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Taxa, de
. Calçamento

RODOVIAS
O que disse o Snr. Governador Irineu Bornhausen no seu discurso do 1°. ano . de Governo

Decisão do Supreno Tribunal . Federal
em Brusque, sobre o

Rio Itajaí-Mírtm» uma

sobre o Blo do, Testo; a

conclusão .da de Ibíra
ma; uma na estrada Ca
noínhasPorto União, so
bre o Rio Timbó; e ou

tra sobre o Rio Marom
bas, entre Curitibanos e

Campos Novos.

.'

"No plano rodoviário, trabalhos. Por conta do dentro dos parcos re

quando assumi o Go- material encomendado cursos disponíveis, a

vêrno, a situação era para o DER, o Estado maioria das nossas es

A "Revista do Direito dos melhoramentos . mu- de completo desmante- recebeu '67 caminhões, tradas; senão que tam
Administrativo", vol. 20, nicipais estão sujeitos lamento. Além de exí- 1 camínhonete.D «jeeps», .bem construiu v�rios

. traz Importante Acordão ás taxas críadas em lei. gua a verba destinada 10 caminhonetes-«jeeps» trechos novos.

do Supremo Tribunal A sentença mostrou ao Departamento de Es e 1 limousine, além de
Para o exercício de

Federal sobre a Oonstí- com a maior clareza a tradas de Rodagem, o
1952, alem da continua-

tucionalidade da cobran- procedencia do execu- Estado, ' prätícamente, ção dos serviços das
ça por parte das preíeí- tivo. , não dispunha de maquí estradas em constru-
turas da Taxa ou Terço Realmente não exís- närío indispensável, já ã tã amadasç o, es ao progr Além 'dessas pontes, odo calçamento. tia" límíte algum para não digo para a cons-

maís as seguintes: Co- Executivo J'á ínícíou aA Prefeitura Munici cobrança de taxas, pois' trução de novas' rodo- á S- B t d � 1 .,.:Y
rup ao en o 0.;>11, construção de uma' so-

•pal de Santa Cruz' do que corresponde a uma vias, porém, nem mes-
Itajaí-Luíz Alves, - Gua- bre o Rio Itapocú,' naRio Pardo,' Estado de prestação administrat!va I mo para conservaÇ'ão. e' ramírím, Joaçaba - Her- estrada Itajaí _ Joinville,São Paulo, intentou umá direta e a, um serviço melhoramento das exis-
llíô lí Ch da O'

á er I po IS - apa r r-
a, dentro de poucos dias,ação executiva fi8cal público prestado a de- tentes. Das poucas m -

leäes-Brusque- Lavatudo, da.rá inicio a outra, IiIO-contra o dr. Abelardo terminado individuo, em- quinas, que havia,' a
Caçador _ Porto União, bre o Rio Itajaí do Sul,Pínheíro Guímarães pa- bora a natureza do ser- maior parte era Inserví-
R' d S I 'I'aíõ coa ta10 o u - ar - � n na séde daquele muní-,pa cobrança da impor- viço pressuponha um vel, devido às condi-
Cecilia, Lauro Mueller -

cípío. Estas obras serãotãncía de
'

Cr$ 844,90 da fim de Interesse coletí- ções de Imprestabíltda- Bom Jardim, e Brusque- custeadas. pelo Govêrnola. 'Prestação relativa a vo correspondente, "íp- de em que tinham sido
Vidal Ramos.' Federal",taxa iie calçamento. e so facto", a uma quota- deixadas. De uma frota De outra parte, deu-se, ' ,

maís Cr$ 84,50 de multa parte de um serviço de 116 caminh�e8, a��-
I maior 'elasticidade à '

_••
)

_

por falta
.

de pagamento prestado á eoletívídade nas 17 era� ainda utíli-
I verba destinada à con

•.no prazo legal. " e, 'portanto depende pa- záveís. ASSIm, um dos

I'
-

Ih ram n Fíxades os PreçosCitado o -devedor não ra sua fixação do custo primeiros passos dados servaçao e me o e -

-

fez o p�gamento, sendo deste serviço, coisa que pelo Govêrno, foi 'ree Gov. Irineu Born,,'�usen ��I�::n�s�r��ae8�p:::r�:� mínimos dos produ-
penhorados os

: bens, raramente poderá ser quípar mecânicamente o
destarte, sensível me- toS' agrícolastendo se defendido o prevista de antemão" referido , Departamento, 14 máquinas de vários lhora nas condições ge-réu, alegando entre ou- (fls. 22: v). -' aparelhando-o ,de ma-

tipos. Falta receber, raís do nosso sistema O presidente da Repú-tras cousas a ínconstí- A Constituição de 1937 quinário novo. e moder-
ainda, (6 caminhões e rodoviário no ano em blica assinou decreto, .

tucionaJidade da lei. concedeu ao Municipio no, a fim de aumentar
60, maquinas de tipos curso. fixando oe preços básicos

Perdeu na
:

primeira o direito de cobrar ta- a elíeíência .dos seus
diversos. Go m es s e Em complemento a I mínimos para o financia-

ínstancía e recorreu pa- xas .sobre os serviços
'

equipamento, dispendeu esse" plano de obras mem? ou aquisiç�� je
ra o Supremo Tribunal municipais., o Govêrno cêrca de 26 para 1962 foram pro- cereais e outros generos,Federal. E não bá confundir-se

O ß l' � J milhões de cruzeiros. gramadas' . 24 pontes. de .produçäo nacional,Feito o relatório, o sr. taxa com imposto., l DIZ e O'I7!1 u...._gr·-ado as ,.l, ....�un,s- Entre as de maior porte, para o ano de 1952.Ministro' Lalayete de Na espéeíe+e cobran- ... , ULU
tâ:s acima ;;ncio- citarei as de, 'cimento O álo, baixado peloAndrade, que era o re- ça é da taxa. A lei, é I.' froRleira da IrgenliRI nadas, não se limitou o armado do Rio Itaja!- Chefe do Governo, em

lator, proferiu o se�Uifn: valid�h· d Sr. dr. LUI'z 'd6 Qouza, Govêr, o a melhorar, Açú, em Jtoupava; duas decorrência da Lei 166'te vóto, no qual 01 Con tlÇO o recurso. � u
de 19/12/'61, exigiu minu-

acompanhado pelos de- pelo fundamento na le- ilustre Secretário da Se-
cioso estudo das basesmais membros da: turma tra c, mas nego-lhe pro- �'Urança Pública, que . de preços mínimos parado j�lgament(j: vimento".

.

atuaJmente 'se: encontra na Criticas no Senado ao novo o corrente ano por parte"Trata-se, como acen- froriteirä da Argentina,
\ dos técnicos da Comissãotuei no relatório, de co- "Como consta da ata, enviou, a população de .•

A t· a d F'
.

t d P obranç-a dl1 taxa de cal· a decisão foi a seguin- Jaraguá a 'seguinte sauda- conVentO ,com a
. rgen tn

.

d�Çã��an��:me;e o v:ler��
çamento. ,

te: "Conheceram do re- çiio: Prefeito Artur Müller- .' dos elementos estalfsticosJá este Tri-bunal, en,- curso, contra o' voto Jaraguá·Da divisa com a O SI:. Artur Bernardes - .a Argenti�a' �ra um
e de esclarecimentos pres-tendeu' ser constitucio- do exmo. sr. Ministro República Argentina' envi- Filho pronunciou n,o dos países malS rIcos do tados pelos orgãos ofinal essa cobrança, pelós Edgar Costa e negaram- o-lhe e aos amigos de Senado' um longo djs- �undo. �ua reservas ciais e pelas enlidades deMunicipios. Os que se' lhe provimento, por una- Jaraguá do Sul um grande curso 'sobre o novo Iam a malS· de classe. ligados à agricul-beneficiam nos serviços nimidade". e cordial abraço''''1 convêniO a' se� assinado 1.750.�OO.000 de dolar�s. tura.

---------------------------'----- ��e o�Brn� eaA�N����emdoma�� A lei de fixa�o d�
, gentina, bem como 80- compromISSOS de guer·. preços minimos' dos pro-

M U N I C I PA L bre a flituação atual da- ra e C1>m a guerra nada dutos agricolas visa.

,

quele país aproposito' gastára. .

proporcionar à lavoura
'

de recente entre'vista do
E' b preços acauteladores deII
ssa flquesa se 8,.

