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Camara Municipal De Florianopolis T i f o:
Tifo ou febre tifoide éSempre dissemos queo a UDN apresentou 14 e- guá, ne estrada Cacílde, Na Assembleia Legislativa - Monumento a uma doença frequenttssl-povo de Iaragué pbdia rnendas, Que visam colo- cujos pllares estão pron- ma no Brasil onde ceifaorgulhar-se dos Vereado- car de acordo com a ne- tos e a rnadeíra lambem Vidal Ramos - O Orçamento muitas vidas anualmente.res que atualmente com- cessaria realidade esse esperando sua ultimação; A Assembela Legtsleri- gunceiro, havendo então É uma septicemia agudapoem a Carnara Municipal, importante projeto de lei dez mil cruzelros pera e va, de acordo com a Cons- outras trocas de ernablli- provocada pelo bacilo deos quaís são conscientes vindo do executivo. reconstrução do prédio tiruiçäo, deverá encerrar dades. Eberth, uma infecção dede que o Interesse da comu- Alem de aumentar a ver- escolar de Ribeirão Gran- seus trabalhos no dia 15 Quando o sr. Machado todo o organismo por

na deve estar acíma dos ba destinada ao fomento de do Norte; quinze mil do corrente, mas já se criticava violentamente a-
este micróbio em circula-partidos políticos. agricola e dar maior sub- cruzeiros para a Estrad'l.. fala em prorogação dos quele jornal, que mais não ção no sangue; e ciliadoAssim eles têm decidi- vençäo a Associação Ru- Ribeirão Cavelo-Cecilda e trabalhos, pois alem de fizera do que publicar a
e vive tambem no tubodo sempre e estamos cer- ral, foi feita justiça a As- cinco mil pare auxiliar a dezenas de outros prole- verdade, houve troca de digestivo; boca, esromago,tos que continuarão a fa- soclação dos Ex-comba- construção de uma estra- tos de leis ainda a serem apartes entre diversos de- intestinos onde forma leze-lo. tentes, dando-lhes uma da em Rio da Luz. As e- votados, estão o Orça- putados, pelo que o ora- sões, sendo mals comunsAinda egore, tem eles subvenção de Cr$.. . rnendas ainda corrigem mento pera t 949 e o Es- dor desafiou seus colegas as intestinas.did�te de si uma serie de I 5.000,00 anuais, ternbern diversos erros de celculos taruro dos Funcionarios pera irem pera a rua ou
A água de beber é oprojetos de lei que rnere- foi disposto na aplicação e sornes com que veio o Públicos. pare marcarem dla, hora, principal vehiculo da fe-cem estudos especiais, da despeza em obras de projéto. O proiéto de orçamento local e arma pera um du- bre tifoide; em numerosastais como a desapropria. utilidade já iniciadas e Assim, graças á com- prevê uma receita de Cr'. elo, o que provocou ge- epidemias, quando foi posç9-0 de terras pera ernpli- que, motivos politicos dei- preensão dös ilustres re- 178. 530. 795, 00 e uma rals risadas, sivel encontrar a cause,sção ou construção de um xavern relegados a ererni- presentantes do povo ja. despeza de íguel impor- Sobre o assunto, sern- quasi sempre se vereficounovo cemitério, a venda dade. Entre os destaques, raguaense, podemos estar tancia, pre agitada a sessão, on-

o uso de águas contami-dos terrenos do Patrimo pedidos, consta o de Cr$. confiantes que o dinheiro Muitas foram as emen- de até ameaças de puxar
nadas.nio Municipal e o orça- 10.000,00 pera ultimar a arrecadado será aplicado das apresentadas, sendo revolver foram feitas, fa- Em 1 881, sobr� 20.000mento pare o ano de 1949, ponte sobre o rio lere- em utilidades e obras de que, das que interessam a leram os deputados, Bul- soldedos, e e�e!clto Iran-Ao orçamento municipal proveito da coletividade. nossa zona, convem des- câo Viana, Ricarte de ces d� Tumsls. perdeutacar as do dep. Artur Freitas, Oswaldo Cabral, 4.000 _vlda� pelo. tífo, porMüller, por ele iustiflcades Ferreira de Melo, Armen- que neo fOI po�s2ve! tomare que mandam destacar do Calil, José Maria Car- logo as prevld�n!las re

as seguintes verbas; Crê. doso da Veíge e outros. clamadas pela higiene
_500.000,00 pera a prorne- -fqram aprovados, en- Ge�al�e.nte a produçãorida estrada de rodagem tre outros projetos da a-

de mlcroblOs. pelo couve
Corupá-Serra Alta; Crê. nuleçäo de verbas e a- Ieeeente de tifo desapere-50.000.00 pera o Ginasio berrura de creditos espe-

ce alguns ",!ezes ap?s.aSão Luis; Cr$. 10.000.00 clais, 08 que extinguem o c�ra. Mas citam-se indi
pare a Escola Normal Re- Departamento das Muni _ VIduos que os

.

conserva
gional que funciona ane- cipelldades, Cria o Ser- rarn ,durante m�ltos anos
xa ao G. E. Divina Pro- viço Florestal, e Desanexa � ate toda a vida, expe�vídencía, Cr$. 12.000,90 do tabelionato de Cenoí- lindo de vez em quando;pare subvenção ao Hos- nhas ã escrevanlà

•

do esses �orta��res cr�nrcospilai São José e Cr$... crime. de bacilos riflcos sao pe-6.000,00 pera o mesmo fim - Realisou· se nesta Capl- rigossimos, pois sern o
ao Hospital "Jesus de Na- ral uma reunião para cons- suspeitar, são capazes de
zeré", em Corupá, tituir uma Comissão para provocar verdadeiras epi-O mesmo deputado ain- ereção de uma erma ao

demius onde habitem .

da justificou o destaque da sr. Vidal Ramos, digno Conhecem-se varias va·
verba de Cr$. 50.000,00 dessa homenagem por to- rias anti titicas, umas
para auxiliar a construção das os titulos, a qual fi- preventivas, outras curati
de um Pavilhão de Isola- cou constituida das se- vas, de efeito inegavel:
mento para doenças infec- guintes pessoas: Presi- em 1.912, em Avinhão
to contagiosas em .São denle de honra Desembar- (França) houve epidemiaFrancisco do Sul. gado!' Henrique Fontes; de tifo devido as águas-As ultimas sessões da Presidente, .professor Luiz poluidas; sobre 2.053 sol
Assembléia Legislativa Bezerra Trindade; Vice- dados, 1.566 foram vaci
tem sido bastante tumul- presidente deputado Artur nados e não apanharam a
tuosas, tendo havido a- Mül!er; 10 secretário dep. doença; dos 687 restantes,futuro_ e operoso Ministro da Viação, placa essa dali retirada durante a re- meaças de tiros, desafios Alfredo Campos; 2' dito, não vacinados, houve 153voluçao de 1950 .

para brigar na rua e até jornalista Placido Gomes; doentes, com 22 casos
d I b

.

d T' mortais; a população civil,-INDICAMOS,'q.ue,.o sr. Presidente desta Casa entre em entendimen- para ue os, o ngan o a esourelros os snrs.
composta de 49.000 habi ..

to com o sr. Presidente da Camara Municipal de Blumenau afim de' ue
Mesa a susp�nder os tra· Altino de Oliveira e depu-

lantes, não vacinados, te
em data que será previamente designada, seja recolocada a mesma

. Cac� ,. balh�s por dlv�rsa vez�s, tado J?sé Maria Cardoso
ve 2.000 caso de tifo com

e, caso não seja a mesma encontrada, seja feita um nova, ara assi�alar e, nao fosse a mt��v�nçao da Veiga.
_ 64 óbitos'

aquele encontro que marcou para S. Catarina o inicio de �ma é oca de
dos deputados mélls

m?-I -Em sua sessao de. 4 Às águas termais radio
progresso e destacados melhoramentos. p derados, a cousa tena do corrente, a ass.emblelah d I átivas oligometálicas

Sala das Sessões 11 de Novembro de 1948 c ega o mesmo a uta

I
aprovou, contra os votos

"Santa Catarina" foram
,

.

coOrporal.fl do PTB, o requerimento estudadas com' carinhoJoão Lúcio da Costa-U. D. N. con ito que foi o do sr. deputadoArtur Mül- .. .

