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ANO XXXII - JARAGUÁ DO RUL - Domingo 20 de Janeiro de 1952 Sta. Oatarina - N. 1.676

Dia 16 do coerente

fe-stejou mais um ani
versário natalício o sr..

Oscar Meister, verea

dor pelo PTB e eleito
pelo eleitorado de

politica Catarinense dor AderbaI Ramos da Dele já se : ocupou a Hans Jordan e Rogerio Jaraguá do Sul.

Silva e o vice-presidente imprensa da Capital Vieira, como 'verifiquei O aniversariante que'
, À margem das crônicas da República Nerêu Ra- Federal, sern exceção, nas resenhas eleitorais, é figura de relevo nos

que esc!�vi esta semana
mos, dos quais ambos para enaltecer a sua chegaram à Câmara meios comerciais, po-,

pare varres Estados da foram candidatos. Alega- atuação decisiva no voto Federal como suplentes líticos e sociais desta
Federação. relatlvernente a

se que nenhum deles se justificado centra a inter- de Nerêu Ramos e Ivo comuna, naturalmente',
pr�gno�tic?s polític�s I elegeu,

embora ocupantes venção em ,São Paulo, os O'Aquino. Quanto a Aris- sem dúvida, naquele
e�eltorals as futura� elel-

por quatro anos das discurso') centre a tése tldes Largura, sabe-se dia foi alvo das maís.
çoes pera reno�açao d.o Secretarias de Segurança da maioria absolute, sôbre que ' foi candidato do expressivas manifesta-
Congresso Naclonel, alt- Pública e do Interior o projeto que regularnen- PSD nas últimas eleições cões de carinho e'

nho par� os jornais do Educação e
.

ôaude, tã� rou o direito de reunião, e não logrou eleger-se, aprêço por parte dos
Sul, a. tl.tulo de repar<?, só porque o eleitorado a pertíclpação dos em- apesar dos esforços do inumeros amigos e

esre llgelro suelto polí- catarinense consrlruldo pregados nos lucros das senador Francisco Gal- admiradores entre os

rico. na sua gra�de maioria de emprezes, a
- defesa do lotl, seu protetor politico quais embora tardiamente se encontra o «Correio

. E que me opuzeram, democréticos não teve congelamento dos elu- junto ao sr. Nerêu do Povo» e que aqui lhe envia um forte abraço.
aqui

. n� Ri.o, d�termin�d.a confiança n� entrega de gueres, a melhoria dos Ramos. _

restríçäo es minhas ,�ltl seus votos a dois antigos salários dos profteslonels Os antigos Integrellstas
A vlS.·ta do Embaíxadcr'mas reportagens polttícas mentores intelectuais do liberais, a defesa dos e os petebisres, partidos

r�ferentes a Santa Cata: lntegrellsmo 00 Estado. pequenos produtores da aos quais anteriormente
nna, no que tange a Luiz de Souza 'ocu- herva mate dos Estados pertenceu Aristides Lar- da Alemanhaexclusão de nomes como pente atual da s.�cretaria do Rio Grande do Sul, gura, negaram-lhe pão e
os de Jorge Lacerda, de Segurança Pública, Paraná, Santa Catarina e agua, resultando dai a As autoridades e o Cruz, autoridades e

<?ton Gama D Eça, Ma- poderá' sofrer a mesma Mato Grosso e rentos sua derrote com votação tl0VI) de Jaraguá do Su. representantes do clero.
rinho de Souza .Lobo, capitis dlmínutís, se com- outros trabalhos de to- bastante inexpressiva. prestaram significativa
Çarlos ôada, LUIZ .de

I parecer perante o eleito- lego. .
A política cetarlnense, recepção a sua exce-

Ao penetrar no re

��>uza, Ar�a�do Pereira rado como candidato a "[orge Lacerda, ao que como se vê, tem aspectos lencia dr. Fritz Oellers, cinto a banda [aragua-
Simone, Arlstídes Largu-. qualquer posto eletivo. nos consta, encaminha- se socíologtcos Interessen- embaixador da Aleraa- ense, sob a regencia do,
ra,. e <?utrosr• rodos Daí a ausencia de nera a diplomacia, plel- tes. nha Ocidental, em visita maestro Vosgerau tocou
antigos

..
ínregrelístas e prognostico a seu respeito teando, [unto ao ltarnaratl, O eleitorado desse oficial aos estados do o Hino Nacional após o

aUgooNra fpllRlapdos ao PSD, por parte dos sectores um consulado na Grecia, culto e prospero sulino é Sul .do Brasil. ' bqU� dPassou o sr'b�m-
_

e.
. políticos entrosados na terra de seus progenl- dos mels exigentes e O ilustre diplomata, aixa or 'para o ga me-

Não h<?uv:, de ml�ha Capital Federal, que rores.
.

criteriosos. que viajava. em eompa-
te do sr. Preteito, onde

p�rte, ormssao proposltal, costumo ouvir. Comenta-se Que já se A política barriga-verde nhía de um conselheiro foi oferecido uma taça
VI�O c0!ll� f.�Js _

nOl1les
É'

.' "_' . _, apercebeu de. que não, apresenta eo .
jornalista' e secretária da ernbat- de ehampagnhe, tendo

constam de meu cadastro bem verj�de que
A

o terá mais chance de' se uma paisagem sociológi- xada, foi aguardado na
o "Sr. Artur Müller feito

politico pessoal, com as ex�senador Lucío .Correa reeleger pela UDN, que ca encantadora e reflete divisa do municipio pelo uma saudação a que
observeções que se se saiu da Se,cr�tarla de lhe cedeu a legenda e o alto grau de cultura sr., Prefeito Municipal, respondeu o represen
guem,

.

pera atender i10 Segurança Pública pare o pela qual foi eleito, á dessa progresslsra 'parcela autoridades e represen-
tante da Alemanha de

reparo a que inicialmente Senad_o Federal com uma vísra da coligação que federativa. tantes de todas as �ocrat�ca em magnifico
aludi: votaçao de 94.0�0 voto�, 'levou ao govêrno do I Santa Catarina .poderá classes socíaís, constí- nnproviso.

, Oron Gerne D'Eça e seg�ndo o� boletms ,elel- Estado o sr. Irineu retomar a sua antigll tuindo uma caravana de

I
Ato continuo o sr.Armando Simone Pereira tora�s �I�ulgados no Bornhausen. posição no plano federal 14 automoveis. Embaixador passou anão foram bem sucedidos org�o ofiCiaI. Argue-se, Jorge Lacerda recebeu - agora um tanto com� Em frente a Prefeitura palestrar com os pre-.nas últimas eleiçÕes, o por��,. a f�vor desse

a votôção do PRP, parte balida.,- \Se estimular a Municipal gr8Jlde massa sentes, especialmente os'
primeiro para Deputado á r:?0lt�IC_O catart�em�e, li sua da UDN e se aproveitou nova geração de polítiCOS de povo aguardava o representantes das clasAssembléia Legislativa do tradlçao,. reiteradamente da precariedade política que começou a surgir de visitante e na' entrada ses economicas.Estado, o último para a democratlca, de.sde o.s do candl'dato a deputado 194'" para c�. com o ECA

U -� os srs. drs. Marcondes m paJestra com o sr.
amara Federal, nada bancos escolares, c.onflr- federal do PSD . p�lo "dvento da Tercel'ra Re- D" f

. ..

1b h
., ... Mattos, Juiz de irelto, pre elto mUnIClpa, o sr.

o stante o ernpen o pes- mada� na sua brIlhante Norte do Estado para pública. Alfredo Zimmer, Pro- Embaixador prometeu desoaI dos enlão Governa- atuaçao' 110 Senado. canall'sar para SI' parte A· poliltl'ca e' uma
.

motor Público, Ney visitar o municipio mais
dessa votação. granQe .' escola e as boas Franco, Presidente da demoradamente daqui a.
Fala-se que gostaria escolas nunca deixam de Câmara Municipal, e os trez meses,' quando vier

de ser governador ou recomendar os bons advogados drs. Arqui· instalar o consulado de.
senador. Mas falta-lhe al&.:nos. Mas. os alunos medes Dantas, Geraldo Joinvile.
para tanto o que o polfticos dependem do Salles e Priamo do Pelas 17 horas os
conego Fontes considera voto secrero, que é coisa Amaral, sr. Izidoro Cop- visitantes continuaraIii
engenho e arte. muito seria nas mães pi,. delegado de policia, su� viagem para Blu-
A propósito - num dum eleitorado conciente. Cap; Antonio pereii'a da menau.·

-

parentese ligeiro - o ex· Co.nta-se qne o saud<?,
deputado conego Fontes so Victor Konder, depOIS
é candidato potencial ao de ter exercido o cargo de Volta Redonda, que é,
Senado Federal, se lhe de Ministro da Viação, no momento, aproximada
não opuzer resistencia o não conseguiu eleger-se mente, de quinhentos mil
deputado estadual. João vereador em Blumenau. tonelados e, com o. au·

