
da Pl'ei
ou o compro f

-

o-lega-1---�.
e tomou posse o novo

prefeito.
Grande multidão este

ve presente ao ato, ten

do a comíssão Excutiva

CAIXA POSTAL, 19 D' R AU
da UDN, e a bancada
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ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL - Quarta-feira, 24 de Dezembro de 1947 _ Sta. Catarina _ N. lA61
Legislativa sido repre-
sentada pelos deputados

Ll!i Drgiinieil· dOI muniei.piol Politica de Preços
:��:o. :l:!?���:r�8r
A assembleia Legisla-

Lei D. 23, d� 14-11-47.
. ...__1 tíva encerrou ontem seus

Apôs a terceira expe- proporção. O que é mís- trabalhos do corrente

riência em tórno de uma ter, é fazer COm que uma ano.

tificação de limites, da qne presidir ao ato e en- politica de preços para quantidade de capital, -x-

qual resulte a restituição vlando-se cópias eurêntl- o pais em face dos re- trabalhe duas, três, qua-. Hoje, na EscolaMilitar

do território que haja per- cas aos Poderes Legisla- sultados nitidamente ne- tro, seis vezes mais, E' de Rezente, serão de-

Art. l'-É assegurada a
dido por providências le- ·tivo, Executivo e Judiciá- gativos da intromissão êsse movimento que ena- clarados aspírantes 380

autonomia do Munlcípío gaís. rio. .

estatal na econômía prl- mo de velocidade de cadetes que concluíram

em tudo quanto respeito Paragrafo únlco- Essas Art. 15-0 mandato da vada, para efeito de eví- circulação. E nessas cír- o curso'

ao seu peculiar interêsse. responsebllidades serão primeira admlnlstreção do tar a alta dos preços, cunstãncías, o financia- -x-

Art. 2'-Poduà a As. determinadas por acôrdo novo Municipio terminará coube no Senado Fede mento se faz dentro das' . Em Varginha, Estado

sembléa Legislativa criar entre os Municipios ínre- ao mesmo ternpo que o rat ao Senador Andrade regras da bôa economia Minas Gerais, foi aten

sub-dívrdrr, anexarou des� ressedos, e, em casos de dos demais Prefeitos e Ramos fazer a análise e finanças' gido por um raio, quan

membrar Municlpíos, me- divergência, pela Assem- Vereadores do Estado. dessa politica, Louva S. Em face destas consí- do voava em transporte

diante leis quinquenais vo- bléia que, pera proferir Art. 16-Apresentada na Excia. os intuitos e re- derações em tôrno do postal, o avião, tendo-se

redes nos anos termina- decisão, determinará as Assembléia proposição crimma os resultados. meio circulante, o Sene- incendiado, cahiu numa

dos em 3 e 8. diligências necessàrtas e que vise incorporar um Resultados negativos dor Mário de Andrada mata, saindo feridos os

,

Art. 3'-Compete, ainda, o�vi�á os poderes muní- Municipio, êste não mals porque os preços das Ramos conclui dizendo; 3 passageiros. '.

a Assembléia aprovar as cipais de cada um, cor- poderá fazer alienação de mercadorias, sendo Ior-l "parece-me ter chegado -x-

r�$oluções dos órgãos le-'
rendo as despe,sas por bens patrimonlaís, nem mados por um complexo o momento de cogitar- Escreve o "Jornal":

glslenvos municipais sô- c.o�t� do que ..era seu ter- contrair emprestlmos ou de circunstâncias da pro. mos, senão da elimina- Agravada pela iminen-

bre fncorporação, sub-di- rtrörío acrescido.
.

celebrar contratos onero- dução, dos transportes e ção completa da ação, ela da nova safra, que

visão ou desmembramento Art. 9'-As leis que sos, salvo se a propost- de dados econômicos e oficial pelo menos da começa a encher os ar

de Municipios, e qualquer criarem Municipios men- ção Iôr rejeitada, ou não financeiros, que difícil- substítuíção não só da mazens do reconcavo, a

acôrdo por êsres celebra- clonarão.. tiver solução na sessão mente podem ser segui- Comissão Central de Pre- situação do fumo perma

dos. I-o nome pelo qual de- legislativa em que fôr a- dos de maneira rigida e ços como das' Comissões nece inalteravel, enquan-

Art. 4' Cumpre ao Go- verão ser conhecidos; presentada, pena de null- perfeita, no fim obede dos Estados". E maís a- to o Ministerio da Fa-

vernador do Estado resol- li-a comarca a que fi- dade. cem á lei da oferta e da diante, S. Excia. escla- zenda não encontra uma

ver sôbre limites dos carão pertencendo; Paràgrafo unico _. Nas procura. rece que "cada vez mais solução para o drama de

Municipios, não podendo lU· a sede; mesmas condições dêste Adianta o Senador An- considero nociva e de numerosos produtores

porém, alterá-los, sem IV-as divisas; artigo, não poderé contrair drade Ramos que, embo- consequência danosa a de uma das maiores ri-

prévia .eudlência das res- V a quota parte que empréstimos nem celebrar ra funcionando com maí- intervenção do Estado quezas do pais.

pectivas Câmaras e apro- lhe couber assumir da res- contratos onerosos o Mu- or bôa vontade e hones- diretamente nas explo- A guerra veíu alterar

vação da Assembléia. ponsabilidade da divida nicipio Je que fôr propos- tidade, as Comissões de rações agro-pecuárías, inteiramente a exporta-

Art. 6' -São condições do Munipio originário. to o desmembramento de Preços pouco ou nada índustríaís e comerciais" ção do fumo brasileiro,

essenclels para a criação Art. 10-.Ä sede do território, pera constituir conseguiram. Em seguida S. Excia: cujos mercados tradíeío-

de Municipio: Municipio dé-lhe o nome outro Municipio. Os preços continua- apresenta o projeto, que nais suspenderam abrup-

I-população minima de e tem categoria de vila. Art.17 - Incorporado um ram a resultar dêsse tomou o número 46, que tamente suas compras,

20.000 habitantes; Art. 14-0 Municipio, Municipio, ficarão os que conjunto de círcunstân- extingue a Comissão Cen- A Alemanha e o cen-

II-renda anual minima criado ou aumentado com lhe aproveitarem os ter- cias e especialmente, da tral de Preços e dá outras tro-europeu foram sem-

de Cr'300.000,OO. território desmembrado de ritórios sub-rogados em I �aior ou m.enor abundân- provi.dência.s. O pro
.. J.'.eto 'I pre os maiOl"e.s

.

con.
su-

Art. 6'-0 requisito da outra, não poderá, -repu-j to-dos OS direitos e obrlga- . ma de- meios de paga- é remetido ás Comissões mídores de fumo, IDas

população será provado diar contratos de serviços ções legeis que lhe com- I mentos,
e continuaram a de Cönstítuíção e Justí há anos que não adqui

mediante dados fornecidos públicos jà existentes, no petiam. subir quase acompauhan ça e Finanças, e tem a rem nem uma tonelada.

pelo recenseamento; sen- que forem exequível em Art. 18-0 Munlcipio, d? o volume do meio seguinte redação: .

O produto passou 3:

do êsre antigo far-se-ä uma seu território. por inrermédío de suas CIrculante ou o excedeu.
.

O Congresso Nacío- íntessar a grande Com-

estimativa e no caso de Art. 12- Os imóveis Câmaras, poderá pedir do pela excassês de nal decreta: panhiaFilipina, que com

dúvida proceder-se-é a süuados em território se: incorporação a Municipios mercadorias. Art. l·-Ficam extín- \ prava para a Espanha e

novo censo. A condição parado pare constituir vizinhos, quando ii sua Realmente, .em 1959, a tas a Comissão Central outros mercados. Novas

da renda será demonstre- Municipio ou pera ser renda fÔr insuficiente pa- circulação monetária e- de Preços e as Comis· alterações se verifica

da. por documentação, ex- ànexado a outro, passarão, ra a manuteoção dos ser-.I ra de Cr$497u.926.000,00, sões Estaduais, cancela- ram no ano passado, de

tralda dos orçamentos e de pleno direito e sem viços púhlicos, cabendo á em 1946 de Cr$ ..... das as respectivas por- modo, <lIe este

d.a .arrecadação do .lV!u.ni- indenização, para o patri- Assembléia julgar da con- 20.493.850.000,00. / Feliz tarias, tabelamentos, bem ano e conturbado comer

ClplO ou dos Mumclplos mônio do novo Municipio veniência, ou não, do pe- mente, u Governo poude como atos de interven- cio exportador de fumo

de que venhd a ser des- ou para o daquele a qu� dido. conter a inflação. .Com ção na liberdade de co- sofreu um colapso tre

membrado o território, que for feita a anexação, ob- Art. 19-É. vedado ao vol�me tão· elevado de mércio e dos transportes. mendo quando os unicos

s� 'p�etenda elevar a Mu- servado o disposlo nos ar- Municipio aumentai' o p.e· melOS depagamentoe da- (Do Boletim Informa- compradores restantes

mClplo. tigos anteriores. .

rimetro das cidades e vi- da a impossibilidade vir- tivo da Oonfederação se viram impossibilitados

Parágrafo único-Para Art. 13-Na toponimia las, sem aprovação da tuai de uma deflação. os das Industriaes. de quaisquer atividades

e$cla�ec� a conveni.ê�c�a dos MIlI'Iicipios e Distri- respectiva Câmara Munici- preços não podem ser por falta de moeda! A

da cnaçao de Mumclplo los será vedado: paI. restringidos, quando as Inglaterra, a Holanda e

ou. da alteração .d?s ,

já I - a repetição de topô-
causas primordiais não a Espanha desejam o

eXIstentes, requlslfara a nimos de Municipios bra-
são combatidas. NOTAS E NOTICIAS fum� brasileiro, mas �s-

Assembléa dasautoridades sileiros,' C d Todas as veZbS em te nao pode ser vendIdo

d
amara OS· Ie as r�partiçõe� pú�licas II-_? emprégo de ex. qu� bábundância de Dia 16 teve lugar a por libras congeladas

estaduaIS e mUnICIpaIS, as pressao composta de mais Vereadores ��I�S. de pagam�nto �r- instalação de Camara de
nem P?r moe?as sem

inform<!ç?es que julgar de três palavras, designa-
tIfIclais e �e fma�CIa- vereadores de Blumenau

curso. mternaCIonal. A

necessanas. ção de datas e nomes de Dia 22, a Camara dos mentos. abuSlvo.S, !caI!ll0s e a posse do respetivo
falta de dolares retem o

Art. 7'-A criação de pessoas vivas. Vereadores encerrou seus
no perlOdo de mflaçao e Prefeito, Snr. Frederico fUQ10 nos arm8;z�ns, o

municipio não poderá sa- Paragrafo único-Não trabalhos da present� ses-
fraudamos uma das me Busch Junior. que causa preJUlzos a

criticar as condições de se contarão, para o efeilo são legislativa, pouco Ih?res re��as da Econo- As 14 horas teve lu-
uma parte ponder�vel da

exigência, nem a situação do n. II, as particulas produzindo, pois \ limitou- mIa PolItIc�,.u� dos
gar a primeira sessão da l�voura e comerCIO na-

econômica e financeira gramaticais. se a fixar em Cr$30.000,00 m.elhores prlll�lplOS �e Qamara Municipal, con.-
ClonaI.

