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Nos Bastidores do Mundo

Bta. Catarina z: N. 1.688

Uma
Ildef'onso JUVENAL

providência
AMPARANDO A FAMILIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL

Mu'ndo Arabe
Por AL NETO

Si explodír uma nova

guerra mundial, o loca]
da primeira explosão
será o Oriente Médio.
Assim pensa o Jornalis

ta Alexandre Konder,
que acada de regressar
de uma Viagem pelo
mundo arabe.
Konder foi ao Ortente

Médio como enviado- de
um _ grupo de Jornais
brasileiros.
-"Há muitas razões "

afirma Alexandre Konder
- para supôr que o
Oriente Médio é o barril
de 'pólvora do momento
que --Y!_vemos.
"Mas basta citar duas:

o petróleo e o Canal de
Suez".
Konder comenta que

os árabes têm uma
sensibilidade nacionalis
ta á flor da pele.

Postais do

Cobras e

Rio de Janeiro

Lagartos •••
JOSÉ VITORINO

(Secretário do Comité de Imprensa do Senado
.

e Diretor do Buredu dos Jornais do Interior)
A Indústria Siderurgica no ravel que vem causan- exequivel e inadiavel Por tudo isso, todo

Brasil do na opinião pública a materiaHzação. esfôrço que se fizer em
idéia objetiva e patrió- prol da objetivação da

Rio de Janeiro, Mar- tica fio Jornalista José Com efeito, nenhum iniciativa de que trata-
ço, 1952 (Copyright do Vitorino

.

em torno da ponto do território na- mOB, é pouco.
Bureau dos JOl'nais do fundação de uma usina cional é tão indicado Quanto aos meios pa
Interior). siderúrgica no municí- para a instalação de uma rl\ a realização desse

O nosso ilustre con- pio de Laguna constitui, usina siderúr�ica como acontecimento já tive
frade Beneval de Oli- por -assim dizer, uma o porto de Laguna, nas mos oportunidade de
veira, companheiro do justa recompensa às visinhanças da zona nos manifestar num tó
Instituto Nacional de I atividades desse. grande carbonifera, marginando pico que inserimos . no

Ciência Política, catari- lutador da nossa im uma area de econômia "Jornal do Brasil e já
nense cem por cento, é prensa, sempre voltado formada, de apreciavel transcrito nestas mes
um entusiasta da cam para o bem públióo e o densidade democráfica, mas colunas".
panha qu� iniciei para erigrande.cimento da nos- e, ao mesmo tempo, de Beneval de Oliveira
a constituição

.

de uma sa terra. boa produtividade agrá- não é apenas o moço
Sociedade de Econômia' ria, que fatalment� terá que vive mergulpado
Mixta para e:xplorar Indubitavelmente qual· de desdobrar·se, c.e Jacil nos estudos .dos proble
duas usinas sidérúrgi- quer pessoa dotada' de prever-se a ,revolução mas da nossa terra é
cas, uma em Laguna e bom senso e de espírito que tão gigantese:o, em,- um estudioso· em rela
outra em i;V{itória. Peni- critico observa a. sign� . preendimento oCf,lsiona- ção nos minerais jndis
mos a so:a ,pinião e não ficação 4!3 tão elevado rá � econôIilia .c·atari- pensáveis à nossa sQ,be
se fez de rógado: empreendimento na pers- nense e à vida econô- rania· e· a sua 'opinião a
"A repercussão favo- pectiva de sua bre�e, mica do país. consideramos valiosa.

benemérita

05 Apostolos foram vra é,·
-

muitas vezes,
os costantes companheiros' confundida com impeca.
de Cristo durante Sua vi- bilidade, que significa li
da publica nesta terra berdade. do poder de pe
Ord, o oficio dêstes car.. Oma pessoa é .impe-
discípulos escolhidos de cavei quando . NÃO
Nosso Senhor devia ser o PODE pecar.- Jesus
de pregar a todo o mundo
o Evangelho, (confó:me
a ordem recebida de
Cristo, imediatamente an

tes da Ascenção e a nós
relatada no Novo Testa
mento, )para que todos
os homens. pudessem co

nhecer as Verdades Divi
nas.- Os Apóstolos não lutar pela próprid salva- .

deviam ficar sós nêste ção tal como nós.-( A
ministério sagrado, por não ser Cristo, sómente
que então êles ou seus Nossa Senhora sempre
sucessores poderiam fà- foi livre do pecado, e

cilmente caír em erro nos isto devido á sua intima
seus ensinamentos e as- relação com a Obra Re
sim desviar a humanida- dentora de Seu Divino I

de da salvação eterna. Filho). Quando dizemo&
Cristo, que é li Sabedoria
Encarnada, não podia que o Papa, Sucessor de
permitir que Sua RevelÉl- São Pedro na Chefia da

ção fosse algum dia cor- Igreja Católica é infalível
rompida e Sua Obra Re- quando deHne questões
denlorél desfefta, e poristo Oe fé ou de _ moral, não
concedeu ao Seu. Corpo afirmamQs que êle tem a

Místico, á Santa, Igreja, impecabilidade, mas sim
isto é, aus Mestres do que não pode errar por
Seu Colégio . Apostólico, que tem a Assistênda In-
e ao Suc·eSsor déstes falível do Divino Espírito
dlé o fim dos tempos, a

graça divina da INFALI
BILIDADE.- Esta pala-

Iqreja
deve ser

(TRANSCRITO DE "A GAZETA" DE FLORIANOPOLIS)
siIeiro que os síríos são
os lideres naturals do A patriótica Câmara O financiamento é de ser imitada visto ser conrra a sua artéria
mundo árabe, do qual Municipal de Iaregué do 80% do custo do prédio, Iaragué do Sul o primei- principal, a rua Marechal
Damasco seria o centro. Sul, vem de aprovar tendo preferência pera o ro município do Estado, Deodoro. devidamente cal
"Os síríos - afirma oportuna salutar e bene- mesmo, os casados, e e proporcloner aos seus çada a paraleleplpedos,

Konder - consideram-se méríra proposição do dentre êstes os de maior funcionários e respectivas eté. à frente do modelar
os depositarios do espírí- digno, honrado e operoso número de filhos; em familias, tel benefício. Ginásio, ditiflido pelos
to islamico. Prefeito daquela impor" seguida os de maior Nem mesmo o de Flo- Irmãos Maristas. e onde
"Damasco' através de tente comuna, o jornalista tempo de serviço. rlanôpolls, Capital' do se encontra o majestoso

sua grande univesidade, e ex-deputado estadual A amortização é feita Estado, onde maiores são edificio do «Cristo Rei»,
da imprensa e, príncí- Artur Müller, proíeto que por desconto mensal de oe recursos e mais (lume- providência da modelar

palmente, do clero íslamí- foi logo sancionado, 1/3 dos vencimentos, rosos os funcionários administração do Prefeito

co, mantém contàto estendo já· produzindo acrescido do ��juro anual munlcípals, cogitou até Artur Müller, que vai de
intenso com todo o mun- aprecléveis e confortáveis de 3%, tendo sido hoje, da creação de uma terminar egora .o calça-
do arabe. benefícios. exciuido dos respecnvos lei dessa natureza e de mento da Avenida Getulio
Uma coisa que Inípres- Trata-se da Lei n. 4, descontos, como uma tão beneméritos fins. Vargas, até a Estação da

síonou ao Jornalista de 21 de março próximo providência, muito. lusra, Artur Müller, lncontes- Estrada de Ferro, cuja
brasileiro é o fáto de que, findo, eutorízando o fi- o mês de dezembro, que tavelmente, é um Prefeito frente deixou de receber

segundo êle, a Síria nenclemenre de construo é o mês em que o fun- de larga visão. Operoso, o respectívo calçamento,
está sendo governada ção de casas pare fun- cíonério precisa de maio- honesto, dinâmico, e em- quando da construção do

por homens jovens. clonérlos públicos munl- res recursos, pera dar bora muito cioso dos

I
novo edifício, dado o

Como exemplo, Konder clpals, que não possuam aos seus filhos, o tão dinheiros públicos, não destnterêsse dos que não

conta que no exercito moràdia própria. desejado presente de reluta em emprcgä-los, desejavam . o progresso
sírio já não há, generais Natal., quando se trata da exe- do lugar.
em serviço ativo. - os

I
Para cumprimento da. cução de obras públicas A construção de ceses

que mandam são os f eic.ões RB ß3sembléio bene.�érita lei, ficou. o I d�
utilidade .e benemerên- p�r.a �s fun.cionários m�-

coroneis. Prefeito autorizado a dls- era reconhecldas. mcrpais, alem de benefl-
«E estão ressentidos - d b P bl d' I I bTais coroneis são I FOI' coroada de ínteí_. por

é ver a constante ro emas como o a ciar li uma c asse a o-
- acrescenta - devido d d

.

d I t
-

M
"

l (' di dho�ens de 35 a 45 anos
I roo sucesso a iniciativa o orçamento e esnne li ns ruçao umcipe • a riosa e igne, merece ora

ao apôio que as grandes de" Idade.· do sr, Governador do à construção de casas Instrução Municipal de de todo o amparo dos

�:ç�:r���>;am 80 estado
�este momento Estadd' para a cumposi- populares e de 20% dos Jaraguá do Sul é uma poderes públicos; muito

contínua Konder - acha- ção da Mesa da Assem- bônus adquiridos do Es- des mais importante dos contribue. pare O· embele-
Nesse sentido, Konder se em preparação na bléia entre todos os

rado, Estado), e das obras pú- zamentó da cidade, pelo

�:t:la eJ;:en�a R:::: Siria ,!ma verdadeira partidos e de acordo Sabemos já ter sido bl'ces são considerados aumenro : de confortévels
revolução de costumes. com a representação entregue a chave da e resolvidos com verde- e belas habitações.

camp8llha. Jie .p.ro'p�â.n", ·,!'_�r.{}�.fteis-��;,; istettte _ M ---r __ . pri!",eira: ca�a, constr�ida ,aeiro interel5se. patriótico Nosses sinceros apl�u·�a antí-�elIifta llestiita.da o 'governo do coronel Assim, foi eleito pre-
a ��ensàs do ; Govêrrro p�r &U� $enh91'i�, que.tem �os. .a()

..

operoso Pr�feltoa ������J��,�: �!��:� Oehichalí
.

vai .acabar sidente o sr, Protoge MUOIClp�l, g�aças a ,:ssa Sido, Incontestavelmente! Ar!ur Muller e ao� dIgnos
contra o J'ornalista bra-I co,T? os trajes tipiCOS.