Colin, inegavelmente o Nerêu �amos, rece�te- mento que virá, dentro de
mais prestigioso elemento mente, apos ter exerCido .dois anos, ti produção
udenisra, seja eleitoral ou por longos anos a 'Inter- será' de . um milhão de
financeiramente falando; ventoria Federal e o toneladas�
mas atualmente en:rbirrado 'cargo de Governador do Precisamos, p.ois, de
com as famjlia� Fontes e Estado, assim como a 100 Usinas iguais a de
Lu7., que pretendeu a vi�e-presJdência dd Repú� Volta Redonda,' para
direção política do Es- bit ca, nao logrou eleger� alcançarmos o índice ele
tado. se senador Federal. O capaciQade de produção

. Carlos Sada foi citado eleitorado c,atarinense, dos Estados Unidos da
numa de nossas últimas como se vê, é dos mais América do Norte.
crônicas. para. deputado duros e caprichosos. É pensamento dos
federal, Rio, Janeiro, 1952. governos de Minas Ge
Marinho de Souza rais e São Paulo a cons-

Gov� kineu Bornhausen Lo-bo, ex - membro da -X-:-:" trução de Usinös Side-
Câmara dos 40,· pertence A produção- eie aço rúrgicas em seus respec-
atualmente aos qlfadros d ,'Jd tivos Estados.
do PSD. Embora seus'

nos Esta os' Vn, ,os Seria interessante que
companheiros pessedistas Espantosa a produção o governador de Santa
do Rio excluam ,seu de aço nos' !:;stadQs Catarina tomasse a ini-
nome, parece-nas mais Unidos. ciativa da construção' de
prestigio�m que Norberto Existem naquele país uma Usina Siderúrgjca
Backmann e Hans' Jo!'- 124 fornalhas produtoras naquele .

Estado. Não
dan, que não tem de aço e à produção. de faltará o apoio do sr.

conseguido eleger-se aos 1951 atingiu a cem Getúlio Vargas, presidente
postos eletivos a que milhÕes de toneladas. da República e será a

concorreram até o mo- Conhecem()s' a capaci- grande possiLilidade de
mento. . dade de produção anual melhorar a produção car-

Rio de Janeiro

Lagartos •••
JOSÉ VITORINO

(Secretário do Comité de Imprensa do Senado Federal)

Postais do

Cobras e

Artur Oscar Meister.

I·.

Govarnador hinn Bornhausa.n
1·'

\; o &r� Governador Pública' e deputado
�rineu ,Bornhausen,.de- Waldemár Grubba.
y;erá ,vi-si�r' no pro,x�
mo domingo a usina
äe Braciriho,'" onde· :lhe

� 1, �

r '. . , ,

.

I

, ,O ilustre administra-
90r êheg�râ. . �m' Jaré;l
guá pela . manJlã ç>nde
assistirá a Santa Missa
de São Sebastião, ·iesti·

bonifera de Santa Cata
rina, Paran� e Rio Gran4e
do Sul.
O intercâmbio de nli

nérie e carvão po�erá ser
feita com o apoio. da

-

CompanhiéÍ Vale do' 'Rio
Doce que; l no .' êas�,
poderia ser a principal
acionista da ,CompaQhia
a ser. organisadtl. , ,

Sugerimos um entendi
mento entre os srs. Irineu
Bornhausen, , governador
de �anta Catarina, e CeI.
Juraci, ,Magalhães, presi�
dent� d.é! C<:>tqpanhia Vale
do. Rio Doce e o sr. Ivo
O'Aq�ino, lider do Go
verno no Senado Fed�ral.

V�mos tr'abalhar... va�
mos' trabalhar... vamos

trabalhiÍr...
Rio, janeiro, 1952.

-x-

A crise no IBQE

Provocou o general
Polli Coelho uma revo-

J •

" ;
-

;

$erá o{erecido '�m clJ.ur
ra�co

.
por:

1

parte" de
amigos de Jaraguá e

Gl.\ará-Mirim. : " !;': (

o._,��.._,......._,............._,��__,...,..-.-....,..."...,.
U------ ------:-���----If
U Domingo d.ia ',11 F E 5 T·A It
If

27 de JanellO
,., de 1952 II I

II 9==.==.
I do Glorioso :t4artir I'

'I [ São Sebastião� ,I
II Padroeiro do Brasil .

. ..

.' n
III' . Padroeiro de laraguá' n

Nosso Protetor n·.=::=::=::=::=�::=====::=::::::==.�::::=:=::=:==o (Cont. na última pig.)

yidade da quaI:.é fes
teiro ,juntq com Ô, sr_
dr. Luiz de Souza, Se
cretário da > Segurança

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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êprovado O Abono . d.l, Natal
funcionalismo do Estado

ao Seria o

de São

túmu lo

Pedro
Aprovado, tambem, o Projéto que concede um

auxilio á Tac

FPOLIS. - Foi apro- que, justificando seu vo
vada pela Assembléia to, disse: "O Iuncíonä
Legislativa a redação lismo estadual necessita
final do projeto de lei é de aumento de venci
que .coneede abono de mentos e não de abo
natal ao funcionalismo na no".
base de 600 cruzeiros.
Dito abono atinge só- FPOLIS - Foi apro
mente os funcionãrios vada pela Assembléia
que percebem venci- Legislativa, em votação
mentos inferiores a mil secreta, _o projeto de lei
cruzeiros. que concede 1 milhão
Votaram a favor do de crusetros a Cia. Ca

projeto trinta e sete de- tarinense de Transpor
putados, votando- o de- tes Aéreos (TAU), pelo
putado Gallottí Peixoto, I período de cinco anos.

----------------�.-------------------------...

Roubaram um avião! Florianópolis terá
potente rádioRIO. - Na madruga-

da do dia 14 dois índí- emissora
viduos arrombaram o . .

hangar de Canasvieira, � capital catarínense
na Bahia, retirando dalí muito em. ,breve será I
um avião Pípper Clube, �ngrandec!da c o m a

de prefixo pp. AJU. Se- mau.guraça;o da P?tent�
gundo

'.

informou-nos o RãdlO. Anita .
Garíbaldí,

diretor da Divisão Tra- com CInco mil wats na

fego Aéreo da DAC os antena.

autores do roubo devem
ter descido _ em alguma
cidade do interior da AI'figos para presentes
Bahia. A D A C deu or-

em geral, sempre novídens rigorosas p a r a dades.
apreensão do aparelho,
que tinha apenas 60 li-
tros de gasolina, o que 1

'"

. . ,

não permítírla ir muito H .·ll
longe. ii Peça sempre ii

II eAf É BAUER IIAlbuns para fotografias ii ii

Imex Internacional Ltda. \�::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .::ti

CASA REAL

EDITAL
o Doutor João Marcondes de Mattos de Mat

tos, Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, na forma
da Lei, etc ...

Faz saber aos que o presente+edital virem
Oll dele noticia tiverem que não havendo sido
encontrado o' réu RICARDO JACKES, condenado
por este juizo a seis mezes de detenção, do arti
go 129 do €ódigo Penal, por sentença de doze de
Dezembro do ano passado, na qual foi suspensa
a execução da pena e tendo sido designado o d�
nove de Fevereiro proximo vindouro, as dez ho
ras da manhã, para ter lugar a audiencia de lei
tura de sentença, pelo presente com o prazo de
vinte dias, cito e chamo o referido réo Ricardo
Jackes para comparecer neste Juizo, sala das au

diencias, Edifício do Forum. no dia e hora supra
referidos, sob as penas da lei si não comparecer.
E. para conhecimento de todos, se passou este
edital que será afixado no lugar de costume e

publicado pela imprensa local. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul.j-aos doze dias
do mez de Janeiro do ano de mil novecentos e

cincoenta e dois. Eu, Ney Prauco, escrivão o.
subscrevi, assinado João Y.:arcondes de Mattos,
Juiz de Direito. Está conforme o original, do que
dou fé.

Jaraguä do Sul, 1� de!Janeiro de 1952.

O Escrivão "i_NEY FRANCO

.�::::::::::::::::::::::::::::::::::;!::!".:::::::::::::::::::�:::::=:::::::::::�•••:::::::::::::::::::".:::::::::::::�
ii , ii

II AUTO JARAGUA S. A. II
,II MiJf1��:t

e

cS���:�:f�' II
!! - Rua Marechal DeDdoro - J A R A G U À DO SUL - III
:: Pôsto de Gasolina - Depósito Je Lubrificantes II ,

ii - Lavagem - Lubriflcação • Carga de Acumu- !!

I_I 'ledores e Consêrro de Pneus. ;:1;:!• 'Esta oficina está instalada em condiçõesii para efetuar qualquer serviço de 'consêrto ou !!
!::'�:: reforma em seu 'auto:nóvel OU caminhão. bem II

CGmo retificação de motores etc. . . �::!:'ii Todos' os serviços são executados com

ii esmero, por competentes profissionais e a pre- !�
ii ços razoáveis. Também dispõe d� sólda elé- ::

U trica e oxigênio.
, ) II

\;::::::::::::::::::::::::::::::: :::::;.:::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::�

Indústria e Comércio W. Weege SIA.
Assembléia' Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores sócios desta socie

dade pare a Assembléia Geral Ordinária, a realizar
se no dia 15 de Fevereiro de 1952, as 10 horas, em ' ..