I I pelos Chefes das SecçõesFrederico Curt Alberto Vasel-U. D. N. mais VlO enIo até aqui er manJando inserir noAlbrecht Gumz-U. D. 11.... registado na Casa do Po- Diario da Assembleia o
de Crenologia e Hidro-H

t' d' G qumica, dos LaboratóriosWilly Germano Gessner-P. R. P. vo, eve origem por ter o Iscurso que o sr. ene-.

I "D' .

d T d 'I I E D da Produção Mineral, res·Max Thieme Junior- P. S. D. lorna lano a ar e ,ra urico utra pronun-Lu' M PSD feito um relato fiel de pa- ciou no dia 29 de Outu- pectivamente, Drs. Joao
.

IZ aes- . . .

I Alipio Bruno Lobo e JoãoAugusto Sarti-P. S. D. avras menos parlamenta- bro, no banquete que lhe 0-Carlos Rutzen-P. S. D. res, usadas pelo sr. Orty fereceram as Forças Arma- Baptista· de Campos Pai-
M h d t C d O d'd f f va, tendo sido constatadoOtaviano Tissi- U. D. N. ac a o con ra o sr. ar- as. pe I o oi justi i-doso da Veiga, chamando cado por aquele deputado, li ausencia de micróbios
a este de palhaco, no que tendo tambem falado, dan- nestas águas.
foi retrucado pelo popu· do apoio o lider Nuneslista que o chamou de ba- Varela, do PSD.

ministro Vitor Honder
�

Na sess�o. de quinta feira passada, daCamara Municipal, o vereador udenista sr.�o�o L�cio da Costa apresentou a seguinteíndlcação e que teve o apôio unânime dossrs. vereadores.
-"Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal. .

CONSIDERANDO que Vitor Konder foium dos mais destacados homens públicosdo Estado de S. Catarina e prestou em diversos cargos Os mais assinalados serviços;
. CONSIDERANDO que o Estado develhe importantissimas obras quando aquêlesaudoso politico foi Ministro da Viação;
- CONSIDERANDO que Jaraguà do Sul,lhe deve a creação da agencia telegraficae o aterro e construção de parte da Aveni-da Getulio Vargas; .

CONSIDERANDO que na divisa dêstemunicipio com o de Blumenau existia umaplaca comemorativa do primeiro encontroentre o Presidente Washington Luiz e o seu João Ludo c/a Costa

_ Ao, que conseguimos apurar a iniciativa'do vereador da U. D. N., sr.Joao LUCIO da Costa, repercutiu de maneira profundamente simpàtica tan.to entre a população de Jaraguá do Sul como entre a de Blumenau.
Vistas da cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.�����oo��oo��oo��� BODAS DE- OUROI Á��� em�a res�� Im'EX ·IßTFftßO[IOßOL ,LIDO � co;;:�t�c�r��d�: l� o�� g.:���aet�i i��r����dfen�� _--------_� L
�

ro do casal HenrIque SIdo mUlto comprlmenta-� ..., •
� Piazera e Dna. Diaman- dos pela grata efeméri-� Avenida Getulio Vargas N 220 00 tida Piazera, residentes de. Henrique Piazera,00

(V'
.

h d ..
. � . 00 em Rio Cerro. teve vida muito profícua00 . lzm O O EscrltorlO da Auto Vlaçao Oatarmense 00 Pela I;Ilanhã foi cele- para este municipio, pois,I

e o despachante Snr. 'Valter Janssen) � brada missa em ação de alem de fundador da 10-•••
. � graças pelo filho do ca- calidade, exerceu osvRvE1ARIA E IU•••II� ••••e. 00 sal Rev. Padre Alberto mais variados cargos na� Especialisado para: ARTIGOS DE ESORITORIO E ESCOLARES 00 Piazera, comparecendo administração publica.�

.M._'RIGCAD III 1r:.1l'''.Jç, 00 alem da familia, grande Ao distinto casal o00 v,..��v� ve_f'!Il!á
00 numeros de pessoas de "Correio do Povo", em-00 Sacos de Papel em grande escala
00

suas relações que gran- bo!a tardiamente os .cum-���OOOO��OO�����:���o�s·���t������o� �

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BlllER AGUIA
Puro
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- froquezo nervosa e fsuololDento Hsien-
(ASTISIA 10 HOMEM E IA MULHER)

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

dSTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diétlco.

Junfe ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas
dirigindo-se a F. S. NEVES .

Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

Banco popular e Agricola
do "ale do Itajaí
Edital de 1 a. convocação

Assembléia geral exlraorclinária

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

971-João Christier bras. rransf, imp. terreno
com a área de 224. 500 m2., sito á

-

estrada Isabel
Corupá. vendido a Henrique Paulo Idem. r-:

972 =Cerlos Tosini transf. lrnp. casas e rerre
iAOS sito á rua 7 de setembro, Corupé, adquerido de
Frida Hoffmann. Idem.

-

973-Artibano Murara bras. transf, imp. casa e
. terreno, sito á rua 7 de Setembro. Corupá, adquerl
do de Frida Hoffmann, Idem.

974-Guilherme Erdmann bras. licença construir
mausoléo na sepultura de Valtrudes Erdmann, inu
meda no cemitério munlcíp., sede Corupá. Idem.

976-Clemes Fuckes bras. transf. imp. terreno
com a área de 32.500 ms. , no distrito, de Corupä,
adquerldo de Alfredo Erdmarin. Idem.

977-Ludovico B. G. Anders bras. transf. imp,.

terreno com a área de t 26.000 mz., sito à estrada
Isabel, vendido a Francisco Bianchini. Idem.

978-Ludovlco B. G. Anders bras. transf, imp.
rerreno com a área de 126.000 m2., sito á estrada
�sabel, Oorupé, vendido a Luiz Andreghtoni. Idem.

979-Curt Marquardt bras. transf. imp. bicicleta
: comprada de Eurico Schücke, Idem.

980-Francisco Minatti-bras. transf, irnp. terre-
00 com � área de 20.000 m2. sito á estrada Felipe
Schmidt, Corupä, adquerido de Augusto SeIl. Idem.

981-Ricardo Marquardt bras. transf. imp. terre-
. no com a àrea de 130. 992 mê. sito á estrada Rio
Novo, Corupá, vendido a Quo Pett. Idem.

