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ANO XXIX - JARAGU:Á. DO SUL - Domingo, 28 de Novembro de 1948 - Sta. Oatarina -

DE FLORIANOPOLIS���������------------------------- Dr. Aguinaldo José de Souza
Na Assembleia Legislativa - Mais impostos

•

- O Aumento do funcionalismo

A Assembléia Legisla- hausen, - afim de fazer a

rlva, por proposta do li- exumação de um cadaver.
der malorirerio Sr. Nunes

-Foram designados osVarela, prorogou seus tra-
depurados Dib Musst, Arbalhos are . o die 1 Õ de
rur Müller', Felix OdebreDesembro. A bancada da
ehr, Walter Müller, Wal.UDN foi a uni ca a volar

centre. pois somente ad demar Rupp. Prologenes
rnitla a prorogação ate o Vieira, Vigando Persuhu
dia 30 de Novembro. Braz Alves e Heitor Llbe-
-O deputado Estivalet rato pare com os drs. A·

Pires apresentou um pro-
fonso Veiga, Lauro Bus

ieto de lei aumentando temente, Altamir Azevedo
e Jorge José de Souzapara 2, 4 o imposto sobre
constituirern a comissãovendas e consignações e

passando integralmente de promover os meios de

pera o municipio, e par- proteção e aumento da
rir de i: de janeiro de produção agro-pecuarie.
1949, o imposto de indus- -Com o aumento do
Irias e profissões. funcionalismo federal, o
O mesmo deputado estadual entrou em rebo-

alnda projetou que, seja llço, pleiteiando tambem a
feita em 10 anos (3% por justa medida,' dado o en

ano), o pagamento ao carecimento das urllldedes.
. municipio da diferença de Condicionou-se o au-

arrecedaçêo entre este e mento do imposto de ven
o Estado. das e consignações ao
-Entrou em uma fase dos venclrnenros dos fun

de esfriagem a corrida a (cionarios. No entanto, o
favor dos novos munici- proleio de alteração dos
pios. Os contínuos vai e l tributos entrou em ternpo
vem dos novos candida- na Assembleia e o da
tos a empregos paralisou majoração dos vencimen
por completo, visto que, lOS não.
no dia 15 cessou o rece- Agora promete- se de
bírnento, pare discussão que, uma vez que o go
ainda este ano, de prole- verno obtenha o aumen to
tos de_leis ness,js sen lido. dos imR.9S)OS cornprome

. A Comissão de Divisão ré-se em At>ril do ano que
Territorial está estudando vem, quando a Assem
os assuntos submetidos bléia reabrir, mandar o
á sua apreciação, deveu- prolero de aumento dos
do apresentar denrro de funclonarlos, que come

poucos dies o projeto de çaría a vigorar de [anel
lei propondo as modi fl- ro de 1949. Mas, até que
ceções. esse projeto seja aprova-
Candidatos a novos do, si ver dadeiramente

municipios éram Taio, 1- vier, vai até fins de junho
tuporanga, Rio Capinzal, e, até, lá, os funcionarios
Guará-Mirim com Massa- tem que apertar as cintas.
randuba e Luiz Alves 'e É sempre assim: O gouma parte de Araranguá. vemo é um bom cobra
As perspectivas de divi· dor, mas para desembol
são diminuem dia a dia. sar é de perder a espe-
E, por falar em Ara- rança.

ranguá, continúa ali a Co- -O Assunto que na
missão de deputados que semana mais· comentarios
foi fazer um inquerito a provocou foi o escanda
requerimento da bancada lo dos vagões da R.V.P.
udenista, para apurar fa- S. C.
,tos imputados ás auroTi - Como foi amplamente
dades judiciarias e poli- noticiado, um industrial
ciais. I\s inquirições, al- da Linha Sul, o sr. Ivo
gumas tem levado até 10 Borcioni, precisava de
horas. Foi requisitado o vagões para transporte de

. medico legista Dr. Wend- suas mercadorias.

Quinta-feira última, dia rivados, tendo ainda,
25 do corrente, transcor- em 1927, integrado a Co
reu o 25°. aniversario de missão Catarínense queNão os podendo obter formatura do snr. Dr. representou nosso Esta

ne direção da estrada, foi Aguinaldo José de Souza do, por ocasião dos Ies
ao Rio. Lá entrou a falar competente Engenheiro- têjos comemorativos da
com o sr. Ministro da

agronomo do Munisterio introdução do caíé em
Viação, mas lambem na- daAgricultura e-dínamíco São Paulo.da arranjou. presidente da Associação As suas obras sobre
Dias d"'ois, foi procu- Rural de Jaraguá do Sul industria animal, publicarado por dois funclonari- O Dr. Aguinaldo é mais das pelo Ministerio da

os da alfandega, um sr.
um catarinense que, des- Agricultura, são: "Con

Frederico Diniz, mats co- de os bancos academí- tribuição ao estudo das
nhecido por Marquês de

cos até os días atuaes, ramas forrageiras do
Diniz, que por sinal é ce- só tem orgulhado sua Estado do Ceará"; Clí
tarinense, e um sr. ôíl- gente e honrado sua ter- matologia do Estado do
veíre, os quais se prontí - ra, atravéz brilhante Ceará"; "Colonisação e
Iicurarn a arrumar es curso e destacada atua- Introdução de anímaes
1.000 vagões preferenciais ção profissional. domestícos no Estado do
mediante o pagamento de Diplomou se o dr. A- Ceará"; tendo êste últí
seiscentos mil cruzeíros. guinaldo pela Escola Su- mo merecido elogios do
Começaram as negocio perior de Agricultura de Congresso Brasileiro de

ações e, dias depois, os São Bento, em Pernam- Geografia realizado em
mesmos disseram que buco, dirigida pelos mon- Florianopolis.tinham arrumado o "nego- ges Beneditinos, onde Durante sua vida de
cio", com o sr. Hugo Ra- colou gráu a 25 de No funcionário desempemos, tabelião, tambem um vembro de 1923, após nhou, entre outros, os
catarinense e que, no di-

um curso todo feito com seguintes cargos: Inspezer dos intermediarios, já dístíução o que lhe va- tor de Defeza Agricola;tinha conseguido "nego- leu: ser escolhido' para Ajudante Agronomo do
cios" ldenrícos, mas que, orador da turma por oca. Posto Zootecnico de La
o sr. Ramos queria um sião do plantio da arvo- ges; Sub-Inspetor de
mi.lhão e duze�tos mil cru-

