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a

o r ogas Misturou veneno. na bebida dos
.

. companheiros de . viagem
Tub e r c u los e Misterioso fato ocorrido no interior de um trem - Desconhecido o

paradeiro do quinto passageiro

Novas quatro

para
estarão mesesdois

"

a venda dentro de
As autoridades do 15°. desconhecldoe e tentou lnícíelmente, disse ele

D· t it P I' 'I stão em acordá-los. que ao embarcar no trem,
OVA YORQ (P EIl' e o outro não resístíu para 1. de Maio víndou-

-

,IS. fi. o ..

o teia e, de dN ,IS, -

d I firn Após insistir durante fez logo amiza e com
d U P ) S d até que se pudesse fa- roo I igencras, a

,a .,
- egun o se

d " . apurar um estranho caso, alguns minutos, sem neo mals quatro passageiros,
. ,prediz, as duas novas z�r uso da n?va roga. Aplicação na lIalia ocorrido na madrugada nhum I esultado, foi que o No meio da conversa,
drogas para o tratamen- Cerca de vinte casos

. d ib d último no funcionário notou algo alguém ee lembrou de
to da tuberculose devem foram assim .tratados no

I
ROMA, 'F.P.) - Info�-I' � �a a d� um tre'm de di estranho. EJe próprio comprar uma garrqfa de

estar disponiveis para Cornell MedICaI Center, möuse que uma quantI-1 r enofd' com a eluda de colegas, cachaça, a fim de com�-uso geral dentro de seis e oito índios Navajos, dade limitada do novo eopo ma.
solicitou o compareci- rnorarern o Cernaval.

semanas a dois meses, no Estado de Arizona, produto médico. desco- No entanto, até egora mento de uma arnbulân-
.

Depois de algumas
e o custo do tratamento tambern foram submeti- berto n08 Estados Uni- nade conseguiram de po- cia do Hospital do Pronto doses, o quinto pessaget
dessa. moléstia talvez dos à nova terapêutica. dos, pára o tratamento sitivo as autoridades, Socorro, que, chegando ro, que ainda não foi
venha a ser reduzido a As drogas recém-desce- da tuberculose, foi pos- pois não foi encontrada momentos após, conduziu ldemiflcado, retirou _ se,
menos de 100 dólares. bertas estão sendo colo- to à disposição das au- a menor pista, nem teste- os passageiros pare o voltando minutos após
O custo médio do trata- cadas também à dispo- toridades ítalíanás. O munhas do fato, que Posto Central de Assis- com uma garrafa de
mento da enfermidade síção de· hospitais da Instituto Forlanini, de pudessem trazer maiores rencla. refrlgeranre. Misturou este
nos Estados Unidos orça admlnístração de vete- Roma, especialisado em esclarecimentos. Quando eram medica- com a cachaça, servindo
atualmente em cêrca de ranos dos Estados Uni- Quando o trem JIa dos, oa passageiros fo- eos companheiros.3.500 dólares. As novas dos e outras intituiç?es. d o e n ç a s pulmonares, Leopoldina, procedente d� ram identificados como Após ter ingerido' asubstâncias são pura- O dr. Elmer SevrlDg. pretende aplicá lo, íme- Minas Gerai�,. chegou a sendo José Leodoro da bebida, Miguel caiu num
mente sintéticas, e po- haus, da Hottman . Laro- díatamente, em 25 ca- estação Barão de Mauá, Silva, de 33 a905 de semi estado de ínconscl
dem ser produzidas ache, disse que as subs- sos diferentes. Parece

o agente notou que qua- idade, casado, domicilia- encia, não mala S�
baixo custo com deriva- tâncías em aprêço en- que a Italía será dos tro passageiros dormiam do em Carangola; Ataidis lembrando de nada.
dos 'de alcatrão retira- trariam em plena pro- prímeíros, senão o prí- a sono solto, Custodio . Neto, de 27 Quando voltou a st,dos do carvão. São co- dução assim que fossem meiro pais estrangeiro,

anos, casado, residindo e, já no Hosplral de Pronto
nhecídas por Marsilida, aprovadas pelo departa- que terá possibilidade Logo que todos passa-

trabalhando como serven- Socorro, deu pela falta
Rimifon e Nydrazida. mento federal compe- de experimentar o novo geiros desembarcaram, o

te de pedreiro ne rua de cento e vinte cruzei-
Estas duas últimas são tente, o que êls espera, medicamento. agente se aproximou dos

Ernesto Lobão, neste ros que trazia no bolso.
"gêmeas" idênticas. A

capital; Miguel CandldoMarsilida e o Rimifon de Almeida, de 22 anos, Prosseguem as investi-
estão sendo produzídos Serl·a experl·�.enta_"a' em. Eni- soheíro, residente na Ruu gações policiais, a firn de
peles Laboratórios Hoff- .... ........ Q do Rosá.ri_o, no, muoieipio desÇJ}b.ri.r o pal'llddf9 .do
mNl .::LarOQ� li&.. a *"

W'-e o�;;.;. ,.. 'p.n'--ID'
-

·e-l·r-a b'oID'Ua "H" behlano de Inharnbupe, e quinto passageiro, acusa-
'drazida por E R. Squibb '''' '-& ,U um deeconfíecído. Este do por Miguel em suas
and Sons. Podem ser

último faleceu quando declarações, de ter colo.fa.bricadas à razão de • A prova reallsar-se-ia ainda recebia os primeiros 50- cedo veneno ou tóxico50 cents por pílula.
1 C

. corros médicos, na bebida, com a fina-Duas equípes de pes- WASHINGTON. (UP) bombas experimentadas atualmente pe a onns-
d d bé IA

. Horas depois, Miguél lida e e rou a- o e
quisas estavam traba- - Fontes caiegorísadas anteriormente. são de Energia tomíca

Candldo voltou a. si, ö seus companheiros delhando no mesmo pro- revelaram que a prí- A Comissão de Ener- em pequenas quantída- I.

é bíd d sendo então ouvido pe 0- viagem.grama até l.de Janeiro, meíra bomba de hidro- gia Atomíea não está des; rece I o a
investigador de serviço O estado de seude dos

sem saber das ativida- genio produzida nos interessada em aferir Usina Atomica de Hart-
d d t N Estados Unídos será logo narpríãíeíra prova, ford que emprega para no HPS e conduzido pare dois outros apresentaes uma a ou ra. es- "

...

t d I a deleO'acia do
-

150. ainda gravidade, e5peran-sa época, o produto da experimentada no (latoll» a sua potenCIa maxlma ISSO um «rea or e pu-.. d dHoffman Laroche já ha- de Eniwetok, ainda no quer primeiro certifica- tonio convertido», dislrit� policial, a fim de do as autori a es que

via sido usado em cêr- decorrer deste ano. se de que aperfeiçoou .A Comissão de Ener- pre�tar declarações em I:..Ie5 voltem a si para

ca de' duzentos paeien- Todavia, até o mo- a técnica (Ie fazê·la gia Ato'miéa, em meados cartório a .respeiro do I prestar declarações sobre

te do Sea View Hospi- mento, não há qualquer explodir. A bomba de I do·· ano passado, anu:!).- estra�o caso., o mistério-fato.

tal, que faz parte do confirmação oficial des- hidrogenio e x � Iod e clou ofi�ialmente que . _

sistema do New York sa noticia. q'Jando se provoca uma as experien�ias realiz�� N Noll'Cl·AC.! -Dr- 'Artur Urano deCity Hospital, e o pro- «reação termonuclear» das no «atoll» de Em- olas & ... ,., r
�

duto da Squibb estava A Comissão de Ener- nos atomos de tritium wetok «contribuirí:l Dl pa-
sendo experimentado gia Atomica, por sua (hidrogenio pesado). ra o desenvolvimento» Rio. O presi- Carvalho
em pacientes do N�w vez, recusa,se a prestar Nessa reação, os nu· da bomba de hidrogenio. dente do Sindicato
York Cornell Medical quaisquer informações eIeos dos atomos de Os cientistas, por dos Ferroviários da Dia 25 de fever'e!r?,
Center. Num relatório alem da declaração de tritium sofreriam uma meio daquelas provas, ld' tranCOl'reu a data natahCla
sobre 43 dos primeiros que estão sendo feitos

Itransformação produzin- verificaram que pOderã.o Leopo. �na entregou I do sr, dr. Artur Urano
casos, a publicação "Sea os preparativos para do atomos de helium, conseguir suficiente ca- ao mInIstro do tra- de Carvalho, digno agente
View Quarterly Bulle- novas experiencias na, libertando tremenda lor com uma. bomba balho copia do me- fiscal do imposto de
tin" disse que os pa- quele «atoll» do Paci- quantidade de energia, atolllica para que se morial enviado ao consumo.
cientes escolhidos eram fico. Soube-se, no en- Seria necessária uma inicie uma l'eação' ter· chefe do govêrno, Ao aniversariante, pes-
"cas08 perdidos e não tanto, que seus membros bomba atolilica para m-onuclear.

pedindo aumento de soa de destaque 110S nos'
haviam reagido a ne- foram convocados pela servir de dtmotador para sos meios sociais e que,
nhuma outra forma de Comissão de Energia essa nova arma, pofs a salários para essa pelo seu correto proceder
tratamento. Os resulta- Atomica do Congresso, reação termonuclear so-

_ cúletividade. quer na vida funcional
dos do uso dessas su·bs- a fi� de prestar.em, em mente se ini�ia me�ia.!'t

..

e Im p O r ta ça o O sr. Segadas Via- ou particular tornou S6
tâncias foram surpreen- sesaao secreta, lDforma- calor de_ mUltos mllhoes

na encaminhou o credor de gerais simpa-
dentes. Em alguns pa- ções sobre os progres- de graus � calor esse, de Le·te em

'
.