.

dos.Municipio originários. Art. 14 - Quando fôr os vencimentos anuais do F!na:l�ças, que e dar cre- .

vocada pelo M. M. Juiz Segundo est�mos mfor

- Parágrafo único-O no- criado Muni-cipio, a As- prefeito e, 50b proposta dIt,? Justo � prazo Jo�go Dr. Oscar Leitão, que deu �ados,. as ul�I�as pro

vo Municipio assumirá, sembléa comunicará o fa· do Vereador Dr. Dantas, e Juros baIX?s. posse aos Vereadores vlde.nCIas solICItadas pe-

sempre em proporção cor- to ao Tribunal Regional em Cr$50,OO por sessão
Diz S. EX.CIa que, pen- Em numero de 12.· São I �I)S m.teressa�os rt'.sultou

respondente á renda em Eleitoral, para designação dos vereadores. sam alguns que, pela oito da UDN, os srs. An- mfrut!fera. n?tadam.e�t.e

que sacrificar oMunicipio do dia da eleição do Pre. foram tambem eleitas grande m�ssa de pa- tanio Candido de Figuei-I
em VIsta da Impo�sI.bIh-

6riginário, a J'esponsabili- feito e dos Vereadores. as seguintes comissões pel �oeda, pela �rande redo, Otto' Hennings d.ade com que o Mmlstp-

dade de parte da divida § 1.-Concluido o re- permanentes: Legislação quantidade de melOS. �e Hercilio Deeke, Dr. Af: rio da Fazend� �nca�a

que sôbre êles pesar o conhecimento de poderes, e Justiça: Dr., Luiz de Sou- pagamento, consegUlrao fonso Baisini Dr Her-
o assunto. O BrasIl terIa

que será determinado á instalar-se-á o Municipio, za, presidente e Arquime- solve,r cert?s pro�I�mas: bert Georg. Émili� Jurk proposto á. Espan�a a

v�sta de laudo proferido fiO dia e ho'ra que forem Dantas e Frederico Curt que. e pr�CIso emItIr pa- Max Jacobsen e Walde- troca, por mtermedlO da

por peritos, nomeados pe- designados pelo Governa- Vasel, membros.
ra fmanc.lar. Está. erra- mar Selke' quatro do companhia Flipina, de

lo Governador do Estado, dor do Estado. A instala- finanças e orçamento:
do e!radlssmo. O que é PSD, snrs. G�ilherme Jen. produtos espanhóis p�

a quem incumbirá fixar .ção será presidida pe10 Walter Breithaupt, presi preCI�o é. aume�tar a
sen Ricardo Witte Dur- lo fumo, num comerCIO

essa responsabUidade,cor. Juiz de Direito da Comar- dente e Albrecht Gumz e v�loCIdade .da CIrcula- val'MueHer e G�ilher- de tro�a que evitaria a

.rendo as despesas por ca a que ficar pertencen- Max Thieme Junior, mem- çao, dos melOS de pa- me Zastrow
neceSSIdade de dolares.

conta dos Mu'nicipios in- do a Municipio, ou, em bros. gament,?, em face,.da Feita a' eleição da De qualquer modo,

teressad�s. sua falta ou impedimento, Viação e Obras Publi- produ'!ao e dos n.egoclOs M�sa da Camara, fQram c?ntudo, segue o fumo

Art. 8 ---:-qu�ndo parte pelo da comarca mais pró- cas: Willy Gessner, 'pre- que nao cresceram na eleitos para a mesma Ob vlv�ndo um. dos s�us

de um MUnIclplO que tenha xima, e, perante êle os sidente e Frederico Curt Flrs. Antonio Candido de malS dramatlCos capItu-

dividas
A e'. obrigações a el�itos prestarão compro· Vasel e Augusto Sarti, Rutzen, membros. Figueiredo _ Presidente los.

solver, for In��rporada a mISSO e tomarão posse. membros. Higine, Assistencia S�- Otto Hennings- Vice.Pre-

outro, assu�ura êste a çó- § 2' - Da instalação e Agricultura, Industria, dai, Educação e Cultúra: sidente; Dr. Herbert Ge-

ta proPo�c.IOnal dessas P?sse, lavrar,;,se ata,

ser-,
Comercio e Trabalho: Dr. Arquimedes Dantas, org-1' SecJ'etário e

respo�sablhdades, com vmdo de secretário oVe· Otaviano Tissi, presidente presidente, e Dr. Luiz de 'Max Jacobsen-2. o Se

exceçao dos casos de re· reador designado pelo Juiz e W. Breithaupt e Carlos Souza e W. Breithaupt, cretàrio.

TITULO I
Do Municipio

-x-

A assembleia Legisla
tiva Viveu dias agicados
em torno das discurções

(continua na ultima pag.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- Quarta-Feira, DIA 24-12-47 -

Junli1 d! Hlillüml!nlo mililür
"'

de JaraglJá de Sul
Transcrevo para os cidadãos das classes de 1926, 1927, 1928 e 1929,
a relação des nomes dos convocados para o ano de 1948, deverão

apresentar-se nesta junta, do dia 2 a 15 de Janeiro do ano P indouro

Alvin Schewlnskl

Harry Marquardt
Harry Priebe
wllly Kopsch
João Müller
Willy Strelow
Erwin Bahmann
lsaias Pellís
Alfredo Friedel

�ebastião Antonio

t

EDITAL DE CONVOCAÇAo
PARA O EXERCITO

I-De acôrdo com o Plano Regional De Con

vocação para 1,948, do Exmo sr. General Coman

dante da õa. Região Militar, são c�n,:ocados pa�a o

serviço do Exercito, todos os br.aslleu'os nasCld�s
nos anos de 1.928, e 1.929, e residentes nos Muni

cipios tributârios, devendo se aI?re�entarem as res

pectivas Unidades 13' B. C.-Jol11vlle, entre 2 a

15 de Janeiro de 1.948, sob pena de serem decla

rados Insubmissos no dia 16 de Janeiro de 1.948.

II-São igualmente convocados para incorpo

ração em 1.948, os cidadãos das class?s de 1.92� e

1.927, que obtiveram adiamento de mcorporaçao,

bem como os procedentes je outros Estados que

tenham mudado seus domicilios para o Estado de

Santa Catarina, depois da convocação de sua classe,

nesta Região Militar e hajam comunic?do essa n�u
dança, na forma do artigo 113 da Lei do Serviço
Militar. _

Ill=-Avisa-se aos oonvooados.sque devemo se

apresentar munidos do Certificado de Ali�tamen
to Militar, e que, terão preíerenoia para dispensa

I de incorporação os cidadãos que prlmelr� �e apre

sentarem, observando-se o n. 9 das Condições Ge

rais do citado Plano.

Florianópolis, 6 de dezembro _de 1.947.

(a) JOAO PEDRO GAY

Ten. Cei. Chefe da 16a. C.R.

Jaraguá do Sul, Am 13 de dezembro de 1.947.

WALDEMAR GRTJBBA
Presidente Da J.A.M.,

Batalha

, AUSENTE

dI! 20 d� D�ll!mbro

Avelãs graudas (Italia
nas) Nozes gigaentes
(Calüonía) Amendoas

(Casco Moles) Castanhas
do Para, Figos secos

(em pacotes).
Oferece a sua destinta

freguesia a afamada

CASA REAL

I �.��m�r�ial Lua.

Hllberto Oesckler
Werner Horst
'Antonio Cuzinsky
Harry Hagedorn
Artur Baader Costechele
Reinholdo J{öhler
Herwarth ôieberr
Affonso Lemke
Erwino Lernke

Willy Kühl

'I
Arthur Zinke Boder Silvio Begerolli
Ochelio Furlani Hercilio Voltolini Francisco Pedri
Andreas ôrreub Leopoldo Enke Arnoldo ôtelnert

Wiegend Müller Frederico Meier Mario ôchurtz
Nilo Zapella Hermann Liesenburg Walter Marquardt
Quiliano Franzner Affonso Scheuer Ary Krehnke
ErnesloAlvinoCamprecher Harri Holz Massimino Marchi
Hilbert Manske Erich Koepp Llmberro Moretri

AugustoRoberti Catulino Gonçalves Germano Prlebe
Wald- Hartwig Lipinsky Nelson Correa Silvestre Banehardt
rich Henrique Karnehen Veneravel da Maia Harry Zasrrow

Herbert Sasse Renato Piazera Alvino Butzke

Willy Wiest Carlos Salvador Siqueira Wla.:lislaw Kasrnarski
Vercundes Krause Miguel Moreno Ricardo Golrz
Adenor Paulo'Wunderlich Jairo Torres Julio Tissi
Eugenio Stahl Francisco Mamede do Ro- Arno Gisse
Helmuth Kienen sario Harry Klemann

Eugenio Lesemann Nelcido Manoel da Silva Waldemar Welther Rohr-

Arnoldo Cruz Affonso Piske bacher
Roland Erich Hesse Alfredo Krüger Alexandre Malinski
Manoel Werner João Marciano Machado Daniel Tissi
Edgar Suhr Herminio Anacleto Carlos Borchardt
U1rico Linzmeyer Lauro Luciano Andreas Lennerr
Alvino Menestrína Pasqual Avelino Willy ôchaljnski
'Artur Tamanini Bertoldo Reinoldo Paulo Haroldo Hartmann
Alvino Tarnanlni José Santos Wigando Roweder
Franz Bublitz Antonio José Farias Waldemar Loos
Gregorlo Müller José Perreira Carlos Gessner
Helrnuth Milinitz Eurides Silveira Arno Borchardt
Helmuth ôloberg Octacllío Pedro Ramos Francisco Engel
Fortunato Danna Arnoldo Manes Filho Max Kath
Bertholdo ßutzke José Rocha Luis Mezoni
Ricardo Berti Osorlo Vieira Garcia Herique Borchers
Gerhold Iaurz i Eugenio Soares Pereira Waldemar Watzko
Bertoldo ôchunke -

Junior Ewaldo Krüger
.

Victor Milinitz Alexandre Alves de ôl- Harold Alberto Ricardo Re
Alois Miron Migand Packer queira inke
Harry Danker Alexandre Ferraz Herbert Stellberg
Paulo Müller José Ticiano Rocha Amo Marhlas
Luiz Hafemann Edegar Schrnlrt José Gesser

I Ewaldo Heidorn José Packer Ieraguä do Sul, 13 de

I Saturnino Veneravel Maia Antonio Silveira dezembro de 1.947.
Pedro Iudacheskl Faria Soares \VALDEMAR GRUBBA
Bruno Guilherme Cerlos . João Viera da Rosa Presidente Da J, A M.

Lessmarm
I Eugenio Link

I
Manoel Vicente Amorim Raimundo Dutra ,ADEMAR M. SILVA

Glatz Edger Germano Freiberger Antonio da Silva I Secretário Da J, A. M,
Irineu Rosa Osni Azevedo I ���;'i:":.:':'i��.""';'I'�-�-�';";"�-�--""""'"":��;::;��U
Antonio Felisbino Sebastião Ernesro da ôíl-

IMMMIIftfitn.�d.II1ítI1ll.!fm1ll1_�1tIl1IIIIIIIM

Eurico Correa va
D-. Alvaro

Arthur Porath Manoel Gençalves de A- Jl-

Sebastião João de Souza
'

.

reuio
Francisco Fernandes Lourival Ferreira de Paula

Gelei João de Macedo HIlbert Rowe

Eggon João da Silva Manoel Vitorino de Moura

Leopoldo Paiva Lopes José Thomaz Borges
João Bartholomeu

I
Henrique Fischer

José Medeus Fidelis Alferes ôchíochet

Claudíno Martins Theobeldo Fletz

Manoel Raulino
I

Fritz Krüger
Dimes Lemos Fausto Giovanella

walter Gaedke Albano Murara

Wiegold ôíewerdt Mario Antonio Minatti

Egundo Auerbach Oswaldo Steilein

Erminio Moretti Curt Adler
Stanislan Gumboski Waltel' Fischer
Adolfo Ziehlsdorff Leonidas Baratto

Geraldo Kienen Oswaldo Friedrich

Bernardo Kienen Lino Moretti
Obe- Claudio Pomianowki Cleto Franzner

naus Walter Homburg Affonso Steilein

Olivio Sbardelatli Mario Deretli

Antonio Mahfud Alfredo Borges
Victor Frech Niralcy Piazeirll

João Papp Nerto Arthur Salai
Albino Socatelli Erich Kressin
HeinzGunther Puttjer Ewald Schmelzer

Oswaldo Piske Carlos Wenceslau Ernes-

Julius Clemens V\Tedderhoff lO Seidel

Harry Híalmar Todt Eugenio Grimm

Guilherme Bianchini Wigand Splitter
João Pizi�ieznig Alfredo Lehmert

Alvin Brosowsky Balduino Schmidt

Mario Bianchini Wigand Blodorn

Edmundo Erich Seidel Alceste
.