_
nes Vieira do PSD; 1°: I benemerlta �el, que h�-de I

remodelador de Jaragua edIs
...

que compoem o

'1'·
. Será uma revoluçao vece, o sr. Osvaldo Bul. �er cogn0'!1Inada, .de J�S- do Sul.

. .. p�t�lohco Conselho
_

Mu-
SI eIrO -. encontreI pa- semelhate á que Mustafá cão Viana, da U D N. A tlça: «�el proVIdenCiai

.

Quem hOle V:lslta a bela mClpal, pel� vota�ao e
redes

.
pIchadas pelos Kemal Pasha fez na 2a vice-presidencia to- Artur Muller», esrando o CIdade Jaraguaense, que o deVIda sançao da Impor

comuDlstas com o slogan Turquia por volta de c�u ao PT B; a la. Se fur;cionário m�nicipal ad- seu sandoso. funda�or tante .e b�nemérila lei

;�o����os os Judeus 1925. cretária ao PSD e a 2a. qUlrente, habItando d Coronel Emí�lo J_?urdan, �ue f!nancla a �asã �e
«O partido csmUIíista Na Tranjordania, Ale- a UD N.· A ta. supltmcia me&ma, c�m a sua .nume- sonhou. um dIa, ve-Ia en- m�>radla d.o. serVIdor pu-

trata de apresentar a
xandre K0!lder. enc�n' é do PR P e a 2a. do r��� famlha, e bendIzendo gra.ndeclda,. como as de- bll�o �umclpal de Jar,Sl-

Russia os arabes como
trou um paIS cUJo reI é PSP.

'

dIarIamente, em as suas maIs do Estado - en- gua do Sul.

objeto das opiniões mais orações, aqueles que não
a nação lider da luta divergentes. vacilaram em promover o
contra ,os judeus». Cran -Mufti afirma bem dos l5eus semelhan- AConvém recordar que Para uns o rei - que Alexa-:ldre Konder - tes, por meio de leis de
no estado de Israel os se chama TalaI - não tive a irilpresão de que amparo social, como esta
comunistas picham pa- passa de um enfermo ninguem o toma a serio. da casa própria para os
redes com. slogans con· mental. Para outros, a "Me fez pensar. em servidores públicos muni
tra 08 arabes. . enfermidade de TalaI é alguns dos nossos an- cipais de Jaraguá do Sul.
O· país que mais im- um boato espalhado por tígos coronelões, que se

pressionou a Alexandre aqueles que não Bimpa- ·supunha terem prestigio Trata-se pois de uma
Konder foi a Siria. tizam com o rei. . mas que, no fundo, são providência benemérita,
Acha o jornalista bra� "Quanto ao famoso tipos anedóticos." digna ,e merecedora de

de Cristo
Infalivel

não poderia cometer pe
cado, ;:Jorque Ele é uma·
Pessoa Divina, mas· nós,
pobres mortais. o mesmo

os Apóstolos, somos io
dos pecadores, e portanto
os Apóstolos deveriam

(Conlinua na última
página)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cârna"a Municipa.1
Ata da Reunião Ordinária de 18-3-1952

Aos de oito dies do mes de Março de mil
novecenros e ctncoenre e dois, pelas sete horas, ne

sala do Forum, 110 edifício da Prefeitura Municipal
de Iaragué do Sul, reunidos os vereadores: Ney
Franco, Marío Nicolini, Fredertco Curt Alberto Va·
sei, Otavleno Tissi, Herbert Schneider, Kurt H. Hll
brech, Alvim Seidel e Walter Iark, Constatada a

presença de número legal foi pelo snr, Ney franco,
Presidente, declarada aberta a sessão, e ordenou ao

snr. 2c• Secretario que procedesse � leitura da ata

I
da sessão anterior, sendo esta após discutida apro
vada sem emenda, pelo que passou a ser assinada I
pela Mesa. À seguir o snr. Presidente ordenou a IIIleitura do expediente que constou de: Oficios expe- II
dldos: nrs.: 132, 133, 134 e 135/52; Pareceres da .M.,"Comissão de finanças, Economia, Orçamento e

Contas do Município, referente aos balancetes dos 11__.meses de Novembro e Dezembro de 1951 e Janeiro
de 1952. Em discussão e votação foram eprovedos;
Oficio recebido nr, 85/52 do snr. Prefeito, encerní- I'nhendo um proléro de lei que vísa abrir um crédito

.,.

suplementar. foi o projéto enviado a Comissão de iii
finanças; Of. nr, 86/52 do snr. Prefeito, que trazia IIIincluso um requerimento do Seminário Sagro Cora-

IlÍll!lliEliIElElIil!l!iEl_ISSiII_I!

Instituto de

m�OS �. DUyi�OS - Nariz � Gar�anta
do

.-"

OH. flRMINIO TAYABES
Formado pela Faculdade do Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
Professor Catedrático de Biologia da Es

cola Normal Pedro II
Assistente' do Professor David Sanson
Chefe do Serviço - Otorino do Centro

Saúde de Blumenau,

--==--

1
PARA DIAGNOSTICO E TRATAM'ENTO

DAS

Molestias de Olhos:' Ouvidos -
Nariz e Garganta

1tste Instituto Especialisado está' Magnifica
meute Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

. Qualquer 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 DE
DOENÇAS DA CABEÇA.

--=:-::--

Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETJUOO (para operações sem

sangue)
ONDAS CURTAS (Ultra term Siemens

modelo 52)
INFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho inglez
para nebulisação no tratamento das sinu
sites sem operação). Electrocoagulação.

Diafanoscopia etc.

--==--

Gabinete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS·

.

(EQUIPO-BAUSCH·LOMB)
PARA.RECEITA DE OOULOS E

.

RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS

CI VERTOMETRIA. �

--==--

Gabinete de_JTraumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR!ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXECUTA PE-
RICIAS·CONFECCIONA LAUDOS E

DESMASCARA SIMULADORES.

--====--

Rorapio:

O Institulo funciona �e mln�a e d t8r�e
Raa 15 de Nov., 1135 - 1- andar

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
R�SIDENCIA: 1461

Ao lado da Caixa Econômica

B'U.E.A'
-----------------------------------------

ção de Jesus de Corupá. Pediu e obteve a palavra
o vereador sr, Alvim ôeídel,: requerendo a dispensa
da ida do requerimento a Comissão respetíve. Em
votação foi aprovado o requerimento do sr. Seidel
e logo a seguir o Requerimento do Seminário em

la. discussão. Um requerimento do sr. Guilherme
Hering, que foi enviado a Comissão de legislação e

Justiça. Uma indicação do snr, Seidel que foi enca

minhada a Comissão de Viação e Obras Públicas.
Um requerlmenro do sr, Alvim ,Seidel, solicltendo
inscrição em ata um voto de congratulações, ao sr.

Dr. Nereu Ramos, pela sua reeleição ao cargo de
Presidente da Câmara Federal, Em discussão e vo

tação, foi aprovado. Circular nr. 1 de Lagune; Of.
nr, 66/52 de [oinvllle; Of. nr. �5/52, de Iolnville; Of.
nr. 25/52 deSão Bento do Sul; Of. Dr. 52 de Ca
çador; Of. nr. 36 de Lages; OJ. nr. 68 de Tangará;
Of. 92 de Criciuma; Of. nr. l.l3 de Blguessú; Of.
nr. 171/52 de Porto União; Ufo nr. 46 de Campo
Alegre; Of. nr. 340 de Blumeneu. Of. 35/52 de Ara-
quert; Of. nr. 67 de São Francisco do Sol; Of. nr. (---

..-----1.