Barra do Rio Cerro, d-fim de deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:
I - Aprovação do Balanço e coutes do exerclcío

de 1951.
II - Eleição do novo Conselho Fiscal.
III - Assuntos de Interesse da sociedade.
NOTA:� Achem-se ci disposição dos ônrs. acto-

!!I •• • nlstes os documentos a que se refere o artigo 99,
do Decreto lei n. � 627, de 26 de Setembro de 1940.
. Barra do Rio Cêrro (Iaregué do Sul), 3 de janei
ro de 1952.

WOLfGANG \\lEEGE - Diretor Presidente

VATICANO. Os arque-I monstrado que o antigo
ologos do Vaticano in- túmulo encontrado a vá
formaram, depois de qua- rios merros da superficie
se 12 anos de excavações, é o do próprio príncipe
Que ficou "cientifica e dos apóstolos - São
tnquesrlonavelmenre" de- Pedro.:

t Agradecimento
Profundamente consternados comu

nicamos a todos os parentes, amigos e co

nhecidos, o falecimento inesperado de nosso

querido filho e irmão,

ocorrido. no dia 9 de janeiro, com a

idade de 8 anos, 9 meses e 12 dlas.
Por intermedío desta folha agradecemos

a todos os parenres, amigos e vizinhos pelas
palavras consoladoras, que nos enviaram flo
res e condolêncies, assim como agradecemos
ao farmaceutico sr. Antonio M. Correia, ao

Dr." Waldemiro Mazureehen pelos esforços
dlspendldos e ainda ao Rev. Irmão Ernesto
José c aos elunos de classe do Ginásio. São
Luiz qUE} o conduziram até a sua 'derradeira
morada. (

Especialmente agradecemos ao sr. Pas
tor Waidner pelas palavras de Fé e consolo
proferidas em casa e junto da ultime morada.

.

jaragua do Sul, 16 de Janeiro de 1952 ..

ARTUR HENSCHEL E FAMILlA.

Vou partir, vou partir,
Com JESUS me reunir!
Ó desejo, qu� a "Ima sente,

.

De abraçar-te eternamente,
No teu trono a luz�r.

..............................

t lo�esHnzeiDe Und Danksauunu·
\

Schmerzerfüllt teilen wir allen Ver
wandten, Freunden und Bekannten mit dass
unserer lieber Sohn und Bruder,

em 9 ten. Januar im Alter von 8 Jahren,
9 Monaten und 12 Tagen plötztlich Von Gort
den Allmächtigen in die Ewigkeit abgerufen
wurde.

Die trauernden Hinterbliebenen danken
hiermit allen Verwandten, Freunden und Nach
barn die uns in diesen schweren Stunden so
hílfreich zur Seite standen, Sarg und Grab so

reich mit Blumen schmückten und unsereil \

lieben Entschlefenen zur letzten Ruhestäife be
gleiteten, auch allen die uns Karten und Tele
gramme zusandten.

.

Besonders danken wir die Herrn Apothe
ker Antonio M, Correia und Dr. Waldemiro
Mazurechen für alle bemühungen, um. unseren

lieben Verunglückten wieder zum Lebern
bringen. .

Auch danken wir den Rev. Irmão Ernes
to José und die Klassenschüler vom Ginásio
São Luiz,· die Ihnen zur letzten Ruhestäue
trugen. .

Ganz besonders danken wir Herrn Pas
lor Waidner für die trostreíchen' Worte im'
Heuse und am Grabe.

'

Iaregué do Sul, 16 iene Januar 1952.

NACHRUF!

Lieber Arturli!
Traurig trug man Dich zum Grabe, Treugeliebter
Sohn und Bruder, .

Unsere lieben Tränengabe, folgt Dir jetzt zum Grabe,
Liebe hatte úhs vereint;
jeder der Dich kannt hat um Dich geweint
Schlum're sanft im kuehlen Grabe, an dem wirjetzt
trauernd stehn,
Unsere Hoffnung bricht nicht ab,
denn droben giebts ein Widersehn

. Bei Gott ist Ruh, im Leben Schmerz,
Ruhe sanft Du liebes Kinderherz.

RUHE SANfT!

Ich sehne mich nach meinem Sohn;
und der ihn mir gegeben,
will, das er nah an seinem Thron
im Himmel solle leben.
Ich sprech: ach weh! mein Licht verschwindt;
Gott spricht: willkomm, du liebes Kind;
dich will ich bei mir haben

.

und ewig reichlich Iahen.

...................1 ..

jI-!!i!!!!!i!!i_!i===!!E!i!!ii!!!!!-!!!!ii!E;;=:;!!i!p�.II:E!

8R� GIIt.tB. G••• 1.I�il·1
ADVOGADO

Escritório no prédio de «A Comercial ctaa» '

Jaragué. do Sul

•

�----�--------------------------------�

elinici de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta do

D!t" SaJ).�I. AIII.
MODERNA E PRIMOROSAMENTE! INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Ab10n Batista (Defronte a "A NOTICIA"

jOINVILE -

-I rr::::::::::::::::;;::::::;;;:;:;:�:;;:;;;;;:::::::::::::::::=rl
!I fOI mado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre ªl
ii fi
H Operações - Doenças de Senhoras - -'

::!:'::::.:
CIIßlca Geral - Parto sem Dör

::.::.
Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasr sa

;:.:!:.
Consultório e Residência:

Jaraguã do Sul - Rua Benjamin Constant
'�l ex-residência do Dr. Luiz de Souza g
\.�::!: ::::�::::::: ::::::::::::�::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::.:

Dr. Wal�emiro
I

Mazurec�en
e.IA 81 5.'81

Rua Mal. Flortaue n. 152 - .J A HAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
-I Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

I - Raios Intra.vermelhos e aLUIS-.-

r�!��]:����:�'��'���!:�:'l·
ii

H
::

!!
H
H
::

II CONSÊRTO -

r:J�:�� �::I�:���ÇÃD DE AUTO�

II
I!
::
II
.. ::

\.�:::::::::::::::::� ...:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::�:

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA
I

Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
combustível e acessórloe.

Lubrificação-carga de Baterias etc.

SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO

\
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���i:�: O�i��!! ßBprBsBntantB Mexicano PrBsidB a AssBmbléia da· ONU Apl�a-se a, �odos .os ci-
Registro Civil do 1°: Distrito dadaos O ultImo díscurse
da Comarca Taragua do Sul, e,,"·

. '"

Estado de �r�:i�.ta Catarina • do Papa Pio XII
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo o'>

documenfos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 3113, de 14-1-52.
Ebert Arthur Braun e

Elvira Urban
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filho de
Waldemar Emílio Braun
.a de Ana Krüger. ,

Ela; brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filha de
Oscar Urban e de Emma
Barg Urban.

Edital n. 3,114, de 14-1-5'2.
Olivio Sbardelatti e

Ana Wuerges
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

"residente neste distrito,
ä estrada Vila Nova, filho
de Carlos Sbardelatti e

de Hedwiges Schiochet
Sbardelatti.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
â Estrada Jaraguâ, filha
de Matias Manoel Jun-
kes e. de Elisabeth Rosa "

Wuerges.
. .

,.. '

;

..

.

O Dr. �uiz Pa;dUla N�rvo,. Repr�sentante Permanente do' México, junto
Editai n.3115, de 15-1.1952IàS Naçoes Unidas, fOI eleito Presidente da Sexta Sessão da Assembléia
Antonio Seidmann e Geral da ONU, presentemente reunida em Paris. No flagrante aparece o

Cecilia Lorenzetti diplomata ocupando a tríbuna da Presidência. (FOTO ONU)
Ele, brasileiro, solteiro,

.

lavrador, domiciliado e

residente neste llIil;)trito, em J
r •

1·Ribeir�o M�lha,. filho de O 1a ValOSa
Antomo Seidmann e de
Iulla Lisemberg Seidmann

e S t o J. oEla, braslleíra, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente' n e s r e

d
í

s t r i t o, fi e s t r a d a

Ribeirão Molha, filha de
Pedro Paulo Lorenzetti e

de Martha Beck Lorenzer
ti.

o Preceito do Dianum ,

•
Caosas Predisponentes

fe 1 O Certas pessoas J"e�fri-
am- se frequentemente;
são os fracos e esgota
dos, os mal alimentados,

I"_os portadores de molés-
tias crônicas e anomali-
as do nariz e da gar- I
ganta, como sejam amí-

Idalites, Iarlnglntes, ve-

getações adenóides,
desvio do septo nasal
etc.
Veríüque qual a cau-Isa 'dos seus restríados

Irequentes e' faça remo
�

vê-Ia ..
- SNES.

PARIS, - O delegado 'I compreende porque essa

canadense Stuart Gerson jóia valiosa foi apresenta
dirigiu hoje ao chanceler da num estojo tão feio.
soviético Vishinsky uma Porque o discurso de
interpelação sevéra, sobre Vlshinsky certamente nada
sua ultime proposta de teve que se assemelhesse
controle atomico. Disse as palavras de um cavalhe
Gerson que, se essa pro- iro dísrlnto.; O delegado
posta for de fato o que canadense em seguida,
eperenra ser então pode pediu ao ministro russo
ser comparada á uma pero- que esclarecesse Uma
Ia de alto preço e não se séria de pontos ..

