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,,�-.., 1f'órianopolis ,: (Ag. Nac.)-
Hospedado na residencia
do seu irmão, sr. João
Alcantara da Cunha, ec.
contra-se aqui o General
Olimpio Falconiér da
Cunha que tem sido alvo
das mais expressivas de
monstracões de simpatia
por parte de seus conter
raneo, recebendo centena
de visitas entre as quais
a do sr. Governador, Pre
feito, Secretários de Es
tado, deputados e amigos

-

ANO XXIX - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 5 de Dezembro de 1948 .- Sta. Oatarina - N. 1.519

DESTINO DE UM PARTIDO

Expediente da Câmara MunicipalPRADO KELLlY

(Presidente da U. D. N. e deputado pelo Estado do Rio)
A União Democrática

está fiel ao seu destino. rola. Nem o civilismo. ten- dos ou vlnditas de que
Formou-se, ne resistência. do por guia o gênio de não se livrou ainda a
pare derribar uma das Rui, nem a "Reação", de população de certas loca- Aos vinte dias do mês supressiva, por todos;
mais longas ditaduras da 2::!, amparada pela moei- lidedes. Eis ai um novo de Novembro do ano de nessa altura, estando a

América, exceção ünlca dade militar, lograram co- escudo pera os dlreíros mil novecentos e qua-
findar o tempo regimen-

em nossa história. E á esão pare constituir, sôb indlviduals. renta e oito, ás séte ho tal e antes da designa-
onipotência da autoridade o govêrno adverso, Ielen- Cuidar dêsses direitos; ras, na sala do Forum, ção da ordem do dia para ligar essas duas 10-
opôs a palavra, a propa- ges de combate ou sequer, impedir, onde quer que no edificio da Prefeitura para a sessão seguinte calidades"-Cr$ 15.000,00;
ganda" a catequese. o colunas de cooperação. O seja, a sua violação; ha- Municipal de Jaraguá do pediu e obteve a pala- "Para terminacão das
exemplo. A sua missão processo eleitoral eceleru- blruar a autoridade a con- Sul, presente os verea-

vra o vereador João Lú- óbras da ponte' sôbre o

podia considerar-se atin- va essa rápida, fulminante ler-se �05 limites da lei e dores; Luis Maes, Carlos cio da Costa que solí- Rio Jaraguá, ligando a

gida em 29 de outubro; e asfixia. prestigiar, por amor da Rutzen, Arquimedes Dan- citou prorrogação da ses Estrada Cacilda á Estra
são esses os louros que Só a má fé negará, nes- lei, a autoridade, é um Ie- tas, Albrecht Gumz, 0- são pelo tempo màximo da Geral pela rodovia
engalanaram, pera sempre, te passo, o progresso maprimário dos partidos taviano Tissi, Luis de de uma hora

.. Consulta- atualmente existente">
° nome do brigadeiro obtido. O acesso das rní- da ordem. Não da ordem Souza, Wílly Germano da a' Casa fOI a mesma Cr$ 10.000.00; "Auxilio
Eduardo Gomes. Outras norias está garantido pe- aparente, de que os ianí- Gessner Frederico Curt .de parecer que se pror- para construção da es_"
missões porém, reclama- lo critério proporcional da zeros são sustentáculo; Alberto 'Vasei João Lú- rogassem os trabalhos trada Rio da Luz fundos"
ram a nossa permanência representação; mas essa mas da ordem jurídica, cio da Costa � Augusto �a Iórma solici.tada. Re- -Cr$ 5.00�.0�; e. outra
nos quadros politicas: a conquista poderá importar, produto, vinculo e disci- Sarti. Havendo número tirou-se do recinto o ve· emenda díminuíndo na

eleição presidencial e a pera o Executivo, a incer- p!ina de todas as venta- legal foi, pelo sr. Presi- reador Dr. �rq�imede� verb�. "Material de Con
reconstrução da ordem reze de apôio sólido nas des. Só ela nos ensejará dente declarada aberta Dantas. Em séguida fOI sumo -Cr$ 3.000,00 e

. jurídica. E não cometo câmaras, em face da divi- dies felizes. Não há, nesse a ses�ão passando a lei- li?a.a �,otação ,"�aúde �umentando .

na �erbadesprimor, lembrando que são da comunidade esta- cuidado, resquiclos da cul- tura da ata da reunião Pública com a umca e- Despezas DIversas pa
em sua melhor parte, a dual ou nacional. O im- tura formal de homens uo do 16 do corrente .Sub- menda apresentada e ra "Reconstrução da
Contituição é obra nossa portante, contudo é que foro. O problema não é mJtida á discussão foi que mandava suprimir Estrada Caimão Cr$ ..
levamos pare ela os im- seja essa comunidade de técnica. Um partido se'm emenda, aprovada: a ver�a ."Gratiffcação � 3:000,00; pósta _a mat�
pulsos generosos da carn- quem �governe e legisle, não se confunde com Não havendo expedi- um médico de Corupá ria em discussão, neo