Gadotti

Waldemar Müller Helmuth Engelmann
Alfonso Karsten

'

Ewald Wille

Oscar Max Seidel
I José Jablonski

Rudolfo Fodi Olimpio Richerdt

Alfredo Willy Manske Anselmo Marangoni
Fischer Alfonso Quost Helmuth Millnilz

Lauro Aldrovandi I Mario Mahfud .

Francisco Salomon Ernesto Maffezzolli

Hugo Debatin Arnu Procknow
Lino Leitholdt Antonio Martim

Walter Augusto �einrich Arno Ersching
Krause Ewaldo Liermann

João Brosowsky Arno Zumach
Affonso Alberto João Tiegs Bertholdo Fre�erico Ro-

FranciscoMilbratz berro Frankowiak

Jo sé Krejeski Adolpho Antonowiez

Conrado Gustavo Emílio A.lexandre Arndl'

Alvino ôpezzta
Lauro Franzner
Linus Zimmermann
Ewaldo Lorenço Franko-

wiak
Alfonso Rusch
Francisco Lescowicz
Luiz Klein
Alfredo Laube
Helmuth Krüger
Mario Müller

. Rolando Hostmann
Emilio Voltolini
Valentin Pedri
Hilario ôarler

Eugenio Müller
Waldemar Brosowiski
Arthur ôchlochet
Walter Utepadel
Erhardt Hass

Ruy Krehenke
Lourenço Steilein

Lourenço Braz
Alfredo Wuerz
ßertoldo Zimmermann
Arno Blödorn
Rolf Barg
Mario Müller

.

Alfredo- Neitzel
Ricardo Beck

João Elssler
Affonso Hoffmann
Raulino Zapella
Ervíno Pedri

Harry Mielke

Geoeg Axel Walter
Gerhardt ôchünke
Lauro Rengel
Erhardt Frlrzke
Emilio Tecilla
Wiegando Rodel'
Nilo Lenzi
Antonio Belleti

.Augusto Paulo Duerkop
Edgar Blödorn
Roland Leopoldo Germa

no Iensen
Lino Tissi
Arno Gustavo Ranthum
Herminio Ftserta
ßortholo Plebani
Alvino Konell
Benjamim Stähelin
Silvestre Woginski
Eugenio Marquardt
Angelo Pedri
Afonso Stahl
Daniel Feldhaus
Edmundo Ernesto

Herbert Buerger
Leonardo Staupt
Eugenio Kopp
Gustavo Paulo Weber
Alido Änverze
Arno Koch
Leoncio Chiodini
Juvenal Araldi
Silvio Silva Kanzler
Damazio Schmidt
Hartwig Krueger
Walter Koepp
Walentin ..Sevignani
Oito Carlos Klein

José Köhler
Arthur Sevignani
Edgard Radünz
Alex Wienen
Gustavo Alberto

Hilberto Boder
Unberto Renato Rubini
Affonso Bosshammer

Leopordo Carlos Germa
no Müller

Guilherme Dalimann
João Leithold
Helcio BI'idaroli
Ftedc.lin Francisco Frei

berger
Albano Demorchi

ii 20 d� Jiln�iro I f!�;.h:s��dO;;;;;;;;-
u,,����,., �TER AGUIA PURO

\

Aviso MI LHÕES

NUNC� EXISTIU IGURL

IPROIBIQÃO
) Os Proprietarios

I
dos terrenos sito a

Estrada Rio Novo e

! João Groht Particu

)lar, avisam e proi
I bem que não se reS-

ponsabilisam pelo �
que· possa aconte

cer as pessoas que
caçarem, pescarem
e mesmo pasarem
pelo seus terrenos
cultivados.

Henrique Schaldach
Yva. Berla Schaldach
Ricardo fey
Bruno Scheibel
Vnor Scheibel
Rudolfo Bosse
Carlos Langhammer
Rudolfo Scheibel

DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914-
A SlflllS ATACA JOOO O ORGANISMO'
o FicadO, o Baço, o Coração, o I
e.tomalO, os Pulmões, a Pele

Produz Dores nos OSI08, Reuma

tismo, Cegueira, Quedn do Cabe

to Anemia, e Abortos,
Consulte o médico

etome o popular depurativo

ELIXIR 914
InofensiYo ao orlanlsmo. Airada

vel come um licõr. 'Aprovado co

mo auxiliar no tr&\tamento da SI

FILIS. REUMATISMO da mas-
_

ma origem, pelo D. N. S. P.

Escrituração Mercan

til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·

Contratos - Naturali

sações - Cobrallças
Serviços Comerciais

em g'eral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOliO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

PARA fERIDAS,

E C Z E MAS,

I N F L AMP. ç O ES,
CCC[IRAS,

FRIEIRASJESPJNH�S, ETC.
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I Aos seus

..

Clientes. 'Amiqos � Frequezes. desejam. I.
I! 1947 Boas Festas e Felíz Ano nODO 1948 11
00

. 00

00 Comercio e Industria
: Artur Müller e Familia � .

d A d F
. -t

- 00
It

.

h : : FabrIca e guar ente, erraria e c.

Iapocuslll o : :
-

............................... -- --- __ . __ .. __

'_0_;'"
. __ .. o • __ • o ••••••••••••

_ ••• _ •••••• _o •• __

'
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João �i�s��ci�d!amilia :. Ervino Meneqollo An�on�úF!��f�mitt FaUs!iI�a�il�ubini 00

I.·.·••••••·••·.·�••••- Euue ••••·.·.·•••••••·.·••• l•....................................����;�:.'.L'�.........•..................... i.:.·.·.·.·•••���e�h�•••·.·.·••��.�•••••• �i�i���••••••
··

II
Arno A. G. Müller Carl Schaeffer e Família 00

rtoo OS e e arnt ia .

I Itapocusinho

Fund, de Rod. Hufenuessller. ••....
,.......... . . ...

';.. 11
Haroldo Schneider • AUTOJ���!!A S.A. II!

00
.. ·· ........ · ...... ··",,·,,·· .. ·······,,·······":"=======================d::==========üi

.
""" ..... "" ........... " ........

: m

I! Paullno Pedri e Senhora :11 AOS SEUS AMIGOS, ANUNCIANTES E ASSINANTES O U: Antonio Pedrl e Familia II
00

.. -----------------------------------------------------------iJ( -

- "CORREIO DO POVO" 1,'1 . . .
:. ------------;

00 -

-:n
- J: �

11 Oswaldo Buch e Família iII DESEJA BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO II! João Ambrosí e Senhora ;
; . . ._�:u_::;:;:=:::::::::::::::==::::��;;;�_;:;:.�;::;���::::;;::;;:::::_��;::;;;:;:;:::::�::;::::;�::;::::;�::;::::;U[ .

·

.. . . u__ m

I Arnoldo. L. .�.chmitt i Frederico BargeFa�ni�: Hl!rloldo _liulßll! fílmiliíll
e família • Primo Chiodíní e Famílía

RIO Molha !II
11 ····· · .. ·· .. · .. ···········•····· ..

·········,·······..................................
..: :................................................................................

. m
� Albano Kanzler e Família:

eSM". leIlMI.� E n.I�I.,
:

João Lucío da Costa - I Becker Irmãos 00

1............................................................ . �or� �:i�O............ !
e ���I�I� i Nereu.�a�os..... I

I Carl H. F. Iütíe I �runo�olf��a:i�a Stoeberl&Werdan Ltda·1
00 Torrefação de Café - i Francis?� Luí.e Familia : _ Ind. Comercio e Representações 00

I
- : Rlb. Caeílda

-

:
-

00
..... - •• -- ... - -.-- -- ------- -- - ------- ---- - -. - - -- - - - - ---- -

-:
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--:-
--- .. ---- - .. - - - - .. -- --- -------- - ----------"'---

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

00
.

Dr. Aguinaldo.?e Souza l
M W--I'

- ! Alidio Floriani e Familia: Irmã�s W?lf �
I... :�:�al ax 1 helm I

Nereu Ramos '........... Ganbaldl;
00 Manoel F. da Costa e familia : ESORITORIO F. FISOHER 00

00 e Familia : Serviços Oornerciais e Fiscais -ern Geral I
� .------------------------------- .... -- ...... - - .. --- .. ---- ..

-.:
- .... -- .. --- .. - ...... ----,-------- ...... :;

.. - .... - .. ------ .. ------ ... ----- ...... -- .... --- ...... --- .... -- .. ---- ...... ; ......
:
...... -- ..........

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

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

------------------.. 00

;� Emilio Benthien e Família: José Modesti,?? Junkes
00

Rio Cerro -: e Famílía João Marcatto e Familia
_

Herminio Ramos e Família 00

i Estrada Nova 00

1·····�;����······����d����;�·····I:.·.•••�:���.�u��=.:.ia:ili�·.••• r··G·�·i·l·h·�·�.�·�·····S·�·h·�·id·t I·
I. Estrada Itapoc�

familia
. i �Uilher�epradIe�amilia! _

�ab�ca de Balas .1
I ., :�e��������:��:r:=�:�o :p�t�r:.; IBfiR RODOl7IARIO ��iano Stin=h�: � �:l1i� I
zz:s
::

João Loss e Família - 00

;.................................................. ..L ...........•....................................... ·1···································· ..·············· L 11
m Durval Marca1to e Familia : Waldemar Rau e Família - Vitorio Lazzaris e familia . 00
�

.
. : Estrada Nova

. 00

� ---
--------------- -- .. -- -

---------;-
.. ---- - - --- .. --- .. ----- -- ----- .. - -�-)-- .. --- .. ------ .. , _ .. __ .. L_ _ .. __ .. __ .

.. .
.. .

.. ._ . �
II Dr. Walde��ilic�azurechen i Cor! SieWe�d! e Famitia i fabrica de. Artefatos de Cobre e Metall Dr. Arquime�e.s Dantas 00

- 00 1 ( 1 ••;;. RIIB.llla'la 1
-

e Família m
oooooooooooooooooooo��ooooooooooooooooooooOOOOoooooooooooooooooooooooooo�oooo���oooooooooooooooooooooooooooo0000
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COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS i Carlos Koppmann e senhora!Guilherme Moeller e,Familia

� � Estrada Itapocu.:

Herbert Enke
Estrada Itapocú-Hansa

.,��::e;�=···�··;a:li:
..
., :=�:�l;��: �:����---- ���;���� �.; � .,.; ; :=�:;�:�., �.;

:
fi

.:

........................................................................................................................... .:. __ .-
: -

-_

--
.: _-_

_--

HASSE & FILHO

Tobias Alquini e Senhora :
Rib. Grande do Norte �AriiotäoKrüger e familia F.. Frederico MoeUer e Familia

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• • •• •
•••••••••••••••••••• oo.oo.-_

.._

_
oo

_

.