As comissões - Projétos entrados e votados - Aprovado o veto do embaixador Batista Lu-
seava na agricultura, aua 'prosperidade e de-

sr. Prefeito zardo. "Tais convenio� fundamentalmente. Tal senvolvimento sempre
- declarou .,0 senador

vez nem todos o saibam, procurando guaidar um�
Sob a presidencia do projéto de lei que con- de Acidentes de Traba- mineiro - sempre são

mas as colheitas argen- relàção convenienle com
sr. Curt Herbert HH- cedia auxilios a diver; Ibo do ano "de 1950, entre nós motivo de

tinas de trigo eram su- os demais produtos e �x
brecht reuniu-se a Câ- sas entidades. A parte CrS 20.000,00 ,de a'uxilio conversações secretas, periores em 300/0 pOl posição de motivos da
mara Municipal, constan- vetada referia-se a Cr'. a construção da ponte em que tomam parte

acre ás dos Efltados referi-da lei, encaminhadd
do dos trabalhos a elei- 20.0uO,00 ao Seminário sobre o Rio Isabel, �pre· meia' duzia de funcioná-

Unidos. Havia ela che- ao presidente Getulio
ção das comissões téc· Sagrado Coração, de sentado pelo sr. WilJy rios, quando na verdade

gado a produzir de uma Vargas pelo ministro da
nicas, que ficaram assim Corupá. Gessner. O mesmo ve- deveriam ,:;êr debatidos

feita 1 t .000.000 de tone- Fazenda. salienta que os
constituidas: Legislação Tend() o sr. vereador reador ainda apresentou amplamente pela reparo ladas de trigo". (sludos para sua elabora,
e Justiça: Mario Nicolini, Curt Hilbrecht requeri- um projéto de lei auto cussão que. tem na vida. _ ção feram orientados no
Adolfo Emmendoerfer te do urgencia, foi aprova· risando a abertura de nacional. Deve. p_ois es- ASSI� estava a naçao, sentido de não agravar o
Curt Herbert Hilbrecbt; do o projéto de lei de um crédito dé Cr$ . : . ta� alerta a oplDlao pu· tranqUIla e prospera, cusio da vida no país,Finanças, Economia, Or origem do execliltivo que 25.000,00 para pagamen- blIca para que. des!a vez I quand.o seu atual gover- em consequência da ele
çamento e Conta� do declafa. de utilidade pú- to a Comunidade ,Evan· ?ossa. eC?nOmla nao se-, no

.

enten�eu de �ntrar vaçiio .
demasiada dos

MuniCípio: Otaviano Tir,- blica para desapropria- gélica de Gorupá da Ja prejUdICada em favor pelo cam.nh) da mdus- preços minimos de aquisi, Curt Vasel, Willy ção amigavel ou jUdio, indenisação dos instru- dos ?o0ssos vizinhos do �rialização improyisada,. sição no finançiamen:o.Gessner, Walter Jark e cial duas areas de ter- mentos cirurgicos que Pra�a.. .
valendo·se para ISSO de Foram fixados os preHerbert Schn�ider; Via- ras situadas na vila de

Ilhe
foram violentamente DIto IstO,' o sr. Ber- suas reservas-ouro e ços de arroz, ft>ijão,

. ção, Obras . Públicas, Corupá, pertencentes aos retirados pelo então nard�s Filp.o .contestou sacrif!cando. a. la�oura. milho, amen oin, sojaAgricultura' Industria e snrs. Leo Eschweiler e prefeito sr. Ten. Leoni· as aflrmaçoes do sr. Ba- Essa mdustrlabzaçao era g.irassol trigo farinha de
Comércio: Adolfo Em- Otto Lawin, destina'das das Cal1ral Herbster, no .tista �uzardo. segun'!_o improvisada - acentuou mandio�a, féc�ld de man-

. mendoerfer, Curt Vasel, ao jardim público. tempo dà ditadura. as. quaIS a �rlse econo- - porque para' tanto dioca e' mate.Otaviano Tissi; Rdação: Deram entrada as se, O sr. verE!ador Alvino mI�a ,argentma se funda lhe faltavam as'
.

mate· Agência Nacion,))
Artur Oscar Meister, guintes proposições: Pro Seidel apresentou uma �Dlcam�nte em fatores rias-pri i as necessarias.
Mario Nicolini e Herbert jétos abrindo' creditos indicação sobre a ponte ImprevIstos, e_ntre eles Essa foi a C�8usa maior ----------
Schneider ,e Educação, I para pagamento do se- sobre o Rio Isabel. uma longa estiagem. da crise e n'ão a sêca
Saúde e' �ssistencia: guro dos predios muni· Deram entrada os re- "Ao terminar a ultima descrita pelo· embaixa-
Willy 'Gessner, Herbert cipais e dos doi� novos querimentos do G. E. guerra - acrescentou cor Luzar êO como "a
Schneider e Alvino Sei· caminhões C1>ntra 'res- Divina Providencia pe- maior calami(lade da
deI, tendo este' ultimo ponsabilidade civil. dr'. dindoumauxilioparaano- historia argentin�··, em-
renunciado. 16.128,80 para pagamen- va construção do prédio outro de Helga Ulrich bora - frisou sorrindo
Foi aprovado pOl' una- to a Companhia Boa' destinado a Escola Nor-' requerendo dispensa de - a �ior tenha sido

nimidade o veto do sr. Vista de Seguros" do mal; ,um da guarda no- impostos, sobre seu bo- Qutra, na opinião dê
Prefeito Municipal ao ajustamento do seguro turna pedindo auxilio e tequim. muitos argentinos...

DR. GERALDO
SALLE.S

Viajou' hoje a' florianó
polis," em visita aSila
famllia ö dr.' Geraldo
Gama Salles, que deyerá
retornar a nossa cidaq�
na próxima s,emana..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.dos .«� Estabelecl'·m.entas
O "Boletim Estatísti- niantes cujo movlmento C'

..

'

lt
-

B -I'
- gath�nto�o$' empregados, em 'pagamento aos em':

oo", publicação tri�.estral de v end as alcan9P,tI anl a'lS
;

·r·a·S I e I' .. nos impostos e nos lu- ,p r'e� a d-o.s ; e 2 091
do Conselho Nacional de 69 180 milhões de cru-"

.

P .,'
.

.

.

Cl'l08 e dividendos distri- ll1,94%) com-ses impos-

'oEstna'ut!mstaiCrao (Ir·Bef·Ger·eEn''"t'a' ema zeíros. ÄS. prlnoípals .r'a's s; 'bui�08,
.

e menólesb,; _

�

�à tos. 'fOs JUCS9S 3889';di2v12'd2��j-)despesas dêsses estabe- '�.�. àquisiçãö de' com üsh- dós oram ae . , 10
Julho .. Setembro findos, leôimentos foram as se- .' veis e, no consumo de milhões de, cruseíros.
divulga dados interes- gufntes, em milhões de e dividendos distribuídos efetuadas pelos estabele- energia elétrica; lato. é. É' oportuno .observar
.santes a respeito da re- oruseírós; 26 949 (38,95% foram de 1 255 milhões cimentos paulístas' soma- o que se deprende, dos que êsses dades -incluem
ceita e principais despe- do valor. total _d.a� ven- de cruzeiros o que re- ram 16159 (39,14% do dados representativos daa somente .os estabeleci
sas dos estabelecimentos das), ;com aqursiçao de. presenta 1,81% do' valor totaldas vendas] milhões despesas �os estabeleci- mentes, cujo movi�entoindustriais localizados matérI8S-pl'lmaS; 816 das vendas.

. de ·.cruzeiros' com aquisi- .mentos carl.ocas, 'e�r�s- total d� v�nda. foi em
nas Oapítaís brasileiras (1,.18%)•. ,em combustí- São Paulo foi· à '

oapi-' ções de niatérias-primas('Sos,'.a seguI�, em milhões 1949, nao. mferl0X: a du-,no triênio 1948/50:
'

,

veIs; 388 (0,56%), em tal que -oferec�u maior 404 (o..9�%� milhões, �m de cor uze Ir,O s: ,6 .903. zen�()s, .mil. cnuseiros _e
E� 1950, havia, e�. c?_nsumo de eaergra elé contíngents de mforman- oombústíveis: 213 (0,52%) (3�,43 Y�): err , mo",terlas- que �s.; .dados, de SaD'

�éd..a, em todas 8S c��: tríoa �. ·10 688 . (15,45%), tes! .bem ,como.a que t�- para �g�m.ento de' el}er- pnmas, �11� .(0,63 Yo), oem ,Paul? , �ncluem "�s dos
pItals do !?aí�, (exceto a em pagamento .a08 em- talizou o' maior movi- gia elétrica eonsumida ; cOtnhUStIv8IS, 60 (0,34 10)' MUD1ÇIPlQ�

_

de, Santo
dos Ter:lt6rIOs) 1.1158, �reg�dos; 7378 (10,58%), mento, de 'vendas: 5811 6009 (14,55% em paga- eil! �on'lumo de en'9rfla André e Sao Bernardo
es�abeléC1mentos; infor- com Impostos. Os lucros (52% dÇl, total do país) mento aos empregados; elétrica: 3 180. (18,16 Yo,) do Campo. "

'.
" '.

. estabelecimentos infor- e 3940 (9,54%) destina- .:

·�O��.�������m!n��eÜ�9���%)d� �� i���s. 9s ��-�����������������

O '

'

00 milhões de cruzetros nas lucros e dividendos dis-

.� Dr. J.ulio DO'I-'n' V:I-eI-ra O
vendas. A

..:.,8�gUir BPa.re-
tribuidos .so,!"aram 710 G".-o·a'SI·,O . ·,S·a-o' I�'UI-Z- •

". cem o Dístrito Federal, (1,72%l mtlhoes de cru- L
M É D I C O O

com a q3� (�7,20%) esta:' zeiros.
� }Reabet'tura dà� 'aúl(u� p���a 'ambos os cursos.

.

Espec. iálista "em Olhos, _.0.DIldos, Mariz. e.,aar.aalala. bel.eciom,.e.,nto.s � e
.

17 509_ '

.,'

.. '. '. _

.

� PORMADO PBL P
'.

u
'. '

. " '.,' O (21?,31 Yo) milhões de cru Quanto a repar:tI9,aQ (priQl�rip e ginasial) no di� 3. de março.
'; �

,

D 'UNVB·A IDAC.LDADBDBCIBNCIASMBDICAS seirosç.Porto Ale�re, 530 das ,despesas ef�tuaªa�. "',:<F';',:'" '�' ",...,..x..:.. r:, >'''"

.

