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profundidade, um esque-
leto. Todavia, não trata
va se apenas do primei
ro. Dezenas de outros
despojos fechados em a
taudes e ainda bem con
servados' foram encon
trados.
Um cientista do Arqui

vo Municipal, apoiando
se em documentos, exa
minando o caso, decla
rou tratar.se simplesmen
te dos restos mortais dos
soldados da retaguarda
do "Grande Exercito"
napoleonico.
Atingidos pelo tifo ao

voltar da campanha da
Russia em 1613, esse
grupo de soldados teria
morrido sendo os corpos
inumados na pequena
cidade lorena. As preci
sões vão ainda mais Ion
ge: trinta e três deles
foram identificados com
exatidão.

29 O E OUT U B RO COND ECO R A DOITetricoequivocodeu ..

ma família finlandesa
A data de 29 de Outu- bI'O de 1945, só Deus sa- O flagrante ao ladobI'O é uma das que maior be o que seria feito do

destaque deram á vida Brasil, porque, queredo país nos ultimos 30 mistas e comunistas es
anos, pois fez retornar tavam unidos para se
a vida domocratica á apossarem do país e en- o tenente da aero-nossa Patria tre sí, como comparsasO governo da Repúblí- da aventura, dividirem nautica Eugenio Jo-
ca, prestigiando as- co- os despojos. sé Müller filho do
memoração desse feliz Jaraguá do Sul, onde casalacontecimento, que veio sempre houve uma in- Müllerpôr fim a ditadura do tensa vibração civica
sr. Getulio Vargas, vem pelas grandes datas da nesta cidade.
ao encontro dos anceios nacionalidade, não pode Conforme noticiáda nação, pois que, no I ficar alheio a essas Ies-

mos e confirmou oBrasil, não pode haver tividades, ha de, por, ,. . .
"lugar para regímes tota- certo, incorporar-se a Díario da Tarde

Iítarlos, venham da dí- alegria do povo brasíleí- de Florianopolís areita ou da esquerda. 1'0, pela volta ao regime "Cruz de Aviação"O culto a democracia, constitucional e comodeve ser um imperativo homenagem as forças representa o recon-
90S brasileiros, já que o armadas. hecimento do Goseu antonimo é o comu- No dia 29 do corrente, vêrno Brasileiro penismo e, tudo o que Ii- segundo estamos íníor- los serviços de guerzerrnos para prestigiar mados, o sr. deputadoaquela, vem combater Artur Müller, falará na ra anti-submarinaeste. estação de radio local, prestados pelo te-Não fosse a patríotíca as 20 horas, sobre a nente Müller na baprovidencia das forças grande data.
armadas em 29 de Outu- se de Recife.

fixa o momento exé
to em que recebia
a "Cruz de Aviação"

Noticias do Rio infor
mam que o sr. Prado
Kelly, que há poucos dias
esteve em Mato Grosso,onde presidiu os rreba-Segundo informações lhos da Convenção Regi�colhidas, mais de dez onal da U.D.N., está commilhões de eleitores po- uma viagem marcada Daderão concorrer para o ra a próxima qulnte-Ielraproximo pleito á suces- -para o Amazonas. O sr:são presidencial em to- Kelly entrará em contactodo o pais, sendo que até com es seus correligioná -

sete de Maio estavam rio, e-fim-de examinar osregistrados oito. milhões assuntos relectonedos com
e seiscentos e trinta e o desenvolvimento do seu20 de sete eleitores, em todo partldo. Apurou-se ainda
o Brasil. Os Estados que que o chefe da U.D.N. irá
apresentam maior densi- a outros Estados, visandodade eleitoral são: Minas, o mesmo objetivo, ou seSão Paulo, Rio Grande ja, Prado Kelly pretende,do Sul, Santa Catarina. com essas viagens, levarDistrito Federal, Bahia, aos' seus correligionáriosRio de Janeiro. de todo o país, a palavra

direto sôbre os vários as
pectos da s.tueçêo necío-d

'

did .
. nal. AO mesmo ternpo

a a me I a que o reser- ficadas de acordo com a .,
..vatório aquoso é maís d b t� examinara com os diri-

Profundo A água aque-I n?furez(aA e�sas s�,�s ant
-

g-entes nacionais, as par-
.
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ddi'cida vem á superfiele im natarina foràm classifica- .Icful an a es OCalS, �duepellda por forte pressão d I L b ró d
10 uern em seu perrldo,(As águas "Santa Catari' pas le os �_ora rias a estimulando os pare quena" dão no seu volumos� Rr�. uçf.0 Ig�!a co�? mantenham a coesão e a

reservatório de captação
a
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f -364° centigrados que é d it
. -

d bacl xisrem 10 orrneçoes ram-, 'constl uiçao e uma acia bérn que de sua' vlacemsegunde em ternpererura termals verifica-se fre- M G
t'>/ E t d ) A subs- ' '

a ato rosso o sr. Pra-em n s a o. s u s quentamente a presença K I
-

'. .tâncías minerais dissolvi- d b
�.

t 'I'
do e Iy voltou bem Im-e su staueras me a icas .

ddas depende naturalrnenre variadas, principalmente p�ess�onad °UcoDmNd dorga-dos terrenos que estas d d . nlzaçao a . . aque-áO'uas atravessam. (As
nas padre eSd os canais Ie Estado, tendo a propó-,ó

,,� C"
ou fen as e escoamento. sito enviado'um teleo-raaguas vanta atarma' E I d "t
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afloram com a composi· c;�so ���r�lr °Jo:/;���:' ma de COll�I·�tul��ões aos
ção ;:>or litro: Bicarbonato h bl't t

' seus correhglonanos ma-. c egam a o J erar es as
togrossensesde Magne�l<? O.0048g.-Su!- passagens. Por este pro-

.

fato de caleJo 0.0058g.-BI- cess formaram-se muitos ,
_carbonato de c�lc.io 0_0218 filõ'es metalíferos; são osg.-O�oreto de SOdIO O �1�5 filões de origem hidro-ter- TABOAS de PINHOg.-Blcarbonato de sodlo mal ou filões de incrustaO.0021�.- Bica;bonato .

de ção. É facil explicár espotasslO 0.0038g.- Ox�do tas [ormações. As águasde ferro. O:0012g.- OXI?? termais provêm de grande alu�lOlo 0.0008g. Sill- des profundidades. Estasca O.O�24g.) águas recebem emanaçõesDa�1 serem as fonte.s gasosas, principalmentetermaIs geralmente classl- de acido cloridrico, acido
sulfidrico e hidra-carbo
netos; contêm muitas ve
zes sulfetos alc_alinos que
reagindo sobre os melais
das rochas por onde pas
sam, determinam combi-

-

nações com esses metais
(sulfetos duplos soluveis).
Ora, com a continuação,
as águas terma;s ficam
mais ou menos saturadas
e, á medida que progridem
em direção a superficie,
se resfriam; formam-se
dest'art depósitos cristali
zados ou concretizados de

PRßD� HUtY fM HeRo

•

de Ia e 5a qualidade o
ferecem
OlSEN IRMÃOS Ltda.

uma parte desses sulfetos
em um meio redutor. As
águas termais. em nivel
superior, encontram as

águas de infiltração; o

oxigenio e o gvs carbô
nico que estas águas car

regam; determinam então
a formação de um melo
oxidante, um tanto proxi
mo da superfície do solo.
Áí se organisam os fo

lõlc!s de oxidos e carbo
natos, com sulfefos não
modificados.