982-Paulo Mathlas bras. trens]. imp. terreno
com uma casa sito a rua Nereu I}amos, Corupá, a

dquerido de Eurico ôchwerrz. Idem.
983-João Francisco Borges bras. licença cons

truir cesa de madelra pura moradia em propriedade
de José Ramos, á estrada Isabel, Corupá. Idem.

984-Teobaldo Schneider bras. licença fazer
pintura externa no prédio de Paulo Schneider, á A
venida Getulio Vargas, Corupä. Idem.

985-Ricardo Marquardr bras. transf. imp. ter
reno com a área de 46. 750 m2, sito á estrada Rio
Novo, vendido ii Walter Shultze. Idem.

98é-Hilario Bona bras. rransf, imp. terreno
com a área de 8. 820 m2., sito ti rua Rio Branco,
nesta cidad-e, vendido a Generoso Bona. Idem.

987 -Faustino P. Rubini bras. transf. imp. ter
reno com àrea de 971,40 ms. , sito á rua Domingos

, R. da Nova, vendido a Artur Bretthaupt. Idem.
988-Alberto ôchwarrz bras. transf. imp. terre

no com a área de 132000 m2., sito á estrada. Ita
pocú-Hansa, vendido a Wily Ricardo 'E. ôchwertz,
Idem.

989-Albe'rto ôchwertz-bres. ímp, terreno com
area de 56.000 m2., sito á estrada Itapocú Hansa,
vendido a Erwin ôchwartz. Idem.'

990 -Alberto Schwanz bras. transf. imp. rerre
no com a área de 80. 297 m2. sito á estrada Irapo
cú-Hansa, vendido a Alfredo ôchwarrz, Idem.

991 - Alberto ôchwertz bras. transf. imp. terre
no com área de 55.807 mã., sito à esrr. lrepocú-Han-.
se, vendido a Erich ôchwarrz. Idem.

992-Henrique G. dos Santos baixa ímp. sobre
garapeira, li estrada Ilha da Figueira, neste distrito.
Idem.

993-Arno Gütz bras. transf. im". Bicicleta,
vendida a Ricardo Krause. Idem.

994-Afonso Hannemann bras. baixa ímp, bi
cicleta, vendida para fóra do rnuniclplo. Idem.

995-Domingos Reck bras. licença -construlr
mausoléo na sepultura de Teresa Reck, ínhumada no
cemitério municipal desta cidade. Idem.

997:- Artur Krutzch �ras. lic�nç� construir cas�de madelra em sua proprledede a estrada Iaragué
Esquerdo. Idem.

998-Augusto Puks-elemão licença retelhar sua

casa, sito á rua CeI. Emilio Joudan, nesta cidade.
Idem.

999-Alberto Marangoni bras. licença construir
cêrca de sarrafos em frente sua' propriedade à rua
Rio Branco. Idem.

1.000-Harry A. Grubba bras. licença exercer
a profissão de dentista ambulante, neste Municipio.
Idem.

1.001 - Jorge Engelmann bras. lic_ença estabe
lecer-se com moinho de cereais á estrada ltapociI
Han'sa, neste distrito. Idem.

1.002-Jalile Tobias brßs. licença estabelecer
se com loja de fazendas, á rua Presidente Epitacio
Pessôa, nesta cidade. Idem.

1.003-Erich Maquardt bras. licença estabele-
cer-se com Olaria á estrada- Itapocú-Hansa, neste

São convidados oe srs, associados da socíeda
de cooperativa "Banco Popular e Agricola do Va
Ie do Itajaí" a se reunirem em assembléia geral
extraordinária, em primeira convocação, no edfício
do "Teatro Carlos Gomes", á rua 15 de novembro,
nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Cata
rina, ás 9,30 horas, no dia 24 de novembro do cor

rente ano, afim-de tomarem conhecimento e delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) prestação das contas da Diretoria; feita
pelo Superintendente.

-

b) assuntos de Interesse social.

Blumenau, 26 de outubro de 1948.

J. F. AGUIAR

Superintendente

NOTÃ: Estão compreendidos na convocação os an

tigos acionistas do "Banco Mercantil de
Santa Catarina S/A". "

ONDE CAFIßSPIRINß CHEGOU
...

DDR PAROU
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II Tra���oMa�ora Jara�uae��e II
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Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas H
Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. !i

li AGENCIA j�
ii Estrada Itapocü-Hansa - Jaraguá do Sul !i
�::::::::::::::::::::::::::::::".::::::::::::::::::.:..::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::.Ji

VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS

Jaraguá do Sul á BIumenau

HORARIOS
JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU

III-õ;funmroni iiMÉDICO
I Formado pela Faculdade de Medicina da I
III Llnlversldade de São Paulo.

I1- Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de
_

I
Misericordia de São Paulo' I

CLiNICA GERAL-CIRURGIA II Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Molésti81 internas

II'·
e externas: Pulmões - Coração • Estômago - figado - Rins -

Doenças nervosas • Sífilis - Doenças venereas > Doenças da

iii péle em ge�al. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

18 ESPECIALlSTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.
distrito. Idem. I 2

'

1 004 Alf d M· Ik b -

I' trul PROVISORIAMENTB CONSULTAS DAS 8 Às 12 B DAS AS.
.

- re o ie e ras. icençe cons ruir

I
'

,

Imau�ol�o ne �epultura de �lIa Mlelke, lnhurnada no 6 HORAS BM CORUPA NO HOSPITAL �VANOBLICO.
cernlrêrio munícipal, desta CIdade. Idem.

. I A82AS, 4AS B 6AS. FEIRAS ATENDBRÁ EM NEREU
1005-Augusto Hauffe bras. transf. imp. terreno

A 2' 6 ORAS DA TARDE
com a área de 31.750 m2., sito á estrada Felipe I

RAMOS D S AS H
'.

Schmidt, adquerldo de Rudi Poerner. Idem. .

CORUPÁ :-: SANTA CATARINA ._

1.006-0tto Krüger bras. rransf, imp. terreno I
.

'

I
com a área de 36. 772 m2., sito à estrada. Caminho 1E!!!__II!I!!IIIiIII�_!",:_IIIIIIIl -'!I
Pequeno Corupá, adquerido de Gustavo Bleich.
Idem.

.. !ll!l!!!!!!!!1U!'-I'EiiiiiI!III!iEl'..liIIiEIllElllllliEl_1.007-Francisco Scheller bras. baixa sobre es- l!!!!!EI=E!iiIi!!I!E!!IIEiIII_ ...=_1 • I _.-

tabelecimento comercial, sito á rua Mal. Deodoro da IF b (Se�ões, Malárias, I
Fonseca, nesta cidade. Idem. iii ", r"'5 Impaludismo I1.041-Walter Becker bras. por seu procurador !li � \ii Maleitas, Tremedeira
Arquimedes Dantas Requer por certidão cópia dos I COdecretos municipais n·s. 13 e 77, datados de 14/XI/39

- CURAM-SE RAPIDAMENTE M -

e 7/X/46 respectivamente. Certifique-se por certidão. I......i.· "Capsulas Antisesonicas 1_-1_por certidão, se o suplicante possúe além do imóvel
n' 373, sito á rua Benjamim Constante, algum outro I�·" M inancora" Iimóvel na rua citada. Certifique se por certidão. .11

II Em Todas as Boas Farmacias
._

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaralluá ,-,.,. I
do Sul, em 26 de' Julho de 1948. .::

É u� produto dos Laboratórios MINANCORA

iI� -.Toinville - Sta. Catarina- _

MANOEL L. SILVA. Secretário fSli�mE�IIi!i!ii!IIl!lii!i!i!Eli!!i!li::ii 1!!li!!i!l!lP.&iIU"i!!IEI!!!!iii!

