Charles
Edgar Moritz, Alvaro Soa
res de Oliveira, Gustavo
Zimmer e João .Candido
Rodrigues

A Câmara impôs uma tário, cindido pela atitude
nova derrota ao sr. Ous- do sr. Brochado da Ro
tavo Capanema lider da cha, que lá mesmo de
maioria, na discussão e Porto Alegr e, onde se

votação do projeto do encontra, telegrafara aos

Plano de' Carvão Nacio- pelebislas de Santa Cata.
nal. rina, Paraná e Rio Grande
Votavà-se uma emenda do Sul, ordenando que

de autoria do sr. Jorge apoiassem a emenda Jor-
Lacerda, que mandava ge Lacerda.
incluir no Conselho Con- E, dentro do :>róprio
sultivo da Comissão do PSD, houve defecção e

Plano um representanle muitos pessedistas vota�
dê cada estado produtor. ram conlra o seu lider.
O lider da maioria era Falaram sobre a emenda

contrário à aprovação da os srs. Leoberto Leal,
emenda, sob o prelexto Ronce de Arruda, relator
de que a Comissão Exe- da maféria na Comissão
cutiva, sendo subordinada' de Fi'1anças, e Jorge La
diretamente ao presidente cerda, autor da emenda.
da Repúbliça, não devia Posta em votação, foi
sofrer a ingerência dos a emenda dada como re'

Estados, que são autono- jeirada.
mos. Pedida a verificação,

BROCHADO TBLBGRAFA foi ela 'aprovada por 1-28
Aconlece porém, que o contra 56 votos.

sr. Capanema não conta-
va com o bloco majori. (Da ccTrlb. de Imprensa» do Rio)

nense.

Perderam os

Trabalhistas
'O Partido Conservador,

que tem como chefe o sr.

Churchill, ganhou as elei
ções realisadas domingo
último na Inglaterra, der
rotando o Partido Traba
lhista que estava no po·
der ha 8 anos.

Os conservadores ele
geraJ.11 319 deputados", os

trabalhistas 294.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 4-11-1951

OONSELHO REG. DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA DA OITAVA REGIÃO

EDITAL
Pelo presente torno público que

.

o Snr.
LAURO VOLTOLINl requereu a este Conselho
registro a título precário, como CONSTRUTOR,
para o Municipio de JARAGUÁ DO SUL, no
Estado de Santa Catarina, de acôrdo com pará
grafo único do Artigo 5°. do Decreto número
23.569. de 11 de Dezembro de 1933.

Ficam, pois, convidados os profissiouais inte
ressados, devidamente registrados neste Conselho,
a se pronunciarem a respeito, para o que lhes é
facultado o prazo de 30 (trinta) días, a contar da
publicação do presente Edital.

'

Porto Alegre, 14 de Setembro de 1951.
.

Eng. WALTER BO·EHL
Presidente

Edital de Leilão

{r:::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::�i -- PRECoS DE ASSOMBRAR �

----.---�-_II Tome o saboroso II � I'"

.,!,!i,! CAfÉ OlUEß .:!i::--....-----.....Orgãos e Harntonios "B OH N "
\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}

Sempre preferidos
pelos entendidos

HARMONIOS: 12 modelos
especIais para VIAGEM,
CAPELAS e IGREJAS

ORoAo S: São fornecidos
em 6 disposições a escolha

·dos interessados
PREÇOS DA FABRle!

Peçam catálogos e de
mais informações ao

�EPBESENTANTE GERAL
para Paráaä e Santa Catarina

PAULO KOBS - Caixa Poslai, 39 - sAß BENTO DO SUL
Eslado de

.

Sanla Calarina

���•._,�._,._,"�._,._,._,._,•._,._.._,._.._.._.._.._.._.._,o'---------

----------.f Cure seus males e poupe seuII . II a Ie. IM II • " i I
bom dinheiro comprando na

II Preclsa-se de um que tenha prática no servi- ,I FARMACIA NOVA
II viço de balcão, epresenter-se pessoalmente na 'I de ROBERTO M HORST.
n firma MAN Q E L F. D A C OST A S.A., I II que dispõe de maior sortimen-
II h n to na praça e oferece seus artiem Irapocusln o.

n .

gos à preços vantajesos,

li
.

PAGA-SE BOM ORDENADO n Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragua
O::===:=::=::===o=::=::::::==:==:=:::::::::=::==:o���..