I
. t.ias, enviamos o nosso

cientes a febre desapa- sos feitos na fabricação somente encontrado. no I memorIa á admims-
abraço de felicitações.

receu em questão de da bomba de hidrogenio. solou na prilIleira "
, tração" da Estrada,

dois dias. Todos os . fràção de segundo após p O para q ue se manifes- �---------

doentes aumentaram de A bomba de hidro- a explosão de uma te a respeito.pêso com uma rapidez genio que
.

se fará bomba atomica comum.
Rio. _ Apreciando I

_ x-
Desastre na C-apilalexcepcional. Apenas explodir em Eniwetok, Mesmo que às provas parecer da Carteira -06dois pacientesfaleceram, provavelmente, será de

de Eniw'etok se coroem Exportoc:ão e Importação Rio. - O superin.Um dos casos tinha uma duas a dez vezes mais
de exito, a produção em a Comissão Consultiva tendente da adml·nl's.complicação de câncer, poderosa do que as
larga -.escala de bombas do Intercâmbio Comer-

tração do cais dode hidrogenio não pode cial com o Exterior, na

rá ser iniciada até que sua reunião, resolveu pOl·tO do Rio de

Scl.lemm a Comissão de Energià revigorar o critério Janeiro, engenheiro
II Atomica tenha compte· anterior para a impor- Ismael de Souza Ooe

tado a construção da tação de leitß integral lho, estev�e hoje no
Acaba de montar con-I ex-assistente da Clínica gigantesca usina atomi- em pó, licenciando as 1) t t N

.

sultório, ao lado da 'Cirúrgica e Genicologia ca de Savannah River, entradas desse produto epar amen·o 1. aeIO

Prefeitura Municipal, no dos Hospitais: Getulio no. Estado- da Carolina' no Pais, até 30 �e junho, nal d<;> Trabalho, para
antigo consultório do Va-rgas e N. S. do do Sul. Somente esta do corrente ano, para exammar com o sr.
dr. Renato Walterj o sr. Socorro, do Rio de usina poderá fornecer o pagaroent� e.In moedas Roque' Vivente Fer
dr. Roberto Rodolfo Janeiro. tritium em quantidade Imc0!1v_erslvels,. .sem rer a queAtão doSchlemm, formado pela Ao novel médico apre- suficiente e ela deverá restrlçoes qua?tItatIvas, acordo com os tra-Faculdade de Ciências sentamOs votos de feli- iniciar sua produção em em favor de firmas do

b Ih d d'Médicas da Universida., cidades no desempenho fins de 1953. Sabe se ramo, mesmo sem tradi. a a ores o co-
de do Rio de Janeiro, e das suas atividades. que o tritium é obtido ção. armazenador.

________,_.h �.I\ """" j •

Rio - Informa telegrama
de Recife tel' ocorrido
um desastre de aviação
no aeroporto de Guarara
ptlS, com um aparelbo
pertencente á Força
Aerea Brasileira. Ao

alçar vôo, o avião oa
teu com a asa no te
lhado de um edifício e

caiu ao solo, incendian
dO-lie. 08 dois tripulan
tes, com queimaduras
generalizadas, foram re

movidos para o hospital
da. Aeronáutioa.

Pernambucana

Dr. Norberto Ro�olfo

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preleitara Mulel,al .8 Jarag.á do Sul Câmara Municipal Manoel F. da- Cesta S. A.
.

.

E o I T A L .

AtI. da Reuníão Ordinária de 12-2-1952
.

Comércio e Indústria
Venda de Automóvel Aos doze dia! do mes de fevereiro de (1952)

mil novecenros c elncoenra e dois, pelas 7 horas, Acham-ae à disposição dos senhores acionis
ne sala. do Porum, no edifício da Prefeitura Munter- tas, no escrltörlo desta sociedade, à Estrada Ha
pai de Jaraguá do Sul, reunido, O! vereadores: pocuzinho, Jaraguá do Sul, 08 documentos a queKurt Herbert Hllbrechr, Mario Nícolínl, Adolfo- A. se refere o art. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26
Emendoerfer, Frederico Curt A. Vesel, Oravleno de Setembro de 1940.
Tlssl, Herbert Schneider e Waltêr Iark.> Sob li pre-
sidência. do snr. Kurt Herbert Hllbrechr, foi aberta a Aasembléia Geral Ordinária
sessão depois de constatada a presença de número CONVOCAÇÃO
legal. Ordenou o sr. Presidente ao snn Secretário

_ São convidados os senhores acionistas désta
que procedesse a leitura da eta da sessão anterior, sociedade, a comparecerem à assembléia geralque depois de lida e discutida, foi aprovada sern ordinária, a realizar se no dia 15 de Março proxiemenda pelo que pessou a ser eseínade pela Mesa.

mo, às 10 horas, na séde social, à Estrada ItspoSegui-se a leitura do expedíente : dois telegrama) cuzinho, Jaraguá do Stil, para deliberarem sôbrerecebidos; Of. nr. 528/51 do snr.: Prefeito, encarnl-
a seguintenhando a Lei nr. 28, que sofreu veio parcial. Em

discussão foi o veto aprovado unenlmamente ; Of.
MO/51 e 631 do snr, Prefeito; Of. nr, 3/52 do Exe
cutivo Municipal, que trazia Incluso um requerlmen
to de Helga UJrich, sendo o mesmo considerado
objeto de deliberação e enviado a Comissão de Le
gislação e Justiça; Of. nr. 24/52, encaminhando o
balancete do mes de Dezembro p, pdo; Of. nr. 43/52,
trazendo incluso o

proléto de lei Que "Autorisa a aquisição de imóvel
pare jardim público em Corupé", Após conslderado
obíéto de deliberação, com li palavra o snr, Oravta- Itapocuzinho, Jaraguä do Sul, 11 de Fere-
no Tlss], requereu urgênele pera dito proiéro lel, o reiro de 1952.
que foi aprovado unanimemente. Posto em 1a. dls
cussão foi eprovado por todos; Ots. nrs. 34/52

São convidados 08 senheres acionistas a e 35/52 que traziam inclusos 08 proléros de Leis:
comparecerem á assembléia geral ordinaria a rea- "Abre crédito especlal' e "Abre crédito suplernen-
lizar-se no dia 22 ds Março de 1952, as ,9 horas, rar", sendo ambos enviados a Comissão de Finan- 4::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::3X"'::::::::::::�::::::::::::::::;'l\no Salão Buhr, á Rua CoI. Emílio Jourdan, 98 ças; dois projetos de leis apresentados pelo verea- i.!11 _ .1......0 Vl1oaG.I'" i!l.·.em Jal'aguá do Sul, para deliberarem sobre a se- �or snr. WUly Germeno Gessner : "Abre crédito ma R vsr;,a �

guinte especial de Cr$ 20.000,00, pera auxilio á construção li formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre li
ORDEM DO DlA da ponte sobre o Rio I'Sabe!" e "Abre crédito espe- !! Ope çO'es Doenças "e Seihares U1. - Apresentação, disoussâo e aprovação do clel de Cr$ 25.000,00, pera indenização dos lnstru- n ril· ...;_ • -

ii
balanço, relatorio da diretoria e pare- mentes Círurglcos da Comunidade Evang. de Co- !i Cllnlel Gerll - Parte sei Dir ii
eer do Conselho Fiscal referente ao rupá. Foram 05 projetos -leis enviados il Comissão I ii Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa !!
exercício findo de 1951. de Plnsnçee ; Um requerimento do Grupo Escolar ii Consultório e Resídêncla: II2. - Eleição do Conselho Fiscal. "Divina, ::>rovidência", que sendo conslderado objeto!j Jaragu' do Sul _ Rua Benjamin Constant H3. - Elei9ão de um diretor. de deliberação, foi enviado lJ Comi�são de Finanças, ii ex-residência do Dr. Luiz de Souza !i

.4. - Assuntos diversos. uma indicação do snr. A. S�idel, na qual, solicita V _.._,�_._ _ _ _ : JJJahguá 'do Sul, 25 de Fevereiro de 1952. II construção de umiil ponte sobre o Rio Isab�1. A _ _ _ - -._ _ _ ..

A DIRETORIA

-A V I S O

De ordem - do snr. Prefeito Municipal faço pú
blico que serão aceitai propostas, até as 10 horas
do dill 18 do corrente,

.

pare compra da limousine
fORO - V 8, cor preta, ano de fabricação t939,
motor 185508877, em uso néste Prefeitura.

As propostas serão abertas no mesmo die, és
15 horas, em presença dos inreressados, devendo
ser apresentadas nêsre Departemento, em envelope
fechado, com a I deslgnação especial de «Proposta
pare compra do euromovel».