re, tradição entre os a- Fomento da Produção
zeH.os gar�nll!'!do � for- gronomos brasileiros; re- Animal no Ceará e Per
necírnento dos vagoes. ceber o prêmio instituí- nambuco; Diretor da Fa-Foi feito entendim�n!o, do pelo governo de San- zenda de Criação em P.
entre Hugo Ramos, Dínlz ta Catarina' ser indica- Grossa; Diretor da Fa
e o índusrríal. Este no do pela Co�gregação da zenda de criação de La
entanto, não conseguio o Escola, ao Governo Fe- ges (duas vezes). Atualdinheiro e, rnais tarde, geral, para viagem ao mente desempenha. asvendo que o caso éra de estrangeiro, . Iuncões de Zoo.te.cms�acambio negro, foi econ- Ainda estudante já Ha I classe � do MIDlSté�IOselhado por um deputado assistente da cadeira de da Agricultura, supermCI levar o fato ao conhe- Quimica, Zootécnica e tendendo os serviços �ecimento do sr. Ministro Veterinaria. Fomento da Produçãoda Guerra, General Can- Tendo ingressado no Animal na região co�onirobe�t Pereira e ao, �r. funcionalismo do Minis- aI do Vale do Itajaí ePereira Lyra, secretarío tério da Agricultura, em linha S. Francisco a Ca
d? �r. Presidente da Re·, 19.::!5, já no ano seguinte noinhas, com séde em
publica. recebia convite para le- Jaraguá.

.

Estes o recomenda.r�m cionar na Escola-em que A fé de oficio do Dr.
ao sr. Che�e de Poil C.Ia, se formára, não podendo Aguinaldo José de. Sou·
o qual deSignou um ln-I aceitar essa distiDÇão za é brilhante pOlS, emvestigadoi para pe�aj em em virtude das inumeras sua trajetória, não se
flagr�n.te os negocistas. comissões que lhe con- encontra uma úni�a falta.FOI Instalado um apa- feria o Ministério e que, POl/ essas razoes, aorelho receptor e tudo o entre outras foram de- ensêjo da passagem do
�ais para apanhar em sempenhada� em: Ceará, 25Q aniversário da cola-
d!sc� a co�versa e n�go-

I Paraiba, Alagoas, Per- ção de gráu de que�claçoes, afim de casllgar nambuco, Espirito Santo, tão nóbre, digna e efl
os culpados. Distrito Federal Estado cientemente ha trabalha-Estavafl! as investigaç.ões do Rio, Minas' Geraes, do pelo bem do seu paiz.a �0.nclUlr q�anrlo os )01'- São Paulo, Paraná, Santa I não podiamos deixar de
nals descobmaIll: e deram Catarina, tendo sempre ferir a modéstia �ncan·� escandalo. MUlta gente merecido, de seus supe- tadora do Dr. Agumaldof!cou doente. Un:s desmen- riores, elogíos pela sua José de Souza trazendo
t�ram, mas os discos con: atuação. a público, com as. nos
firmaram. e a�ora .

esta Por duas vezes foi o sas felicitações, uma r�-sendo fello o mquerlto. Dr. Aguinaldo nomeado pida descrição da c.arre�Vice-Presidente da Sub- ra do atual PresIdente
Comissão Executiva de da Associação Rural de
Exposições Nacionaes de Jaraguá do Sul.

D. Maria da Silva Animaes e Produtos De-

------------�------------------------

De Caixeiro a Patrono

da Academia de Letras

João Francisco Lisboa,
11m dos mais fulgurantes
jornalistas do Brasil co
lonial foi, quando tinha
quinze anos, caixeiro de

•
uma casa comercial de
propriedade de Marques
Rodrigues. Francisco
Lisboa que nasceu ás
margens do Itapicurú, na
cidadezinha de . Pirape
mas, no interior mara·

nhense, foi, muito crian
ça ainda, levado para
São Luiz, e ai aprendeu
as primeiras letras. Ce
do porém, morreu·lhe o

pai, de modo que voltou
para uma fazenda do in
terior pouco depois, só
regressando para se em

pregar no comércio, on
de estêve cêrca de dois
anos. Prosseguindo os

estudos, teve como meso
t re Sotero dos Reis.
Os primeiros sinais de

seu talento jornalistico
despontaram no "Farol
Maranhense", mas seu
"Jornal de Timon" foi
que o consagrou de tini·
tivamente, assim como o
volume "Vida do Padre
Antônio Vieira". O gran
de jornalista e historia
dor faleceu em 26 de a
bril de t 863.
João Francisco Lisboa

é patrono da cadeira n'
18 da Academia Brasilei.
ra de Letras, que, atual
mente, é ocupada por
Peregrino Junior, outro
maranhense ilustre, sen
do, tambem, patrono da
Academia Maranhense
de letras.

Bhering Expediente da Câmara Municipal
Presidem'ia: DR. LUIZ DE SOUZA
Secretaria: JOÃO LUCIa DA COSTA

e OTAVJANO TISSI

Pelas séte horas do declarou aberta a sessão
dia dez de novembro do e ordenou ao 2° Secre
ano de mil novecentos tário, que procedesse 1;1.
e quarenta e oito, na leitura da Ata da sessão
sala do Jury, edificio da anterior, o que depois
Prefeitura Municipal de de feito, foi submetida a

Jaraguá do Sul reunidos discussão e aprovada sem
os vereadoreS: Carlos emenda; passando se en

Rutzen, Max Thieme Ju- tão a leifura do expedi
nior, Augusto Sarti, Lub ente que constou de hm
Maes, Otaviano Tisse, telegrama enviado a As
Frederico Curt Alberto sembleia Legislativa, um
Vasel, João Lúcio da oficio de no 57/48 ao Di
Costa, Luiz de Souza e retor da Penitenciária
Willy G. Gessner, cons- ofici-o 5R/48 ao Deputado
tatada a presença de nú; Rogério Vieira e oficio

______ mero legal,o sr. presidente 59/48, ao Senador Ivo

Após terriveis e pro
longados padecimentos Ifaleceu quinta-feira úl
tima, na residência de
seu genro sr. Edgar Pia·
zera, nesta cidade, a ex·
ma. Sra. D. Maria da
Silva Bhering, espôsa do
Sr.Desembargador Lucas
Bhering.
O sepultamento que

teve Jugar no cemitério
local, realizou-se As 17
horas com grande acom

panhamento.
"Correio do Povo" ex

préssa aoDesembargador
Bhering, bem como aos
demais parentes da ex

tinta, sincéros pezames.

