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GERENTE

PaaUno Padri

Discurse

Senhor :>residente, samt- a Estrada de Ferro amanho de suas terras Elétrica de Itaiópolis, rea- angustiante deficiencia de que me parece técnica-
Senhores Deputados: . Rio-Negro - Bento Gon- férteis e davidosas. llzeção de 'um grupo de energia. mente viável.
Lamento ter a necessl- çalves, monumental obra A riqueza florestal de abnegados, coadjuvado, ao E nern se diga que a Conheço de perto

dade de tomar o precioso d'arte que honra a enge- Itaiópolis é avultada. me que parece, por outros ampliação da atual Usina aquela gente e não rnen

tempo dos ilustres cole- nharia militar brasileira; a Inúmeras serrarias ali amigos do Municíplo.nelea com nove méquínas' e tiria se afirmasse que
gas, em hora tão Estrada Federal Curitiba - instaladas beneficiam a se contando, e pera citar novo aparelhamento, po- ninguém alí se eximiria
avançede. Mas, em vés- Lages, esplendida reellda- madeira necessene às apenas os mortos, o nome' deria trazer míuoratlvo à de contribuir, mesmo rno-

peras de encerramento de pera todo o Norte suas construções e à do ilustre e saudoso de- precariedade em que agora netàrlarnente, pera que tal
dos noseos trabalhos Catarinense, - de Porto exportação. putado Max Colin, não se encontra. 'ligação se concretizasse.
para as férias de Natal, União a São Bento do Na sede do Município, dispõe de força suficiente Sabido é que os ma- E aqui está, Senhor
julguei que devia tratar Sul; a' Rede apreciável de assim como na floresceu pera acompanhar o seu nanciais se esgotam por Presidente, .a razão de
de assunto momentoso estradas municipais e te localidade de Para- lnínrerrúpto desenvolvi várias e conhecidas cau- minha presença nesta

.

pera o Município de estaduais que liga os guessú, várias indústrias menro. ses que seria ocioso tribuna.
ltaiópolis, que também seus núcleos populaclo- em pleno desenvolvímenro enumerar. Este será o prtmeiro
tenho a honra de repre- nals, constituidos - de

CO-I
atestam a sadia operosí- Fica assim o Município

-

À dificuldade pera discurso que pronunciarei
sentar nesta Casa.

-

lonos nacionais e estran- dade do seu povo. com as suas atividades qualquer ampliação co- sôbre o magno problema
É sabido que entre oe gelros, afeitos a? rude Mas a Usina Hldro- industriais entravadas pela meçaria por aí. Os servi- da energia elétrica ne

��I�� q� prend� ç���p��den��wnaNo�do&��.
a atenção e preocupam

y
.

N U
I mananciais, por oneroso Estou certo

-

da ess is-
os governantes e legtsla- ater,I.DOS ' da Cora' lia VI"s'ltam as aço-as nl,las e remoto, não se econ- tenda moral dos ilustres
dores, ressalta, como U selharie; o aumento do colegas 'desta Assembléia
crucial, o de energia capital da Empresa nada a qualquer iniciativa que
elétrica. Por não constí- "i .01 � também produziria de vier a tomar, no futuro,
ruír problema nosso ex- Em recente visita prático, em se sabendo para atingirmos objetivo
cluslvamenre, nunca é à sede das Nações que novo maquinário teria comum.
demels que se venha Unidas em N o va que ser adquirido, com Estou convencido, por
d�batê-lo,. sempre que el- York, cincoenta ve- dificuldade, no país ou igual, que o Poder Exe-
gum m.onvo ou alguma I teranos, representan- fóra dele. cutivo formará com o

oport�n!dade nos torce a do 19 países que Disso tudo avulta uma Legislativo pare o estudo
examíné-lo. '

