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ASSINATUR ANUAl)
e-s 50,00
GERI!NTE
Pl1lliBO Padri

ILDEFONSO JUVENAL
A data de 11 do

éorrente assinala a

passagem natalícia do
nosso ilustre colabo
rador Ildefonso Juve
nal.
Registramos essa

data com grande sa

tisfação, pois o ani
versariante, literato e

jornalista dos mais
destacados em nosso

Estado, alia a essas

qualídades as do seu

bondoso coração sem

pre voltado para o

bem e para os menos

afortunados.
Daqui lhe envia-

_ mos o nosso cordial
de felicidades.

Rio de �aneiro

Lagartos ...
JOSÉ VITORINO

(Secretário do Comité de Imprensa do Senado
e Diretor do Bureau dos Jornais do Interior).

Postais· do

Cobras. e

Voltarei no próximo
Congresso de Jornalis
tas, no Paraná, a tratar
do assunto e desejo
levar o pensamento de
todos os jornais do
interior. Será a minha
resposta aos que consi
deram os jornalistas do
interior capazes de ven

derem as suas opiniões nhos eSpeciais empreg-aj�)

Prof. Antoniata
da Barros

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Instituto d e

m��� �u�in�� - �aril � Gar�a�ta
do

Do .. ASMINIO TAVARES
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
Professor Catedrático, de Biologia da Es

cola Normal Pedro II
Assistente do Professor David Sansan
Chefe do Ser-viço - Otorino do Centro

Saúde de Blumenau.

--====--

PARA DIAGNOSTICO E. TRATAMENTO',
DAS

Molestias de Olhos - Ouvidos
Nariz e Garganta

1!;ste Instituto Espeeialisado ;�tá Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualql!ler Tratamento da sua .�
Especialidade.

'

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Suíça
Alemanha e América do Norte.

.-.,--::::=--

Gabinete de Raio X·
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIAGNOSTICOS. EXCLUSIVOS D�
DOENÇAS-DA CABEQA.

--::,,=-'-

GabiDete de Fisioterapia
BISTURI ELETJUOO (para operações sem

_ sangue)
ONDAS>. OURTAS (Ultraterm Siemens-

modelo 52)
-

INFRA-VERMELHO
AERpSOL (Aparelho inglez

para nebulisação no tratamento das sinu
sites sem operação). Electrocoagulação.

Diafanoscopia etc.

--::::=--

(

Gabinete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSCH·LOMB)

PA:ij.A RECEITA DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS

CI VERTOMETRIA.

--=:::=--

'Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR AOI
DENTADOS DE OLHOS-EXEOUTA PE-
RIOIAS·OONFECOIONA

'.

LAUDOS' E
DESMASCARA SIMULADORES.

Comércio e Indústria

.,Schrnitt S/A. Artur Müller, Prefeito Municipal de' laragué do
Sul, usando das atribuições contidas no irem XX
do Art. 74, da Lei Orgânica dos Municipios, e,

Considerando que, de acôrdo com o Art. 197,
item liVe Art. 199, inciso I, dos Estatutos dos Fun
cionários Públicos Ctvís do Estado de Senta �

Catarina, edorarío pela Lei Municipal nr. 2, de 1.
de Março de 19�1, d e c r E. r e :

Art. 1. - E concedida a aposentadoria a Hel
muth Guilherme Duwe, ocupante do cargo de Pro
fessôr provisório, Padrão «I», do Quadro Único do
Munlclplo, com os vencimentos anuáÍs de Cr$. /

9.600,00 (Nove mil e seiscentos cruzeiros), a contar
de 1. de Abril de 1952.' .

Art. 2. - Revogam se es disposições em con

trário, entrando o presente decreto em vigôr ne data
de sua publicação.

-

.

Prefeitura Municipal de laregué do Sul, 28 de
Março de 1952.

-'_.====-'_._

Decreto Np. 4

Assembléia Geral Ordinária

OONVOCAÇÃO
Por este edital de convocação ficam, convida

dos os senhores acionistas a se reunirem, em As
sembléia Geral Ordinaria, em sua sede soõíal, sita
no Kl. 4, da Est.rada Jaraguä, Blumenau, em Ja
raguá do Sul, Santa Catarina, às 15 horas do día
26 de Abril de 1952.

ORDEM DO DIA

1) . Exame, discussão e aprovação de contas, re

lataria da diretoria, pareceres no conselho
fiscal. balanço, conta do lucros e perdas re-

lativas ao exercício de Ul51.
-�...

2) Eleição do Conselho Fiscal.
3) Assuntos de interesse social.

Arlur MdUer, Prefeito Municipal
Oclacilio P. Ramos, Dir. do Dep, do Exp.
Alzira M. Malhias, Escriturária «O»

Ropaplo:

O Instituto funcionB de InBn�a' e d tarde
Rua 15 de Nov., t 135 ,:, 1- andar

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
RESIDENCIA: 1461

Ao lado da Caixa Econômica

.tU •••• ,
�--------------------------------------

Acham-sé à disposição dos se!thores acionis
tas, os documentos a que se refere o art. 99 do
decreto lei n. 2.627. de 26 de Setembro de 1940. IJaraguä do Sul, 20 de Março de 1952.

'

---------.----

ARNOLDO L. SOHl\lITT - Diretor-Presidente
GERMANO QASOHO - Diretor-Gerente

Edital de Protesto

Portaria Nr. t 1
Artur Müller, Prefeito Muntclpal de Iaragué do

Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Conceder exoneração a Emrna ôchelbel, ocu

pante, .do Cargo de Professôr Padrão «I», do Qua
dro Unico do Municipio.

Faço público que se acha em meu cartório Registre-s� e Cumpra-se
para ser protestada por falta de aceite e pagamento Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 25 de
na data do vencimento Uma duplicata de no. 9779 Março de 1952.
no velor de Cr$. 527,20, em que é devedor JOAO ÄRTUR MÜLLER
KARGER e credor COMERCIO e INDUSTRIA Prefeito Municipal
GERMANO STEIN S.A., e como<> devedor reside

.

__

fóra desta Comarca, pelo presente o intimo pare no

prazo de tres dies pagar' ou dar as razões porque'
não o faz ficando desde já notificado do referido
protesto sl nªo o fizer;' ,

Jataguá do Sul, 28 de março de 1952.

Hilário A/ido Schiochet
.Escrevente juram. no impedimento

ocasional do Tabelião
'

Portaria
I
Nr. t2

Artur Müller, Prefeito Munlcípal de Ieragué do
Sul, no uso das suas atribuições, resolve:

Nomear Odete Motta, pare o cargo de Protes-.
sôra Padrão «I», e designá Ia pare ler exercício co

rno auxiliar. ne Escola Munierpel «Carlos Vasel», i
em Vieiras, com os vencimentos ílxedos em lei.