Na hera do

aperitivo, tome
:_Um Calice

PUl"O

d' Aquino, I:> emendas,
consideradas objetos de
deliberação; logo após,
passou se á Ordem do
Dia que constou da 2-
discussão e votação do
parecer da Comissão de
Finanças, sobre o auxi
lio ao Jardim da Inían
cia do Grupo Escolar
"Divina Providência", o

qual foi posto em díscus
são e aprovado unaní
mamente,em 10 discussão;
parecer sôbre isenção de
taxas emolumentos, da
planta do Ginásio São
Luiz, ninguem usou da
palavra durante a discus
são, sendo aprovado una

nimamente e defitiva
mente, logo após foi lido
o Projéto de Crédito Es
pecial de Cr$ 15.00ö,00,
sôbre a Vacinação de
Suínos, sendo aprovado
por unanimidade. Cedida
a palavra a quem dela
quizesse fazer uso, solí
cítou-a e obteve o vere
ador Willy G. Gessner,
pedindo informações, sôo
bre o Hospi
tal Jesús de - Nazareth,
de Corupá, já solicitado
em Agosto do corrente
ano. Nada mais havendo
a tratar, o senhor presi
dente designou a Ordem
do Dia, para- a sessão
seguinte, dia 11 do cor

reute, que constará da
Discussão das materías,
referentes ao Orçamento
de 1949. Findo o que, o

presidente declarou en
cerrada a sessão na qual
faltaram os vereadores;
Aquimedes Dantas e AI
brecht Gumz (ass) Luiz
de Souza, joão Lúcio da
Costa e Otaviano Tissi

-x-

Ata da Reunião de
11/11/1948.
Presidencia: Dr. Luiz

de Souza.
Secretária: João Lúcio

daCosta e Otaviano Tissi.
Pelas séte horas do

dia onze . de novembro
do ano de mil 'novecen
tos e quarenta e oito, na
sala do Jury, edificio da
Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, reunidos
os vereadores: Luiz Maes,
Carlos Rutzen,Willy Ger.
mano Gessner, Augusto
Sarti, Otaviano Tissi,
João Lúcio da Costa,
Albrecht Gumz, Frede
.rico Curt Alberto Vasel,
Luiz de Souza e Max
Thieme Junior, consta
tada a presença de �nu·
mero legal, o presidente
declarou aberta a sessâo,
ordenando ao 2° Secre
tário que procedesse á
leitura da ata da sessão
anterior, o que depois
de feito, foi posta em

discussão, . 'sendo
aprovada logo em segui.
da, passando a ser assi
nada, em seguida passou
se a leitura do expedi
ente, que constou de 1
Oficio' de no 60/48, diri
gido ao Presidente da
Comissão de Redação e

oficio no 61/48, o snr.

Prefeito; logo após, soli·
citou o palavr.a o verea-

.
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'���f,;�--a��f�!'J�Qh.- E D I T A L Casa de Móveis
Banco Popular e Agrícola i· lIIPOSTO TEBITOHIAL Vitorio Lazzaris
No Vale do Itajaí

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

I
Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

I
t arrecada-se imposto àcima, Vidros. Moldures pera Quadros qualquerABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS i' reterente ao 2� .. semestre do

,tipo.._ CAIXÕES FUNERÁRIOS

i
corrente exerctcio.oepositos com juros- ti dispos!ção-(sem limite) retirada livre 5% Os Contribuintes que não Em estoque e sob encomendas.A disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 (fizerem seus pagamentos no Enfeites para Caixões Funerarios.

com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00. . .. 6°10 � praso, poderão satisfazel-o
Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrerlradas sem slaviso Cr$ 20.000,00 5°10 t no proximo mez de Dezembro
oepositos com aviso-Reto díaria até Cr$ 1.000,00 4'1. P. retiradas � com a multa de 20%'
mjaviso prévio de 50 dies 5'/.; 60 dias 6'1.; 90 dlas 61/2'1.; 180 dias 7'1· i

Exgotados os supra cita- ..

• nBJB{ftQlt"fk::g;f!r"";J?q!fellloep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por 12mes�s7·1· Deverá ser dado o dos prasos, serão .e�traidas •

fß8ftlCß Df MOU'fIS f CHftPlnIßftIH'.avlso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito. a� .competentes c1ertldoes de
O I (I"

,

C $ 1 ) D
...

I C s 2000 r i dividas para ter "ogar a co-ep. popU ares- Imite até r 0.000,00., ep. rrncra r " com re 1- brança executiva DE

I
radas semanais serr evíso até Cr$ 1.000,00 5/12'/. 'tLoep. Iimilados·(Limiíe até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

í
Coletoria Estadual de Ja- 1.. G_uilherme A. G. Gaedke & Filhos

I
retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sem avíso .... 61/2'/.' t raguá do Sul, 1 df Nuvembro

IPoep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com � de 1948.

I
Rua Marechal Deodoro Fundesretiradas seJ11 aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais . ... 7'1· L. HARNACK

II,'.
Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

I.:
Faz todas as operações ba.ncarlas, corno seJarn: cobranças, descontos, {escrivã D d I
passes, deposltos ern contas correntes, deposl1:os de valores, etc. etc.

� ormitórios mo ernos e símp es
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS' EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

i
Jogos pare sala

} Jogos pera cosinha======Serviço atencioso e rápido======

P I C I f · Guarda roupas colonials
ape e o an Gua�a roupas pa� casal e sol�iros.

Branco, de côres e,' Guarda comida e guarda louças It do recebeu e Bufes e pentiadeirases ampa ,

Cedeíraa-Mochoa-Camlselrosoferece.

til., Carnes-Taboas de lavar roupa ISoe Gráfica Avenida IP
.

Ia <t n "3: "O {--. "'3 "OA!lll. "O "ekn�.Ltda '<1!11.. a $ e f.- c ilI!I' Ge ..........

CORREIO DO POVO

,

oEPENDEHCIAS EM:
Araranguä
Blurnenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
lbirama
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
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Emprêsa Sul Brasileira deEletricidad� S. A.

••1IlA • l1elS. DII.llnr. l!tlelilla
._IHfll.l&5 III EI••QUI�

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
PARA F·ERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÖES,
COCEIRAS,

...

Uma liuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros 'de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50160 ciclos

2 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 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

Sortimento completo 9 variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

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

pedido de instalação de luz e força.

n·----·------------a----------�-------------------
BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATADINA S/A. ii f·;�:�;-;�:��·-�-:·-·;���:�·-����····;�·�-·-11Fundado e 23 de fevereiro de 1935 ii Sífilis .Esquemas AmerIcanos iiCAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 r

E'
.