_ solução rápida e relativa- e solução de todos os
A Lei n. 685, de 22 de I�tam pelo resrebele- mente ROUCO dispendiosa. problemas que interessam

outubro de 1951, autorl- clme,�to da paz na Solução fácil, econornl- à coletivldaed, à economia
zou o Poder Executivo; Coreia, !oram alvo

ca e verdadelrarnenre efi- e à grandeza do Estado.
- a abrir crédito especial de de uma entusléstlca cez : - e esta seria a

Cr$. 25.000.000,06, para recepção. Na' foto ':':':':",:,:/:i"":'}", ligaç.ão "Italópolíe - Mafra, Sr. Presidente, q�ando
a ligação elérríca Capí- aparecem ,.enfileira- ff fi( em 'distância não superior voltar a esta tribuna,
van - Jaraguã do. �ul. dos s o t d CI d à-s, da ;""""""",""",-"""", a '-3-0 "krn �f< consequente- esper1J"""�est(n"-munidQ- *�.)J'!.i:�.
As Informeçõés que Austrelle, Bélgica, {:""': " i ligação de Itaiópolis à dados pera melhor. snuar

colhemos, dä-nos a cer- Canadá Colornbla. iI fature llnha Capivarí - o tema que abordei e que
reza de que os serviços .,." " 1:'':):'f::f)';% Jaraguá do Sul, em cone- ínteréesa em particular,
concernentes a essa ,liga- �tlOPla,. França, Gre- !!I!II:\!\I\lllillll!IIII!I!\I�II\I!I!�:I\�:� xão com a Ernpresul, que tão vlvamenre ao Munlcí-
çäo prosseguem atíva e era, Indl.a, Luxe�bur- serve extensa zona do pio - de Itaiópolis.
normalmente, e espera-se go, Palses BaiXOS, fIi\Jtf}@{ :fi Norte e ainda dois muni- Terei, então auscultado
que nú decorrer

-

do pró- Nova Zelândia, �o-

ililli
cfpios do vizinho Estado .

ximo ano, &eja ulfimada' mega, Filipinas, Re:. do Paraná. o pensamento de suas

tão iJnportan.te realização. ',pública da Coréia, . autoridades e dos seus
Por muitos lados, ,e União Sul - Africa,

illlill
Razoávehnente nada po- home'ns da indúsiria, da

pelo econômico principal- Tailândia, Turquia, deria impedir que Itaió- lavoura e do comércio.
ment�, constituirá 'isso Reino Unido e Es- polis fosse incluido na Era o que, por hoje,
fator. decisivo de desen- tados Onido� iendo rede. tinho a lhes dizer,

volvlmento.� progresso ao fundo o '"r"nn,,,_ m:!i,:I:I!!"\\:\:,,:\' ',i"i\:\iilpara a Reglao Norte dq; -

'd � ,.� l@
Estado, servida pela Em- ceu. o_ uecretarllJdo
prêSd Sul Brasileira de da ONU.

t@j':::i:i::\!\li\'li::II,,!,!i\,!!ilEletricidade, (Emprezul)
-

[iI
.

Mas há no Norte, rríu':
nicípios que não sendo
servidos pela Empresul,
lutam também, com. a'-

�fl:��:cia de energia 'IEm � 2l nX 2l � � rReflro-�me, . Senhor Pre- .

sidente, especialmente ao

rico Município de Itaió-
polis. O grau de pro- De acordo com a co
gresso daquela importante municação feita ao sr.
comuna catarinense, que Prefeito Municipal, sua
se estende pelo Planalto excia. o dr. Oéllers, Emde Canoinhas e pelo Vale
do Itaiaí, pode-ser aufe- b�lixador da Alemanha
rido pelas vias de comu- Ocidental no Rio de Ja
nicdções que a atraves- neiro, _visitará o Estado

é a alma

Estou na s�gurança de
que as suas autoridades,
os seus industriais e o

seu povo tudo envidariam
no sentido de' alcançar
esse objetivo, verdadeira
mente providencial e, ao

A propaganda

do ".NEGÓCIO"

A�c'm21® Diretório Distrital da UDN

A gerência avisa aos s�us presados
assinantes, que em virtude da constante
alta de papel de imprensa, assim como da
mão de óbra, vê-se êste semanário na

contingência de elevar o, preço de sua
lIssinat'ura de Cr$ 35,00 para Cr$ 50,00,
a partir do próximo ano.' .