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

FAZ SABER a todos os que o presente edi
tal de leilão com o prazo de - vinte - dias, virem
ou dele conhecimento tiverem ou interessar põssa,
que, findo esse prazo, hã? de ser arrematados

por quem mais dér e maior lance oferecer? em

frente ás portas do Edificio do Forum, no dia 26
.

de Novembro vindouro, .as 10 horas, os bens pe
nhorados a Luiz Buzzi, na ação executiva que lhe
move Luiz EcceI, abaixo descriminados :

10.) - Dois terrenos no lugar Braço do Nor
te, no distrito do Massaranduba, município de
Guaramirim, desta 'comarca, sendo.. um parte do
lote n. 30, com a área de 2.000 ms2. e o outro

parte do lote n. 28, com a área de 36,300 msã.
confrontando ao Norte com terras de Luiz Geral
di, ao Sul com ditas de José Berri, ao leste com

terras de Bertholdo e Arnoldo Wiedemann e ao

Oeste com ditas de Carlos Borgonha e Querino
Berri; o primeiro edificado com uma casa de ma-

'deira e um rancho, registrados no livro 3-F, á
fls. 183 sob n. 13,117, em data de 23 de Julho de
1951, d� Oficial do Registro Geral desta Comarca,

Assim serão OE referidos bens arrematados!
.

por quem mais dér e maior lance oferecer, no dia,
hora

'

e lugar acima mencionados, podendo os

mesmos serem examinados, por quem interesse
tiver,' em o .Iooal onde s� acham situados, no dis
trito de Massaranduba. E para que chegue ano

ticia ao conhecimento de todos se passou O pre
sente edital que será afixado as portas do Forum,
no lugar'de costume e publicado pelo jornal local
"Correio do Rovo". Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos trinta dias do mez .de
Outubro do ano de mil novecentos e cincoenta e

um. E11, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (a)
João Marcondes de Mattos. Juiz de Direito da
Comarca. "Está conforme o original, do que
dou fé.

Jaraguá do Sul. 30 de Outubro de 195�.
O Escrivão - NEY FRANCO

AS PILLULAS DO
ABBA DE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nt Prisêio de Ventre
e nas moléstias do
FIGADO

ESTOMA·GO
� INTESTINOS
Fastios, Azi�, Vom lte s ,

Pese d elc s , Indisge.stões,
Colicas do Fi gado.

Gazes, Di gestões Penosas,
Dôres no Est"omago/ Mao
Hellte, Retençêio de Bilis.

_..;.: -

Vende-se em to�a parte.

....................................................
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RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 15ß ii

)1 '·u
....

'·n"""'a :-Ch'o-c'a'd"""el:r'a )l !! JARAGUÁ DO SUL STA, CATARINA i!
} } H Secção de lavagem, depósito de lubríficentes, Hmixta p/240 ovos, � :: combustível e acessórios. ::

marcaDove, 1 cam- 1 i! ' Lubrificação-carga Ide Baterias etc, !ipanula a querosene ii ::
100 pintos Galinhas ii CONSÊRTO REPOijMA B RETIPICAÇÃO DE AUTO- ii

ii
MÓVBL B CAMINHÃO. ii

e:inS;: L=��:.:.:,:�=:,:�,:�=:�,:::::�,=J,

t Agradecimento

, Profundamente consternados,
comunicamos a todos os parentes, ami
gos e conhecidos o falecimento de nos
so querido cunhado, irmão e tio,

ocorrido dia 25 de Outubro, com

a idade de 38 anos. 3 meses e 10 dias.
Agradecemos a todos que nes en

viaram coroas e floras, e tambem aque
les que nos prestaram auxilio e consolo
no duro transe e que acompanharam o

falecido até a sua última morada.
Especialmente agradecemos ao

Rev. Pastor Schneider pelas palavras
coníortadoras proferidas em casa e no
cemitério.

Rio da Luz, 29/10/51.

AlbrechI Gumz e Familia

,

+ rO�esaDZeige Bß� OaUkS81UßI
Schmerzerfüllt teilen wie allen

unseren Bekannten, Freunden und Ver
wandten mit. dass unserer lieber Sch
wager, Bruder. und Onekel,

ltllIMftl.8 GI••
uns am 25 sten. Oktober 'im Alter

. 'Von 38 Jahre, 3 Monate und 10 Tage
durch den Tod entrissem wurde.

Herzlich danken wir allen, die uns

in diesen schweren Stunden hilf, und
trostreich zur Seite standen und den
lieben entschlafenen zu seiner letzten
Ruhestätte begleitetem. Besonders dan
ken wir Herrn Pastor Sehneider für
seine trostreichen Worte im Hause und
am Grabe.

