
Florianopolis. 5· (Ag. Nac.)
- O deputado udeníste
Barros Lemos afirmou em

plena Assembleia Legls
lativa que, em Areranguá
cresce diáriamente o nú
mero dequêles que dese-

'iOS Feriados";;Religiosos Ferido de Mortei��:��:o,��q���
I ANIVERSARIOS

Ja prestou depoímen- te ouve-se um estampi- -.,.. Fez anos
.

dia 5 o

to na Policia a senhora do. Virgílio ao mesmo jovem José Rocha habil

Dulce de Melo Franco, tempo detona a arma e barbeiro nesta praça filho

viuva do sr. Virgílio de cai de joelhos, com a do snr. Anselmo Rocha.

O ministro interino do revezamento, nos termos trabalho no Distrito Fe- Melo Franco. Declarou a cabeça nos braços da Transcorreu die 4 o aní-

Trabalho. considerando do paragrafo unico, . do deral, o diretor da Divi- senhora Dulce que, esposa, dizendo-lhe es- versario natalicio do snr.

o disposto no artigo 157, artigo 67, da Consolida- são de Fiscalização do depois de várias tar ferido e pedindo-lhe Ervino Menegotto, grande

item VI, da Constituição, ção das Leis do Traba- Trabalho, e nos Estados horas de insonia, conse- que chame a Assistência. industrial estabelecido a

e nos artigos 67 e 70 da lho. e Territorios. Os delega- guira dormir quando ou- Então surgem os cria- Estrada Nova.

Consolidação das Leis. Paragrafo Lv-São con- dos regionais do Traba- viu ruidos, chamando dos e ela manda o co- - Tambern dia 4 vio

do Trabalho, assinou a sideradas atividades per- lho. então por seu marido. I peiro chamar a Assistên- passar maís uma prima-

portaria n.s 277, em que manentes, cuja continuí- Art. 4.0-As autorída- Este levantou se então cia pelo telefone. Na des- vera a galante meníne

resolve o seguinte: dade seja exigida pell) des a que se refere o e apanhou o revolver. A cida este esbarra com o Marlene, filhinha do casal

"Art, 1.°-São conside- interesse publico, bem paragrafo 4.° do artigo senhora tenta conven- corpo do assassino, já Oscar Meister e Hildegar
rados feriados religiosos, como aquelas cuja pa- 3.0 poderão, de acordo ce-lo de que poderia sem vida --e pega na es- Grubba Meister.

para efeito da proibição ralísação possa acarre- com o que lhes seja so- ser morto, caso fosse o pingarda, batendo com a _

de trabalho de emprega- tar prejuizos, seja por licitado pelos orgãos 10- copeiro Pedro Santiago. coronha na face do mor- JOAO LYRA

dos, os seguintes dias deterioração de matéria cais competentes em ma- O marido entretanto, to. Disse a viuva do sr.
A 5 do

.

corrente tradn.
.

d térí d b t f .' D D I V' '1'
-

d correu mais um ano e

santos de guarda: a) sex- prima, seja por anos rra e a er ura e e· encoraja-a, mas ar. ur rrgt 10 que nao arre ou
f I' I b

.
.

.

t
.

ta-feira da Paixão: b) o irreparaveis ao equipa- chamento de estabeleci- ce declara que se ele pé da porta do quarto, � IZ e a OrIos_51 exis �n-

do Corpo de Deus; c) o mento industrial ou ao mento e segundo os u- sair ela tambem sairá. de seu marido, porquan-.
era do ônr, Joa.o Fr�ncls

consagrado ao culto do resultado técnico de ser- soe da região, permitir, Levantam-se, então e to ela mesma estava a-! co . Lyr� propríetarío da

padroeiro da cidade, a-- vicos, seja, finalmente, salvo nas capitais, o íun- acendem a luz. O sr. Vir- garrada a ele. Esta é a' Farl!1�cla Ly�a
.

em Gua

brangendo I) respectivo 'pela perda de material cionamento parcial .de gílío abre a porta, sem parte principal do de- rammm. _Ás mumeras de-

munícípío. ou energia. estabelecimentos comer- nenhum cuidado, escan- poimento de D. Dulce de monstraç�es d�, apre�o