73 de Araquerl; Of. de Itajaí; Circular Dr
•. 1/52 de C A L C A DOS

Taió e uma brochura da Prefeitura Municipal de I R G'O
Palhoça. Corno nlnguern quizesse

.

fazer uso da pa-'
lavra, passou-se a discussão da Ordem do Dia. Re
tirou-se do recínto, a esta altura, o vereador snr,

Alvim Seidel. Na Ordem do Dia foi aprovado em

2a. e última discussão o projéto de lei que "Autori-Isa Iinanclemento de construções de casas pare fun-
cionários"; Com a palavre o snr, -Otavleno Ttssl, -----•• 1_

requereu djspense dá ida do proléto-leí á Comissão
de Redação, pera a Redação final. Em votação foi __........,..,_ ,..,.,,_....,..,...,.,�---.__

o requerimento do snr, Tlssl, aprovado. Com refe- í F
.

C trai �
rêncla ao projeto de lei "Abre crédito esoectl, para �

, armacla en �
indenização de instrumentos cirurgicos da Comuni- DE CARLOS HAJlFERMANJS �
dade Evang. de Corupä", foi aprovado, após dlscu- "A M A ISAN T I G A" � '..._tido, o parecer da Comissão de finanças e o pro- Av. Getulio Vargas, 218 _ Jaragoá do Sul - S. C.

�jéto lel em l e. discussão. foi aprovado tambem, o

parecer da Comissão e o projeto de lei "Abre Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,
crédito especial de Cr$ 20.000 OU a díspostção do distinto público, apresentando �, ,

serviço criterioso e Precos Módicos J
pare auxílio á construção da ponte sôbre o Rio�__..._....._.._...............

Isabel", em la. discussão. A seguir discutiu-se' o

Requerimento do Grupo Escolar "Divina Providên- ....-------••-----�----�.ela". foi depois de Iído e discutido, aprovado o

O W Id' M hparecer exarado pela Comissão de Ftnanças e o r a emlro' azurec en
I projéto

de lel, elaborado pela mesma Comissão, em '.
.

la. discussão. Prosseguindo. oe trabalhos, foram e.'A 81 .A'81lidos, discutidos e aprovados, os pareceres da Co-
missão de Legislação e Justiça e os projétos-Jeis Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
em la. discussão, elaborados pela mesma Comissão, Clinica geral médico - -cjrurgia de adultos e creanças
<.Oncedendo isenção de impostos de Industrias e

_ Partos Diathermi" Ondas curtas e Ultra-�urtas
Profissões a Helga U1rich e fróncisco Sevegnani. _ Indutotermia - Bisturi-elétrico . E1ectro.cauterização
Referente ao requerimento da Banda· Musical, foi

..1 .-.R.a.io.s_ln••tr.a.-v.e.rm_el.ho.s_e.a.z..UI.'s•. ..._

aprovado o parecer e o projéto de lei em la. dis
cussão, ,exarados pela Comissão de Finanças. Nada
mais havendo. a tratar, foi designado para a prõxi
ma sessão o dia 24 do corrente com a Ordem do
Dill seguinte: 2lJ. discussão do Reque.rimento do
Seminário Sagrado Coração de Jesus; 2a. discussão
dos projétos de .leis: Abre crédito especial de Cr$ ..
20.000,00, para auxilio á construção dd ponte sôbre
o Rio Isabel; Abre crédito para indenização dos
instrumentos Cirurgicos da Comunidade Evang. de
Corupá; "Concede isenção de Impostos. a Helga
Ulrich. "Concede isenção de imposros á francisco

Sevegnani; Concéde um auxilio de Cr$ 15.ooU,00,
em Bonus do Estado, ao Grupo Escolar "Divina
Providência"; "Concede um auxilio de Cr$ 10.000,00,
á Banda Musical de Jaraguá '; la. discussão dos

projétos de leis: "autorisa a aquisição de área de
terra parll construção de escola em Ribeirão Jarara
ca"; "Abre crédito suplementar (24.622,00)" e dis
cussão da Indicação� Alargal11ento ....

de um trecho de
rua. findo o que, foi enc�rrada a sessão, a qual
faltaram os vereadores, snrs: Willy Germano Ges
sner, Adolfo Antonio EmE'ndoerfer e Artur Oscar
Meister.

(ass) NEY fRANCO
MARIO NICOUNI

-DR REfif\TO W'f\L TER
.

MÉDICq
CLINICA GERAL - C�RURG(A - DOENÇAS

I
DE SENHORAS - PARTOS

... ULTRA SOM - Tra�amento modemo e e-fi- -

I ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum
bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos,
inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. IAfecções da pele, fístulas, varizes e úlceras ree :lO

beldes. Äsma, afecções do estômago, etc... Iii
MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento III

das Paralisias com reativação das funções I
musculares e nervosas. Atrofias, fraques.a fun- Icional dos músculos em geral, da bexiga, or

gãos digestivos, etc... ig
ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- III

CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO IBANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

infra-vermelho ...
CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros

(Jardim Lauro Mueller] esq. Rua 9 de Março
das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350
Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C.

•

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMB81GUEIßA MINANCORA
Verrnitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante / e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças

.

e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LlJMBBIGOEIBA
•

MllfAlfCOBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios "Minancora

- JOINVILLE

I
são os melhores e mais baratos

PRODUTOS DA

INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.

CAIXA POSTAL 11

JA R A &11 4 O O SUL - Sanla Calarina

Celso Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

SÃO fARNCISCO DO SUL - Santa Catarina
Caixa Posta 35 - End. Tel.•BRANCO•• Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

Despachos de importação do extrangeiro é por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarq.ue e reexp3rtação, bem como todos os serviç'ls
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritótio e técnicos.

Dispõe de
-

páteos PB'�a depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado·
rias em geral, junto aos tr_pichel! ..� embarques na cidade.

EDcarrega. se de - Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras

Despachante das principais firmas do Estado e

dor '-stados Vizinhos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



--OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 13�4-1952
-

(<'Vale a PenaSa'ber•••» 0e18lac�.Duiliar de PI"C� f� Jarllud �o Sli
60.000 criança. serão I da Organízação Mundial Preparar· um 'estudo geíros pelo. oontrõles A T E I ç A O ·

acolhidas 'nas . escolas' de Saúde. sôbre férias pagas, me- alíandegäríos, foi o ob-
que as Nações Unidas e -x- didas de segurança so- jetivo das duas conven- Para quem Interessar possa, transcrevo abaixo
a UNESCO abriram no A produção de aço na cial e duração de tra- ções ínternacíonaís ela- na íntegra, a Circular ora recebida, que tomou o n,

Oriente 'Médio, graças à Europa (com exceção balho, na aviação civil, boradas pelo Comité de 1/62, de abril de 1962:
generosidade dos vísl- da Rússia) atingiu 67.9 e fazer uma revisão da Transportes Internos da Circular n. 1/62 Florianópolis, Abril de 952.
tantes que afluiram ao milhões de toneladas Convenção Internacio- Oomíseão Bconômica pa- Senhor Delegado,

I"Palaís de Chaíllot" du- em 1961; ela foi 11.7% nal do Trabalho de 1939 ra a Europa em colabo- Como deve ser do conhecimento de V. S., estáraute a recente reunião superior à de 1950, nos sôbre duração de tra- ração com a União In -

seguindo seus trâmites no Juizo de Direiro da la.
da Assembléia Geral da informa o Boletim Tri- balho e repouso em ternacional das Estradas Vara, nesta Capital, uma ação centra o Estado de
ONU, e compraram sê- mestral de Estatísticas transportes rodoviários, de li erro, e assinada ôenra Catarina, movida pela União Brasileira de
los e bónus da UNESCO. do Aço. estão entre as recomen- recentemente em Gene- Compositores (UBO), que pede a Indenlzação de

�x- dações feitas pela Co- bra por 8 países. Cr$. 100.000,00, por preluízos causades pelas euro-
O Irã e a Turquia missão de Transportes .

-X.- ridades policiais do interior, que teimam em não
Coordenar os serviços acabam de ser Incluídos Internos da Organização Estatísticas publicadas cumprir o que determina o Art. 88., do Decreto-Lei

anti-venéreos dos países' no sistema de Bonus da Iljternacional do Traba- pela Organização de federal n. 20.493, de 24 de J,neiro de 1.946, que diz:
da bacia do Reno e UNESCO, que permite à lfio, recentemente reu- A viação Oivil Interna- «O Serviço de ôensura de Diversões Públicas
ajudar na criação ou instituições ou orgãos nida em Genebra. cíonal revelam que o não aprovará programas de-,�isquer audições
desenvolvimento de cen- competentes, de países -,-x- tráfego de passageiros musicais, representações artísticas ou difusões ra-
tros para diagnóstico e de moeda fraca, com- Desde 1945, 22 Esta- na �viação civil em dlofontcas em casa de diversões em lugeres de
tratamento dos barqueí- prar livros, filmes edu- dos concederam à mu- 1961 foi quase o dôbro reuniões pública ou coletiva, pera os quels se pa
ros, é o programa da cativos e material cien- lher a igualdade polítí- do: de 1947, tendo o

gue entrada, ou por meio de convites, ou quando
Oomissão Internacional tíííco em países de moe- ca. As mulheres têm transporte de mercado- constituam atração pública, com ínrulto de lucro
Anti-Venérea do Reno, da forte. atualmente o direito de rias triplicado em rela- díreta ou indiretamente, sem que oe mesmos pro,
criada sob os auspícios -x- voto' em 56 países. Em ção '80 mesmo período, gramas preencham as formalidades legale e venham

alguns, ela só pode vo-' -x- ecomperihados, cada vez, da autorização do eutor
tar em eleições muníeí- 48.096.780 dólares é o

ou de pessoa sub-rogada nos ;cjireitos des�
pais; em outros, o di- montante do orçamento