Os proponentes deverão eerar quites com a

Pazenda Municipal, reservando-se d
-

Prefeitura o

direito de rejeitar todas as propostas que não atln
iirem o preço mínimo de Cr$ 45.000,00 {Quarenta
e cinco mil cruzelros).

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, 1°. de Março de 1952.

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Dep do Expedionte

/

Empreza de Tranecortes
"F'RENZEL S. A."

Assembléia Geral Ordinária

Acham-se á disposição dos senhores acionis-
.
tas no escrit6rio desta Empreza, na Avenida Ge
tulio Vargas s/no os documentos a' que se refere o

artigo 99 do decreto lei n. 2.627 de 26 de Setem
bro d. 1940.

Jar-aguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1952.

ALBERTO �OESSLER e

HERMANN ALTHOFF
Diretor68 Gerentes

DCONriU.SB' IK TODA PARTE

AVÓI MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MUlHER EVITARA ÕORES
AUVJA lS CÓU�S UTfRllAS

ImDrega-ae com "ant.pm pa:-.
eombl!ter •• Irracularldad.s das
fur.'t!�" p.rI6dlc•• du ..anhora.

é Calma.,t. � ,.,liIt.dor deasa.
fUlIIjI6••

FLUXO·SEDATINA
pa'a aüa comlnovada efloácla'
multo r.cllltad.., Deve ••r Ullue

com confl�n9.

FLUXO..SEDATINA

- AVISO -

ORDEM DO DIA

1·. - Exame, discussão e sprovaçãç de
cöntas da diretoria, relativas ao exercício de 1951,
notadamente, ralatörío, balanço, coutas di lucros
e "perdas e parecer do conselho fiscal.

-
.

.

:!o. - Eleição da diretoria.
3°. - Eleição do conselho fiscal e -seus

suplentes.
.(.0. _ Assuntos de interaase social.

Manoel F, da Costa, diretor-presidente
Joio Lucio da Coata, diretor-comer cial

requerimento do er. Mário Nicolini, foi a indic�ção
enviada a Comi5sio de Legislação e Justiça; Oficio
da Fundação LaureilDo; Of.-circular 1/52 de Guara
mirim;

-

Of. requerendo inscriçao em ara de um voto
de p�zar, pelo fal�cimento do snr.AugustQ Eickhoff.
Po�to em votação, foi o requ(lrim�nto �provado; 1
brõchura da _Prefeitura Municipal de Brusque e ou
Ira da Prefeilura de Guaramirim. Por estar o Rela
tório, ainda, na Comissão, não poude ser discutida
a Urdem do Dia. Nada mais havendo a tratar, o snr.
Presidente convoca nova $essão para o dia 19 de
Fevereiro de 1952, com a Ordem do Dia. seguinte:
2a. discussão do projéto·lei: "Autorisa a aquisição

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANenß! .

Vermitugo sua\'e e de pronlo
eleito Dispensa pur�ante e dieta!

SERVE Pl!RA QUALQUER IDADF., CONFOR.
.

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja; a saúde de seus tilhos (' a :.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

COl1'pre boje mesmo uma LOMBRI8fJElRA
•

MUIARCORA para'p SI'U tilhinho.
t um produto dos Laboratórios Minancora

- OINVILLE
de um imóvel paraAaroim público em Corupá; dis
cu,são do Relatório; la; discussão dos projetos-leis:
"Abre crédito suplementar", "Abre crédito eiPecial",
"Abre crédito especial de Cr$ 25.00U,00, para inde
nisação dos instrumentos Cirurgico da Comunidade

J � � I �1;.�i���J.��á�:�i;;i;j�r:��\��;�1�;��1� �
) � 3 cu�são da Indicação: Ponte sôbrt o Rio Isabel lU

Q (CIlCCl) Findo o que, foi "ncerrada a sessão, a qual faltaram C

í
os verea�ores: Artur Oscar Meister, Alvim Seidel, CC

,#1+. CD � Willy Germano Gessner e Ney Franco. ;;
_J A!to #111 !OéO
eu ., � (ass) KURT HILBRECHT ........

-

:'f. 0."0·- �
MI \ - E o 0-2'1:1 "'" o

i
WILLY GERMANO GESSNER :: O) ",.-

eu • 8 MÁRIO NICOLINI '"" :3 i_!

r
a ! g

i· ! ��! � ä..... : Cl ' ......·�9-!I!!!!!B!!II!!!!!!!!!!!!II�·!I!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!._.!-n!!!!!·_111! O.IJ 1:1' u

= ..,
1__ lõ M__ .õiõiiiiõiõi _.I _ ..

'-=-'1 e 8�CIIo:O

}�·�i -DR REl'lflTO WflLTERI ê3rs.i�i

t
< � I M ÉDIU fi

... C!) .��I·g �
I CLINICA GERAL - G:RURGIÄ - DOENÇAS I o > e .... 0>41

J:i & {
.

i DE SENHORAS - PARTOS m m !�� ;;0= �....... � ... ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- "'.
Ao O"

mm'" ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e mi a �li.�t ;";,.Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- LU -g"01I:"O CI

bagos,.nevralgia&, ciática. Abcessos, furúnculos, � 11).5 B � •

r======='===�====;===='._�, I �!�1l:���ii:�itl����:�:1lfE::� I�='='='r®§-ru=='iEYE'i===lu AU TO JARAGUA S. A. ii I das Paralisias com reativação das funçges III 11= �I i!II II o. musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- ... I.

I!.!
Rua Marechal Deodoro. 991

:=,! lU ii
158

ii
I .. III cional dos músculos em geral, da bexiga, or- ii RUA MAREOHAL DEODORO DA. FONSEOA, H

.I:?:= Oficina Mecânica e Posto Texaco li:! I'" gãos digestivos, etc... I' li JARAGUÁ DO SUL -
- STA. OATARINA li

S
-

FORD A -

d ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- :: I!

ii erY1ço utollSa O li iii CIRURGiA _ ELETRO-COAGULAÇÄO I ii -

Secção dlt lavagem, depósito de lubrificcmt�s, IJ
:: ii DI .. 11 combustfvel e acessórios.. iiii Consertos e Reformas a preços razoáveis ::

ii .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra. ,vlOlet.a e iii li Lubrificação-càrgGJ d� Baterias etc. iiii executados por pessoal competente !! II mfr'i-vermelho... III ii ii
ii ii iii CONSULT0RIO - R u a dos Bomheiros OI" II CQI'IlSÊRTO - REFORMA B RETIFICAÇÃO OB AUTO- iiII Solda Elétrica Q á Oxigênio I! 11II-(Jardi��a��sMl�e�e�a:Si'á��a h�r�: Março - li MÓVBL � CAMINHÃO. II
il :.�_..__�:.:�::���_: L:,�:.��.:�:�_ _ _.._J _.1

RE:��.�:;�IAJ�U,i:�n;"i��a�o§�ä.·· 350 � l �_.�•••�••• ,�.�•••�•••:��.�::��:_:::�=�J� _ ••__••••_•••.••••••_ _ .._._•••_ •__ •••_ _ _..... - I. _ _ _ _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 2-3-1952 -

"

Etapas da Educação .;...,,;A__.Pr-e_d_ld_o
'"

'

Pau/os MenJes Campos Protetlzerrdol ..(Redator do Díérlo Carioca)
Especill Jlra • "Correio do rovo"

Avisa o povo em geral 'que, recebeu bi
cicletas Göricke e máquinas de costura es

trangeira, a preços da praça de joinville •.

Tem semprl> em estoque, grande. sorti
mento de peças e acessórios, pneus e camaras

de bicicletas. Como atende tambem qualquer
serviço de: Concertos, reformas, pinturas, limr

I
-

I
pezas e engraxamento de bicicletas em geral.Fábric!:�!���m:�!G!ríco as

: =::'�:-_,�:�:�o",,!�:,� ,.�_:�:�::?, es::$"==

/

Oficial Ferreiro
Procura-se

Tratar com o sr. Primo Chiodini, ou

nésla gerencia.

-

A recente admissão
à FAO'

'

(Organizàção de Alimen
tação I e Agricultura) da

-x- Argentina, Iepão, Nepal e

. .l Laos eleva a 70 o

5 A Casas pré-fabricadas I número de Estados Mem-
• ., foram doadas pela bros dessa organização.

Iugoslävia --x-

-

21 de Fevereiro de 1952. O arquiteto francês,
FRIEDRICH BARG Eugene Ba udoi,n,
'Dir. Presidente foi enc'àrregado de prepa-

Onde quer que apareças,
Reporter aparvalhado,
Voltem-se logo as cabeças, ,

Pols chegas sempre atrazado.
/

'

"

Reporler de «FINO TRATO»
És um amõr de palhaço!
Manda-me o teu retrato,
Que te darei um abraço.

Reporler mal .acebado,
já vejo na tua imagem
O teu fim desastrado!

Reporter, que desventura I...
Farei grande e reporregem
Do reu azar e amargura.

POR HOJE É SÓ.

"YaIe' a Pena Saber ... "

RIO, janeiro - Alfabe- Alfabetizar é estimular o
ti�r é ensinar ii ler, mas espírito, acordá-lo.