Edital n. 3117, de 18-1· 52
Emílio Pedri e

Orlandína Bertolini
:ÊJe, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distri
to, em Itapocúsinho, fj
lho de Sigenio Pedrí e
de Therezia Sc hulz Pe
dri.
Ela, brasileira, soltei

ra, .doméstíca, domicilio
ada e residente neste
distrito, em Itapocúsinho
filha de João' Bertolíní
e de Anna Bertolini.

REVIRAVOLTA

,

no processo de Luiz Carlos Prestes
ências semanais, o que
constitui uma prioridade
sern justificativa, prejudi
cando outros processos.

tUM" O.(>EN.ÇA ORAVI.sSIMA
MUITO PER.IO.oSA PARA A FA.
MILIA li PARA A RoAÇA, C.oMO
UM BOM AUXILIAR 'NO TRAT ...
MEIIITO OÊSSE GRANOEFLAGEl.o

I USE .o

REUMATISMO
E80R6FULAS
ESPINHAS
FisTULAS
O-L C E R AS
ECZEMAS
FE.RIDAS
DARTROS
MANCHAS

.. ELIXIR ,!'JE NOGUEIRA"
CGNHECIDO' HÁ 71 ANOS

VENDE·SE EM T60A PARTE.

Empregada

A indiferença de uns e a negligencia de outros

tem cedido brecha aos mediocres e aos' auda
ciosos, e a não poucos elementos

descredeaciados

,

Procura-se uma.

Informações no Salão
Acaraí com o snr.

Lourinor Seiffert

RIO � Aplica-se o dís-' lila o acesso aos cargos,
curso do Papa Pio XII à não dos melhoree, mes

nobreza romana a todos dos endinheirados, outras
os cidadãos. Verbereu o vezes ele é criado pelo ci

pontifece o abstencionis·· dadão mesmo, que não

mo, que tem constituido entra' em partido algum e

I em todo o mundo a ge- se alheia das solicitações
zua graças á (qual se de- políticas.
bllíta a democracia e se .Constítul, porém, um de-
insinua o comunismo. ver; a participação, dever
Temos visto o que vem a que ninguem pode se

sendo aqui o abstenclonís- eximir. Não é a primeira
mo, de participação e elei- vez que o Papa Pio XII
toral, se refere fi abstenção, e

O exagerado escrupulo de sempre recalcitra o ponti
uns, o preconceito de ou- fice nessa obrigação, im

tros, a indiferença, a ne- periosa de todos os cída
gligencia, a indecisão têm dãos.
cedido brecha aos auda- Aouí· no Brasil, como

ciosos, e a não poucos em Iodo o mundo,
elementos descredenciados tem o f e n o m e n o

para ee instalarem nas se esstnelado, com prelulzo
alturas do poder leglsletl- para o regime e para o

voo sistema democratlco que
. A compostçäo de todas se robustece na proporção

as câmaras nos revela o em que todos os cidadãos
que é o abstencionismo, dele participam, Serve a

praticado reíteradernente, edverrencía de Pio XII de
contra os lnteresses coll::- conselho aos nossos ho
rivos. Areas enormes du. mens públícos e aos elel
xarejn de voltar; pesonali- rores, pois fi medida .que
dades de prestigio, ou fi- os democratas recuam, a

guras de respeito nos meio vençam os comunistas, 0'5
onde exercem atividades quals procuram, com uma

têm ficado á margem da tenacidade incansave!, per
vida pública, enquanto nela ticipar de todos os pro
penetram aqueles que sal- blernes em que o partido
vo poucas exceções, não tenha interesse. Contém,
estão capacitedos para e- pois, o discurso de Pio
xercerem o munus dos XII oportuno conselho aos

mandatos. brasileiros.

ôe o obstaculo oposto
a essa participação decor- Foguetes marca

re muitas vezes da naru- Bomba Atômica
reza do regime, que faci-IImex Internacional Ltda.

Rio-Sofreu uma reviravol
ta o proceseo contra Luiz
Carlos Prestes. O juiz
Aguiar Dias mandou que
se OUÇll apenas uma tes
temunha de tres em tres ...:�p::::::::.:: ••:::::::::�-:::::::::::::::::::::::\\•••
meses, o que significa que ir Nas suas compras ··f!
a. inquerição das cento e il prefira sempre ii
dezoito testemunhas se .:1.·.:_' C ß f t R ß U t H i:.i!:.·arrastará por dezenas de [ L

���i�a�mo ���z q��S����f� :::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{?H
processo está recebendo C

- ..-

tratamento prefel'encial'
artoes de FehCltaçoes

com a marcação de alldi-I Imex Internacional Ltda.

Edital N. 3.116, de 16-1-52.
Leopoldo Boshammer e
Alona Porath Milnitz
Ele, brasileiro, solteiro,

. lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em .Jaraguá-Alto, filho
de Hugo Boshammer e

de Ana Specht' Bosham-
mero .

Ela, brasileira, viúva,
domiciliado e residente
neste distrito, em Jara- ��IJ":\-/.''':\-/.''':\-/.''':\-/.'':\..
guá Alto, filha de Gui- ]c�mllmmllmmllmw�mmllnmlllm

,1111111111111l111T11I11I1I11IlMnmnmnnnn.nnS'\

Iherm� Porath e de Fri- ..... PREÇO DE OOASIÃO �
da KaIser Porath.

]
,�

. E para que chegue ao co

VENDE - SE (
nhecimento de todos,manllei] 'Uma Motocicleta. marca cHUSQVARNA»

IIpass�r o presente edita,l que com um ano de uso, em perfeito estado de
será publicado pela impren- 1

conservação.
sa e em cartório onde será Uma máquina de fazer tricot, méJrca

afixado dUlante IS djlas. Si «VELOZ» com capacidade para fazer um

alguem soub::!r de ·algum

im_j
pulover em 4 horas apenas. � ,

�edimenlo acuse-o para os Tratar com Emanuel Porto Machado, na � [I
BRONQUITES t

hns legais Filidl do Banco Nacional do Coméreio �
IRENE PEDRI GÜNTHER.

S/A em Jarélguá do Sul. (Motiyo Mudança) � VIHH(�}!�IOR!�lTADO
Oficial ���lf���,'-l�L-G_R_A_N_D_E_T_Ö_NI_C_0.....J

CALCADOS

I R G O
são os melhores e mais baratos

_,----

PRODUTOS DA:

INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S,A.

CAIXA POSTAL 11

JA R A G U Á O O SUL
� Sa,!!!!arina .-'

Fábríca de Ferramentas Agrícol�s IDE PEDRO R�l��HGltEL
Estrada Jaraguà Esquerdo -

. JARAGUA DO SUL - ,STA. CATARINA

Executa-se qualquer serviço de ferramentas

I.' agríCOlahs para uso de lavouras, como:
\ Mac ados, Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido
/

��������

i, Farmacia Central �
�

DJIB CAR][,O� HAF1ERMIANN ,

� "A M A ISAN T I G A" �
� Av. Getulio Vßrgas, 218 - Jaraguá do Sol - S. C.. �
� Drogas nac:onais e estrangeiras, encontra-se, �
�. a disposição do distinto público, apresentando �
� serviço criterioso e Precos Módicos �
�������...............��...............

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

lOMBRIGUEIßA MINANCORA
Vêrmitugo suave e de prunto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a :,ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

'.
MINANCOR! para o seu tilhinho.

E um produto :ios Laboratórios Minancora'
- JOINVILLE-
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Só UDla
,

e a verdadeira: Igreja
,

de Deus Tres morreram:
num encontro dé veículos
na estr. Brusque-Blumenaa
Correm varias

.

versões do lamentavel
acontecimento

pessoas
ça afirma que há 10, todas Deus.> Com efeito, nossa

respostas não podem estar razão diz nos ínfulível
certas. E lógico que, SE': mente que não pode haver
a gllrota que responder senão Uma So Religião
haver 10 duzias em 120 Verdadeira, so urna Igreja
ovos está certa, por for- Verdadeiramente fundada
ça as outras deverão es- por Cristo Senhor Nosso.
rar erradas. Se pergun- Porquanto so se aceitarmos
rarrnos a dois rapazes se 'aquele absurdo que seria "A Nação", de Blume- srs. Domingos Santiago,
o OUI'O é mais precioso do haver uma duzla de verde- nau, na edição de 15 do de 27 anos, casado, em

que o chumbo, e.um deles I deiros deuses, ou uma correnfe, publicou a se- pregado da - fabrica de

responder que sim enquan- duzia de crlsros di ferentes, guinte reportagem: Chapéus Nelsa e restden
to o outro dit que não, os poderíamos admitir que há "Enlutuosa ocorrencla re em Ponta Aguda. bem
dois não podem estar doze igrejas verdadeiras. veiu tirar, parcialmente, o .como o sr. Emilio Mllatto,
igualmente com a razão!' Além disto, Cristo Jesus brilho da tarde esportiva de 34 anos, ternbem resl
Da mesma forma que é sempre falou da Igreja no de domingo último, em dente em Ponta Aguda,
Impossível admitir que singular.e Minha Igreja-« Brusque, sendo tlIe lasti- foram removidos pera o

respostas' contrárias ou «A. Igreja«.- .Aos Leitores mar suas tristes conse- Hospital em estado grave,
contraditórias respondem deste artigo a ASP- caixa quênclas, pois resultou na embos vindo a falecer
com exatidão a' uma deter- postel Q415, Rio oferece morte de nada menos de pouco rempo depois.
minada e idêntica pergunta gratis, rnedlante apenas três pessoas, além de Ie- Os outros quatro feri-