penha, o imenso amor através dos seus órgãos; uma acedernie. Mas uma ente, passou-se a Ordem e diminir !!as seguint�s t�ndo .que� a qui�ésse
aos principlos de nos- porque a Nação não po- democracia, que pretenda do Dia que constou de: verbas, Desobstru.ça� discutir, fOI submetida a
se vocação republicana, a de ser o domínio de uma viver, não esmorecer no primeira discussão do de Corrego� "e RIOS votos send? aprov.ada;
coragem e o empenho de parcialidade sôbre outra, culto da legalidade; sern Código O. 04. 3. ao qual Cr$ 4.000,00, Dre�age� P3;ssou-se, a �egu�;, a

defendê-los, propaga-los, nem é admitir se excluam ela, rasgam-se inúmeros foi apresentada e apro-
de terrenos �l�gadlços • leitura dH; dotaç?,o En-

rreduzí-lo em formulas que de direitos ou encargos atalhos que transviam as vada a emenda que Ií- Cr$ 5.000,00 LImpeza de cargos DIversos com

hoje são a custódia da c�muns i��ividuos ou fac- gerações incautas para xa em Cr$. 3.600,00 a val,?s, boeiros e sarge- as quatro emendas a

vida e da dignidade de çoes, suíetros, como os a escravidão. O ínreresse dotacão para "Publica- tas -Cr$ 8.000,00; Com- presentadas que manda
todos os patrícios. demais, ao compromisso de velar' pelo Estado in- ção do Expediente da bustivel para transporte vam suprimir na verba
!Jodia ser tudo. Mas es- de respeitar as leis e .�ca-I rjdicQ é o maior dos inte- Câmara" foi lido o artí- do pessoal e Material"- "Para admissão de ex

sa mesma Oonslituição !ar os seus agentes. Por I resses políticos de urna go refer�nte ao "Esecu- Cr$,2.000,00. , . t�a'Jlumerári�s":-Cr$ -

..

impôs a existência de ISSO mesmo que se con comunidade; de outro 1110- tivo" com as emendas Posta essa matéria em 6000,00, suprimrr na ver
partidos nacionais, como segue d integração do po- do, ninguem salvará dn J'elativas ao Código 0.24 2, discussão, não havendo ba "Construção de Pré
peças do mecanismo de vo, em um ou dois gráus, profanação o relicário dos e 0.44. 4. , aquela supri- quem a discut!ssi, pas- d�os Escolarés.e aquisi
govêrno; e a coerencia nos nas assembléias e nos con- principios. Êstes não va- mindo na verba "Des- sou se a votaçao sendo çao dos respetIvos ter·
ordenava que velássemos s.elhos de ElStado,-?s p�r-' lern por si, mas pela so- pezas' de Transporte do 3; mesma. ap:ovada; .foi renos"-Cr$ 1000?,OO;pela vida do regime, pre- tIdos devem se� mais CIO- ma de benefícios práticos Prefeito quando em IId�. a dotaç�o relatIva a�I?entar na verba: Auservando-o e fortalecen- sos da sua unIdade e da que proporcionam indis. viagens administrativas" ao Fomento com as XIlIO para construçao da
do·o. Não basta, e evi- SUd coer.ência, para não criminadamente a todas a quantia de Cr$ 2'000,00 duas emendas apresen- escola de Ribeirão Gran-
dente, um código de fran- se fundIrem nas forças as criaturas. Política, sem e esta aumentando na tadas, uma mandando de do Norte"-Cr$,.,.
quias. O mais importante concorrentes,. n�":J falta- prinCipio é como arbusto I verba "Publicação do a�I?e�tar na �er�a "au· 10.000,00; outra emenda
e ampliar, em tôdas as rem ao� prmClplOS, �e sem raizes: enquanto vai E?,pediente" a importan- �Il�? a AssoClaçao Ru- mandando aumentar na
esferas, o sentimento dêle, onde dertva a sua a�to!'I- êste á mercê das rajadas, Cla de Cr$ 1.200,00; Foi lai, de Cr$ 3.600,00 a verba "Subvenções a
viver e praticar a alma d?de moraL A coexlsten· vai aquela Gnde a levam lida a dotação "Exação I outra ..aumentando na quantia de Cr$ 5.000,00
das instituições, pesquisar �Ia n? mesmo plano de- as conveniêf!çias. O pas- e Fiscalização Financei- ver�a F�mento da Pro anuaes, a serem pagos
até onde a SUfi nova fei- lIbe�atlvo, Ih.e$ . acrescenta sado é bom conselheiro. ra", com as duas emen- duçao Amm,al�Para com- em prestações mensaes
ção se projeta nos costu- os. o�u�, pOlS, se