Art. 2.0-Sempre que Paragrafo 2.0-São de- ciais aos domingos des. carando-a. Imedíatamen- Melo Franco. dde qpue f?,1 alvo'h'ClorrelO
os feriados civis ou re- claradas permanentes, de que entre a hora do

I
o ovo, que a ongos

ligiosos cairem em sa- nos termos do paragrafo seu fechamento e da res- an�s o tem. c�mo sincero

bado ou segunda-feira anterior. as atividades pectiva abertura no dia O. f.
arnrgo deseja Juntar tarn-

nele será permitido, in- constantes da tabela a- imediato medeiem 24 ho- S trlgemeos lzeram a bem as suas..

dependentemente de nexa. ras
' - Dia 5 a senhorlta

qualquer medida espe- Paragrafo 3.°- Os pe- Ãrt. 5.0-As empresas primeira comunhão Carmen. Rank, filha do

cial, o trabalho de em- dídos de inclusão ou ex- beneficiadas com a per-
snr. Iosé Rank

..

pregados até ás 12 horas clusão de qualquer ati- missão concedida pelo Na Igreja Matriz de de festa aos seus erní-
- .�ontem regtstreu seu

nos estabelecimentos de vidade entre as constan- artigo 5.0 fica vedada São Sebastião, desta ci- ginhos. Com 9 anos e 9 nat�hcl? o
.

snr. OUo

comercio de generos a- tes da relação a que se �o� feriados civis
_

e re- dade domingo último re- me�es .

de idade �ursam.
Maler, Jn_�ustrJal, a lon�?�

• '

Iímentícíçs em. geral e refere o paragrafo ante- Iígíosos a execuçao de ceberam das mãos do os íntellgentes memnos o a�os resi ente nesre IS

nos de barbeiios e
.

cá- riör (feV't1rãü .ger di'ti'gt- "atividaäe-s· -qn-e -'Soe', eäo- vtgarro; 'l'ev� 'P'(I'dre'-A1beí.-' ·20 '\:J1"I!& J7fimáF-Í'0. 'CiO' -Grupe tríto b�s�r..a,�Nove.S
beleireiros. dos, devidamente tunda- enquadrem nos motivos to lecobs, a primeira co- Escolar São Luiz, onde, D

-

��. �; xrna. ra.

Art. 3.0-Fie%. concedi mentados, ao ministro do determinantes da execu- rnunhão, os rrigerneos graças á sua força de o�a ItN r�nco, espo-
da permissão para o tra- Trabalho, Industria e Co- ção. Lino, Mário e Chiquinho. vontade e dedicação aos sa. _o sr

.. �y ranco, es-

balho de empregado em mércio, por intermedio Art. 5.0-A pres.ente Os referidos garotos, que livros sempre ocupam os
CrIVa0 do JUIZO desta Co-

atividades permanentes das autoridades regionais portaria substitui as de constituem o orgulho de primeiros legares. Aos marcaÁ· d dl 10
nos dias destinados ao competentes em matéria ns. 2'16 e 342, de 29 de sua familia, foram por seus pais sr. Francisco

A ua � a lad a sra.

repouso semanal e nos de trabalho. outubro de 1947 e 17 de isso muitissimo visitados Alberto Voigt e d. Hedwi- d
s a Jr�uar � eSPoâa

feriados civis e religío- Paragrafo 4.0-São au- agosto de 1940, respec- na residencle de seus ge L. Voigt, enviarnos l ' o sr.. einz arquar t,

sos, mediante esca!a de toridades regionals com- tivamente". pais, tendo oferecido gran- nossos. paraben� por ���strJ�llb e o memno

petentes em matéria de esse feliz acontecimento.
I onO' 1u1s'A . �
- Ia ngacl uoa-

res, filho do sr. Eugenio
Soares.
- Dia 12 o sr. Geraldo

Meier e dia 15 Cecilia
R. dos Santos.

Diretor-Gerente: PAULIN0 PEDRI Fundado em 1919

Rio Grande do Sul

ANO XXIX - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 7 de Novrnebro de 1948 - Sta. Oatarina N. 1.515

CASAMENTOS

Realizaram-se ontem na

sala da audiencias os se

guintes casamentos;
Herbert Gaulke com a

Srta. Milda Westphal, e

Orestildo Tomaselli com

a gentil srtll. Valtrudes da.
Costa, filha do nosso

amigo Sr. Manoel F. da',
Costa e de Vanda da
Costa.

r�rtaria an Mi�i�tro ao íra�alno als�o�no a r����it�

Estação
grafica

Radiotele

de Mafra
Flurianopolis, 5 (Ag. Nac')

- O rádio telegrafista
Alberto Alves, técnico
da Estação de Rádio da
Secretaria de Segurança
Pública está concluindo
os reparos da estação
radio telegráfica desti
nada á cidade de Mafra.