Rio da Luz, 2J sten. Oktober 1951

AlbrechI Gumz U. FamiUe

Atenção ..

Dor preço. de ocasião
vende-se um terreno com

20.580 m2, na estrada Ira
pocuzinho com casa de
moradia.
Servido com 2 ricos

ribeirões que atravessa o

mesmo.

Tratar com. JOÃO H.
ROSA em Corupá (Es
toçêo).

Proibição
Pro ibo . rermínenremente

a entrada de pessoas e

animais em minha pro
prí zdade. Não me respon
sablllso pelo que possa
acontecer.

Retorcida, 9-10-51.

Benno Müller

--,------...

FRACÇl3 E ANfõMICO.:i I

Duas bicicletas refor
madas, sendo uma para
homem e outra para se-

nhora.
-..,

Ver e tratar a Rua
Mal. Deodoro, na Ofici
na de Teodoro José
Wo I f, nesta cidade.

/ Tomem :.

VINHO CREOSOTADO
•• 5 I L V E· I R A ••

lmprapdJI C8Il iW ..,:

Tosses
Resfri.dOl
Bronquit..
Elcrof.uLos.

l"""'''''''_'- Convalescenças
VINHO'CREOSOTADO
É UM. GERADOR DE SAÚDE.

Vendem-se

PARA FERIDAS,
ECZEM.AS,
INFLAM.A.ÇOES,
C o C E I R 'A '5 ,

FRI'EIRAS,
ESPINHA'S, ETG.·NUNCR EXISTIU IGURL

Resolução ,N. 10
O Cidadão Ney Franco, Presidente da Câma

ra Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas

atribuições,
.

RESOLVE:
aumentar os vencimentos da Funcionária da

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, para Cr$ ..
1.100,00 mensais, a contar de Outubro do corrente
ano, correndo as despesas por conta da verba
respetiva.

.

Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 9 dá Outubro de 195t.

NEY FltANCO - Presidente

�M�lf��1}��
� :::::::::::: II 'I 8 a I :::::;::::' r11tI

'� FRUTIFERAS. E ORNAMENTAIS �LaraDjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, l1aciel-
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dablias. Ca�

mélias, . Confferas, Palmeiras, ete., etc.

Jmi Pe::zm :II]:!:>;!'> (l11l1::zb - t.e)i).lb hl<i,l - ,rui
�

:

���'����1M

Dr.. Waldemiro Mazur'echen
e.sa 81 SAUBE

I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia . Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico J Electra-cauterização

Raios lntra-verrnelhos e azuis.

�..................................

Liquidação Anual �e Teci�os
�=======I II========�

DE 15-10-51 A 15-11._-_51__

IMEX INTERNACIONAL LTDA.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 141 - Jaraquà Jo ui

\
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Civil lavrador, domiciliado e re
sidente neste distrito emIrene P. Günther Oficial do Rio da Luz, filho ce Car-

Registro Civil do 1°. Distrito los LIndemann e de Elsa do
da Comarca JaragUá do Sul, Lindemann.
Estado de Santa Catarinà Ela, brasileira, solteira,Brasil. doméstica, domiciliada e

Faz saber que comparece- realdenre em Alto do Rio
ram no cartório exibindo' OS do Testo, filha de Henriqued�cumentos exigidos pela lei Dorn e de Elia Dorn.
afim de se habilitarem para

casar-se: Edital n. 3.076, de 31-10-51.
Fridolino Röpke e

Edital N. 3.073; de �7-1O-51 Helga, Dorow
Ele, brasileiro, soheiro,Francisco João Per'razza e lavrador, domiciliado e .. _Maria djI Graça Mascare- residente neste distrito,

.1 1II!!!!!
nhas em Rio, Cerro, filho de

t
"'

Ele, brasileiro, solteiro,
Reinoldo Röpke e de Agradec.·mentomecânico, domiciliado e
Bertha Röpke.

residente em São Bento Ela, brasileira, solteira,
do Sul, filho de Narcizo dornésrtca, domiciliada e

Ferrezza e de Dorothéa
residente neste distrito,

Rubini Ferrazza.
em Rio Cerro, filha de
Carlos Dorow e de PaulaEla, brasileira, solteira, Dorow.doméstica" domiciliada e

residente nesre distrito em

Retorcida, filha de Pedro
Pery Mascarenhas e de
Maria Antonia da Silva
Mascarenhas.