Aos onze dlas do rnes de dezembro de mil assim também não é pos- 60 es em selos pare rimentos em outras quatro. dos recolhidos ao Hos-
novecentos e .clncoenre e um, pelas sete horas, na slvel admitir que os dife- a resposta, um pe- Após o prélio realizado pital, são:

-sale do f�rurn, no edificio da Prefeitura Municipal rentes corpos religiosos, queno «Resumo Dos naquela vlsínha cidade, Pedro Pinheiro, de 22
de Iaragué do Sul, reunidos .os veredores: Ney que são muitas vezes ab- Primeiros Tempos Do entre as equipes do Carlos anos, casado, operário,
Fran��, Mário Nicolini, Adolfo A. Emmendoerfer, solutarnente opostos em Cristianismo», que muito Renaux e Flamengo, do morador na rua da

Frederico Curt Alberto Vasel, Orevlano Tlssi Her- seus ensinos e principlos esclarecera êsre assunto. Rio de Janeiro, foi grande Gloria, que sofreu con

berr Schneider, Kurt Hilbrechr, Alvim Seidel � Ger- sejam todos igualmente Peçam êste Iolheto quanto o .movlrnenro de veículos tusões generalisadas ten
hardt Roeder. Sob a presidencia do sr. Ney Franco certos, possuam todos a antes! na estrada Brusque-Blu- do, ainda, perdido os

foi a�erra a sessão, depois de constatada a presenç� Verdade Revelada por Divulgação ASP - Rio. -nenau, dado o grande nu- sentidos com o violento

de numero legal, ordenando ao sr. secrerérto que mero de desportistas que choque, só os reco-

�rocede�se d. l�itu�a da ata da sessão anterior, que pare lá seguiram e que, brando em Blumenau; o

�::��u�::,�;�d:Jf?�:�g:��f;,:M�;�� �:�;.�� g:�8�� rr�f�itura Mu�iGi�al U� Jara�uá U� �ui :q�!��:�i��:��::�2 :�o;.{�!�!�li� b��e:�1
requerimento do sr. Alvim Seidel, no qual sugere a I

de assistir o encontro que tendo um braço partido
a�licação do DDT no municipio, posto em votação REQUERIMENTO.5 DESPf\CHf\DOS atraiu toda Santa Catari- plsaduras em uma das
fOI aprovado; um requerimento do sr. Alvim Seidel na. Um desses transpor- pernas e fortes pancadas

pedi�do explicações que lhe serão fornecidas, po; Marta P. Loeven _ Requer alvará de «Habita-se> tes, superlotedo de pes- na cabeça, e João

escrtto, pelo, sr. Presidente; Of. nr. 522/51 trazendo Lina Schneider . Idem Idem. soas, o de marca "Super- Adriano e Teobaldo J.
incluso o. balancete e comprovantes d� rnes de Edika Dorothéa Muller Hérnann • Idem Idem., Wile-Power", 'caminhão Gonçalves, estes maís

novembro; um projeto de ler apresentado pelo verea- Willy Franke' _ Requer licença para construir
aberto e que, alem disso, felizes, pois após' devi-

dor snr, Otaviano Tissl, doando ao Ginásio São um mausoléo
"

na sepultura de Guilherme Franke.
conforme informações damente medicados no

Luiz, vinte mil cruzeíros. Solicitou e obteve d pala, Ferdinando Alfredo LBIJge _ Requer licença prestadas, não possula Ii- Hospital, retiraram-se
vra o sr. Alvim Seidel, apresentando uma emenda para estabelecer-se com uma ferraria. cença pera trafegar com para suas residencias.

ne q.ua} .

solicita em suas pelavres, um auxilio a� Elchion Silveira. Requer transferencia para seu passageiros - com placa Outra versão dada ao

Semínérlo Sagrado Ooração de Jesus em <:orupá. nome do imposto s/est'abelecimento comercial, ad-
li 90-79, dirigido pelo mo- tragico registro, declara

Com a palavra o s�. Presld7nt�, expoe aos, quirido de Albina D. Bagatell.
torlsta Arlindo Below, foi que o acidente foi pro-

�nt�s. vere�dores, �ue �eseJava. termmar nestt> ano, o João Ooelho Vieira _ Requer licença para 1 efe-
abalroado na altura de Fi- vocado pela velocidade

u! Imo penodo le�lslatlvo, !TI0tIVO qual. pede urgen· tuar pintura externa em sua casa.
gueira, Municipio dE; Gas- excessiva desenvolvida

cla �ara os proJetos. FOI o seu pedido tJj:)rovade Ardoino Picolli _ Requer licença para construir par, provocando a morte, pelo cargueiro e, para
unammamente. P?st? em votacão o projeto apresen· casa de alvenaria.

' instantanea de um paSSiJ- comprovar, várias pes-
tado p"lo sr. Tls�1 e a _e�enda do sr. Seid71, �oi João Coelho Vieira' Requer licença geiro e outros dois, quan- soas apontam o fato de

aprovada .em la. d�scussao, Of. 519/51, encamInhan' truir um galpão de alvenaria.
para cons- do já se encontravam in- que o veiculo causador

d? o proJet� de lei, que r�gula a concessão de au- Despacho «Oomo Requer»
ternados no Hospital "S. do desastI'e somente foi

X}ltos_ a e�tldades esportivas e oulras. Posto em Alvino Koch _ Requer licença para demolir Isabel", nesta cidade, sem parar trinta ou quarenta
votaçao fOI O. projero aprovad? em 1 a. ?iscussão. uma pa'rede interna de !:lua casa, colocar uma viga

contar outros feridos, tarn· metros adiante, depois

.

Of. m. ?2tj51, do sr
..Pre�elto efl�ammhél�do O d,e reforç.o e �fetual' pintura interna.

bem internados naquela de atingir o çarro de

projeto de lei n .. , que autorisa '! doaçao gratuJla ao nar! H. F. Jütte _ Requer cancelamento do im. casa hospitalar. passageiros. Entremen

Governo_ do Estado de uma area de terras para posto s/caminhonete.
A Delegacia Regional tes, essa conclusão que

const,:_uçao .de um posto de Saude. Em dis�ussã� e Rolf Marquardt _ Requer cancelamenlo do im- de Policia, local, ainda alguns querem dar ao

votaçao fOI o projeto aprov::!do em la. dlscussao; posto si automovel particular.
não apurou devidamente o fato, deixa algo a dese-

Of. 5.25/51! do soro �refeito, e�caminh.ando o p:ojeto Despacho _ «Sim> caso, não podendo, conse- jar, si considerarmos

?e Ie! que. «ca��ela Import�ncla �e �Iversas orI.gens, Siefert & Eichstadt _ Requer spja averbado nos quentemente, informar-nos que o referido caminhão

��scrtt.as em. divida Ativa, Incobr�vels»: Depo�s. de livros competentes a alteração de contrato da
com a necessaria precisão estava carregado, o que,

<hscutldo fOI aprovado em la. dlscussao. SolICitou referida .firma.
.
.' as circunstancias em que forçosamente, teria evi

obteve a palavra o ve�eador Herbert Schneider, re. Sociedade Sul Pecuária Ltda. _ Requer seja
se desenvolveu o infeliz tado o chofer de im

querendo nova sess.ao, para en.cerrament.o ,dos averbado a nova denominação da firn'la que pas-
acontecimento, Enlretan- primir maior velocidade

trabalhos do ano letiVO p a d h 9 to baseados em dados co- ao veiculo. Quanto a
, ara o Ia e oJe as sou a ser: Paraná Pecuária Ind. e Oom. Ltda.

hor�s. Com a palavr.a. o veread�r Otaviano Tissi, 'Despacho _ «Averbe'se»
Ihidos junto a outras pes- parada de trinta ou

p�dJU que fosse hOUVII10 o_ p-'Ien�rto conforme o. Re- SI A. Pernambuco Powder Factory . Requer soas,inclusive de proprios quarenta metros, é fator

glmento Intefno: Em votaçao, fOI aprovado unamma· certidão si a mesma é ou não devedora a .Faz. Mun. passageiros do caminhão normal, visto a pesada

ment�, o requerimento do snr. Herbert Schneider. A Despacho _ «Oertifique-se o que constar» fatidico, o lamentavel de- carga que o caminhão

seguir passou-se a, discussão da Ordem do Dia: sastre teria ocorrido nas estava\ transportando.
Inicialmente, foi lido e discutido o parecer da Diret?ria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal seguintes condições' Outros, ainda, dizem,