Há tambem filões por
iniecção, cuja origem é
diferentes; são eruptivos.

José-Anna
residente

Uma familia finlandesa
recebeu ha dies uma en
comenda postel dos Es
tados Unidos, contendo

I um pó branco, mas sern

quaisquer indicações.
Julgando tratar-se de

leite em pó norte-arrierl-
cano, os membros da fa
milia procurerern misturá
lo com agua, mas o gos
to era intragavel e por isso
resolveram deixar de la
do a encomenda.
Alguns dies mals tarde,

receberam uma certa :. in
formando o falecimento
nos Estados Unidos, de u
ma parenta dessa família,
e que as cinzas haviam
sido enviadas a Helslnqul.
como encomenda postal,
pois o corpo fôra crema
do com todo o ritual.

10.000,000 !
De Florianopolis União Democratica Nacional
Na Assembléia - Comissão de inquerito 29 de Outubro

O g d N R· C O diretório da UNião ao regime constitucional.
-

rUPQ e ereu amos - ongresso Democratica Nacional, As 20 horas, daqueleE '" [convida e concita a to- dia, o sr. Artur Müllerucaristíce Nacional - Outras Notas dos os seus correligioná- falará no radio local S-O-
rios e amigos, para pres- bre aquela data.
giarem os festejos a se-
rem levados a efeito no Jaraguá do Sul,
dia 29 de Outubro, em Outubro de 1948
regosí]o pelo ato das Arnoldo Leonardo Sch
Forças Armadas, que ga- mitt.
rantiu o retorno do país

A Assembléia Legisla I-OS festejos de 29 detiva ocupa se atualmente Outubro terão nesta Cacom dois magnos proje- I pítal um grande brilhantos de leí: o estatuto do I tísmo, pois é empenhofuncionalismo e o orça- do governo, fazer umamente. Aquele que cons demonstração antiquere.ta de 279artigos, recebeu mista, apoiando decidi,286 vemendas, das quais damente os que naquela148 apresentadas pela data obrigaram á renunUDN, que o escoima de cia o ditador Getulio VaI'todo o ranço da dltadu- gas e deram ensejo ara que trazia em seu bojo. volta da democracia naO orçamento está pa- Pátria. A Assem bléia Lera publicação, devendo gíslatíva, O Governo doter preferencia sobre Estado, as autoridadesqualquer outro projeto militares da marinha, e
para entrar em votação. xercito e areonautíoaDois outros projetos promoverão solenes res-
que serão largamente tividades. A UDN faràdebatidos e que foram' um grande comicio noapresentados pela ban- dia 28, devendo falar,cada pessedísta, são o entre outros, o sr. Ge
que institue a taxa mí- neral Euclides de Figueinima. de 15 cruzeiros redo, especialmente conpor quinzena nas ven- vidado para ease fim.das á vista e que eleva Foram outrosim. dadasde 1, para um e meio ordens para festejos emcruzeiros, a taxa de e- todos os municipios.ducação e saúde '

Por intermedio da Me-Tendo o deputado sr. sa da Assembléia, o sr.Barros Lemos denuncia- deputado Artur . Müller,do na Assembléia uma requereu informações aoserie de arbitrariedades governo para saber qualdas autoridades policiais a importancía até hojee judiciarias de Araran- gasta na construção doguá, a bancada da UDN grupo escolar de Nereu
requereu a abertura de Ramos, municipío de Jainquedto para apurar e raguá do Sul, e bem asresponsabilisar essas sim porque as obras deautoridades que, envol- ultimação na construçãovendo-se em politica. es· desse estabelecimentotão praticando desatinos estão paralisadas hae injustiças. Para a co- mais de 8 mezes.missão de inquerito fo- Embarcaram de aviãoram nómeados os srs. para Porto Alegre, o ardeputados Barros Lemos, cebispo D. Joaquim deFernando Melo, Arman- Oliveira e o bispo dedo CaUl, Oid Loures Ri- -Joinville, D. Pio Freitas,bas e Orty Machado, os os quais vão tomar parquais seguirão para a- te no Gongresso Eucaquele mt,lllicipio na pro- ristico Nacional, que sexima semana, afim de realisará de 25 a 30 doouvirem o dr. Juiz de corrente mês.
Direito, Prefeito Munici- A capital gaucha JapaI, autoridades polici- hospeda 32 principes daais, as vitimas qas vio- Igreja, entre os quaislericias e testemunhas. D. Jaime Camara-Lega-

Presidente

AG U Ä:
Em seu importante tra

tado sobre Geologia e

Mineralogia, escreve o Dr.
Lafayetre R. Pereira
Fontes termais:
As fontes termals são

provenlenres de águas pro
fundas, diferindo das fon
tes ordinárias pela rernpe
rarura., sempre superior á
rnédide. do meio superfici
al estando em dissolução,
graças a emanações gaso
sas internas, certos prin
cipios minerais, donde o
nome de termo-minerais
que tambem se dá a es
tas águas. O Brasil é ri
quissimo em fontes ter
mais cuia existência está
sempre ligada á presença
de cavidades no seio da
terra, em regiões mais ou
meno� prof':.Jndas, e onde
as águas de infiltração
chegam por meio de fen
das ou fissuras das cama
das impermeaveis.
Aí. nesses reservatórios,

a água sofre a influência
da temperdtura da pi ros
fera, cada vez mais eleva-

do Papal, D. Oarmelo
Mota, arcebispo de São
Paulo e diversos bispos
vindos do estrangeiro.
O Presidente Dutra

chegará a Porto Alegre
no dia 50, para assistir
o encerramento do Con
gresso.

, S.S. o Papa falará aos
catolicos, pelo radio, em

portugues, no dia 28.

Na hora do

aperitivo, tome
Um Calice

de

I nnTE� ÁGUIA
I
��

Puro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguà do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edi
tal de primeira praça, com o prazo do vinte dias
virem, ou dele conhecimento tiverem ou interessar
possa, que, findo êsse prazo, hão de ser arrema
tados por quem mais dér e maior lance oferecer,
em frente ás portas do Ed ifieio do Forum, no dia
� (treis) de novembro próximo vindouro, as 10
horas da manhã, os bens penhorados a Silvestre
Strzalkowski, na ação executiva que lhe move
Germano Pavauello, e abaixo descrimlnados>
1.)- Um terreno com a área de 21.806,76 ms2. a

Estrada Itapocú, nesta Comarca, fazendo frente na
dita Estrada, fundos com terras de Eduardo KHl·
lermann, de um lado com herdeiros Vailati e de
outro com José Pedro Vailati, registrado nesta co
marca, sob n. 7.925, no cartório Mário Tarvares da
C. Mello, avaliado em cr$ 5.000,00.-
2.)- Um terreno edificado com UMA CASA DE

MATERIAL, nesta cidade, á rua Domingos Rodri
gues da Nova, com a área de 1.280 msã", com 20
ms. de frente por 64 ms, de fundos; fazendo fren
te na referida rua, Iundos com linha férrea, entre
terras de Afonso Piezera e as de Guilherme Spen
gler, registrado sob n 8.466, no I... 3-D. do
cartorio Mário T. da C. Mello, avaliado em cr$
22.000,00,
3.)- Um terreno situado nêste municipio, a Estra

da Nova, com a área de mais ou menos 3.821 ms2
sern bemfeitorias, fazendo frente com 58 ms., na