Registre-se e Cumpra-se �

::::�j=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\�:::: Març�r�:i tf��2�un icipai d_e Iaragué do, Sul, 29 de

ii ß r,.OMfRCIHl' lIDD ADVOCACIA - C:OIlTlBILI- li ARTUR MÜLLER

!!' li
. .•

- DADE - Sf;IiUHUS_" H Prefeito Municipal
ii R. Mal. D,eoitoro. 1311 I ex'. 19 �,,'Tel. 51 - Ja��guá d� Sul ii

! ..,' -. o�,,·.

!! Conrrerös, dlstrétos, Atas, Balanços e com- II Portaria
'

Nr. 13
�leta assist�ncia _ réc�ica. contábil, _jurídica .e' II Artur Müller, �refeito Municipal de Iereguä do
fiscal. Escrituração fiscal e cornerclal. Servl-. li Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
ços comerciars em geral. ii Transferir a professôra Padrão «I» Lucia Kuro-

.

Corretores da C. Nae. Seguros <dpiranga:.: operen- II li Hein. da Escola Princesa Isabel, de Pedra de
do em Fogo,

,

Aciden!es do Trabalh?, Aciden- ii I
Amolar AIt?_ pare exercer a função de auxiliar. ne

tes do Trabalho, ACidentes Pessoais, Trans- ii Escola RUI Barbosa, em Pedra de Amolar Baixo.
ii porres, Automóveis, Responsabilidade, Civil e !! no 2°. distrito dêste Munlcíplo. -

.

!! Fidelidade.
.

/ H Registre.se e Cumpra-se

I! Sub-agentes da VARIG: Passagens e encomendas. ii Prefeitura Municipal de leragué do Sul, 29 de
iI......_.

,li Março de 1952. 'II!I!IIIJl!

li A OOMEROIAL LTDA./ ii ARTUR MÜLLER

11 uma Organizaçã��s suas ord�ns!. II Prefeito Municipal

!! Euuênio Yilor Schmückel - economista e contador. ii
�

, �
: :::::::::::::::::::::::�:::�::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••.::::::::::::::::::::::::::!!-::

Portaria Nr. 14
Artur Müller, Prefeito Municipal de [aragué do

Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Nomear, a complemenrarleta Paula Eleonora

Plastwich, pare o cargo de Professôra Padrão «K»,·
e designá-Ia pare ter exercicio na Escola «Orestes
Guimarães», em Ribeirão Grande .da Luz, nêste mu

nlclplo, com os vencimentos consignados em lel.

Registre·se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 31 de

Março de 1952
.

-ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

SANfiUENOl
CONTEM

OITO EL[ME�.TOS TÔNICOS:

ARSENIATO. VANADATO.
FÓSFORO, CALCa0. ETC

TÔNICO Da CÉREBRO
TONICO DOS "OSCUL08

-,
I

I CALCADOS

I R G O
são os melhores e mais baratos

PRODUTOS DA
INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOScn IRMÃOS S.A.

CAIXA POSTAL 11

JARAGUA DO SUL - Sanla Calarina

06 Pálidos Oepaupe,.dos. .....
tados, Anêmicos. MieD que .....

Magl"•• Crlllnça. rAt;;ulticas· te·

caberão a ttlnlßhÇ4lo •• r •• do" I"
._

SANGUENOl (f:::::::::::::_::::::::::::!!:==:::::::::::::::::::::::::::�:::-':::::::::::::::al::::::::::::::::::····::��i!
It AUTO JARAGUÁ s. A. 'Oll
!l Rua Marechal Deodoro, ·991/ Il

::
./
Oficina Mecânica e Posto Texaco

II .a .. 81••0 •• '8111t Serviço FORD A'Iltorisado

H Formado pela Faculdade' de Medicina de Porto Alegre

i.·l. Operações _..- Doenças de Senhoras' -
.. ellnJca G,ral - Parlo sem Dir

ii Alta Cirurgia' com, Aparelho de Anestesia Gasosa

ii
ii Consultório e Resi_9ência:
li Jaraguã do Sul - Rua ·Benjamin· Constant
li ex·residência do Dr. Luiz de Souza

,

Oonsertos e Reformas a preços razoáveis

executados por pessoal competente

Solda Elétrica e á Oxigênio
. Combustível e Lubrificantes

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CQRREIO no povo DOMINGO DIA 64-1952 - 3

Apoio ao Dr. Jorge Lacerda �

Dr.
. Joroe Lacerda

Mandioca, do. Arroz, de
Torrefação e Moagem do
Café, do Café, do Male, de
Massas Alimentíciás e Bis
coitos, de. Cerveja e

Bebidas em Geral, do
Vinho, e de Doces e

Conservas Alimenrícias
de [oinvlle.
Pedro de Oliveira -

li��ria faz aonaU�o' n� oorra��a à . �or�ia
Desde o início

da ação coletiva
das Nações Unidas
para o restabeleci
mento da paz na

Coréia, quarenta e

seis países ofere
ceram ajuda, que
abrange desde o

fornecimento de fôr
ças armadas a so-

-

corros de urgência.
Na foto, o ôr.

Richard Roussy de
Sales, Diretor do
Centro de Informa
ções das Nações
Unidas ne Liberia,
recebe um carrega
menro de borracha

-x:'_

Oll cidade de Laguna,
o deputado Jorge Lacerda
rec. beu, ainda, os se-

doado êsse país à ceuse da Coréia. (FOTO ONU).guiares telegramas: «En- por

viamos cong�lulações ������������._��__���������������_

pele oportuno discurso
proferido relerívamente

r:salário mínimo. Abraços.
Arno João Jerônimo,

C Dr NorbertoPresidente do ôtndíceto '

f
·

dos Trabalhadores de
Armazéns de Laguna». Formado pela Faculdade de Ciências Médicas

«Sindicalo Estlve.íores da Universidade do Distrito Federal
e Marítimos envia f� licita- -----

çõesmotivo Importante dis- Ex-esetstenre na Clínica Cirúrgica e Gine-
curso sôbre salário mínl-

cológica do Hospital Getúlio Vargas; .ex.i�-mo pl Cordiais saudações lerno no Hospital N. S. do Socorro \10 RIOArlindo Pacheco, Presl- de Janeiro.dente»

'.