A
';
l

..

RS ADB DO .DI��RITO PBDBRAL O (4,75�o) :8stabeleClm.mtos pelos estabeleCimentos . ,f:'�1!xamé de 2a. 'epoca: nos dias ,22 .e 23
. Ex-A�slstenle ·n.a Pol_lchnr�!I -Geral, do:, Rio e 2419 (3,50%) milhões; do Distrito Federal,: no,:, de fevereiro:
d� Janeiro;' na Ca!x� ß€' Apo�e:ntiJdQria e Pen- O e Recife. 233 (2,09%) es- ta-se 'pequenas disére� -x-

s�e8' d_a Le.o.poldIIl8. R.ail�ay e no

...
Hospital

� tabe!eCim."�ll.tos
e 1875

p.
ânc

.... iaS},'re.lativ.ament.e. à.S '·MENSALIJ)�D:Ee:.,. "i,'

,Sao)oao 6atlsta,,déJ,Lagoa. Curso especiali- (2,71%) 'milhões de cru- dos de São Paulo. Veri- , 1°, 21.\,e;3�,Ano Primário ',er$ 40,OÕzado �m Traco�ll no D�partam��lo l�a'cional . zeiros.
.

ficam"se maiores dJsps- ,,�Ç.!lr80 .de admissão -,. :. Cr$ 50,00de Saude. �oS!�gIO no Iq�llfuto Bem.amin Cons-
,

As prinoipais despesas sas' percentuais nó
.

pa-' ." Primeira e Segunda Série Gi- '\(

'tante pena cegos, ,no RIO �e Jantmo:' Receita'

�.
.

.

' ,

naslal Cr$
.

80,00 ,
.dé oculas - Angio-:relinoscopia (exame de fun- .' Terceira e Quarta Série Gi- )do de' olho para, diagilost_i'co e' cön'trole da

.

. ...,. riàsial Cr$ 100,00pr�ssão àrtérfal).. TRATAMENTO E OPERA- . Petr'o'le'o B li
., '.

. '-x�' .,' .'

" ÇÖES NA ESr�CIALIDADE. HORARIO:- 9 ás

�
_ .. O 'VlanO OURSO DE DATILOGRAFIA:12 e 'de 15 ás 18 ho�as. CONSULTORIO:- Rua',

'�O'dO Principe, esq. da rua das I'álmerras. Altos para o ',Brasil Início: 3 de marco . "',-
da Casa RicllJin - J O I � V I L E.. 00

'

de' fevéreiro _ mensalidade .' Cr$ 50,00r�c:::::> c::::>@ .
. .

<!>C::>*C=-c><::><::-G-=-==--=-="'*C'-C=-c::::>i) I Foram. fixmados entre, das mesmas sociedades ,'. .

.�._.....
-

.tn-.__..ol9loo......"""._..�_..�.._.�_�,

"

..

os governos do Brasil e e o omzo pàra a explo- .

•. .� H ,I .!.I! li '!FIl' �� J30lfvia novos,.acordos ração dos' produtQs a

,"?�'. �.
.

.

,
sobre o aproveitamento serem construidos. Regula

:"11"'••••188, G••• "I�II .. ·- do p�tróleo ,�oli.vian.? pelo o preço do' transporte do
,.

ADVOGADO' Brasil, em hquldaçao do petroleo ou sub-prudUlos,
débito em que o país,. do . centro' de pródução à
vizinho incorreu conosco fronteira 'brasileira 'ou
pela' construção da estra· pOTto 'sôbre. ,0 RiQ
da de Jerro Bri:lsil-Bolivia. Pllráguai; a êntrega ã

.

Com ,a ,assinatura das Comissão Mista Brasil
«nolas revergiis», resot- Bo){via dos estúdos já
veram-$e os é.asos pen- existente sôbre o petróleo

.--------- dentes .e regulou se . toda e elaborados' pela '$tan-
CI. m'àtéria em questão.

I
dar Oi) of Bolívia assim

,
O ajuste delimita a área como o financiamento dos

a ser pesquisada pelas trabalhos a executar.
soçiedades mistas brasi
leiro bolivianás, estabelece
o prazo para a duração

Movimento

� .

Dr. Murillo Barrelo de Azevedo
I

. Escritório n'o "í-éi::tlo de, «A Comercial C/da.»

�Rua Mor.çhal Deodoro 136
.

..I.ragu. do Sul
--

i li H ii lI.i
pt

ELIXIR 914
Inofensivo ao orlá.l.mo. Airada.
ve' eOmo. um ate6r. Aprovado co.

me auxiliar no tretemento de SI.
FILaS e REUMATISMO da me..

mà ori�em. p.l� D. N. $. P.

Escritório no prédiO (Dalite Schio�het) •

ELI'XIR�914
'

A SiflUS ATACA TtDO D ORS••IS.
O Ficado, o Baço. o' Coração, •

.

E.tom.,o, o. P�imie., a ·Pel.
Produz Dore. no. 0.S08, Rauma.
tls..,ö, C.,uelra, Qúeda do. Cabe
lo. Ana!,,'a, e Abortos,

Ccnsuli,g o" iTI�cllco
.tome o popular depuratlvo

Avenida GetuHo Vargas N. 26

/àrsguá 'do Sul

Editai (Ie Protesto

'M��M�1i�
II "., " I

CALCADOS

são 0,8 melhores e mais, baratos

INDÚSTRIA DE CALÇADOS
I

GOSCH IRMÃOS S.A.
ADVOCACIA _. CONTABILIDADE _ S,EGUROS

-

I
I CAIXA POSTAL 11'

Rua M. Deodoro 136 -' Caixa. 19 - Tara�uá do Sul,.:..._!! R A G U A O O
.

SUL - Sanla· C,alariDa
_ :._..... ,-

..

{;::: :::::::::::::::::::::�:::::::::::::::�::::::::::::::::::::;�;;:::::::;:::;::::::::::::::::::.::::::::····::;::::::�.l.iS�;;:r:t::�.?c.:·�:J�bil�l�iíd�C�a� ri:�al�·-
ii ,

\
. !l.. Sen;iços comerciais em, geral.

li AU TO JARAGUA S 'li., II C.or ..eto�es da Co. 'Nacional de Seguros
!!
'. •

ii

f
"Iphanga'. "

'

..�,

, n Rua Marechal O'eodorÇl. 991 ii Apólice' que representa garantia' e pre-
ii Oficina Mecânica •..

'

Posto Texaco ii' 'videncia '-

iIi: .ii Operando em Fogo'Acidentes do. Tra.balho e
Servv-o, . FOR"D Autoriáado P 1:I.... essoa .

,
., , '.' ,

li Transportj3S - Automó"eis',' Responsabilida,-
ii. Consertos e Reformas a preços razoáveis de Civil • Fid�lidade. .... ,'(

"

II executados por pessoal competente
.

Planos de seguros; sem compromisoo.
ii

ii,
n 'Solda Elétrica: e li . Oxigênio ii
ii ii
I' Cqml.;ustivel e �ubrilicàôtes I:

�' U
L'-"lm..-.G'�....t.i�-..r.I�-'I�-'lEk.<""""I)o".o_'��...tn�...mt"'J· !�::::::=:=:::::::::=:::::::::=::-:::::::==.=�:-.:::::=::::::=::::::=?:-..:::::i::r.:::::.=-Ji l�I:4\"i_''IIDo._.(1loo�·�·- �

I
•

FRUTIFEAAS E ORN.A.MENTAIS

LaraDjeiras, peeegueiros, Kakiseiros, Maciei

ras, Ja'boticaÍJeiras, etc. -_ Bosei�as,. Dahlias. Ca-
mélias. Coniferàs, Palmetras, etc., etc. �

Pecalll Gatl!�ogo �luBtrado
.

- L.!l�oIdo S!tldel - Corupá, �
�Wl���'�m�)

DESPACHANTE ADUANEIRO
sÃo fRA'NCISCO 00 SUL - Santa Catarina

. Caixa Postal 3S - End. Tel. «BRANCO•• Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

Despachos de importação do extrllngeiro II: por cabotagem,
exportação para.o exterior e dentro do país, tran�ito,.
reembarque e reexportação, bem como todos os serV1Ç'>S
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa·
dos com pontualidade e presteza. dispoBdo para. este fim
deuma organização perfeita com escritório e técnitos.

Elearraga· se de Imllarq18s de Madeirai de oltrâ$'
Merea40tlal para o exterior do BrasU e

Locallda4es Brasne�as
A .COMERCIAL LTDA:".,

,
uma 9rgan.is�ç�Q 'às suas' or4ç�s! >

_,'.
BUGÊNIO V. SCHMOCKBL - EconC'mistá e ContaJor

:-';

-
- ,

Dispõe 'de páteos para dep6sito de madeira junto ao qua
dro da Estação e DOS traprichell. de embarque da Ponta
da l.ruz, bem como arrnazem pára depósito de mercado
rias em' geral, junto aos trapiches 4� embarques na cidade.

DispacllaDtl dai princlpals firmas do Estado e
40. �st.a40s Ylzinllos.

'

.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

)'" dO "VALE
A PENA SABER ...