I G G HRESERVAS CR$ 4.000.000,00 Aplicação de Penicilina e streptomieína pe o ata a ota.
!.i.I AGENCJA: Jaraguá do Sul Tratamento rápido da Blenorragia, Prostatite e Impotencia.
11Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

::
Doenças Venereas Cronicas no Homem e na mulher. HEnd. Telegraflee "INCa" Todos 03 tratamentos são controlados por- exames de

Caixa Postal, 10 -Telefone, 73
" Laboratorio próprio. Dispomos de instalaçõesMATIULZ: ITAJAí

para clientes do interior.Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran

::.i:::::::.I:::::::::ças, descontos, empt estimos, tinanciamentos mediante cau- Serviço de Vrologia especialisada
ção de titulos comerciais, passes, etc., aceitando doeu- :: Th M W t lEt11 TQ) TI» '1k.mentos e valores em custodla, mediante taxas modicas ii llJJr o IVll(Ü)21.cyr 11 gUIl3l emy e �g2l.r lJ.))0 1�hjl2l.§
Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii !!Disposição, sem aviso, com retiradas livres ii ::�:.!.

Rua Oandído Lopes 179-2°. - andar - Das 19 ás 21 horas.
pera qualquer importancia 2°10 ii Correspondencia: Caixa Postal 461 i! •

Com Aviso de 50 dies e retiradas livres !!

1:::'.1:::.de Cr$ 1.000,00 '

30io ii C U R I T I B A-P A R A N A'
oepositos Populares, com limlte de Cr$ 50.000,M ��

dep, i n iciais a parti r de Cr$ 20,00 ii
!
..�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::�.:

e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
Com Aviso de 100 dias 5% H
Prazo Fixo de 6 meses 5% -ii
Pom Aviso de 120 dlas 5 1/2% ii
Prazo Fixo de 12 meses 6% ii
Os juros são pagos ('U capitalizados semestralmente H

A economia é a base da prosperidade H
Deposite as suas economias no '.�:..�:.Banco Inc/ustria, e Comercio de Santa Catarina SIA.

HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
::

os sá bados das 9 às 11 horas

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

I F � w E I R A 5,
LJSPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

�®'f@)@Y@)®'f@)®'f@)®Y@)®Y®®Y®@Y@)®Y®®Y®®Y®®Y@)(@ M

: Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados I
@j TODAS AS lVIOLESTIAS DO HPßRflH� RfSPIRßIÓftm @
� Encontram alivio imediato com (., uso do �; Incompá.l"Bvel �; P�iloríll dI! nogieo P21oll!ßl1! �
ê> O PEITORAL MAIS UONIIEUIDO NO BRASIL @)
�@Ü@@Ã®@M@@i..@@,;@@M@@M@@M@@;.@@J.®®.;®®Ã®@}i

COITRI CISpa,
QUEDa DOS CA·

BUIS E DEMAIS

AfECCOES DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- Domingo, DIA 28-11-48 PAG.4

COßsel�o Reuioool �e fßDeß�Hrio e ßrquiteturo
�B �a. ReaiBo

EDITAL

Escola Normal Regiol1al
"Divina providência"
EDITAL

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

8rs. fmpreDa�OreS I
RELAÇÃO DE MENORES

A partir de 1°. de
Ncvembro até 31 de
Dezembro devem ser

encaminhadas as re

lações de menores
ao Ministério do
Trabalho Indústria
e Comércio, de que
trata o art. 433, alí
nea "A" do Decreto
lei, 5.452, de 1°. de.
maio de 1943.

Levernos ao conhecimento dos interessados
que do dia r de dezembro em diante poderá ser fei
ta a inscrição pare os exames de admissão, que se
realizarão nos dias 11, 13 e 14 de dezembro

São necessários os seguintes documentos.
l ') documento que prove ter a idade mínlrna de

15 (até 50 de junho de 1949) e máxima de 25 anos.
2) certidão de conclusão do curso primário.
Para outras informações queiram dirigir-se a

Diretoria Cilesta Escola. /

o Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em Exer
cicio 'do Cargo de Juiz De Direito da Comarca de
Iaraguã do Sul, Estado De ôenra Catarina" Brasil,
ne Forma da Lei, ETC.

FAÇO SABER a todos que o. presente edital
de leilão com o prazo de vinte dlas virem OU dele
conhecimento tiverem, que findo êsse prazo hão de ser
arrematados por qnern rnals dér e maior lance ofe
recer, no dla 10 (dez) de dezembro vindouro, as 10
horas, em frente as portas do Ediflclo do Forum da -

Comarca, os bens penhorados a Oswaldo Bruch, ne

Vif �ação executiva que lhe movem Emílio Borchardt e P1I1l c=§e Ioutros, abaixo descrimlnados: �
l')-Um terreno sito no lugar Rio da Luz, nes-

uma casa nova, de mateta comerce, fazendo frente na Estrada Rio da Luz,
fundos com terras de Eugenio Pradl, e entre terras rial de 6 comodos, com
de Emilio Müller e Joaquim Demarchí, contendo a agua encanada, próprio
área de . 24.757ms2., devidamente registrado para qualquer fim de
sob rr 9.268, no tabelião do registro de imóveis negocio, sita a rua Rio

d C h M II Branco, 124,desta comarca, sr. Mario Tavares a un a e o.
Tratar com o Sr. Theo-.2') Uma casa e um renehe construidos sobre doro J, Wolf a Rua Rioterreno descrito no item i'.

Branco 127 . ou Rua Mel.Cujos bens constantes do euro de penhora e'
Deodoro, 507 na Oficina.auto de avaliação de folhas dos euros da referida

ação executiva, serão levados em leilão e arremata-
ção, -Assim serão os referidos bens arrematados
por quem rnaís dér e maior lance oferecer, no dia,
hera e lugar acima mencionados, podendo os mes
mos serem exarnlnedos por quem interresse tiver, no
lugar Rio da Luz, nesta comarca. -E para que che
gue a noticia ao conhecimento de todos ee passou
o presente edital que serà afixado ás portas do Fo-
rum, no lugar de costume e pubiicado pelo jornal
local "Correio do Povo" .-Dado e passado nesta
cidade de Iaraguà do Sul, aos onze dies do mez de
novembro do ano de mil novecenros e quarenta e
oito.-Eu Ney Franco, escrivão, o subscrevi. -(assi
nado) Erlco Blosfeld.-Juiz de Paz em exercicio.
Está conforme o original, do que dou fé.