EB,

R

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

CASA TOB- 'I:A'
,

S{!;:S�F:::g�A�T�������������iOQUALIDADE ...

A UNIOA QUE NAO TEME OONOURRENCIA ...

.

-

--�----A-R-�-�-OO-s-p-�-Ç-OO-B-A-rr-o-s------� �•••I.Ael••MIEn••••GIIR.1
eaSllIllIAlg 11••Sg I.e�n

.

SA NT A C A T A R I .N ARua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368LJARAGUÁ DO SUL.
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o [ n I Q Ton r I \tIl Loca is I natali��a d1� :n����ei����
n [u il l Illl lJ V Rau, da exma. sra. Dna.

Retificação Clara Peters, esposa do Sr.
Irene PeJri, Oficial do José Perers, industrial

Registro Civil do 10 Distrito Referente a nora que nesta praça; ainda na mes-
da Comarca faraguá do Sul. inserimos no numero pas- ma data fazem anos o sr. DOIJOS

Eu, LUIZ DE SOUZA, Presidente da Câmara Estado de Santa Catarina sedo sobre o enlace ma- Antonio A. ôchmítt, in- No cartório do registro
Municipal de Jaraguá do Sul, em virtude do dís- Brasil. trimonial da senhorita Wal- dustrlal; Esteria Z. Lenzi civil" foram inscritos os

pôsto no § 2' do artigo 66 da Lei Oagânica dos Faz saber q�e c��parece.
rrudes da Costa, com o filha do sr. Verdi F. Lenzt; seguintes obitos: Alvina

, Munícípíos do Estado de Santa Catarina, e em 0- rarn no cartono .extbll1do o� senher Orastíldo Toma- Francisco Oliveira; a srta. Krueger Hornburg. com

bedíêncía a o prescrito no §, 4' do citado artigo, d�cUlnentos eXI�,ldos pela lei selli, o mesmo não se Iracema Peters, filha do 29 anos de idade, era
faço saber que a Câmara votou e promulgo a se-I afim de se habilitarem para realizou por achar-se a

sr. José Peters e o snr. casada com Artur Horu-
guínte JeI··. casai-se:

.

senhorita Waltrudes en- Reinoldo Koehler. b AP' 28ferrn a recolhida ao Hos- D' 17 d
urg; na ereire com

Art. l'=-Píca o poder executivo Municipal .

- Ia passa a a- anos de idade; Orlando
autorisado a auxiliar a Sociedade Escolar Itapo-

Edital n. 2�64. de 5�11-48. pital São José em Joinville. ta natalicia da Exma. sra. F. ôatler, filho de Placido
cusínho. sita no lugar do mesmo nome, com a

Curr Neírzel e Elvl Roh-
ANIVERSARIOS Amantina Müller Ellinger, ôarler, Edmundo Garcia

imp?�tancia de quinze mil cruzeiros (15.000,00) .

w�d�r . esposa do sr. Frederico com 9 anos e 8 meses,
aUXIlIo esse destinado á construção do Prédio Es- Ele! brasllelr�>._ .soltelro, LEOPOLDO JANSSEN Ellinger, residenter�em filho de Antonio J. Garcia;
colar onde funciona a escola Machado de Assis. pe�relro, domlc�ha�o e

Amanhã passa a data Blumenau. Emilio Schmauch, com 75
Art. 2'-,A auxiliar, com a importancia de dez reslde�te neste distrItO,. em netalicla do snr. Leopoldo - Dia 17 a menina anos de idade, era viuvo

mil cruzeiros (CrS. 10.00U,00) a Sociedade Escolar
Franclsco de P�ulo, filho

[anssen. Pessoa de alto Teresinha filha do sr. de Ida Froehlich;
Presidente Getulio Vargas, sita em Villa Chatres, �� Hsn�fnn �e.'/z�l e de

destaque na vida social e Leopol�o Kle�n. Horst Singendonk, com
ímportancía essa destinada á' construção de um SEal cb u�l ,eI ze 'lt' nos meios industrias do ,- Ainda die 17 a sen- 10 anos, filho de Matias
prédio Escolar. e, .

rasi eira! .S? eira, Municipio, o aniverserian- I horita Helena Tondim F. Singendonk; José Koch,
Art. 3'-A despesa dos referidos auxilios cor- d0l!'estlca, doml�lh�da � te recebera os votos de I professora no Grupo Es- com 34 anos de idade e

r�r� por conta da verba 9.34.1. do corrente exer- �������teF�e���s��s��t&au� felicidades do grande nu- colar �ivina Providencia. Iracema Maria Bertoli,
CICIO mero de amigos entre os

'

-:- �Ia .18 a Srta. Al�a com 11 anos filha de AI
Art. 4'-Revogam-se as disposições em con-

Ia, filha de Envi�o Roh-
quais se conta o "Correio Ballonl, filha do sr. Ioão berto Arnoldo Bertoli.

tráríö, entrando a presente lei em vígor, na data
weder � �e �edwlch Dall-

do Povo" Bailoni, residente �em
_

de sua publicação. mann o we er.
_ Dia 15 aniversariou loinville; as srtas. Ceblla

Edital n.2465, de 9-11 ·48. a srta. Odete Motta filha Wolf e Valdlvía Sied- O anuncio é a alma do

Udo Bauer e Elida Mayer do snr. Tarcisio M�tta. schlag; GuiJhermina ôetler negocio!
Ele, brasileiro, solteiro, eSl?osa do sr. Luiz .Sa�ler; Anuncie no Correio do Povo e verá

motorista domiciliado e o Jovem Artur Pedri, filho
residente neste distrlro, á quelín. do sr. Julio Pedri, atual- ------.----

Ela, brasileira, solteira, t id t Cestrada lrepocú, filho de men e res I en e em uri
doméstica domiciada e re- bRicardo Bauer e de Frida ti a; e o menino Edrnun-

Bauer
sídenre nesta cidade, á rua do filho do sr. Silvestre
Presidente Epitacio Pes- S lk kEla, brasileira, solteira, trza ows y.
sôa, filha de Vidal José D' 9 OIdoméstica, domiciliada e de Paula e de Leontina

- ia 1 a sre. ga
residente neste distrito, á de Paula,

Rehweder da Costa espo-
estrada Irepocú-Hansa, fi- sa do sr. João Lucio da
lha de Carlos Mayer e de E ?ara que chegue ao co- Oostá, residente em Ire-
Maria Döring Mayer. nhecimento de todos, mande i pocusinho; O menino Ru

t· dit I bens Nicoluzzi, filho do
Edrtal n. 2466, de 10-11-48 passar o presen I.:: fuI a qut.'