Jaraguá a Jaguaro an 13. A primeira f�rma- �e�linade não somente a bate da tuberculose,

H· d d dó' J copéia internacional Juristas mas rembem a
uma cempanhe de vecí-a quatro anos, apre- as, uma contrlbulção entre a pr pna agua- todos que se preocupam u u

xlmedarnente, o povo de moral e cultural ao povo rolêndla em que conse- esrebelecendo padrões uni- 'cem problemas
.

de ínfor- nação com BCG, pesqul-
Iaregué, orgulhoso e ra- de Iaregué. gulu trensformar es estú- Iormes para 200 'medica mação. .

ses sõbre doençes de

diante, fesrelava ,cem es- Corno mudou a colsel dlos da Rádie jaregué. menioa Importenres de olhos, a extermlnação de

plendoroso balle a lnaugu Grande mudança e gran. Que se conformem pols use correnre Iol recente- 35 milhões de fran- Insetos e a formação de

-:açãe "e' lima eeteção de decepção pera e povo, os Iamlntoe jagullratés, mente publicada pela cos francêses pessoal pare enfermagem
rédlo-dífusora, que j� não se envaidece surztdos inesperadamente Organização Mundial de e higiene maternal e
. \

Recebido pele munlcí- de sue esreção e foge, nestas plagas, cem os Saude. O segundo volu- é o montante que a infantil - tais são oe

pio com geral satisfação como o dlebo da cruz, osslnhos descernadoe e
me desta obra conteré UNESCO reserva pare proletos que se propõe a'

êste econreclmento, por- cem seus receptores da jci' ebendonedos naquele monogreflas ,
sôbre os seus primei!Qs serviços realleer o gevêrne do Irã

que cem a difusão de Rádie Jaráguá. covtl, porque fóra. dele, produtos mals recentes de r"�ta.�raçae do ensmo com o auxíllo de asais-
notícles e fatos da vida � etmplesmenre con- não há carne nem pasto lais cerne oe antíbíétíccs. na Coréia. tência técnica. da Organí-
pacata de seu

. povo trlstador e cebuloso., não pare seus esrômegos zação Mundial de ôaude.
ordelro e progreselsre, iria só pare e bem leregue- verazes. Fornecer ensinamen- Graças a uma auto-

'

aquela orgenlzação, real- ense, mas pera rodo: Um' Leiter
tos práticos rização especial Para com�ater

mente, prestar. benetícíos, aquele que aqui trabalha analfabetismo,
sob O� pcntos de vlste pele subsistência, em P. S. JAGUAR - Norne

e, quando necessérlo, concedlda pele. geverno
social e econômlco, à busca de melhores dias dado eo maior represen- conselhos a todos que se des Esredos Llnldos,

.

li o segundo dos seis

coletlvldade Ieraguaense.. para sua família, slntonl- tante da maior espécie de Interessern e trabalham na organizaçãe Mundial de centres' de
.
educeção de

z�r seu receptor durante felfdeos da América do lnformanão . das messes,
Saude poderä obter prlo- bese previstes p e I a

. -

Quando, entrerenro, tu- dí I d UNESCO
. .

do corría às mil maravl-
o Ia e escutar e a er e Sul, também chamada tel i o propõelro das ridades em exportações .

sere maugura-
. de

.

que· tanto faz aquela .onça pintada,· jaguaraté d" d de DDT para fins sanitá- de ne Eglte, em 1952.
l�a�l passando a rádie- emlssera de elevad.o irau .ou tigre;

pesquisas mun lais e .os. ries e agríc.olas feitas O primeire _
funciena em

dlfusera ii ser um des secial e de cultura de seu (DICIO�ÁRIO ENCI- e�tbude3 d� UNESCO
daquele pais.' Patzcuar.o,· Mexic.o, desde

melheramentes que cens-
peve, e Ouvir.se, à noite, I CL0PÉDICO 'BRASlLEI-

se re a ImprenSll, .o . maie d� 1951.
·tituia e .orgulhe de 'peve cinema e e rádio.. Fei .

A •

< 'e 'para e qual ele cen-
as b�beseiras vemitll.das I RO; erganizade sob a dentre dêste p'tograma Um premIO de 6.000

,erreu cem 'cerca de 76mil
ae mlcr.ofene pélo

. �-9 e direçãe de Prof. Alvaro que a erganizaçãe de piastras '. «Barreiras Econômi-
crúzeires na campanha de seuB5 1'tedantes atuxlhares: de Magalhães, fls. 930) educaçãe, .

ciência e cUI-1 f .. "d I G
.cas ao Conhecimento:.

sócies h.on.orários, e1s
em a ames ra VéU

-

tura lançou recentemente .oI IßSt�tUI e. pe .o ev.er-

que, inepinadamente, as-
pelas suas ondas soneras! ..::::=::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� «O Direite à lnfermação», ne de Méx_'ce par� .

.o é e título de nove manual

aume a sua chefia deter- E mesmo assim, diz-se ri Pe ça 8. aip r e iI estud'o cempararive de melher
.

tratade pratlce ����icaade e��I:ta��eES��
minade cidlldãe cenhecido uma contribuição meral e .,lli É' Ilil leO'iões em mlltéria de sôbr,: � Ißcerperaçae �os d I b'

.

f

A BA UE R
II' prínclples Aas Naçoes interessa es, ne a IrIß .o

por"P-9,BORBOLETA,FI- cultural! ... Peis sim, Se C f imprensa, rádie e cinema.. "
.

das múÍfiplas.. leis e.
NO TRATO E OUTROS"" cerne palhaçe é' e mais "·li. II OS limiles impestes ao

Umdas e' da UNEyCO regulam·ent.os que 8f�tam
menos pele prÓpri.o neme, mal acabade de que se II II direite de expressã«>, ,e e no�. pregramas ·esce ares

.o cemércio de material
dizende-se, para .o gáudie

.

tem netícia; suas esquizó� �::::::::::::=::.::::::=:::::::::::::::::;:;:::: • .)) estad.o jurídice de erga-
mexlcane��

educacienal,' ci.�trfice e
dos empresáries que frênicas piadas nem em nizações prefissieoaissão. cultural. Essa brechura
lJpeiam as' suas mui época de carnaval' preve- Oartões de

_ Felicitações os principais preblemas A crl�Qão de um
passa em revista es

desengraçadas . palhaçà- cam riso,
__

• a nãe ser Imex Internacional Ltda. examinade� neste trablilho centro para o com- diverses ebstácules desta
natureza existentes em 43
países, mostrande, por
exemplo, que 8.0% desse�
países ta�am .o papel de
impr.ensa - material indis.
pensável à livre circula
çãe de idéias; 3.0% taxam

Ne ano de 1951 foram Ilecimento mesmo cem prédio da escola d.e San- de Corupá, distribuindo I 8sse
.

enctlrgo transferido ainda livr�s, jernais e

cria,das dua. escolas, a apenas 14 alunos, que to EEltevam. também 11 bolsas escoo ao Inspetor Estadual, edições. musicais.
de Pedras Brancas,· cujo estavam impedidos de Foram adqu'iridell para lares a alunes pobrps no atúalmente sr. Aleixo
patrene é .o Dr. Victer frequentar outra escela as escolas municipais Ginásio e 'Escola Normal, Delagiustina.. .

Konder � a de Ribeirão devido a distancia. 1.712 cadernos, a grozas uma lIa Faculdade de
i É desse funcionário o Mais uma fábrica

dO$ Corrêas que tem Foram construido'� com de lapis e 960 borrachas Direito de Curitiba e quadro anéxo, que dá de cimento
.

come patrono o, escritor a colaboração financeira colegiais, além do equi� outra no Liceu InduE!" conta da estatística refe-· _

Humberto de Campos. da Prefeitura os prédios pamento em carteiralil e trial em Florianópolis.. reIite ao ensino

munici'l
Cachoeira· de Itapemi-

Também foi previda a das escolas ruráis de mapas pal'l} todas
.

as Além disso, foram 8.0 pai. rim. - Espirife San Ie
.

-

escola d� Ribeirão Jara- Pedra de Amelar Baixo, salas de aulas. corridos com matedal A matricula inicial nas Sua mentada nesta �Ida-
raoa, que- de ha anos Vila Chartres e Rib�irão I O m�nicipio'contribui� I escolar 14 alunos pobres 18 E'scolâs municipais foi I de' uma das maieres

se encontrava fechada Molha, -sando de malS de com vlOte e sete mil do Grupo Escolar Abdon de 687 alunos e a final fábricds de cimente Por-

por falta de matricula 70' mil cru.zeiros n cen' cruzeiros para' o flln� Batista.
.

de 621. .
tland, de Brasi� ein

legal. tribuição municipal. cionamento do· Curso Foi suprimido o cargo Foram prorrtovidos nos prosseguimente ao plane
Este governo determi- Na mesma modalidade Normal Regional .anéxo de Inspetor Escolar de eXames finais 418 alu- do preSidente Vargas, de

nou r�abrir esse estabe- está sendo construido o ao G. E. Tereza Ramos Ensino Municipal, sendo 1l0S. fementar a produçãe de
cimente em nesse pais,

Movimento Geral das Unidades EscO'lares Municipais ���na:��:��e c��tr:�aPfá�
brica c.ompleta, cem pr.o
dução . de 12 . .0.0.0 saces,.

desdcbra- diári.os, cem· maquinária
'da francesa adquirida nas

cidades de Lilla e

Oiverse.
Agência Nacienal

o

no
Educaçé:i:o·
Relatório do 'sr� Prefeito'·Municipal

e
.