Pelo presente Edital tórno público que o sr,
JOSÉ PANSTEIN requereu a este Conselho Regio
nal de Engenharia e Arquíteture uma licença a titu
lo precário para o éxercicio profissional de CONS
TRUTOR pera o municipio de Iaragué do Sul, no
Estado de Santa Catarina, de ecôdo com § Unico
do Art. 5. do decréto N' 23.569, de 11 de Dezembro
de 1953. Ficam, pois, convidados os profleslonais
ínreressedos, já registrados neste CREA., a se pro
nunciarem a respeito pera o que lhes é facultado o

prazo de trinta dlas, a contar da deta da publicação
do presente Edital.

Pôrto Alegre, 5 de Novembro de 1948.

Eng. Lelís Espartel
Presidente.

IE J])) n 1[ A 1
AçAo DE USOCAPIAo
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direitoda Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na Forma da LEI, ETC.
FAZ SABER aos que o presente edital virem,ou dele conhecimento tiverem, que por parre de Fir

mino Rozella e sua mulher, e outros, por intermédiode seu bastante procurador o advogado doutor Ar
quimedes Dantas, lhe foi dirigida a petição do teôr
adeanre transcrita:-PETIÇÂO INICIAL: Exmo. Sr.
Dr. juiz de Direito da comarca de Iaraguá do Sul.

Dizem Firmino Rozella e sua mulher, brasileiros,casados, reeídentes em Arapongas, estado do Para
né, Eugênio Rozella e sua mulher, brasileiros, casados, residentes em Arapongas, estado do Paraná,Cláudio Rozella e sua mulher, brasileiros casados,residentes em Cavíúve, estado do Paraná, Modésto
Bianquini e sua mulher, brasileiros. casados, resi
dentes em General Carneiro, estado do Paraná, Céio
Rozella e sua mulher, brasileiros, casados, residentes
em Jaraguã do Sul, Estero de ôanta Caterina, e O
távio Rozella, brasileiro, solteiro, residente em Ara
pongas, estado do Paraná, por seu procurador, in
fra assinado, advogado inscrito na Ordem dos Ad
vogado inscrito na Ordem dos Advogados do Bra
sil, Secção de Santa Catarina, sob o rr 587, com
escritório a rua Marechal Deodóro d� Fonseca, rr
457, onde recebe as clrações, que, vêm propor uma
ação de usocapíão, nos têrrnos dos Arts. 496 e 550.do Código Civil. Os peticionários são herdeiros dos
falecidos ôinfrônío Protro Rozella e D. Rosa Kas
choboski Rozella êlle falecido em 14 de outubro de
1922 e éla, em 26 de março de 1946, os quels vi
nham possuindo, há meis de trinta anos ininterruptos,
mansa e pacl flcarnente, sem oposição nem reconhe
cimento de dominio alheio uma gléba de terras si
tuada no distrito de Corupá, com a área de 500,000ms2. (trezentos mil metros Quadrados), continuando
ditos herdeiros na posse do referido imóvel, sem
que, entretanto, possuam titulo de pósse e dominio.

O terreno em referência tem as confrontaçõessegl!lintes:- Frente, no rio Isabel, fundos, com terrasde Bruno Krausen, extremando de um lado, com ter
ras de Luiz Bianqulní e, do outro, com terras de
Henrique Schultz.-Nésta� condições, requerem a V.Excia. que, na fórma do Art. 455 e seguintes, doCÓdigo de Processo Civil, se proceda em dia, horee !ugar designados, Ciência prévia do Dr. Promotor oPUblico, a justificação "initio llrls", com o depoimento das testemunhas arroladas, feito o que. julgue V.Excia a justificação, mandando citar, pessoalmente,Os mencionados confronrantes residentes ria vlzlnhan
Ça do imóvel, bem como, representante do Ministé
rio Público, expedindo-se carta precataria para o
Juiz da Ia. .vera da Comarca de Florianópolis, a fim
de ser citado o representante do Serviço do Patri
mônio da União, e por edital de trinta dias, os in
teressados incertos, pare contestarem a presente açãode usocapião, no prazo de dez dlas, que se seguir1I0 término do prazo, do Edital, na qual se péde se-

I' ja declarado o dominio dos peticionários sobre o a
ludido terreno, prosseguindo-se, de direito, até final
sentença e execução, Dá-se ao feito o velor de Cr$.
õ.too.oo. Assim, A. ésra com os inclusos documen
tos, P. deferimento Iaragué do Sul, 11 de Outubrode 1948.-pp. (a) Arquimedes Dantas. 11-10-48,-11-10-48.-(coladas treis estampilhas no valor de Cr$.
'25,00, sendo uma de taxa de sôúde, devidamente j�
nutilisadas com data e assinatura).

TESTEMUNHA:. i-Ricardo Kath, brasileiro,casado, lavrador, residente em Corupã 2,Alexandre
Minafti, brasileiro, viuvo, lavrador, residente em 00-
rupá, 5-Pedro Penatli, brasi lei ro, casôdo, lôvrador,residente em Corüpá.-A petição inicial levou do
MM. Doutor juiz de Direito dô comôrca, o seguinteDESPACHO:�A; como requer, designando o Sr.
Escrivão dia e hora para a inquirição, feitas as ne
cessárias intimações, Em I1-to�4H.-(a) A. Oliveira.
- Procedida a justificação foi proferida a

. seguinteaecisão: "Estando justificada a posse com os requesitos parô o usocapião. Façam-se as citações e inti
mllções requeridas na inicial, expedindo-se, paratanto, os necessários mandados, precatórias e editaes,estes com o prazo de trinta dias, observadas as
disposições do art. 455 e seus paragrafos do C. P.
C. Em 27-10�48. (a) A. Oliveira.-E parô que che
gue ao conhecimento dos interessados, cértos ou
incértos, para contestarem o pedido. no prazo' de
dez (10) dias, que se seguir ao término do prazo,do edital, mandou passar o presente edital com o

Jaragná do Sul, 11 de novembro de 1948.

O Escrivão
NEY FRANCO

prazo de trinta [50) dias, que correrá da data da
primeira publicação no "Diário Ofi ci éll do Estado" de
Santa Catarina, e outros de igual teôr para serem
afixados na séde do Juizo, no lugar de costume, e
publicados uma vez no Diário Oficial. e trez vezes
no jornal local "Correio do Povo" na fórma da lei.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos trinta dias do mês de out.ubro do ano de
mil novecentos e quarenta e oito.-Eu, Ney Franco;
Escrivão, o subscrevi (assinado] Ary pereirô Olivei
ra.-Juiz de Direito da Comarca.-Estã conforme o
original, do que dou fê.

jaraguá do Sul, 30 de ouiubro de 1948.