«Os ôlndlceros abaixo nas Indústrias de Serra-
eesínedos, que congre- rles e de Móveis de
gam milhares de operá- Madeira de Irelet.
rloe, vêm menlfeetar de Mauzirio Moreira
público o seu reconheci- Presidente do ôlndlcato
mento à corajosa atuação dos Trabalhadores nas
do Deputado Federal dr. Indústrias Metalúrgicas,
JORGE LACERDA, que, Mecânicas e de Malerial
na Câmara Federal er- Elétrico de Ioínvlle.
gueu a voz defendendo
os tnterêeses de nossa

classe, relativamente à
questãc do salário mí
nimo.
«Não precisamos en-

Jrar em detalhes. Como
todos sabem, a Comissão
do Salário Mínimo suge
riu ao ilustre Presidente
da República a fixação jde um salário mínimo
pare o interior, que já
vem sendo pago pelas
classes perronals.
cO desacêrto -

dessa
Comissão foi tão evíden
te que patrões que já
haviam deliberado au

rnento nos salários dos
. seus operários, já supe
riores aos Ilxados atual
mente� não o fizeram

. baseados nesse falo.
cAs acusações que

porventura se, tenham
feito ao nobre Deputado
JORGE LACERDA, pela
atitude desassombrada
que assumiu em benefício
de nossa classe, são
frutos simplesmente da
inveja e do despeito.
«O jovem parlementar,

que tem .sído pródigo na

defesa das classes desfa
vorides, como bem ales
tarn os trabalhadores das
minas de carvão, em

bene(ício dOI quais pro
feri... · vários discursos no

Parlamento Nacional, os

quals tiveram profunda
repercussão em todo
país, é um testemunho
eloquente do seu amor

aos patrícios relegados
da serre.
«Com esre simples

demonstraçêo de stmpaua
e sollderíedade ao ilustre ".__.,..,.,_.."....-.............,._....-.���

deputado dr.'JORGE LA- � Farmacia' Centra� ,�CERDA, "rendemos o � . �
preito 'da nossa eterne DE CARLOS HAJlFERMANN :
gratidão, formulando

vo-l "A MAIS ANTIGA" �lOS pela sua fel_icidade, Av. Getulio Varglls, 218 _ Jaragoá do Sill - s. C.

�pelo bem do Brasil,
, . _ .

Luiz José Medeiros - Dro�as �a_c:onals. e. estrall,ge�ras, encontra-se,
Presidente do Sindicato � a dlsposiçêo d� d!stlOto publico, �p��sentando �do��stivadores de lIajaí. � serviço crlterloso e Precos Módicos �Tlagu José da Silva -

....--........,._... ..............................""""""'"'�_.:

Presldente do Sindicato
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!02!!!!!!!!!!�do Comércio Armazena-

I-doNe����aj��melinao
-

IFábriC!�d�!���m:�!6!;,rícolas Ip, esidenle do Sindicato
dos Trabalhadores na Estrada Jar guà Esquerdo
Indústria do Papel e JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA
Papelão de Ilajaf.
Marcial R. Pereira -

Presidente do Sindicato
dos Conferentes e Con
serladores de Carga e

Descarga de Itajaí.·
Aristides Linhares -

Presidente do Sindicöto
dos Trabalhadores na

Indústria de Fiação 'e

Tecelagem, de Itajaí.

Presldente do Sindicato
dos Trabalhadores na In
dústria de Fiação e Te
celagem de Joinvile.
Moacir José da Silva

- Presidenle do ôíndl-'
calo dos Trabalhadores
da Construção Civil, de
Ceramica para Construo
ção e dos Oficiais Mar-

Firmino da Silva - Pre- ceneiros e Trabalhadores
sidente do Sindicato dos nas lndústrtas de Serra
Trebelhadores na Lvdús- rlas e de Móveis de
tria do Trigo, Milho e Madeira de [olnvlle.

I João Santiago -- Pre
l sldente do Sindicato dos
Trabalhadores no Comér
cio Armazenador de Ioin
vile».

Editál de Protesto Consulrörlo no Hospital Jesus de Nazaré,
em Corupá neste município.Faço público, que se acham em meu cartório

pare serem protesladas por falta de pagamento ne
-

Consultas das 8112 ás 12 e das 15 ás 18 -

dera do vencimento 2 (duas) duplicatas de N°s. 28

choras __�e 29 no velor de Cr$. 4.781,90 e 118.10 respecflve
_

mente, em que é devedor João Karger e Credor
���� vMóveis e Esquadrias, Lazzaris & Cla - Sucessores

de Fabrica de Moveis «ôenro Antonio», E como o
devedor reside fóra desta Comarca, pelo presente o
intimo pare no prazo de tres dias pegar ou dar as
razões porque não o faz, ficando desde já notifica

'

do do referido protesto sl não o fizer. .

Iereguã do Sul, 28 de março' de 1962_
.

Hilário Alido Schiochet
Escrevente juram. no trnpedtmenro-.

ocasiona! do Tebenäo"

Executa-se qualquer serviço de ferramentas
agrícolas para uso de lavouras, como: FJl!!!5Ii!!!!!!�i!!!!!!!!!iIi=!;=I!!I!!m-ili!!i!!l;IE!I!I;!!i5Eii!ilBlii!i!iii!j

Machados. Enchadas Foices elc. III IIServiço rápido e garantido e atende-se'qualquer pe dido ':I: O R F\ E N fl. T O 'vi f\ L T E RI·:!!.---;;;;;;;;;;;;iiiIõüiõi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;õ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;; iiiiõii I·' - M É D I (j O

i CLINICA GERAL _. CIRURGIA _ DOENÇAS mDE SENHORAS _ PARTOS ..1- ..
... ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- iiiI ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e Bi,

I :1- Inflamações: Dores l'eumáticas, artrites, lum-''''Ibagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furún,culos. :r.:

I inflamação dos seios. dos ovários, da proil,tata,

III
Afecções da pele, fís.tulas, varizes e úlceras re-

Übeldes. Asma. afecções do estomago, etc... UMASSAGENS ELÉ"RICA,S - Tratamento II·

I das Paralisias com reativação das' funções IIii musculares e nervosas. Atrofias, fraqueaa fun-
I cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

mi-
gãos digestivos, etc... ii:1ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- !!.

CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO I
i -I- .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e :'11-1'Encarrega, se de Embarques de
_

Madeiras ,de outras
" mfr'l-vermelho ...

Mercadorias para o exterI�r, do BraSil e

'1"11 CONSULT0RIO - R u a dos Bomheiros :InLocalidades Brasileiras
. (:.. (Jardi� Lauro Mueller) esq.,Rlla 9 de Março .11-.

.

. :. 4 I dR!'! 9 ás 12 e oas 3 as 6 horas IIIDespachante das prlDclpals

.tl�mas�do
Estado e

.__ RESIDÊNCIA _ Rua \-linistro Calog"l'flR, 350 ".1\do, Vastados VIZinhos. .

I Fone 305 - J O I N V I L L E 8. 0, III(��-..Ii]������i)oo,.>-<i��- .!ii! ? ' _!!-I'.......I·-�""""""'!!;;;;;p;;;r. 1.====.:.....-.. .'" \\_ �

- lIiII • ii j�I_lIiiiiiiii._IWiiiiiiiiiI&Ji _1,-.. i

Celso
DESPACHANTE ADUANEIRO

SÃo fARNCISCO DO SUL' - Santa Catarina
Caixa Posta 35 - End. Tel. cBRANCO� . Telefone, 103

, Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

Despachos de importação .do extrangeiro e por �abotag�m,
exportação para o exterior e dentro do paiS, tranSito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviç')s
junto a alfândega de São francisco. do Sul, são execu!a
dos com pontualidade e pr�teza, dlspon.do 'para este fim
de uma organização perfeita com escritório e tétnkos.