»:

não tem como finalidade - As pessoas alfabetiza
..penas ensinar li ler. Os das recentemente voltam
que participam da educa- de novo ,à ignorância
ça'Ü) de crianças ou de primitiva se não ecres

..dultos, não podem ficar centam pouco a pouco
limitados ao ensino dos � próprio espírito novos

5inai� gráficos, com que conhecimentos. "Educar
representamos as palavras, - já 8e disse - não se

sem cometer um êrro reduz somente. a ensinar
fundamental contra oe a ler e a escrever, mas
objetivos do ensino. ôe- também li viver digna
ber ler é estar preparado mente". A alfabetização é
técnlcamente pare a etapa um processo constante de
mals preciosa �a educa- aperfeiçoamento: da sa
ção: a leitura. E um con- tisfdção de uma necesst- Um Leitor).
vlte a viagem. Saber es- ade virar mínima, o al-

_

crever é dispor de co- feberízedo passa a ter a

nheclmerrros indispensá-Isua frente uma série de \

veis a comunicação do etepas sucessivas, que, Auto Jaraguápensamento. O homem cada vez maís, o Integram
que não

....
sabe escrever o profunderneure ne socíe

que pense, o homem que dede e exaltam sua natu
não é capaz de transmitir reza humana. Educar é

. por escrito os seus sen- preparar CONSCIEN- Convocação
tlmenros mail simples, é CIAS que venham se Por este edital ficam convidados os senhores
um homem infeliz, con- organtzar mals tarde em

acionistas a ee reunirem em Assembléia Geral Ordldenado iI solidão. urna sociedade hermonío- nária, em sua séde social, sita a Rua MarsehelToda missão alfabetiza' sa que se chama civili-
Deodoro da Fonseca, nesta cidade de jaraguá' dodora será incompleta, e zeçäo. Sul, ás í5 horas do dla 18 de Março de 1952, perapodemos mesmo dizer A educação fundamen-
deliberarem sôbre a seguinte Ordem-do Dia:

m_e,quin�a, se o mes�e t�I" �esumindo. tem, com� 11.) _ Exame, dlscusaão e aprovação das con
nao se tnrereese (ou neo fínalldedes preclpua�. tas da Diretoria, Parecer do Conselho fiscal esabe faze-lo competente- m_elhoramen!o. aa_s co�dl- do Balanço; ,

mente) em propor.clOnar a çoe� esse��lals da �Ida, -2) _ Eleição do Conselho Fiscal pera o exer-
s�us alunos u� Interesse sentido C�ltICO da leitura

I cicio de 1962; ,
'

VIVO pela leiturs, esta e da escrita, despertar a
3) _ Aseuntos diversos de Interesse daleuura em que o aluno estima ��s, valores .

so- sociedade. -

deve., enc0l!trar o prazer clals'.A e,lIcos, CiVICOS, Achem-se á disposição doa srs. acionistas, os
e a mstruçao.

_ c�m�clencla de deveres e documentos a que se refere o arl. 99, do Decr••LeiAs letras que
_

compoem direitos, etc.. , 2.627 de 26 de Setembro de 1940.
as palavras. sao apenas,' O, verdtldeuo mestre e '

sinais IlfáficQs, coisa o que compreende a or

morta. 5aber ler é saber ganicidade da educação,
escolher nossas leituras, e que não espera apenas
aumentando nossas pos- preparar uma classe de
sibilidades funcionais e individuos -tllfaberizados, \aumentando nossa capa- mas de cidadãos úteis, ---------...

7--cidade de sentir a vida. 'ivres e capazes.
,

. -.-----�-_.-----=o;------r---:--------,--�,
---

_,
Edital n� 3.133, d� 21-2-62.

,-------

Angelo Pereira, e
'\ fy1aria Fagundes

, Fogões econômicos da
Ele, brasileiro, solteiro, 'afamada marca «I�eis»

seleiro, domiciliado � gaitas pianadas Tode,.
residente nesla cidade, á cÃini e Hering de todos
rua Rio Branco, filho de os tamanhos têm a venda
Gabriel Pereira e de Alice
Pereira.
Ela brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Mal. Deodoro da
Fonseca, filha de Pedro
Avelino Pagundes e de
Maria Kreusch Fagundes.

I '

Edital n. 3,134, de 25-2-62.
Calixipo de Paula e

S.anla Therezinha Pereira
,

Ele, brasileiro, solteiro,

[PiCOMfHCiii'"liöi"�":;i�lu��':�E�U���:��'��. �€f1��:;:�;�7:���;�i i�;::����:���::.g .:1,.;:'ii R. Mal. n.;;'doro. 136 - Cx. 19 . Tel. 51 - Jaraguá do Sul' ii de Vidal José de Paula e doméstica, domiciliada e

ii H de L�ontina Maria de residento nesta cidade, á
ii Contralos, distráros, Atas, Balanços e com- H I Souza Paula. I • rua Benjamin, Constant,ii piela assistência técnica contábil, jurídica e II Ela, brasileira, solteira, filha de João Covari e de

OOOOOO� " I II • I - I E 11000000 1:1:., ��;a�'o;:r���f:a:!ogf���fl e comercia!. Servi-
11 �;s�jéeS���à,n:s�:i�iiài:::, � Isabel Patsch Covari.

�OO Em Corupá, 3 km. distante da vila. óti- � Corretores da C. Rac. Seguros «Iplrangb: operan- , ii rua Abdon Batista, filha E para que chegue ao co',mo terreno, 'com 53' mórgos, bungalow de � H do em fogo, Acidentes do Trabalh?, Aciden- H de Augusto Henr!q�e Pe- nhecimellto de todos, mandelmadeira, Engenho de Farinha. bem ins ta- � ii tes do Trabalho, Acidentes Pessoais. Trans- !l reira e de Vergmla Pe-
passar o presente edital que

i
lado, produção de mais 10 sacos por dia, � g portes, Automóveis, Responsabilidade, Civil e ii reira. será publicado pela impreu-moviào a água, plantações, ranchos e � li fidelidade. ii 5a e em cartório ond<1 ,serábenfeitorias, ,tudo {Om bom estado. 'Força '� ii Sub.agentes da VARIG:' Passagens e encomendas., H Edilal n. 3.165, de 29-2-62. atixado dUl ant� 15 d+as. Sid'agua para qualquer �ndustria.

�ll,
.. Harry. Klug e alguem soub�r de algum im-

L-
Preço de ocasião - ii A COME'RCIAL L'tDA. - li Darcy Covari pedimento acuse-o para os

ERNESTO BLUNK

11 i::I.:. ·uma organização as suas ord�ns! ,ii Ele, brasileiiO, solteiro, tins iegab
-x- =.:1 ..comerciante, don11ciliado

- Corupá ii Euuênio Yilor Schmückel - economista e contador. ii e residente nesta cidade, ..RENE PEDRI GÜNTHER
�II������ i::�'

_ _ _ __ _ _ _,op:: á rua Uio Branco, filho Oticial
�.l:8:S���� : __ _ _ _ __ ..

Indústria e Comércio

ABBembléia Geral Ordinária

Jaraguá do Sul,

Uma das melhores
fazendas de São
francisco do Sul, e

otimamente situada
na Estrada principal
á Joinville, e' nas

medi'ações da cidade, prestando se bem para
horticultura e criação de gado leiteiro, vend�-
se por preço de ocasião,

_

Pormenores a tratar com o sr; Gustavo
Weber junior., Rua Felipe "'-Schmidt

'

em

�ru�.
.

Atenção
I T I

r

Os 20.000 prédios e rar o plano de conjunto
casas para refugiados da ,futura sed� da

UNESCO em Paris.
que ,estão sendo cons

truidos na Coréia consrí- ,

rtuem ,a primeira fase �o, Uma
programa de restauração, guepor perre das Nações
Unidas, de aproximada
demeure 400.000 lares

Dr. Murillo Barreto' de Azeve�o
,/ I ADVOOADO 1-e::z;

./. ......

Escritório no prédio (Dante Scfiiochet)
Avenida Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul

Estrada Jaraguà Esquerdo
JARAQUA DO SUL - STA. CATARINA

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

,

Machados. Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atend,e-se qualquer pe dido

�
,

1=-= I - I I"'_'"I @!ElIUl .. IUI liIiI UI .. IIII _ In."@!! Ih. '18 'I�II'".�

i " e_sa ••1••••• ,� WGII
u ....C.;l!!iiJILI9!!m (laB I ._I.I_laIEBIUI iiE!!!!UIESIII_IUIIiiBIl15!il:1I

Rua Marechal Deodoro dá Fonseca, 368

-x-

coleta de san

para a Coréia

deêorrentes de sua adesão
à Orgenlzaçêo Internacio
nal do Trabalho, da qual
ele será o 66° Estado
Membro.

-x- ,

coreaDqs .

foi feita no Secretariado
das Neções : Unidas em

Nova York; a campenhe
tarnbem teve eor fim rea ..

bastecer o banco perma
nenre de sangue do
ôecrereríedo.

-x-

O Japão aceitou ofi
cialmente as obri

gações

para abrir 4.opo orfãos
de guerra coreanos, enun

ciou o Fundo Internacio
nal de Socôrro â
Infância.