, Paragrafo único - A apresentação de certifi
reito de voto só é con- das Nações Unidas para cados de censura cinematográfica não dispensa, a
cedido sob certas. con-I 1952, aprovado pela As- da prova de eutorízeção do autor ou de

-

pessoa
díções. Em 15 países a sembléía Geral. sub-rogada nos direitos dêste.e
mulher ainda não obte- -x-

'

Agora, meís do que nunca, antes de autorizar,
ve o direito de voto. Foi assínado na Séde quaisquer diversões públicas em que sejam execu-

-x- da ONU, entre o Irã e rados números musicais, V. S. deve exigir a provaPara uma melhor utí- a Organização Interna- do pagamento dos direitos autorais.
Iízàção dos Produtos da cíonal do Trabalho, um No sentido de firmar orientação uniforme sobre
?esca. Todos os meios novo acôrdo de assís quals os casos em que tome-se exigível, por partedevem ser utiliz�dos tência técnica, relacío- das autoridades policiais competentes, a apresenta
para aliviar a fome que nado à inspecção e a çäo da prova do pagamento do direito autoral, parereina em diversas re estatísticas do trabalho. fins de expedição de alvarás ou aprovação de pro-giões do mundo. Os ' --x-

gramas. curnprerne levar ao conhecimento de V. S.,.
produtos da pesca em A República Domini- face á legislação, pertinente (Decretos federais' n=",
alto mar, de pequena cana doou ao Fundo In- 4790, de 2-1-1924, 5,492, de 16-7-1928, 18.527, de
consumação em certos ternacional de Socôrro 10-11-1928, e na., parte aplicável, pelo regulamentocontinentes, poderiam à Infância a importância baixado com o Decreto n. 20.493), que em qualquervir a constituir um com- de 50.000 dólares, que diversão pública, compreendida nesta expressão os
plemento alimentar apre. corresponde ao quarto diversos setores como, por exemplo, betles públicosciável. O arengue. por donativo feito por aque- ou em sociedades, rádio, cinema. cabaret, boit, parexemplo, poderia ser Ie país a essa Organí- que, etc, mesmo nos casos que seja gratuito o
utilizado na preparação zação da ONU. ingresso, o que aparentemente induz inexistir intuito
de novos produtos a se- -x- de lucro. deve set exigida. pera a sua realização, a
rem introduzidos na A 13 de Maio terá

prova de que foram satisfeitos as obrigações de-Ásia e África onde o início a 14a. Sessão do correntes do direito em ceusa _ o autoral -, desde
regime alimentar é in- Conselho Econômico e

que, para excessão salientada, os musicos, execu
suficiente. Os países Social das Nações Uni- tentes ou transmitentes. sejam remunerados pelobanhados pelo Atlântico das, que será a única trabalho executado {§ uníco do arr, 26, Dec. 5.492).deci1iram pois preparar do ano de 1952. Em sua
um estudo sôbre esta ordem do dia constra,
questão, com a colabo - entre outros assuntos, a

ração da FAO (Organi- admissão do japão à
zação de Alimentação e Comissão Econômica
Agricultura. '

. para a Asia o o Extre
DlO Oriente, na, qualida

Alguns ,trabalhos· de de 'de membro associa;.
pesquiza no domínio da do.
pesca jâ foram feitos -x-
em diversos países, mas Queda na Produção
faltava a coordenação Mundial � Aumento das
das informações pôr um Exportações.
organismo internacionq,l. Segundo dados forne
Para isso foi criado o cidos pelo Boletim Men
comité sôbre o trata- sal de Estatísticas da

I
mento do peixe, que ONU para o mês de
estudara primeiramente Janeiro de 1952, ja pro
a preparação de proQ.u- dução mundial de mi
tos da pesca para- o nérios e artigos manu-
consumo das populações faturados baixou em 2%
de regiões tropicais. a eótre o 2°. e 30 .. trimes-
embalagem desses pro- tre de 1951. Verificou se ......_ . _dutos para entrega ao entretanto 'no 10. se
consumidor, a refrigera- mestre d� mesmo ano
ção do

_ peixe. e sua um aumento important�
congelaçao, q�ando em nas exportações mun-
grandes quantIdades. diais (com exceção da

-x- China e dos países do
A hidrofobi� esta em leste da Europa entre

franco declímo em Is- eles) que atingiram 38
rael desde 1950, quando milhões de dólares corn
o Esta�o, �uxiliad� pela parado com 25 milhões
Orgamzaya_? ..�undial de relativos ao mesmo pe
Saúde, lDIClOU contra riodo em -1950. Deve-se
ela uma intensa campa- essa diferença tanto à
nha#O númerQ_ de casos alta de preços como ao
em animais caíu de 100 aumento no' volume das
para 10 por ano. exportações.

-x...::.
A adesão da Birmânia O Boletim registra,

ao Fundo Monetário e alem disso, aumentos na
Banco Internacional ele- produção mundial de
vou a 51 o número de produtos de base e ele
Estados que compõem tricidade (executanao-se
essas duas entidadeR a URSS), na extração
especializadas das Na- de carvão que foi nos _

ções Unidas. 9 primeiros mêses de
-x- 1951, 5% acima da do lhões

Reduzir a perda de mesmo periodo de 1950, tricastempo ocasionada à e na produção de aço
tren,s de carga e passa- calculada em 131.4 mi- ano precedente .

....

-x-

t Agradecimento
Profundamente consternados comunica

mos a todos os nossos parentes, amigos e

conhecidos, o falecimento de nossa querida
mªe, sogra e avô; ,

Anna Hass Raduenz
ocorrido no dia 7 de Abril, com a idade
de 58 anos.

As familias enlutadas vem externar por
este meio 05 seus slncéros agradecimentos
as pessôas arnlges e vizinhos que presta
ram o seu valioso auxilio e a confortaram
durante o transe por que passaram, assim
como agradecem a todas as pessôas que
enviaram flores, cartões, teleszramas e co

roas, e acompanharam a querida falecida
até a sua última morada.

'

Especialmente agradecem. ao 'Pastor
Waidner, aos Drs, Benno Knudsen e Wal
demiro Mazureehen e as bondosas enfer
meiras do Hospital São José.

Waller Weller e Família
Harlwio Raduenz e Família
8enAo Raduenz e Familia
Leonl Raduenz

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

t radeSBIzelue und· HUlksalDlg
Schmerzerfüllt tllilen wir uns�ren Ver

wandten, freundßQ und Beki.lnn�n mit,
dass unsere liebe Mutter, Schwiegermuller
und Orossmutler,

Anna Hass Raduenz,

)

uns am 7ten. April, im Alter
von 58 Jahre durch den Tod entrissen
wurde.

Die trauernden Hinterbliebenen danken
hiermit alle Freunde und Nachbarn dir uns

hielfreich zur Seite standen, sowie die uns

Blumen, Klirfen und Tdegramme zusandten
und der lieben entschlafenen zur letzten
Ruhestätte begleiteten.

Ferner danken wie Herrn Dr. Benno
Knudsen, Dr. Waldemiro Mazurechen und
die güligen Schwestern des Hospitals São
José,

Ganz besonders daaken wir Herrn
Pastor Waidner für die trostreichen Worte
im Hause und am Orabe.

Waler Weller u. Familie
Harlwio Raduenz u. flmilie
Benno Raduenz u. Familie
Ieoni Rlduenz.

Nachruf

Traurig trug man Dich zq.m Grabe,
Treugeliebte Mutter._
Unsere lieben Tränengabe, Folgt Dir

ketz,t zum Grabe,
Liebe hat uns vereint; Jeder der Dich

gekannt hat geweint
Schlumre sanft im kuehlen Grabe, an

dem wir, jetzt trauernd stehn
Unsere Hoffnung bricht nicht ab, denn

droben giebts ein Wiedersehn
Bei Gott ist Ruh, im Leben Schmerz
Ruhe sanft Du treues liebes Mutterherz

Huhe Sanft

,Esclareço a V. S. que, devidamente registradas,
existem duas Sociedades incumbidas de promove
rem a defeza de seus associados:- a União Brasi
leira de Compositores (UBe) e a Sociedade de
Autores, Compositores e Editores de Músicas
(SBACEM), tendo esfa nomeado, agora, um advo-'
gado, que já ·iniciou suas atividades, conforme co

municação a êste Serviço.
./' Quando um dos agentes daquelas Sociedades
comunicar por escrito, que alg'uma pessoa ou

empreza se negou a pagar o direito autoral, V. S.
solicitará instruções a esta Chefia, que indicará o
meio legal de punir o infrator.

-

Aprovo: Cordiais" Saudações
Ass. Luiz de Souza AS8. P.nlo Cal/ado Flores

Sec. SEgo Pub!. Ch. SCDP.