G. RodoHo Fischer e Familia!
! Otto Schneider e Famílía ! Waldemar Gumz e Senhorà

: : Itapocusmho
:

:Industria e Comercio
: �

••••••••• _
••••••••••••••••• _

0_
•••••••••••••• _ ; •• : 0

•••
-
••••••••••••••••••••• �

.

H. JORDAN S/A. [Guilherme Zastrow e Familiai
.

Estrada Schroeder :
Luiz Sar.ti e Familia

Nereu Ramos

Leopoldo Safanelli e Famílía'

•••••••••••••••••
••••••••••••••••••• ••••••••

•••••••••
••••••• •••••••••

••••••••••••••••• •

- oo
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oo �
_

_

_- -.-.

Oscar C-ielusinski e Familia

.

.

:

Angelt) RUbini 'e' Senhora
: Erich Th. Br��er e Familia

:
� JomvIlle

.

......... _
_

__
- •••• _

_
•••••••••••••••••••••• _
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Herbert Schneider e- Familia: Alfaiataria .José Erschíng : José Emmendoerffer e familia i Lauro Braga e Familia

� & Ola. Ltda. �
., �

........... - -
- l _

:_._ .. 0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
•••••••••••••••••••••• _0

•••••••••••••••••••••••••••••• -; .

_:�_C_i� �eu�=hot
e

:����! fmpr��ö Hut DiöCiío
Leopoldo Mahnke e Famílía: [illilrißI!ßll! �.

[ Heinrich August Lessmann i Alvino Hadlich e Familia

: e Família :

H. I�i��;��··�;e�t�;�l��·· ;�=i��I·��i�� �����:�t�..
! Rib. Grande da Luz i

.

............................... oo

oo ;-
oo ;

oo
_ oo

__ •••• oo_ ••

_:
oo

.

·

.

·

.

. :
:

Guil.6erme �aduen2 e tarnilia , Migu�s���: �o;:milia i Alfredo D. Janssen e familia

·

....... •
_ oo

•••••••••• - •••••••••• - :-
••••• __ _ _

.' _ •••••• _

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_

.

�
.

j
.Delegacía Auxílíar de Policia
. Jaraguá do Sul

A Eletronica. Vítorío Pradi e Familia

............................................ _ -
.: _

.

:
_

_
.

GUILHERME MELCHER'f e familia

Corupá aompanhia nacional:������:l���n�e�=i��

de 5eguroslpiranga �e�oIdo���:�a������r_�_
_

_ ••• _ •• 0
•••••••••••••••••••• _oo �

_
••••••••••••••

Harry BIosfeld e Senhora j
Bar Novo �

Irmãos Volkmann
Rio Cerro II

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

� ••••••••••• '!:_
••••••••••••••••• _ •••••••••••

o
_

_ •••••

InduItria de MI�airas JaßIsaß S. A. BLUMENAU j Jacob Andersen e Famílla

...............................................................:
..

Wolfgang Weege e Familia ! Albino Zanghelini e Familia

Rio Cerro : Nereu Ramos

: Max Hoeffner e Familia

! Construtor Licenciado

......................... _
-

_
: :

-
oo

•••••••••••••••••••••••••••••
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_
•••••••••••

_ ••••••••••••

;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_ _ •••••••••
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.

IPaulo llJunderlic-O e tatnilia

•• -
-

• .. ·oo. __
••

_ ••••••• _ _ •••••••• � __ ••• _._
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.. 1 S h I & C

·

Ltda.: .

-

- : ROBERTO FUNKE FILHO
.

Carl Hemzle e �amlha: C U Z Ia. a. � Alfonso Buhr ti Familia -� -Pabríca de Cestos e Moveis

Marmoraría :
.

: .! de Vime, Fibra e Junco 00

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

: : '1'
, �

.' 00

Erico Bruhns e Familia

: :
W�Weege & Cia. Ltda.

- José Lindolfo Borges
e Família

Cuis: Kienen e tarnüia
Victor Raduenz

Rio Cerro

Oficina Mecanica
(Ex-Jorge Niemann)

Rê!J,ulino Neckel e familia

Rio Cerro

._ ••••• _ •• -.-
_ •••• _ •••••••• _- ••••••

- ••••• ••
oo

: oo

_

.

.

:.

I Carlos Hafermann e Famílla l'Ewaldo severien.
e Familia

�
, ,

.

Dionisio de Assis·Pereira

e farnllla

Barbearia Meier

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

·········I

Dr. Luiz de Souza e Familia i
.oo ;

INDUSTRIA DE C,ALÇ,ADOS

Gosab Irmãos· 5. A. .........................................................................................................................................

Carlos Hass 1 Artur Henschel e'Familia

������am�.!�����m
������:�

José Gaia e Família
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10000
m ' I Dr. Godofredo Guilherme

B d M &C·
�

,

.

Lutz Luce.e Família ernar O eyer ta.

00 [mPf�Zíl d� TfíllßPOrtl!1
MedICo II

� "fftFnZFL" (' n
.

O Banco Nacional doComércio, SociedadeAnonima, Fabrica de Moveis I
W L L .). • por intermedio de sua Administração local, deseja a todos e Carpintaria

�
os seus Clientes e amigos um FELIZ NATAL e prosperi- Henrique Fuck

m
dade no decorrer do NOVO ANO

corupá

00
1---------

� Francisco Modrock e Família
.

A C
·

I Ltda
OOFabrica de Chapeus depalhaAltredo 'Sc[)ul2e e familia ome'rcla • �,

I KÜh�e�!�:gel· IA��if IHI. §dll1lllUZe e fatfi1lllm21 MIGUEL SCHWARTZ

� . !
--'-- �_-I---A-lf-ai-at-a-ri-a--

_SOOIEDADE DE DESPORTOS ""ACAMAI",
. ALOIS STUEBER (vinO

Stratmann ec':.:�!�a

II I
.

I
Willy Mallezzo1li e J:,����a I

SOCIEDADE ESPORTIVA ""CUAHANI" Lothar Sonnenhohl I

I (!§! §IIEllN CLUBE ATLETICO ""BAEPENDi" .1'Afonso Franzener e senho.ra I
-100

João Stein e famili. !il
I ARTUR EGGERT E FAMILIA I 00

�
Erwino Enke e família desejam aos seus amigos e freguezes /lã In E' ã fer e família �

m I Bôas Festas e Feliz Ano Novo I'" D D mmen Der
00

I LEOPOLDO SEIDEL Tanoeiro
�

1
Arbori & Floricultura .: I ALFREDO �ISER E FAMILIA

AlvinoPfützenreuter �:r���ia 00

CORUPA
00

Vva. Ernesto Bücker
' Empreza de Eletricidade de

Dr. Priamo Fereira do
HANSA-VOSS & elA.

CORUPÁ CORUPÁ
Amaral e Silva e família

-

Dr. Ari Pereira Oliveira Frederico Lawín e Senhora Walter, Hertel e familia Familia Hillbrecht
e família Oorupá CORUPÁ

.,. -

Guilherme Icmísch Mario Tavares da Cunha Alberto Maffezzolli e Senhora José Narloch e família

CORUPA-Isabel
Mello e Familia Corupá

Alfredo Krause e Família H. Schinzel e Família José Albus e' Família I Adolfo Baeumle
I

I CORUPÁ

Industria e Comercio I
-

'.

, E_ s_ Bendhack CINE BUHR
..FRIGU LTDA.

nORUPÁ
Concertos de bícicletas WO geral

Venancío Nícoluzzí e familíamÜbbfiR&ZflBbE

r
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����oooooooooo�������oo�oooooo�m Gerhard H�rmann � Familia OtaV����d��Si WALTER JANSSEN E fAMILIAm Olaria e Serrana. Nereu Ramos00 CORUPA .

·1 .... . I S··.1 d G fi AVENIDA L· d ' , Casa Coloni-al-.-,--,
_--

lJl B����et3� t���de I DCleua e ra Ica t a. . 1:�!�:�: g�:J�lI I
José Lui !!l�!!lOOOOI

..,.....

-!",

Industria de Madeiras Janssanu � t� I � T � G I � Il
Relatorio da Diretoria

Ediféil N. 2ã22, de 13-12-47 ..
Leonardo Klimkowski e

Agatha Klein
Ele, brasileiro, solteiro, Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHERoperérío, domiciliado e

_residente na cidade de
lolnvlle, filho de José Klirn
kowski e de ôophle Rein
[ak.
Ela, brasileira, solrelre,

lavradora, domiciliada e
residente neste distrito, á
Estrada Nova, filha de
João Klein e de Esmeral
dina Iunckes Klein.

Edital N' 2325, de 15-12-47.
Leopoldo Paiva Lopes e IRosa Gonzaga dos Santos
Ele, brasileiro, solteiro,

operáno, domiciliado e

residente neste distrito, Es
trada lrepocú Hansa, filho
de Oscar dePaiva Lopes e
Emme Wacherhego Lopes.
e Ela, brasileira. solteira,
doméstica. domiciliada e

residente nesta cidade á
Rua Rio Branco, filha de
Henrique Gónzaga dos 1 , _

Santos e de Lulza Balsa
neIli Gonzaga dos Santos.
Edital N. 2524, de 16-12-47.
Walter Ervino Ziemarm e

Elly Lopes
Ele, brasileiro, solteiro,

índustrlal, domiciliado e

�:/r���tell����Ú��S��i;�: fj� -B-IT-T-ER-A'-G-U-I-A-PU-R-O--:' Atenção! Sensacional nouidade I<lho de Roberto Ziemann é a vida do seu es-
,e de Lulza Ziemarm.

tornago. papai �oel "Luminoso'Ela brasileira, solteira,
acaba de chegar à esta cidade e hospe��u.doméstica, domiciliada e

se na CASA REÁL, onde aguarda a visitaresidente nesre distrito, a IEstrada ltepocú-Hanse, fi- doméstica, domiciliada e de todos os seus "Ians", grandes e peq uenoslha de Rudolfo Paiva Lo- residente neste distrito, em
pes e. de Emrna Klitzke Iaragué-Alto, filha de Wen
Lopes. delin Schmidt e de Elisa-

betha Bock.
Edital N'2325,de 11-12-47. E oara que chegue ao co

João Ersching e Cecilia nhecimento de todosjman de i
Schmidt passar o presente edital que

Ele, brasileiro, solteiro, será publicado pela impren
lavrador, domiciliado e sa e em cartório onde será
residente neste distritu, afixado dui ante 15 dias, Si
e Garíbaldi, filho de alguem souber de algum im-
Francisco Ersching e de pedimento acuse-o para os

_ __ _ __

Sergio Thomsen, Contador dipl. 50,781 e C.R.O. 0501 � 2-LÊR o Jornal. �Carlos Leopolc/o Mey - Diretor Presidente �:Leopolc/o Ienssen - Diretor-Tecnico [� B·A VISAR a redação quan-Parecer do Conselho Fiscal �: .Os abaixo assinados, membros efetivos do I � do mudar de residencia.
. <,Conselh� Fiscal da Sociedade Anonima. Industri!l J_ <de Madeiras Janssen SIA., tendo examinado mi- i _nuciosamente o Balanço, Demonstração de Lucros

d B -I P bl·e Perdas, Inventarios e eo�tas que �ol'am apr�- Gran e ai e U leosentados, bem como a escrita da SOCIedade, sao
_do parecer que sejam aprovados os referidos

Realísa-se um baile publico na vesperá dodocumentos, referente ao exercicio Social, encer- Ano Novo abrilhantado com boa musica. Convidarado em ãl de Outubro de 1947, bem como os .
.

atos praticados pela Diretoria, pois que constata- atodos os amIgos.
63.000,00 ram a maior regularidade e absoluta ordem em

tudo que lhes foi dado á examinar'

Jaraguá do Sul, ãl de Outubro de 1947

Carlos Leopo/c/o Mey - Diretor-Presidente'
Leopolc/o Janssen - Diretor-Tecnico

Demostração do Ativo e Passivo
em 31 de Outubro de 1947.