Um terceiro emprés
timo de 2.400.000

dólares

-x-
foi concedido pelo Banco

,
� Internacional pard o de-

O 53r. Ernst CarIl se!1v.öl"im�nto Ada �nergia'
Robert Ljunberg, elétrica na Oolômbla,

Diretor Geral e Prtaidente I -x-

da Comlesão Real Sueca Um cheque de
de Aviação Civil sucedeu 10.000.000 de dólares
ao sr, Albert Roper no

posto de Secretário Geral
da Organização de Avia
ção' Civil Internacional.

foi remetido ao Secretário
Geral das Neçöes Unidas
pelos Estados Unidos,
elevando a 16.000.000 de �
dólares li contribuição
desse país ao trabalho
das Nações Unidas de
socôrro' aos refugiados
d. Palestina.

-x-

'"

Registro Civil Vende-se
I.

, Irene P. Günther Oticiat" do Um ótimo terreno
Registro Çivil do 1°. Distrito medindo 53.000 metros
da Comarca Jaraguá do Sul, quadrados dá terra, bemEstado de Santa Catarina edificado sito em Duas

Brasil. Mamas.
Faz saber que comparece-

:am no cartório exibindo OS Tratar com Sebastião
documentos exigidos pela lei da Silva, em Duas
afim de se habilitarem para M{Lmas.

casar-se: \

,n.a Casa Real.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Auto Jaraguá S.A.
Inddstria e Comércio

A falta de recursos peouni-
Relatório da Diretoria ãrios é a causa principal

23.172,90 da nutrição deficiente.
63.559,00 Srs. Acionistas: A má nutrição, porem, é
195.-166,10 . . devida, sobre-tudo, á íg-
148.023,20 De conformlda.de com. o que determmam os

norância 8 á negligência.
4.499,10 i e�ta�utos desta SOCiedade, ylß�OS submeter á apre- Os que têm meios gastarn

160.265,70; oraçao o eX!l�e do! srs .. �CloDlsta8 o balanço refe-
'muito em carne, arroz,

6.399,60: rente· ao quinto :

exeroioio, acompanhado da. de- feijão, farinhas, batata,
16800· monstração da. conta de Lucros e Perdas e do

temperos e doces e pouco
. 640:00 Parecer do Conselho Fiscal.'

em leite, legumes, verdu-
937,50 Os documentos anexos que vos apresentamos, ras, ovos e frutas, que são

2.768,40 assentam em informações precisas do nosso balan- alimentos de inestimável
6.978,20

I ço : entretanto, para quaisquer outros esclareci- valor.
I

mentos Que forem solicitados, estaremos ao inteiro Aproveite bem o dinhei
'dispôr á Rua Mal. Deodoro da' Fonseca, nesta fO destinado.ä aquisícão

1.035,00 cidade.' '. - .de alimentos, reservando
Éra o que tlnhamos a relatar. a maior parte para ovos,

JafàgUlCdo Sul, 27 de Fevereiro ds 1952. leite; legumes, verduras
e frutas. SNES. ----.------

FRIEDRICH BARG Dir. Presidente - IFAUSTINO P. RUBINI - Dir. Técnico Cartões de Felicitações
Imex Internacional Ltda.

IMobilizado :
Imóveis
Construção

3 Esttvel:5.01 ,50
Móveis e'Utensílios
Máquinas

900,00 Ferramentas

1 000 00 Direitos
. ,

7.455,30 TítuloS' ao Portador

OIs,onivel :
14.036,10 Caixa

. 41.786,60 . Realizável I curta e longo prazo:
Combustivel 33.478,2070.191,50

6 20Aces"óriol'l 76.4 2, .

Contas Correntes 8,953,00,
Contas borrentes Mensais 20.345,90
Contas á Receber 15.756,00
Capitalização 5.080,00

Contas de Compensaçio:
Valores em Caução

Prefeitura Municipal
1 952

RECBITA DO .M�S DE JANEIRO

Imposto 'Territorial
Imposto Predial
Imposto s/Indo e Profissões
Imposto de Licença /

DEP. ESTRADA DE RODAGEM
Imposto s/Expl. A�r. e Industrial
DEP. AGRO PECUÁRIO
Impostos s/Jogos e Diversões
Taxas de Expediente
Taxas e Custas Jud. e Emolumentos
Taxas de Fisc. e Servo Diversos
Taxas de Limpeza Publica
Renda Imobiliãria
Renda de Capitais
Receita de Cemiterios
Quota prevista no Art. 15, § 2°, da
Consto Federal (Oomb. e Lubrif.)
Quota prevista no Art. 15, § 4°. da
Consto Federal (Imp. s/Renda)
Quota prevista no Art. 140 da ,;
Constituição Estadual
Ter-ço de Calçamento
Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

128.382,60
5.578,80
679,50

7.220,20
755.473,80

. ' DESPEZAS DO M�S DE JANEIRO

Administração Geral
Exação e Fiscalizaçió Finaneelr a
Sego Publ, e Assistencfa Social
Educação Publica
Saude Publica
Fomento'
Serviços Industriais /

Serviços de Utilidade Publica
.

Encaraol!l Diversos

Jaraguá do Sul, 5 de Fevereiro de 1952.

ARY FRUET - Contador
I

Deseriminação do saído:

Em Caixa
Em bancos
Em bonus

Cr$
«

«

185.950.20
785.766,90
320.000,00

1 291.717,10

3) .-217,10
f) .:::::>c::::>c::-cc>c:::::>c::::>c:::=-c:-c:::>�1i)

. ,

�õDr,. Julio Doin Vieii�Õ�
O

MÉDICO O�
O

Especialista em Olhos, OI,ldOS, Nariz e �araaDta. O160.075.30 FORMADO pau. FACULDADB OB CIBNCIAS MEDICAS

O DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL O
/

30.00,0,00 Ex-Aseletenre na Polidinica Geral du' Rio
1.167.69�,50 O de Janeiro; na Caixa de Aposentedorla e P�n. O

PA. fi SIVO sões da Leopoldina Railway e no Hosplrel

Ião Exlgi,el: O São Ioäo Batista de Lagôe. Curso especiali-
zado em Tracorne no Departamento Nacional

--------- ,------------- Capital 1.000.000.00 O de ôeüde. Estagio no Instituto Benjamin Cone-
Fundo de Resérva Lega! 8.740,70 , R' d [aneíro Rece'lt'"tente pare cegos, no 10 e .,. U I

., • •• II II , Fundo je Depreciação 17.114,30
.

1ilIaiI1
--()

. �IiIIi'SI!8'I Fundo de Reserva Especial 7.963,30 1.033.R18,30
do de olho pera dlagnosrlco e controle �a O

.
Diretamente de Jaraguá do Sul, pera os. ExiDile1 a curloe lonuo prazo: . "., pressão arterial). TRATAMENTO E OPERA-

Omaiores centros do país a V A R I G oferece Contas Correntes': 24;000,00 ·0 ÇÕES NA ESPECIALIDADE. HORARIO:- 9 ás
- os seus servicos, - Contas á Pagar 50.081,20 12 e de 15 ás 18 horas..CONSULTORIO:· Rua

�Dividendos
.

.

29800.00 103.881,20

� do Prlnclpe, esq. da rua das Palmeiras. Altos

O' Rapidez, Confõeto e Segurança Contas de· Compimsaçiio: O .

da Casa Richlin -.J O I N V I L E.
Caução da Diretoria 30.00Q!Q I

.

�
1.167.69ß,5 ��c:::><::>cOac:::::::a��c::=;wc:a�@PASSAGENS E ENCOMENDAS

os Sub Agentes nesta cidade:
com

o Preceito. do Dia
Gaste Bem Seo Dinheiro

Bicicletas pem homens
e senhoras de proceden
eia Sueca - Alemã e

Holendez tem pare pronta
entrega a Case Real
defronte ao Cine Buhr.

�:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,\

fi'
.

Tome o sabor«ó li

II CAfÉ BlUES �:! . ,.
!i

'

. .iJl;
_ _ .

�.._ - _ _ .

� TOSSIU 1I0II0III1II'

IlIBI [UBSOliDO
(SILV'''A1

BRANDE TONICO

Albuns para totogratíaa
Imex Internacional Ltda,

BALANÇO GERAL, encerrado
31 de Dezembro de 1951.

'ATIVO

em FRACOS E AN�MiCOb I

Tomem:
. VINHO CRlWSOTADO
"SILVEIRA"

.....

!r"gos para ,resentes
.

em geral, sempre novi

dades .

IIIprepdl ... bàI 'IS:
To....
R••f,l.d..
8,onquita
ftor.ofvlo••

. CóAval.,ctllç..
vrmeo CREOS0TAno
É � CilõR4IDQR DI: •.w0lL

248.633,30
219.886,60 468.519,90

CASA REAL

26.391,50
61889,20
103.377,40

7.169,10
279.000,00

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

477.�7,20

•

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1951.
- i:lI!Iiii_Hi!E!!!iiEEU h '!W!.· EiliE!!I!!I

:���rugI�.B��gINF�r.pt.������l\I�� iii;� GIRai•• Ga••MIllI
.

EUGENIO ,VITOR SCHMOCKEL � �on- 1--
a

ADVOGADO
tador C.R.O.S.C. 16.001,.

.

.