Aberto ao Transito

Calorosas CongratulaçõeslFESTA ESCOLAR Homenagem ao

emRibeirãoGrandedoNorte Dr. Ylmar Corrêa

Florianopolls, 6 (Ag. Nac.)
-Acaba de ser aberto
ao transito o calçamen
to da Ávenida Mauro
Ramos, ficando assim li-
gadas as calçadas da
Avenida Hercilio Luz
com a rua Bocaiúva.

Florianopolis.4 - (Ag. Nac.) I de Janeiro. emite a Vossa
- S. Excia o Governa- Excelencia em nome do

dor José Boabaid acaba magistério nacional calo

de receber do Sindicato rosas congratulações por

dos Professores do Rio motivo da sanção da lei

de Janeiro o seguinte t�· que estabeleceu, em S.

legrama: "O Sindicato Catarina, feriado escolar

dos Professores do Rio õ "Dia do Professor".

Florianopolis 5 (Ag. Nac.)
- Os funcionarios da Le·

gião Brasileira de As
sistencia estão prepa
rando, nesta capital, si
gnificativa . homenagem
ao seu presidente Depu
tado Ylmar Correa ao

enséjo do seu aniversa
rio natalicio que trans
corre na próximo dia 12
do corrente mez.

Realizar-se·á no dia 14 de Novembro, em

Rib. G. do Norte, a inauguração da Escola Gene·
ral Osorio.

Haverá tambolas, tiro ao alvo, leilão de

prendas etc.

Churrascada, Doces e Café

A festa será abrilhantada por um otimo Jazz.

Convida se o público em geral.
A COMISSÄO

ACIDENTADO O

SENADOR GALOTTI

O senador Francisco
Benjamim Galotti, quan
do chegava á Rua Maria
Angélica, para visitar o

corpo do sm. Virgilio de
Melo Franco, foi vitima
de um acidente, sofren
do violenta queda. Com
a perna esquerda fratu
rada, foi o senador Ga
lotti transportado para o

Hospital Miguel Couto,
onde recebeu SOC01'ros

de urgencia e ficou em

repouso. Foram inúme- _

ras as visitas que s. s.,recebeu·no referido hos-

G·
·

5
-

pi�al, de on?e, á noite, In0510 aofOI transferIdo para o
\

Hospital de Acidentados.
buiz ACUA:

Todo catarinense, até
o mais inculto, . precisa
saber que o Creador foi
generoso conosco.

Em águas minerais te
mos o que há de melhor
no mundo. As águas
quentes "Santa Catarina",
nascem do sub-solo, são
são aquecidas pelo rá·
dio central da terra e

surgem á superficie, i
sentas de todas as es

pécies de micróbios.
As águas feI'ruginosas

de Angelina, combinadas
com o ambiente, são um

prodigio na cura do be
ribéri. O clima de Ran
cho . queimado é igual ao
melhor da Suiça.

A Comissão encarregada da direção dos negó
cios da construção do Ginásio São Luiz vem, por
meio desta no tu, solicitar ás ..pessoas que se com

prometeram a auxiliar financeiramente o empreen
dimento da instalação de um grande ginásio, nesta

cidade, a bondade de se aprestarem no sentido
de poderem fazer a entréga de mais uma prestação
do auxilio subscrito.

Por todo êste mez se processará á coléta com

petente.
Pelas atenções que como amigos e benfeirores

os subscritores dispensarem ao presente. comunica
do, a comissão dêsde já agradece muito penhorada.

WALOEMAR GRUBBA-Prefeito Municipal.
ERNESTO GERNIEWICZ-Industrial.

FAUSTINO RUBlNI-lndustrial

Ir. ERNESTO JOSÉ-Marista.