Eu LUIZ DE SOUZA P 'd t d CA será publicado pela imprtn-, ...., reSI en e a amara Jose Mazon e ValentÍlJa
Municipal de Jaraguá do Sul, em virtude do dis. de Paula

�a e em cartório onde será

Pôsto no § 2' d t' 66 d L' O
A'

d afixado dU! au te 15 dias. SiO ar IgO a el rgamca os Ele, brasileiro, solteiro,MunI'cI'pI'OS do Estad d S t C t
. alguem soub�r de algulli im.-

"A •

• .0 e an a a a.rIDa, e. em 0- comerClano, domiciliado
bldlencla ao presc t § 4 d t d t f pedimento acuse-o para osrI o no

.

o Cl a o ar IgO, a- e residente na cidade de
ço s�ber q�e a Câmara votou e eu promulgo a Curitiba, filho de Augusto

tins legai�
segumte leI:

I Mazon e de Angela Ge IRENE PEDRI,oticialArt. 1'-A fiscalisação dos serviços de Utili
dade Pública será feita pelos fiscais da Prefeitura

,�.---�-----�------------

obedecendo á seguinte regúlamentação:
l' - Toda folha de serviços apresentada á

Prefeita deverá constar de;
a)-local onde realisado o serviço;
b)-números de diárias· .;

c)-prêço da diárias:
'

d)-relação nominal dos operarios e suas
assinaturas;

e)-assinatura do zelador.
20-0 zelador descriminará detalhadamente

o serviço executado, com a lista que apresentar,
declarando o seguinte:

a)-metragem de estr-ada abaulada ou maca-

damisada;
b) -" metragem da abertura ou limpeza deva

los e sargetas;
c)- buraco fechado a macadame ou barro

"
d)-construção de boeiros e pontJlhões espe-

CIfICando o preço do material e mão de obra;
e) outros serviços.

.

Art. 2"-0 fiscal é obrigado encarregado a, de
posse:daUista descrimin�ada, ir ao local do serviço
verificar si esta exprime a exatidão, o que cons
tatado passará seu visto para que possa ser paga.

�Art. Do-Uma via da folha do pagamento do
serVIço prestado por zeladores será obrigatoria
mente afixada em logar acessivel ao público, de
preferencia em casas comerciais mais próximas
a execução do servico.

Art. .4°-Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogados as disposições em

contràrio.

Lei N. 19
Auxilia as Socied ades Escolares de

Itapocusinho e Vila Chartes

LUIZ DE SOUZA.
JOÃO LÚCIO DA COSTA
OTAVIANO TISSI.

Lei II. 20

- No dia 19 transcor
re a data netalícla da sra.

Adelia J. Rurysam, esposa
do sr. Mathias Ruysarn.
- Dia 20 a sra. Olga

Erzínger ôtlnghen, esposa
do sr. Alvaro Stinghen e

o menino Marcos {ilho do
sr. Levinos SlJengl�r.

-----,,_., ""�-'- .,-,��-.----,-"----

CASAMEITOS
Realizou ontem na sala

das audlenclas o seguin
te casamento: Fidelis
Sringhen com a srta. Ca
tarina Glrolle,

Régulamento a fiscalisação dos
serviços de utilidade pública

LUIZ DE SOUZA.
JOÄO LUCIO DA COSTA.
OTAVIANO TISSI.

IAtenção Snrs. LeitoresI
Assine o Estado de São Paulo, mais completo IJornal do Brasil - Agente autorizado nesta praça,
inclusive Corupá e Guaramirim.

�. GUILHERME PRADI - Rua Marechal DeOdor:�
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t co�:�����!��?��es . a.

migos O falecimento, ocorrido dia 5 de no·
vem bro, de nosso idesquecivel Pae, Sogro,
Avô e Bisavô,

Emil Scl1maLtCtJ
idade de 75 anos, 4 meses e 13 dias.
Queremos expr'essar os nossos agrade

cimentos ao S'.1r. Dr. Batalha por seus es

forços de manter o extinto com vida, bem
assim ao Pastor Waidner por suas palavras
pl'Ofel idas e a todos que acompanharam o

falecido até sua ultinui morada.

Jaraguá do Sul, 11-11-1948

ALVIN SOHMAUCH e fàmilia
LEOPOLDO VERCH e familia

t roà��anz�i�� ill1à Oall��a�un�
Alwin Schmauch und Leopold Verch,

teilen allen Verwanten. Freunden und Bekan·
mit, das ps Gott gefall�n hat, am 5. November
Unseren lieben Vater, Schwieger-vater, Gros
vater und Vrgrossvater,TnStantlDa

Emil SchmaLJct]Ci.orta OS resfriados
e aJivia O'S cJ.õres im alter von 75 Jahren,4 monate und 15 ta

gen zu sich in die Ewigkeit zu nehmenn. '

Herzlichen dank allen diejenigen die uns

in den schweren Stunden hilfreich zur Seite
standen, sowie Herl'l1 Docktor Batalha für
seine Mühe. Ganz besonders danken wir
Herrn Pastor Waidner für sPine trostesworte
im Hause und am Grabe. Dank lauch allen
die den lieben entschlafenen das letzte Ge
leit gaben und Sarg und Grab so reich mit
Blumen Schmückten.

Jaraguá do Sul den

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco Popular e Agrícola i, . IMPOSTO TEBITOBIAL
No Vale do Itajaí -- Matriz BLUMENAU í De ordern do snr. Cole-

AGENCIAS INSTA.LADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, tor, torno publico que no
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul corrente mez de Novembro,

arrecada-se imposto acima,ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS i reíerente ao 2� ..semestre do
corrente exercício.Depositos com iuros- ti disposição-(sem limite) retirada livre . 5°10

i
Os Contribuintes que nãoÁ disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s: 100.000,00 fizerem seus pagamentos nocom retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 • . . . . 6% praso, poderão satisfazel-oDep. inicial Cr$50.000,00 cjreriredas sem sjavlso Cr$ 20.000,00 5% no proximo mez de DezembroDepositos com IIviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas com a multa de 20%.

.

� mjaviso prévio de 50 dies 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7'/. ( Exgotados os_ supra c.Jtl:l-Dep. II prazo lixo-Por 6 meses 61/2' [; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o �
dos prasos, serao .e�trald:saviso previa de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

i da� .cdompetentes c�rhdoes e

i
..,

. . .
. lVI as para ter rogar a co-Dep. populares-(hmlte ate e-s 10.000,00). Dep. inlclal o-s 20,00, com retí-

i brança executivarades semanais serr- evíso até Cr$ 1.000,00 5/12'f.

í"Dep. limitados-(Limire até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com Coletoria Estadual de Ja-retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2'/. raguá do Sul, 1 de Novembro
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com de 1948.
retiradas sern aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. .., 7'/. L. HARNACKFaz todas as operaç:õe� bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, t escrivãpasses, deposltos em contas correntes, deposl1:os de valores, etc. etc. .�MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

(.======Serviço atencioso e rápido====== ,@�����@�����
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1 Casa de Mo-veis ·1Vit6rio Lazzsris
� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Rova

�I
Moveis, Espelhos, Vid';s e vidraças. Corta-se®IVidros. Molduras para Quadros qualquer

tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.Enfeites para Caixões Funerários.

fi;,�ma;����;;;;Ínt1IP
DE -

� Guilherme A. G. Gaedke & Filhos (IjIe, Rua Marechal Deodoro Fundes IP

I Entrada ao

1���m��r::t:��:�::sH:n;�p�:: �IIII
Jogos pera sala

----------- Jogos para coslnha •

P I C I f · Guarda roupas. colonialape e o an Guarda roupas pera casal e solteiros
•

Branco, de côres e' Guarda comida e guarda louças tt d b

I
Bufes e pentiadeirases ampa o, rece eu e
Cadeiras-Mochos-Camiseirosoferece.
Camas-Taboas de lavar roupa ,Soe. Gráfica Avenida

I. fRsJ&eje n�...:A. "'20 "'err n n eraLlta. -w.. ... "GI'
.

a f'fl!fl'- c III!!' .,. L ç.... -wIf""

Emprêsa Sul Brasileira·de Eletricidade S. A.