Assislencia

FRACOS E ANê:MICOS J
Tomem:

VINHO CRltOSOTADC)
"SILVEIRA"

..".........
T.....
R.Jri.cI..
BronqlÂta
ElCroluLo...
Conlllale,cenç••

VINHO CREOSOTADO
É UM GlC"AOOR DIE .AÚ�

Localidade
Matricula
Inicial

Frequencia
Média Professor Regente

Matricula
Final Promoção

I M. I F. I-T. " M. I F. I' T. " M. I F. I T. " M. I F. I T. "
Estrada Itapocú·HaD!la II 26 24 I 50 I 15 17 32 .20 19 39 R 11 19 Paulina N. Lazzaris Nãe
Estrada Rib. Jâraraca 8 6 14 8 6 14 8 '6 14 7 6 13 Adélia Pradi c

Grota Funda
.

17 13 30 15 10 25 13 9 22 c. 9 10 19 Inês. Pedri c

Isabel Alto 26 27 53 24 21 25 24 23 47 15 l6 31 i Emma Schtlibel c

Jaraguá Esquerdo 33 27 60' 28 24 52 28 23 5.1 23 20 43 Olinda P. Schiodini Sim
João Pessoa 18 14 32 15 12 27 16 13 ' 29 'a 9 22 Holando M. Gonçalves Não
Morro Boa Vista 22 12 34 15 11 26 16 10 26 7 5 12 Lídia Vieira .

•
«

Pedra de Am.olar Alto 14 .12 26 12 12 24 12 12 24 4 11 15 Lucia K .. Hein' .«

Pedra de Amolar Baixo 32 20 52 33 22 .. 55 32 20 52 28 15 43 Lídja Wo:izinski «

Peço D'Anta 17 17 34 15 15 30 16 16 32 12 9 i!'11 Romilda Cardoso (J

Ribeirãe dos Correas 16 13 29 13 12 '25 13 12 25 5 -,10 Donziliu. M_ de Lima «

Ribeirij.o Cavalo 15 13 28 14 12 26 14 11 25 8 7 15 Evanira K. Pereira c

Uib. Grande da Luz 17 19 36 16 18 34 : 16 18 34 13 13 26 Helmuth G. Duwe c

Rib. Grande do N.orte 30 27 57 31 26 57 27 23 50 20 15 35 Elisabeth Finta Sim
Rio Nevo Alte 20 23 43 19 21 40 17 19 36 12 12 24 Nilo d� Souza Nãe
Rio Paulo· 16 19 35 17 1� I �6 16 18 34, . 13 13 26 Onda Maier «

Rib .. das Pedras Brancas 17 10 27 15 11 26 15 9 24 5 5 10 Alice Pedri «

Vieiras 23 24. 47 24 23 47 21 21 42 15 14 29 R(>gina A. Finkbeiner to

�

TOTAL 687 621 605 418
--

Nass4 produção de _ço

De
.

lIcordo cem es .'

dades coligidos pele
Serviço de Estatística da
Predução de Minist.érie
da Agricultura, a predu
çãe brasileira de lingotes
de aço, relativa aos me·

ses de janeire e '5étembre
de ·1901, alcanç.ou .o tetal
de 633.677 tenelauas, n.o

valer de· Cr$. . . . . � •

1.174:613,808,.0.0.
(Agência'Nócienal)

Nota: As escolas de Jaraguá Esquedo e Ribeirão ·Grande de Nort�,· são des
dobrada's tende como professores auxiliares respectivamente, Renato
Pr·adi e Otávie Dana.

.

A Prefeitura retemou' simas condicões. t�ndo I da Segurança ·Pública. désta cidade, tiveram I ceitas, tendo também
a. administração dO Hos- de recellstruirereequipar. auxiliade com Cr$...•. internamento como indio auxiliade a Legiãe Bra
pltal «Jesus de Nazaré», Para esse fim fpi 10 . .0.0.0,00.

. gentes e trRtamento sileira de Assistencia.
de Cerupá e que éra de aberte o crédito especial Recebeu ainda o Hes- custeado pela Prefeitura Comissãe Municipal com
sua propriedade e fôra' de Cr$. 30.eQe,ee, ,tendo pital, por doação tEsta- 51 do�ntes. Cr$. 2.000,00.
dade para administração tamJ>ém' .o Governador lIlentária' do sr. Guilher- Foram além disse, _ .

�e 11ma sociedade par- (le Estl;ldo� per interiné- me Schonig, a i�portan'" :fernecidas por conta dos O total dispendido com
tlcular.

.

die dó snr. Dr. Luiz de cia de Cr'.: a·874,70. ' I cofrel municipais, para I a Saúde Pública atingiu
E·ncontrou·.o' em pés- Souza, ilultre Secretarie No hospital São José. doentes pobres 117 re- a soma de Cr$.50.41e,90.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São Paulo' - Foram ProlbímO. termínantemen- V' d E dconstruidos em Cempines � U
A

en e-se a', stra a

no anoJindo, 1.675 novos re .a entrada d� pessoas Nova uma pequena
Salvador _ AO'rava-se prédios, o Que dá uma em nos�a propriedade sem chácara com boa ea-

'

Iii'
..cd' d 138' nossa llcença. '.-

0& ordem do snr. De- POn CBN,TO dos empre-
IS crise manifestada no me Ia e, quase, por N- b'l" sa de madeíra (Bun-.. K
seio dà Policia Militar mês e 27 por día, con- ao nos responee I rzarnos '

legado dêsre Insttmto, em gados e mais MBIO POR
d c t d '..1 d tendo-se apenas os díes pelo que possa acontecer. galow).Florianópolis, comulca- % dos empregadores. � a;-s a o, e.m vlrtu.e.a . ESlrada Itapocú Hansa Preço de ocasião

mos que de acõrdo com Outrossim, avisamos pnsao de cinquenta ofl- utels. .

Öti
"

Ia Portaria Ministerial N°' que de acôrdo com o �iais, que publicaram. ,na, Agência Nacional LBOPOLDO SCHROBDBR mo pa�a qua.-
1 do' Exmo. Snr. Ministro novo salário mínimo ins- Imprensa local, uma carta ARNOLDO 8cHROB�BR q�er operärío, pOl.S
de Estado dos Negócios tlrutdo pera este Munlcf- aberta acusando o �o- dista apen�s 10. mi-
do Trabalho, Indústria e pio, peseou de janeiro mandante. da: Co!poraçao. ,

" nutos da CIdade.
Comércio publicada no dêsre ano em diante a 2s oficiaiS nveram o Ppoeup.-se Albuns para fotografia8 Mail! informaçõesDiário. Oficial � 5/1/62,

I
ser de Çr$.600,00 (S,'�iS- aiporo �e nlul!1erosdos . cto: '

"

\ Imex Internacional Ltda. nesta redação.'a partir do mes de ja- centos cruzeíros) o sahnio �gas, IDt usrve o 10 e empregada doméstíce. I.neiro dêste ano, será mfnimo de classe pera nor, esperando-se ago�d Tratar com o
.

er, Lou- '

cobrada a taxe comple- empregadores e emprega- o regresso do Governador rinor Seiffer, no
mentar de 1% (um por dos maiores de 18 do Estade, que se Salão Acare],
cerno) sôbre o salário de (dezoito) anos. �ncontra na zona. nordes-
,classe para, o S. A. M.

.

Jaraguá, do 'Sul, Peve- nna para sol�clo�ar o ----------

[ôervlço de Assistência relro 1952. ' c�'o. Em tece da tntran- lrtl�o8 para pr.sentel
Médica) sendo MEIO, . Ilslllulo diS Comerciários slgencla �o Coman��n!e em geral, sempre noví-,

, .

em relação aos oüclele dades.' n' A'KlO ,� 'Imprensa----------- -------- acusados por insubordi- CASA REAL local anuncia que- vainação e o ataque ao Bicicletas pare homens aumentar o' preço de
�- --a • G •••

'

SI II', ::1
C!0vernador, deeprestí- ------.---- e eenhores de procedeu- anúncios comerciais dosgl{!ndo o, teme-se a qual- cta Sueca _ Alemã e jornais em 30 por cento,

Diretamente de jaraguli do Sul, p quer mome�!o tl revolta .. fOSSO' ...... , Holendez tem pera pronta tendo em viste o aumento
maiores centros do país a V A R I G oferece da corporaçao centra o

IIIII nEUIITIDe entrega a Casa Real exagerado do preço, .do,

os seus servleos. Comandente e contra o defronte ao Cine Buhr. ,apel.próprio chefe do execu- (IILVUUl

tivo bahiano. aRANDE TON�CO

PASSAGENS E ENCOMENDAS com
oa Sub: Agentes nesta cidade:
\ A COMERCIAL LTDA. Artur Müller, Prefeito Municipàl de jarllguá do
Rua Mal. Deodoro, 136"

'

I Sul, no uso .des suas atribuições, resolve:
•

Nomear Florencto Cezar Piccinini, para substl-CiII--..-----IiB(!) -...(6) fuir o escrírurérto Padrão «ir», .Raul Massenetro.]
DO�����������������_� enquanto durar li licença a esre concedida e com

•••••• os vencimentos fixlIdos em lel.
'Prefeitura Municipal de Jarlguá do Sul 15' de

Fevereiro de 1952.