. p�dem Tres anos durou a Cons- das apresentadas. Pósta pra de .re�edIOs Cr$. '.' á "Associação dos Ex
mes e na filosofia políli- com�ldlr na apreclaça?Ade tituição de 34; já á de 46 em discussão, não ha- 3.976,�0, po�ta a I?atena combatentes, secção de
ca. Há, em verdade, mu p,l'oblema� de. conveme_n- completou biênio, e Deus vendo quem quizésse em dIS?USSao, nmguem Jaraguá do sur', retifi
danças que, ao primeiro cla do �aIS, Ig�al r.azao lhe dê vida longe! Não discutir a matéria foi a se maDlfestan�o, passou: cando a verba "Associa
aspecto, passam desperce- os obrtga a dlver_glr e oferece, pois, a robustez de mesma aprovada com a se. á aprovaçao que fOI ção dos Ex-combatentes,
bidos e são, todavia, con· pugnar, quando nao se idade adulta. A todos nos emenda que, suprimia a feIta por. todos; Leu-�e, seção de Jaraguá do
sideraveis para a evolução afigure a qualquer deles cumpre velar por ela, mis- verba "Percentagem sI em segUIda, "a �otaçao Sul, á quantia d� Cr$..
do país e dos seus usos. acertada a orientação dos são tanto mais fácil qUim- Cobrança da Divida Ati- refer��t�. á ,ServIço I.n· 5.000,00 para Cr$ 4.8()O,00
A menor dessas alterações I contrários. Em ambos os to diminui, aos poucos, a va" e que diminuia na dustr:_Iais , �osta em diS- anuaes. a serem pagas
nao e a que se refere aos �asos, depende menos de lista dos seus desafetos e verba "Fiscais" a im- cussao. n�o hav�noo em prestações, mensaes;
próprios partidos. Aí su- um partido minoritário do cresce a dos. seus servi- portancia de Cr$ 1.600,00; quem � a qUlze�se diSCU' outra emenda mandando

_peralf!10s, pela ma.gia do que do govêrno e dos dores. Parecem findos os foi lida a dotação "Se- tIr, fOI submetIda a vo- aumentar na verba
Idealismo, uma realidade: a elementos que o apoiam instantes de apreensão gurança Pública e Assis to� sendo aprovada; d� "Construção de prédios
tendência para as agremia. o exito de uma ação con: q�ando á sua sorte. O go- tel!c�a Social" que, com pOlS procedeu_:se" a l�l- escolares e aquisição
ções regionais. Em tôda junta, O que não se reco- vêrno se tem declarado a UDlca emenda apresen-

tura da �o.taçao �e:vI:-, dos respetivos terrenos"
a primei�a. República, só menda é a cegueira das solene e reiteradamente tada, roi submetida á ços de UtIlIdade PublIca -Or$ 1.000,00. Pósta em,
elas eXIstIram; do seu consciências pela paixão, uma senlinela do regime. discussão. Com a pala- com as duas emE'ndas discussão a dotação
ventre nasceu a política nem o sacrifício de uma São guardiães dele as vra o vereador DlI'. Ar- apresentadas, uma au- 'Encargos Diversos",
dos_ governad_:>res; das re- parcialidöde a outra, pela classes armardas. Não Se- quimédes Dantas, mani- men!ado na verba ·'�ons. com as emendas indica
I?ç.oes �ntre eles, o pres- mira nos postos. A pri- rá demais que os civis festou-se contra a aproo truçao. e ,�onservaça.o de das, não houve quem
tIglO do poder central; meira levaria a uma situ- confraternizem nessa tare- vação da emenda que R�,doVI�� o seg�ll�t.e: quizésse discutir a assun-
dêsse prestígio,. o desvir- ação insolúvel, a menos fa. Se não aparecem, no mandava suprimir nessa AUXIlIo �ara IDlCIO to.
fuamento do sIstema. L\. que a violência lhes desa· ceu, sinais de borrasca dotação as vE'rbas "Ser- da c?ns!r�çao da estra- Submetido a votos foirigor, só havia um parti· tasse as dificuldddes; a próxima, não há mal em viço de Inspeção de Vei- d.a RI�em:o Cavallo Ga- màteria aprovada. O Sr.do, o do poder; os outros segunda conduziria a uma que proclamemos as van- culos" e "Ao Estado pa- ribaldI; trecho que falta Presidente, em seguida,e�d?1 organiza�ões espo- série degradante de capi- tagens do bom tempo; e, ra manutenção do des- designou a Ordem doradIcas, que vIsavam ape- tulações. se, na linha do horizonte tacamento policial"_ Dia para a sessão de 22nas alcançá.lo e, não o Outra consequência se surgir o aviso da tempes- Finda a discussão e do corrente e que cons-conseguindo, se desfaziam colhe do assunto. A uni- tade, a fúria do raio não submetida a máteria á Dr. ß�er�HI 8. �H' �ilull tava de segunda discusporque estava ultrapassa- dade pátria encontra nos nos encontrará iludidos e votos foi a mesma aproo