�����:z.!���'l�m..���������dita estrada; fundos com 58 ms., no Rio Itapocú; �����:l:J::Sl:6::í2;:6:S2;:6:S �2;:6:S2;:6:S2;:6:S2;:6:Sl:6::í����2';:6:comfrontando por um lado com 40 ms., com terras � Adolf Herm. Seh u Itze �'de José Modestino Junkes e pelo outro lado com
zes �as de Inocencio Silva, registrado sob n. 8.945, no 00 MARCENARIA EM GERAL 00L,3·D., do cartório Mário T. da C. Mello, avaliado � s:z,:em cr$ 8.000,00.· � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da �Cujos bens constantes do auto de penhora e au· 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �to de avaliação de folhas dos autos da referida ação 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 IICCNTKA.·SB EBl TODA PA.RTEexecutiva, serão levados em hasta pública de venda 00 de MOb�lias, especialmente para escritorio. 00 1.._----,-------...:e arrematação em primeira praça. pelo preço da 00 INSTA[ AÇOES COMPLETAS DE 00 --------avaliacãc, isto é. cr$ Dfí.OOO,OO (trinta e cinco mil

'
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2;:6:S !!,!,=;:=;;=;:=;:=m;__,;;;;;=m;_=:;;;;=;;=;;=;;=;.iiiõJii:!õ���t�;��e�;rs)�u�n�si�aft:�r �sn��f��i?aOnSc���!r����', 00 M��TPE�s� AE������s,C�:�� rusticos e outros. 00 l� FI7bres (Sezões, Malárias, �Ino dia, hora e lugar acima mencionados, podendo 00 ' '

. 00 III � lJ � I.mpaludismo . IIIos mesmos serem examinados por quem interesse � Cadeiras
� ;:: Maleitas, Tremedeira flti I d h

.

d
. J � Poltronas Iixas e giratorias t:::6:S III Ilfl

iver nos ugares on e se ac arn situa os os 11110- 00 Mesinhas de centro e para radio 00 U. CURAM-SE RAPIDAMENTE COM Jveis. E, para que chegue a no.ticia ao conheci-] � �
...

_.,mento de todos, se passou o presente edital que � E 2���� l��giti�:raod�t;�s�:rca "RECORD" � I� "Capsu las Antisesón icas IIIserá afixado ás portas do Forum, no lugar de �
t:::6:S

iii IIIcostume e publicado pelo jornallocal "Correio do 00 Afamada pela .sua eticI�ncia, substitu 00 Minancora"Povo". Dado e passado nesta cidade de Jaraguà s::ía Indo as Oalxas Registradoras de
00 '1':1:1 :1'1'1:d SI' t t di d

A

d t b 2;:6:S elevado custo.-·-------
� Em Todas as Boas Farmacias

ou, aos vm e e se e las o mes e se em ro 00 Toda a Mercadoria á pronta Entrega 2;:6:S '1:: :1'1:1
do ano de mil novecentos e quarenta e oito. - � m:;( II �,Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi, _ (assinado) zes RUA RIO B�ACO, 964 -. TELEFONE, 75

.

t:::6:S E um produto dos Laboratortos MINANCORA
...Ary Pereij-a Oliveira - Juiz de Direito - Está � Jaraguá do Sul

.
Sta. Catarmo 00 iii: 1'1'1't:::6:S

,���m:;(����m:;(� U -.loinviJle - Sta. Catarina-conforme o original, do que dou fé. OOOOOOOOOOOOOOOO�l �2;:6:Sl:6::í2;:6:S�t:::6:St:::6:S�t:::6:S�OO !=I;=!;=I;=m�l�I;=!;=11E!il!li;;55!11;=!;iEi!E!i!i=mi!!!i
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ii Dr. francisco Antonip Piccioni III fHBRICß Df MOUflS f CßRPlnlßRIß�I MÉDICO m, IP DE -

�I Formado pela Faculdade de Medicina da 1.1.:1.1 Guilherme A. G. Gaedke & FilhosDI Universidade de São Paulo.
UiII. Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de III di. Rua Marechal Deodoro Fundes

m Misericordia de São Paulo II IP Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Los
'.. C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A �I, 11; Dormitórios modernos e simples JII Partos:. Doenças'[de Senhoras, Homens, Moléstias internas

m'"
,

I
Jogos pare sala

'1:-1'1
e externas: Pulmões - Coração - Estômago, Fígado ' Rins - I' Jogos para cosínhaD?enças nervosas ' �ífilis - Doenças venereas· Doenças da o:::

• Guarda roupas colonial I•

m:' pele
em geral. Alergia (asma, etc.) ".Tratamentos modernos. III _

Guarda_____________________ III roupas para casal e solteiros
_.. ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. I111 Guarda comida e guarda louças IIII PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 À.s 12 E DAS 2:ÀS �·I

Bufes e pentiadeiras II.1'1 Cadeiras-Mochos-Camiseiros IPU:
6 HORAS EM CORUPÁ NO� HOSPITAL EVANGELICO.

. .. , Camas-Teboas de lavar roupa ,III, sSA�2A 4AS E 6AS. �EIRAS ATENDERÁ EM NEREU III •• 'oe ·"0 ''3�.,.,,;l'A,� "adO "O "O JS�I R�MOS DAS 2 AS 6 HORAS DA TARDE. m
,. • $ e t-� ..... C G $ ..

;:: CORUPA :-: SANT� CATARINA IIlli=mi!!!l!liIliEi!E!ili!ii!!!iil!Ii5i!lll!!ii=m!!!!!!IEiE!l!SllE!!lil!I!!iiiSl!Il!!!IEli5iEllàl Dp. Renato 'W'aiter
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
H Com cursos de aperfeiçoamento no H

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. H
Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ir:

.. Geral de Adultos e Crianças. i;H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. HH TELEFONE N 3 i�

11· Jar'8guá do Sul - 8t8. Catarina l�

-

CASA DAS·.TINTAS
FILIAL EM JARAGUÁ DO SUL

RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58
OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em PÓ,

Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Linha
ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa pare .vidra
cetro, Oleo para soalho, Cola, Agua Raz etc.
Anilinas: pare tingir tecidos de Lã, Algodão,Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

litros, Cera pera Soalho.
PREÇOS DA MATRIZ

MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848

JE�Rt2l�� �C IPrn1Dl1lCRIr2l
IPr21C21

I'

Jaraguá do Sul, 27 de setembro de 1948.