Comissão de Legislação e Justiça referente ao Pro- de Jarélgua d.:> Sul, 18 de, Janeiro de 1952. Vinha o caminhão si- que o chofer do carro

jeto·lei que «Revoga a L�i, n. �li: de 29 de Agosto OOTACILIO P. RAMOS
nistrado regressando de de pa13sageiros estaria

de 1949",. Posto em votaçao, fOI aprovado o parecer . . Brusque, aproximadamente meio embriagado. Sobre
hem como o projeto em 2a. e última discussão. Foi

DIretor do Dep do ExpedIente às 22 horas e, logo atraz essê ponto, ouvimos a

aprovado tambem, em 2a. e última discussão o pro':
ainda outro, este dirigido palavra do sr. Altino

. jeto-Iei que «All< ra o perimetro urbano da' cidade». pelo motorista Lauro Silva, defensor do Pal-

A seguir passou.se a discussão' do Requeri - P t'
·

N 2 Franz, -de Rio do Sul, que meiras e um dos aci-

mento do Glube Atlético Baependi. Lido e Qisculido ar arla r. tentava pa:ssar o primeiro. dentados no desastre,
o parecer da Comissão de Finanças, fo.i aprovado Na altura de Figueira, o que declarou que o

a sub emend� do snr. Seidel, .apresentada á emenda do
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá motorista' do segundo car caminhão não desenvol-

do snr. Kurt ,Hilbrecht, na qual pede seja doado aos
Sul, no uso de suas atribuições, resolve: ,gueiro tentou passar o via velocidade superior

Clubes de Corupá a mesma importancia ou seja
Nomear Willy Harry Felix Wenserski, para primeiro, exatamente. no a 40 quilometros por

cinco mil cruzeiros a cada um. Com a palavra � exercer o cargo de Motorista Padrão «S», per- momento em que este ul- hora, que viajava sem-

sm. Herber Schneider, requer &eja i(1cerido em ata
cebendo os vencimentos fixados em Lei. timo cruzava com ovei· pre na mão e que o

um voto de congratulações: lA Mesa, funCionária da Registre.se e Curupra"se culo de passageiros. De motorista, muito -embora
secretaria da Camara e Jornal falado da Rádio local

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 18 acordo com as informa· tivesse bebido algumas
Com a palavra o sr. Otaviano Tissi, pedi� de Janeiro de 1952. ções obtidas, o impru. cervejas em Brusque,

dispensa, dos projetos aprovados em' 2a. e última Artur Müller dente motorista �ria con· não apresentava neuhum

discussão, á ida da Comissão de Redação para a
Prefeito Municipal seguido seu imenio, pas:' sinal de embriagues.

Redação Final. _ Nada mais havendo a tratar, o sr.I---------
'sando entre os dois veio Na hora em que 1'l8

Presidente convocará nova sessão paré;l hoje as 8
------------- culos porém, de maneira registrou o acidente o

1/2 horas, para ser discutida a Ordem do Dia p
tragica pois o reboque de pessoal do caminhão de

'seguinte:- �a. discussão dos projetos de leis seguin- ortaria Nr. 3 maqeira de seu carro ba- passageiros vinha can-

tes: Concede auxilio de Cr$. 20.000,00 ao Ginásio teu violentamente na car-. tando, alegre com
.

a

São Luiz; Concede auxilio a entidades esportivas; Artur ,Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá roceria do caminhão aber- pequena excursão que

Cancela dividas inscritas; Autorisa a doação de ter- do Sul, no uso de suas atribuições, resolve: to e cheio de passageiros empreenderam.
reno ao Estado para construçã<;> de um Centro de

'

Nomear. Benno Raduenz, para. exercer o e levando de roldão as .�

Saude e Regula a concessão de auxilios a entida- Cargo de Motorista Padrão «S», percebendo os pessoas que ali se acha- --..........-------

des esportivas e outros. Findo o que, foi encerrada
vencimentos fixados em Lei.

.

.

"

vam sentadas. O sr. Se·

a sessão na qual faltaram o� vereadores snrs. Registre-se e Cumpra-:se bastião da Silva, de 24

Walter Jark e Artur Oscar Meister. Prefeitura Municipal de Jaraguá <lo Sul: 18 anos de idade, solteiro,
de Janeiro de 1952. pereceu no próprio local

Artur Müller do ácidente, enquanto que
Prefeito Muni'cipal outras duas pessoas, os

. Além da Igreja Católica, qualquer pessoa que pense
existe no mundo uma um momento sôbre este
porção de outras denornl- assuto fica logo evidente
nações religiosas, cujos que Todas as diversas
nomes exatos seriam «sei- igrejas ou -denomlneções
ras,» «facções», «partidos» que se dizem cristãs não
mas que são também ehe- pode ser igualmente ver
medes (�!grejas». Ora entre dedeiras. Suponhamos que
estas diversas denomina- a um grupo de crianças
ç�es ou seita,s ou Igr�jas

I
perguntemos quantas duzi

ha enormes divergências as existem em 120 ovos.
e contradições, nos ensl- ôe uma criança responder
namento� ou doutrinas que que há 5, outra que há 6
to?a� afirmam provir da e uma terceira que há 14,
Bíblíe ou .de Cristo. A enqunto uma quarre erlen-

(ass.) Ney Franco
Mário Nicolini

Câmara Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 11-12·1951

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



�@!@)n@!®®r@)�@.i®®Y@)®Y@)@i�®f@)®Y®®r@)@ N P E�. Tosse, Asma, BrOllquite, Rouquidão, e Resfriados i racura mprega
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de Direi- � �tu da Comarca de Ieraguä do Sul, Estado de Santa � TODAS AS )IOLÉSTIAS D'O ßPßR�LlHß Rf�PIHßIÓRIr. .. teO!� B�2�lpá, rp���:��Catarina, Brasil, na forma da lei etc:

�
U U

.

E t al'lvl'o I'medl'ato do � emprego para seu filho,
FAZ SABER a'todôs 08 que o presente edi- • •. ncon ram com o uso • • de 12 anos, de modo

tal de citação, com o prazo de trinta (30) dias. - I n C O m p a .P á v e I que possa o. me�mo Ire-:

virem, ou dele conhecimento tiverem, ou interes- � . � quentar o Gmâslo nesta

;f� 3�:s6e��ed:i�:��� ��rP��I:��e��oa�einE:i�f� ;(@.·po'-·'·.OfilldoHng,-o'o'P·nlolnnCß �@••�.' cre��n:ctl�a�.·mações nesta ge-
Padaratz, e tendo sido feita a declaração de I: I: L I: a:::.sl: �

herdeiros, na qual consta os herdeiros de nomes

Leopoldo Padaratz e Adele Padaratz casada com @) O PEI'r0RALMAIS CONDEt=:IDO NO BRASIL lGl'I
Miguel Szaida. como ausentes, todos brasileiros, ::::1��!�IÃ\:It:\\�:rt:\\�:It:\\�:�rn\:rn";;\:ta\r.i\Un'�:G.'\r.i\:1t:\\ r.i\:It:\\r.i\:It:\\��
maiores, pelo presente edital, chama e cita aos :I���������������.a

}rJ��;·�i:���r·��t t:��:;�:it����::t:'i�� .·,friE:;;=S:t�;;�I:�..'��o:d][=�v::E][::iL::][,';�:�id:d;='S�A:'�:[:fsob as penas da lei. E para que chegue a noticia
, .LT.................... � _..... _._.... .-::,

ao conhecimento dos mesmos, se passoll o pre
sente edital, que será afixado ás portas do Bdífi
cio do Forum, no lugar de costnme e publicado
pelo jornal local «Correio do Povo» e Diário
Oficial do Estado. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguä do Sul, aos onze dias do mes de

janeiro do ano de mil novecentos e cincoenta
e dois. Eu, Ney Franco, escrivão, 'o subscrevi. (a)
João Marcondes de Mattos - Juiz de Direito da
comarca. «Estä conforme o original, dou fé».

Jaraguá do Sul, 11 de Janeiro d� 1952

O Escrivão - NEY FRANCO

����

_� • I Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

i!;=!;=:i=II!!!!U=!!=!!!i\i!I!!!!!=:i=:I=n=n!!!!lil=15

I DR RENFITO 'v/FIL TER I
�

U�DICO

1_�I CLlNlCA GERAL - C:RURGIA - DOENÇAS
_ ..

I
DE SENHORAS - PARTOS I.

... ULTRA SÓM - Tratamento moderno e efi- .. -

III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e �I
iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- �II
!p. bagos, nevralgias, ciática. Abcessos. furúnculos, 19
III iÍlflamação dos seios. dos ovários, da próstata. III

I e-I Afecções da pele, Iístulas, varizes e úlceras re- III
� beldes. Asma. afecções do estômago, etc..

IMASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento
iii das Paralisias com reativação das funções fi

··'0 CI'} O!ll musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa tun-
II

\� r<;

O
II cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

_.:

O .... ;;; III gãos digestivos, etc... ri

O .� cõ O
.II ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- I

<� ,'11 . CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO I
O Q. :g O

_.- ---BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e
-

A.\ o II infr-i-vermelho.; m
O �

..., u..

O
III CONSULT0R10 .,' R u a dos Bombeiros

-

..., ,. �, II (Jardim Lauro MueIler) esq. RUIl 9 de Março I.O "'O : e O íd das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas, .