U U
são do prójeto de Or-da a sua meta. Não ha- parl!dos alicerces tão PiO- inermes. vada por CiDCO votos Flof,'anopol,'s, l' (Ag. Nac.) - t 1949via fronteiras entre os fuudos quanto os que sa. t tA'
çamen o para com

combatenles da véspera; bidamente Se reconhecem
con ra qua ro; segUIr Atendendo á solicita- suas emendas e terceira

d I
leu-se a dotação "Edu· ção do sr. Governador do pedido de auxilio aoe o a esis!U?, mal dobcja- nas instituições armadas;

fqul'pllrllodo U
.

t
cação Pública" ao qual Aderbai Ramos da Silva Jardim da Infancia, do"rater, �ra umca. �ossi i i· e a solidariedade que os U U u enelmen OS foi apresentada uma Ú. a Assembleia Legislativa Grupo Escolar "Divina

�ade de sobrevlyencia de correligionários de um nica emenda que man- concedeu-lhe mais treis Providência". Nada maisomens que aspIravam a Estado devem aos dema;s Florianopolis l' (Ag. Nac.) - dava fôsse suprimída na mezes de licença em havendo a tratar foi, peum lugar ao sol. De longe não só cimenta êsse resul- O Diário Oficial do Es- verba "Aluguel de Pré- prorrogação. Por propos- lo sr. Presidente, encerem longe, s� aglutinavdm tado, extinguindo focos do tado publica hoje uma. dios Escolares". Em dis- ta do Deputado Raul rada a sessão, na qualn�c1eos estadua.is para a reação regional, mas tam- lei equiparando os ven- cussão e não havendo Schaefer foi aprovado faltou o vereador Max
?ISPU� da. presldde�cia; e bem forja élos capazes de cimentos do Prefeito da quem fizesse uso da pa- unanimemente voto seu Thieme Junior. (ass) Luizogo epols se Ispersa- opor vigorosa resistência Capital aos secretários lavra foi a matéria apro- breve e pronto restabe- de Souza, João Lúciovam no amargor da der- a perseguições, desman- de Estado. vada, com a emenda lecimento. da Costa e Otaviano Tissi.

Presidenr-Ia:
Secretaria:

DR. LUIZ DE SOUZA
JOÃO LUCIO DA COSTA
e OTAVIANO TISSI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AçAo DE USOCAPIÄO
Direito I,Santa

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de
da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de
Catarioe, Brasil, na Forma da LEI, ETC.

FAZ SABER aos que o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, 'que por parre de Fir
mino RozeHa 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:-PETIÇÃO INICIAL: Exmo. Sr.Dr. juiz de Direito da comarca de Iaraguá do Sul.

Dizem Firmino Rozella e sua mulher, brasileiros,casados. residentes em Arapongas, estado do Para
ná, Eugênio Rozella e sua mulher, brasileiros, casados, residentes em Arapongas, estado do Paraná,Cláudio Rozella e sua mulher, brasileiros casados,residentes em Cevíúva, estado do Paraná, Modésto
Blanqulnl e sua mulher, brasileiros, casados, resi
dentes em General Oarneiro, estado do Paraná, Cáio
Rozella e sua mulher. brasileiros, casados, residentes
em "Jaraguà do Sul, Estero de Santa Catarina, e Otávio Rozella, brasileiro, solteiro, residente em Ara
pongas, estado do Paraná, por SeU procurador, infra assinado, advogado inscrito na Ordem dos Ad
vogado inscrito ne Ordem dos Advogados do Bra
sil, Secção de Santa Catarina, sob o rr 5.87, com
escritório a rua Marechal Deodóro da Fonseca, rr
457, onde recebe as citações, que vêm propor uma
ação de usocapião, nos têrmos dos Arts. 496 e 550.do Código Civil. Os peticionários são herdeiros dos
falecidos ôinfrônío Protro Rozella e D. Rosa Kaschoboskl Rozella êlle falecido em 14 de outubro de
1922 e éla, em 26 de março de 1946, os quels vi
nham possuindo, há meís de trinta anos ininterruptos,
mansa e pacificamente, sem oposição nem reconhe
cimento de dominio alheio uma gléha de terras si
tuada no distrito de Corupá, com a área de 500,000ms2. (trezentos mil metros quadrados), contlnuendo
ditos herdeiros na posse do referido imóvel, sem
que, entretanto, possuam titulo de pósse e dominio.