- Domingo, DIA 24-10-48 -
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I Clinica �e OI�os. Ouvi�;s. nariz. fiaruanta IDr .. Ar.ninio TaV8ireS
Polesser Caledrolico de Biologia do loslittuto de Educação de Florianópolis

flUXO-SEDATINA

Ex·Chefe elos serviços clinicas e cirurgicos do especialIdade noHospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, do Assistencici Pública do Rio de Janeiro

1 AVÓ! MÃE! FILHA!
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
I L U ME NAU STA. CATARINA

TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA x
C:
:r
:J

Ro.
JJ
CD
:J
tO
CD

H CLlNIC-A DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, H
II -

' moderna e primorosamente instalada do
11 DR. SADALLA AMIN H
!! CONJUNTO DE_ APARELHOS' MODERNOS, UNICO NOS!�ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
II «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» II
II HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - H�ra marcada: 4 IIii .loinville - H�

'o

(OU REGULADOR VIEIRA)
A MULHER EVITARÁ DORES

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
EmDrega-sa com vantagem para.

eombater as Irregularidades das
funções peri6dicas das ••nhoras

É Calma,,'. e r�gulador dessas
funções

FLUXO·SEDATINA ;
pola aua comprovada eficáCia .'
multo receitada. Dove ••r usada

com confiança
' _

O Escrivão: NEY FRANCO ����
Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

PARA FERIDAS,
E C z 'f. MAS,
INFLAMAÇÔES,
CCCEIRAS,

,FKVEIRASJESPINHAS, ETÇ.

�::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

•••••••••••••••••h
.............................................................................................................................

FARMACIA NOVA
de ROBERTO It1. HORST

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

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
���I NUNCR EXISTiU IGURL

ICompleto sortimento de Fazendas - Armarinhos - Chapéus - Ro�pas Feitas, etc.�
CASA TOB IAS IA

QUE OFEREOE o MAIOR SORTIMENTO ...

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER�OR QUALIDADE ...
.

A UNICA QUE NAO TEME OONOURRENOIA...

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

A RAINHA DOS ;-:'IB-A-IX-O-S------ IIM••SIAt;ge.aftl E IiS1fma1l61111GI
e.IE.gIlAI� SIB.I� I.e�g<>

SANTA CATARI�ARua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368LJARAGUÁ DO SUL

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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::HfE::lf.Ú���;;:a:�;o�;����;::��;�t��; f=i;;='��;;;;;;;='�'"=ê;;:'''l.
da Ribeirão. Alice, vendido a Alfredo Lemke. Idem

..:�
..
:l ...............oooc...............oooccoc:eoooccooocoococ .:1.1 .•:1914-Edmundo Büttgen bras. transf. imp. terre- M815-Wernel' Gosch pl seu procurador Otilia no com a área de 11.162 m2., sito á estrada Tif!?:: entern grande sortimento de:

::

Gosch bras. Requer Habite-sé pera cesa, sito á rua Rape, vendo a Lily Müller Glasenepp. Idem. II Lonas, panos, couros pera estofamentos, Iive- IIBenjamin Constant n. 548. Como Requer. 915 - Miguel Erherdt bras. transf. Irnp. terreno j g las, argolas, fio e taxas pare o seleiro. ::818- Bruno Manke-bras. Requer Habitese pa- com a área de 79.000 m2 sito á estrada ltapocú- ii
V d

::
I .

D d N Hansa, vendido a Ada-o Lalrhold, Idem. H aria o sortimento de malas, pastas, cintos, Hra a ugar sua casa SIto a rua omingos R. a 0- u CI
•

;��}��::�I�;�: s��I�:s�a�:�od-á b���n���;t�f� ��:Si�I,�1�f�;:����f:�i�:If:�!;�!J:�!t:R���1:1.: ca::::�:� a::::::::a�;:;!:�::::t:�s ::a:::::' :!!.i.843-Ernesto Sohn bras. Requer Alvará de Ha- 917-Eugenio Fischer bras. transf. imp. terreno serviço concernente ao ramo.
bite-se pare alugar sua casa, sito á estrada Irapocú- com a área de 7.800 m2; sito á estrada Iaragué, ii Fornece orçamento sem compromisso. ii
Hansa. Idem. vendido a Berroldo Hort. Idem. I! �l884-Francisco Winter bras. requer Habite-se 9i9-Perei�a & Stein, Firma Bras. Licença exe- ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 ii
pera sua casa, sito á rua Blumenau. Idem. curar modificações e retalhamento no rancho onde I li JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA ::.i.::.:·869-Alvino Heidorn bras. licenca sub-locar funciona a serraria. Idem:
sua, case sito á rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem. 921-Primo Chiodini bras. licença construir ca- '.:;::::::::::::::::::::::::::: ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f.':

S72 Paulo ôchiocher bras. Requer Alvará de se em alvenaria de ttíolos, em SUd propriedade, á 0

_Heblte-se pera alugar sua casa, sito a rua Rio ßran- trada I 'Hilg li I1�TI
co. Idem. 923-Paulo Wunderlich bras. licença fazer mo-

881-Agnese Maffezzolli bras. Alvará de Hebi- difícações paredes de sua casa sito á Avenida Ge
te-se pera alugar parte superíor Je sua case, sito á tulio Vargas, bem como instalar W. C. Idem.
Avenlde Getulio Vargas, 158. Idem. 9:!4-Edgard Frenzel bras. licença construir ca-

891 Lother Sonnenhohl liras. Requer alvará sa de madeira em sua propriedade, SItO a rua Ex-
de Habite-se pera alugar sua casa, sito á rua CeI. pedlc, Gumercindo da ôilva, Idem.
Procopío ,Jomes de Oliveira. Idem, 926-José Panstein bras. Reqüer certidão, cer-

898-Augusto Persun bras .. Requer Alvará. de tificando que continua havendo falta de construtor
Habíte-se pera alugar sua casa, sito á rua Presiden- prático do Conselho Regional 8a. Região. neste mu-.
te Epitacio Pessoa. Idem. nicipio Certifique-se por certidão.

901-Frederich Bárg bras. Licença estabelecer- fJ27-Max Hoepfner bras. transf. imp. terreno
se com Bar �estaurallte e ôorvetaria, á rua Mal. com a área de 5000 m2 , sito' á estrada [aregué
Deodoro da Fonseca. Idem. Esquerdo, vendido a Artur Krutsch. Idem.

902-Manoel José Soares bras transf. irnp. En- 928-Ana Ravache bras. transf irnp. terreno
genho de Açúcar, vendido a Eduardo Glowacki. Idem. _

com a área de 25.000 mã., sito á estrada Iaragué, I903-Ricardo Ramrhum bras. transf. im post. vendido a Alberto Briese. Idem.
terreno com a área do 500 m2, sito á Estrada No - 929-Henrique Fugel bras. licença estabelecer-
va, vendido a Carlos. Hort. Idem. se com Garapeira Ambulante. Idem.

904-Emanuel Hort bras. transf. imp. terreno
com a àrea de 500 012., sito á Estrada Nova, ven
dido a Carlos Hort. Idem.

905-Bertoldo Hort bras. transf. imp. terreno
com a área de 3.632 m2.• sito á Estrada Nova, ven
dido a Eugenio Fischer. Idem.

906-Bertoldo Horte-bras. transf. impost. terre
no com a área de 1.184 ms .. sito á Estrada Nova,
veudído a Carlos Hort. Idem.

907-Leopoldo Duwe bras. transf. imp. terreno
-corn a área de 199. 59.7 m2. sito à estrada Tifa Ra
pé, vendido a Alvino Paulo A. Neumarin. Idem.

908 - João Piermann bras. Licença construir
rnausoleo ne sepultura @e Maria Clara Píermann,
inhumada no cemitério municipal desta cidade. Idem.

909-Carlos Hort bras. transf. imp. carro de
Iavoura, vendido a Edgar Diesehnebel. Idem.

.

910-Miguel Erhardt bras. transf. irnp, terreno
com a área de 79.000 m2 sito á estrada Irapocú-Han
sa, vendido a Miguel Leithold. Idem.