Prefeitura Muni�inal �e Jaranuá do �ul r""t��:;:;�ªli�Ll
. p. .

H ,Av. GetuUo Var�s, %18 - "aragal d, S.I � s. ". � ,

REQUER IMENTOS DESPf\CHf\D05 '

. Dro�as �a:ionais. e. estran.g�ras, encontra-se, I
. , a dlSpO:ilçao do dlstlOto pubhco, lIpresentando l '

, Osmar Borges -' Requer licença para construir '

serviço criterioso e Precos Módicos Jmuro de alvenaria, bem como sehi fornecido o res- ---�--�

pectivo alinhamento.
Heitor Pereira·- Requer licença para colocar em ......-----------------..

s/estabeleciinento um'a placa com os seguintes dize

Dr. Walde'mi'ro Mazure.chaR
•

'"""" ����������ó(I res: cColchão de Mola Heroi». ,

. Eurico Carlos Ricardo Behling - Requer licen
ça para efetuar pequenos cODcerlos em �/proprieda
de, bem como extender um puchado existente nos
fundos da mesma.

.

.

Antonio Zahler - Requer cancelamento
'

do Im- Clinica geral médico - cirurgi� de adultos e, creanças
posto s/automovel párticuhsr.." _ Parto$ Oiatbermia Ondas curtas e Ultrà-curtasVermitugo· suaye e de prontb Victor Bachmann - Requer baixa dos impostos _ Indutötérmia _ Bisturi-elétrico _ Electro-cauterizaçãoefeito Dispensa purgante e dieta! s/Botequim, Casa de paslo e de um auto'movel par- I

.
- Raios Intra-vermelhos e .aLuis.S�RVE .PARA QUALQúER IDADE, CONFOR.. ticular. Despacho - «Como Requer» ..,

ME o n, I, 2, � e 4 .

. Alfredo Carlos Hanemann _ Requer· certidão men-Proteja a saúde de seus tiJhos e a l>ua própría! cionando quais os profissionais construtores lotados l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=.!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
DO municipio.

'

Fábrica de Ferramentas Agrícolastemédios Despa(.ho _ Certifique-se em separado, excluindo oCompre boje mesmo uma LO.IIIBUEIB! nome de Adão Mllba, qua já cancelou o registro. DE 'PEDR.O :a.:EN6EL,
.II!ICOB! para o seu tilhinho. '

'

Dê-se ciência ao D.M E.R. fltrada Jar;iguà Esquerdof um produto dos, Laboratórios Minancora Alfredo Carlos Hanemann - Requer certidão si JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA
_______O_I_N_V_'_I_L_L_E_- .... ba ou não faha de profissionais construtores no ßlU- -

nicípio. Despacho - Certirique.se em separado ' Executa-se qualquer sérviço de ferramentas
� .._._____._... ....._

:::.. Leopoldo Mahnke - Requer cancelamento do ' àgrícolas para usd de lavourlls, como:
u ,---:-:----�

..·-------·--......
l: imposto s/Caminhonete.

'

Machados, Bnchadas Foices etc.

IiI' , C 10>" ,'"' � 1rtß\ 10), JE Y 18 ,lO) ==-=11' ii.i:.i.! Despacho - «Dê-se a' baixa» Serviço rápido e garantido e atende-se q.ualquer pe dido
_

1r \UI U1 11 \lY .IIl) �, Vva. Eva Buch - Reclamação contra a

pavim'I_"n I' Leopoldo Reiner - Idem Idem Idem "

.

ii RlJA MARECHAL DEODORO D.A. FONSEOA, 158:! Paróquia São Sebastião - Idem Idem Idem ..-;:--_._.__
_ - _.__..__ _.;.._._.__ -_ -_

�

I!II JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA II Walter C. HerteI -Idem Idem Idem ir----.i--·.Iii'.O·
.. ·

••'8SE;---
..

\
Secção de lavagem, depósito (Je lubrificdnt�s, Hugo Braun • Idem Idem Idem

'. ii ", II
II combustível e acessórios. II. Max Fidler - Idem Idem Idem ii formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre ii

ii Lubrificação-c�rgiJ de Baterias etc. Illdem ?d��u���r::� Evangélica ,Lufheranll de jaraguá -

II' Operações' - Doenças �l Senileres - ·I!II CONSeRTO -. RBPORMA I! RI!TIPICAÇXO DB AUTO- i,' Despllcbo - «Arquive-se» ' II .
.

Cliliel Beral - rlrlo' se. Dir
.

IIIII ó X I, _.' ., .
ii . Alta Cirurgia com Aparelho de An.tesla Oalosa

iM VBL B CAMINH O. li DIret�)fJa do D.E�B.A.S. da .Prefeltura MUDlclpal II Consultório e Re8idência: '. II

'I' I' de Jaragua do Sul, 15 de Fevereiro de 1952. :!
J

.

á d S'1 "R ,B
• .

Ctt II
I SERVIÇO RÁPIDO E G

: '., !: aragu o u - ua en]amm ons an, I'ARANTIDO II, OCTACILIO P. RAMOS ii . ex-residfncia do Dr; Luiz de Souza .

" ii,IL ....... --- ..._:...__--.;.r.. )} D'l'retor do Dep d'o.Expediente \_\... ... . ..__.__,_-b�.._-----------___...---_.----=' �.....-._......_-_.._------�-...-.--------_.__ ......

Nota
dos

do Instituto
Comerciários

Rapidez, Conforio e Segurança

Clube Atlético
. Baependí
A diretoria do Clube AUéli-

. co Baependí têin li grata Sll-

•=.
1isfação de 'convidar os seus
'associados e exmas. famma., �__..................

bem como os' sócios do Clube -

Aymoré e Giêmio das Orquídea�, para pllrtl-
•

, ciparem das festiVidades carnaval�cas que
fará realizar em sua séde social:
Dia 23 {SábadoJ;- Grande baile á fantasia

com início as 20,00 horas. Haverá öistribui
ção de prêmio para li fantasia m,ais original.
Dia 24 {Domingo):- Domingueira para os

filhos de sócios, com início ás 15,00 horas
e termino ás 19,00,
As festividades serão, abrilhantadas pelo•

afamado Jazz Cruzeiro de Rio Negrinho.
Reserva de mesas para o dia 23, na séde.

,social, desde o dia 20 de Fevereiro.
Ingresso mediante a apresentação do talão

de Fevereiro. "',
Pelo comparecimento antecipHdamente agra-

dece, .

,

Eugênio Vitor Sc/llrtõckel
Dir. Social

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

-LOMBRI,GUEIRA ' MINANGOßA '.

"Portaria n. 6
Artur MUller, Prefeito Municipal de jaragu4 do

Sul, no uso das suas atribuçõas. resolve'
Nomear li regiQnalista Iria Terezinha S�tler,

professO�4, interina, Pddrão cK», e ,designá-Ia para
ter exercicio na escola Dr. Vi�tor Konder, em Pe
dras BràncaS, com os vencimentos fixados em lei.

.

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, '15 de
Fevereiro de 1962. ...... ....

Crise aa . Política
Militar da Baia

27 prédio. por dia, Çbáeap.Proibição

l l .

o preço do papel

Pórtaria n. 4

Sobe__TOIItS t ItlONOIlITES I

"11181 [lEOSUnna
.

(lUV ....... )

GRANDE TÔNICO

Artur Müller - P.:efeito Municipal

--I

Artur Müller • Prefeito Muuicipal

c Dr. 'Norberto Rodolfo Schlemm, '.
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas

da Universidade do Distrito Federal

Ex-assistente na CUnica Cirúrgica e Gine
cológica do Hospital Getúlio 'Vargas; ex-in
terno no Hospital' N. S. do Socorro do Rio
de janeiro.

Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo
léstias de �enhora8; Eletrocardlogretíe Clínica

,

(Diagnóstico preciso das moléstias cerdíacas
Ror .melo de traçados, elétrlcos.
Consultório ao lado' da Prefeitura Munici

pal, no ex-consultório do Dr. Renato Walter.
nesta cidade.

Consultas a partir do dia 1. de Marco, da�
B às 11.1/2 e das,14 às 18 �oras.

,
e•• BE .a•.,.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ,
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.

"�; COhsidêra.,do que ,�xiste. exploração no preço
,da banana adqui,rida, pelos exportadores· doe pro-
dutores; " ',' •.

Considerando qae uma das missões 'd4 Co
�,' 'mfssão' de Preços é' proteger o produtor centra a
.

"

exploração dos lntermedlérlosç
,'.

Considerando que er 'eomissão Municipal. de
Preços, em sua reunião do dia 12 dó correnre, por
unanlmldade de votos, eprovou o tabelamento' do
pÍ'oduto ; ..

"

,"
"

. '. '.,'
. Constderando mals, que' a produção da banana

,é porenclel econômico do Municipio, resolve:
'

-

.

Fixar os preço� mlnímos seguintes a serem

pa.gas', aos' ptóc:lufol'és. de' 'baDdna, .pelos exporta-
dores :. ',."."

"

',Produto .de 1a�
" ,

Cr$ 0,30 por Kg.
Produto de 2a. Cr$ '0,20« «

Jaragua do Sul, '3 de Fevereiro de 195!.

:,
;' ,:. ,:": '�';,:',"

.. '

.

ARTUR' MÜLLER '

.�. ';":ê"" "'."';, ,Presidente da C:M.P:' ..
�

�

'('

OORREIO DO POVO .' !
- DOMINGO DIA 17-2-1962 -

, .