����

� �ãO sofra de indiges- I
��;;t::e;AgUia Puro �
���...............�

IAtenção Snrs. Leitores
I Assine o Estado de São Paulo, mais completo
Jornal do Brasil - Agente autorizado nesta praça,

inclusive Corupá e Guaramirim.

s�. GUILHERME PRADI - Rua Marechal DeOdor�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Domingo, DIA 7-11-48 -

Expresso Iaragaaense
LINHA DE PASSAGEIROS
E ENCOMENDAS entre

Jaraguá do Sul - Gmlrá·Mirim - Joinville
Viagens' diarias nos dias uteis

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

. Ponto de Parada: JOINVILLERua 15 de Novembro, 722 - Telefone, 240

Segurança - Conforto - Rapidez
Encarrega-se de Transporte de Carganeste e demais Estado

��i��:�§ii�:lm "Capsulas Antisesonicas' iiim m

o:: Minancera" IIII Em Todas âs Boas Farmacias III

I É um produto dos Laboratorios MINANC0RA Iii.
-,Toinville - Sta. Catarina- IIIi!!!!!!!!E!!!!!=n=i;!�=!!=!i=;;=!iii!=!;=!;!!!1!;!=;==1

MILHÕES ?:? 00
lIIIIl

õi •
DE PESSOAS TÊM USADO COM 3:BOM RESULTADO O POPULAR Cl >...

DEPURATIVO �
lIIIIl(")

:r • .cELIXIR 914
Cl

O "" =
« .......!';I

=A SlflLiS ATACA TODO O ORGANISMO o
eo.

o
6) tOo Figado, o Baço, o Coração, o ...

o

3) Q./ Eltomago, os �ulmÕes. a Pele o..

., tOProduz Dores nos Osso., Fleuma. Cl

tismo. Cegueira, Queda do Cabe. ." e Vl
oao Anemia, e Abortos. ::l

=Consulte o médico C/l
�

etome o p e pu rar depurativo (")

�_Cl

ELIXIR 914 CIl =
� .....
CIl �Inofensivo ao organismo. Agrada.

Ovel como um lic6r. Aprovado ee- V'l
mo auxiliar no tratamentc da SI •.
F[LIS" REUMATISMO da meso
ma origem. pelo O. N. S. P.

11'!lii!!!!1l�11�111:!!!'!�I!E!i!i!ll!li!Iii!Ilf�ISIiiSIIE!!!!!!!I!!!!I!I�l!!ll!l1l1 .'::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"ü' Dr: rranciSco
.

Antonio PiCciOOi I ii Trans�ortarrora Jara�mns� liI� MÉDICO !ii, H
11'lilI,G,: Formado 'pela,' Faculdade _de Medicina da I, ii VIAGENS DIÁRIAS EM: ONIBUS IIi..... Llniversidede de ôêo Paulo.

1ft ii Jaraguá do Sul á Blumenau
H111 Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de:1I ii HORARIOS ii'li Misericordia de São Paulo

m !! JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU lio:: C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A li ii Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas liN Partos· Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas II! ii Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. l�:'-"1· e externas: Pulmões . Coração . Estômago . figado - Rins - III ii
A GEN C I A iiDoenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas > Doenças da f!I ii

iiI:·· péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos _:odernos. I� H. Estrada Itapocú-Hansa - Jaraguá do Sul HIII ESPECI.A.USTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS m '.:
;:..m PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 ÀS 12 EDAS � ÀS iii

.

iii 6 HORAS EM CORUPÁ NO HOSPITAL EVANGELICO. '·1"-

1 I'
Im

Casa de MoveisI� AS 2AS, 4AS E 6AS. :EIRAS ATENDERÁ EM NEREU mo::
RAMOS DAS 2 AS 6 HORAS DA TARDE.'" Vitõrio LazzarisI CORUPÃ :-: ,SANTA CATARINA III

®
Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova

®'1·-l!iiiiE·ii!i!S!'·-··-··E!·'-··===··-·'I!!IIi'!'IEi!(·!!!!!l!!l!!,·_JII • ----- •
...1=;. I .;=;,=,; ;._;'_';='1 1 '_.1_....

Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

1 Vidros. Molduras pera Quadros qualquer 1
'

tipo. - CAIXÕES FUNERARIOSA PnmOrn 'Ial'lna Em estoque e sob encomendas. ,H lJ U IJ lJ ll I
Enfeites para Caixões funerarios.

Escrituração Mercan
til « Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas fiscais·
Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AOTO
MOVEIS.