911- Oswaldo Bloedorn bras. transt. imp. terre
no com a área de 1.e80 m2. , silo á estrada Jara
guazinho; vendido a Cezario Wolf. Idem.

912-Alberto Hoeft bras. fransf. imp. terreno
com a área de 25.000 m2., sito á estrada Rio da

Pr�f�itrrra MrrlllGi�al ue Jara�rrá UO �rrl
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Expresso Jaraguaense
LINHA DE PASSAGEIROS
E ENCOMENDAS entre

Jaragllá do Sul - GU:lrá-Mirim - Joinville

Viagens díarias nos dias uteis

HORARIOS:
JARAGUÃ DO SUL JOINVILLE
Partida 7,00 hs, Chegada 8,30 hs.
Chegada 17,05 hs. Partida 15,30 hs ..
MATRIZ: Jaraguá do Sul- Av. Get. Vargas, 210

Ponto de Parada: JOINVILLE
Rua 15 de Novembro, 722 - Telefone, 240Secretária da Prefeitura Municipal de Iaragué

do Sul, em 26 de Julho de 1948.
MANOEL L. SILVA. Secretário Segurança - Conforto - Rapidez

Encarrega-se de Transporte de Carga
neste e demais Estado

{?:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::�::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::�·i

II
. Tran��ortauora Jara�ua��s� ii

It VIAGENS DIÁRIAS EM ONJBUS II
II J�rH�uá do Sul á Blumf·na';!. li
II JARAGUÁ DOHS��ARIO:UMENAU II
!i Partida as 6,25 horas Chegada as 10 hOt'3s ::

ii Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. ii
II Estrada LtapO��H��� � �aragUá do Sul !I
��::!!:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::-;�l

rJrefclit1UlJrat Mf1illll1lliclipa� de JJar21g1Ulá dI� §1Ul�
Balaneete da RECEITA ORÇA.HENTA.RIA, referente ao '"�s de Srtßmb o de 1948

Codigo I TITULO�;-R-:E C A D A ç Ã O
Geral

_

�
- I�o MES I TOT A L

RECEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

d) Impostos
O. I 1.1- IMPOSTO TERRITORIAL
O. I 2. 1 IMPOSTO PREDIAL

0,'7.3 Imposto sobre Industrias e Profissões
O. 18.3 Impostu de Licença .

0.25.2' Imposto sobre exploração Agricola e Industrial
0.27.3 Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas -

Taxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL
2.01 O Renda Imobiliaria
2.02.0· Renda de Capitaes

, RECEITAS DIVERSAS

4. T 2.0 Receita de Cemitérios
4.13.0 Quotà prevista no Art. 15, § 2. da Constituição

Federal (Combustive 1 e LUbriticantes)
4.14.0 Quota prevista no Art. 15. § 4. da Constituição

l-ederal (Imposto sobre a Renda)
RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

50,00
,

153.845,20
7.054,00
3.511,00
459,00

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

342,00
591,50
24.00'
7,80

250,00

626,00

612.0
6.2 LO
6.23.0

41,10
789,20
90,00

SOMA CR.$
Saldo disponivel do Exercicio de 1947

167.680,80

..............................�

� Grande numero de pes- I

� soas se curaram do. esto-
I

� mago, usando .

[Bitter Aguia Puro
�...............��

Camin�ão "Volvo"

Soco Grafica Avenida
Llta,

al--..-----...--------------------aftp
BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATADINA S/A.

Fundado e 23 de fevereiro de 1935

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
RESERVAS CR$ 4.000.000,00

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emilio Jourdan, 115

End. Telegrafico "INCa"

MA!jj_':�:: p��� Jl�ITelefone, 7ã

1::::1::::Faz todas as operaçõeó bancarias no PaÍz, como cobran
ças, descontos, emplestimos, financiamentos médiante cau

ção de titulas comerciais, passes, etc., aCeitando docu- ::�:.:.1i:::mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas
Abona em C /Correntes os seguintes juros:

i:::::.·i:::::•.DisposiCãO; sem aviso, com retiradas livres
pard qualquer import�ncia 2°/0

Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
iide Cr$ 1.000,00

I

3°jo ii
Depositos Populares, com limite de Cr$ õO.OOO,M j:

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

Com Aviso de 100 dias 5%
Prazo Fixo de 6 meses 5%
Pom Aviso de 120 dias 5 1/2%
Prazo Fixo de 12 meses 6%

Os juros são pagos ('u capitalizados semestralmente II�ep�,7.�����ae�o!!�s:o da prosperidade
iiBanco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.

!::::!::::HORARIO: Das 9,39 ás 11.30 e das 14 ás 15 horas
os sábados das 9 às 11 horas

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

40.198,30
71980,10
317937,90
235.903,00
218.643,00

3.315,50

2.96�,00
5.232,60
13.725.50
15.933,60

2.350,00
-

I

5.584,50 I

4.052,40
7.268,50
11.105,70

956.192,60
32 . .016,00
988.208,60

Confadorill da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8 de Outubro de 1948
EDGAR PIAZERA, Contador - Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

DEPENDEHelAS EM:
<\raranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
jaraguá do 9ul
joaçaba
joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba I

Porto União
Rio de janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Tai6
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

Vende se um de 5 Tons.
com pouco uso.

Informações na

Grafica Avenida.
Soe.

Papel Celofan
-------------------- Branco, de côres e

estampado, recebeu e

oferece.
�...............�"..",..""..

� LlTTER AGUJA �
� é um r;ossante estoma- �
� cal, feito c e raizes me- �
� dicinais. �
...............�....",.."".,�
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Prefeit�r3 M�ni�i�al �e Jara��á . �o ��I
Balaocele da Deapeza Ortomeolaria, referente 00 mIa de Setem�ro de 1948

i I.�I�

,
1 I

ir
['
"

ADMINISTRAÇÃO GERAL - LEGISLASIVOCamara Municipal _

Extranumerarios Contratados
Aq uisíção de moveis u tecilios etc.
Material de expediente, livros etc.
Serviço postal, telefonico e telegrafieoAssinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVERNOSubsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo
Aquisição de veículos, moveis e utensíliosAquisição de combustivel para automovelOusteio de veículos, moveis e utensílíos
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adminstr.Diäris do Pref. quando a s�rviço fora. do MunicipioADMINISTRAÇAO SUPERIORSecretario - Padrão S
Impressos e material de expedienteServiço postal
Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais
SERVIÇOS TEONICOS E ESPECIALIZADOSContador - Padrão R

Almoxarife - Padrão I
aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão J áCr$ 7.200,00
Livros e impressos
Despezas de transp de funcionários qf e� serviçoDiárias a funcionários em viagens a serviçoSERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão H á Cr$ 6.600,00 e 1 idemPadrão F á Cr$ 5.400,00
Porteiro - Continuo Padrão F
Serviço de limpesa da Prefeitura e lntendencia

EXAÇÃO, E FISCALIZ4ÇÃO FINANCEIRA -ADMINISTRAÇAO SUPERIORTesoureiro - Padrão Q
Amanuenses (2) padrão J á Cr$ 7.800,00Escriturario - Padrão I
Quebra ao tesoureiro

SERVIÇO DE ARRECADAÇAOIntendente-exator
Aquisição de talonários, livros, etc.
Percentagem para cobrança da Divida Ativa