Outrossim lembr,a aos distintos leito
res, em atraso com as suas assinaturas,
o especihl 'obS'équiq de r.emeter as 'impor
tâncias, pelo que se manifesta ,mUito grato.

Em convenção previa
mente convocada foi e

de Santa Catarina na leito o diretoJ'io distrital
primeira quinzena de Ja-' da UDN em Corupá, com
neiro do proximo ano. I parecendo grande nu-

,

I
mero de correligionarios

O ilustre diplomata vi· e elementos de outros
rã· acompanhado do sr. partidos que ingresFal'am
dr. Dungs, conselheiro da na agremiação brigadei
embaixada e de um se- rista.

VISITARÁ JllBAGUÁ NO �IA. :l�

(jl=====L:.I0� cretãrio, devendo ser re

cepcionado na Prefeitu
ra Municipal pelas au

toridades e pessoas que

o queiram comprimentar.
Tem para sua excia.

especial interesse entrar
em contato com as clas-

ses economicas do mu

nicipio, de preferencia
propostas sobre exporta:
ção de produtos regio
fiais para a Alemanha.

Q conclave foi presi
dido pelo sr. Artur Mül
ler, Presidente do Dire
torio Municipal, sendo
secretariado pelo sr. Ja
cob Alfredo Emmendo�r-
fer, tomando parte na

G 1- fI'
,

Mesa o·s snrs. Ernesto elu 10 a- ar-a����=c:�rdi;����io �í�= I
trital e Willy German-o d

-

31Gessnel', vereador. no 1a I

mo eleitos os seguintes Weiss e Leopoldo Lenz.
membros: Ernesto Oes-
treicher Filho,Willy Ges- Em seguida o sr. pre
sner, Guilherme Mel- sidente fez minucioso
chert, Francisco Sper- relato das atividades do
kowski, Adolfo Steingrae- partido neste ano' e da
ber, Jorge Wille, Gusta- administração municipal,
vo Weber, Ewaldo Seve- tendo terminado por con
rin, Egi'dio Voltolini, Max gratular-se com o exito
Larsen, Heinz Wulf, Os- da convenção e com os

mar Alves, Heinz Fülle, I novos elementos que p1,'p
Pedro Perfeito, Teodoro vindos de outras agr'e
Roters, ,�udolfo Fey, miações partidarias, vi
Gercino Albarnaz, Fre- nham colaborar com a

derico Schulz, Adalberto UDN.

��I========�==��

A chegada em Jara
guá está ÍÍl�rcada p,ara
o dia 12 de Janeir.o, em

horá ,que, será previa
.

mente al;ninciada.

Depois de declarados
os fins da convenção, o RIO.' - O presi- expondo as realisa-
presidente ,mandou pro- dente Getulio Vargas' -

d'te' iceder a eleição dos· ., f I '1 Qoes es e s u pr-
b d d· t' devera, a ar peo. d

'

mem ros o Ire orlO e .

'd' t d
. - melro ano e gover-

respetivos fluplßntes, ten- ra 10 � .0 a a .naQao
do a apuração dado co- no proxlmo Qla 31, no .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



(

OORREIO DO POVO

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das suas atrlbuíções.

Faço saber a todos ós habitantes deste Muni
cipio, que a Câmara Municipal votou, e eu sanciono
a seguinte leí : '

.
Art. 1. - Fica concedido ao Ginásio São Lüiz7

desta cidade, um auxilio de vinte mil cruzeiros (Cr$.
'20.000,00), para ser empregado na ultimação das
óbras de sua construção. \

Art. 2. _ Vetado. ,..;:::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.=:::::::::::::::::::::::::::m:::�:::::::::::::::::::::�::;:::::::::::::::::::::::....A�t. 3. - Esta lei entrará em .vlgor na data de !! . - . u

sua publicação, revogadas as disposições em con- II Empr. Sul Brasileira de Eletrecídcde S.A. fitrário. '!i :M:,A.�RIZ:: JOINVII,LE
."

�Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 13 de ii iiDezembro de 1951. Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii
Artur MöUer - Prefeito Municipal Uma linha' completa de motores nacionais e 'estrangeiros de alta e' baixa IIOctaciHo P. Ramos. Dir. do Dep. de Exp, rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 'ciclos. APARELHOS �E MEDI- :: •

Alzira M. MaWas - Escriturário "I(�' ÇAO '_ Bombas para uSQ doméstico e tins indústriais: A�TIGOS ELETRICOS II Um terreno sito à

RAZOES DO VETO PARA O LAR. Sortimento compléto e variado' de LUSTRES, CASTIÇAIS LO" ii estrada. .Garíbaldi,

\, �nr. Presidente da Camara Municipal: OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral par� instalações de ii com 4.4 morgos.
,-' 'Por oficio nr. 526, de -10/12/51, respondendo a

ii uz e força de qualquer capacidade. .' ,.

.

!! Tratar com o sr..

consulta de V. Excia., esta Prefeitura informou que ii
.

A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido '. de 1; José Wasch: em Ga.,.,;�

Cr$oJ��go�g:iC�:;�c����o;��:��1 �ms�r dae��r��ap�� l\::::::::!:�!:::::::::�:::::::::::::�:;::::::::::::::::::=::::::::;:::::::::::;:::.�:::::::::::::::::::==:::::=::::.:=:;:=:::::::=:.���Jj . �r!).ib....ao(llil)ood....i .........'"'4"""":-.-",,�EJ
conta do excesso de arrecadação do correnre exer

cicio, para auxiliar a construção do prédio do
Ginásio São Luiz. ,,/

- Agora, nos. chega o -presente proléto de leí,
consignando alem daquele auxilio, mais Cr$.....
2Q!OOO,OO para o, ôemlnérlo Sagrado Coração, de

. Corupé.:
.

' Diz a Constituição do Estado de S. Catarina,,

em 'seu artigo 38, que «Nenhum encargo onerará o

Tesouro do Estado, ou dos Municipios sem
,
a atri

buição de recursos suficientes para lhe custear as
despesas». ,

Esse, dlsposltlvo consta rambem do Art. 104, da
-,

Lei Orgânica dos Municipios.
.

O artigo 109. da Lei Orgânica ainda diz: De
toda a lei que crie, ou aumente despesa, ccnstará a

indicação de recursos hábeis pára prover aos novos

encargos».
A Câmara, pelo seu digno Presidente, pediu

informação sobre a dlsponlbílldade da quantia de
Cr$ 20.000,00 e, posrerlormenre, por emenda a um

projéto de lei, aumentou a despesa para CrS . . . .

40,0.00,00, sem dar os meios para custear esse au-
mento de despesa.

\

-,

Por essas razões, e com base no paragrafo 1.
, do err. 66, da Lei Orgânica dos Municipios do Es
tado de Santa-Catarina, veto o artigo' dois do pro
lero de Lei nr. 28, de 13 de Dezembro de 19tH.

Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 13 de
Dezembro de 19fH.

LEI Nr. 28

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

.(Reproduzido por ter saido com incorreções)
•
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�'O Q ��o OU.
1 engenho de bene.ficiar 'arroz em per- II � . FRUTIFERAS, E ORNAMENTAIS

II fe1t� estado e bom fU.ucíonamento.: com pro- II ! .....

taranjeíra.s, pecegueiro.s, I
..

ak.i.s.ei.ros, Macfeí�

�
cn • a,

O II dução
de 120 ses. em 10 horas de tr�ba!ho, n· ras, Jaboticabeiras, ete, - Boseiras, Dabtias. Ca- .,

(t) 61) � " acompanhado de 2 secadores,. 3 caDp�ho�s, II
.

mélias, 'Coniteras, Palmetras;- etc., etc. �
-., O amplos armazens para deposíto de cereaís, .

