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As 1,30 e 8 hs.

vel tarefwd eg en.

proce.os Julgados ontem, e1aReclamado:
Pedro Zarüolo.
.
- " 24, 'na esta de audiencla da Jun
Decisão: Conciliados. O reIa de Concilaflo e Julgamento. clantaoo pagará no ~lamente
:'ana..tULO do Municipio de-Curitlh,, sob a, a quantia de n. 1:0~
- - s.w
- '-r presidencla do ar. (ir. Jorge RIProcessos a ecran Julgados aceiro. e presentes os vogais n •uisnhft. dia 2. ás 16 horas, a ria
ricultura do pj 0 1 dr.
Rui E. - Itibere da Cunha eI Dr. Murtal, a.° 104 (Edificio AMariodoamaral:
.qnslay.3.°anuarI.nastoaueauReclamante: Constantino Ptot «lenda data Junta:
Faflny
•2 'ai
Reclamante: Paulo Barczya3rn,
ttfllOflt Reclamada:
Conclilados.
Reclamado: Qinaslo. - Santa
J 8O
1$A l B.dC Decisão:
Reclamante:.
Antonio
.2
Crua
(Castro),
MeSes,"
cr
to1.
Redamadul
Pedro
Cruz
Sobri-,
Reclamante:
Alcicles de Jesus e
ave
a em sprol do nho.
Octavio Ocines,
ento d nova g era.
Decisão: Aruivado. ' Não com- ' Reclamado: J. Domingos Chilares de ~çà^ 9
o reclamante, pela 2. mclii.
es são d' -' amente. ao. pareceu
.
Reclamante: Jo ão
ei
Qamen .e ali- Vez.
Recnante: Ceslau Magnusiti. Waldomiro Kaskiewickz.
N
M'fl'
Reclamados; Haas e KirilIa.
Reclamado: Acre José Komel
stenr ° t.
e
Decisão Liquidado em tempo. (Campina Orande).
II M
6fl94
Reciamante:
Nicolau Lapebinpessoas Ionlorme documentos apresentarbuid
11
dos pelos 'reclamaduo, Arquivado Õ1I1
•ut
. Reclamante: Fernando GabriReclamado: 'ISdoru Milek.
mero e
eida R^
'. Junta de Conci l iação e Julga4*8
Reclamado; .8±1,1* 'Rodrigues mente do MunIcipio de Curitiba
Teixelra.
Edital
Decisão: Arqtdva4o, por ator
7'TTnÀT t,nrt_rs
selo presente, lia o ar. lxihavido
44
entre as partes.
dera ~k, domiciliado nesta clReclamante;. Wilil Eckbardt. maue.ce curti-ma, notificado paI.OURES Y
Reclamados:
Gaspar
Cremev
e
ra
comparecer perante esta Jtindo CC1*Ç&O, pulmões, CIa.
'
tn de Conciliação e Julgamento,
lntnttne, fitado. rins, D~:Concfflad 'Os re- a rua Dr. Murtel, n.° 706, 2."
mentais.
Tubwoulosa clamados pagarão ao reclaman- as-dar, ás 16 horas do dia 28 do
altos
e crianças)
te'a Iniporlancla de . osoi000. corrente =és.á atadiencla rei..- Panos - Molestas.
Reclamante: Ern es to, SelUlipack ti y a á reclamação apresentada
'a e doenças ,enntss
Reclamados: A. Schereiber 14 l)01 Nicolau Lapchtnskl, cujo liiiela Faculdade do Rio untada. .
elro teor consta do processo e20 anos de trabaDecisão. Não compareceram zistente na Secretaria da atuUlalisados nosHospItais ambas na partes.
na
..- Junta,
-....'. -o tino comparecmt"n, Janefro. S, Paulo e . Reclamante: A y lton Cordeiro. tuá referida audienci', importacuatuis .. fleciainndoe:.Mj bere e Soura. rá no Julgamento da questão à
AS: ii M12 e das ti 1)ecisão: Condenados os te' sua revelia e r aplicaçao da
., na "P~Stefl- clamados a pagarem. dentro ee cena de Confissão, quanto á maa». Rua comenasaor i citas, a reclamante, a qisan- '.rfa do fato.
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lIA: Jose Loureiro,
Pônei 6.0.3

1 tia de m. 227$300.
'ai Reclamante: Alexandre
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Pelo presente fica notificado o

ar. NI-01a11 bapchinski, domicirua Caliado nesta capital,
bral, n °102. nara cempnncrr
.*rtm!e esta Ju:ta de (oi1clliia.
çAo e Julgmcnto, na lua DI'.
Murici n. h 700, 2." andar, 's lEi
horas do proximodia 20. a ali diencla relativa à reclarnaçAu iip reesutndu 'otlLrrt Wtiluro Mii-
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Jeig. O fluo cÓjlIi)ilreçinlento A,
1 t'Ie.ida nudwiiein licipulturá lia
arquivamente (10 pr0ct.s.co
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PATROCINIO, DA

CRUZ VERMELHA

. (FILIAL DO PARANA')
mhrante festival artistico em benefi3M vitimas das enchentes no Rio Gran'Sul. onde desfilarão os mais, aplaudiartistas do "cast" do Casino Abu',
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ROCHA AMARAL
Rua Eban'.a Pereirá, nt 31
DR.
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Fôiae: 1-9-9-5

CINE IMPERIA
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