Uma lir.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

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 GHPservindo até 50 metros de profundidade.

PA.. "IeISa .mIIU... IltleillBA
••••IM81 IM II••&'I� .

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Adrninistração do Governo Federal)

PARA F.ERfDAS,
E C Z t M A S,
I N F L AM/!, c Ö E 5,
CCCtIRAS,
.F RíEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

�@Y@@Y@�@í@®r@)@í@@j!@)®Y@)®r@)®r®®f@)®Y@)® �
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
; TODAS AS MOLESTJIAS DO HPßRnH� RfSPIRHIÓRID �
� Encontram alivio imediato com o uso do �..

Incomparavel
..

i1@@l.®@)..@@).@@)..@@l®@&®@).@@).@@,;@®l.@@.i®@l® J:l

Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e
força de qualquer capacidade.

Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES arenríerá com presteza a (\ualquerpedido de instalação de luz e força.

n---------··---------a "

.

BANCO INDÚSTRIA E COM�RCIO DES. CATABINA S/A. ii '�·_-;:�·�;;::�:--::·_·;�:-�:�····����··,·;�:··
..

··11Fundado e 23 de fevereiro de 19315 ii ii SífIlIS Esquemas AmerIcanos iiCAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 l! !!
.

E
. .

I G G
��RESERVAS CR$ 4.000.opo,oo ii

:. Aplicação de Penicilina e streptomicina pe o ota a ota, HI AGENCIA: Jaraguá do Sul
::.::.:l:! Tratamento räuido dao Bl�nOrragh"HProstatite e Impolthencia.

.

..
:1

...
:1Rua Oel. Emilio Iourdan, 115 Doenças Venereas remoas nó . ornem e na 'mu er.

End. Telegrafico "INe" ii Todos 03 tratamentos são controlados por exames de iiCaixa Postal, 10 -Telefone, 75 li Laboratorio proprio. Dispomos de instalações H
F., todas as o:!����:d'�Tn� � :,� como COb""" 1::::::::::1:::::::.'::. servfÇ:ad:l���;�g�: �:pt:::��sad. iiças, descontos, ernpt estimos, financiamentos mediante cau-

ção de titulos comerciais, passes, etc., aceitando doeu-

]]))ro 1K\M tn\<T11 r\\rr W<0f1Ul<T11tp'm\\r p lEAl <D1<T11r lTho �n·1k."1l �mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas !V11 \U)@.� JY 11 � @. � J � M&@. lO) l� lLJI@..J)abona em C /Correntes os seguintes juros: ii ° d DDisposição, sem aviso, com retiradas livres !i Rua Candido Lopes 179-2 .

.: an ar - as 19 ás 21 horas.
pera qualquer importancia 2°10 ii Oorrespondencia: Caixa Postal 461Com Aviso de 50 dlas e retiradas livres iide o-s 1.000,00 €Joio ii C U R I T I BA-P A R A N A'DepositoS' Populares, com limite de e-s 50.000,M H

dep. in iela ís a parti r de Cr$ 20,00 ii \::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% iiCom Aviso de 100 dias 5% iiPrazo Fixo de 6 meses 5% ii
Pom Aviso de 120 dlas 5 1/2%Prazo Fixo de 12 meses 6%

, Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade
Deposite as 'mas economias no

Banco Inc/ustria e Comercio Je Santa Catarina SIA.
.

HDRARIO: Das 9,39 ás 11,30' e das 14 ás 15 horas
os sá bados das 9 às 11 horas

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

DEPENDENCIAS EM:
Araranguã
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianópolis
Gaspar
Ibiràma
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

COITRI CISPA, :
!

OUEOI OOS CI· i
I

BEUS f DEMAIS ' i

AfECÇOES DO

tOURO CABELUDO•

:'T,o·�lê&·()��liÄR·
.

• -\ ..

-F �
r.

Ih

POR 'ÊX'é'Er'tNCIA
,

.
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•�'���'S���V,�.��!�'�L !.�.('�'orreio��ö=r���'i�..!EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL lJ u U
FLORINO P.IXOTO, 64-68 ii - ii

(SOBRADO erro WAGNER, !! ASSINATURA PARA 1949 ii
OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo- 11 li
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc. _. ii Todas as pessôas ii

�i�lt::.:al�l�ÖI��de p�{n�!��:aiiu�e�:�: f���fno� ii.:i �::�n:��aa;:13!:�:� .:1.:1pare tingir Tecidos de Sedas Lã e'Algodão, Ce-
ra e Oleo pare Soalho, Massa pare Janela. II ceberão desde já e II REUMATISMO

..

'Iii gratuitamenle, o :i::i.: E�CRÓ:ULAS ii D.P. Renato 'W'altep iiMATRIZ: Rua do Principe. 848 - joinville, "Correio do Povo" � i : � U � � � li iiIlõiiiiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõi_L_'_D_E_R_D_°iiiiiõiCO_MiiiiiõiE_RC_I_O_D_EiiiiiõiT_IN_T_A_Siiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõi_11111 ��é :��d. Dezembro II HH � H ii CIRURGIA G�R�LDE IE��CIALIZADA IIii
A OERENCIA

U o A R T R o S ii Com cursos de aperfeiçoamento no iiii ii MAN C H AS!! Rio de janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii

11 •..:1:'.:1 Façam seus anun- ...
:i
...
:i "ELIXIR DE NOGUEIRA" i::.1.· Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii

. CONHECIDO HÁ 71 ANOS
.. Geral de Adultos e Crienças. iiI VENDE-SE EM TÔOA PARTE." .

••
.•

.. H Consultório c Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii:i,1 cios de felicitações ,i,1 ii TELEFONE N. 3 iiOterece móveis "CIMO" de todos os tipos da de . Bôas Festas e ....,._......,._.._.___........,..,..,!i Jaragoá do Sol - Sta. Catarina HCIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS l! Feliz Ano Novo, ii i Grande numero de pes-l"
..

:::�����o��;����:�;:� .'����:;�. tipos

I
t=:::,:::',=,�",=J ! ��;:;'��::adOp::: IDormitorios, Salas de Jantar .......,..,..,__....�

Cópas, Escrltorios, Moveis rusticos e outros.

;
FRACOS E ANc.MiC06 IMOVEIS AVULSOS COMO: To-nern :Cadeiras
VINHO CREOSOTADO Cure seus males e poupe seuPoltronas fixas e giratorias .. S I L V E I R A • , bom dinheiro comprando na

Mesinhas de centro e para radio Emprigado com éIlW naa: FARMACIA NOVAE entre muitos outros. a
TOiS.SCaixa Registradora marca "RECORD" de ROBERTO M. HORST

At d I tici
-

bstí Resfriadosama a pe a sua e iciencia, su stitu a que dispõe de maior sortímen-indo as Caixas Registradoras de i3ronquites to na praça e oferece seus -arti·
elevado custo.-.------- Escrofu!ose gos á preços vantajosos.