JOSÉ lZIDORO COPI
Delegado Auxiliar de Polícia

Edital de Protesto
Faço público que se acham 'em meu cartório

para serem protestadas por falia de �gamento na

d.i1ta do vencimento Uma Nota Promissória no

valor de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) e
Uma -Letra de Câmbio no valor de Cr$ 23.000,oG
(vinte e tres mil cruzeiros) em que é Avalista e
aceitante Domingos Passos Santana e Credor o
Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina
S.A., e como o Avalista e aceitánte residente fóra
desta Comarca, pelo presente o intimo para no

prazo de 3 (tres) dias pagar ou dar as razões por
que não o fa,z, ficando desde já notificado dos
'referidos proteStos si não o fizer.

/

Jaraguá do Sul, 10 de Abril de 1962.

Mário lavares da Cunha Mello
Tabelião

IMPUREZAS DO SANGUE?

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DÖMINGO DIA 13-4-195� - 4

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS, Um terreno com 50metros

de frente por 100 de Iun-
INFLAM A ç Ö E S, dos, sito a Estrada Geral,

zona Rio Molha.
C O C E,I R As, Vende-se também o mes-

I R A S mo em duas partas.F R I E , Tratar com o sr. BIos-F,az dPÚbFliCO qdue se enconêtra. abeúrtbal. na aSrea- NUNC r'\ EXI'STiU IG 'U R,L ES P I N HA 5, ETC. feld.
,eretaría a azen a a c oncorr nora puoucap..., Rua Presidente Epi-a exploração do Serviço de Loteria do Estado,

tacio Pessoa 68, nestamediante as formalidades e condições seguintes: ,::::::::'::::::::::::::=::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::-.:::-::::::::::::::::::::::::�� cidade.1 - As propostas serã� .recebidãs e abertas ii

d d '5 A liàs 15 horas do dia 8 de MaIo do corrente ano, ii Empr. Sul Brasileira de Eletreci a e __:
:1

_

no Gabinete da Secretaria da Fazenda. ii ii
II - As propostas deverão ser acompanha- !l :M:.A:rJR.IZ: JO][NVILLE ii Cartões de Felícítaçõesdas dos seguintes dooumentos ; li Para à n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: jt Imex Internacional Ltda.a) fôlha corrida e atestado de bons antece- !! Umä linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii

dentes, entendendo-se' que quando S6 tratar de 'lf:1 rotação, de 1 a 97 HP, para 2201380 V. 50/60 eielog. APARELHOS QE MEDI- :::.;.: .........

sociedade, essa prova será exigida de cada um çÃO.:.... Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS _

dos sócios dirigentes;
.

ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- li Precisa • seb) quitação de impostos federais, estaduais ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de i! :_.-

e municipais, mediante certidão negativa passada H
uz e torça de qualquer capacidade.

.

li Padeiro, uue saiba �por aCu)toprriodvaadedecoCmaPpeatceI'���e financei.ra pela pr<?- illl A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de :.�..;. trabalhar �m todas :
- instalação de luz e força. qualidades de pães, i:

•

priedade de bens equivalentes ao triplo do pre-
com -bom ordenado,mio maior, a que se refere êste edital.

,

: recebe emprego na :III - Os bens para efeitos da prova acima • :
exigida, deverão constituir-se: r@!®®Y@)�®Y®@!@@.i.®®r®@Y@®i®®1'@)@r®@r@)�li .; Padaria Brunlow !.

a) dois têrços de imóveis aceitos pelo valor
B R -d R f - d @J : Joinvile..:relativo ao pagamento do impôsto predial ou ter- Tosse, Asma, reaquíte, ouqui äu, e es ria 05

� i i
riIOri:j' �·�:8;:::.an�� ��u!';,�o ::I:!iJ� pÚbllca.1 TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPHftUUO HfSPIRHIÓRIR � ==:::�:=:federal ou estadual.

m ;
.� �.

IV - Os bens instituídos em garantia, não. • Encontram alívio imediato com o uso do • • f,i Tome o saboroso It!'!poderão ser alienados pelo prazo da concessão.
I á I I t

. V - O concessionário caucionará, no Te- iSl
_

n C O In P a_ p_ ,

V e

��. i:.I.':I::: C A f B I U EHlfIf:,:I:souro do Estado, a importância de Cr$ 1 00.000,00 �
_

_ "��U�ln��ir�d��ar.m títulos da

di,vida pública, es-I Pl!llOfill dI! Hnglen Pl!lnll!nll! � l��:::::::::::::::::��:::::::::==::::::::::ti
, VI -=--Os prêmios da Loteria oscilarão entre � ,. .. @jCr$ 100.000,0� .e C�$ 400.0�0,00 po��ndo_ ser

� O PEITORALMAI§ CONIIEUIDO NO BRASIL �alterado o premio maior, medlan�e solIc�taçao ,do �
• • • • • • • • • �U��!n\\lii\ua\�Pconcessionário provada a capacídade Iínanceíra i'{®�®.i.®®J.®®4®@J@@i..®@.i®@..i®@.i®����Q

para tanto.

anos.VII - O prazo da concessão será de cinco
��c::::><::>:s>c:::::::ac::::::=lICc><:>c:::=ac:=>O:::::::-C::::>8(j� Procura-se Cr$20.000 00VIII - As propostas dos concorrentes se- 00D V:.. 00 '

rão devidamente, seladas e apreseDtad!lS' em O r• Julio Doin lelra O pera te. hlpotéca numacarta fechada, acompanhadas dos conhecímentos
M É D I C O O casa em Ioíuvlllede caução de que trata o item V dê te edital. OIX - Os prêmios em caso algum poderão Especfellsta em Olhos, Ouvidos, 'Nariz e Garganta.

O Informções nesta rede-
corresponder' a. menos de 70% sôbre o valor

de�
O PORMADO PELA PACULDADE DE CfENCIAS MÉDfCAS

�
ção.

'

cada emissão, devendo os planos ser submetidos DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO PEDERAL _

à aprovação da Secretaria da Fazenda e do Ex-Assistente na Policlinica Geral do Rio
----------

Delegado Fiscal do Tesouro Nacional. de [anelro; na Caixa de Aposentadoria e Pen- p._,. A'

dX A
-

d Loterí â f lt t I V5ôes eCODomlCOS a- extração a o erra ser er a nes a
sões da Leopoldina Railway e no Hospital afamada marca «Reis»Capital sôbre à inspeção de um funcionário do O São João Batista da Lagôa, Curso especlelí- O gaitas plenades Tode,Govêrno.

O
zado. em Tracorna no Departamento Nacional

O chini e Hering de todosXI - A fiscalização das extrações da Lote-] de Saúde. Estagio no Instltuto Benjamin Cons- h" dría do Estado, será paga pelo concessionário e os tarnen os tem a ven a

�
tente pera cégos, no Rio de janeiro. Receita

�.não será inferior a Cr$ 60.000,00 anualmente. de oculos _ Angto-retlnoscopíe (exame de fun-
-

na Casa Real.Para êsse fim o concessionário recolherá do de olho pera, dlagnostlco e controle da
ao Tesouro, antecipadamente, a referida quota. pressão arterial). TRATAMENTO E OPERA-

--------

XII - O concessionário localízará a Loteria
O ÇOES NA ESPECIAL.IDADE. HORARIO:- 9 ás

� Comércio e Indústriaem prédio apropriado e com Iugares ao público 12 e de 15 ás 18 horas. CONSULTORIO:- Rua
para assistir os sorteios. O do Principe, esq. da rua das Palmeiras. Altos

O Schrnitt S/A.XIII - A extração será feita por meios de
fiO da Casa Richlin - J O I N V I L E. -

Oglobos dde crista�, tm�Vidos à eletricidade e bolas
U<i<:> C::::::::(i) Assembléia' Geral Ordinária'numera as por In erro.
s <.:::oC:::::OC:::::::C::><::::::OC:::::::-C:::::::=IIC::::::::oc::::o-c>::::::::;:ac::;::.c::::::r(!JXIV - O concessionário se obriga a reco-

- C O N V O C A O Ã Olher como beneficio anual mínimo, aos cofres
públicos do Estado,' a quantia de Cri 300.000,00,
que deverá consistir em quotas liquidas e certas, IXV - O recolhimento do beneficio anual, m.. a
deverá ser efetuado mediante prestações trímes- >

I iJ�' I
"'l1li

trais, iguais e adiantadas até o. día 5 do mês de
I > f. _ �;§ ;.:

. janeiro, abril, julho e outubro de cada ano. lU... \ � • :3 � ºXVI - O concessionário, não pederâ trans- Q
,

= ... � '5 6ferir o contrato da exploração dêste serviço de cC' CD II rn ... Z
Loteria do Estado sem o consentimento do go- i2 �

_ , .E! .. '

� � .( 1) Exame, discussão e aprovação de contas, re-

vêrno, sob pena de ser consid'erado rescindido o " t..g_s � _ ' == 15 ii :: latorio da diretoria, pareceres 110 conselho
contrato e perder a caução, � E o o.f � I « � J1 CI! fiscal, balanço, conta de lucros e perdas re-

XVII - As propostas serão examinad8-8, cC � g'i§ t 'W JiilrD'� � � � lativas aó exercicio de 1951.
recebidas e julgadas por uma comissão de trÊs cC EU�-.. ..g::: '! 8 � 'ii � 2) Eleição do Conselho Fiscal.
membros, nomeada pelo Govêrno do Estado.

lU 8, o
o � e

_ "" o: CII Q._ 13) �ssuntos de interesse social.
XVIII - As dúvidas por acaso surgidas O

!:!�< 0-8 = eS .. � � -- 9.
Acham-se à disposição dos senhores acionis-neste edital, s,erão esclarecidas pela Consultoria S�""o� � I ., ii :; :l

99 d10-, - "" Q. e- � tas, os documentos a que se refere o art. o
. Jurídica do Estado. r

'" Ec... � ô:; � fit) CI!

decreto lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.,� 51 B.i}! U \ M :LI, j .,a:!Secretaria da Fazenda, 24 de março de 1952,

O� l.2!·ä i '2fIi'
J§! "�] � Jaraguá do Sul, 20 de Março de 1952.