PARA FERIDAS,
ECZtMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRwEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

�..--..----------""----"'.I""--�

Dr. Wal�emiro Malurec�en
e.SA 81 S.'.1I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electra-cauterizaçãoI Raios Intra-vermelhos e azuis.

E D I T' A L �OOOOOO�OOOOOOJlOO�OOOOOOOO�����IMPOSTO TERITORIAL 00 Adelt Herrn. Schultze �De ordem do snr. Cole- zes
MARCENARIA EM GERAL �tor, torno publico que no 00

�corrente mez de Novembro, 00 Oterece móveis "CIMO" de todos, os tipos da 00arrecada-se imposto acima, 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00reterente ao 2°. semestre do 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00corrente exercício.
00 de 'MobiliaS, especialmente para escritorio. 00Os Contribuintes que não

� INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: �fizerem seus pagamentos no
�praso, poderão satisfazel-o Dormitarias, Salas de 1 antar 00D b

m
Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. �

no profimo mez de ezem ro

�com a multa de 20%• MOVEIS AVULSOS COMO: 00Exgotados os supra cita- � Cadeiras
00dos prasos, serão extraídas � Poltronas tixas e giratorias
�as competentes certidões de 00 Mesinhas de centro e para radio �dividas para ter logar a co- 00 E entre muitos outros, a �br ança executiva, � Caixa Registradora marca "RECORD" �� Afamada pela sua eticiencia, substituColetoria Estadual de Ja- � indo as Caixas Registradoras de �raguá do Sul, 1 de Novembro � elevado custo.-.-------�de 1948. 00 Toda a Mercadoria á proata Entpega mL. HARNACK 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 �escrivã 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00OOOOOO�OOOOOOI'OOOO��OOOOOO

FILMES
Kodak 6 X 9-120 e 620

garantido até o fim de
1950 Cr$. 15,00 só na

CASA REAL.

FC; CPCG'Afi'CLffi!lÇqzJ!JA!líDM :C;O$is�·�., A SIFlllS SE APRESENTA SOBINÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

I R G
REUMATISMO

O ESCRÓFULAS
·

I
ESPINHASd. •

FíSTULAS-

Ú -L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS�ão OS m�lnor�� � mai� oaratos· , "ELIXIR �� ::G:E:R:"

IliIDldJü�trr:d!�O§c�t�:JldO§ I" 'v�����;�o�M��;� pAANR��

, G((J)§c]bl Irmàos §: A.o •

TABOAS de PINHOk CAIXA POSTAL, 11

� a l'd dRAGUA' DO sur . Set . de I e 3a qua I a e O·J . a arlna
, ferecem

Je cfe�", p.c?tàO®:à'° I OLSEN IRMÃOS LIda.

.' ":'. '

,
,.

A
"

S' I ,F I L IS",
É UMA OOENÇA GRAVíSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA,
MíllA E PARA A RAÇA, CQMOUM BOM AUXILIAR NO TRIhA. '

MENTO DÊSSE GRANDEFLAGELO
U SE O

o anuncio é a alma do
negocio!
Anuncie no Correio do Povo e verá

NUNCR EXISTIU IGURL

PAG.2

Dr. Renato "W"alter
MÉDICO::

ii
H Com cursos de aperfeiçoamento no iiii

'

Rio de Janeiro . São Paulo e Buenos Aires. ii11 Doenças de Senhoras - Partos - Clinica . iiii Geral de Adultos e Crianças. ii11 Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. iili TELEfONE N. 3 ii�l Jal'aguá do Sul - Sta. Catarina !!

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

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

�RAIOS,X-
Diretor Médieo do Dospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
....................................................................................................................................................................................................................... '

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

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIHA MINANeORA
Vermitugo suave e de prontoefeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, ) e 4

-

Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
temedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGOEIRA
, MINANCORA para o St'U tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- }OINVILLE-

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lE�nA[ �lE IPlRllIWH�A fC�'r=r;i;'d�=P;;';'� !fG";'j;;'�
lPlRA«'A II ali lU. DlOd,ro R. 13611 !1 • ii'\f " Telefone N' 39 - C. Postal, 19 .. P :

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito :.�!.i JARAGUÀ DO SUL ""'i.ll.l f�:::Bebidas Boss Ltda.;..:�S t C t
. Rua Marechal Deodoro Fundös

da Comarca de laragué do Sul, Estado de Santa ii an a a arIna il
Catarina. Brasil, na Forma da Lei, ETC. ii ASSINATURA ANUAL ii� .:.;. :.:: , Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Lose