<

- Cimis'-. ;Municipal. de, Preps
i

Berßardl ,fira��1 SIß. '-. ,loddBtria e Comereil·
, ,Abre" Orédito Suplementar ASSEMBLEIA GERAL ORDINAIÜA

',� R :
- OONVOOAÇÃO

, ,esolução �Nr" '2 - Artu'_' "Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá
'P" h' A

.

.
. ", . ,_ .. �'_..

' do 'Sul, ri<;> uso das �ua8 atribu!ções: �',
elo presente são convidados 08, sen ores oio-

,
. Constderendo que a Comlssao·'MunicIPal de.l Oonaíderando que pela LeI nr. 26, de 29 de nístas a se reunirem em Assembléa Geral Ordí-

,Preços eI_TI :sua reunião de 6 de Dezembro de 1951, Novembro' de 1951, que reestruturou o quadro dos naría, na séde social desta' sociedade, a rua'
por ,unammldade de votos, fixou o' preço da carne funcionários municipais, foi o Executivo autorísa- Epitacio Pessôa, às 8 horas do'dia 23 de Feverei
bovina; ,

." do a abrir o crédito suplementar para pagamento ro pr6ximo, para deliberarem sobre a seguinte
Cons!der4�do _que para a boe, fiscalisação ror- do aumento alf previsto; .

ORDEM DO. DIA
'

ne-se precrso flxaçao do peso e' preço na entrega Oonsiderando que, o saldo do exercicio de '1.) Exame. discussão e aprovação das coritas da
do produto �os consumidores, resolve: . 1951 comporta éssa deapeza, conforme informou o Díretoría, Balanço Geral e Parecer do Conselho

1. -:- Fixar o preço da .

cerne, na entrega aos D.F., decreta: Fiscal. ,

coneumídorea na tabela sefluinte:
'

Art. 1. - Fica aberto o .erédíto suplementar 2.) Eleição .do Oonselho Fiscal.
, Pescoço e carne .de 3a. "Cr$ 9,00 Kg. as verba. seguintes:

' .

3.) Assuntos diversos.
,Carne de 2a., peito etc. « 10,00«' cAcham-se à disposição dos srs. Acionistas 08

Carne de te, com osso cc ,12,00 «0.00.1 3.600.00 documentos a que se refere o artigo 39, dodeere-
Filé e carne de te,

,
« 16,00 «0;40.1 4.80(),QO. ,to-lei 2627' da 26 de setembro de 1940.

'

".
"

2. - No ato da entrega' o vendedor' fica obrl- 0.70.1 3.6ootOO Jara(uá do 'Sdl, 19 de Janeiro d'e 1952;;,",
, gado a anotar, na nota ou bilhet.. o. peso, e o preço O.70.2 7�800,00' , ,,'

do produto.'
.' .

.
, '

0.70.3 '6.000,00 W.ld...r Sr.",
Jar�fluá do :o5ul, 2 de Ianelro de 1952. 0.90.1 45.600,00' Benilrdl GrüU _r

'.' 0.90.� 3.000,00 Ha", GDI�.
ARTUR MÜllER 1.00.1 3,600,00 . Diretores
Presidente da C.M.P. 1.00.2 26.400,00

"

1.00.3 12.500.00

.. " :',,231,:,:31,001.:111. 1::!5:� ·

...
Pr�f�itura MKnicinal â� Jara�uá d� �ul

53�ôÔo'OO �
:::�:f::-.;

,

'2�::g�:gg REQUER1MENTOS DÊSPf\CHf1bOS �

6.90.2
'

3.600,00 .

' '
'

:,
8.50,1 1.200.00 ,

Emilio�·S.tein - Requer, licença .pará construir

..
Ort 226.900,00 casa de �JveDaria. ','

� �.'
-

f
'

. João Eiseier - Idem Idem Idem
' 'y

Art. 2. - Éssa despeza correrá por conta-do Hans,8r,eithaupt -"Idem-Idem Idem. '

salde do exereíeto de 1951.
-.

J Despeeho :_- ·«e8'p�çêl .. ee o Dl�-ará de licenç�»
Art. 8. - Este decreto. entrarä em vigor' na . Vva. Rosa Garcla, .Vva. Infância Tren�i:ni e João

data de sua publicação, revogadas as disposições- Flôriàrii' _;;"Requtren{ licença parà, fazer uma deriva-
em contr:ár.io. '.. , '

, .
'

ção de água p4ra fins de lavoura e Indúenle.

.

Prefeitura Muni'cip�d ,de Jaraguá do Sul, 6. de l Despacho 1- "o5d1m, n<>ds. ier,mosdeda, itIf�rmaçã�\e
Fevereiro de 1952.

. resse van o oa irenos ercerres»
.

',,' .
' '.

'

.
• Hedwlg': Mó�lIer; '_ Reclamação c6ntra' a pavi-

Artur Miller - Prefeito MuniCipal menfllç4'O. Guilherme Prad!..- Idem Idem.
GctaciUo P. Ramoa :� 'Diretor do DEEAS. ,-.,' Dêspacho «Réqu-êíra ':em termös»
Alzira M.•aWaa - Escriturário '�O" ':�"'� José Emmendoerfer .. ReClamação contra li. pa-

vimentàção. "Despacho «Mántenho o ,despacho 'ilDte-
------......... rior».. '".,"

,
'

, '

'Decreto ·Nr.,2

',Resolução' Nr. 3

.;, ...., ..

Edital' ,de,·.Prote.�to

AS .PJLLULA$ 00
:�,8B'AQE ,MOSS, '_

SÃO�, IN-FA L trv EIS
Na Prisdo de Ventre
e: nas molestids do

. FIGA DO,
E'STOMAGO

� lN1E SllN OS
Fa�Stio" Azid, Vomitos:'

, Peladelos, Indis-9utÕe:S,
Colic4S do Figado. "

Gate:1, :Di gestões"; Penosas, .

D6/es no Esforn�90, M&o
Halito, R�ten'�õo ::iJe B-ilis. � .

.;'

Vende-se :;;;toda parte�' ,

• A SIFILts 'SE APRESENTA soa
fNÚMERAS 'Ç)flMAS, J AIS co�o:

, REUMATISMO
E8CAÓFULA'S
ESPINHAS
FlsTU'LAS
Ú .... CERA8
ECZEMAS

. F E" FI IDA 8:
DAATROS
'M A N C H A S

.

r;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u'
ir

.

Tome o saboroso !i

" CAr É B lU ER II
q , n
':.-::::::::::::=:::::::=::::::::::-.=:::$1
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.L O C A I S
SCHOW FINO - TRATO deixou -neste mumcipio chal Deodoro da Fonseca,
Vinha eu de Timbó,

um grande núcleo de 136. Segundo fomos in-
. quando na virada do amigos" angariados pelas formados pelo Inspetor
morro do Garibaldi en-

suas graudes virtudes da Cía., estarão afetos á

.conrrel 19, pintos, que
como pasror de almas, sub-agencia, os serviços

abandonavam em fila o
pois era dotado de um de recebimento de enco-

município. coração bondoso sempre mendas, 'reembolsos

Olhei; não tive dúvidas. voltado pera o bem e venda de passagens.
Eram- os. «New-Heimp- pare os humildes.

'

cheld» .que o meu amigo
Esta folha desela ao -ANIVERSÁRIOS

Heusi anunciava nesta
bondoso sacerdote Iodas Faz anos amanhã o sr.

folha lhe terem sido
es felicidades e bençãos Paírlo Neltzel, residente

bem sua nove missão. em Estrada Nova.rou edos. Para substltul -lo fOI' Augusto Schulz Gustavo Roepke
O bl h' h

. , .
' Na mesma data e srta. O G Gs' IC In os. Ja Iam
designado' o rev. Padre' 110 eorg ustavo Konell

exeustos e, pela aparên- Maria An�elica Mascere-' Adolfo Hermet Oswaldo ôtrelow
ela, deviam ter caminha- Pio' Ely, que já assumiu nhes, filha dó sr, Pedro P. Arnoldo ôchulz Rodolfo Konell '

do dia e noite. suas funções, Mascarenhas, agente da Henrique Schulz
'

Augusto Greuel
Parei. .ôalrel de carro e R.V.P.S.C em Nereu Alfredo ôchulz • Albrecht Perch

fui chegando a eles pera COMISSÃO DE Ramos.
" Emílio Krernke • Helmuth Perch

traze-los de volta, quando PREÇOS Dia 20 o jovem Renato, Ricardo Köhpp Reinoldo Perch
'notei que, estavam aboba- Reuniu-se' esta semana

filho do er, Pedro Klein, Leopoldo Köhpp Hárry Perch
,dos uns, e aloucados a Comissão de Preços do comeArcliadDte r�m Guareml- Alberto Grosgklags Alfredo Lennert
'outros, tendo mesmo Município, tendo aprova. rim; i ia Mech, fithÇ1 do AlberIo Konell Alfredo ::>onalh
aprendido a falar. do por 'unanimidade de

er. DOImd, Íligos Rech e a Ruy Braun, Llno Braun
«Eu sou o maioraI! O sra. A i a Sberdelatti espo- '. iiõiiiõõiiiõiõi.......iiiiiiiõi__iiiiiiiõiiiiiiiiõiõiiiõiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõi;;;;;;i;;;;;iiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõi__iOiiiiovotos as resoluções que d Alb' S .------

locutor, progremador, di- f d sa o sr, erto barde-.. lxam o preço' a carne I
.