. 1- Escritório no prédio de' «A Comercial ctaa»

..------------------IIIII!!!!!. Demonstração da conta de �'LUCROS E Rua Marechal Deodoro 136

O W Id· M L PERDAS" encerrado em 31 de Dezembro .Jaraguá do Sul

r. a emuo azureCnen de 1951. -.._ iEE!lEEliEE!I!!Ei!!II!!i!iBIiE!!IiiE!il=!!fS!1

A COMEROIAL LTDA.
Rua Mal. Deodoro, 136

e.sa 81-SA'81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral médico' - cirurgia de adultos e creanças
- Partos =Diatbermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Raios Inira-vermelhos e azuis. I

DESPACHANTE ADU�NEIRO
SÃO fRNCISCO 00 SUL - Santa Catarina

Caixa Post" 35 - End. Tel. cBRN CO. - Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

.

Despachos de' importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e_dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem cemó todos os serviç?s
junto a alfândega de São 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 nos trapriches de einbarque da Ponta
da l ruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches n� embarques na cidade.

.Encarrega· se de Embarques de Madeiras de outras
Mercaderias para o 8lterior do Brasil e

Localidades Brasileiras

Daspachante das principais firllas- do Estado e

do, festados Viziahos.

DÉBITO
Juros e Descontos
Despesas Gerpis
Fundo de -Reserva Legal �_/-,

Fundo de Depreciação
Dividendos

.rO"" ���� ...............���

1.066,30 f Farmacia Central �251.898,50 � DE CARLO� lIE1[AFERMANNI )3.093,50 � ,

�7.841,80 �
"A MAIS ANTIGA"

�
�.Q:Qºº&º. � Av. Getulio Vargas, 218 - Jaragoá do Sul - S. c. �283.900,16

� Drogas nec'onals e estrangelres, encontre-se, �
�

,

�
a disposição do distinto público, apresentando �57,918,80 '. serviço criterioso e Precos Módicos �57.1J2,20
�__"""""""",,,,�,...,...,,_...,__�..........,_--....

168.789,10

Combustivel
Acessõrios
Mão de Obra

CRÊDITO

283 900,10 .._,IIIlII �

.,�1Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro da 1951.1 C A t C A DOS
'.

FRIEDRICH BARG - Dir; Presidente I _I R G O \ I
FAUSTINO F. RUBINI . Dir. Técnico

I
são os meillores e mais baratos( IEUGENIO VITOR SOHMÖOKEL - Cõn-

PRODUTOS DA:

rtadvI' C,RC.S.C 16.001.
. INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSCfI IR�ÄOS S.A.

. Parecer do Conselho Fiscal CAIXA POSTAL 11

.J- I J A R A G U A O O SUL -' Santa Catarina
O Conselao Fiscal da Auto .Jaraguá S/A. - _'

Ind. e Cum., tendo examinado detidamente o ba- .:..1IIIiII I__� _

lanço geral, documentos e contas da mesma socie
dade, rnlalÍvos ao exercícto Pllcel'rado em 31 de
Dezembro de 1951, é 'ide parecer que sejam os

átos praticados pe}� dire,tol'ia, aprovados nos seus

precisos ter·mos.
-

Jaraguá do Sul, 26 de Janeiro de 1952.

PAULINO 'PEDRI
A DÊ LIA D. MÜLLER
TOBIAS MÜLLER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. "

Atendendo as determlneções legals e estetue

rias, a. .díretorla desta sociedade vem com o pre
senre. submeter á apreciação dos s,:nhores aclonls-
ras o balanço creral a demonstraçao. da conta de �

� _ _ " .._ " _ _ _ _ .._ _ � _ 6 �.._ _ ,
..

, er' .. -

.

rr.·····
..····..······· ·.··.···._· ··_•..····· ··· - _ _ _ _ - _

.

�Ue%��s �����:�io: r�:�f��� �� ���;c����. fr�J�1 e� II Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. li
31 de Dezembro de 196L il ii

Outrossim põe-se esta diretoria ao inteiro dis-.!i Jt.t:;ATRIZ:C JOINVILLE
ii Mais informações

por dos senhores ectontsros pera prestar-Ihes quets- li Para a nóssa distinta treguesia mantemos em estoque: . ii nesta. redação.
quer esclarecimentos.

..

' , ii Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa li
jaragu6 do Sul, 26 de Fevereiro de 1962. II rotação, Je 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- ii !i:::::::::.::.�:::::::::\-.:::::::::::::::::::::::il

ALBERTO ROESSLER e li ÇAO - Bombas p�ra uso doméstico e ti�s indústriais: ARTIGOS ELETRICOS H' ii:$o' , . ...··il
HERMANN ALTHOFF li PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- II ii

Nas s�as compras ii
Diretores .. Gerente. i! OS, de ARANDELAS, MATERIAL ElETRICO em geral para instalações de ii II preftra sempre ii

I: uz e torça de qualquer capacidade. . II u

'f
'

U f R
ii

Balanço Geral do ATÍVO E PASSIVO ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de li !i C B f R ß .. ii
'Ii instalação de luz e força. !i ii... ,:

I

..., iiencerrado em' ·JH de Dezembro de 1951 !. .
: ....<\ .., , . /i'"

., �::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;=:::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::�::::::::::::=:::& ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

., A' T I "V 4)
ImobillzadiJ., . �/

Prédios .e Consrruçõee
,fSI.ve.1

- Vehículos'
Maquinas e Instalações
Moveis e Llrenstltos •

Ferramenta-s
. Dlsponlvel

Caixa
'

Banco Inco
.

R.allzuel .

Peças e Accessörtoe 89.896,70
Pneus, Cemerae, encerrados 27.�6a,60
Combusfivel e Lubrif. 6.812,80
Agências e- C/Cor. Devedoras 113.397,60 '

. Parll�IDaçio
'

Tltulos Capítellzação 13.200,00
Obrigações dê Guerra 3.500,00 .16.700,00

Clmpanlação .
' .:

Açõ�e em Ceuçäo
,

.

ObáC8P&

Rêlação ':.da Diretortä '�', .;;
.
,.

;'.,.'

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERiDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCElRAS,
FRIEIRAS,

, ES P I N HA 5, E TC.

Vende-se a Estrada
.Nova=uma pequena
chácara com boa ca

sa de madeirá (Bun
galow).

_/ ,...

Preço de ocasiao

Ótimo para qual
quer operário, pois
dista apenas 10 mi
nutos da cidade..

" �
C Dr. Norberto Rodol,lo Schlemm -,

.

'Autorisa a aquisição de imóvel para
Jardim .Público em Corupá

í

85.536,70
65.728.70

IImb(§l!i)�®r@)®Y@)®!@@l®.�®f@)®'i�®!®®r®@'r@)l§) ....

��W�- �� �

i .

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados I
(@ T.DAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßHflHO Rf8P1RBIÓRIO· �

672.826,70 I Encontram alivio imediato com O uso do I Cine Buhr.

� . IJicolllp arável �------1õ1.266,40
� @)

. I Pl!ilOlül dI! Oogieo Pl!�oll!m� Ilm':i!:Y;:�:!:�td�..
23726060@) O

..>;PEITORAL MAI§'CO�HEUIDO �.o BR.,A�IL @»·,;l::::::::::::::::;::;:::::::::-':::;::::::::::::::::::::". ,

it®�@.i®®J@@.l®�@.i®�@..i.®@)..@@).@@,i.®@Mj@)i ii . Peça sempre ii

" CAfÉ BAUER fi
�':::::::::::::::::'::::::::: :;:;:::::::: ::::::::::;: .Jl

pé e manuees .
díversos

Machlnas de "costLlJ:a de

686.007,30
32.432,20
28.247,00
26.140,20

tlpos
:

V. S.' encontra na

Casa Real defronte ao

•

20.000,00
'Cr$ 1'133201,20

- Assembléia DeraJ Ord,iná.ria
:J ,- _

', ...: '

, .. .. P,:&SSIVO EDITAL DE CONVOCAÇ'AO
. . lio fliglveb''C;< , '.' ..

, , -.. .
_

�,€apital, '-'. ,:.\" i',

.

3�b.9Q0,OO. ,..
.

Pelo presente ficam 'convldadm{ 'bs senhores
�d6'. Dep�cic�ão".".;:! ".4158.135;80 'C'_- ,.J"": • aehmi'st-às' a::c(jmtiõrecerem a assembléia geral ordl]
Fundo de Reeerva.Legal _

- �,(1.189;40·. nérie ii realtzer-se no dia 12 {doze) de Março do
Fundo p. Augmento Capital 36.000,00 corrente ano, ás nove horas na séde social, afim de
Fundo p.�.hldenj'iàção Erripreg.lõ·.381,40 deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

'

Fundo p. C()n.lt�, Duvldoses .10.000,00 938.906,60 1.) - Discussão e aprovação 'do Balanço e

EIlgivel "

,.. 'mais documentos referentes ao exercício

Agências e C/Cor. Credores 18.036,40 de 1951.

Grattftcações á Pagili' 26.960,00 2.) _' eleição do Conselho Fiscal.