Dispõe de páteos para dep�sito de madeira junto ao qua
dro da Estação e nos traprlches de embarque da Ponta
da ,ruz, bem como armazem para depósito de me�cado
rias em geral, junto aos trapiches rI� embarques na cidade.

Francisco Antonio Mar.
tins - Presidente do
Sindicato dos Trabalha
dores na Indústriil de
Construção Civil de Ita
jaí.
Moacir Peixoto Ba�tos

- Presidenle do Sindi
CdtO dos Empregados
No Comércio d.e Itajaí.
Severo Lazzario

Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nas

Indústrias Mecânicas e de
Màterial Elélrico de lIa
iaí.
Oscar Marlins da Sil

va Presidenle do Sin
dicalo dos Oficiais Mar
ceneiros e Trabalhadores

ROdOH�S�

Clínica Médica; -Clrurgie Geral; Partos; Mo.
léstias de Senhoras.

,-

I

I
NA FALTA DE

APPETITE

Magresll
Cançaço
Pallidez
Fraqueza

É ind;lJpte�GaYel
o UIöO do

IODOllNO
DE ORH

80 PIO eiiil
Façam suas eco

nomias depositando
as na «Caixa Eco
nomica Federal »,
anexada ao Departa
menro dos Correios
e Telégrafos desta
cidade.

Bicicletas pare homens
e senhores. de procedeu
cia Sueca - Alemã e

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

Casa
Vende-se no centro

da cidade uma casa de
material, ótima moradia.
Mais informações na

CONFEITARIA KLUG.

������----,----

SEDE SOCIAL
l114.'}A AlfANDEGA. �l-ESQ. QUItANDA

(EdIßdo Salillp)

COMBINAÇÖES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Dfl21ÇO 1952
MOZ
C M I
E E E
HNV
P F O
S N E

Os· portadores dos
títulos em vigôr que
COntiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina.
RUI Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIAIÓPOl.lS .'.

,o\gente em Jaraguã do Sul

Edmllndo Afonso Barhi

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO ,

- DOMINGO DIA 6-4.,1952 - 4

Idilal de Cuncurrêncio Pú�lico oora floluro- Nos B:stid�res do Mundo C�rria ra Munic ipa I

Gao dOI SlruiCIIs de llhria di (slide Exerc ito Russo - 1 Ata da Reunião Ordinária de 11-3-1952
Aos onze dias do mes de março de um mil

de SIntI C!lt!lrl"nl
Por AL NETO novecentos e cincoenta e dois, pelas sete horas, na

_

9 U U U U Os soldados e oficiais na Russia quasi que
sala do Forum, - no Edificio da Prefeltura Municipal

do exercito russo estão certamente sofrerá' as de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: Ney
Faz público que se encontra aberta, na Se- desertando numa media consequencia. Franco, Mario Nicolini, Adolfo Antonio Emmendoer-

cretaría da Fazenda a concorrência pública para de mil por mês. "E sabe que a desagra. fer, Otaviano Tísst, Walter Iark, Herbert Schneider,
a exploração d_o serviço de Loteria do Estado, Esta revelação sobre davel vida de um homem e Alvim Seidel. Depois de constatada a presença de
mediante as formalidades e condições seguíntes. o que vai pelos Bastí- sem pátriâ é aúnica que o número legal, foi pelo snr. Presidente declarada

I - As propostas, serão recebidas e abertas dores das tropas sovieti- espera, si não ter desce-
aberta a sessão, ordenando a seguir, ao snr. 2°. se

às 15 horas do dia 8 de' maio do corrente ano, cas é feita pelos [ornalís- berto pela policia secre- cretário que procedesse a leitura da ata da sessão
no Gabinete da Secretaria da Fazenda. tas Joseph e Steward ta sovietica. anterior. Depois de lida e discutida foi a mesma

II - As propostas deverão ser acompanha- Alsop. Apesar disto _ co- aprovada sem emenda pelo que passou a ser assl-

das' dos seguintes documentos: , Escrevendo pata oHerald mentam os Alsops _ os nada pela Mesa. Prosseguindo passou-se a leitura

a) fôlha corrida e atestado de bons anteee- Tribune de New York, russos estão desertando ... do Expediente que constou de : Of. circular n. 1

dentes, entendendo-sé que quando S6 tratar de os Alsopa dizem que em de Porto Bello. Of.-circular n. 1-/52 de Curitibanos,
sociedade, essa prova será exigida de cada um um ano mais de 12 mit ,,- I Circular nr. 1{J52 de Tubarão, Ot-clrculer n. 10/2ä
dos sócios dirigentes; , militares russos deserta- R" C"

... de Turvo, Of. ,l/52 de Caçador, uf. nr.: 26 de Ja-
b) quitação de impostos federais, estaduais ram para a zona de eglstro lVII guaruna; Oflcto: de Indaial, Ofs. nrs. 62, 74, 65, 75,

e municipais, mediante certidão negativa passada ocupação norte ameri 76 e 77/52 do snr. Prefeito Municipal, Of. circular

por autoridade competente; cana ria Alemanha.
Irene P. Günther Oticial do nr. 52/01 de Muqui; Of. de Helga Ulrich, Requeri-

c) d ld d f'
.

1 Registro Civil do r". Distrito t d F
.

S
..

d C
-

prova e capaci a e manceira pe a pro- Destes 12 mil _ pros-
men o e rencrsco evegnam, envie o a omissao

priedade de bens equivalentes ao triplo 10 prê- seguem os repórteres _ 4
da Comarca [araguá do Sul, de Legislação e Justiça; Requerimentos de José Em-

..

f
A Estado de Santa Catarina d f P" S <ii:. bmIO maior, a que se re ere este edital. mil eram oficiais, entre men Del' er, aroqura ão.je astião e Comunidade

III - Os bens para efeitos da prova acima os quais figuravam 2
'Brasil.

- Evangélica Lutherana, sendo O,� requerimentos lnde

lgíd d
-

tít
. Faz saber 'que comparece· f id

-

t b d ld b IeXI I a, everao cons 1 uir-se: generais e um tenente er! os por nao erem o e eCI o o que esta e ece o

_ a) dois têreos de imóveis aceitos pelo valor general.
rarn no cartório exibindo OS arr. 76, n. III, parágrafo 2c., da Lei Orgânica dos

relativo ao ag t d
. A

t dí I t .iocumentos exigidos pela lei M "'. b h d FI
. ,

I' L'P amen o o impos o pre ia ou er- 00 irmãos Alsop, ao UDlClpIOS, uma roc ure e onanopo IS. ivre a

ritorial, para cobrança no ano anterior; registrar estes algarís-
afim de se habilitarem ?ara palavra solicitou e obteve-a o vereador snr. Alvim

-

b) o restante em títulos da dívida pública, mos, chamam a atenção
casar-se: Seidel, comunicando que a escola de Pedra Amolar,

federal ou estadual. para dois pontos: encontrevese sem bancos. Ainda com a pqlevre o
.