Edital N. 3.074, de 29-10-51
JorgeMatter eGisela Czer
niewicz

Ele, brasileiro, solteiro,
bancarlo, domiciliado e re

sidente nesta cidade, á rua
Marechal Deodoro da Fon
seca, filho de Seme Metrar
e de Iorgerta Matter..
Ela, brasileira" solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Abdon Batista, filha de
Ernesto Czerniewicz e de
Liselotte Czerniewicz.

Edital N. 3.075, de 30-10-51
Cópia de Edital de Pro
clamas de Casamento re

cebida do Oficial do Re
gistró Civil de Rio do Tes
to.

Herberto Lindemann e
Edeltrend Dorn

Ele, brasileiro, solteiro, I

•••UIU. It. Edital de Leilão
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá

Sul, no U80 das suas atribuições resolve:

Designar o funcionário ANTÓNIO QUADROS
para, sem prejuizo das funções que desempenha,
exercer o cargo de Agente Florestal dêste Muni
cipio ..

O Doutor João Marcondes de Mattos, jniz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC ...

Faz saber a todos os que o presente edital de
leilão, com o prazo de - vinte - dlas, virem ou

dele conhecimento tiverem ou ínteressar possa, que,
findo esse prazo, ha de arrematado por quem mais
dér e maior lance oferecer, em frente ás portas do
Edificio do Forum, no dia 26 de novembro vindouro
es 11 horas, o imovel penhorado a Luiz Buzzi, nos
euros da ação executiva que lhe move Luiz Viviani,
abaixo descriminado:-
1.)- Um terreno no logar braço do Norte, distrito

de Messaranduba, municipio de Guaramirim, desta
comarca, parre do lote n. 32, com a área de 211.000
msã., confrontando ao

.

norte com terras de Arrisio
Baruffi, Waí1da Eccel e Germano Maiochi, ao Sul
ditas de Joaquim Delcasregue, ao Leste com terras da
Unha Patrimonio e ao oeste com a Estrada Pública
registredo no livro 3-F, a fls. 183, sob n. 13.117, em
data de 23 de julho de 1951, do Oficial do Registro
Geral desta comarca.-· .

Assim será o referido imóvel arrematado por quem
rnals dér e maior lance oferecer, no dla, hora e lu
gar supra menclonados, podendo o mesmo ser exa

minado, por .quern Interesse tiver, em o lugar onde se
acha slruedo, no distrito de Massaranduba. - E pera
que chegue a noticia a público e conhecimento de
todos se passou o presente edital que será afixado
as portas do Forum, no lugar de costume e publi
cado pelo jornal local "Correio do Povo". Dado e

passado nesta cidade de Iaragué do Sul, aos trinta
días do mez de Outubro do eno de mil novecentos
e cincoeota e um. Eu. Ney Franco, escrivão, o
suhscrevl. (a) João Marcondes de Mattos. Juiz de
Direito. Está conforme o original, dou fé.

Jaraguá do Sul, 30 de Outubro de 1951-

O Escrivão - NEY FRANCO

Registre-se e Cumpra-se.
Prefeitura .Munícipal de Jaraguá do Sul, 17

de Outubro de ,1951.
ARTUR MÜLLER

Préfeito Municipal
.

Profundamente consternados,
comunicamos a todos os parentes, ami
gos e conhecidos o falecimento de nos
so quer-ido- esposo, pai,

Miguel Koch JuniorE para que chegue ao co
nhecimento de todos, mandei
pas�ar o presente edital que
sera publtcado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante I 5 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os
tins legals
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

ocorrido dia 26 do corrente, com
a idade de 80 anos, 8 meses 6 dias.

Agradecemos a todos que nos
enviaram coroas e flores, e tambem
aqueles que nos prestaram auxilio e
consolo no duro transe e que' acompa
nharam o falecido até a sua ultima
morada ..

Especialmente agradecemos ao
Rev. Padre Orlando pelas palavras
confortadoras proferidas no cemitério.

Jaraguá do Sul, 27 de Outubro de 1951.

V,a. Leonida Kanzler Koch
e filho Mauro

A,' S f· F I L I S.
t UMA DOENÇA GRAVISSIMA
MVITO PERIGOSA PARA A 'A.
MILIA E PARA A RAÇA. COMO
UM SOM AUXILIAR NO TRAT".
MENTO otssE ORANOE FLAGELO

U SE o

��� ...............����

! Fa'rmaqia Central �
..�

DE CAKLOS

RAF,�RM,ANN .

� "A M A ISAN T I G A" �

I
Av. Getulio Vargas, 218 - Jaraguá do Sol - S. C. �
Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, �
a dteposíção do distinto público, apresentando �

.