Rosárla Bento de Carvalho, Auxiliar de Secretaria, ,. E'" fl·
JE:- �-= � < � ARNOLDO L..SGHMITT - Diretor-Presidente,

::::,=,=--====�====== � �H!l � � � � IF"::�':_::::�:�':':=_::�:'=''''·i ii U"õ u-.2 f:! :i , ii

I Ie r @ § Iij IDl IE Y IE RI II � �ln: II Aurq.a���,A�o�� S. A. III
'

li i! ::

R
RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II ..:0:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::'"::::::::==:::::::::::::::::::::::�":::: II Oficina Mecânica e Posto Texaco Uii JARAGUÁ DO SUL BTA. OATARINA ii fi Bit BEIl.O •••8SIIl Ü II Serviço FORD A\ltorlSado H

Iii!" Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, 1'::1 j= II !I
b tf I

. . . j!! Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre ,i:1 Consertos e Reformas a preços razoa'veis f'com us ve e acessorlos. H :1 I: i� i!Lubrificação-carga de Baterias etc. Ii !i Operações - Doenças de senhoD�s - ii li executados por pessoal competente ii!i II CUnlea Geral - Parlo sem ur 'f'i ., '!CONSÊRTO - REPORMA e RBTIPICAÇÃO De AUTO· fi ii
'1

!: !:
• " 11' .•1 .•i,1 Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Oaliosa li ii ' HMoveL e CAMINHA0."

I' Solda Elétrica e á Oxigênio ..li li Consultório e Residência: li ii '. . . IIli ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant 'ii ii CombustJvel e Lubnhcantes iiSERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO Il ii . ex-residência do Dr. Luiz de Souza .ti !f ,

.

" J.'l,:

"'" l:'" :.t •• • ::. __ .::;'•••••••••••••_- _•••••••••• 11 _ _••:••••••.._••••••••••••_••••••_.......•" '.J' '�i .••••�•••••••••.••••••••••.••••::= ..:::::::::::::::::::::::-..-::::J:::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::I �:::::::�::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::=::::.::.::x •••_._.............. • _ ••
.., .....•..._ _.__ __ __ __ ......••.._ _ __ . .. - _ _....... ..

Por este edital de convocação ficam convida
dos 08 senhores acionistas a se reunirem, em As
sembléia Geral Ordinaria, em sua sede social, situ
no Kl. 4 da Estrada Jaraguá, Blumenau, em Ja

raguá d� Sul, Santa Catarina, às 15 horas do día
26 de Abril de 1952.

.

ORDEM DO DIA

fdllal' de Cancorrlncia- Pdblica para flPlora
cãO dos Servicos de- loteria do fstado

de Santa Catarina

VENDE-SE

.A, 5 i· F I L I S.
t U'MA OC>ENÇA GRAVII8lMA
MUITO PERIGOSA PARA A "A.
MI!.IA E PARA A RAÇA, OOMO
UM BOM AUXILIAR NO TfilATA.
MENTO otsSE GRANCE ",AGELO

I' USE o

REUMATISMO
E8CR6FULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú--L C E R A 8
ECZEMAS
FERIDA8

DAATfi.JOS
MANCHAS

"ELIXIR GE NOGUEIRA �
CONHECIDO HÁ JS ANO.
VENDE-SE EM 160A PARra.
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OORREIO DO POVO' - DOMINGO DIA 13-'-195� - 5

Obras

Tubos

-
I

Declaraçao
'

Públicas Prefeitura Municipal
Para 08 devidos fin8 de .lar_guê do Sul

declero.aosmeus clientes
_ .. .

e ao público em geral I?ela�ao dos Devedores da PrefelturG Munlclpal
que nesta data vendi aos de Jaragua do Sul de Impostos e Taxas diversos e

srs. -: que se acham inscritos em Divida, Ativa. O não
Moisés Tomezellí & Cia. pagamento dos respectivos debitos, no prazo de 30
estabelecidos em Guarä- (trinta) dtas a contar da data da publicação, impor
Mirim, a minha fábrica tará na sua cobrança executiva.
de móveis e esqua.drias, Letra F
sita na mesma cidade.
a qual continuará a exer- Fermíno José dos -ôantos Boa Vista
cer o mesmo ramo.

>

Francisco stecker Rib. Grande do Norte
Guará-Mirim, 1. deMar- Frida H. C" Kellermann Irepocú-Hense

ço de 1952, Frederico Bier Tifa Rapé
Reinaldo Tomazelli. Frederico Staudt

do Relatório do sr. Prefeito Municipal
As principail obr� públicas levadas a efeito foram as segulntes.

-

1) ..ultimação da ponte sobre o Rio Jaraguä, na estrada Oaoílda, cujas
obras datavam de leis (6) anos atraz.

'

2) Ampliação e remodelação do Oemitério Municipal, onde foram gas
tos, além de Cr$. 4.500,00 na aquisição do terreno, mais Cr$\ 12.395,50. Fo-
ram alí plantadas 134 arvores ornamentaís.

'

O serviço de remodelação deverá ficar ultimado no corrénte ano.
3) Pintura e serviço de reforço na ponte metâlica «Abdon Batista».
4) Aquisição do terreno pertencente a dona Berta Weege para amplia

ção. da Estação Rodoviâria, pintura e remodelação interna da mesma, pelo
preçó de Cr$. 30.000,00.

5) Ateçro e alargamento da Rua, CeI. Procöplo Gomes de Oliveira,
serviço esse ainda não terminado.

,

6) Aquisição do terreno de Lothar Sonnenhohl para construção da
Avenida Getulio Vargas, por Cr$. 10.200,00. -

7) Construção do paredão e muro no , boeiro em terras de Fubke, á
Estrada Nova, que custou Cr$. 12.395,00.

8). Constr., na cidade dos esgotos, nas ruas e propriedades seguintes:

Propriedade
Alfredo Mann
Alexandre Haake
Com. E. Lutherana
J. M. Mueller & Cia.
Oswaldo Klug

:-�:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,\
II Peça semp're ii

li Cu É BAUER II
II ::

�::::::::::::=::.::::::=:::::::::::::::::::::::: -:1)
LCicalizaçãc e Terreno

.

Rua CeI. P. G. Oliveira
Idem

Rua José Bonifâcio
.

Rua CeI. P. G. Oliveira
.

Rua Mal. Deodoro

8 tubos 20x1,00
8 «. 30x1,00
11 « 40X1,OO
2 c 20xl,00

22 « 20xl,00

Foguetes marca
Bomba Atômica

Imex Internacional Uda.

Sohn & Leber - CeI. P_ G. Oliveira (para eanalisar aterro)
G. Spengler - Domingos da Nova (entrada)

,

B. Mahnke e Gumz Elisa Stein (canalisar esgoto)
Camilo Piazera nua Projetada (oanalisar a rua)
Cemiê.ério Municipal - Rua Nova (canaJisar a mesma)
Serraria Behling Abdon Batista (emenda de um boeiró)
José Panstein Rua R. Branco (emenda de um boeiro)

Fabricação dos aeguíntos tubos de cimento:

395 de 20 cm. x 1,00 m. 140 de 40 « x 1,00 m.
307 de 30 « x 1,00 m. __!Q de 60 « :X: 1,00 m.

Total 882
Foi organisado o plano de pavimentação de diversas ruas, cujo serviço

deverâ ser iniciado 110 próximo ano, fixadas as indenisações até 24 presta- João Dalpráções, conforme a importância ã pagar e tudo de ac6rdo com IS determiná- Machinas de costura de Julio Rosa
ções do C6digo Tríbutärío.

, 'pé' e menuaes diversos Joaquim de Souza
Para esse fim [ä foram adquiridas 22.568 paralelepípsdes, 499 m3. de tipos V. S. encontra na João ßenkhardrpedras britadas e 401 m3. de areia. Case Real defronte ao José [amlnLogo que se dê inicio a construção serão para aqui canalisadas as pe- eine Buhr. Iuvenal Picolidras já contratadas em São Fr.ancisco d� Sul, Joi!1vile e Itap�cuzinho'..

-

José Antonio PesserlnoAs .pedras de .Itapocuainho serao fornecidas pela firma Arnoldo ',':i:::::::::·:: ..:::::::::�':!:::::::::::::::::::::i: Iardellna RosaSchmitt SIA.,. a �azão de C;$. 1,10 por cada colocada em local onde as pa- ft Nas suas compras
....'::11 João Mosca

guem os caminhões para o transporte. . li. ii Ioäo O. MüllerA firma referida obrigou-se a construir 7 kl. (Kl. 1 a 7) da estrada ii prefira sempre - ii
para Campo Alegre com 08 resultados da venda dos paralelepipedes. ii P- ß f t R ß U I H !l

Com referência a éssa rodovia, devo também ressaltar o espírito de ii II . ii
colaboração dos snrs. Adolfo Emmendoerfer e Walter Gosch, que tomaram :!�

.