O
CU x s O

I!I RESIDÊNOIA - Rua Ministro Calogeras, :l50

I'e � o I Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C-

O .= I; � O 1�1iS!! 1iiiiIl! !1E!!!1!!!!!1"1!=Ii!!I5II·sa!llEiII!IIlIIII:

OE'·�O, �.......

�00 � ! lO} Pt,. CQ))MlERCUl lIj[J)A. T
O �

éi
O

ADVOCACIl\. - CONTABILIDADE - SEGUROS �
..... Rua- M. Deodoro 1)6 - Caixa 19 - Tara�uá do Sul

"," - _ .... "', - _ .. ,' --" -" _. - ,- - - _ .. , .. - - -- -_ .... - ,-,--

Ccntrátos, Distrátos, Atas, Balanços, A@-
"'"

sistencia técnica contábil, jurídica e fiscal.

r�
Serviços comerciais em gflra).

-

-

Corretores da Co. Nacional de. Seguros

� O L AR I A � } "I���ri�t'qUe representa garantia e pro- t
} }}

videncia.
. �

�
Venda-se em Rio das Antas, uma olaria r--

Operando em Fogo Acidentes do Trabalho e iPessoal.
bem instalada com a produção diária de 3000

ItiJ'olos e com B alqueir'es ele terras cultivaveis. Transpol'tes - Automóveis, Responsabilida·

ii ! de Oivil - Fidelidade.
Tambem pode-se fabricaI' telhas. O pre-' Planos de seguros, sem compromis.;o.i ço por milheiro <)fl tijolos é de Cr$ 500,00-

( � Preço base 120.000;00, facilita-se o paga- ! � A COMERCIAL LTDA.
Despachante das pnincipais firmas

dO�Estado
e 4} mento. Tratar com o proprietario Pedro 4 } .

uma organisação às suas ordens!
.

'

.

do, Postados Vizinhos. 1 Hrus,chka
Elm

�1,0
das Antas:

. i! EUGÊNIO V. SCHMÖCKE!L - Econc'mista e ContaJor i
� �������_(i)J.

f�ital �e . Citação �e Her�eiros Busentes

Portaria n. 1
Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do

Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
Conceder sessenta (60) dies de licença ao

Intendente Exator Rudolf Fey, para tratar de ínteres
ses particulares, e designar pare substítuí-lo o

Escriturário !Jadrão "U" Egidio Voltolini.
Registre-se e Cumpra-se _

Prefeitura Munlclpul de Iaragué do Sul, 10 de
Janeiro, de 1952.

A rtur Müller
Prefeito Municipal

Deleuocig ßuxU;or �e Policio em JUDá. �O ·Sul
AVISO

.• De ordem do' Sr; -Delegado de Policia,
convido a todos os interessados a comparecerem
nesta Delegacia, a-fim de receberem suas fichas

.

de re-validação de exame médico das carteiras de
motorista, os, Snrs. Edmundo Spliter, Alfredo
Neumann. Francisco Meller e Alfredo Schulze.

Jaraguá do Sul, 14 de Janeiro de 1952,

OSNY MUELLER
Escrivão

INSTRUMENTOS DE MÚSICA 1
� E M G ER A L. espe�ialnrente I

....
,

. GAITAS simples e PU"NADAS
.. de 8 a J 20 baixos,

nacionais e extrangeiras
BANDONEONS

PIANOS - HARMONIOS .

Citaras de Concerto
Violinos - Violões � Baridolins
'Flautas - Clarinetas - Pistons
Saxetones - Banjos - Trombones
Baixos e Baterias americanas
Vitrolas - Radios - Radiolas

M�todo� .

- Cordas e Palhetas. EMFIM TUDO, QUE
FOR DO RAMO. Peçam preços e demais informações
ao Replesentaote: .

PAULO KOBS
SÃO BENTO DO SUL - Caixa Postal,39 - S. Cata.rina

Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

SÄO FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina
Caixa Postal 35 • End. Tel. <BRANCO. - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

Déspach�s de importação .do extrangeiro e por �abotagem,exportaçao para o extC:.rlor e dentro do paiS, transito,
�eembarqut;. e reexporta_çao, bel1! como todos os serviç'ls
Junto a alfandega de Sao FrancIsco do Sul são executa.
dos com pontualidade e presteza, dispondo' para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua.
dro da Estação e uos trat>riches d� embarque da Ponta
d.a Lruz, bem �omo armaze� para depósito de mercado.
rias em geral, Junto aos trapiches �� embarques na cidade.

Encarrega. se de Embarques de' Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras
.

Ff-.AC03 E ANEMICO$!

Tomem:

Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:
Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI

çÃO - Bombas para uso doméstico ê tins indústriais: A.RTIGOS ELETRICOS
PA RA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO
O"', de ARANDELAS, lI4ATERlA-L ElETRICO em geral para instalações de
uz e torça de -qualquer capacidade.

A nossa seção de instalações atenderà cem presteza e qualquer pedido de
instalação de luz e força.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
I N F L A f'A iA... ç O ES,
COC"EIRA5,
F R I E ! R A 5,
ESPINHAS, ETC.

VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA'·.

Impra�w _ W" ..:

Tossa
Resfriado.
Bronquit..
Escrofulo••
Convalescenças

VINHO CREOSOTAOO

L�M RE�ADOR De: SAÚDE.

NUNCR EXISTIU IGURl

Indústrias Reunidas Jaraguá s. A. Mechinas de costura de

pé e manuaes diversos

tipos V. S. encontra ne

Livros, Romances etc.

Imex Internacional Ltda.

FARMACIA NaVA
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÄO
São convocados os senhores acionistas da

Indústrias Reunidas Jaraguá S.A. pera a Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se no dia 16 de Fevereiro
de 1952, as 9 horas da da manhã, na séde social á
rua Quintino Bocaiuva, 715-901, a fim de delibera
rem sobre a seguinte ordem do dle:

I � Aprovação do Balanço e contas do
exercíclo de 1951;

II - Eleição da nova Diretoria;
III - Eleição do novo Conselho Fiscal;
IV - Assuntos de Interesse da socldede.
Nota.- Achem-se a disposição dos snrs, acio

nistas os documentos a que se refere o artigo 99,
do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 8 de lenelro de 1952.
RODOLFO HUFENUESSLêR

Diretor

Casa Real

Cine Buhr.

defronte

de ROBERTO :r6 HORST.

" que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

ao gos à preços vantajosos

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
����..

AVÓ! MÃE! FilHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXOcSEDATINA
. (OU REGULADOR VIEIRA)

A MUtHER EYITARÁ DORES

ALlYI1. ,\3 CÓllCjS UTERINAS
EmD'lIza-all com vantaram para
combater a. Irroiularidad8S d'as
fur.ç�.a p.rl6dicas du senhoras

é Calm'i"t. " 1.�ullidor dessa.
IlJn�ó••

FlUlO·SEDATINA
p�la a u � comprov,.d,,· eficáCia •
mu'to r.cllitadilt. Deve Gef· u.ade

co,,", conflQ1'\ça

flUXO ...SEDATINA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dinbeiro haja!
A Assembléia Legis

Iatíva- aprovou um pro
jeto de lei mandando
dar cinco milhões de
cruzeiros a firma Trans-

DOMINGO 20 de Janeiro de 1952 SANTA CATARINA N°. 1.676 portes Aereos Catari-
--�--------__� � �__�� � ��� nen�.

Consta quo o sr. go
vernador lrineu Born
hausen vai vetar esse

projeto de lei.

ANO XXXI( JARAGUÁ DO SUL

LOCAIS Cobras e Laqarlos...
ENQUANTO AS RÃS real de impostos usufrui- O programa do gover- (Continuação c/a 7a. paginaI'

COAXAM. . . ram da boa fé da popu- no municipal seguirá o lução ne repartição Que dos serviços alí exe-

Na semana pessade a
Iação ordeira e progres- rumo

I

traçado, com o preside. 'cutados.
Prefeitura recebeu mals

slsta e, depois de lesarem apoio da grande malorle As suas declarações à Acreditamos que há
um veiculo novo. Desta

os incautos, foram parar que constitue a população imprensa dos erros e falhas nos serviços, toda-

vês um caminhãosinho alhures, rindo dos que sensata da comuna. falhas no IBGE e as via, com os recursos que

pere o serviço de
caírem no conto e dei- As rãs, irão coaxando, demissões em messe dos dispõem,' não poderiam

fiscalisação de estradas e
xando as vitimas em coaxando até perderem a chefes' de serviços, se- fazer mais do que fize

pequenos rrensporres de
serias dificuldades. Outro voz

.

e cansaram diante ções e setores, colocaram, ramo

material, tendo ne mesma
não será o fim dos da repulsa dos transe- no no seguinte dilema: O caminho honesto

ocasião fechado a com-
«salvadores», «amigos do untes. Então procurarão ou tudo alí está errado teria sido o de elaborar

pra de mels um caminhão progresso», «defensores outro charco onde se ou foi leviano o general normas de serviços de

basculante pára õ metros
do povo», etc., que por refugiarem' e possern presidente. finitivos, . verificar as

cubicos de lotação;
aí andam a deitar surpreender / novas vlti- Conhecemos a capacl- falhas existentes e em