FAZ saber a todos os que o presente edital de 1i li ---------- Dormitórios modernos e simples
primeira praça, com prazo de vinte dlas virem, ou ii e-s 35,00' ii ����

I
Jogos pera sala

dele. conhecimento tiverem ou inreressar possa que, 11 11 Jogos pa-a coslnha
f d

A

h- d td"
" Cure seus males e poupe seu

. In O esse prazo, ao e ser errema a os por quem ii DIR. GERENTE ii bom dinheiro comprando na • Guarda roupas colonial
mais dér e maior lance oferecer, em frente ás por- li Paulino Pedri li

NOVA I
Guarda roupas pera casal e solteiros

tas do Edificio do Forum, no dia 9 de novembro ti. ii FARMACIA
proxlrno vindouro, as 10 horas da manhã, os bens "::::"������::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'

de ROBERTO M. HORST
Guarda comida e guarda louças

'Penhorados a Oswaldo Bruch, na ação executiva , Bufes e pennedelras
que lhe movem Emilio Borchardt e outros, e abaixo a que dispõe de maior sortimen- Cadeiras-Mochos-Camiseiros
descriminados:

to na praça e oferece seus arti-

, Camas-Taboas de lavar roupa
gos á preços vantajesos,

l°)_Um terreno sito no lugar Rio da Luz, nes- Rua Mal. Deodoro, 30 _ Jaragua )
-

,.. .......ß
Wb e n �e �e ....:&It. "3 "'''JO "'op vW...�a comarca, fazendo frente na Estrada Rio da Luz, 4.. a 1il e .... c - e -r

·fundos com terras de Eugenio Pradi, e entre terras ���

de Emilio Müller e Joaquim Dernarchi, contendo a

àrea de 24.737 ms2. , devidamente registrado sob rr

9.268, no tabelião do registro de írnovels desta co

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

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

Cujos bens constantes do euro de penhora e

auto de avaliação de folhas dos euros da referida
ação executiva, serão levados em hasta pública de
venda e arremátão em primeira praçe, pelo preço to
tal da avaliação, isto é, Cr$ 8.200.00 (oito mil e

duzentos cruzeíros). Assim serão os referidos bens
\ errernatedos por quem rnals dér e maior lance ofe
recer, no dia, hora e lugar acima mencionados, po
dendo os mesmos serem examinados por quem in
reresse 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 Iaragué do Sul. aos seis
dias do mez de outubro do eno 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.

Ieragué do Sul, 6 de outubro de 1948.

O Escrivão a) NEY FRANCO

li CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
li moderna e primorosamente instalada do ii
!1DR. SADALLA AMIN 11
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ��
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA ii
li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
!l HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

li _ ..Joinville - !!
-'-'- --_ _"

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Outubro 1948
S G O
TDR
NGM
I L H
C O R
O N C

O próximo sorteio
seré reallzado no

dia 30 de novembro,
ás 16 horas.

Os portadores dos
titúlos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Informações com

G.ß. FISCHER
Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLOBIANOPOLIS

SEDE SOCIAL
RUA DA AlFÂHDE6A. 41-ESQ. QUITANDA

(Edificio Sulacap)

RIO DE JAHBRO

ß
rr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11
!:�.I:..
Tpatamento em poucos dias pOP

.I:i:.:Sífilis Esquemas AlDericanos

:.i::.:::i: Aplicação de Penicilina e Estreptomicina pelo Gota a Gota. .i::.';:::!Tratamento ráuido da Blenorr-agia, Prostatite e Impotencia.

11 Doenças Venereas Cronioas nú Homem e na mulher. ��

.l.i Todos 03 tratamentos são controlados por exames de .1.1Laboratorio proprio. Dispomos de instalações

II para clientes do interior. II
II Serviço de Vrologia espeeialisada II
11 lIllr. :M!Oalcyr Yg1Ulatemy e Edgar lo Rllba§ li
ii Rua Oandido Lopes 179-2°. - andar - Das 19 ás 21 horas. ii

/ II Oorrespondencia: Oaixa Postal 461 II
li C U H I T I B A-P A H A N A' 'li

tt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ji

7-11-48 -

É faci I fazer bôa diges
tão, quando se use o

Bitter Aguia Puro

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

AVISO
Aviso a todos quantos

possa interessar que a

partir do dia 24 de Ou
tubro não me responsabi
Iíseí mais por debitos que
a minha mulher Anna Sie
verdr, venha a levantar
nesta cidade.