Serviço de FiscalizaçãoPercentagem de fiscaiização
Serviço Diversos

Fiscal geral - Pa Irão M
Fiscal distrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á Cr$ 7.�00,OOQuotas de lançamento do imposto sI Industria eProfissões

Segurança Publica e Assistencia Soc.ial. Assistencia PolicialCarcereiro - Padrão F
Serviços Diversos de Segurança Publica

"Serviço de inspenção de veiculos
Subvenções Contribuições e
Auxilios

Ao Estado para manutenção do DestacamentoRolicial
Ao Asilo Colonia Santa 'fereza (Leprosario)Assistencia Social
Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica
Assisteneia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

Educação Public� Administra
ção Super i or

Aquisição de Moveis e utensílios
Material didãtico em geralReparos de predios escolares
Aluguél de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario, Secundario e
Complementar

Vencimento de professores
.

de escolas isoladas,sendo os "T i tulados I I Normalistas PadrãoH á Cr$ 550,00 e Complementaristas Padrão F áCr$ 450,00 e os "Não Titulados" Padrão D áCr$ 350,00.
Gratificação a professores que regem os cursosdesdobrados sendo os "Ti tulados" á Cr$150,000. e os "Não' Ti tulados"á Cr$ 120,00Idem a professores substitutos ou auxiliaresOrgãos Culturais
Aquisição de material para a bibliotecaAquisição de livros para a bibliotecaAssinatura de jornais e revistas

Ser�iço de TnspeçãoInspetor Escolar - padrão N
Viagens de interesse do serviço

Subvençôes, Contribuiçõese Auxilios
Contribuições ao Estado para manutenção doscursos complementares anexos aos grupos AbdonBatista desta cidade e Tereza Ramos do distritode Corupä.
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursará o Liceu Industrial de Santa Catarina,

Hili
1\1

11"

2.000,00
500,00

1.300,00

20,00

1.236,00

1.200,00
800,00

1.600,00

8,50
15,00

2.250,00
700,00
150,00

2.200,00
1.850,00'
800,00
100,00

1.100,00
732,00

750,00
2.700,00

600,00

600,00'

/

11.700,00

440,00
210,00

950,00
40,00

2.000,00

1.910,00
23,00

18.000,00
4.500,00
600,00

. 805,00
37.062,60

11.200,00
7.656.00
350,00
367,60
627,90

3.336,00
30,00

10.300,00
6.200,00

11,600,00
1.302,00
130,50
790,00

16.950,00
5.050,00
1.350,00

9.800,00
12.950,00
6,200,00
450,00

6.708,00
2.899,00

1.422,80

9.400,00
5.000,00
11.400,00

4.650,00

2.250,00

3.051,00

82,00
1.465,00
3.269,00
1.185,00
800,00

1.462,50

150,00

52.800,00'

1.760,00
210,00

100,00
200,00

8.043,00
460,00

4.830,00

Sáud� Públ i ca
AssistenciaHospitalarGratificação ao Delegado de HigieneGratificação a um medico de CorupáServiços Diversos

Desobstrução de córregos e rios
Drenagem- de terrenos e alagadiçosLimpeza de valos, boeiros e sargetasCombustiveil para transporte de pessoal e materialFomento

Fomento da Produção VegetalAuxilios a Associação Rural
_A'quisição de sementes e transporteFamento da Produção Animal

I Aluguel do predio e agua para um 'servente delaboratorio D. D. S. A. (Serviço FederaI)Compras de Remedíos
Serviços Industriais
Industrias.Fabris e Manufatureiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão F
Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço de Utilidade Pública
Adminis�ração superiorGratific. a um engenheiro pl exame e aprovaçãode plantas
Construção e Conservação de
Logradouros Públicos

Operarios du serviço de ruas, praças e jardinsPara ° serviço de ruas, praças e jardinsCombustivel para ° transp. do pessoal e materialConstrução e' Conserv ..
ç ão de

Rodovias
Operarios do serviço de estradas e pontesPara o serviço de estradas 8 pontesCombustivel para o transporte do pessoal e material

Serviço de Limpeza Publica1 Cocheiro
Forragem para ° serviço de limpeza públicaIluminação Pública
Iluminação publica da cidade

I Iluminação publica de OorupäIluminação publica de Retorcida
Energia para motores, etc.

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, Respos i ções e

Restituições
Restituição de impostos e taxas de exerciciosencerrados

Enca�gos Transitorios
Para admissão de estra-nurnerarios
Consto de pred. escol. e aquisição dos resp. terrenoSalario-Familiar
Construção de Casas Populares

Premios de seguros e inden.
por acidente

Seguro centra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções,Contrib. e Auxilios
Departamento das MunicipalidadesContribuições ao I· A. P. 1. e I. A. P. E. T. C.
Contribuições a L. B. A.
P. custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93de 1-4-1942
Subvenções concedidas por lei a diversas instituições

DIVERSO;:;
Despezas imprevistas
Despezas policiais e [uuiciarias
Aquisição rle placas

340,00

40c,00

5.'726,30
15.Q20,30
8.995,00
4.838,50

755,10

300.00
138,00

1.350,00
348,00

273,50

600,00
800,00

4.650,00
3.200,00

100,00 900,00

12.554,00 65.420,10
830,00 20.245,60

5.241,00 5.241,30

28.554,00 163.551,00
2.992.50 49.992,50

H'.880,70
400,00 3.200,00
100,00 800,00

1.359,50 . 10.876,001.867,90 3.716,70
75,30 602,40

371,90 3.007,00

500,00 4.500,00-
10.000,00
17.200,003.200,00

2.498,20

768,70
28,00,

5.020,40
225,20

820,00 4.460,00
273,'00 3.754.50

204,00
·4.006,00
826.118,90

- 162.089,70
988.208,60

_---
112.410,00

Desoriminação do Saldo: :Na Tesouraria 134.714,50
No Banco 27375,20

162089.70

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,8 de -Outubro de 1948
EDGAR PIAZERÁ, Contador Visto \VALDEMAR GRlJBBA, Prefeito

-1í�l=f'=,���l�����là����ar��t�����r�-"�ii ii
PROPRJI]ETAßIO !I AI!IIO II Rua Marechal Deodoro, N. 1M ii R ii

!ISI! !ISIIIIT I! SE��r!Ú�l��������:'O- II T IIii ii SORIOS, LUBRI- II E IIii
O

ii FlCAÇÃO CARGA DE
..