O Escrivão
NEY FRANCO

" SiFILlS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFU LAS
ESPINHAS
FisTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS ,

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS

j VENDE-SE EM rÔDA PARTE. ß Comerciollimita�a
executa tais serviços
a preços modicas.
SEOUROS

,

��/PIRANOA"
Fogo - acidentes
Transportes - Automoveis

...............�--

I F.ortllflque
o seu estorná- �

go, usando diariamen- �
z,Je eois calices de �

Ritter Aguia Puro ������

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa 1.leO Bmt'.11
Jaraguá do Sul - X-Santa Catarina

l'Completo sortimento de Fazendas - Armarinhos· Chapéus • Roupas Feitas, etc... I

CASA TOB I AS{A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

AtqUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE .. ,

.
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Pr�f�itura Mu�iGi�al �� Jara�uá �� �ul Sáude Púb1 i ca
AssistenciaHospita1ar

Gratificação ao Delegado de Higiene,
Gratificação a mm medico de Oorupá

8nlaocete �O DeSpelO Orcomentorio, referente 80 mês �e Outu�ro �e 1�4� Desobstru�ã�r�: ��r�E�:::rr�o�s
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Combustiveil para transporte de pessoal e material

Fomento
Fomento da Produção Vegetal

Auxilias a Associação Rural
1.910,00 A

.. -

d
23,00 quisiçao e sementes e transporte

Famento da Produção Animal

I Aluguel do predio e agua para um. servente de.,
laboratorio D. D. S. A. (Serviço FederaI)
Oompras de Remedias

Serviços Industriais
Industrias Fabris e Manufatu
reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Oemiterio-Padrão F
Operarios do cervisa de cemiterios

Serviço de Utilidade Pública
Administração superior ..

Gratific. a um engenheiro pl exame e aprovação
de plantas

Construção e Conservação de'
Logradouros Públicos

Operarios do serviço de ruas, praças e jardins
5 Para o serviço de ruas, praças e jardins

1� 00,00 Oombustivel para o transp. do pessoal e material
.600,(>-0 Construção e Conservação de

Rodovias
Operarios do serviço de estradas e pontes
Para o serviço de estradas e pontes
Combustível para o transporte do pessoal e material

Serviço de Limpeza Publica
1 Oocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública

Iluminação Pública
Iluminação publica da cidade
Iluminação publica de Corupâ
Iluminação publica de Retorcida
Energia para motores, etc.

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, Respos i ções e

Restituições
Restituição de impostos e taxas· de exercicios
encerrados

7.808,00 Encargos Transi torios
4.494,00 Para admissão de estra-numerarios

Oonst. de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno
Salario-Familiar

1.422,80 Construção de Casas Populares
Premios de seguros e inden.
por a o idente

Seguro contra acidente de trabalho
.

Seguro de bens moveis e imoveis
. Subvenções,Contrib.e Auxi1ios

Departamento das Municipalidades
Oontribuições ao I· A. P. 1. e I. A. P. E. T. O.
Contribuições a L. B. A.

. 5.250,00 P. custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93
de 1-4-1942

27 Subvenções concedidas por lei a diversas ínsti-
. 00,00 tuições

ADMINISTRAÇÃO GERAL- LEGISLASIVO
Gamara Municipal
Extranumerarios Oontratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.
Serviço postal, telefonico e telegrafico
Assinatura de orgão oficiais etc.

EXEOUTIVO GOVERNO
Subsidio ao Prefeito -

Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis e utensílios
Aquisição de combustivel para automóvel
Custeio de veículos, moveis e utensilios
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adrninstr.
Diáris do Pref. quando a s�rviço fora do Municipio

ADMI�ISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão S
Impressos e material de expediente
�erviço postal
�erviço telefónico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais .

SERVIÇOS TEONICOS E ESPEOIALIZADOS
Oontador - Padrão R.
Almoxarife - Padrão I
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão I á
Cr$ 7.200,00
Livros e impressos
Despezas de transp de funcionários ql em serviço
Diárias a funcionários em viagens a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão H á Or$ 6.600,00 e 1 idem
Padrão F á Cr$ 5.400,00
Porteiro - Oontinuo Padrão F
Serviço de limpesa da Prefeitura e lntendencia

EXAÇÃO E FISOALIZAÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Tesoureiro - Padrão Q
Amanuenses (2) padrão J á Or$ 7.800,00
Escrituraria -- Padrão I
Quebra ao tesoureiro

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

Serviço de Fiscalização
Percentagem de fiscalização .

Serviço Diversos
Fiscal geral - Padrão M
Fiscal distrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á Or$ 7.200,00
Quotas de lançamento do imposto sI Industria e

Profissões
Segurança Publica e Assisten�

aia Social. Assistencia Policial
Carcereiro - Padrão F

Serviços Diversos de Seguran�
ça Publica

Serviço de inspenção de veiculas
Subvenções Contribuições e

Auxi1ios
Ao Estado para manutenção do Destacamento
Policial
Ao Asilo Colónia Santa Tereza (Leprosario)

Assistencia Social
Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica
Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

Educação Publica. Administra
ção Superior

Aquisição de Moveis e utensílios
Material didático em geral
Reparos de predios escolares
Aluguél de predios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario, Secundario e

Complementar
Vencimento de professores de escolas isoladas
sendo os "Titulados" Normalistas Padrã�
H á Or$ 550,00 e Oomplementaristas Padrão F á
Cr$ 450,00 e os "Não Titulados" Padrão D á
Cr$ 350,00.
Gratificação a proíessores que regem os cursos

desdobrados sendo os "T i tu1ados" á 01'$
150,000. e os "Não Ti tu1ados"á Or$ 120,00
Idem a professores substitutos ou auxiliares

Orgãos Culturais
Aquisição de material para a biblioteca
Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Inspetor Escolar - padrão N
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Contribuições
e Auxi1ios

Contribuições ao Estado para manutenção
.

dos
cursos complementares anexos aos grupos Abdon
Batista desta cidade e Tereza Ramos do distrito
de Oorupä.
�olsa �scolar e en_xoval a um aluno, que cursa
ra. o LICeu Indústrial de Santa Oatarina,