. serviço criterioso e Precos Módicos
.. �

�� ......... .-.",,-�����

A SIFIUS SE APRESENTA soa
INI)MERAS PORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
E80R6FULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú-LCERAS
ECZEMAS
FERIDAS'
DARTAOS
MANCHAS

lO ELIXIR .9E NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7' ANOS
�NDE·SE EM T6o� PARTe.

,I --./1 PROCURA=SE I g
Operários, . 2mecânicos e -

O

ú:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::::::::::::::.....

II AUTO JARAGUÁ S. A. IIii Indústria e Comércio ii
ii ii
ii OFICINA �

Serviço "FORD" lili MECÂNIOA AUTORIZADO ii ,_-__-_::::::::::::::::::::::II - Rua Marechal Deadoro - JA R A G U A DO SUL - I! O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

'III Pôsto de Gasolina - Depósito Je Lubrificantes I' LOMBRIGUEIßA M',INANe'ORA- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ..

lu ledores e Consêrto
'

de Pneus. li
!! Esta oficina está instalada em condições I!
U pera efetuar qualquer serviço de consêrro ou i::1ii reforma em seu auto:nóvel ou caminhão, bem i
ii cerno retificação de motores etc. . . ii
ii Todos os serviços são executados com 1:

II ��r:��r�f�o�:::��eSl;;����na��I�: �í:: II
II II
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::.f,/

práticos.

rosé M. MUBLLBR & era. LTDA.

Vermitugo suave e de pronto.
efeito Dispensa purgante e dieta!'

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR
ME o n, 1, 2, � e 4

Proteja a: saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças ,e poupará dinheiro em
" remédios

Compre hoje mesmo uma 10l1BBIGUEIBA
•

I1IlfA'NCOBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- jOINVILLE -

N. 35.'Decreto
.Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do

Sul, no uso das suas atribuições, 'decreta:
Ärf. 1 o� - Ficam anuledas as dotações orça·

/

mentárias seguintes:
3042
330 :3

.... 8.420,00

. . . . 4.000,00
e-s 7.420,00

Art. 2°. - Por conta déssa anulação fica aber
to o crédito suplementar de Cr$ 7.420,00, as verbas
orçamentárias seguintes.

9 34 1 .'. . . . . 8 650,00
001 1.200,00
3842 . . . . . . �57�oö

Art. 30 ,--' Revogam-se as disposições em con
trário, entrando esre decreto em vlgôr na data de
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Iereguä do Sul, 31 de
Outubro de 1951.

I
Artur Müller - Prefeito Municipal
Octacilio P. Ramos· Diretor do DejJ. do Exp.
Alzira Murara Mathias - Escriturária "K"

�-.-----�------------�----���

�����t�����������������
Fábríea de Ferramentas Agrícolas

DJE JP�DRO RJf)NGEL,
Estraru;...Jaraguà Esquerdo

JARAGUA DO SUL _- STA. CA'rARINA

CASA DAS TINTAS
A MAIS AITIGA CASA DE .JOIIVILE

'_

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.

Executa-se qualquer serviço de ferramentas
agrícolas para uso de lavouras, como:

Machados, Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-56 qualquer pe dido

1!{@@!@)®Y@)@Y®@Y®@Y®®i..®®Y®®Y@)@'i'@@'f@)@Y@)®y"@)(§)� I

:. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão;' e Resfriados � Bicicletas Suécas,

{@ TODAS A§ MOLÉSTIAS DO ßPHRflHO RfSPIRßIÓftlO � :::C:tr:Hn�RMES" v. s.

; Enc�ntrarn aHvio imediato com o'uso do �
Casa Reál

� Incomparável @l

I'Pl!ilnröl d� Oogien Pl!lnl�lß� � r;':=;;::=:;;'�
êl o PEITORA.LMAI§ COmlECIDO N� B�A8�L III CAFÉ BAUER IIit®�®i..®®i..®®4®@.i.®@i®®i..®®l®@.i.®®i.®®J..®�@,IS \':::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::: .:�

eIE1IEf:1
Tintas para Pinturas' de Casas, Móveis,

Maquinas, Caminhões, Automóveis, ete.
Tintas a Úleo� 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:

RIJA DO PRIICIPE, 880,.
Lider do omérclo de Tlntaa

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sementes" �I' Illia
,.

:: ': o " Departamento
"

D'
.

t AR�tUR MO
' '",i :",: Agr9�Pecuá.rio 'da

rreor: "", ,LLER Gerente: PAULlNQ,PEDR, ' . Imprésso na ôocíedede-Gréüca AVENI.DA.; Lt"".
' .