N
..ii ii BATERIAS E CONCERTOS DE !.::j! '.:.1.:'ii ii
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::::�j::::::::::::�::::::::::::::::::::;;::::::::::::�:::
CORREIO DO POVO

A gerencie avisa 1I0S
presados assinantes que
estão em atrazo com
suas assinaturas, para
nos remeterem com bre
vidade.
Outrossim comunica

mos aos nossos assi
nantes de íöre da séde
e aos de outras locali
dades, que poderão

.

fa
zer a remessa da Im

portancla pelo Correio,
podendo pera isso de
duzir as despezas pos
tais.

m..�.�---------------�·····:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::cf

-----------------------------------------------
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CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 24-10-48 -
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AVISO Perdeu-se

De ord em do Sr'
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que,
d urante o corrente
mês de Outubro, ar
recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na
lntendencia de Co
rupá, o imposto
PREDIAL"

2. Semestre
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobra o referido im-�®'Y@@í@)®1'@®Y@)@Y@@!@@!@)@!@®r®@!@)@5!@)®r@)W� posto no primeiro

I� Tosse, Asma, Brunquíte, Rouquidão, e Resfriados ��
mês, sendo I então
feita a cobrança jll-

TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßHUHD ftf8PIRßIÓRIO .'. di�:������ia da Pre-(® Encontram alivio imediato com lJ uso do � feitura Municipal CI---------------:-----I I n C O m p a r a v e 1 I ged;a��g�eá 1��8�ul, Dr. Arquimedes Dantas®5 @j F. VOSGERAU

I !!!!�!�!L��I��!!��!!�!!�!�.�� Rua Marec��D��:oAd��onsec�, Mb

CIiI@@.i@@.i,@@.i,@@.i,@@.i®@i.®@.i,@@.i,@@.i,@@.i,@@i.®@.i,@� I:.Ge lo?:l======-----
����

�_��_�-�����I
� 11 Tenha um es�mago Vistas da 'cidade����""\!>��"""���"""'��'"'\.v-"""'___.._� f

forte, usando�� ������� P :
I Aende-se Da Grafica

.� Banco Popular e Agrícola llBebidas Boss Ltdal !-;:_B:::;I_T:::;T-=.E-=R=A=G=U=IA=_PU_BA__Av"'i'e_Di_da_Lt_da_. _{ No Vale do Itajaí Matriz BLUMENAU í .:;.:,:, ��: .4 AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio da Sul
_

............._
,

..............__
.

,

A SlflLIS

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O Domingo dia 26, uma

tampa de caneta tinteiro
com as iniciais J. L. C.
(objeto de estimação).
Quem a encontrou é

obsequio entregar na ge
rencia deste jornal ou ao

proprletarlo João Lucío
da Costa que será graf;
cado.

Proibimos terminado a
todas as pessoas de en
trarem em nossos terre
nos, no Alto Rio Corrêa
afim de caçar, passar
etc.

Não nos responsabili
samos pelo que possa
acontecer aos infratores
Corupa: 6 de Outubro

1948

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS
CRI�AS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOS x-
Diretor Médieo do Hospital "São José'

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

I��;;�;;;;;;;;;;�;;;;�;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;��������;��
Carlos Tozini

Adolfo Baeumle
É UMA DOENÇA ORAVlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA
MíLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA_
MENTO DÉSSE GRANDEFLAGELO
" USE O

l}:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\':
y Tratamento em poucos dias poP IIte

..

Ü Sífilis Esquemas Amepicanos
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A SlFILIS SE APRESENTA SOB
-'NÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFU LAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

Aplicação de Penicilina e Estreptomicina pelo Gota a Gota.
Tratamento rápido da Blenorragia, Prostatite e Impotencia.
Doenças Venereas Cronicas no Homem e na mulher.
Todos 0.3 tratamentos são controlados por exames de

Laboratorio proprio. Dispomos de instalações
para clientes do interior.

Serviço de Vrologia especialisada

II ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS
VENDE·SE EM TÔDA PARTE.

FREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
Rua Oandido Lopes 179-2°. - andar - Das 19 ás 21 horas.

Oorrespondencia: Oaixa Postal 461
CUR ITIHA-PA R AN A'

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

qualidedes esrornecae.s

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
Deposilos com juros- d dispos1ção-(sem limite) retirada livre{ í disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00� com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

T' Dep. Inicla! Cr$50.000,00 cjretlradas sern s/aviso e-s 20.000,00

{ �!��:�a!�;:�:�;�:�;:: 5:'�2W��t!;��!!s:!a;/��rrr1��e�i::d�'�
1

•••:i.:� :r"RCu'Oa';M;l�.'iD�e::O'�d::o�r::o'PN".��1::3'�6::::::'.I:':i{� aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito. {4{ Dep. POPUlares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com rerí- �ê radas semanais serr evíso até e-s 1.000,00 5/12'/.

i
Telefone N' 39 - C. Postal, 19Dep. limitados-(Limife até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

i
JARAGUÀ DO SULretiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2'/. Santa CatarinaDep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 comretiradas sern avíso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/. � ASSINATUIlA ANUALFaz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, � Cr$ 35,00passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

í
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

ii DIR. GERENTE !!� Serviç:o atencioso e rápido ii Paulino Pedri ii

�������������� �=����:�=::==:====:::::==:::::::�

PRODUTOS DA:

Jnãustría dle talcaãos
(G([))§cllil Jrmäos §: Ao -

CAIXA POSTAL, 11

�RAGUÁ DO SUL - S. Catarina

ã04?stãe.._d':c,PrsJttJS

o 'ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeORA
Verrniíugo suave e de pronto

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

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua 'própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

MlNANCOBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- J O I N V I L ,L E

I_ Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris
Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Bova

Vidros. Molduras para Quadros qualquer
tipo. - CAIXÕES fUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

Dr. Wal�8miro Mazurec�en
e_sa 81 1.'81

,

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
_ Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro.cauterização

I - Raios Intra-vermelhos e azuis.
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ASSINANTE NOVO

Afonso R. Hruschka

ASSINANTES QUE PA
GARAM SUA ASSINAT.

Stoebel & Jerdan 'Ltda.
Saturnlno Rosa .

....

CAIXA. POSTAL, 19 Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39
ANO XXIX JARAGUÃ DO SUL Domingo,24 de Outubro de 1948 SANTA CATARINA N°. 1.513

FILMES
Kodak 6 X 9-120 e 620

....1 ..Locais Festival "Pró Missões"
No Salão "Cristo Rei"
24 de Outubro, as 2O horas

PROGRAMA

Geribaldl, filho de Frede
rico Gaulke e de Martha
Plies Gaulke.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de Oscar
Westphel e de Lydla West-
phal. Ir
edital N. 2456, de 14-10-48.
�idelis Stinchen e Cata-

rina Glrolla
,

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e
residente neste distrito na
Barra do Rio Cêrro, filho
de Francisco Stinghen e

de Iulíe Mathedi Stinghen.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, na
Barra do Rio Cêrro, filha
de Francisco Girolla e
de Maria Kanzler Girolla

� L�m�r�iai lua.Cente Nova
O lar do casal Erico

Selma Bruhns, foi enca
lanado á 18 do corrente
com o nascimento de
uma robusta menina que,
na pia batismal rece
berá o nome de Edina.
Ao casal Bruhns, 'e es

pecialmente a inocente
Edina, desejamos muitas
felicidades.

fim . degarantido até o

1950 Cr$. 15,00
CASA REAL.

só. naEscrituração Mercan
til » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Conrretos - Naturali
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

BITTER AGUIA
é o grãnde estomacal

da época.

l'-Discurso �.;;-� <'. •

2'-Comédia: Os dois gemios opostos,Poesia: As Missões
3'-As bonequinhas.

Poesia: Santa Teresinha e as Missões.
4.-Bailado de ciganas.

Poesia: Apêlo Missionário.
5' - Drama: Os Morangos.

Poesia: Pelos Missionarios.
6'-Bailado das Flores.

Monólogo: Si dependesse de mim.
7-Comédia: A feiticeira da Aldeia.

filho de Ricardo Grütz-
macher. .