A T I V O
Imobilizado

Iruoveis e Benfeitorias
Maquinas e Instalações
Edificios e Dependencias
Vehiculos e Semoventes
Moveis e Utensílios

Disponivel

Irene Pedrí, Oficial do
______1••••:. Registro Civil do lO Distrito

SENHORES ACIONISTAS da Comarca Jaraguá do Sul.
. Estado de Santa CatarinaCumprindo os estatutos sociaes, a Diretoria Brasil..

apres�n.ta o Balanço e relatorio referente ao I Faz saber que comparece-exerCICIO encerrado em 31 de Outubro de 1947. ram no cartório exibindo osA temporada chuvosa deste ano, dificultando documentos exigidos pela leia extração e transporte de madeiras, obrigando afim de se habilitarem paraaté a paralisação dos trabalhos, não permitem um casal-se:dividendo superior á 9%'
Os dados constantes desta prestação de contas especeficam a situação financeira da Sociedade.
Ainda, de acordo com os estatutos, a assembleia deverá eleger o Conselho Fiscal para o corrente exercício.
A disposição dos senhores acionistas, encontram-se os documentos referentes ao exércicio

encerrado, estando esta Diretoria pronta para dar
qualquer esclarecimento que lhe for pedido.Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 1947.

Caixa
Realisavel

Almoxarifado
Mercadorias
Titulos á Receber
Titulos em Oobrança
Imposto de Renda
Conta Correntes Mensaes
Contas Correntes (Devedores)

Conta de Compensação
Ações em Caução

PASSIVO
Exigivel

Titulos á Pagar
Arrecadação p. c. de Terceiros
Gratificações á Pagar
Dividendos á Pagar
Contas Correntes (Credores)

. Hão Exigível
Fundo Reserva Legal
Fundo Reserva Especial
Fundo Reserva Depreciações
Fundo p. Devedores Duvidosos
Capital

Gonta de Compensação
Caução da Diretoria

74.212,00
409.226.20
205.177;00
58.000,00
8.545,10

1.4oã,70

66.142,00
222.ã72,40
5.657,10

117.276,10
28,80

28.865,50
4.549,10

20.000,00
1.221.454,80

81.096,80
1.ã57,00

15.000,00
63.360,00
19b.';::--. R.o

24949,60
45.066,20
45.065,60
28.M8,80

700.000,00

20.000,00
1.221.454,80

Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 1947.
Sergio Tbomsen, Contador dipl 50,781 e C.R.e. n°. oõot

Carlos Leopo/c/o Mey - Diretor-Presidente
Leopo/c/o Janssen - Diretor-Tecnico

DEUONS'fR:\çio DE LUCaOS E PERDAS .

referente ao exercicio encerrado em 31 de Outu
bro de 1947.

D /E BIT O
Despezas Geraes

Valor desta conta
Juros e Descontos

Valor desta conta
Fundo Reserva Legal

Importancia transferida p. esta conta
Fundo Reserva Especial

Importancia transf. p. esta conta
Fundo Reserva DepreCiações

Importancia transf. p. esta conta
Fundo p. Devedores Duvidosos

Importancia transt. p. esta conta
Dividendos á Pagar

Valor dos mesmos

Gratificações í Pagar
Valor das mesmas

CREDITO
Mercadorias

Lucro vereficado nesta conta

527.706,60

ã1.1ã7,10

4.833,00

4.853,00

4.172,90

4.853,00

15.000,00
655.515,60

655.515,60

�,r- ��c _�.�l.6mJl:d_���II�.Ia1"iId""_hi!*,á1i11ll1!,4 A �;lCii:; importcnte Componhic de Capitalização da America do S.,J

Amortizações de Novembro de 1947·No lortelo de amortll:ação relizado em d. 29 NOT embro foram lorteada.a••egumt.. c:omblnaçõe.: '

T X B

J F Q
R T S
S N. N

y p y

S L P

Todos os titulos em vigor, portadores de uma des combinações supro, serão. imediatamente omcrnzodos pelo capital garantido a que têm ci:reilo.
5ÉOE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (EdifíciO SulQcap), Inspetores e Agentes em todo o Brasil
......----------------�-

At
- VENDB-SE um terreno començao -

a eree de 80.000 (oitenta mil
metros quadrados) uma casa de madeire, um grande
renehe bem montado para fabrica de cachaça, açu
cer etc. com bastante cana de açucar, aipim e ou
tra� plantações. Tudo por preço de ocasião.

Informoções nesta redação ou com

GUILHERME MOELLER - Tres Rios do Norte

DesapareceLJ
. Sabado para Domingo

ultimo, um cachorro bor
dogue, de pele tigre.
Si alguém souber, ob

seguio informar ao Snr.
Max Schneider que, será
bem gradificado.

..::JIIL�.
HpiiH ii

11011
ll��-lin u'
ii ii

ilT li
'tm��a���S�s IIO!Icondições H HVer e tratar com o iu ii
snr. Herberto Schneider, ;�:::::::;::::::�}
RuaAngelo Piazera, 51 _, __

. .. ·1111.. ·.rr�-ll
li All
liRil
IISII
liT!1
::

E--1tH ir:

HNl�.

ii . i�

tt::::::::::::!J

Leo�olno �arsten
PROPBIETARIO

Rua Marechal Deodoro, N. 158

vlnsv H11110
ep

awol'o"!J!.Iade
op 8.104 8N

SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO
SITO DE LUBRIFICANTE-::,
COMBUSTIVEL E ACES
SORIOS, LUBRI

fiCAÇÃO CARGA DE
BATERIAS E CONCERTOS DE

PNEUS.

Realisar-se-ão no Salão João Pessôa,
em Itapocusinho. dias 25 e 26 do corrente
(1. e 2. dia de Natal) .abr-ilharrtados pelo
afamado .lazz Irmãos Rüdiger de Itoupava
Blumenau. Oonvida-se a todos.

O Proprietario
GUILHERME FOELLDR

Tres Rios do Norte
Oscar Meister
Leopo/c/o Reiner
Emi/io Silva

Cartões de Bôas Festas e Feliz Ano Nono
Vende Tip. Avenida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Sul (p::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::.:.\
ii Radio Unlversal]
:: ..... g
ii f�

De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publi- i::.=::' com garantia de 18 mêses �:'::l::'co que até o dia õ1 de Dezembro do corrente ano, :

todos proprietarlos ou ocupantes de terreno são 0- ii E PREÇO SEM CONUqRRENCIA :;

brigados, de acordo com a Lei rr. 53 de 24 de junho H
fi

de 1937 a· D t d
::

1.-Roçar as testadas das vias públicas muni- ;::.:.:i:·::; em DeAPaOSniÇtãOenaSCcahsaj Ocabneet
e

.::�!�:;:.�cípals na distancia minima de 15 metros em arnbos

��p���rs'a n:.�os�!�o�.érmitida capoeira em altura

:::i::1::.i::: Avenid,a Getulio Vargas, 26 '. �!::::�::,':;2.-Limpar e carpir as valetas, drenos, sargeras
córregos e ribeirões afim de darem escoamento às

aguas3._Derrubar as arvores frutlferas, uma vez que II __ Faça uma visita desde já e,' �I
prejudiquem a projeção do sol nas estradas. :::.i.:::i escolhà O seu aparelho. -

....::.!.:::.::�4.-Podar as cercas vivas em uma altura maxi-

ma de 1,50 rnerros.
5.-- Lançar no mesmo dia, os detritos e vege-

�,�;::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

taes da limpeza, para dentro dos terrenos numa dis-
.

O Prefeito Munícípal de Iaragué do Sul, no u- tancía nunca inferior a 2 mettos. D.... Ren.ato
.....7alt�... �

so de suas atribuições, e de acôrdo com o art. 7' § A metragem fixa será de 600 metros, por lote.a-
WW 'gA- ii

· ;i'a�od�t�:r:�o�iSPosições Constltucíonals Transito- :����n�u�oam ��e��it�r:ua���V��i��a;�s ��rlad���ro 1:::..: CIRURGIA GMERÉALDE1 ECSpOECIALIZADA �,l�::
D E C R E T A� Os infratores das disposições acima, serão

Art, 1'-Fica aberto o crédito de Cr$48.000,00 multados na jmportancle de Cr$õO,OO a 50,00 e du-

;:;:::.:::,.:1:::
Com cursos de aperfeiçoamento no - H

.querenta e cito mil cruzeiros), afim de suplementar plicadas em cada reincidencia, alem da indenização :
Rio de janeiro > São Paulo e Buenos Aires·li

dotações do orçamento vigente, na forma abaixo de que' trata o arr. 5 da supra referida Lei. l Doenças de Senhoras - Dartos - Clínica i�
indicada: Iaragué do Sul, 1 de Dezembro de 1947. Geral de Adultos e Crianças, li

. 2.94.5-Amparo á Maternidade e á infancia VERDI FRANCISCO LENZI

.1::::;
Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. ��

Cr$3.000,00
Fiscal-Geral i TELEfONE N. 3. g

8.14.1-Combustivel pare o transporte de pes-
i Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii

soaI e material 3,000,00 .. ..._....

�'
_I<

8,21.1-0perários do serviço de estradas e

g����Subvenção concedides por lei a dive��a�O?��(� Dr. Wal�emiro Malurec�en
titutções. l>,OOO,OO

Art. 2'-0 crédito a que se refere o artigo an- �.IA 81 SAUBI
terlor, correrá por conta do excesso de arrecadação Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

do corrente exercicio.
.

Clinica geral medico - CIrurgIa de adultos e creanças
Art. 5'-Este decreto-lei entrará em vigor na data

_ Pai tos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

de sua publicação, revogadas as disposições eni

contrário.
. Indutotermia ,- Bisturi-elétrico • Electro.cauterização

I-Raios Inlra.vermclhos e aZUIS,

,
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 12 • _

de desembro de 1947,

AssHOp�S��� ����i�� I CliniC� ;e 0I�03. Ouvidos. na;il. 6ar�aDtn
'In�ústria de Calça'dos Gosc� Irmãos S A.

o-o

',I

Industria E
.

Comercio W. Waege S.A.
Aviso aos subscritores '

..

Pelo presente são convidados os subscritores
de ações da sociedade Anônima acima referida, pa
ra a segunda assembléia geral que terá por fim o

exame, discução e aprovação do laudo de ava

iação dos bens e direitos com que todos os subs

critore� pretendem realizar e integralizar o capital
subscrito na formação da Sociedade, cuja assembleia
deverá realízar-se no dia 4 de Janeiro proximo
futuro, no escritorio da Firma W, Weege & Cia.
Ltda.,. ás fi horas

Jaraguá, 10 de Dezembro de 1947.
WOLFGANG'WEEGE "Incorporador

Prefeitura Munlcipul De JoroDui 00 8ul '

Decreto-Lei N. 164

Assembléia .Geral Extraordinária

.,.

Pelo presente ficam convocados os

,-:Acionistas desta Sociedade para comparecerem

i
.'

á Assembléia geral extraordinária, a realizar-se
-

-

- na séde social, pelas nove horas do dia 27 do

eorrente, afim de deliberarem sobre a seguinte
·

Ordem do dia:

t - Modificação dos Estatutos sociais;
2' - Assuntos de Interesse social.