Jaraguá do Sul, 25/10/48.
ERVINO SIEVERDT

Papel Celofan
Branco, de côres e

estampado, recebeu e

oferece.

Soe. Grafica Avenida
Llta

BITTERAGUIA DURO
é a vida do seu es-

tomago.

fßIRleH Df MOUfiS f CßRPlnlHRIß
•

DE

Guilherme A. G. 'Gaedke & Filhos

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

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Resideneia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
:::::::::::::::::::.:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados cgJ

� TODAS AS HOLESTIAS DO ßPßRflHß RfSPIRßIÓRID �
� Encontram alivio imediato com O uso do �. .

.} n C O m p a r a v e I
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aUiS f DEMAIS

AHCCOES DO

Completo sortimento de _Fazendas - Armarinhos - Chapéus - Roupas Feitas, etc... I

CASA TOB IAS I
A QUE OFEREOE o MAIOR 80RTIMENTO ...

.

.

A qUE Só VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

A UNIOA QUE NAO TEME OONOURRENOIA ...

--------------------------------
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ii ISSINATURA PIRA 1949

SANTA CATARINA T:EFO�:. :.5� 11 �:�:i;r:;:�i:ª� .�.I--... ___.___.__....I ii ceberão desde já e �IBanco popular e Agricola J Bitter A�uia Puro I " �g��:��:e��, Povo? lido "ale do Itajaí � abre o apetite e ii até fim de Dezembro ii
� ta�orece a digestão II de 1948. iiEdilal de Ia. convncaçâe .��� !::i:::!

A OERENCIA .::1:::'Assembleia geral exlrãordinária
A :e�rg:-t�da�a Grafica ii Ci::Ç�� �:��it:��: l.!i.!!! de Bôas Festas e :::: F I' AN::ii n:slt: fulhnã� ovo,

II��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!i

Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI
JARAGUÃ DO' SUL Domingo, 7 de Novembro de 1948 -

Emilie Liekfeld.
Ela, brasileira, solteira,lavradora domiciliada e

residente neste disrriro,
em Iaragué-Alto, filha de
Orro Marquart e de Anna
Kaníes Marquardt.
Edital n. 2465, de 3 11-50.
Nelson Pereira Braga e

Elza Gonçalves São convidados os srs. associados da socieda-Ele, brasileiro, solteiro, de cooperativa "Banco Popular e Agricola do Varodoviário domiciliado e Ie do Itajaí" a se reunirem em assembléia geralresidente nesta cidade, á extraordinária, em primeira convocação, no edfício SACOS DE PAPEL
Avenida Getulio Vargas, do "Teatro Carlos Gomes", á rua 15 de novembro, de boe fabricação

Edital n. 2460, de 3-11-48. filho de Olimpio Braga nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Cata- Vende-se na Soe. Grafiea
Hugo Strelow e Edite e de Alda Pereira Braga. rina, ás 9,30 horas, no dia 24 de novembro do cor-

Gnewuch Ela, brasileira, solteira, rente ano, afim-de tomarem conhecimento e delibe-co�!f;o�r��i�ii��iaJ�I�i��� �e��déeS���a ne��:ic�:���� :
I rarema)SOp�brersetaaça_soegudianste COOlndteams dd: d���etoria" feita

-

.... 1111=[...=.===============
..

=

... 'IIII�-....
-

sidente na cidade de Blu- Avenida Getulio Vargas:
� k

menau, ii rua Bom Retiro, filha de Antonio Castro pelo Superintendente. {f··.. ...�:

l lri V t ((" ...�:

filho de Hermann ôtrelow Gonçalves e de Invita de b) assuntos de interesse social. li p !I ��n� U� �ar� �� .:II! I{ .:I:.:�
e de Emilie Klug. Quadros Gonçalves.