IV - Os bens instituídos em garantia, não (a) EIeR referem-se
Edital n. 3. 146, de 31-3 ·52 mesmo vereador, pediu lnformeções refer�les ao

poderão ser alienados pele prazo da concessão. apenas aos desertores
Darci Felipe Ramos e Jardim da lnfencla des Irmãs de Corupé, se o rnes-

V O
.. '-... Irena de Souza b

-

b C- concessíonárío caúeíonará, no Te- que
.

buscaram
_

reíúgío Ele, brasileiro, solteiro,
mo rece e ou neo su venção. orno ninguem mats

souro do Estado, a importância de Cr$ 100.000,00 na zona �e ocupaçao ferroviário, domiciliado
'qulzesse fazer uso da palavra, pessou-se a dlscus

em dinheiro ou em títulos da dívida pública, es- norte-amerícana. e residente nesta cidade,
são da Ordem do Dia que constou de: Discussão

tadual ou federaL ' ',. (b( Referem-se també!D á rua Expedicionario
do projéto de lei "Abre crédito especial de Cr$ ...

VI - Os prêmios da Loteria oscilarão entre apenas_ a�ueles cuja Gumercindo da Silva,
25.00U,00. Foi ao proléro de let Juntado o oficio nr,

Or$ 100.000,00 e Cr$ 400.000,00 podendo ser desercao fOl.comprovad!1' filho de Hermidio Fran-
75 do snr. Prefeito e reencaminhado a Comissão de

alterado o prêmio maior, mediante solicitação do Isto levaria a_ conclu_Ir cisco Ramos e de Te-
finanças. Ao proléro de Lei > Abre crédito especial

concessionário provada - a capacidade financeira que as des�rçoes .sao reza dos Passos Ramos.
de Cr$ �O.OOO,OO, foi juntado o oficio nr 76 do snr,

para tanto. ai da t Prefeito e rambern reencaminhado a Comissão. Re-
VII _ O prazo da concessão será de cinco

n �aIores, VIS o Ela, brasileira, solteira, ferente ao proléro de lei "Autorisa financiamento de
c0o:'0 muitos podem teJ'_�oméstica, domiciliada e

&aOs. Iugído para as zonas de residente nesta cidade
construção de casas pare funcionários, foi eproeado

VIII - As propostas dos concorrentes se- o�?pa9ao -- fran_c"esa e á ,rua Expedicionario
o perecer da Comissão de Legislação e justiça e o

rão devidamente seladas e apresentadas _ em brítaníca e outros podem proleto-leí em la. discussão. Ao requerimento de
carta fechada; acompanhadas dos conhecimentos '.., João Zapella, filha de Helga U1rich, foi lunrado o atestado médico e reen-

d
haver dlasimulado sua 1 José Bento de Souza e

'6 caução de que trata o item V dê te edital. p�esença �ntre a popula- de Laura- Cordeiro de
caminhado a Comissão. O' requerlmenro das Irmãs

, IX - Os prêmios em caso algum poderão çao alema.
: Souza.

' da Divina Providência, foi tambem ,reencaminhado

corresponder a menos_ doe 70% sôbre o valor de -
a Comissão pard novo estudo, devido ao of. J1.I'. 74

cada emissão, devendo os planos ser submetidos Outro .aspécto da ques- do snr. Prefeito. Com a palavra o snr. Herbert
à ã

E para que chegue ao co· Q haprovaç O da Secretaria da Fazenda e do tão e focalizada pelos uC neider, congratulou·se com ,a Casa e funcioná-

Delegado Fiscal do Tesouro Nacional. Alsops quando recordam
nhecimento de todos, mandei rios peld aprovação em la. discussão do projeto-lei

X A t
' passar o presentt: edital que "A- ex ração da Loteria será feita nesta qa�e daOs penas 'tpor deser- será publicado pela impren.

utorisa ficanciamento de construção de casa para

Capital sôbre a inspepão de um funci-onârio do ç o exerCI o russo t'
.

d ,funcionários". Com a palavra o vereador snr. Alvim
Y _' sa e em car ono on e .era

Govêrno. sao tremendas' ,

f d d d'
-

S' Seidel, oediu renovação de um requerimento seu,

.

XI _ A fiscaliza�ão das extrações da Lote- Neste sentido os auto- � Ixa o mante;: IS US.. I rejeitado. Trocam-se varios apdrtes entre dito verea-

ria do Estado, será paga pelo concessionário e res da reportag�m dizem al��em soub�r de algum Im- dor e o vereador snr. Otaviano Tissi. foi pelo snr.

não será inferior a Cr$ 60.000,00 anualmente.l' textualmente: �e -Iment.o acuse-o para os Presidente indeferido ri pedido de renovação, por
PA f ' O

bns- legal!>
ara esse im o concessionário l'ecolherá

I
· desertor sabe que, tratar·se de matéria ja discutida. O sor. Presidente'

ao resouro, antecipadamente, a referida quota. s. é apanhado, será IRENE PEDRT GÜNTHER deferiu, no entanlo, o requerimento do sor. Seidel:
XII -:- O concessionário localizará a Loteria fuzilado. Oticial "nomear uma Comissão para verificar€m os traba-

em prédio apropriado e com lugares ao público I "Sabe que existem lhos realizados pelo snr. Adolfo BauernIe, em Coru-

para assistir os sorteios. muitas probabilidades de pá. A Oomissão Hccu assim constituida: Adolfo
XIII - A extração será feita por meios de I que a eficient� M.V.D. A. Emmendoerfer, Walter JarkJ e Otaviano Tisst

globos de cristal, movidos à eletricidade e bolas russa o descubra. Cartões de Felicitações Nada mais havendo a tratar, foi designado para a

numeradas por inteiro. "Sabe que sua familia Imex Internacional Ltda. próxima sessão o dia 18 do corrente com a Ordem
XIV - O concessionário se obriga a reco- do Dia seguinte' 2a. discuss'ão do projéto lei: Auto-

Iher como benefício anual mínimo, aQS cofres ,.. ••
risa financiamento de construção de casas para fun-

públicos do Estado, a quantia de Cr$ 500.000,00, • cionários"; la. discussão dos projétos de leis:

que deverá consistir em quotas liqúidas e certas. Ur Waldeml"ro Mazureche'n "Abre um 'crédito especial de Cr$ 25.000,00, para
, XV - O recolhimento do benefício anual, '. indenisação dos instrumentos Cirurgicos da Comu·

de�er� se� efetua�o--!p-ediante prestáções trimes- �.e. aR' cm.;l:talE'
nidade evang. de Corup�'; "Abr� crédito especial

traiS, IguaIS e adIantadas até o dia 5 do mês de �n�n �!m �ft9gS de Cr$ 20.000,00, para auxiliõ a construção da

janeiro, abrij, julho e outubro de cada ano. Rua Mal. Floriano n. 152 - JA--RAGUÁ ponie sobre o rio ISJbel"; "Àutorisa a aquisição de

.