Jaraguá do Sul, t: de Dezembro de 1947

HERTA GOSCH
Diretor -Técníco

• I Casa de Moveis II'1 Vit6rio Lazzaris
-� I

� Jaraguá do S�l . - Rua Domingos R. da Hova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças, Corta- '"

I
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

tipo, - CAIXÚES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

1 Enfeites para Caixões Funerários.

A VI S O
Aos meus distintos fregueses e a·

migos que além dos preços baixos em mi
nhas mercadorias concedo grandes descon·

tos, àfim de liquidar todo estoque até fim
'do ano,

I

Erico Bruhns -:- Jaraguá do Sul

- Quarta-Feira; DIA 24-12-47 -

Prefeitura Municipal d. .Jaraguá do

EDITAl.

Dr. Al'lI1l'Iinio TavaW'es
Pofessor Catedratico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Ex,Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
'

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex,lnterno por. concurso. dCl Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela. Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
!3 L U ME NAU STA: CATARINA

�

C1

C1-'---- �

Dr. Arquimedes Dantas I
aB\fGGft.e

Sociedade Esportiva Guarani
B.I�I leel.�

CO"�VITE
A diretoria da S. E. Guarani tem o prazer

de convidar os seus sócios e suas exrnas. familías

para os baile que S':1 realizarão nó salão "SOHN",

como segue:
.

Dia 25-12-47, abrilhantado pelo Jazz-Elite.

Dia 31-1247, abrilhantado pelo Conjunto-
Greutzfeld-Rio Negl'Ínho., '

'

É obriga tório n apresen tacão do talão de 1-12-47,

Propostas serão assinadas até as 18 horas dos
dias de bailes.

.

Jaraguá do Sul, 10 de Dezembro de 1.947;
. A DIRETORIA.

Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

---------
�_______' Rua Marechal Deodoro Fundes

:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::;::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::
I • Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

Dormitórios modernos e simples
I ,Jogos pare sala

• .'
,

Jogos pera cosinha
Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 /

I Guarda roupas colonial

.

"��:,���,��:�,;,,,,!�,�!�:,�:,::,,,�,�:::,:,���:,,;,:,�,,:,,,:�,�;,.,!�,= , g�:��: ����:f::�U�!�i����::eiros
.. 'I ' Cadelres=Mochoa=Carnlselros

li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii

l' Camas.
- Taboas de lavar roupa

.

I.
ii moderna e primorosaßumle instalada do ii 'l\

II DR., SADALLA AMIN II uc,hC(IJcp��#áe�.$!fsc,. :el'"jI:"

n CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H
li ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
,i «Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"» ii
ii HORARIO � 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4 ii

li - ..Joinville - i1
�--------------------�.--------------�

Dr. LUIZ DE SOUZA
AD'irOGADO

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M5

. Industria e çomerci,o W. WEEGE S.IA.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aviso· aos Subscritores Dr:::;::Arva:ro:::B:atalii:a::::::=;;;:�:;
Pelo presente são convidados os subscritores

·

de ações da Sociedade Anonima acima referida, CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORAS

para a primeira_ assembléia geral,. que terA - por - -DRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROfICAIS,

fim a nomeação dos peritos que deverão proceder a DOENÇAS DA' PÉLE
avaliação dos bens e direitos c91ll que todos oS EI t

.

'd d M d
subscritores pretendem realizar e integralizar o

- e rlCI a e é ica-

· c,apital subscrito na formação da Sociedade, cuja Illdutotermia, Bisturi Eletrico,' Galvallocanterio

assembléa de_verá realizi'lr-s.e.no dia 30 de. Dezem- Ralos Ultra Violetas e Infra Vermelhos

bro corrente, pelas 9 horas, no escritorio da Firma
- R A lOS X �

W, Weege & Cia, Ltda. '

,Diretor Médico do Dosldtal "São José"

. Jaraguá; 10 de Dezembro de 1947.
-- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

WOLFGANG WEEGE Incorporador ;;g;gg;;;g;;;;;;;;;;g;g;;;;;;;ggi;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;gg;;;g;;;;;g;;;;g;;;;;;;;g;g;;;i

Compra-se
Pecegos·

Bananas
Ma....ão

Em qualquer, quantidade, Pague-se bem.
Tratar na fabrica de WALTER BECKER

Rua Benj, Constant
.

Oficina Mecanica
Geral

H. KELBE�T
E

I
.

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A' OXIGENIO
PEÇAS E ACESSORIOS -

APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS

PREÇOS MODICOS.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 15S -- Telefone, 40

-Jaraguá do 5 _, I -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Querta-Pelre, DIA 24-12-47 -

rrM�itura· Munici�al tl� Jara�uá �o �ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS
, Dia 26-10-47 '

2818-Francisco Planínsohek-bras. alvará de
Habite-sé para sub-locar tres salas de sua casa,
sito a rua Rio Branco. Idem. -

d2819-Helmuth Neumann-brrs. alvará de Ha- e
bíte-se para sub-colocar a casa de José Feiler. �dem. FeiJ·ão p' reto2937-0arlos Hass-bras. alvará de Habite-se
para alugar e] casa sito a rua Mal. Deodoro da OFERECE
Fonseca, nesta cidade. Idem. l J. Schreiner

2939-Carmilita Araujo-bras. alvará de Habi- D..._I I.....
te-sa para alugar sua casa sito a rua Eduardo
Kelermann, sito nesta cidade Idem

2940-Guilherme Humberto. Emmendoerfer
bras. vistoria e alvará de Habita-se ocupar s/ casa

recem-construida a rua Cél. Procopio Gomes. Idem.
2942-Henrique Kopmann-bras. alvará de Ha

bite-se para alugar s/ casa sito' a rua Cél Proco-
pio Gomes. Idem.

. ,

3059-Ervino Manske-bras, transí. imp. ven- Ecze.n 13
dido a Vitor Bernd. Idem. �t:Ii1;� Ú S8í:tS

3060-Bruno Schuber-bras, transf. imp. terre- �V;�;:" M .,tn chas
no vendido a Batista Araldi. Idem. . �!��t::t'� D �ítDS

3061-Egidio Busarelo-bras. licença estabele- �I� :ill E3p:;1'n."lcer-se 'com Engenho Central de Aguardente. a es- (��:1�;� R�'I'Tl).ti3m)
trada Jaraguä. Idem. '.I};�!,l Escrófulas

3062-Carlos M. Nóbrega-bras. licença estabe- ."'.... "";,� ""'c'

trtr.!i\®Y®®!@)®Y®®Y®®!@)���®!@®Y®@j!@)®r®®�lecer-se com Atelier Fotográfico a rua José Boni- :�;;;: � M:sl,��I!�I.�as �� �;��;��;�

@JIácio, nesta cidade. Idem. SEM?R� o r,llöLKOR!...

�
Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados _

3063-Aroldo Kruger-bras. licença para esta- ELIX'R D� "'0'-" '[:'''' A

Ó i�re���eri::p���t-f:�:a�eId��eros alimenticios, a es- Grandie De,�U:�iYO�,:s�n:u,
�

T.O:n����a:O���T=d:�O ���l� !�!'H!L RIO ..

30M-Rosa Teixeira-bras. licença para esta- MEDICAÇAO AUXILIAR .

I, n C O m pa'" a ..:r e 1 · .belecer-se com Botequim, a Avenida Getulio Var- NO TA RTAMENTO DA ...
�

..

gaa (prolongamento). Idem. SIFILlS".

� P "I I d H
IS

P I I �3065-João Pedro Espindola-bras. licença es-: 0I Ofil n ngloo ° O 0nl"Otabelecer-se com Oloria na Ilha dd Figueir-a. Idem.
.• •

t: I: L t: I:.st:
..

3066-Gnilherme Grunevald-bras. Licença es- Bitte Aguia Puro @ O PEITORAL :MAI§ CONDE�IDO NO BRA§IL�tabelecer-se coni Tipografia a rua Cél. Emílio Jour- ���!�rn't!I8't�!G\\Iii\:lR\tn'I!ta\�:ta\�!G\\�!G\\t,:\\!G\\Iii\!IR\/�Mta\Iii\!IR\
d Id se encerrece de cuidar ::("&J������������ Atan. em. o

3068--Erwino Reinoldo-bras. licença estabele- do seu estomago. -
cer-se com Hotel a rua Mal. Deodoro da Fonseca, - ���� �OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU���OOOOOOnesta cidade. Idem. -

I;
W3073-Arthur Woehl-bras. transf. imp. Bote-�� ..•• .... :7"·"·"f t�:ne s�r:he�;� eSc:m:r���� s�� Adolf Herm. Schultze mquim e Snoocker adquirido de Theobaldo Scheider, Bl!b'-díll1l.1 FARMACIA NOVA w MARCENARIA EM GERAL

I
a rua Getulio Vargas, Vila -de Corupá. Idem. 1

ms
3074 - Ducidio Matoso-bras. licença proceder _:j de ROBERTO M. HORST �

O
' .

"CIMO" d d ti d!!!'!!!!"!!"!!!'!!!'!!!!!"!!"!!!'!"!!"!!!'!"!!"!!!'!!"!!"!"!!"!!!'!!!!': • - • • � terece moveis e to os os ipos apintura interna e externa em sua casa e na casa : a que dispõe de maior sortlme�- � CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS1 d b T" d t C
'

Id . to na praça e oferece seus artí-�.
.a uga a am as a rua Ira €on es orupa. em.

'. Boss Ltda =. gos á preços vantajosos. m Mantem um
..
estoque p.ermant:nte de tod�s o.s tipos3092-Augusto Woehl-bras. licença construir

t � d M b I I t:::' .:::�RuaM�al.Deodoro, 30 - jaragua INSTAt:LAOÇOI_IEasS' CesOPeMclpaLmEeTnAteSPDarEa:
escn ono.casa em alvenaria de tijolos sito a estrada Isabel.

_

,Idem. w

3093-Leopoldo Heruackí-bras. licença fazer .:.:.:.:.::.-·-:.:.::.:.:.::.:,:.........V'·...n� zss
Dormitarias, Salas de Jantar

uma modificação na construção constante d a plan- � Cópas, Escrltorics, Moveis rusticos e outros.
ta anexa, na parte lateral. Idem.

� MOVEIS AVULSOS COMO
30H� - Estefano Norille-bras. licença estabele- � Cadeiras'

:

cer-se com Ferraria a estrada Itapocuzinho. Como � 11-plt1lra]If1\Y.' J.. 11-Pmlrd]lf1\' zes Poltronas lixas e giratorias �OORequer.. ffilL� �<ill\lJ) iliIL�IIJl�<ill\lJ}. 00 '

Mesinhas de centro e para radio zes
3021-Arnoldo Jung-bras. transferencia. im- I)

00 E entre muitos antros. a
posto um caminhão de carga vendido a João Ram- TO>I1I\�rtfi\ �1 � JJaraeuã 00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00'thum. Idem. K \Ul 'l \Ul (ill\\"f es, w Afamada pela sua eticiencia, substitu 003022-Wilhelm Sasse-bras. baixa irnp. sobre

AS CASAS PERNAMBUCANAS � indo as Caixas Registradoras de W
uma bicicleta, lançado nesta repartição. Idem. ms elevado custo.--------- �

3023-Alfredo Lemke-braa. transf. imp terreno
Com filial em [oinvllle a Rua do Prin- 00 Toda a lUm'cadOl'ia á I)ronta Entr'ega �lvendido a Ricardo Kreutzfel, sito a estrada Rib. 00 RUA. RIO BRA.CO, 964 -:-- TELEFONE, 73 �Grande da Luz. Idem. cipe n. 268, já iniciaram as suas Especiais 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 003024 -- Ricardo Kreutzfeld-bras. transf. Ílup. vendas de ft'm de ano. w���w��w��.,w��w�wwwOO�terreno vendido a Erwino Siefert. Idem. msms���ms��, msmsms��msms ms

3025-Alberto Blodorn-bras. transt. imp torre'
no vendido a Ricardo Gaedke, sií.o a estrada lu
beirão' Javaly. Idem.