�p C tál II

.'

Ir d

Lid.
S 1"-1 C á�'.._, � o "d" t II ec:am a aga UB a o - .opo o e.... - orup

�,. fit 1'-0 e emals per ences. '.' "'�.
�

O
......
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o

O II Para melhores informações, dirija.se â: It
.. �äX,.���� lfl

.e .. ] I'
. ENGENHO RAU LIMITADA em Jaragu.â do Sul, II

. .

0·5 .. :: O I ou REIMDL.oO RAU na Praia de Piçarras. II O ANJO PROTETOR DE SEUS FI�HOS É A

O c:::::r''' � O
o=========m==========o

LOM8RIGUE.IßA' MINA'NeOnAFLUXO·SEDATINA
O � � O IllEEllIIiI:I!!E!II!!!!!I!!!i!Ei!�:i!IIE:!!iiiiE:"i�I:*�!�!!l1

. r'
pol••ua comprov,.da .flelleta • � iii I Vermitugo suave' e de pronto
multo ,.c.hado. DevlI ••r UII_H O .

tO O Im O R R E ti· F\ T O 'vi f\ L T E R . efeito Dispensa purgante e dieta!

FlUXcoO:eSonEflDa
..

I'iA9aTINA O �I- ci
O I"I'�:_. II �D I C O

.

I�=II
SERVE Pf\RAM��A�Q�E� !D:�R, CONFOR-

I. CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS Proteja a saúde. de seus tilhos e a l>ua própria!
.COllTIU.SB •• TODA PARTE DE SENHORAS _ PA:RTOS Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

H:::::::::::::::::::::=:::::::::::;:::::::::::::::::::::::�':::::::::::::::::::....::::::::::::::::::::::::::::::::� m cie�te:�!ía�O!das �ft��a_�::��a�oddae:�o�::� I COIllrr..iNl�ioRAe;:�. ou:� tt��h���EIBAli AUTO JA'RAGUA' S A ii ii Inflamações: Dores reumáticas. artrites, lum- I"" E 'um protluto dos Laboratórios, Minancora
!!. • .' II III bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, fllrúnculos, lO

- J' O I' N V I L L E -

:.:.1.: IndÚS,tria e' Corn.érCi,O, ,i:.·.!:' I inflamação dos seios, dos ovários, d'a próstata. J= !------........;...;;...;;.;....;..;;�.....;..------�

OFICINA S FORD Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-
li A

erVIQO ii m beldes. Asma, afecções do estômago, etc;.. m rt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::�::�::::::::::::::::::::::ll:ii �EC1\.NICA AUTORIZADO II I"
MASSAGENS .ELÉTRICAS - Tratamento

"I'·!l 11=
TO> (nu� 11Th TI» IEW JE ..

ll»
=-o

.. ,

iili - ala Marechlil DeBdoro - J A R A G U A DO SUL _ li _

das Paralisias com, reativação das funções ii
,

1f' \UI u) \UI lO) 'li '�=I ii

•:::.:1 '

.:1:;.: I"d
musculares e nervoaas· Atrofias, fraquesa fun- ...1.:.1••:: '",-_. "

6'8 :i:rPôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes II cional dos músculos em geral, da bexiga, or- RUA MARECHAL DEODORO DÁ FONSEOA, 1,
ii - Lav8gem - Lubrificação .. Carga de Acumu- !! i gãos digestivos, etc... lli JARAGUÁ. DO s:ur. S�A. OATARINA' ii
II E-stalaodfol·Crel·nsaeesCta�nl·Snêsrttaoladdea Penmeusc·ondl.ço_es i!

iii ONgtt����T�SELE��J-��âLÍLib'i�O- I"" II Secção de lavagem, Idepósito �� lubrificântés, ii:
. I .. combusHve e' acessorJos; ::

.

ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou iii BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e I'"
ii

Lubrl'fl'caça-o-carga Ide.; Bate,.rias etc. ii
ii reforma em seu automóvel ou caminhão,· bem I infn-verinelho ..·.

'

li -

::

..

cemo retificação de motores etc. . .

- CONSULTÓRIO"':' R u a dos Bomheiros II: CONSÊRTO:_ RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO- II
n Todqs os serviços são executados com I (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março ii. MÓVBL .B CAMIN"-_ÃO. IIii esmero, por competentes profissionais e a pre- "1- das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horás

I
i!

'

::

�. Ç08 razoáveis: Também dispõe d.· sólda elé- I,

I
. RESIDli:NOIA - RuaMinistro Oalogeras, 350 li SERVIÇO' l!:'\PIDO E" GAlÚNTIDÖ ii .

ll....����� �..�.��:����: _ _ _ _ _._ :_. ..JJ • Fone 305 - J O I N V I LVE - S; C.
III �� _'" :..:.� _ :::::::::::::::::::::::=:::==�==::::if:::::::::::::::::::::::::::::::9'� _ __

_

r:fi'. • ••• • •••••••••

.mD,e"a�.1I oom vantagam pa:-a
tombAt.r •• Irr••ularidade. das
funt6eo periódica. du ".nhQra.•

lê C.,manae • ,.,ul.dor de••u
fUn96••

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA) \

A MULHER EVITARÁ DORES

lLiVIA AS CÖUCAS UTfRINAS

\

.; DOMINGO DIA 30·12-1951 -

;'. Pro.tb-içãoPA R A F E"R.:I,DA Si
E C Z E' M A ':� �.
I NFLA�ACOES,
C O C É I R A', S ,

.f R I E I R A ·S I

ESP IN HAS, E.TC.

Proíbo termtnantemen
te a entrada em minhas
própriedades, de aní-

. aiaía, e aves domes.ticas
pertencentes ao sr. Os- .

car "Bubtítz," 'c
.

residente
em Guaramirim, Estrada'
Bananal do siIt

.
.

.. Não me responsabílí
zareí pelo que possa a"

contecer. '

Guaramírím, 20'12·61
Edmundo Haítermann-:

r@!@��@!®@!®®i®@)!@)@Y®®i'@)�®!@)@r@)lt) ..
�

.

Tosse, Asma,. Breaqaíte, Rouquidão,·. e Res&lados .1@j TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßRflnO, RflPIRßIÓRIO ' � ------

I Encontram alivio imediato com O uso do I

I P�iI;r�tdI!Inft:gj;"áP�h.:l!nll! II
@) o.PE�TO�A:a:M�IS�qN�E�ID� N� B�A.S�L �it®@l®®i®�®4@®Ã.®@i®@J®��@i®®i..®@6.®@,a

Sacos .de Papêl

Foguetes marca

Bomba Atômica
Imex Internacíonal Ltda.

.....
.,

..

A S f· F I L I S.
t UMJI. :OOENÇJl' OIl.ÁlIlsSIMA
MUITO PERiGoU PARA A FA.
MILIA E PARA A RAÇA • .cOMO
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� aIFILI. s� ,APRE��NT'A ·SOB.
wiJMERAS FORMAS. TAIS COMO.:'

REUMATISMO ..

E80RÓFULAS
ESPINHAS
FisTULA.
Ú--LCE'RAS
'.ECZEMAS
FERIDAS,
DARTAOS
M À N C H A$'

fi ELIXIR DE NOGUEIRA n

CONHECIDO HÁ 7. ANOS

V�"'DE'BE EM T60A PAR!"

Orgãos e Harmonios "BOHN " (Fundo c�ato)
caprichosamente confec

cionados á mão, vendem
se na,
Soco OráficlJ Avenida Ltda.

AV.,OefuHo Vargas, 350.