O terreno em referência tem as confrontaçõesseguintes:-Frente, no rio Isabel, fundos, com. terrasde Bruno Krausen, extremando de um lado, com ter
ras de Luiz Bianquini e, do outro, com terras de
Henrique Schultz.-Néstas condições, requerem a V.
Excia. que, na fórma do Art. 455 e seguintes, do
Código de Processo Civil, se proceda em die, hora
e lugar designados, Ciência prévia do Dr. Promotor
Público, a justificação "initio Iltis", com o depoimento das testemunhas arroladas, feito o que, julgue V.
Excla a justificação, mandando citar, pessoalmente,
o s mencionados confrontantes residentes ne vizinhan
ça do imóvel, bem como, representante do Ministé
rio Público, expedindo-se carta precarörle pare o
Juiz da Ia. vara da Cornarca de Florianópolis, a fim
de ser citado o representante do Serviço do Patri
mônio da União, e por �dital de trinta dias, os in
teressados incertos, para contestarem a presente açãode usocapião, no prazo de dez dias, que se seguirao término do prazo, do Edital, na qual se péde se
ja declarado o dominio dos peticionários sobre o a
ludido terreno, prosseguindo-se, de direito. até final
sentença e execu�ão. Da-se ao feiro o valor de Cr$.
3.100,00. Assim, A. ésta com os inclusos documen
tos, P. deferimento jaraguá do Sul, 11 de Outubro
de 1948.-pp. (a) Arquimedes Dantas. 11-10-48,-11-10-48.-(coladas treis estampilhas no valor de Or$.
25,00, sendo uma de taxa de saúde, devidamente i
nutilisadas com data e assinatura).

TESTEMUNHA: l-Ricardo Kath, brasileiro,
casado, lavrador, residente em Corupà 2·Alexandre
Minatti, brasileiro, viuvo, lavrador, residente em Co
rupá. 5-Pedro Penatti, brasileiro, casado, lavrador,residente em Corüpá.-A petição inicial levou do
MM. Doutor Juiz de Direito da comarca, o seguinteDESPACHO:-A; como requer, designando o Sr.
Escrivão dia e hora para a inquirição, feitas as ne
cessárias intimações. Em 11-10-4R.-(a) ·A. Oliveira.
-Procedida a justificação foi proferida a seguinteaecisão: "Estando justificada a posse com os requesitos para o usocapião. Façam-se as citações e inti
mações requeridas na inicial, expedindo.se, para
tanto, os necessários mandados, pr�catórias � 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 para 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

.,
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- Domingo, DIA 5-12-48

CODsel�o HegioDOI de fDoenhorio e ßrquiteturo
do 80. Reailo

EDITAL

Escola Normal Regiol1al
"Divina providência"
EDITAL

Levamos ao conhecimento dos interessados
pelo presente Edital tórno público que o sr. que �o di� !' de dezembro em ddiantde ,?od_erá ser fei-JOSE PANSTEIN requereu a este Conselho Regio- ta � m�crIçao p�ra os exames e a rmssao, que se

nal de Engenharia e Arquitetura uma licença a tíru- reahzar�o nos dl�� 11, 13 e 1� de dezembro.
lo precário pera o éxercicio proffestonal de CONS- �ao necessenos os seguintes d.ocumen�o�.TRUTOR pare o municipio de Ieragué do Sul, no • i) doculT!ento que prove, ter � .Idade rmrnrna de
Estado de Santa Catarina, de acôdo com § Unico 115 (ate 30 �e _Junho de 194� e maxrrna de. 2� .anos.do Art. 5. do decréto N' 23.569, de 11 de Dezembro 2) certidão d.e conclu�ao do .curso pr��a�JO.de 1'953. Ficam, pois, convidados os prcflsslonals . P�ra outras informações queiram dírlglr-se a
interessados, já registrados neste CREA., a se pro.

Dlreroría �esta Escola.
nunciarem a respeito para o que lhes é facultado o
prazo de trinta dlas, a contar da deta da publicaçãodo presente Edital.

Pôrto Alegre, 5 de Novembro de 1948.

Eng. Lells Espartel
Presidente.
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t UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGO'SA PARA A FA
MíliA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

I MENTO DÊSSE GRANDE FLAGELO
i U SE O

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

ß Comerciollimitodo

O Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em Exer
cicio do Cargo de ,Juiz De Direito da Comarca de
jaraguá do Sul, Estado De Santa Catarina, Brasil,ne Forma da Lei, ETC.

FAÇO SABER a todos que o presente editalde leilão com o prazo de vinte dias virem ou dele
conhecimento riverern.rque findo êsse prazo hão de ser
arrematados por qnem mais dér e maior lance ofe
recer, no die 10 (dez) de dezembro vindouro, as 10
horas, em frente as portas do Edificio do Forum da executa tais serviçosComarca, os bens penhorados a Oswaldo Bruch, na

li �
a preços modicos.ação executiva que lhe movem Emilio Borchardt e Pml p=� P

I SEOUROSoutros, abaixo descrlminedos: �ill1 � ��
) "IP'/RANOA"t: -Um terreno sito no lugar Rio da Luz, nes-

ta comarca, fazendo frente na Estrada Rio da Luz, u.ma casa nova, de mate- Fogo - acidentesfundos com terras de Eugenio Pradi, e entre terras rial de 6 cómodos, c0!ll Transpories - Aulomoveisdej.Ernllío Müller e Joaquim Dernarchi, contendo a agua encanada, proprio _área de 24.757ms2., devidamente registrado para
. qualquer fim �esob n' 9.268, no tabelião do registro de imóveis negocio, sita a rua HIO

desta comarca, sr. Mario Tavares da Cunha Mello. Branco, 127.
2') Uma casa e um renehe construidos sobre Tratar com o Sr. The?-o terreno descrito no item 1'. doro J. Wolf a Rua RIO
Cujos bens constantes do euro de penhora e Branco 127 ou Rua. �el.auto de avaliação de folhas dos euros da referida Deodoro, 507 na Oficina.