'Í�l
a seu cargo a construção de 6 KI. (Kl. 7 a 13). - i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

39 tub. 20x1,OO
3 « 20x1,00
56 « 20x1,00
7 « 30x1,OO
7 « 30�1,00
2 « 60xl,OO
2 c 60x1,OO

Façam suas eco

nomias depositando-
.

as na «Caixa Eco
nomica f e d e r a I »,
anexada ao Deperta
menro dos Correios'
e Telegrafos desta
cidade.

'

Ho PIUO em 18rll

O plano de pavimentação é o seguinte:
Rua Cumprimento M2.

Mal. Deodoro da, Fonseoa 959,63
"

7.233,1676
Avenida Getulio Vargas 444,03 4.428,0413 "

Padre Pedro Franke 198,61 1.324;8845
Mal. Floríano Peixoto 125.36 1.282,3891
Angelo Piazera 131,9� 793,1140
'D. Pedro II 79,5 626.6250
Oel. Emilio C. Jordan 171,55 1.252,5533
EstaQão Rodoviâria 67,19 -- -

Área da Prefeiiura 8.367,1716
Total. Geral 2.177,92 25.307,9454

FRACOS E AN�MfCOS I
Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVElftA"

láprtpdI.kiII ....
Tos...
Res'rl.d..
Bronqul...
Escrofuto..

,
- Conv.lescenç••

VINHÓCREOSOTADO
é: UM .IIRAItOft DK SAÚOB.

_!

No ano a que se refere êste relat6rio, foram construidas no munioípio
104 prédios o que equivale a 2 por semana. Dêsses 60 ·foram de alvenaria e ._"-(e._"-(fJ._"-(fJ._"�"""'-«I

44 de madeira, 15 foram construidas em Corupâ e 89 no primeiro distrito. Cure !leus males e poupe seu

54 na zona rural e 50 na urbana. FOt'am ainda Öonoedidos 6 �didos bom dinheiro comprando na

de construções para fudustrias. FARMÁCIA "NOVANo mesmo ano foram deferidos 112 pedidos de «habite-se» e 19 pedi-
dos de alinhamento e nivelamento para calçadas e muros. de ROBEBTO M BORST.

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

gos à preços vantaj.sos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
�ar-�I

C Dr. Norberto RodoHo Schlemm�

Livros, Romances etc.

---�A.VÓ! MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA.
(OU REGULADOR VIEIRA)

A' MULHER EVITARA DORES

ALIYIA AS CÓUCAS UTERINAS
, 5mD'."•••• com vanta,am pa1a
'tombllte, •• Irr.,.ularidades dai

funf6.� periódicas du .enhoras

é Ç.lmsnt. II I.,ulador de••••
I'un96••

,

FLUXO-SEDATINA
pol. alta C6mprovGdll ,'Icicta •
multo ,.o�l1ad.- Deve ••r ullua

com conflanqa

fLUXO..SEDATINA
DCOllTRA..8B •• TODA PARTE

Imex Internacionai Ltda.

Form'ldo pela Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade do Disttito Federal

Ex-assistente na
- Clínica Cirúrgiea e Gine

cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex-in
terno no Hospital N. S. do Socorro ào Rio
de Janeiro.
Clínica �édica; Cirurgia Geral; Partos; Mo-

léstias de Senhoras.
'.

Consultório no Hospital Jesus de Nazaré,
, em Corupá neste município.

Consultas das 81/2 ás 12 e das 15 ás 18

1
horas.

. '",' i
-�-�J,

Letra G

tifa Hermann
Tres Rios do Sul'
Poço d'Antl!
Estrada Iaragué
ltepocuzínho

Gustavo Rasch
Gullhermlna Rosa
Guilherme Steffens
Guilherme Krutsch
Gertrudes Bernhardt
Gustavo Hertel
Günther Werner Gosch
Geny Elchstedt
Geraldo Bratz
Gustavo Borchardt
Guilherme Plske

Letra H

Rua D. d'Nova
Macuco PeqQeno
Séde
Rio da Ruz
Jaraguá Alto
Itapocuzinho

Hilario Plezera
Helmuth Bachmann
Herdeiros Justino Quadros
Herdeiros de Berta Roeder
Hilda Glese
Herdeiros de José Dalprá
Hildefonso W. Reiner
Helmuth Krause
Horacio Gabriel
Herdeiros de Zigold Voigt
Heinz Zahler
Henrique Engel

Rio dá Luz
Séde

Letra J

Itapocuzinho
Tres Rios do Sul
ltepocu-Hense
Rib. dos Hungeros

I

Iaragué do Sul.

Retorcida
Morro Ieragué

ôéde
9 de Abril de 1962.

F. VOSGERAU
Dir. Dep. Fazenda'

(8cOMíRililllOß�'����':=�=-=11
.1.1 R. Mal. D�oro. 136 • Cx, 19 - Tel. 51 - Jara,,' do Sal

.1.1.. Contratos, distrátos�tas, Balanços e com-
-I'ii plera assistência técnica conrébll, lurtdíca re ii

li fiscal. Escrituração frscal e comercial. Servi- H
ços comerciais em geral.

Corretores da ç. 'Jae. Seguros «Ipirangb: operan-
.

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden
res do Trabalho, Acidentes Pessoais. Trans
portes, Automóveis, Responsabilidade, Civil 'e
Fidelidade.

·Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas.

A COMERCIAL LTDA.
,

uma organização as suas ord�ns!
ii -x- ii

II Euoênio Yilor Schmöckel - economista e contador. Il
::::..., li:::
i ::::::::::::::::::::::==:::::::.::::::::::-.:::::::::::=::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::

Fábrica
.

de F)U!amentas Agrícol�s IDE PEDRO JR.�NGEL
. E�trada Jaraguà Esquerdô

JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA
-

Exec.uta-se qualquer serviço de ferramentas
agrícolas para uso de lavouras, como:

Machados, Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

_,-. ,

Dr. Murillo ,Barreto �8 Azavado
I ADVOOADO ·1

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

/araguá do Sul

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Igreja de (,östo
- (C_Óoliauacão da Ia. pia.!na)

Santo ao resolver impor
tantíssimas questões da
Doutrina Sagrada.- Infa-Diretor: ARTUR MULLER - Gerente: PAULINO PEDRI' - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda. llbllldade significa llber-

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca.• 136·
.

Fundado em 1919 - TE:LE:PONE: N. 39 dade quanto ao império
<JAnAr!UÁ DO SUL ANTA CATARINA N0 l' 688 .do erro e quer dizer que,ANO XXXII K U DOMINGO 13 de Abri!- de 1952 . S. . .. pela proteção de Deus, os==========:;;;;;;;;�==============�=======�==::;;;;;i;=============

Apóstolos e seus ,Suces
sores na direção da San
la Igreja de Cristo sem-

.

, ,. pre ensinam oficiálmenteIrene P. Günther Oficial do Faço publico, que se acha- em meu cartono
VERDADEIRA DOU-Inivers6rios: Trancorreu o seu 2. aniversário o Registro Civil do 10. Distrito para ser protestada por falta de pagamento na data tRINA DE CRISTOdia 11 o aniversário interessante garotinho da Comarca J araguá do Sul, do vencimento .Uma duplicata no. valer de Cr$ semi acrescimo ou dimi:netaücío do sr. Henrique Darci, filho do sr. Wal- Estado de Santa Catarina 7.959,00 (sete mil, novecentos e cínquenta e nove

nuição alguma, nem cor-Jacobi hábil motorista demar Maba e de Dna. Brasil. c�uzeiros, em que é .devedor. Gerhardt W. Ballock � rupção, mudança ou alte-da Prefeitura Municipal Käthe Mabba. Faz saber que comparece- Credor, Schulz & CIa. LIda., e como o deved.or. re ra ão por menor que ee-desta localidade. Na mesma data a sra. rarn no cartório exibindo 05 side f6ra desta Comarc�, pelo presente 0_ mtl�o ja.�Cristo . Jesus, comTranscorre hoje a da- Wanda Z. Moeller, es- documentos exigidos pela lei para no prazo de .Ire� dlae pagar o�, dar . �s razoes
efeito, enfaticámente, so-ta natalícia do . sr. Ber- posa do sr. Guilherme afim de se habilitarem para porq�e não o fa�, f�cand� desde Ja notlücado do
lenernenre e repetidamentenardo Grubba Jnr., in- Moeller, comerciante em casar-se: retendo protesto 51 na? o fizer. '. garàntiu que Sua Igrejadustrial nesta praça. Tres Rios do Norte.