Sempre preferidos
.

pelos entendidos
HABMONlOS: 12 modelos
especial,s para VIAGEM,

. CAPELAS e IGREJAS
OBGAo S: São fornecidos
7e.m 6 disposiçOes a escolba

dos interessados
PREÇOS DA FABRICA

Peçam catálogos e de
mais iilfôrmaçOes ao

BEPIESENTANTE GERAL
para Paraná e Santa Catarina

-

PAULO KOBS - Caixa Postal, 39 - ':SIO BEITO DO SUL
Eslado de Sánla Catarina

Clinicl -de Olhos �,Ouvidos lariz e Garganta do,
.

'

••� ••••11•••11
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina
'

'Rua AMon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILE �
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Décimo Seminário de Verão para
Professores de Inglês"

A União Cultural Brasil- Estados Unidos; fará
realizar entre 9 de janeiro e 2 de fevereiro do ano

vindouro, um Seminário pera professores de inglês
do Estado de São Paulo, e Estados vizinhos.
Contará o Seminário com a cooperação do Depto.

do Estado do Govêrno Norte-Americano.
A União Cultural Brasil Estados Unidos ofere

cerá a professores do sexo mesculíno, vindos, do
interior do Estado de São Paulo e outros esredos
alojamento e refeições..

Os Interessados deverão dirigir-se por escrito
ao Diretor do Depro, de Cursos da União Cultural
Brasil-Estados Unidos.

'

As inscrições para os cursos estarão abertas
a profeseores de curso secundário oficial ou oficia
lizado, ou de cursos técnicos profissional ou

particular.
As matrículas serão teltas dia 7 de lanelro e a

,

..,
aula lnaugúral dia 9 às 20 horas, no salão «Ioa-

,

quim Nabuco» da Casa Roosevelt
,

OLARIA1 ,_
"

,,'
, r

)l Vende-se em Rio das Antas. uma olaria

J
Assembléia Geral Ordinária

} ��m instalada com a .produção diária �e 3 O�O Pelo presente ficam convldados 0'3 senhores só-
IRENE PEDRI GÜNTHER )1 ttiolos e com 8 alqueires de terras cultivaveís. cios pera Assembléia Geral Ordinária a realizar-se

Oticial
} Tambem pode-se fabricar telhas. O pre- no dia lo de Janeiro as 21 horas, no Salão BuHr,

----------_,-- , ., � QO por milheiro d� tijolos é d� .Cr$ 5,()0,OO�
i

afim de deliberarem sôbre a seguinte Ordem do dia.

0---------0 ,{ Preço base 120.000,00, facilita-se o paga- 1. - Pr@staçáo de Contas

O Preceito do Din 'II-�-------II i manto. Tratar com o proprietario Pedro 2. - Eleição da nova Diretoria e do Conselho

II Vende-se II �ruschka em Rio dasAntas�, fiscal, pera o período de 1962 a 1954.,
3. Assuntos de tnreresse social.

II Um motor marca II � , Ieragué do Sul, 27-12-61.
II D' K W 9 H P II João Emmendoerfer - PresidenteII 'Tr�tar' nes'ta 'ge-, II
� rência. ' ,

. II
o====::=====-=::-=:=::==:o

Reeistro In�dstria de' ��deir8s ]an:sen S. ß.
Assembléia Geral Ordinária

(jONVOCAÇ�O
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta sociedade para a Assembléia Ge
ral Ordinária, a realizar-se no dia 2 de Fevereiro
de 1952, às 9 horas da manhã, nos escritorios da
firma, nesta cidade,' afim de deliberarem sobre a

seguinte

Civil Cópia de Edital de Pr.
Oasamentos, recebida do
Oficial do Registro Civil
de Joínvíle.
Edital n. 3;098, ,de 24-12-51

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

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo OS

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Hermes Klingenfuss e
Elfrida Brunken

Ele, brasileiro, soltei
ro, pedreiro, domicilíado
e residente em Joinville,
filho de Alvino Klingen
fuss e de Paulina Chris-
tina Klingenfuss.Edital n. 3.697, de 21-12-51 Ela, brasileira, soltei-