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Três Rios da Sul,
filha de Alwim Koch e

de Adele Klemann Koch.

ANIVERSARIOS
-Transcorreu dia 19

o aniversario natalicio
do Snr. Leopoldo Karsten,
proprietário do Posto
Karsten, nesta cidade.
-Dia 20 transcorreu

a data natalicia do jo
vem Herbert Henke, men
bro da Diretoria do A
carai.
-Ainda dia 20, trans

correu o natalício do
snr. Harry Krause, alto
funcionario da firma 01-
sen Irmãos Ltda. desta ci
dade.
-Tambem dia 20 feste

jou mais uma data da
sua preciosa exísteneía
o venerando ancião,
Snr. Wendelin Reiner.

Sra. Ligia Freilas Pereira
Festejou qulnta-Ieíra

última o seu aniversário
natalicio a exma. sra.
dona Ligia Freitas Pe
reira digna consorte do
sr. Altino Pereira, ilus
tre coletor Federal nes
ta cidade.
A distinta dama. ao I

ensêjo da data foi viva
mente cumprimentada
por elevado numero de
pessôas de suas relações.
A êsses cumprimentos

o "Correio do Povo"
respeitosamente, junt�
os seus

-Hoje, transcorre a da
ta natallcla da gentil ôrte.
Marle E. Klein, dileta filha
do Snr. Leopoldo Klein.
-Dia 27 da Exrne. Snra.
Da. Hilda da Silva; na

mesma data a Sra. Linda
� Bleich, professora em Go
rupé.
-Dia 29 a Sra. Lidia Maf
fezzolli competente agen
Ie Postal em Corupá e es

posa do Snr. Willi Maf
fezzolli, nosso agente na

quela localidade

-Ainda na mesma data
verá passar rnais um na

talicio o nosso amigo ônr,
Lauro Braga, o menino
Sergio Oliveira e a Exma.
ôra. Vva. Da, Luiza Dou
brawa.
-Em Corupá, rarnbem a

. 29 do corrente festejará
seu aniversario o nosso

amigoeassinante, Snr. AI·
vino Seidel, grande Ar
boricultor naquela rica 10-

Seguros
�'YPL�ANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS. Entradas: Cadeira numerada CrS 500

" sem numero Cr$ 3,00
Crianças e-s 2,OU

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante IS dias, Si
alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

fins legals
IRENE PEDRI,oticial

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

EditalN' 2457, de 20·10-48.
Arnoldo Alberto Otto
Grützmacher e Edeltraud

Koch
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Três Rios do Sul,

o anuncio é a alma do

negocio!
Anuncie no Correio do Povo e verá

Circo Teatro Bíduca
Atenção: chegarà dentro de poucos días, a

está cidade, o circo Teatro Biduca acompanhado
de um formidavel elenco teatral de 18 artistas
de renome.

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

BITTER AGVIA
PURO

é um aperitivo cientifico IEIDlil[Al IDE P1RllMIIEll�A
lPIRA�A\

operário, domiciliado e
residente nesta cidade, à
rua Quintino Bocaiúve,

Irene Pedrl, Oficial do filho de João de ôouze e

Registro Civil do r
° Distrito Silva e de Maria de Sou

da Comarca Jaraguá do Sul. za e Silva.
Estado de Santa Catarina Ela, brasileira, viuva,

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
Brasil. doméstica, domiciliada e

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Faz saber que comparece- residente nesta cidade, a

Catarina Brasil, na Forma da Lei, ETC.
ram no cartório exibindo os rua Quintino Bocaiúva, Ii- FAZ saber a todos os que o presente edital de
documentos exigidos pela lei lha de Frederico Lühcke primeira praça, com prazo de vinte dlas virem, ou

afim Je se habilitarem para e de Albertina Lüpcke. dele conhecimento tiverem ou ínreresser possa que,
findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quem

Edital N. 2455, de 13-10-48. rnals dér e maior lance oferecer, em frente ás por
Edital N'2454, de 12-10-48 Herbert Gaulke e Milda tas do Edificio do Forum, no dia 9 de novembro
José João de Souza e Westphal proximo vindouro, as 10 horas da manhã, os bens
Silva e Carlota Christina Ele, brasileiro, solteiro, penhorados a Oswaldo Bruch, na ação executiva

Lübcke Krause larvredor, domiciliado e que lhe movem Emilio Borchardre outros, e abaixo
Ele, brasileiro, viuvo, 1 residente neste distrito, em . descriminados:

10) _ Um terreno sito no lugar Rio da Luz, nes
Ia comarca, fazendo (rente na Estrada Rio da Luz,
fundos com terras de Eugenio Pradi, e entré, terras
de Ernllío Müller e Joaquim Dernarchi, contendo a

àrea de 24737 msã, devidamente registrado sob rr

9.268, no tabelião do registro de imoveis desta co

marca, sr., Màrio Tavares da Cunha Mello, avaliado
em CrS 8.000,00.

2°)-Uma casa e um renehe construidos sobre
o terreno descrito no item 1', avaliados em Cr$ .. �
200,00.

Cujos bens constantes do euro de penhóra e
euro de avaliação de folhas dos euros da referida'
ação executiva, serão levados em hasta pública de
venda e arrernérão em primeira praça, pelo preço to
tal da avaliação, isto é, Cr$ 8.2'00.00 (oito mil e

duzentos cruzeiros). Assim serão os referidos bens
arrematados por quem mais dér e maior lance ofe
recer, no dia, hora e lugar acima mencionados, po
dendo os mesmos serem examinados por quem in
teresse tiver, no lugar Rio da Luz, nesta comarca.

E pare que chegue a noticia ao conhecimento
de todos, se passou o presente edital que será afi
xado ás portas do Forum, no lugar de costume e

publicado pelo jornal "Correio do Povo".-Dado e

passado nesta cidade de Jaragi.lá do Sul aos seis
dias do mez de outubro do ano de mil novecentos
e quarenta e oito.--Eu, Ney Franco, escrivão, o su

bscrevi.-(a) Ary Pereira Oliveira.-Juis de Direito.
"Está conforme o original, do que dou fé.
Jtlraguá do Sul, 6 de outubro de j 948.
O Escrivão a) NEY FRANCO I

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

FRACOS E ANÊMICOS J

Tomem.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êxito nas:

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE,

casal-Se:

CONVITE
Do Sr, João Chmereha,

Proprietário Fundador
da cidade de "Tupinarn
bá" e de sua espôsa D.
Maria Porteltínha Chme
reha, recebemos um

convite para assistir a
festa que, em homena
gem ao padroeiro da lo
calidade (São Judas Ta
deu), será realísada no
dia 28 de outubro cor
rente.
Grato pela lembrança

do convite os do "Correio
do . Povo" formulam vo

tos de muito brilho e fe
liz êxito nas festividades.

calldade.
-Dia 30 aSnra. Vva.

Da. Erna Colin Mahfud,
e a ôrte. Ingeborg Voigt,
gentil filha do Snr. Fran.,
cisco Voigt.

- Aos aniversariantes
as felicitações do "Correio
do Povo".

.................................... 1 _ ..

(()) §a1bJ2l(Q) (Marca Registrada)

Virgem, Especialidade
da «:llAc WEIZEt llNID1[J§l[lllAl = ](Q)nmnrnHe
.ealA a m.l�a IU••'IIII•• ! I
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