2.000,00
500,00

2.695,00

1.300,00
206,00

265,90
570,00
1.158,00

1.200,00
400,00

1.600,00
176,00
17,00
30,00

2.250,00
700,00
150,00

1.200,00
1.850,00
800,00
50,00

1.100,00
1.595,00

750,00
2.700,00

600,00

450,00

181,00
96,00

400,00

7.500,00

220,00
100,00

200,00

950,00

2.000,00

20.000,00
5.000,00
60n,00
805,00

59.755,60

12.500,00
7.862,00
350,00
631,50
997,90

4.494,00
30,00

15.200,00
1.478,00
147;50
820,00

19.200,00
5.750,00
1.500,00

11.000,00
14.800,00
7.000,00
500,00

9.400,00
5.750,00
14.100,00

3.051,00

263,00
1.561,00
5.269,00
1.165,00
1.200,00

1.462,50

150,00

60.500,00

1.980,00
510,00

100,00
400,00

8.993,00
460,00

4.830,00

DIVERSOS

Despezas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

500,00 900,00

"t_ 5.726,30
15.C)20,30
8.995,0-0
4.838,50

5.600,00 5.600,00
755,10

150,00 1.500,00
548,00

273,50

600,00
400,00

5.250,00
D.600,00

100,00 1.000,00

800,00
4.296,90

66.220,10
24.542,50
5.241,30

3.075,50 166.626,50
49.992,50
19.880,70

800,00
200,00

4.000,00
1.00,00

1.539,40
467,00
75,30
575,00

12.415,70
4.183,70
677,70

3.380,00

500,00 5.000,00
10.000,00
19.160,001.960,00

5.521,70 5.521,70
2.498,20

705,40
28,00

5.725,60
255,20

520,00 4.980,00

2.587.50 6.142.00
204,00

4.006,00
905.595,10
155676,60
1.011.261,10

79.476,20

Descriminacão do Saldo:
Na Tesouraria 78.301,40
No Banco 77 375,20

---..,._;;�:,;;.;.
155.676,60

EDGAR PIAZERÁ, Contador

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8 de Novembro de 1948

Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�� rr;;;;n;;-;;;;�iFebr;=��MÉDICO
.. III (UTISIA N� HOMEM E NA MULHER) � II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - IFormado pela. Faculdade _de Mediclna da

rol
A quem solicitar, será enviado pelo correio a I�" Capsulas Antisesonicas ILlnlversldade de São Paulo.

DI interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA: &l: ==

Ex-semi-interno do. �ospi�al das_ Clinicas e Santa Casa de I!., «ASTISIA SEXUAL» _ Tratamento Clinico e Diético. m Minancora" IMisencordia de Sao Paulo II. 'Iii . 1'-C L I N I C A G E R A L _ C I R U R G I A I � Junte ao p�d.ldo e-s 10,00 para as despezas.!l Em Todas as Boas Farmacias
==sill? drrlgtndo-se a F. S. NEVES. III . IIIPartoll - Doenças de Senhoras, Homens » Moléstias

inte!na_m_··· �.
..

B �I
._
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Dr.' Arquimedes Dantas
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, q45

CI

cn.iC8 de OI�os. Ouvid.s. nariz. fiarlBllalDr. Arlninio Tavawes
Po!essor Caledralico de Biologia do Instittulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe lIos servIços cllnlcos e clrurglcos da especIalidade no

Hospital de CarIdade de Florianópolis.
.

Assistente do professor DavId Sanson. no Rio de Janeiro.
Ex.lnterno por, concurso, da Asslstencla Pública do RIo de JaneIro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro
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li TELEFONE N. 3 '

ii
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Dr. Ren,ato W"altep
MÉDICO

A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL
. EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORINO PEIXOTO, 54-58
(SOBRADO OTTO WAGNER)

OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

I para fingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce
ra e Oleo para Soalho, Massa pera Janela.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

lOMBßIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

ME ° n. 1, 2, , e 4 .

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!

r4Z[i't$'CW:CLI!IÇG.APWD'"QO.f!lS22'.�,.
Evitará muitas .doen;:�edi!s0upará dinheiro em

T" Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

I R G O
MINANCORA para ° Sf'U tilhinho.
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jOINVILLE

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - joinville,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS
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Dr. Wal�8miro Mazur8c�en

mãnstría die C21nç21d�§ e.sa BE .a'8E
tr '1hl TI' -

� � Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA�lJr�§ClU1 llrm31ij§ t.J)o..ffi.o
J
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CIXA. POSTAL, 19 Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39
ANO XXIX JARAGUA DO SUL - Domingo,28 de Novembro de 1948 SANTA CATARINA - N°. 1.518

B��m��t?uEo ��!�I� mmn� �1�ll
símo quinto aniversario
de casamento o ilustre Irene Pedrl, Oficial do
casal Afonso Piazera- Registro Civil do JO Distrito
D. Elisabeth WoU Piaze- da Comarca r araguá do Sul.
.ra. Por êsse motivo os Estado de Santa Catarina
filhos,gparentes €i amigos Brasil.
dêsse digno par tivéram Faz saber que comparece-
ocasião de externar a ram no cartório exibindo os

sua alegria apresentau- documentos exigidos pela lei Vende-sedo cumprimentos e vo- atim Je se habilitarem para Um caminhão a oleotos de muita saúde, Ion- casai-se: crú marca Dentz _ Diesel
ga vida einumeras Ielí-

Edital N' 2470, de 20-11-48.1 "Magirus" com capacida-cidades pelo futuro.
Bertholdo ôchrnidr e Erdi de para 5 toneladas, comA ésses cumprimentos Vogel 6 pnneus novos em per-"Correio do Povo" tem . . . feito estado de funciona-

prazer em juntar os seus. �le! brasllel�o? .

solteiro,
mento.

I funilelro, domicilledo e

---------1' residente neste distrito. Preço Or$ 25.000,00

I
em Itapocusinho, filho de Informações nesta geren·
Orto ôchmídt e de., Olga cja.

: Krüger Schmidt.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filha de
Julio Vogel e de Tecla
Fischer vogel.
Edital N' 2469, de 18-11-48. CASA REAL.
Erich Witthöft e Hildecar-

Hefter
Ele, brasileiro, solteiro,

confeiteiro, domiciliado e

residente nesta cidade, fi
lho de Ricardo Witthöft e

de Elsa Lemke Witthöft.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neeta cidade, fi
lha de Bertholdo Herfrer
e de Emrna Hefter.