,

CAIXA POSTAL 19 Ad'
.

t
-

R M h
,\ � , ,..!Ja

::i:: :::::,
Prefeitura àétá dís-

, ,,- �IßIS raçé(o :,_. ua �rec ai Deodöro da fonseca, 136 - Fundado em 191'9' - TELEPONE··N". 39
"

.��������!!!!!!!i!!�'!!!'��'�!!!!!!!��;;;;�;;��!!!!!!!��;;;����:!!!!!!!� tribuindo sementes

!!A!!!!N!!!!O!!!!!!!!X!!!!X!!!!X!!!!H!!!!!!!!��!!!!!J!!!l'!!!!''R!!!!A!!!!G!!!!.!!!!tl!!!!Á!!!!D!!!!O�S�U�L�!!!!!!!!�D�O�M�I�N;;G�O;,�4�d:e���0�v�e�m�b�ro�de�1:96�1���S�A�N�T�A�C;A�T�A�R�IN::A����N�o�.�1.:66:6 �;:'��:::�?��::'�':::':':':"::::::':::::::' x
L O C A I �. ' F�z a�::'::::hã o sr. Da FloriaDopolis ['SEM

.

:i�!I=d!s!��j!!!!!(�=s,'M::ria:,!!I!!11laias !seolares I!,elo e�elcutivo e o que, E�YlDO Menegotto, índus- I t=� r·r175Foi. nomeada -e', já
fIxa em 25 de J';!lh9 à tríal em Estrada Nova.' Nomeado o sr. Udo Deeke '. 1:�,IJ .;,'

.: Mal:N;.��I.u�;::�deira
-

a�sumi:u � .' cargo' (ie data. ß!l fundação ßq",Na mesma data a mení-
Cau_sou a melhor im-I '

r: OURA.M-S.E RA·P· IDAMEN'TE 001\.1 _..:.

diretora do Grupo Esco- mumcipio e que !lutorIsa na Marlene filha, do sr. ".
. ..

i,.

lar A�doll Batista, dona
a
..desaproprI.açao . _por Os�ar Meister e o sr.

pressao em' todos os cír- .

" C
.

'

'I
"

.

A t·
.

Ismalía Nunes Pires, que
utílídade públíca de

-,
um João Lyra'-. propri�tátio

culos poltncos o áto do apsu as
.

n, Isesonlcas

lá exercia identico car-
terreno da Bmpresul.. � .da Fermaéía" Lyra 'em

sr, Governador Irineu ..' Minancora"
.

.go em Joinvile.· �stradlJ _Jaraguá, para a Guaramirim. Dia 8 a-arte,
Bornhausen nomeando o -

.
.

_

instalação do cam�� Alzira Winter, filha do sr.
o sr, Udo Deeke para o .

Em Todas as Boas Farmäcías
Inauo.raçao florestal para plantação Pedro Winter. Dia 10 Ies- cargo de Presidente do "

, Hoje as 15 horas, de-
de

. �ud�s a serem teja sua data natalicia a

verá ter lugar a ínau-
redístríbuídas e a

.

um sra. Dona Edith Franco,
Elétrlca. .

I Joinvill St O t
.

'

guração do prédio do
campo �e' sementeiras prendada esposa do sr.

Como se sabe" 9 �r: .

- omvl. e -;-', a. a arma - ",'

.

Oorréío e Tele rafo
da preíeítura em �ola- Ney Franco, escrívão 40 Ud9;Deeke for, o candt- .....�I .

'--li, JL n ._"_.

desta cidade
g boração com o Governo Juizo e Presidente da CA- dato do PSp ao. ça,rgo

.

, . Federal .

M ..' .' de governador em 'com m
-

t- cl'
"

1 fSendo aqui aguarda- T' . .
mara unícípal. Na mes- tl

-
-.. •

'

dos o sr. Joel de ou- am.bém fOi. enviado ma, .data a sra, Asta Mar-
pe Iça? com ?, sr, Bor- ütS Co. OtlQ.S O que et e: �.

veirá, 'digno Diretor Re-
o projeto de leí que au- quarrdt, .: esp,osa}lo sr.

nhausen.

I'
,

' ,�- ,

gional . e outros . altos men�a o� ven�I�entQS H�inz Marquardt;: .. , índus- O
"

�

. � "
funciónários daquela Di- fun.cIOna.�Ismo, dos:.. ��tra- lr�al em Estr�a Ja.raguá. qua a que a 'J '

retoria.
.,.. numer�r�o� e salärío «íos AInda na mesma data o

' "�. "

operäríoa;' bem, c,omo menino, Milton Álbus. .