Blumenau, 26 de outubro de 1948. H li P
Ela, brasileira, solteira,

:: ::

PRO iiA ii
�e���s�:�a, n���iCili���de� nh�ci�;�t2�: ��d��,err:�n��i :�:a'ri!����n�e 110 I! Rua Mare:���!!o�!�58

R :.H:.

filha de Ricardo Gnewuch passar o presente edital que
ii i:

E' de Ema Lindemann será publicado pela impren- NOTA: Estão compreendidos na convocação os an- II
S

�l
ii'

Gnewuch. sa e em cartório onde será
tigos acionistas do "Banco Mercantil de II li -

S ;;
atixado durante 15 dias, Si Santa Catarina S/A". ii ii SECÇAO DE LAVAGEM, DEPO- ::

Edital n. 2461, de 3-11-48. alguem souber de algum im-

li H SITO DE LUBRIFICANTES, T
ii

Cópia de Edital de Pro- pedimento acuse-o para os
::

T
::

I d
ii :i COMBUSTIVEL E ACES.,.����:�?::::::e�;:

fi.,

J:���E PEDRI.o� r;;n��� 11011 BAT��!���g�����g� DE i!�11Iohanna Bargmann FRAC2S E ANd'JI":;J,,! 4r (ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)
�.' l.} PNEUS, [1 Jj

Ele, brasileiro, viuvo, Tomem: A qu-em solicitar, será enviado pelo correio a
:�

lavrador domlciliado e re-
VINHO CI�;<;OSOTADO

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA: --------------------

sidente neste distrito, em . .

i���h��t���� :�e g�;:
s ,

�:�2:',,: �� .,
S' ;���SI:o s:�:��: e-sTr;:.:.t;a:�I.�: d::;:�:'� j' I ClinicB �e OI�os,_ OU_Ui�GS, noriz, fiorUHntal

Ela, brasileira, solteira, Resfriados } drrlgindo-se a F. S. NEVES. }
domestlca domiciliada e Bronquites

�Ixa Doslai, 2398 _ Rio de Janeiro - .Bra�i1 Dr. Ar....nlo Tavawes
residente em Ribeirão Re- : Escrofu!ose

Pofessor Catedratico de Biologia do Instittuta de Educação .de Florianópolis

volver, distrito de

presi-I Convalescenças ����......,�� Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos da especialidade no

d Ú I' filh d H

Hospital de Caridade de Florianópolis,

em eru 10, I a e er-
VINHO CREOSOTADO

Assistente do professor David Sanson, noRto de Janeiro.

mann Bargmann e de É UM GERADOR DE SAÚDE.

Ex-Interno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

Gertrud Bargmann. -----.----
Edital n. 246.2, de 5-11-48.Wilhelm Liekfeld e Ida

Marquardt
Ele, brasileiro, solteiro,alfaiate, domiciliado e -resldenre em Iaragué-Alro,nesre distrito, filho deGustavo Liekfeld e de -----,-----�

Irene Pedrl, Oticial do
Registro Civil do r" Distritoda Comarca J araguá do Sul,Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que compareceram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela leiatim de se habilitarem para
casai-se:

formado pela faculdade de Mediéina da,

Universidade do Rio de JaneiroBL U ME NAU STA. CATARINA

---------------.---------------Kühn & Rengel
]'ERRARIA

Fabrica de ferramentas agrícolas.Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

---------------1---------------

Bitte Aguia Puro
se encarrega de cui da r
do seu estornago.
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n
n PÓS P;�P'\ PUOI!\iS \'.;. � ;U A rnais antiga Casa de -Ioínville, com sua Iilial em Jaraguá do Sul a Rua Mal. � r,{� illi';�l,'�l)�;;:::��

FIo iano Peixoto, 54-58
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,,::.��p'(S@BRADOO'l'T@WAGlllIER)'
J. /iltenr;dCi�;��'�-�:>:.�VZ�.:Oferece: Tintas para Pinturas de Oasa, Moveis, Maquinas, Oaminhões, J_

,.) • '-I -��1.�.

moro/ ao; Jed;, -�C�
A utomoveis etc. - Tintas a 01eo e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão, criadores deve-Je f{
Oolas, Oal, 01eo de Linhaça, Agua Raz, Anelina para tingir Tecidosde Sedas, Lã e Algodão, Oêra e Oleo para soalhos, Massa pana Janelas. , que cl a garanlta do! (,.'1'n MATRIZ: RU••• JlIIIl�I.IE. 848 - '.IIlVIUE n I /)o� t. '/iJf MEOE1ROSU,' LIDER lllO (;�MERCIO DE TOTAS �
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