ação executiva, serão levados em leilão e arremata-
ção. -Assim serão os referidos bens arrematados
por quem mais dér e maior lance oferecer, no dia,hora e lugar acima mencionados, podendo os mes
mos serem examlnados por quem' Interresse tiver, no
lugar Rio da Luz, nesta comarca. -E para que che
gue a noti'cia ao conhecimento de todos se passou
o presenre edital que serà afixado ás portas do Fo-
rum, no lugar de costume e pubiicado pelo jornallocal "Correio do Povo".-Dado e passado nesta
cidade de jaraguà do Sul, aos onze dias do mez de
novembro do ano de mil novecentos e quarenta e
oito.-Eu Ney Franco, escrivão, o subscrevi. -(assinado) Erico Blosfeld.-Juiz de Paz em exercicio.
Está conforme o origindl, do que dou fé.

jaraguá do Sul, 11 de novembro de 1948.

O Escrivão
NEY FRANOO

prazo de trinta [50) dias, que correrá da datd da
primeiri! publicação no "Diário Oficial do Estado" de
Santa Catarind, e outros de igual teôr para serem
afixados na séde do Juizo, no lugar de costume, e
publicados uma \'ez 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 outubro do ano de
mil novecentos e quarenta e oito.-Eu, Ney Franco;
Escrivão, o subscrevi (assinado] Ary Pereira Olivei
ra.-juiz de Direito da Comarca.-Està conforme o
original, do que dou fê.

jaraguá do Sul, 30 de pUiubro de 1948.

O Escrivão
NEY FRANCO

II SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FíSTULAS
Ú -L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

Srs. fmpreaadores I
RELAelD DE MENORES

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

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 .

...............����

� Fortiifique o seu estomzr �
� go, usando dlaríemen- �
� te eoís callces de �
� Bitter Aguia Poro ���...............

Onde comprarei mais barato------------------

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

-x- Santa Oatarina

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa 1!lI�O allllllS
Jaraguá do Sul

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

......-._ _ .

MILHOES
DE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SlflllS ATACA TODO D ORGANISMO
o Ficado, o Baço, o Coração, o
estomago, os Pulmões, a Pele
Produz Dores nos Ossos, Reuma·
tismo. Cegueira, Queda do Cabe
Jo Anemia, e Abortos,

Consulte o médico
• tome o pop'Jlar dep urativo

ELIXiR 914>-

Inofensivo ao creanlsmo. Airada.
"ei como um lic6r. Aprovado co

rno auxiliar 110 tratemento da S 1-
FILIS e REUMATISMO da me.

ma orieem, pelo O. N. S. P.

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

rcompleto Sortimento de Fazendas - Armarinhos - Chapéus - Roupas Feitas, etc... I

LJARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

Irene PeJri, Oticial do
Registro Civil do r" Distrito
da Comarca raraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS

ND SORTEIO DE

Novembro 1948
C B G
E O V
C X F
R D-S
G T T
K T S

o próximo sorteio
será realizado no

dia 31 de dezembro,
ás 16 horas.

Os portadores dos
títulos em vígor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Informações com

G. R. F I S CH E R
Escritorio de S. Catarina
Rua felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIANOPOLIS

SEDE SOCIAL
RUA DA ALFANDEGA, 41-E5Q. QUITANDA

(Edilid. Sulatap)

• RIO DE JANEIRO

ANO XXIX
N°. 1.519

A gerencie avisa aos

presados assinantes que
estão em atrazo com
suas assinaturas, pare
nos remeterem com bre
vidade.
Outrossim comunica

mos aos nossos assi
nantes de fóra da séde
e aos de outras 10caU
dades, que poderão fa
zer a remessa da im
porrancta pelo Correio,
podendo pera isso de
duzir as despezas pos
tais.

JARAGUÁ DO SUL Domingo, s de Dezembro de 1948 SANTA CATARINA

Loceds
AHIVERSARIOS

-Fazem anos hoje a
menina Dulce Rau, filha
do ônr. Waldemar Rau e
o Snr. Candido Toma
selli, residente em Duas
Mamas.
-Amanhã passa a da

ta netallcie do ônr. José
Ribeiro, comerciante em
Estrada -Iaraguä Esquer
do.
-Dia 7 dos Snrs. Fran·

cisco Voigr e Matias
Ruysam.
- Dia 8 o ônr, Nes

tor Luz.
-Ainda dia 8 o Snr. Ma
rio Nicoluzzi, e a menina
Terezinha Conceição, fi
lha do Sr. Albrecht Grur
macher, restden re em
Guara-Mirim.
-Dia 9 do corrente

festeja sua data natalícle
a exrna Sra. Dna, Dirce
Bhering Piazera, esposa
do ônr. Edgar Piazera,
contador da Prefeitura
Municipal desta cidade;
ainda na mesma data os
ônrs, Albano Buhr resi
dente nesta cidade, Carlos
Stern e Henrique Bayer,
residentes em Corupé.
-Dia 10 passa a data

natalicia do ônr. Joaquim
Plazera.
A todos aniversariantes

as felicitações do "Correio
do Povo".