..

,
..

'

. .'�', WiiI 1Mi
um abono de natal. A todos os aniversa- '. NO!lclas de FlorraQop:o-

ríantes os votôs de Ielí-' lls, dl�em que o-depurado
Em 'sua. última sessão fnlaee Yosoeral�HommerdiRo

' cidades do «Correio do eréJpCI5,C� Nev�s., 90 PTJ3,
legislativa deverá reu- Povo» -

' J:>_ed,!u .llcençe, s�ndo"cC!n-
nir-se no dia 6 a Oâma-l Bealísou-se' ontem io,' . ,,'., ',' yoc�do' o' sebsntuto- que

ra Municipal devendo enlace matrimônial' da Peleis' socledadesr- À sé- ,apo!:a: o sr. -Governador e, '

apreciar, entre outros gentil' senhorifa Ive:te ,�e, do C. A. Baepeniji, em' virtude <jiSSOi passóui
as.�untos os pr�je�os de' Vosgerau, filhá' 'do;, sr.' é!P6�, ��Yer pé!ssado por o governo a�. ter, maiorjai·�.
l�I .do sr. PrefeIto, auto- França Vosgerau, fun-' lllI),a serIe �� re�q.vaçoes, nll AssembleIa ...

, Tambem,

risando .a aquisição do cionário �públ,íco' e "de e.ptre as �pals se conta a: fala-se. que uO! deputado
terreno para' a escola, Rosinha Vosgerau,' cóm' remodelaça� comp!�ta �e pessedlsl� �Std desgosto-'
de Pedras Branc'as e o o sr Anselmo Frederico seu ,palco e Ißstalaçao mo,- so( das at1fudes�-,do'-seu �II__"""__"""__II"""'-""""'-"""--,""�Ie'!'�-'==;�.""�-.4I!,..."a......" ..., __.. ,...__"'...__'" ..._�.,'

d� propried'ade da ·s,ra. 'I�o!IÍmerdi.ng..�· c�ilDe'réi- derJJa ,�e ,água e' esgoto, p,artido ,e' es.rá:diSp?sro�·a'
VlUva B�rta Weege, I!a- ante résid�n�� ,em Joa- y;em.: de tornar.�e" com �ps�qr a ,fran�o atlfi:��Or,
ra am'pb!1ção da estação' çaba.

" :. , h,' 1��0. �ma das- mf1I�. apra-I a�o,!ando� � t,arpb,em ar: ad

rodOVIárIa e inE!talação Aos distintos nubentes, �!vels e confo.rt�veH� s9'" m!nlst�Çlçao, ,ho!1estÇi '<!�
do parque infantil . os votos de . felicidades cledades. entre sua.s eon- sr. Bornhausen.

.

Outro projéto ênvljl.(lo do ,«Correio do povQ». �e�eres. �m a{�,nçiio .�o
�;::;":'o. '

"'.' ,l,,'·.· _...... lpbllo d� ,�rande famlila
:f:." ,o.,;,::::::.:::::::::.""";'-';�""";"";;';;•••••_�••••••__._ •••.;;••••.•••;.:;;�;•••••••. tí-···�:: J;>aependlana . pelas obras
ii
'_

"il::::::::: ::::::::-:::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::n li l'. ,. d'" ."
"�, ,: ,

� �... ."":- _ .,. �._ _ -------:. :: rea.lza as � com o pro-

:in!' '. ",' _.' c " . Ci ;"� ',' .

� �', "

'.

,,: " :�ii::ii:" xi.Q10 anlver�arió de, fun�
iH!' CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI ;Hi; dação d�sia".sõdedade: á
li::' "

.

:: :: " ", d"
..

ii ii
-.'

.

. .� .. :' '

.

, i� ii ,�ua iretOria ,p.romovera

"iHi �-C'O,NVIT,E -,-- , ,'iH!,' ul11 grar1di05Q.b�He social. .
"

!! ii
'

.

.'
'.

.;. '. .' . iiili· n9 .ç,ia ,17 do cQrrente, que il��8Ii!I"�Ei
�! li .,:A dir�to.rid 'do ,CI,ub� ÄtléU.co ,Baependí .li II ,s�r4 a.�ril�a!Ítad� pelo .a- 1··'·"e.···'IIA Iii ii lern a subIda honra de conVIdar o.s' seus ii';! f�mado, Jazz.Peru, de Jom. , .' ','

'9. aft
'.'
V

II U" �ssoclados e; exmas. famílIas' �ara' o :ji li vllle,', N'9, pro.ximo nÚl11ero, . ,Pedimos aos 'se� .