3029-Augusto Fischer-hras. transt imp. ter
rano vendido a Will i Schwartz; sito a estrada Rib.
Javaly. Idem. ,

i.i026 - A Jacob Emmendorfer-bras. licença
construir Galpão para Olaria, em Slia propriedade,
sito a rua Mal. Deodoro (fundos). Idem.

3027-José Facciola-bras. licença fazer uma

divisão interna no prédio do engenho de arroz, si
to a rua Benjamin Constant Idem. -

,H. Moennichoff-alemão, licença estabelecer.se
. com Padaria a estrda Jaraguá, neste municipio.
Idem.

,

3032-Ary Carolino Fruet bras., licença esta-
belecer-se com sala de Snocker a rua. Cêl Emilio
Jourdan. Idem

3033-Frederico Vogel-bras. transf. imp. ter
reno edificado com uma casa de material, sito a

rua Abdon Batista. Idem.
3034:"'_Leopoldo Safanellorbras. licença esta-

beecer-se com casa de generos alimenticios, a rua

Mal. Deodoro n. 200. Idem.
3036-José Frutuoso-bras. licença estabelecer

se como Mercador de Oereais por grosso a rua1------------,--------

Preso Epitacio PeRsôa. Id�m. .. 3048-Alfredo Fallgatter-bras. licença pintar
3037-Gustavo Schmldt-bras. baIxa Imp. so-

sua casa propria sito a rua Quintino Bocaiva.
bre Olaria. Id�m. . . lIdern.

'

.3043 - �relthaupt & (lIa:. transf. Imp. ter�eno ( 3049-Cortidora & Calçados Ltda. por seuvendido a Gert Brelthaupt SitO a rua Gumercmdo
d G t H t I licença construir umaSilva, (prolongamento). Idem. procura or �s a,:o er e ,

,
. .

3044-Breithaupt & Cia., transt imp. terreno casa de madeIra SitO a estrada Ilha da FIgueIra.
vendido a Walter Breithaupt sito a rua Gumercin- dem.
do da Silva. Idem. 3075-Alfredo Geisler-bras. transf. imp. terreno

3045-Germano Piccoli-bras. licença construir vendido a Frederico e Jenny Keiser. Como requer.
casa de madeira sito a estrada Nova. Idem.

3046 - Alfredo Hafermann-bras. licença cons- Secretaria da Prefeitura Munici paI de Jaraguà
truir um rancho nos fundos de sua propriedade, a Sul, 25 de outubro de 1947.
rua Cél. Procopio G. de Oli\leira. Idem.

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz:

(Sob Administração do Governo Federal)
.JOINVILLE

Uma lir.ua completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 9.7 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

._á.llaG.81-.18.,i8
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

Artigos IE]etrRC({}§ jara o Rar-
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS. LOBOS" e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÊTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a 'lualquer

pedido de instalação de luz e força.

MILHO -AMA
RELO GRAUDO
Farinha de

Trigo
Rio Grande

J: II vIR n J: II n r. ;1 F I � n I
L U n L ft U :J J :.. I .r (; 1

o remédio qua tem d spur d-. I
o sangue de Ires g,_,"'ç:hs! I
Empregado com êxito n rs :

Feridas

Efetuaram mais de trezentos e cincoenta

mil cruzeiros (Cr$ 350.000,00) de baixas em

beneficio do povo.
Estão procedendo uma verdadeira revo-'

lução de preços.
Não percam esta acasião de comprar

barato. Convem tomarem um trem e ir a

joinville afim de fazerem as suas campras

nas tradicionais Casas Pernambucanas.

C ß S ß S P f ft n ß M 8 U C ft n ß S: as casas

IMPERADORAS dos preços baixos.

C P b as casas que

asas arDam ueanas, p�:���mm:�:�
FILIAL em Joinville. a Rua do Principe, 268

Aos Senhores Revendedores conce

demos descontos especiais.

�ÇD=>-�������� 1110f!lUMIM••S DI MUlleA j) E� G:ERA][,

iI .. especialidades GAITAS simples e

PlANADAS de 8 a 120 baixos
nacionais e estrangeiras.

fBANDUNEON§
PIANOS - HÁRMONIOS

CLA.RINI:TA.S - FLA.UTA.S -

PISTONS - SAXOFONES -

BANJOS - TROMBONES - t
BA.TERIA.S AMERICA.NA.S, com- &.
pletas - VITROLA.S -

PICK-UPS - RA.DIOLA.S.

Emfim, tudo que pertencc ao ramo.

I Peçam Preços e dem-is informações ao Representante:
PAULO KOBS

Caixa Postal. 49 - SERRA ALTA;' Sta. Catarina

t)�������

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pront.o

ekito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a s�a p_rópria!
Evitará muitas doenças e poupará dmhelro em

. ternedios

Compre hoje mesmo uma l.O.BRIGUEIRA
MllfANCORA para o s�u tilhinh.o.

E. um produto jas Labaratorios MlOancora
- OINVILLc'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

'Emprêsa Sul Brasileira
de Eletricidade S.A.

A V I S O
aos consumidores de energia elétrica

A partir de 1. de Dezembro ele; em

toda a zona servida pela «Empresul», entrarão
em vigor as tarifas e condíções para o forneci

mento de energia elétrica, estabelecidas pelo
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA na Portaria
n. 560, de 6 de Outubro de 1947 e publicadas
no Diário Oficial de 13/10/1947

.

Joinvile, 24 de Novembro de 1947.

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

CeI. Graciliano Negreiros
Administrador Federal

In�ustria De Mad8ira Jaos s en S/A
Acham-sé á disposição dos senhores acio

nistas, no escrítorío desta sociedade, os documen

tos a que se refere o artigo n.99 do decreto-lei
n. 2.627. de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 3 de Dezembro de 1947.
CARLOS LEOPOLDO MEY

Diretor-Presidente.

A V I S O
POSTO BRASIL

Ao lado do HOTEL JARAGUA - Rua Marechal Deodoro N, 587

Comunica aos seus distintos amigos e fregue
ses que estamos efetuando venda de gasolina Essa, I
e OIeos e em breve teremos seção de lavagem e

lubrificação e consêrros de pneus.

O Droprietario: ANTONIO SCHMITT

'Para Natal

Uma bôa caneta
constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra

ica Avenida Ltda.

Av, Getulio Vargas, 350

Quarta-Feira, DIA 24-12-47 -

---

A P b•-
Antes de V. S. comprar seus moveis,

, O U ICO·. visite, sem compromisso, a nossa loia,
onde encontrará. para pronta eutrega

e a preços reduzidos :

TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00,

DIVÃS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Cr$ 400.00.

POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir

de Cr$ 250.00.
.

COMPLETO sor-timento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos

a preços módicos.
. ...

CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros 9 de crianças.

ESTRADO DE AÇO americano e galvaniêado nacional.

COLOHÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00.

EI••URI. �RUIIUt. DE JULIA\.NO �TiNGDEN

Rua Marechal Deodoro N. 319 - JARAGUÁ DO SUL

����������.
FRACOS E AN�MICOS I a '

':l������hT�? . BANCO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DES. CATADINA S/A.
IDlprtgado coa âit.t AU:

Tosses
Resfriado.

Bronquite.
Escrofulo••

É UM GERADOR DE SAÚDE.

AVISO
Por motivo de força

maior, Germano Gadotti,
avisa ao povo que a ri

Ia das Duas Gaitas pia
nadas, sesá transferida.

para a Pascoa,
Retorcida, 16-12-47
Germano Gadotti

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

qualidedes estomecaes.

Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,
passes, deposltos em contas correntes, deposl1:o. de valores, etc. etc.

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS, PRAÇAS DO

DEPEHDENCIAS EM:
-\raranguá
Blumenau

Brusque
Caçador
Canoinhas

...Concórdia
Cresciuma
Curitiba .

Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
jaraguá do Sul
joaçaba
joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

\7
- de MILHO AMARELO

OgO"'5 como de costume ao
� menor preço oferece:

ENGENHO Ita" LIMITADA

ii
!I
I;

II
H
::
:: '

II
::
ii
ii
ii

Faz todas as operações bancarias no Paiz. c�mo cobranças. ,desc0l?-tos. :: ,

empreslimoB. financiamentos mediante cauçao, de titulos comer';:laiB. Ü.·
paBBes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, medlante r:

taxas modicas I.' l.
Abona em C /Correntes os seguintes jur,os: ::

Disposição, sem avlso, com retiradas. livres 211/ 11
pard qualquer írnporrencta ° ;:

Com viso de DO dies e retiradas livres
,

, ;�,
de o-s 1.000,00 DO/o ::

Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60 li
dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 li
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii

Com Aviso de 100 dias 5% li '

Prazo Fixo de 6 meses 5% ii
Com Aviso de 120 dies 5 1/2%

1:::.1:::.Prazo Fixo de 12 meses 6%
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade 1:1:Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio ele Santa Catarina SIA ;;
HORRIO: Das 9,39 ás 11.30 e das 14 ás 15 horas ii .'

os sábadoll das 9 às 11 horas !i
a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::a

I"undado em 23 de fevereiro de 1935

---.----..

'

CAPITAL INTEGRA.LlZA.DO CR$ 6.000.000,00
RESERVAS CR$ 4.000.000,00

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emílio Iourdan, 115 "

End, Telegrafíco "INCa"
Caixa Postal, 10 - Telefone, 73

MATRIZ: ITAJAí

COIIRI casPa.
OUEQ� DOS CI·

b�UlS f DEMAIS

AtECÇOES DO

Esta CASA, mantêm sempre em estoque ai tigos de primeira qualidade, as-.

sim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Creto

nes, Algodão, Toalha . hapéus de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos para corti

nas, Zetires, Voais, Ch ,Opalas, Fustões, Camisas, Gravatas, Meias, Ternos tei
tos, Casacos, e muitos outros artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES

. .
PREÇOS DA PRAÇA

I ViSiten-na sem compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

CASA TOBIAS- DE MiMI 8tlW81118 •• 1IIaS
______________________.....!J�A�R�A�G!.!U�A:!.·..!D�O�S:.;!U�L-....::....-!R!!u�a!..!:::>!!re� Epitácio Pessoa, 662 SANTA CATARIA

..•�:::::::::::::::!::::::::::::::::::::.:::::::::::::::!:... ;;�;=u!!!E!!;E!En;;;a;i!�H�=;;!EiiE!;;EIEU!i!i!iIiiS!!!I;lEmE!l!l!ru

rf CO'rrel�o do Povo 'ilillFe'bres ,(sezões, M!llárias,H n III Irnpaludisrso
H 'ii ,It Maleitas, Tremedeira _.

H Rua MI. Deodoro N. 136 �III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - '1
I Ir Te;1o;eA��À- �,�O�0�g iI III "Capsulas Antiseson lcas r,�
l1 Santa Catarina !1111 MinancoraH III
I! ASSINA'fURA ANUAL !I ii Em Todas as Boas Farmacias III

������� H e-s 3500 i= 1":-1- r
'" li

• i! É um produto dos Laboratorlos MINANCORA I!I
\&)�

..
• •••-

�

Banco Popular e Agrícola I ii D'Rpa�lf.�"r.'d�tvEL lfr."""".....�,�:1�"""'�, ca,��_=-m
A��C�:::T���!:��� Brusque, Corupá, ��!�i��a��I�r���o��a, � �.�::::.!�::::::::::::::::::�:::::::::=!:::_:::::.::!::::�j, Ku'"hn &

•.
Rengel"

_",,"
"'$.1

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul i
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

! IPIROIBIÇAO �'ERRARIA

'

,
� Fica proibido a quem Fabrica de ferramentas agrleolas.