XVI - O concessionário, não poderá trans- área de terra para construção de escola em Ribeirão

ferIr.o contrato da exploração dêste serviço de
Clinica gerat médico - cirurgia de adulto�e creanças Jararaca"; Discussão dos Requerimentos do: '''Grupo

LoterIa do Estado sem _ o consentimento do go-
- Partos Diathermia Ondas curtas e/ Ultra-surtas Escolar Divina Providência', de Helga Ulrich, de

I

vêrno, sob pena de ser considerado rescindido o
. Indutotermia - Bisturi-détrico . Electro.c�uterização

I Francisco Sevegnalli e da Banda Musical de Jara=
contrato e perder a caução. 1 -.R.a.io.s_lnltllr.�...v..e.rm_eliiiih.o..s .e_az.u.isii·••_...__ guá do Sul. Findo o que, foi encerrada a sessão a

" XVII - As propostas serão examinadas, qual fallarãm os verE:adores snrs. Willy Germano
recebidas e julgadas por uma comissão de três Gessner, Frederico Curt A. Vasel, Kurt H. Hilbrecht
membros, nomeada pelo Govêrno ,do Estado. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A e Artur Oscar Meister.

XVIII - As dúvidas por acaso' surgidas
lOMBRIGU RAj��:�j::i�a�, E�����. esclarecidas pela Consultoria EI,

'

MINANCORA
Secretaria da Fazenda, 24 de março de 1952.

Rosária Benlo de Cln.lho, Auxiliar de Secretaria,
padrão N.

I?=::::X::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::*::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::;::::::::::::::�
" �
.:

- ii

I Ir=]p> (fl) § I((J) JE IE Y IE I a-II II
I RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II
j! JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA ii
� r

I Secção de lavagem, depósito de- lubrificantes, li

R combustível e acessórios. !;

I
-

LUbrificação-carga de Baterias elc. li
CONSERTO - REPOQMA E RBTIPICAÇÃO DE AUTO- II

MÓVEL E CAMINHÃO. li
ii
ii
It

:::::::::::::::::..-:::::::::::::::::.:::::::::::=::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!)

SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO

(ass) NEY fRANCO
MARIO NICOLINI,

----------------._--------,----------------Vermitugo suave e de pronto
'eteito Dispensa purgante e dieta!

,

SERVE PARA Q,k1ALQUER IDADR, CONFOR-
ME o n. 1, 2, , e 4 '

Proteja a saúde de seus tilhos e a llua própria!
Evitará muitas doenças

.

e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje �esmo I1ma l.OMBiI&UElRA
•

MINANCOBA para o seu tilhinho.
E um produto ::los Laboratórios Minancora

OINVILLE -

--------------�

.:!::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i\
ii Peça sempre ,li

II CA f É BAUER·�
ii ii

�:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .:ti

I IMPUREZAS DO SANGUE 1

ª (LIXIR Df HOfiUflRA
AUX

.... TRAT. SIFILlS

�I
•.....................................

� Precisa· se �
:

:1� Padeiro, que sdiba �
: trabalhar em todas :
: qualidades de pães, i
com bom -ordenado, :
recolhe emprego na' i

Padaria Brunkow :

Machintls de costura de
pé e manuaes diversos
tipos V. S. encontra na

Casll Real defronte ao

Cine Buhr.g�.��»?;tR��er
::::::::::::, • U ., "I .::-.::..

::::::�
ri

_FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

Laran.jeiras, Peceguelros, Kaklselros, Maciel- '

ras, Jaboticabeiras, etc. - Boseiras, Daillias. Ca-
mélias, Contferas, Palmeiras, etc., etc. �

Peçam Catá!!?9'o Ilustrado - Leopoldo Seidel - Corupá �
� �WlW2fi{ '*U*'� JM�

.. TOSSES f IRONQUlm,

VIKHO tRfUOTIBO·
·
·
·

·
·

••• e •• e.e.e ••••• e •• : .:;.. e.e -:""••':�.

Joinvile IltLVIIRAI

GflANDt TÔNICO
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Prefeitura Edital de Ppotesto VENDE-SE

��aoo���11 ����,Ç,ªp-�,_",_,çºtº_�º,�_",_,,,�,!��,Ç,ªº�·�

Municipal
DE JARAGUÁ DO SUL

Declaração
Para os devidos fins

Relação dos Devedores da Prefeitura Munici- declaro aos meus clientes

paI de Jaraguá do Sul de Impostos e Taxas di- e ao público em �erál
versos e que se acham inscritos em, Divida Ativa. que nesta data vendí a08

O não pagamento dos respetivos debítos, no prazo sr.!!!; ..

�e 30 (tr!ntã) dias a contar da data' da publicação, MOISés 'I'omazellí & Oía,

Importara na sua cobrança executiva. es.t�beleCld?s em Guará-
MIrIm, a mínha fábrica

Letra B de móveis e esquadrias,
sita na mesma cidade,
a qual continuará a exer
cer o mesmo ramo.

Bernardina Fanis
Bruno Mueller
Bartolomeu Schmitz
Berta Roeder - Herdeiros
Bertoldo Junkss
Bruno Borchardt
Bruno Küster
Bruno Horst
Basilio Bassani

Itapoeü-Hansa
, Itapocuzinho
Morro Jaraguá
Rio da Luz Guará-Mírlm, 1. deMar

ço de 1952,
Reinaldo Tomazelli.

------

1=,.. iH�O . ., f AN _tvi . ...:;._).:;> I !
T ornern : I

'VINHO Cl<.tiOSOTADO i
"SILVEIRA"

Impr8g�do COI WÜI w:

Toss,"

Resfriado.
Bronquit..
Escrofulos.
Conval«scenç.s

VINHO CREOSOTADO
É UM G&"'lADOR DE SAÚDE.

�-_I _'

Letra C

Carlos Behling - Herd.
Curt Erdmann
Calistro Maffezzolli
Constantino Rosa
Carlos Zick
Carlos Janssen

Itapocú
Rib. Grande do Norte

Idem
Morro Jaraguá
Jaraguá Alto

Letra D

Donzilha Martins

Letra E

COMPRAMOS QUALQUER QUANrIDADE DE
•

TANGERINAS. A FÁBRIOA JÁ INI-

OIOU--.oS TRABALHOS NO DI� 24 DE MARÇO.

DESDE JÁ PQj)EM SER FEITAS ENTRE

GAS DE FRUTAS.'

SOLIOITAMOS PORÉM .NÃO FAZER ENTRE·

GAS AOS SÁBADOS.

Faço público que se acha em meu cartório
para ser proresreda por falta de pagamento na dera
do vencimento Uma Nota Promissória no valor de
Cr$. 46.0'00,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros] em

que é Avalista Domingos Passos Santana e Credor
Banco Indusrrla e Comércio de Santa Ceteríne
S.A., e como o Avalista reside fóra desta Comarca,
pelo presente o intimo pare no prazo de rres dies
pagar ou dar as rezões porque não faz ficando
desde já notificado do referido protesto sl não fizer.

Ieragué do Sul, 28 de março de 1952.