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

____tau.__w�_...__?· •.

...............����

� Faaç boa digestão usan- �
� do, antes das refeições, �
� usando calic de �

�����I------------

t?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�1
ii G�rr�I'� U� r��� ii
� i !'iii ::

ii ASSINATURA PARA 1949 liVende-se uma marca II ::Chevrolet Ramona em II Todas as pessôas II
bom estado. Preço Cr$ II que tomarem uma II

ii assinatura anual pa- ii

::il��l������s com Leo- 1::.::.! ��b�r:�o d��d�94j� re� ::.I::.igratuitamente, o

__C_O_R_U_P_Á 11 ���g�8�ded�ez����� II
. H !!Vende-se ii A QERENCIA ii
ii ii
H ii

II �is�:::s�:����a��:: iiI: Feliz Ano Novo,::ii ii
ii nesta folha. ii
\.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!�}

Advertel')cia
Ricardo Carlos Frede

rico Millnitz, por meio
desta, faz ciente a todos,
principalmente, a seu vi
zinho Gustavo Welke fá
milia, que não pode ad
mitir ainvasão,depreda
cão e colheita de suas. Faz saber que c�l�parece
plantações como vem ram no cartono .exlblOdo o�sendo feito no lugar Ga- documentos exigidos pela lei
ribaldi.' atim Je se habilitarem para
Advirto que ditas pro- casal-Se:

pri��ades s.ão minhas

pori Edital N' 2472, de ?7-11.48.l�g�tImos tlt�los de aqui- Afonso Kaiser esiçao Iornecídos pelos Hilda Arnoldvendedores e pelo Go- Ele, brasileiro, solteiro,verno d? Estado de Sa�- marcineiro, domiciliado eta Catarina, todo.s deví- residente nesta cidade, àdam�nte trans�rIt?s no
rua Coronel Procópio GoRegistro de Imóveis des-
rnes de Oliveira filho deta Comarca.
G .'

Já tendo levado ao
usravo Kaiser e. de Te-

conhecimento da autori- reza Schog?f. Kaiser..
dade policial de Jaraguá EI�, �raslle'ra,. �?ltelra,
do Sul, o que se passa d0I!1estlca, domlc.lllada �
em minhas propriedades, resldent� ��sta clda�;, a

ainda faco esta adver- r�a QUlOtlnO. Bocaiúva,
tencia, pela imprensa, filha de Henrique Arnold e

para que ninguem possa
de Thereza Arnold.

alegar bôa fé ou ígno- E oara que chec ue ao co-rancia. '

nheci�c'nto Je tod�s, mandei
Jaraguá do Sul, 29 de passar o presente edital que

Novembro de 1948. será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

Ricardo Carlos Frederi- afixado dui ante I 'i dias, SI
CO Míllnitz alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os
tins legals

Vende-se IRENE PEDRI, oficial
Um caminhão a oleo

crú marca Dentz Diesel
"Magirus" com capacida
de para 5 toneladas, com
6 pnneus novos em per
feito estado de funciona
men to.

Preço Cr$ 25,000,00
Informações nesta geren
cia. r?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::'i

II Correio �o Povo ii
II Rua MI. Deodoro N. 136 II.. Telefone N' 39 - C. Postal. 19 ..

ii TARAGUÀ DO SUL II
li Santa Catarina !l

II ASSINA'fURA ANUAL "
li Cr$ 35,00 ii:: ::
!! ii
:: ::

ii ��:ún:E;e��iTE li
�.:.::::�����:�!:::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::�}

Hoje o grande e sensa
cional encontro de fute
bol no gramado da S. D.
Acerat entre o forte esqua- Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creançasdão do D. Pedro II de Partos Diathermia Ondas cudas e Ultra-curtasCorupé e Acareí local. Indutotermia - Bisturi-elétrico _ Electra-cauterizaçãoSerá gentilmente ofere- I - Raios Intra.vermelhos e azurs.cida pelo jovem despor- _.

_tista sr. Max Schneider
uma bola pera esta im-
portante pugna. i=U::;'::!i=n=U=iii;;=ii=U!!!i=n=n=n=n=!!::;jDor tanto todos ao carn- �IF b

-
.

.. IIIpo do Acarai a-fim- de !I! I"J fl"J5
(Sezoes, M�larlas, !!.

�ssistir o maior encontro 1III � � I.mpa)udlsmo . I1I0S ultlrnos ternpos. ::: Maleitas, 'I'rernedeira _.-

III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
SACOS DE DAPE:- iii " Capsulas Antisesonicas iii

III M inancora" �I
m Em Todas as Boas Farrnacias �j
III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA I�
III !!=!!_í1!��!\�!! ;!��!!�!fari�E�!!iIi!=!!=!lJ

Papel Celofan
-

Branco, de côres e

estampado, recebeu e

oferece.