reter, que sou eu mesmo, ao consumidor e o preço a'Dti.. 21 d'dessa sua P - 9»., dizia Ia o sr.· Pe roda banana ao produtor. Maximiliano Perfeito, resl-um. Para essas resoluçõesde'«Este é o maior non- bl ente eil! orupa.
que vão pu teedes em d d 2 Iclérlo do mundo e eu outro local desta Colha

Ain a ia 1 a sre. nes

o meíor Iorneltste, flloso- Nícoluzzl, '�sposa do .er.chamemos a atenção do Alf N J
- -

fo, literato e.
-

.. analfabeto ' onso ieo uzzi. ,-

da, vossa Jaguarolândia, público. Dia 22, o er, \y,:aUer
,

f ue taça-o Hertel. 'coMerciante ,nestaque e es as,
,

es », ANTONIO M·ASCA'RE-dizia oulro.'
-

praça e dona. Emilic:l An::
«Eu, descençando de '

. NHAS, dreara esposa do, sr, Ca:'
uma bruta bebedeira no Causou profundo pezar

milo .Andreere, resldente

hospittll, i'e�ebí .. dl.lrante I o 'falecimento, . Das pri- em Rio Cerro.
ã dIas, 16.5D3 VIsItas, de meiras horas do dia 15 ma 23 a sra. Angelina
amigos e mais de vinte do correnle. na Cidade de pedri' Pelers, esposa do
mil telegramas desejando São Francisco do Sul. do sr. Alfeu Peters, residente
meu restabelecimento», di· sr. Antonio Mascarenhas. em Garibaldi.
zia um terceiro. O extinto' era nalural A "odos 6s aniversa:
Afinal enconlrei um deste Estado conlando riantes os cumprimentos

mais ajuizado e convidei- 45 anos de idade. Deixa do "Correin do Povo",
os c1l voltarem para a casa viuva Da. Marii'J Schúrlz
do seu dono.

, Mascarenhas e os seguin-
«Não. Nunca mais.» les filhos: Léa, Malhias e Com a idade de' 90

_ «Nos suj�iraremos a Sebastião Mascarenhas. anos,
.'

faleceu na cidade 1
todos os suplicios, até as Ö enterraim:nto foi feito de Joinvilfe a sra. d.ona Iinjeções do Braguif!ha, no cemilério daquela ci- M_aria D. d,e Melo, mãe,
mas. voltar pàra lá, não. dade, com grande acom-

do sr. Mário Melo, pro-
«Preferimos o sulcidio. panhamenlo. fessor em Tres Rios do
E quando eu ia forçar A familia enlulada apre. Norte, neste municipio.

a volta, já contando -

com sentamos nossos pe-
Seu corpo foi transpor-

a polpuda gratificação zames.
lado para Camboriú, sua

prometida no anúncio, os terra natal, -onde foi se-

bichinhos jogaram-se pelo VIAÇÃO AÉREA pultado, .
'

"

despenhadeiro abaixo em
' Deixa 11 Cilhos, 72 ne-

busca da morie e gri- Por deliberação da di, tos e 615 bisneros
,

tavam: 'reção- geral da S/A. Em- A Camilia enlutada o
, «Preferimos a morte a presa de Viação Aérea I "Correro do Povo'.' apre
ouvir o dia inteiro as Rio Grandense - VARIG -, enta suas condol€.ncias."
baboseiras da P.9» 'I com séde em Porto ,

-

Só então é que lembrei. �Iégre, acaba de· s�r CASAMENTO

me que os infelizes eram mSlala�a uma agencIa Redlizou-se ontem na

visinhos da Radio Jaraguá nesta .cldade, .a cargo da sala das audiencias o

e que () efeito da loucura conceItuada fl�ma - A seguinte casamento: Lino
era do bafo e dos super- COME?CIA,L UMITADA, Bersan com a srta. Inês

programás da, «vossa» com sede, a Rua Mare- Pedri.
emissora.

Os möradores de Ribeirão Alma II, deste
munlcíplo, veern por meio desta folha, 'apresentar'
a S. Excla. o sr. Prefeito Artur Müller, os .seus
msls sinceros agradecimentos pela menelra
cortês com que vem aquele ilustre homem públi
co atendendo a todo o povo daquele localidade
e defendendo os seus Interesses corri raro espl-
rito público. .

Querem ressaltar a maneira precisa com'

que são pagos os vencimentos de funcionários,
opere rios, etc,

Ribeirilo Alma II, 15/2/52.

,: I
I
I

Registro Civil
, '

Irene' P. Günther Oticial do
Registro Civil do 10. Distrito
di Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

,

Brasil.
"

.

Faz saber que comparece
ram -rio cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 3.128, de 12-2-52.

Reinaldo Thomaz de As
. surnpção e

Anna Maria Berhta Hört

Ele, brasllelro, solteiro"
carpinteiro domlliado e

reetdeute 'nesla cidade"
fllho de Francisca Germa
no do Nascimento.

I' Ela brasileira, solteira,
'doméstica, domiciliada e,

residente nesta cidada,
'filha de Augusto Höft e

de Maria Malhis Hört.

Editàl n .. à.129, de 12-2·52.

Adolfo Jacob .Carlos
Reimer e

Isolda Zlmath

Ele, ,
brasileiro, solteiro,

mecânico, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Henrique Gerherd
Reimer e de Erne: Ida
Thecla Bankendorf Rei-

Bolos :

mais 'Cl"êscidos

mero '

O Preceito do Dia Ela, brasileira, �olteira,
doméstica, domiciliada e

I residente nesta cidade,
filha de Emillo Zímath

A sifilis pode evoluir Junior e de Irma Zlmath.
sem sintomas, mas isso

.

não impede que o siíilltlco! E para que chegue ao co
continue em condições de nhecimento de todos, mandei
transmitir o 'mal. O Jndlví-

passar o presente edital que
duo que ee casa sern estar será publicado pela impren
curado da l5ifill�, poderá sa e em cartório onde será
conremíner a esposa e afixado durante I S dias. Si
esla, por sua vez Iransmitir alguem 50ub::r de algum im
ii do�nça aos filhos. pedimento acuse-o para os

Antes de casar--se. subme tins legab:
ta-se a exame médico, para
verificar se tem sitilis.-- [RENE PEDRI GÜNTHER
SNES. Olicial

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

• Bolos
I )uoll di ßlislHllenlo MiIIlár de JßrIID� daSàl

, iJ12!_s/%��J E O I T A L
Ã J.A M. de Jilraguá do Sul, com séde na Pre

Ceitura Municipal, convid,a os cidadãos abaixo, a'

• '/,y

I'
comparecerem na séde da mesma,' com a máximo:!

,

_ wm,./ urgência, possive!, afim de receberem seus �erti�ic!l-
f� ,dos de Situação Militar, que se acham a dlsposlçao
� r"l" '} ';?1',T10/"� I n,esta Junta:- .

.' <-

\... f ,t">/!/"",,(;':Il.,,,V Oscar Albert 'crich Heidrich,
.

Hilario Fodi,
! /'7_/;,(1,. , �. Francisco Menelli, Willy Helmulh E�wlO .Krets�hmer,
t

'--�IC,jß.["íoJJ Herber.t Arno M?hr, Remol.do Lunell�, Jaime Silvano

J. dos Santos lIaflo Manns, Horst, HelOz Harry Gum�,
, "B.a/os Marcelino Tiburcio Soares e Francisco de Brito.

mais macios J. A. M. Jaraguá do Sul, 14 de Fevereiro
- --- de 1952.

ARTUR MÜLLER
•

' Presldenle da J.A.M.

Livros; Romances etc. I �lIESiiiiii!!iili!ii!!I5!ll!l!i!!:i!!!!!�i=il�!i!i!!!!n!!!!ilE5!iE!!!!!Ii!iEIliEi!!lili
Imex Internacional Ltda. IIFebr-'es' (Sezões, M�lárias, �I ' Imp,aludlsmo nl------------��------�.----�.--��----------------��--�-

� . M���s, Tremedeirar
iIi_ _, CURAM-SE RAPIDAMENTE ,COM - tijCONTRA CasPA, III

IIQUEDA DOS CA- I� "Capsulas Antisesonicas 1
Bnos E DEMAIS m Minancora'� I

'-',
.

mAHCÇOES DO' II Em Todas as, Boas FarmáCias
..:

COURO CABELUDO. "É um produto, dos Laboratórios MINANC0RA m
I - tloinville. --- Bta. Catarina - I

J

L;�!Eiii!;��:a:snIi5i!En�i_i=�lIIIII!!!!5!!!n�:fiiiiiil;;; .-

«J) §a�ãl.(Ü) (Marca Registrada)
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'(J/lqu .:.. dla CliA� WI61rlJEl liNJI))l[J§1rlllAl JOliIDlfin�e S,..6Ã���RC(At
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!

..� -,

CasameDto e SUilis

··FALECIMENTO

..

Brederodes
'

PADRE LEOPOLDO
MUELLE,R

,Com destino a Tubarão,
em cuja paroquia vae

servir, viajou o rev. Padre'
Leopoldo Mueiler, coad
jutor do vigário desta
cidade.
O rev. Padre Leopoldo,

T41llCO CM'ILAR
POR EXCEÚNCIA

. I
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