Percentagem' Diretores õl.099;6,O 3.) - Assuntos de Interesse social.
Dividendos Não Reclamados ,760.00 jara\luá do Sul, 15 de Fevereiro de 1962.
-Divldendoa ,61 á Pagar 42.000,00
Impôsto á Pagar sI Renda 4.830,00' WÁLTER GOSCH - Diretor Comerciai ILucro á Dlatrlbulr 6().618,60 174.294,60 I

HERTA GOSCH - Diretora Técnica
.

' CompensaçiD I .. Achem-se d disposlção dos senhores aclónls-
Caução da Diretoria , 20.000,00 tas no escritório desta sociedade os documentos a

Cr$ 1.133.201,20 que se rdere o artigo 99," do .d�crê'to-Iei n. 2.627,

j
, .

d S I 31 d D b d 191:.1
de 26 de Setembro de 1940.

.

aragua ou, e ezem ro eu.

ALBERTO ROESSLER e

GERMANO ALTHOFF
.

.

Diretores Gerentes
FRANCISCO P. FISCHER - G
Livros Cart. n. 314 do C.R.C. de S.C.

DemonstraQão da Conta LUCROS· E
PERDAS em 31 de Dezembro de 1951

DÉBITO
Despezas Administrativas
Despezas de Despac90s
Despezas de Transportes
Despezas das A,gênci,a�
'Coritas Incobraveis
Fundo de Reserva Legal
.Fundo de. De;Jrecíação
Percentagem Diretores
Gratificações ,

Dividendos 61
Impôsto á Pagar s/ Renda
Lucros a Distribuir

.,

tndüstrias ,de Calçados
GoseH Irmãos s.· A. t· UMA fI<lENÇA ORAVlsslMA

·MUITO "E'UOÓSA PARA A FA.

'·M1'-'IA E PAR" A ,RA{) .... · COMO
.

UM BOM AU�ILt"" NO TRATA.·

MENtootSS:::��OEFiAoe(O ; 'Livr,pB,: RO��llc.���et� •. ,

I, ,-: ,
,

..
: .. .: � ,', - ,,;l, t. ,,,..

" ,'.. _' '''�: ... ·.',;.7

. " '_.'. n .. ,
_

"

,'; :t�,��}n�!r.�����q��[,�,�,��,
A &1I'lLis .$('. APRESENTA· so� ...,.. .,. .:.. , ..,,"'. . ,

" .

. IHÚ��fO�M,A"TAISCOM.;, ; ���.�
.

,ffEUM�TI'6MO·, : Cure seus rn.les e: �pôiip.e_' 'sau
E8C.R6FULAS bom dinhelre- comprand9·, na
�SPI NH 48

.
.

.

F ts T U L A'S FÀRMAClA . NOVAO-L Q E R AS
E C Z E M. AS
I'ERlaAS
DARTROS
MANCHAS

'\ de ROBERTO :rt BORST.

.. ELIXIR .IX NOGUEIRA II

CONHECIDO HA " AN·O'
VEHD&·SE EM T�DA "AA'..

4 que díspõe de maior sortlmen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
.

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
����

CRÉDITO

Artur Müller, Prefeito Municipal de )araguá do
Sul, no uso das suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste muni

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sancione
a seguinte lei:

Art. 1. - Ficam declarados de,utilidade públi
ca para fins de aquisição por compra""" ou desap�o-

Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine- priação, amigavel ou judici;:!l, os seguintes imóveis

233.328,80 cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex-in- na vila de Corupá, segundo distrito dêst� Municipio.
1.921.735,60 terno no Hospital N. S. do Socorro do Rio ir Um terreno pertencente ao cidadão Léo
628.163,60 de jan�iJ:o.

. Eschweiler, sito a Avenidél Getúlio Vargas, fazendo
128.585,00 frente na mesma avenida com 74 metros; travessão
1.302,90 Clínica Mé4ka; Cirurgia Geral; Partos; Mo- dos fundos com a mesma metr,agem em terras a

10.537,60 léstias de SenhoraJ; Eletl'Ocardiogr�fia Clínica serem adquiridas de Oito Lewin, extremanJo de um

44.71t',10 (Diagnóstico preciso das moléstias .cardíacRs lado com 34,50 metros a Rua Nereu Ramos e de outro
- 31.099,60 por meio de traçados elétricos. lado. com igual metl'dgem na Rua Dr. Lauro Müller,

26.960,00 com a área total de 2663 metros quadrados, com

. 42000,00 Consultório ao lado da Prefeitura Munici- tas ,=asas e bemfeitorias 11êle existentes,
4.830,00 pai, no ex·consultório do Dr. Renato Waller. I 2) Uma nesga de t�rras sita aos fundos du
60.618,60 nesta cidade. (

terreno acima descrito, pertencente ao cidadão OUo
Cr$ 3.12b.857,60

I
' Lewin, fazendo frente na Rua Dr. Nereu Ramos com

.

Consultas a partiJ' do dia _l. de Marco,

dasJ
três (3) metros e fundos com igual metragem na rua

8 às 11.1/2 e das 14 às 18 horas. Dr. Lauro Müller, entre o terreno descrito �ob o nr.

3.118.617,40 "" 1 e terras de Oito Lewin, com a área de 22 metros

5.240,20 _ quadrados.
Cr$ 3.123.8b7,60 Art. 2. - Este teQ'eno destina se a um jardim

público, ficando o snr. Prefeito !\1unicipdl autorisado
a abrir oportunament'l o crédito necessário para
êsse fim.

Art. 3. ::;- Esta lei entrará em vigôr na dªta de
sua publicação, revogadas as di�posições em

contrário.

PrefeitUl:a Municipal·de Jaraguá do Sul, 23 de
Fevereiro de 1952 .

.

,

.-. Form,ldo pela Faculdade de Ciência.s Medicas
da Universidade do Distrito Federar

/

LEI 1

Transporte�
Juros e Descontos

jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1951.

ALBERTO ROBSSLER e

GERMANO ALTHOFF
Diretores Gerentes

\, FRANCISCO r. FISCHER • G·Li
vros Cart..n. 314 do C.R.e. de S.C.

zel" S.A. tendo examinadu minuciosamente t�dos
os documentos, balanço e demon�tração de contas,
referentes ao exercicio de 1961, encerrado em 31 de
rDezembro, são de parecer que devem ser aprovados
nos ·seus devido!'! termos, pelos acionistas a As
sembléia geral ordinaria a realizar-se proxima
mente.

.

..Parece'r do Conselho Fiscal
Os abaixo G.ssinados, membros efetivos do

Conselho Fisclli da Bmpreza de Transportes "Fren-

Jaraguã do Sul, 25 de janeiro de 1962.

Edllh C. L. Franco
ErResl1 Czernlewlcl
G. Rodolfo FIs.cher

Artur Möller - Prefeito Municipal
Octacilio P. Ramos - Diretor do DEEAS.
Alzira M. Mathias - Escriturário "O"

'"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mento na cadeia local,
por crime de roubo"
conseguiu, na noite de
25 para 26 de Fevereiro
arrombar uma janela e

fugir.
A policia anda no en

calço do malandro.
- SOCo "Faixa Azu'''. Dessa

associação recebemos a
N°. 1.682 comunicação da eleição-----------------------------=--------=-----------------------=�--------------�------�------------�

da nova diretoria, que
ficou assim constituida:
Presidente de honra:

-

Alvino Hadlich, Presi
dente: Lauro Braga, Vi
ce dito: Vitório Lazzaris,

nha guiando um camí- Secretario: George Fre
nhão quando teve amea- derico Doster, Segundo
ça de uma síncope, no Secretário: KiUan Sohn,
alto da serra, entre Blu- Tesoureiro: Walter Bar
menau e Jaraguá. Vinha tel, Segundo Tesoureiro:
só e ainda teve tempo Leopoldo Schewinski,
de encostar o 'veiculo - Oonselao Fiscal: Alvino
na barranca da estrada, Bartel. Leopoldo Verch,
para falecer logo em Aluizio Nicoluzzi, AHre
seguída. do _Bartei, Orador o Sr.
Oolegas do morto, que Ver e a d o r Herbert

vieram logo em seguida. Schneider, Diretor So
comunicaram o caso a cial: Arthur Zimmer
policia, que compareceu mann e Diretor Esporti
ao local na pessôa do vo: Jorge Ersching.
delegado Isidoro Coppí, Aniversários: Faz anos
acompanhado do

.

dr. hoje Elomir Stulzer, fiBenno Knudsen, médico, lho do sr. Claudio Stul
que procedeu ao exame zer residente em Rio
cadavérico.

.. Ve�melho.
.

O �orpo. do índítoso Amanhã a srs, Clara
motorista fOI transporta- Albus, esposa' do sr. Jo
do para sua terra natal. sé Albus, proprietário

Arrombou 8 cadeia
.

Anto da Casa Real; .a sra.

nio Lovigilio dos' Santos, Maria Vailatti e Regi
que aguardava julga. naldo Kretschmann.·

Dia 4 passa a data
natalícía do sr. Carlos
Rutzen Junior, comer

ciante em Corupâ,
Dia 28 de Fevereiro,.

completou mais um ani
versario natalicio o sr.
Dante Schíochet, estabe
lecido nesta praça com

loja de calçados.
Dia {) faz anos o sr.