Toda a Mereadoria , pronta Entrega Convalescenças Rua Mal. Deodoro, 30 • jaragua
RUA RIO BRACO, 964 TBLBPONB, 73 VINHO CREOSOTADO

Jaraguó do Sul Sta. Catarina É UM GI!:RADOR DE SAÚDE.

�JmiOO�U����m�

oo�oo�oooooonoo���
Adolf Herrn. Schultze

MARCENARIA EM GERAL

•

MÃE!AVO·! FILHA! 'O
:l.

TOOA.S DEVEM USAR ::I

n.

fLUXO-SEDATINA
"
OI

3"1l A� OI
::I o-

(OU REGULADOR VIEIRA) - .... c:(I) _.

I n

A . MULHER EVITARÁ DORES 3:0I� .r
0IC.t_:1j :JAUflA AS C6UCAS UTERINAS
n (I)

g'j;'�
amoraca-sa com vantalem para ·�i �I 0'..

�ombatar a. Irra,ularidades das
fun96.. peri6dlcas da. lenhoras [1l::lt;:O :o::I -* Calmant•• r.,ulador dassaa n

OI

CDfunç6•• :rC/J H
OI OI

>- :J
FLUXO-SEDATINA"

c.oq
OI ....

oC/J _.

n
O

CDpe.a .ua comprovada eficécla' '1l-
O OI

multo receitada. Deve •• r U ••c1.
_. ?>
n

com confiança (I)
�C/J

FLUXO·SEOATINA (I)
-

fJ
...CONTI!..8••• TODA P.lRTE

elioiea de Olhas, Duvides, nariz, fiarU8ßtoiDr. Artninio Tavaw8s
Pofessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe cios serviços cllnlcos e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

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

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro
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� BITTER AGUIA

I
Kodak 6 X 9-120 � 620

� é um possante esroma- I garantido até o fim de

� cal, feito de raizes me-
1950 Cr$. 15,00 só na

� dlclnals. CASA REAL. .
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Seguros
I. AS�!�U��,ttvgU I,i!:. �'YPIRANGA"
" ii FOGO - ACIDENTES -

DIR. GERENTE ii TRAISPORTES - AUTO-ii Paulino Pedri il MOVEIS.
\�::::,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{oI .. ....

TABOAS de PINHO
de 18 e 3a qualidade O·

ferecem

OLSEN IRMÃOS LIda.

i?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::\\

II Correio �o Povo II
ii
li lua MI. Deodoro N. 136

ii Telefone N' 39 • C. Postal. 19

JARAGUÀ DO SUL
Santa Catarina

': ":::

FILMES

� ��m�r�iai Lua.
Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.
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DPe LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencia: Benjamim Constánt, 136 - Tel. 12
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O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANeORA

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA,!! moderna e primorosamente instalada do

II DR. SADALLA AMIN
ii CONJUNTO DB APARELHOS -MODBRNOS, UNICO NOS
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ
li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»

II- HORARIO : 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 4

ii - ..Joinville -
::

Vermifugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE,· CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

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

remedias
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

•
MIRANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
jOINVILLE

Dr. Wal�8miro Mazurec�en
e.SA 81 SaUBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico --cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas'
. Indutotermia - Bisturi-eletrico • Electro-cauterizaçäo

I
-

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

�-----------------
Dr. Arquimedes ·Dantas

••••G•••
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

CI
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Sábado proxímo, dia

2(;), estreiará no Salão
Waldemar Rau, á Estra
da Nova, o nôvo mas já
afamado conjunto mu

sical D. Pedro II, de
Corupá. ,

�le se constitue de 1
trombone, 3 víolínos, 1
clarinête, bateria e acor

deon habilmente mane

uma casa nova, de mato- jado peja Proíessora de

rial de 6 cornodos com música D. Elza Gabler.

agua encanada, p�opr.io DevidaI1'!ente aparelha- _

para qualquer fim de d� �om microfone e. am
negocio sita a rua Rio I pllíícador, o Conjunto
Branco' 124. D. Pedro II sob a dire-

Trat�r com o Sr. Theo- ção do maestro Willy
doro J. Wolf a Rua Rio Gessner promête fazer

Branco 127 ou RualMel. D. a deli�ia de _quantos,
na Oficina. dançarmos ou nao, com-

parêçam sabádo proximo
ao Salão Waldemar Rau.

mals seis emendas ao

Projeto de orçamento pa
ra 1949. Em seguida o

presidente cedeu a pala
vra a quem dela quizesse
fazer uso e como ninguem
a solicitou, passou se á
Ordem do Dia, iniciando
se sobre o projeto pedin- Hoje terá lugar no gra- Florianopolis 11 (Ag.
do credito especial afim mado do Baependi um Nac). - Esmagado de

de atender as despezas com encontro' amistoso entre baixo de um trem, na
a Vacinação, de suinos as equipes Amadores da Estação de Imbituba, Ia
Presldenteconsultou a casa Cervejaria Catarinense SIA leceu o quartanista da

si estariam de acordo em de Ioinvllle e a Firma 10- Faculdade de Direito

adiar a discussão para
cal Max Wilhelm (Fabrica Jairo Silveira Mattos

que todos os vereadores de Bebidas). causando o tragico SACOS DE PAPEL

recebessem antes copia
acontecimento profunda' de boa fabricação

do mesmo o que foi una-

f I
consternação. I Vende-se na Soe. Grafiea

nimamente aceito; quanto aCUI�H�e �e fi osofia
á dlscussão do Orçamen
to foi pelo presidente su- Florianoplis, 12 (Ag. Nac.)
gerido que a rneza pre-

Em sessão realizada na

tendia estabelecer uma da- Faculdade de Direito,
Ia para até então serem presidida pelo Desem- Realizar-se-á dia 20 do corrente um

recebidos as emendas re- bargador Urbano SaUes, di bail bli S
foi fundada a Faculdade gran 1080 ar e pu ICO no salão do nr.

ferentes ao mesmo, tendo W ld R' E N
Ioão Lucia da COSIa pro- de Filosofia, Ciencias e' a emar .au, em strada ova.

posto a data do dia dez Lêtras de Santa Catarina. 0- mesmo será abrilhantado pelo famo-

do corrente, consultado o SO Jazz Band D. Pedro II de Corupá.
plenario sobre essa data .

foi unanímernente aceita;
F,ormatura de Complemenlanslas Reserva de mesas com antaeedencia

assim ficou estabelecido No dia 21' do corrente, com o proprietario.
e autorizada a meza a domingo, no Ginásio São O id
aceitar as emendas só até Luiz, dar-se-á a solení- .ion VI a-se o publico
o dia dez deste �ez. Con-I dade do encerr_amento
sultado o plernarlo sobre das comemoraçoes do

o Oficio de Manoel Luiz jubileu aureo da chega- _

da Silva que pede paga- da dos primeiros Irmãos

mento de meio mez de Maristas ao Brasil. C
·

T B h "
ordenado pelos serviços Ao ensêjo dêsse acon- tne eatro "

u r
prestados a esta Camera tecimento será feita

foi unanimamente aceito tambem a solene entre

pera que fosse ordenado ga dos diplomas á últi

o referido pagamento, pas- ma turma de comple
sendo-sé então a ser aten- mentaristas.

dido ao requerimento do Haverá missa em ação
Vereador Arquimedes Dan- de graças, na matriz, ás

tas em que sollcitave pro- 7 50 horas, seguido se um

videncias para a publica- vasto programa com nu

ção do Expediente da Ca- meros de cantos, recita-
mera Municipal no Jornal tívos, discursos e, final- pelos afamados cantores europeus
"Correio do Povo" o Pre- mente, grande festa po- YIA E LIU'BG MACIUK.
sídente informou a Casa pular em beneficio do -

que dito Jornal propuzérn, Ginásio óra em constru

por escrito, fazer aquela ção.
publicação mediante o - _

pagamento de Trezentos •

cruzelros (Cr$ 500,oo)men·I·ReaSSUmIUsais. Consultados os sen Florianoplis.12 (Ag. Nac.)-
hores vereadores, por una- Reassumiu ontem sua

nimidade,
. c�ncordaram carteira na Assembleia íiml�����iI

c.om a aceltação da ref�- Legislativa o Deputado

I Irida prop�sta. Em segui- udenistaKonder Reis que

.