_

[aragué do Sul, 10 de Abnl de 1952.
nunca jamais cairia emNa mesma data a gen- Dia 19 os srs. Alidio Edital n. 3.147, de 31·3-52. Mario Tavares da Cunha Mello erro algum, e que a euro-til senhorita Adélia Pra- Stulzer e Rodolfo Rech. Ladislau Ranijak e Tabelião ridade viva por Ele esta-di, professora neste UlU- A todos os aníversa- Anita Sclmaider
beteerde para ensinar to

nicipio, filha do sr. Sifvio riantes os votos de Ie- Ele, brasileiro, solteiro, --..;...------------------- dos os homens seriaPradi. licidades do "Correio 8a�teiro, domic�liado ß doméstica, domiciliada e Proibição agraciada com o DOMDia 14 o sr. Paulo do Povo", resldent� n.esta Clda?9, á residente nesta cidade, á ESPECIAL de permane-Wunderlich, hâbil me- ----"------ r.ua Qumtmo Bocaíuva, rua Presidente Epitácio Proibimos termlnentemen- cer LIVRE DO ERROcânico nesta cidade, a filho de José �aß1Jak e Pessôa, filha de Hellmuth te a entrada de pessoês em seus ensinamentos
sra, Nair Airóso Lesco- de Josefa �a�llJak. . . Volles e de Ilda Volles. e animais em nosso ter- oficiais, pois Sua Igrejawicz; a exma. sra, Janny Ela, brasileira, solteira,

reno, bem como a caça- deve viver através dos
Meneghin Pereira, espo- do�éstica, domic!liada e Edital n. 3.151, de 5-4-52. da, estraçêo de cipós, séculos SEMPRE 'IDÊN-
sa do. sr, Rodolfo Paulo resldent� n.esta clda��, á Vigando Franke e palmitos e pescar, etc. TICA E _ IMUTAVEL, in-Pereira, digno gerente r.ua Qumtm�.BocalUv�, Iolanda Behling Não nos responseblllze- corupta e incorruptível, in-do Banco Inca de São filha de Vergilio Sch�aI- Ele, brasileiro, solteiro, mos pelo que possa dependente lnconqulsta-Francisco do Sul. der. e de �na Kleins- sapateiro, domiciliado e acontecer aos infratores. vel.- Assim, a IgrejaDia 16 transcorre a Bolos chmidt Schnatder. residente nesta cidade, á Luiz Alves, 10/4/f,2. mais antiga, que todosdata natalíeía da exma..j rua Presidente Epitácio Gildo Bompanl devem concordar que é a
sra. Jorgetta Mattar, maIs crêscidos Edital n. 3.14R, de 4-4 52. Pessôa, filho de Carlos Adolfo Bompani Católica, (poís já existia
dígníssíma consorte do Guilherme Kopsch e Franke e de Tecla Bruno Bompani no inundo verlos séculos
sr. Seme Mattar, desta- Lydia Reichel Vhlendórf Franke. ANTE5 de eperecererriescado elemento da vida

, Ele, brasileiro, solteiro, Ela, -brasileira, solteira, demals igrejas öra exls-
comercial e 'social desta lavrador, domiciliado e domêstica, domiciliada e 'Bicicletas pera homens renres.) deve ser .e Ver-
cidade. residente neste distrito, residente nesta distrito, e senhoras de procedeu- dedeira Igreja de Cristo,Dia 10 fez anos a sra. em Pedras Brancas, filho em Três Rios do Norte, eia Sueca _ Alemã e pela simples razão deLina Tomelin, esposa do de Leopoldo Kopsch e filha de Henrique Beh- Holendez tem para pronta que a Igreja de Jesus
sr. Augusto Tomelin, re- de Selma Guilhermina ling e de Edwig Achter entrega a Cese Real Cristo NÄO PODE SERsidente em Itapocuzinho. Frederica �r�hnke. . berg Rehling. defronte

_
ao Cine Buhr. MODIFICADA. .Dia 16 a sra. Brunilde Ela, brasileira, solteira, M.D. Forresr, MSC e

MoeUer Diener, esposa Bolos do�éstic8, domiciliada. e- Edital n. 3.152, de 7-4 52. Divulgação ASP-cx. 5415,do sr. Otto Diener, in-.
mOI's moe'/os

reSIdente em In�alal, Vi'Ctor Lemke e O.onhe."ro Rio.dustrial em São Bento I filha de .Gusta� Rewhel Wanda Bast
do Sul. e de Alvme ReICheI. Ele, brasileiro, solteiro, Precisa-se de um em-

---------

Na mesma data o me- I

lavrador, ãomiciliado e préstimo, sob sólida ga- Artigos para presentes.nino Eugenio, filho do Edital n. 3.149, de 5-4-52. residente neste distrito, rantia. em geral, .sempre nOVl-sr. Eugenio Wolf, co- Ol�ses Filipi e
em Rio da Luz, filho de

_ Paga-se bom juro. dades.merciante em JolnviUe. Hildegard Fröhlich EmI'II'o Lemke e de
I b '1' I' Informações naDia 17 o menino Car- E e, raSI euo, so telro, Ottilia Bachmann Lemke. Sociedade Gráfica Avenida.los, filho do sr. Carlos pedreiro, domiciliado e Ela, brasileira, solteira, Av. Getulio Vargas, 350Hafermann, proprietário residente nesta cidade, á lavradora, domiciliada e JARAÖUÁ DO SULda Farmacia Central rua Mal. Deodoro da residente neste distrito, .

desta cidade. Fonseca, '. filho de L�iz em Rio Cêrro, filha de
Bo 'OS Fi.li.p! e de Clementma Guilherme Bast e de empregada para serviçoAniversaria-se dia 18 "I F 1 domestico.Ad- Mb· d nlOI·sfôfiO ...

1t"'

I
1 IpI.

.

.

. . Emília Ramthum Bast. ,eI TOlSE" IROIIQUIml-
Tratar com o ..Ien.tl·stao sr. ,ao a a, 10 us-

.:l Ela, brastleira. solteIra, -

[810'ITID"
III

trial, residente em R,o " do��stica, domici.li�da e Edital n. 3.153, de 7-4-52. IliBO II U Schulz.Molha; completa tambein •

resIde�te nesta Cl�ade. á Silvino Zapella e
(IILVIIU) �ua Mal. Deodoro - nesta

___lEII!liFJBBllE!!5li!l!!l!lI!!E:==!IQC'! I�!!! rR�a Rd15> BFr�.nhcI?'hfilha �e Hermelinda Diemon ßRANDE TONIOO Cidade.
-

I lCar
.

o· 1'0 lc e e. Ele, brasileiro, solteiro, '.

Febre'5 (Sezões, M�lárias, -

Bertha Back: .' .

fer�eiro, domicilia?o. e ��� 1M��!lß�
. ImpaludIsmo I -' "', reSIdente neste dIStritO, � .

.. U 1ft. .... ___Maleitas Tremedeira Edital n. 3.15(:),; de 5-4-51. á estrada Jaraguá Es- ::::::::::::. l'JlI '!li 9 ft �
..

,

I H 11 th H'
.

h E
.

h .

�
ORNAMENTAIS- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

e mu em.rIC rlC querd.o, filho de Bortolo FRUTIFERAS E
.

. - ".:.: Goetzke e ZapeHa e de Anna Souza I Laranjeiras, Peceguelros, Kakiseiroll, Maclet- .

" Capsu las Antlsesonlcas III Irmga�d. Volles. Zapella.
.. . I ras, Jaboticabeir�s, etc. � Ro�eiras, DahUas. Ca- -'

M· " -I E�E\, .brasIlelro.' �?ltelro, Ela; bra811elr�, .s�lt61ra, � mélias, CODlferas, PalmeIras, etc., etc.

�lnanCOra
. me?amco, domlC�hado e doméstica, domIClh�da. e fi Peçam Catálogo nu.lrado _ Leopoldo Seidel -:- Corup{J

üi F
Em Todas as Boas Farmácias I resIdente .nesta clda.de,.á residente neste dlstrI�O, [1��Wl���� 1M. 'íI

!li ::lO rua PrEsIdente EpítáclO á estrada Morro d$l Boa

I É um produto dos Laboratórios MINANCORA I Pessôa, filho d� Erich Vista, filha de Antonio
_.. .. Goetzke e de Gertrud Fl'ancisco Diemon e de

m - Joinville - Sta. Catarina - 'I Vollmening: . .
Maria Cothilde Klein

l!ii�S!E.,,_,lIIII;II=!!iii!lGj!!!i!!!!'!::!iE!!El!I!!!:=I!!!l!!lE!!ll!ii!!!!;"'iiiiiiiiEii EIa, brasIlel ra, sol te1 ra, D iemon.

LOCAIS Reaistro C vil Edital de Protesto

CASA REAL

Procura-se

Fabricação Esmerada

COMÉ:CIO E INDÚSTRIA

GERMANÓ STEIN S. A.
'JOINVILLE • Ru. Duque de C••I•••/n.

TalbarilO COlO OVOS e Leile _.0. 2 �

E pära que chegue ao co·.
nhecimento de todos, mandel
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dU! antI:! I 5 dias. Si

alguem soub::!r de algum im

peàimento acuse-o para os

tins legais
IRENE PEDRI GÜNTHER

Olicial

C)�ßÄ� �/�CCAt
• •

ESPEC!AUDADE

; COITRA CasPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AnCeDES DO

COURO CABELUDO.
T.éfNICO CAPILAR

POR EXCHÉNCIA

((P §.at.li))ãlo .

(Marca Registrada)

Virge,ní Especialidade
dia Cll!� WEIlEt llN]))[J§IllÁ\l .. JonIDrvnlilie

recomenda-se t�nto para roupa fina como para roupa comum .

.._

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