Geronimo Tomaselli, re

sidente em Duas Ma-

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda,
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro' da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 ...L TBLBPONB N. 39
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Honra 80 Mérito. Realísou- vidando os colegas e como sempre acontece, ção dos afamados cal-
se no dia 28 de Feve- autoridades para uma um tesourada de vez çados Irgo. ,

reiro, na sala da bíblío- taça de guaraná na em quando num dos Tambem a firma José
téca da Prefeitura Mu- confeitaria Klug. presentes. Müller & Cia. Ltda., es-

nicipal, a solenidade da Enquanto o Seme eo- tabelecida a rua CeI.
entrega do dip 10m a Bols!s Escolar.es: O s�. mia o terceiro frango e Procópio Gomes, fabri
"Honra ao Mérito", ins- Preteíto MUDlCIpal baí-

o Inocencio o quarto cantes de Mados, ma
tituido por lei o ano xou decreto concedendo churrasco, os comentá- quinas de cörtar ração
passado, para � proíes- 26 Bolsas Escolares 'para rios atingiram a nova e outras de aplicação
sor municipal que apre-

alunes pobre� em díver- Iímousíní da prefeitura, na agricultura, acaba
sentasse a maior per-

sos estabeleeímentos de
que ali estava a porta" de adaptar-se para Ia

centagam de promoção ensino.
e fora adquirida naque- bricação em graúde es-

de alunes no ano letivo. Mais dois velculas. A Pre- le dia. cala de maquinaria para
Presidiu o áto o sr. feitura adquiriu nesta . industrias madeireiras.

Prefeito Municipal, es semana maís dois veí-
Uns ach�ram deíeítos, Tivemos oportunidade

tando presente também culos para a Prefeitura
outros �Ulto luxo, ha- de assistir a experíen

o sr., Inspetor Escolar Municipal: uma Iímousí
vendo aínda os que co- cia de um lote de tu

Aleixo Delagiustina, 20 ní usada e um camí-
mentavam .tar sido um pias, plainas e outras

professores municipais nhão Ford alemão, no- �lto negöcío e os que que se destinam ao Es
e diversos das escolas voo Já gos8;vam com os

CO-I tado de São Paulo e o que
estaduais. Sobem assim a 5 o mI,end�árlO(Rsád�a JJaguaráo)- vimos nos deixou encan-
Usando da palavra o numero de veículos já

an la. 10 aragu , tados pela perfeição e
sr, Artur Müller, saudou d ",-1 I t I especíalmente 10 repor- acabamento técnicoa qumuos pe a a ua t dí t d .... .os professores e a pre- admínlstração, erl, lrte or, prhogr!ldma or Assim, vai o munící-
miada com aquela dís- Oh t ã

e ocu 01' oon ecí o por pio retomando o seuamamos a a enç o fino trato quando otínção, professora Adé- de quem ínteressar para.
' gráo de progresso que

lia Pradi, da Escola Du- dít 1 d d d lí Zahler soltou a melhor ha anos estava estaeío-o.e.l a e ven . a I!D0U- do dia: "E não> se es' närío
-

que de Caxias, entre- snn Ford, d� propríeda- queça, sr. Prefeito, que
.

gando-lhe o diploma e de. da p�efeltura e que

I
essa limousini requero premio de um mil vai publícado em outro "fino trato".

Album histórico. Esta se-
cruzeiros. Ern: seu dís- local desta folha. A rísada fOI' geral.

mana o sr. prefeito Ar-
curso o sr. Prefeito .. tur Müller recebeu do
transmltíu tambem o A piada do dia. O casa] Jaraou6 indusirialisa-sl Ei- do rev. Pas t o r F.
elogio ao professor Ho- Carvalho proporcionou ta semana foram reque- Schluenzen, Presidente
lando Gonçalves, por uma brilhante recepção ridas duas construções da Igreja Lutherana no
ter apresentado o· me- aos" seus amígos, " em para novas fábricas no Brasil, uma valiosa Io
lhor relatório dos -serví- sua. aprazível vila, por município. tografia do munícípío
ços escolares no ano, ocasião do "ãníversärío Uma da Cutelaria Ja- tirada em "1910.
bem como agradeceu a

I'
do dr. Artur Urano. raguá Ltda., que se de- O rev. Pastor Sehluen-

val i o s a. colaboração Depois da saudação dica a fabricação de zen conhecídíssímc no

prestada as escolas pelo em nome dos amigos canivetes e que já tem município, onde foi cura
sr. Inspetor Delagiustina. que lhe fez o dr. Arqui- renome np comércio do de almas por õõ anos, é
Falou em seguida o medes Dantas, ofertan- gênero no pais. tambem um grande pes·

sr. Inspetor Escolar, que do-lhe uma lembrança e quisádor da historia ja-
disse da 'satisfação que do discurso de agrade- A outra, é o novo raguaense. A ele de-
sentia em estar presen cimento do aniversa- prédio da Fábrica de vem-se em grande par-"
te 'aquela solenidade que riante, começou o avan- Calçados da firma Gosch te a reconstituição his
bem traduzia o gfß.nde ça nos frangos e --.chur- Irmãos, tradicional esta- tórica que foi por ele
interesse da administra- rascos, regados com be]ecimento jaraguaen- e o poeta João Batista
ção municipal pela edu- uma cerveja geladinha. se. A nova fábrica será Crespo iniciada e está
cação popular. Os comentários eram construida a estrada sendo ultimada pelo sr.
Por ultimo falou a alegres, numa harmonia Itapocú, zona urbana, e Artur Müller.

professora Pradi, agra- como sempre houve na medirá 64 metros de I A fotografia que vem
decendo a distinção que sociedade jaraguaenr,e, cumprimento. A sua es- enriquecer o album his
lhe fora conferida, con- rodeando·se as mesas e, paciali�ade é a fabrica- torico de Jaraguá, que

já conta com valiosas e
,':'!!"!��������-"!!"�!!!!!!!!!���.....!��!!!!!!e.��!!!'!""!����!'!"!_!!!'!'!!!!'_!!'!'!!!.!!!'!.!!!!""'_!'!!'!'! raras vistas de mais de

Cesar Guimarães Correa e 50 anos atraz, presen-

R C teadas pelo sr. Ernesto
osa M eyer orrea, Gzerniewicz e por esse

(> admiravel colecionaaor
-de ral'idade� que é o

sr. "Jacob Andersen,
apresenta a passagem
sobre o rio Itapocú por
uma -balsa no local pró-

_j
ximo a atual ponte Ab- -

dO�s!at���; na data da I !911··li!!!EI!5iii!iiilI�!i=!!=!i!!ii!'!ii=iI=!i_li�il=il!!i!iiiEilEE!�1':1111"fundação do municipio, 'HF b (Sezões, Malárias,' ::,

em 25 de Julho, o al- -Iü � r"'s Impalu,dismo III�����--��--�����������.�--��----�--��--�
bum será apresentado � � � Maleitas, Tremedeil"a m

ao públ�c? na Biblioté- �I - CURA"M-SE RA Pl DAMENTE COM - mI ca MUDlclpal. ii "Capsulas A.n{isesonicas m
Morreo ooiando. Dia 24 de ijl' " Minancora" , i

...:_BELOS f DEMAIS Fevereiro, pelas 11 ho- U
__

ras, o motorista Oscar I'ii Em Todas as Boas Farmácias
_ �I.AUCÇOfS N. Willi Dröscher, de 35 II

ICOURO CABELUDO. ano§.
. de idade, natural 1� É um produto dos Laboratórios MINANCORA ....e residente em Novo

Hamburgo, Estado do I
-

- ,Joinville - Sta. Catarina - m
Rio Grande do Sul, vi- e��$��;'�!:===��=a--=';=i:=!:===;:�:;=ll=!i�i;!;

LOCAIS

João Batista Rudolf e

Käthe Puschkeit Rudolf,
tem tem o prazer de participar

noivado de seu filho
IVES

o prazer de participar o
noivado de sua filha

WALTHAUD
com o Sr. Ives Meyer Correa com a Srta. Waltraud Rudolf

�II WALTRAUDT E IVESI_
confirmam __j

Jaraguá do Sul 2�-2-52 Curitiba

CDITRA CaS�A,
QUEDA DOS CA-

,II T6NICO CAfllAR
POR EXCELÊNCIA

Bolos
mais crescidos

mas.

Dia 6 a sra. Juliana
Coutinho, professora em

Joinville. Tambem na

mesma data a sra. Eleo-

I
nora Luz esposa do sr.

Nestor Luz.
Dia 8 o sr. Erico

BIosfeld, do alto comer
cio local.
O aniversariante que

tambem exerce por lon
gos anos o cargo de.
Juiz de Paz é pelo seu
carater um dos elemen
tos mais estimad s e de
destaque social no mu

nicipio.
Ainda dia 8 o sr.

Leopoldo Carlos Mey,
industrial nesta cidade

e o sr. Carlos Hass,
residente nesta

cidade.
A todos aniversarian

tes os cumprimentos 00
I "Correio do Povo".

I
Ir

•

(()) §allbâl(Ü)

,Virgem Especialidade,
da ClAp WIETZEl KNJl))U§TIR\nAl

f g;..

(Marca Registrada)

conserva o tecido da roupa porque ·lava facilmelJte e com rapidez'

s�ßÃ� ylRelA,
. '.
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