·'.I�,·
'

li!l grandi.oso baile de fundação dêsfeClúl?e, '!Hi dar;em?s m.alor�s de�al.he�, nhor,es �geF!leS do. .', ,'. ,.....,C A;L C.' A D,o·,S , ...,'<
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v8r me ores:' e ma 8 bara,tos
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ii ii A reserva de mesas poderá ser f�ila
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. imediata dêste,jornal. INDÚSTRtA DB CALÇAPOS 'ÓOSCH IRMÃÔS',S:A.
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r:tfH' de 12. a 16 do." corrente na firma";Â "u ii' 'SOlre�, que promete gran- ',A regulàridade' do.,: '!\'í J CAI)!:A P���Ai. �1
"
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'fi'.ll. Com�rclal Ltda",á Rua. Mal.,Deodorq:,,(.�, ii',U .;d�',�rllho. '

.s�r\Tjç.Q ,�e ,e.QI.�ega' 'I ;JAR:AGUA DO S1I:("\':"" Sanla Calarina ,;

iiJi�. no dIa �17, na sede socIal. ii ii ,po�tal E'Xlta,Q grqnde ",..".' '.' '. �, .
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li II s�dentes n.esta cidade, dever-ão pl1óvide� iH! : '-:', a,.ee�m�n��,' ., çõe� que teW,ps, ,re�; , Artigos para, presentes Foi 4,e$lr"id., no

UH CIar ante�lpadamenre o seu l�gresso ':,0111 C'ili! .·"Na:�e,sIdenwª'"d,o sr.' cebldo; o,que e de :eJrl'g�-ãl;.:.Beinpre navi.... �
� ··M'·-::'·' h'':'··'' "�o

Ui! <>. sr. Jose. NaçloclJ, MD. ,,�r�Stdente �e�te., li li" :Atbre-clit G:U:I!lZ,; 'em ,Rio
, estr�mhar. porqllanto 'dfd,e.s.'., i;' ;." ,
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fiL, CI�be. Ingresso,. dos SOCIOS;' :medla�f�':'�g W ,da"Luz; talec��, ,110. di� a expedlçaQ e) fe.1ta ,i r�,�;,- '':'''i''''Úá,SA REAL Iodo O ma�e,la,1 do Tnbu�a� E\e,loral
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fiR.'
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.;' EU9ê�;a,. V;tor Sc"mõcke� ,li li J.oe,ã�idâde: O�:lÇtintq, e,r!l,! :tL,� _.._.:'__ II: sidente do Tdbunal;;tie�
jp! �ti' DIr. Social ,: Wi! far91aceutlcO,;,,�atural de "., II gional do Maranhão so-
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, I preço de ocasião.'; n ,oI,Jn_en os ,naMue e,
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ga-
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:CeURA CI'��A:' . '.; .• ,', 'I' Trata,r com o sr. 'I
do. E .que o pr!3sIde�te

trUfOI 'DOS.·CA. lI�ou-se no cemitérIO' de ,Arno Müller.'
i' do ;TrIbu�aIRe-glOnal. 10-:

II RI(> da Luz com grande II " " n formou nao ser posslv�l
àcompanhamento. .' (!)========� realizar as eleições su�

A ' enlutada' familia :e': pleme�taJ;és, eDi' dezem'
especialmente' 80" seU

.

'''''tT,OHSSH�OS
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[BftREQNoQsUoITTEASnl�,.
broj já que 'o edificio do

cunhado sr. '·'Albre·ch . Tribunal
.

foi destruido
Gumz, . os

. nossos pe-' juntamente com 'todo o

zames. tSILVElRA) material .necessarÍo ao
, GRANDE TONI,CO pleito.
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. SO&UOHOI "ISP.' I· 'RltK.- «'1608'- OIHlf»)
Temos o prazer de cohvidar todos.os's6cios

e rilimpatisantes desta sociedade,,,: para"'o
...

'

llA::ILE'_' S O CliJti.:,�� 'j',

que levaremos. ,aefeito, em a noite de 10 do
correntE"� no saJão Waljemar Rau, illirilhanta
do por 6timp conjuÍlto mUsical de 06rtipá.
Reservas de mesas com o ,sr.' Rüdibertö

Klitzke e Odete Pic,q'li.
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COURO' C'�BfLUDO:
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