.

SEN H O R E S

�aO�_d��s�d�nttiade;���o� ����va-se em licença no . COmérCK2lll1líe§ e lill1lal1Úl§írnan§
sessao proxlma que e no

I 'Idia cinco do corrente e
antas de mandarem elaborar o seus

consta do proseguimento fIHU8n�O uencimenlös ' I II P !! E IS. I
do Ol'çame.nto. Findo o

I
queiram consultar

Ique o preSidente declarou Florianopolis. 11 (ag. ,

encerrada a sessão na Nac.)-Foi publicada lei A Imex Internacional Ltda.
qual faltou o senho� Car- elevando o padrão

de-Ilos Rutzen. (ass). Luiz vencimentos dos cargos que sempre será a vossa protetora �
de Souza, João Lucia da de Sub-diretor do Tesou· em preços razoaveis. �
Costa e Otaviano Tissi. 1'0 e Sub-diretor do De-

[�.���'\C!!:J)M?'l'M"� i=.�!!l.�.'!��jpartamento de Educação. ����::JJl5I�� ·-ftIJ

Grande Baile Publico

Quarta-feira, dia 17-11-1948

Com inicio as 20,30 horas
Grande e unico concerto vocal de

'

Não percam essa unica ocasião de es

cutar as mais belas canções br-asileiras,"
alemãs, italianas Q ukraínas.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONB N.o 39

ANO XXIX - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 14 de Novmebro de 1948 - Sta. Catarina - N.! 1.516

Expediente da Acaso fatal
Florianopolis. 11 (Ag. Nac.)

o advogado Roberto Pe
drôso, após ter jantado
na Hospedaria Koerich,
em Rio Bonito, na com

panhia de Dalmiro João
Teodósio, deixou cair o

revolver o qual detonou
indo o- projetil atingir o

coração de Dalmiro que
morreu instantaneamen
te.

Conjdnlo Musical

D. Pedro II

BITTER AGUIWé o grãnde estomacal
da época·

Oômara
Presidencia: DR. LUIZ DE SOUZA
Secretaría: JOAO LUCIO DA COSTA E

OTAVIANO TISSI

Aos dois dias do mez então a designar.se á Or
de Novembro de mil no- dem do dia pera a sec

vecenros quarenta e oito, çäo de amanhã que cons

pelas sete horas, na sala ta de discussão do pra
do Iuri, edificio da Pre- jeto pedindo credito para a

feitura Municipal, reunidos despeza com a vacinação,
os vereadores: Augusto I de suínos discussão do Or
Sarti-Otaviano Tlsel - Fre- çarnento, discussão sobre
derlco Curt Alberto Vasel o pedido de Manoel 'Luiz

João Lúcio da Costa e da Silva e a discussão
Luiz de Souza, depois de sobre a indicação do Dr.
constatada a presença do Arquimedes Dantas refe
numero legal o presidente reate a publicação dos
declarou aberta a reunião irabalhos da Camata no

ordenando a leitura do Jornal Correio do Povo.
expediente o que foi feito Em seguida foi encerrada

pelo secretario e constou a sessão na qual talterem;
/

do seguinte: Um oficio Arquimedes Dantas; Car
da Editora Correio do los Rutzen; Max Thieme
::>ovo Lrda., Um oficio da Junior; Luiz Maes: Albrecht
Camara Municipal de São Gumz e Willy G. Gessner.
Francisco do Sul; Um (ass.) Dr. Luiz de SOUZd,
Oficio sob no 156/48 do João Lucia da Costa e

Prefeito-Outro sob n0191/ Otaviano Tissi.

48; Um oficio da Secre
taria da Fazenda e os

oficios expedidos sob nu-

meros oficio 49/48 � 50/48 Ata da reunião ordiná-

51/4852/48 e 53/48 e rnals ria .de 5/t 1/1948.
dois oficios do ôecretã- Presidência: Dr. Luiz de

rio; ao Presidente; Um Souza.
oficio do Prefeito enca- ôecretaríe: João Lúcio
minhando cópia

-

de um da Costa e Otaviano Tlssi.
lauto Médico e Iínelrnen- Pelas. séte horas, de
te um ofício do senher trez de Novembro de mil
Manoel Luiz da Silva fin- novecentos quarenta e oito
do o que pede e obteve na sala do Jury, edifício
a palavra o senhor João da Prefeitura Municipal
Lúcio da Costa o qual do reunidos os vereadores;
plenario falou' sobre, a da- Arquimedes Dantas; Max

ra de 29 Outubro e soll- Thierne
'

Junior; Augusto
citou seja consultada a Sarti; Luiz Maes; Oravía
Casa sobre o consenti- no Tlssi: Frederico Curt
mente de ser mandado Alberto Vasel João Lucia
um telegrama de congra- da Costa; Albrecht Gurnz:
tulaçöes ao Presidenle da Luiz de Souza e Willy
Republica e ao Ministério Germano Gessener, depois
da Guerra se solldartsan- de constatada a presença
do com as comemorações do numero legal o pre

daquele dia, indicação sidente declarou aberta a

essa que fazia em nome secção e ordenou a Ieltu
da União Democratica Na- ra da Ata anterior o que
cional; em seguida o sen- depois de feito foi 'posta
hor Augusto Sarti se so- em discussão e subsequen
Iidariza á indicação feita temente foi aprovada sem

por João Lucio da Costa, ementa, passando em se

dizendo que tambem o guida a leitura do expedi
Partido Social Demoern- ente que constou de uma

tico era de opinião fosse circular da Comissão Es
passados os solicitados radoal "Pró-Anistia Gera)"

telegramas, nessa altura acompanhada do Memo
o presidente é substituido rial dirigido ao Presiden

pelo Vice- Presidente o qual te da Repubtica, cuja lel
vai ao plenario e em nome tura foi, em face da con

do Partido de Represen- sulta do presidente, dis

tação Popular es soli- pensada pelo plenario;
dariza com o telegrama a- Um oficio sob nO 66 da
cima referido, findo o que Camara Municipal de
'o senhor Augusto Sarti Cresciuma; Um telegrama
obtendo novamente a enviado á Presidente Co

palavra propoz a suspen missão Divisão Territorial
são dos trabalhos de ho- do Estado; Um memorial

je em homenagem a data d;rigido ao Deputado Ar

que é a de comemoração tur Müller; Um cartãos de
aos mortos o que foi por agradecimento do Prefeito
todos aceito, passando-se de São Bento do Sul e

Morreu esmagado

em geral.
AGRADECE
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