Deposifos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 3%
quer que seja deixar Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc,

A dispOSição conla especial-(sllimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 animais vagarem em .! _

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 . . .. 6% meu terreno, visto não

Dep. inicial Cr$50,OOO,00 cjretlredas sem. s/aViso e-s 20.000,00

50/°,
me responsabilizar pelo

Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas -

que lhes acontecer.

mjavlso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 días 61/2'/.; 180 dias 7'/. � TUa Hoffman 1. Dezenbro

Dep. a 'prazo fixo-Dor 6 meses 61/2' t : Por 12 meses 7'/, Deverá ser dado o} 1947.
avlso previa de 2 meses. pare retirada, quando findar o prazo do deposito. !!

ALVIN MÜLLER

Dep, populares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. iníclal o-s 20,00, com reti- ,�

��f:i��}�:fi���������r;!:ªE:.{fP����f �:: :::::: 61�! i fiE
retiradas sern aviso até 5.000,00 cruzeiros semanai�., ." 7'/, . i

Dieser Verkaufsladen hat ständig Artikel erster Qualität auf Lager, wie; -

Wollstotte, Leinen, Tusore, WaschstoHe, RiskaJen, Cretone, Algodão, Handtücher,
Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstoffe. Zetiers, Voale, Chitas, Opala, Fustons,

Hemden, Grawaten, Strümpte, Fertige Anzüge, Mäntel, sowie viele andere ,Artikel,
WELCHE, ZU AUSSERST NIEDRIG&N PREISE VERKAUFT WERDEN.

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen lOhne verpflichtung ihrerseits, um sich

von die Artikeln und PreIsen zu überzeugen.

,�,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Quarta-Feira, DIA 24-12":47

NOTAS E NOTICIAS Dr. francisco ß. Piccione Cl1ITJIE AlrlIEIKC«J) JAlErIENJI))K
(continuação da ta, pag.) Na faculdade de Medi- BAILE DE sAo SILVESTRE
sobre o projeto da auto- cina da Universidade de

."

rísação do emprestimo São Paulo, acaba
de 12 milhões de cruzei de tormar-se o sr. dr.
ros que o governo do Francisco Antonio Piccio
Estado quer fazer na neo

Caixa Economica. Registamos com prazer
Afinal foi o projeto a formatura do novo

aprovado, tendo votado medico, pessôa relacio
a favor do mesmo .s nada neste municipio,
deputados udenistas onde contraiu nupcias
Konder Reis Ramiro com dona Odila Borges BA I LE

'

PUBL ICOEmerenciano e Artur Piccione, filha do casal
Müller. Heleodoro Borges. ---------------------

No proximo numero Ao Dr. Piccione nossos

daremos publicidade a cumprimentos.
declaração de voto
deste ultimo deputado.

. A Assembleia tambem Felici tações
aprovou. o projeto de lei Recebemos e' agradece-
que revigora até 30 de mos os cartões de felici- A OOMISSÃO
Dez�mbro de 1948, o tacões recebidos do Ins-I _

credito de Cr$. tituto Nacional do Mate
1�00.000,00 para constru- União Comercio e Indus�
ç�o da ponte sob�e o tria, Companhia de Segu
RIO Garcia, na CIdade ros, Companhia Melhora
de B�umenau.. mentos de São Paulo,
Estao sendo. �Ibmados Viuva Silveira &.

os acordos políticos entre Filhos Ltda., Empreza
a. U.D.N. e o P.S.D. em Metalurgica .Nacíonel e

. · .. dl.y�.rs� Estados.
_ de-Olsêni Irmãos Ltda.

Em :Sãôta- ,0ãtãrina o

acordo preve apoio do
governo aos municipios
onde a U.D.N. venceu,
recomposição do secre

tariado, completa liber
dade politica da oposi
ção, tendo em troca o

apoio da bancada udenís-
ta na Asse�b.leia. nos i e8�.1 ••••Ia
sectores administratives.

\
freseos e garantidos

-x-. Encontra-se na
O Senado Americano CASA REAL

aprovou um projeto de 1__
,

_

lei dando o auxilio de , _

507 milhões de dolares a

a Italía, Chile, França e LOCAIS
Austria.

'

-x - ANIVERSARIOS
Cerca de 3.0000perarios Dia 17 a senhorlra Théa

mineiros da Cia. Carbo- Marquardt, dileta filha do

nifera de Creciuma vol- sr. Oswaldo Merquardr
taram ao trabalho ces Dia 19 o menino Lélio

sando assim a gre�e em Reiner filho do snr. ,Leo- Dia 25 - Grande domingueira
que se encontravam e poldo Reiner, e a senho- Dia 26 - Torneios de bolão e tiro ao al-

pela qual pediam aumen- rita Nair Martins, funcio- vo, com ricos premios aos melhores colocados,
to de salários. naria na Sociedade Grafl- Domingueira cl continuação.

-x- ca Avenida Ltda. Dia 31 - Baile social de S: Silvestre.
Foi sancionado a lei Dia 20 Affonso ôrhal;

que fixa em 1.127 homens Tambem no die 20 pas-
Dia 1-1-48 - Domingueira cl continuação.

a policia Militar de Santa sou a data natalícia do Dezembro 1947.

Catarina. soro Virgilio Rubini, in-

\-x- dustrial ern Barra do Rio
_�

_

Entre as 5 casas que Cerro.
,

foram destruidas, por Dia 21 o sr. Waldemar

um pavoroso incendio Rau, comerciante nesta

em Videira, neste Estado, praça.
estava o Banco Inco. No dia 22 fizeram anos

No entanto, todo o di 10
sr. João Sei .. -:"er, do

nheiro, cerca de um mí- alto comercio local; o sr.

lhão de Cruzeiros e os- loäo Bailoni, agrimensor
livros 'foram salvos. recnlco. residente em Ioln-

ville.
Hontem a senhorita Ade-

Dominuuelro Infantil Iina Klein, filha do snr.

A proprietaria do Salão S. Leopoldo Klein.
CASAMENTO

Mateus convida todas as Realizou-se no dia 20
crianças para a grande o enlace matrimonial da
Domingueira Infantil que gentil senhorita Ellonor
levará a efeito amanhã, Pícolí filha do sr. João
10. dia de Natal com íní- Pícolí com o joven Saul
cio as 2 horas. Tomazi, residente em Ca_!
Para a noite proporcío- çador.nará a mocidade [ara

guaense um animado
Baile que será abrilhan
tado por um exelente jazz.
Gratos pelo convite.

A Diretoria tem a honra de convidar' aos
snrs. Socios e exmas. familias para assistirem ao

GRANDIOSO BAILE, que realísar-se-ä em a noite
de 31 PO CORRENTE. Mesas a reservar com o

snr. Tesoureiro do Clube.
Dezembro 1947 A DIRETORIA

t Agradecimento,
Profundamente

consternado.
s comuni

camos aos nossos parentes amigos e

conhecidos, o falecímento da nossa

estimada mãe, avó, bisavó, tataravó e sogra,

MARIA PISKE

ocorrido em 12 de Dezembro do c.�ano as

18 horas com a idade de 84 anos 8 mezes

ß 27 dias, após demorosa enfermidade. dei
xando 8 filhos, 51 netos, 93 bisnetos e

10 tataranetos.
Viemos externar, por este meio, os

nossos sinceros agradecimentes e manííes
tar o. nosso reconhecimento as pessoas
amigas que nos confortaram durante o

transe por que passámos e tambem a todas
as pessoas que enviaram pezames, flores,
corroas e acompanharam a querida faleci
da á sua ultima morada.

Agradecemos especlalmente ao Rev.
Pastor Waidner pelas consoladoras palavras
proferidas.
Jaraguá do Sul, 22 de Dezembro de

Paulo Grimm -e famiIia
Max Doering e familia
Leopoldo Janssen e família
Vva. Leopold Piske e familia
Ricardo Piske e Iamílía
Gustavo Schmidt e família
Willy Piske e familia
Arnoldo Piske e familia

Realizar-ee-ä no dia 25 do

S�LÃO WALDEMAR RAU, um

dlOSO BAILE PUBLIOO.
. Será Abrílhantado pelo Afamado
JAZZ IDEAL:

t
Todesanzeige und Danksagung
Allen Verwandten, Freunden und
Bekanten die traurige Nachricht.
dass es Gott dem Herrn gefallen hat,

unsere liebe Mutter, Gross, Urgross, Urur
gross-und Schwiegermutter,

MARIE PISKE

geb. Thim

am 12 Dezember um 18 Uhr im Alter von

84 Jahren 8 Monate und 27 Tagen nach

laengeren Krankenlager in die Ewigkeit
abzurufen.

Sie hinterlaesst 8 Kiender, 51 Engel
kinder, 95 Urenkel und 10 Ururenkel wir
danken herzliebst allen denen die uns in
den letzten Stunden hilfreich beiseite stan

den, für die reiche Blumenspenden und al
len die dieliebe Verstorbene zur letzten
Ruhestaette begleiteten.

Ganz besonders danken wir Herrn
Pastor Weidner íuer seine trostreichen
Worte im Hause und am Grabe.

Jaraguá da Sul, 22 Dezember 1949

Die traueroden Hinterbliebenen

Paul Grimm U. familie
Max Doering u. familie
Leopold Janssen u familie
Ww. Leodold Piske U. familie
Richard Piske u. familie
Gustav Schmidt U. familie
Willy Piske u. familie
Arnold Piske U. Iamílle

A DIRETORIA
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OS DE_VERES DOS ASSINANTES �
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� l-PAGAR a assinatura. :

2-LÊR o Jornal.
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Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da 'Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
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ClL[Jl!E AllMOlRlE
CONVITE

Folhinha

,�-

A Dlretoríi--(io'Clübe Aimore, tem
de convidar- os snrs. Socios e Exmas. Famllías,

-

para o tradicional baile de Natal, que levará á
efeito em sua séde, na noite de '25 do corrente,

Indus-
com inicio ás 20,1/2 horas, abrilhantado pelo afa
mado Jazz "MARABA" de Joínvílle.

uma Pede-se aos snrs. socios não se fazerem

acompanhar de pessôas estranhas á sociedade,
com excepção de forasteiros, para os quais deve
rão solicitar o respectivo convite com antece
dencia.

Na tarde de 26 do corrente, terá lugar tam
bem na sede do Clube, uma domingueira infantil,
pará os filhos dos socios.

A reserva de mesas está a cargo
sr. Tesoureiro.

((D sabäo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CKAo WETZEl KNll))l(J§IlllAl = JonIDlvnlilie

I recomenda.se para, colegios hospitais, etc., pela sua qualidade desinfectante .

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

Da Cia. Wetzel
trial, recebemos
elegante folhinha.
Gratos.

Clube Atletico Baependi
Programa de Natal e Ano Novo

A DIRETORIA

Figurinos Novos
Ultimos modelos

Ra Socied. Grafica Avenida Uda.

VISITA
Deu-nos o prazer de

sua visita o ilustre Sr.
João de Souza, inspetor
de Seguros e Capitaliza
ção, procedente de Rio
do Sul.
Ao ilustre visitante o

Correio do Povo deseja,
,böa estadia nesta

.

praça.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