Arnaldo João da Silva e ra, doméstica domicilía
Alzira Richert da e residente neste dis

trito, filha de F r a n z
Ele, brasileiro, soltei- B run k e n e da Maria

ro, mecanico, domiciliado
I
Brunken

e residente na cidade de
"

,

Joinville, a rua Eugenio I E para que chegue ao co

Moreira, numero 817, fi- nhecimento de todos, mandei
lho de João José da Sil- passar o presente edital que
va e de Anna Martha May será publicado pela impren
da Silva. sa e em cartório onde será

atixado dur ante I S dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals \

casar-se:
ORDEM DO DIA

1.) Aprovação do balanço e contas do exer-

cicio de 1951.
2.) Eleição do Conselho Fiscal
3.) Eleição da Diretoria
4.) Assuntos de interesse social.

Jaraguã do Sul, 31 de Outubro de 1951.

JOÃO BATISTA RUDOLF - Diretor-gerente

Ela, brasileira,' soltei
ra, doméstica e residente
nesta distrito, á estrada
Itapccü-Hansa, filha de
Floriano Riohert e de E
milia Richert.

Falta de Sineeridade

�:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::�i
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Há pais que, quando
os filhos adoecem, passam
a cumulá-los de agrados
e brinquedos- e, quando
a doença passa, se desín
teressam de mimá-los.
Notando a diferença, a

criança se convence de
que é proveitoso estar
doente, e, para gosar de
vantagem, 'amiúde se

queixa de qualquer coisa,
Assim se insinua o hábi
to de fingir ou dissímular.

,

Não pratique atos nem
assuma atitudes que pos
sam levar seu filho a tor
nar-se intaresseiro ou hi
pócrita.
- SNES.
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GRANDE TONICO

Contrátos, Disträtos, Atas, Balanços, As
sistencia técnica contábil, jurídica e fiscal.
Serviços comerciais em geral.
Corretores da Co. Nacional de Seguros

"Ipieanga". ,

Apólice que representa garantia é pra
videncia.
Operando em Fogo-Acidentes do Trabalho e
Pessoal.
Transportes - Automóveis, Responsabilida

de Civil - Fidelidade.
Planos de seguros, sem compromísso,

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

Machados. Enchadas foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::�::=:::::::::::.,i{ 11

l.:,! BIt.. BIIIlO KIlI.IEI .!i.;Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre

.:.::',;:: Operações - Doenças de Senhoras - ii!!.:elinJel Geral - Parto sem Dßr
ii Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa n

um� o��!;ç��I:sLsu�r��'ens!' _ ,,':::(.:I.i Consultório e Residência: .::.í:::!BUOêN.IO v. SCHMÖCKBL - Economista e t:»
" Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant

II, ex-residência do Dr. Luiz de Souza :1

��
. y \\ óo ••••••••••M••• ;� M.M __ M.. ;.M ••.))\3.,............--.,...,.."............

•
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Socie�ade Hípico Jaraguá

:":::::--.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,
II Peça sempre i!
ii CAfÉ BAUER!lt====-===��==J

Máquinas de Costura

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

Dr. Wal�emiro MazureC�Bn
easa 81SAI81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
I

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

l-Raios Intra-vermelhos e azuis.
I----------I------------�-

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação, para 'o exteriot e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem CORIO todos os serviç?�
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com' pontualidade e presteza, dispondo para este .flm
de uma organização perfeita com escritório e técnlees,

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da ponta
da (_ rus, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches ti� embarques na cidade.

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

Localidades Brasileiras

Ullspachanta das principais firmas do Estado e
,

dOI ,"stados Vizinhos.

I
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Pediu a Stalin' a

libertação dps pri
sioneiros alemães

Díreror: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fon�eca� 136 - Fundado em 1919 - TBLBPON� N. _39
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Livros, Romances etc.

Imex Internacional Ltda.
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GRANDE TÔNICO

I
•

({l) sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla CliA. WlEIllElL -JNJ[))l[JSIllA]L co JJOllIDlvillie
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