Hilário Alido Schiochet
Escrevente juram. no impedimento

ocasional do Tebeltäo

Um terreno com 60 metros
de frenté por 100 de fun
dos, sito a Estrada Geral,
zona Rio Molha.
Vende-se também o mes

mo em duas partes.
Tratar com o sr. Blos

feld.

Rua Presidente Epi
tacío Pessoa ,68, nesta
cidade.

ATENÇAo
Tenho o maximo pra

zer de comunicar a des
tinta clientela e o povo
em geral que acaba -de
receber um belissimo sor·

'

tlmenro de - Chocoletes
pera Pí}SCOél de afamada

fábrica S Ö N K S E'N.
Façam uma visita sem

compromisso e certifi
cam-se do avaliado surti
menro por preços modi
coso

CASA REAL
defronte ao Cine Buhr

"

I �. Murillo Barreto· de Azevedo
I ADVOGADO I

Escrttörlo no prédio (Dante ôchíocher)

Avenida Getulio Vargas N. 26

, laraguá do Sul
"

I; �e
-- "O '"O "e "O "'e "O '"O "O "O

..

Q �Q Q Q Q • Q Q ti C

t UMA DClENÇA GRAVlsaIM..
MUITO PER,IGOSA PARA A FA.
MILIA E PARA A RAÇA, COMO

IUM BOM AUXILIAR NO TRAT ...

.
MEtHO DÊSSE GRANOE FLAGELO

I U SE O .

REUMATISMO
E8CR6FULAS
ESPINHAS
FIsTULA.
Ú·L C E R AS
.ECZEMAS
F�ÁIDAS
DAATAOS
MANCHAS

� SIFILI& SE APRESENTA SOB
IHUMERAS 'ORMAS. TAIS,COMO:

lO ELIXIR 'JE NOGUEIRA"
CONHECIOO HÁ " ANDa
VENDE-IIE EM TÔO.. "AR'nl.

de ROBERTO :ri HORST.

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

gos à preços vantajosos

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
���

WJR KAUFEN JEDES QUANTUM
...

TANGERINEN. AB 24TEN. MÄRS

ARBEITET DIE FABRIK, UND NIMMT FRüCHTE
I

AN. WIR BITTEN, SONNABENDS KEINE FRüOHTE
......_

ZU BRINGEN.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Las Veaas. - A Cidade
de Las' Vegas estreme
ceu ligeiramente quando
um bombardeiro da For

Dia 6-4-52 _. Domingo de Ramos, M�ssas: ça Aerea dos EstadosBalco lacional do Comércla. Dr. lorberto Rodolfo Schlemm. Aniversario. Fez anos dia
ás 6,15, 7,45, as 9,15 benção de ramo�, proeíssão, Unidos, que voava aO banco é o fiél da ba- Como jà noticiamos em 3 a srta, Edeltraudt
míssa, depois doutrina. As 19h. VIa Sacra e grande altura, lançoulança econômica da 107 outro número deste [or- 'Meier, filha da' sra. Elsa
benção do SS. .

.

. _
uma bomba atomíea so-calidade onde se estabe- na I, radicou-se entre n6s, Meier, comerciante em Dia 8 _ Dia reservado para a conííssão das bre o campo de provaslece; quanto mais este a pessoa do Dr. Norber- Jaraguá Alto.

senhoras, moças e meninas.
.. _ conhecido como "Planí-se desenvolve, tanto mais to Rodolfo Schlemm, mé- Dia 8 anivérsaria-se o Dia 9 _ Dia reservado para a oontíssão dos cíe do .Françes", a cen-se acha desenvolvida a dico ilustre com longo sr. Miguel Schwartz, al-

homens, rapazes e meninos.
_ to e vinte quilometroseconomia da região. Ja- estàgio em vàrias elini- faiate, residente nesta

Dia 10 _ Quinta-feira Santa: Comemoraçãu desta cidade. As autorí-raguá do Sul, graças a cas do Rio de Janeiro e cidade.
da instituição do SS. Sacramento. Comunhão ge- dades declinaram deum punhado de bravos filho de tradicional fa- Dia 10 faz anos a
ral de todos os paroquianos. Distribui se a Sta. fornecer detalhes sobrebatalhadores, reoonquis- milia da vizinha cidade gentil srta. Maria Dirce
Comunhão as 6h., as 7h., as 8h. e as 9h. o tipo de avião empreta aos poucos a sua po- de Joinville. Agora. aten- Mascarenhas, filha diléta

As 9,30 missa solene. Depois da míssa a;do- gado e a altura que. osíção de destaque no ce- dendo à sua capacidade do Snr. Pedro P. Mas-
ração ao SS. Sacramento, obedecendo a seguinte mesmo voava, porem In-närio da economia esta e espirito pesquizador, carenhas, agenle da
ordem: "; formaram que nestarinense. A energia elé- foi nomeado Diretor do RVPSC em Nereu Ra-

Das 10-11h. os moradores do RIO Cerro. prova não houve partící-trica, tão vital para o Hospital Jesus de Naza- mos.
Das 11.12h. as Rev. Irmãs e as internas. pação quer de tropas,desenvolvimento de suas ré, na cidade de Corupä, Dia 11 o sr. Edgar Das 12- lb. os Rev. Irmãos e os internos. quer de animais. Sabe-indústrias estará sendo onde continuará a exer- Scbmitt, industrial em
Das 1 _ 2h. as alunas de todas as escolas. se no entanto que orealidade dentro em cer com proficiencia o Estrada Jaraguá, filho
Das 2 _ êh. os alunos de todas as escolas.. lançamento, da bombapouco. seu delicado mister. As do sr. Arnoldo- L. Sch-
Das 3 _ 4h. A Pia União das Filhas de Maria. atomica foi feito a -unsAs ruas da sede do suas qualidades de mé- mitt.
Das 4 _ êh. os Congregados e o Apostolado. quatro mil metros �emunicípio estão adqui- dico de esc61 são plena- Falecimento. Ocorreu dia -A� õh. encerramento.

. . . altura. Segundo a comis-rindo nova expressão, mente conhecidas, daí
29 p. p. nesta cidade, o Dia 11 _ Sexta-feira Santa: Início das cerr- são de energia atomíea,graças ao calçamento em desnecessário tecer maio-
falecimento da venerau- monias ás 8h. De tarde as êh. procissão do en- esta prova foi a primeioportuna hora iniciada. res comentários em tor
da senhora Eulalia Du- terro.

-

.

6::t0
. .. ra efetuada na PlanicieNovas industrias prome- fio de sua peSSÔ8j entre-

tra, viuvá do saudoso Dia 12 - SáBado de Aleluía: As ,u
••

InICIO do Françes, desde ostem aumentar o poten- tlinto, lião podemos uos Francisco Dutra, proge- das cerimonias: benção do fogo, do cmu, da princípios de 1951. Acial fabril do município. furtar de, divulgando a
nitora dos SlS. Francisco agua benta, etc. última serie de provasO Posto Agro'Pecuário, auspiciosa ,noticia p�ra Dutra Filho, residente Domingo de Páscoa: missas: 6,15, 7,30, as 9h. foi realizada em outroem Rio Molha e o Hor- o. mU�I�lplO e munieí-
.em Itajaí, Alberto Dutra, míssa solene..