O veiculo agora rece-
-sabença» no caso do mas dade de organização do exoosição de motivos ao

bido é o terceiro edqui- calçamento, exclueívernen. sr. Teixeira de Freitas, sr. presidente da Repú'
rido a dinheiro em menos

te para conseguir niqueis A RAIVA BOVTNA um sábio em' sua espe- bllca, sugerir Mensagem
d dos politicos inconforma- .

lld d d h C
e um ano de governo Graças a ação pronta

era I a e, ne a con ece- ao ongressc, ecornpe-

udenista, que aplicou
dos ou dos que pensam das autoridades, parece mos, de mérifo� .em se nhada de Projeto de Lei,

nessas aquisições e no
que Iaragué ainda é a

que consegulo-ee melhorar tratando d.e esterlsttce. d? consubstanciando os fins

equipamento dos exísren-
colonia de 50 anos erraz,

a situeção da raiva I
atual pre:sl.de.nte do lnsti- previstos. . ,

devendo reter seus lati- B I d GA' d
.

tes maís de 400 mil bovina que grassava em tuto. rasi elr? e eo-
.

ssrrn everia ter pro,

cruzeiros.
fundlos em preluizo do

Garibaldi.
. grafle- e Est?tlstlca. .

cedido o ilustre general e

O relatõrlo do sr.
desenvolvimento da clda-

A Prefeitura mandou O ex-presidente Ernbel- não de�acreditar perante
Prefeito Municipal a ser

de, colocando o muniCipio xador Macedo Soares o Brestl e o mundo a
em inferioridade ante os

vacinar o gado em redor .. . .'

apresentado a Câmara de menor valor. econo- do foco existente,· tendo sempre f�1 críteríoso, I obra- grandiosa
- ': ��be

Municipal em Fevereiro e mico. já distribuido gratuita- homem _digno e, ?or Deus com que sacrtflclos

que logo em seguida Podem espernear os
mente 1.500 doses de certo, I,nao conset.ntma, d- dosd é1blBneGgEadOs funda-

publicaremos, será a vacina.
.

que a I se pra icasse ores o .

resposta fulminante as
inconformados, os seus falhas como as divulga- Só encontramos uma

- agitadores e seus defen- d I t I id t I
-

.

ras que coaxam pelas BODAS DE PRATA as pe o a ua presi en e so uçao pera o caso. a

valetas, enquanto o go-
seres. daquela conceituada re- demissão, a pedido ou

verno municipal continua Uma data festiva re- partição. não, do general Dlalma
sereno o plano adminls- I gistrou o dia 15 do cor- Conhecemos vanos Polli Coelho.

trativo traçado. reute .para a familia Pe- esrarlsricos brasileiros e É o que espera todo o

Não será, por certo, a droni, da cidade de Cu- todos são unenlmes em Brasil.

demagogia barata dos aven ritiba.
.

reconhecerem,a qualidade Rio,. lanelro, 1952.

tureiros, ou 'oe advogados Pedro Pedroni e dona

de causas perdidas que Clara Pedroni, fbsteja-
hão de mudar as diretrizes ram o 25 aniversário do

. traçadas e as leis adota seu feliz consórcio.

das em centenas de Esta folha apresenta-
munlclplos e, no nosso, V Bolos lhes os votos de que, o

com uma benevolencia maIs crescidos Supremo Criador, os

toda' especial. abençõe e os guarde na

Desses tipos já tivemos senda do bem, como até

aqui os Epsteln, o 1----------,·---.
aquí os tem guardado.

ôonnenreích, o Jordão e, II
•

{óm Ioutros. Todos ceies, sern

eira nem beira, como os I .....;-
de hoje, sem pagar um ..

. 'eemeuo I
!)llédeiw '

Lin�a Jaraguá
Capivary
o Snr. Governador

do Estado acaba de fa
zer no Banco Inco o

vultuoso empréstimo de
dezenove milhões de
cruzeiros, para paga
mento dos serviços de
construção da linha de
energia elétrica Capiva
ry - Jaraguá

Impostos pa
ra o mês -de

Janeiro
Banco Inco: Imposto Sin

dical - empregador
C. Federal: Patente de

Registro; pedidos até
2872/52 e pagamento até
20/3/52.
Imposto de Renda

Cr$ 5% de desconto,
em Janeiro.

Prefeitura. Impostos -

la. cóta. Pgto, integral
goza o desconto de 3%.

A. dos· C. e Telegráfos:
Renovação de Caixas

Dia 26 a sra. Ruth
Camara, prendada espo-

Postais em Janeiro.
sa do Sr. Dr. Renato Renovação End. Te
Câmara, residente na oi- legráficos em Janeiro.
dade àe Blumenau. Na

I Registro de Rádios
mesma d.ata o �r. Heinz de Janeiro a Março.
Zahler, industrial nesta
cidade.

de de Curitiba. Na mes

ma data a sra. Olga
Cardoso, esposa do sr.

Hermilio M. Cardoso.
Sra. Milda Weiss Vogel,
esposa do sr. Eugenio
Vogel.

Aos distintos nubentes
os cumprimentos desta
folha.

- Tambem ontem rea

lizou-se o casamento da
senhorita Fidelia Mllrià
Lucilda Lenzi, dileta fi
lha do casal Giardini e

Maria Lenzt com o sr.

João Dias, residente em

Nereu Ramos.
Aos dignos nubentes

as felicitações do "Cor
reio do Povo".

ANIVERSÁRIOS

CASAMENTOS

Realizaram se ontem
na sala das audiencias
os seguintes casamentos:
Hilbert Raduenz com a

srta. Alzira Wolf; Otto
Zeh com a srta. Jenny
Jung e João Dias com a

srta, Fidelia Maria Lu
cilda Lenzi.

A todos os aniversa
riantes

.

os votos de feli
cidades' do "Correio do
Povo".

Bicicletas pare homens
e senhoras de proceden
ela Sueca - Alemâ e

Holandez tem para pronta
entrega a Cr.:sa Real
defronte ao Cine Buhr. "

Assembléia
Legislativa

Bolos
fTlois macios

Caminhonete Furgão
Opel Olímpia 1951Dia 11. transcorreu o

aniversário natalício da

gentil senhorinha Olga
Schmitt, filha do sr. Ar
noldo L. Schmitt, indus
trial, em Estrada Jara
guä.
Dia 14 completou mais

uma primavéra a gentil
senhorita Lourdes Ra
mos, filha do sr. Hermi·
lio Ramos, funciouário
da R.V.P.S.C.
Faz anos hoj e o sr. lã:E!ii!;;-;;=i'-!!!!!!!!!il!i!!i==U!!!ii!!n_ii_:i=n�lâ=iß!

Santos Tomazelli,' pro- -11"1 ' 1""1
fesSlor em Duas Mamas. ::: � r.. (Sezões, Malárias, ".

Amanhã a sra. Hilda 1111-elJreS I.mpaludismo . III
Schmidt Reck, esposa do ::: MaleItas, Tremeaeira iii
sr. Ru,doifo Reck, resi- II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III
dente em Itapocusinho. -1"1"1 ' 1'1'1'Na mesma data a sra. 'Capsulas Antisesonicas

...

Agnes Emma Brückhei-" I'" Minancora" 1-1'1'
mer, residente em Gua- _�
ramirim. ,"-I Em Todas as Boas Farmácias -.il,·-_I'No dia 25 transcorre

II

a data natalícia da ex- III É um produto dos Laboratórios MINANC0RA III
ma sra. Clara Pedroni, .. ,

I"esposa do sr. Pedro' Pe- III. - .loinville Sta. Catarina-

droni, residentê na cida .. !;:;;:I=I!===eu�J;�::�!!!!!ii!!n=:;=iimE!!!!!n=!i::;=!!i!;!!iiii;;!=

ENLAOE WOLF - RA
DUENZ

Vendo nova em folha,
_________

' ha poucos dias retirada
da General Motors, para
500 kilos de fabrica.
Preço de tabela.
Tratar com o snr.

POTIGUARA LEAL
Jaraguá

No dia 15 do cor

rente encerrou seus

trabalhos a Assembléia
Legislativa do Estado,
passando a funcionar a

Comissão Permanente,
que elegeu os snrs.

Protegenes Vieira e

Bulcão Viana para Pre,
sidente e Vice-Presi
dente, respectivamente.

Realizou-se entem na

residencia dos pais da
noiva, em Garibaldi, o

enlace matrimonial da
gentil senhorita Alzira
Wolf, filha do sr. Euge
nio ·Wolf e de D. Etelka
Wolf com o sr. Hilbert
Raduenz, comerClal'1o.
residente em Rio Cerro.

B%s

'2!2i_$fôfos J
COURA CISPA, I

QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO
CO�RO CABELUDO.
T ICO CAf'ILAR
POR EXCELÊNCIA

I([)) §a!. lblãl.({)) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla CIl.Á\� WIElIllEl KN]))lU§JII�J.Á\l JJoiIDlwHlie· s�ßÄ� 'f/RetA-,

•••

ESPECIALIDADE
não deve faltar em casa alguma!

..........................1 1 ..
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