CRßY�nDeclaração fxoediente do Comoro
Eu abaixo assinado

declaro -

que, não são Continuação da t-, Pago
verdadeiras as palavras
que proferi contra o sen
hor Franciso Krobatt.
Rio Paulo, 16-11-1948

RUDOLFO BEHNKE
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na

Gráfica Avenida Ltda.dor João Lúcio da Costa,
que apresentou a esta vegetar e se espalham ne

Câmara, uma indicação, água interna; de modo
que vem assinada por A C U AS: que em dado momento, a
nove vereadores, reteren- água filtrada encerra rnals
te a recolocação de uma Todos os filtros clarifl- bactérias de que a não
placa, assinalando o prí- cam a água, tornando-a filtrada. Por isso, é índls
meiro encontro, entre o limpida; poucos a purifl- pensavel, de vez em quan
grande filho catarinense, cem ao mesmo tempo, do, mergulhar 'a vele na

Ministro Vitor Konder e tirando-lhe os germens água e ferver durante 10
o Presidente Washington mórbidos. minutos, ou melhor, deixa-
Isuíz na divisa de Jara- Atravessando um solo Ia o mesmo ternpo num

guá-Blumenau. tendo sí- perm�avel bastante. fundo, forno de padaria, onde a

do solicitado- pelo autor' as águas contaminadas, temperatura, de 200 a 300
urgencia no andamento ah�ndonam, atravez da gréus, mata todos os ger
da mesma, consultada a areia e do

_ . cascalho; a� mens; essa ultírna cautela
Casa foi aceita a urgen- sua� .matenas noclva�, é otima em ternpos de
cia e a mesa encarrega- recolhlda.s. numa �rofundl- epidemia.
da a tomar as provídên- dade suflclente, sao claras As águas fervidas per-
cias, da mesma. Em se- e pur�s. - dem os gases e subsrân-
guida, fez se a distribui- O filtro ::>asteur consta eles minerais: são pesa
ção de cópias das emen- de um tubo de

. porcel�na das e indigestas; sendo
das aos senhores verea- porosa c� vele qu� delxa agtradas. dissolvem ar ou

dores. Passando-se a Or- coar a agua, e I�pede rra vez, e podem ser be
dem do Dia, pediu a pa- a passagem ,d� quasi to- bidas sern perigo de rni-
lavra o vereador João dos o� rnlcróbios.

.

cróbios.
Lúcio da Costa, para Os filtros devem hmpêlr� Com referência ás águas
solicitar, que as Emen- se de t��pos a. tempos, "Santa Catarina", os Tee
das referentes ao Orça- as bactérias e I��urezas nicos do Fomento da Pro
mento, fossem á Comís- param na �u�erflcle das dução Mineral, que es tu
são de Finanças, consul- velas, muItIPhcam-s� '. e derem estas águas, e que
tada a Casa sôbre o re chegam. a formar urna ca- são profissionais de íne
querido; o que tol una- mad� VISCOsa que ee de- gavel saber e profundes
nimamente aceito; desí- �e tirar

. c?m escova. e em quimica, são acordes,
gnado Frederico Curt Al. agu�, .adlclo�ada de �clclo que não é dificil recompor
berto Vasel, para repre- clon?�lco. Ainda rnats: as artificialmente esta água,
sentar a Câmara no Ies- becrérias acumulam se aos o que a ciência não con
tival da inaugu;ação de p�ucos no.s póros do filtro segue é dar-lhe a vida
uma ponte em Rio da poros multo maiores qUG com que aflora.
Luz. Nada mais havendo �Ias, e alcan�am. a face A água artificial, será
a tratar o senhor presi- Interna, onde' contlnuam a sempre uma água morta.
dente designou a Ordem
do Dia, para a sessão
seguinte, dia 16 do cor

rente, que constará da
1 ° Discussão do Orça
mento- e 2° discussão, sô
bre o pedido de auxilio
ao Jardim da Infancia, �\
anéxo ao Grupo Escolar \
"Divina Providencia",
Findo o que o presiden
te declarou encerrada a

sessão, na qual faltou o

vereador Arquimedes
Dantas.

Lapis

DI'. LUIZ
:::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: ::::::::::::

DE SOUZA.
ADVO,GADO
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Vende-se I
Um terreno na Estrada·

ltapocuzinho, com 44 mor
gas, inclusive casa e r�n
chos, com terras de arroi
zeras e bastante vargem_
Tratar com o Snr. Al-

fredo Cec�tto em

ITAPOnUZINHO .

lafalll1ldl (()) c (())m §a llil21(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia (cTIA� WEIZEl TINllJ)[J§Illkl = ](())nll1lvnHe
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ANIYERSARIOS
FILMES

O anuncio é:a alma do
negocio!
Anuncie no Correio do Povo e veri

Faz anos hoje a sre,
Calarlne esposa do sr.
Matias Pansrein.
- Faz anos dla 30 do

corrente o sr. Venancio
Nlcoluzzl, chefe das ofici
nas onde é impresso o
"Correio do Povo" e que
por essa feliz data lhe
envia um abraço. Na mes
ma data fazem anos Asta
Koss e Teresinha Freiher-

Kodak 6 X 9-120 e 620
garantido até o fim de
1950 e-s. 1-5,00 só na

FRACOS E AN _i\"c::Tl
Tomem:

VINHO CRZOSOTADO

Empregado com êXIto nas:

s�ßp..� 'jIRCt,,_,
. .. .

ESPECIALIDADE

ger.
Dia 2 o sr, Luiz Kienen

índustrial nesta praça e a
srra. Erna Ruyseín e-· o
sr. Adolfo Leffin, residen
te em Irapocusinho. Ainda
die 2 a menina Inez, filha
do sr. Alfonso Nicoluzzi,

Tosses
R2sfriados

I.................................._ � ..

ATENÇÃO! - Vende-se um aparelho cinematográfico portátil, marca: "ZEISS-IKON" (KLANGFILM)
(Informações nésta redação)

Edital n. 2471, de 24-11-48
José Claudio Giostri e

Edith da Silva
Ele, bra sil eir o, solteiro,

radialista, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Oel. Emilio Jourdan
filho de José Giostri e de

É UM GERADOR DE SAÚDE.Casamento
Realizou-se ontem na

sala das eudlenclas o se

guinte casamento:
Curti Neitzel com a srta.

Elvi Roweder.

Aurora Frerrariz Giostri.
Ela, brasileira solteira,

doméstica, domiciliada e

resident.e nesta cidade, á
rua Elisa Stein, filha de
Emilio da Silva e de
Magdalena Salomon da
Silva.

E ?ara que cbegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar apresenk f'dital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dU! anlt: I 5 dias. Si
alguem soub::r de algum im
peElimento acuse-o para os

tins legah
IRENE PEDRI, aliciai

Ag radecimento
LUCAS BHERINQ,

filhos e genros agradecem o comparecimento
dos amigos ao sepultamento de sua saudosa
esposa. mãe e sogra, ao desvelo e carinho
do Dr. Alvaro Batalha e senhora durante
sua "nfermidade ao Rvmo Padre Alberto
pelo consolo espiritual que trouxe á extinta
nos seus últimos momentos.
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