.

.

"

local, incluindo tambem '

to Florestal, em breve pIOS vlz.mbos, augurar- residente em Joinville, Quarta-feIra: DIa de Abstinência. a participação de teo-darão assisteneia de que lh� ?S smoeros votos de
Armando e Reinaldo re-: Sexta-feira: Dia de Jej�m e Abstinênc.ia. pas. O explendor causá-tanto carecem os milha- fehCIda�es 9 longa per- sidentes no Rio de Ja- Terça-feira, 9uarta·feJr8 e Sexta-Ieíra de do pela explosão foi es-res de lavradores. E manenoia entre nös.

I neiro. Ernestina, Eulalia, noite as 20 h. ensaio de canto. cessamento visivel epara completar o qua-
,Herotides, Augusta, ca- O VIGARIO.

. quasi inaudivel em Lasdro demarcado� .d? pr?- Casamento. Realizou-se sadas. _,...- .

Vegas. Transcorreramgresso no MUntClpIO, eIS o�te� na sala �as au- O sepultamento verifi- varios minutos antesque surge. �ma .

confor- dienelas o seguinte c�- oou-se IH> dia seguinte, que surgisse â habitualtadora nctíeía: !lmda �o Isamento: Adolfo Verbi-
para -o cemitério local, nuvem em forma de co-�o.r�er deste mes, serao

ne,n com a srta. Jenny tendo comparecido gran- gumelo, que se elevo.uIntCIajos_ os servlQo� �a WIll. de -numero de pessoas acima das nuvens ordí-const�uçao dOA prédio conhecidas e parentes da narías no horizonte se-pröprio da. AgenCIa do
Enlace Santos-Ferreira. Rea falecida.

.

tentrional.Banco Nacional do Co-
mércio S/A., nesta cida- lizou-se quarta-feira, na

A família enlutada,de, tendo a administra- residencia do sr. Adolfo
1

.

A. Emmendoerfer, o en- nossas condo enCI·as.
ção local, recepcionado

lace matrimonial da gen'no dia 31 de Março p. p. _

os' sr. Frederico Walter, til senhorita Zilda San
Hermano Franco Macha- tos com o sr. Azorio
do e Cristiano respecti- Candido Ferreira, fun

"amente, diretor, sub' cionãrio publico federal,
diretor e engenheiro do residente ua cidade de
Banco Nacional do Co' Joinville.
mércio S/A., com séde Os cumprimentos do

"Correio do Povo". n.a Casa Real. Atença'"Oem Porto Alegre.

!��r.���,faD:;�:t��.e:� (==
"

=='7s::�:::.. 'I,a���d�:;i'��d�ar;��s��:
zeram visíta ao Prefeito, -"1'·" -=�r"rl'!ls Impaludismo III mstas co� �u _sem quar�
onde foram trocadas 1-�IJ.., Maleitas Tremedeira •., tos. Ref�Jçoes a�u!sas.::::

'III F ce se Marmitasinumeras impressões so- II' v-
..

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ ...'
orne -

bre a obra a ser ence-:::,
.

..1.,.,' Tratar cem Maria Joes.tada. Ao que sabemos, II'· ' Capsulas Antlse�On!�aS . ti�g, Rua Preso �p: Pes-
o edificio do BANMER'! iii,· - MI'na'ncora' I soa, 32, nesta Cidade.CIO, obede(ler� aos mais. III
apurados requmtes pará -III Em Todas as Boas Farmácias
estabelecimento deste /

gênero e ficará l?caliza� '1-1"1 É um produto dos Laborat6rios MINANC0RA Ido na parte mais cell- ,..
.

. frtraI da ci�ad,e, isto é, II - .Joinville - Sta. Catarma - nlna convergenCia das ruas .,ö·.. ·__I'.......I,_.I_.· =�"-I'=il===:I!!!!!!!I!!!iiiiiii5i!I!!I!!ii!!!iaiiiiij. iiIU;lli;;;;;;;;;i õiiiiiiiiiii._._. 11__' !Marechal Deodoro, Ma- ,

rechal Floriano, Cei.
Proc6pio Gomes de Oli
veira e Av. Getulio Var
gas. A ,realização deita
6bra é mais uma de
monstração viva do pro
gresRO no Município. A
diretoria e ao gerente,
nosso particular amigo,
sr. Darcy Luz, os nossos

cumprimentos atravbS
desta folha.

(f1'Q'ú .•••••'·:iIilJtJt
I....;::::::::::::� I ��\ >.�� �

.

Diretor: ARTUR' MULLER ;_ Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
19 - Admlnlsrração: Rua Marechal Deod6ro da Fonseca, 136 Fundado em ,1919 - TELEPONE N. 39CAIXA r>OST�L,
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LOCAIS Programa da SemanaSanta

Fabrica:'cäo Esmerada

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A.
Jo I N V I L L E • Ru. Duque de Cuia. 01.,

Talharim com Dvos e Leite - li 0. 2 �
Fogões econômicos da

afamada marca «Reis»
gaitas pianadas Tode·
chini e Hering de todos
os tamanhos têm a venda

Tempestade de areia
de Marrocos

MARRAQUECHI (Afri
ca do Norte), - Violen,
ta tem,pestade de areia
está, vanendo o sul do
Marrocos há vá rios diats,
causando granues prnjui·
zos. Até agora, já houve
três mortos.

Foguetes marca

Bomba Atômica

Imex Internacional Ltda. r.'!,.,....._

PET.Dll
,II

COURA CasPA,
QUEDA DOS CA·

Hnos E DEMAIS

AFleclES DO

COURO CaBELUDO.
TÔ'f.lICO CAf'llAR

POR EXCElÊNCIA

([)) sabão (Mãrca Registrada)

Virgem Especialida�e
dIa CllA� WlE1fllEl llN][))lU§1f�ll!l ao JOllIDlvilllie,

conserva o tecido da roupa porquH lava facilmente e C0m rapidez.

Sßcu�iu 8 Ci�B�e �e
\ lns UeOBS

A explosão de umél
bomba atômica a 120
quilometros de dis-

I
tanda

\
)

ji ::::::::�-:: .. ::::::::: � -.::::::::::: ::::::::�::: i �.....
:::..' -'::'::Nas SIMS compras ii

;1
C ßPrfe�lra

sempre IIII [8 fi U (H ii
.....

Í!:::::::::::: :::::::::::: :::::!:::::: :::::::::::: {i:�::

Livros, Romances etc.

no sUI11mex Internacional Ltda.

�rocura-se &r120.000,00
pard id. hipOlé.:a

casa �m joiuvdle
lulol mçõrc.s neslu

ção.

11 uma·

Il::ua-

s�ß�� �'RCf",
• •

ESPECIALIDADE r

""1\::::=-=" ':;<s.< mI , !
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