Soe, Gráfica Avenida
Ltda,

�.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i

Vende-se
Uma gaita pianada de

80 baixos, marca Italiana,
em perfeito estado.
Tratar com o Snr.

ARNO MÜLLER

.6stantlnl Caminhonete

c,o.rta os r.edriados
e a;J.j'y.,ia a.s Oô"'l

Um terreno na,���Estrada
Itapocuzinho, com 44 mor

gos, inclusive casa e ran
chos, com terras de arroi
zeras e bastante vargem,
Tratar com o Snr. Al-

fredo Cecatto em

ITAPOnUZINHO.

ESPORTES
Acarai versus D. Pedro II

de boa fabricação _

Vende-se na Soe. Grafiea

'r-�l==l=����=IU�=�ar=�t�n=1ff�-:::ll
IIOH PBOPRIETARIO !.!!.! A:!.i!.:ii ::

II. II Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii R IIiiSij :: ::.. ..

!!

S iiH ii ii nli II SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-.. ..

II
T

ijll SITO DE LUBRIFICANTES, II T II
C��!���IVEtu���S- II E IIFICAÇÃO CARGA DE li li

O:: BATERIAS E CONCERTOS DE iiN ii
PNEUS. 1.!..::::::::::::::J1-::::::::::::::::/ �.

Clinico �e OI�os." Ouui�G:. nariz. fiaruantu IDr. Arnlinio Tavaii"es
Pofessor Catedralico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade noHospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.
Ex-Interno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

I
formado pela Faculdade de Medicina da

.

Universidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

-----------�-----------------------
�

..

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
PAG.4

- Domingo, DIA 5-12-48 -

Fi����������������� riilil��mJI?l���iii
BANCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DES. CAlABINA S/A.I ;i;�;:m:;;v! I (ome;cí;IDlt�§R;R�()1M§tri3li§-1SEDE EM: I TA J A í

I de ROBERTO M. HORST I antas de mandarem elaborar o seus B
Fundado e 23 de fevereiro de 1935

-DE-P-EN-D-EN-C·-IA-S-E-M-.'
-._

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00 a que dispõe de maior sortime�- I 111 • it I S I e IRESERVAS CR$ 20.562.766 20 to na p�aça e oferece .seus arti-
.

lto\raranguá '

�;.� gos a preços vantajosos, � queiram consu ar

I:����neau AGENCIA: Jaraguá do Sul

I:·: Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua � Á Imex Internacional Ltda.Braço do Norte Rua Cei. Emilio Iourdan, 115 ��

I
Caçador

que sempre será a vossa protetora
�

Canoinhas End. Telegrafico "INCa"

I
-

.Concordia
C· P t I 65 T I f 75 em preços razoaveis.Cresciuma atxa os a ,

- e e one,
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran- Não sofra de W!�m����m�I���::::�:�rovo, ��� 1:':��:�:' ;:�:;�::��'�:;�,��'�t�::ntn, mediante cau-

i1 Bitler
i

n�:;:�esp;;= ''''''='"'''''''''===='"'"'''''''''''''''''''==:7.='''''='''''''''''==''''='. �I:fa��polis Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS: {(ta

I D-. LUIZ DE SOUZAGaspar A Disposição, - SEM LIMITE, com retiradas 5:1 ...
-

Ibirama livres, juros' 2°/0

a/a'l A D V O GA D OIItnudpaoiaralnga I 4( • LIMITADA, até e-s 200.000,00, FRACO"::: E AN -MI·�·'-l
T I

- . - �-J� I Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - e. 34Jaraguá do Sul juros 5°ío ala. Tomem: �joaçaba «- LIMITADA PARA PARTICULARES, VINHO CREOSOTADO' Residencia : Benjamim Constant, 1S6 - Tel. 12t:i�f�e j�;o�mite de e-s 100.000,00,
4% ala. �

.. 5 I

�mp�eg�olco: ;It� n'as: ::::::::::::::::::y:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
�.� Mafra « - LIMITADA ESPECIAL, até �·�1 Tosses 1:::1t...�: Orleans/ Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a. :t:j 1------------------

.�
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Espe.cia.!", �.. Resfriados

Dr. Arqul·medes Dantas
Porto União

as retiradas de mais de Cr$ BronquitesRio de Janeiro
Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas rne-

�
Escrofu!oseRio do Sul diante um aviso previo de 10 dies, Convalescenças 8.VeGA.eS. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dias - Sem limite, juros 5% a/a. VINHO CREOSOTADOS. Joaquim " " "90« _« « « c;, 1/2°/10 a/a.Taió " " "

, o É UM GERADOR DE SAÚDE.

IT'
« « « 120 c -« « « 6% aja.T����:o Prazo Fixo de 1 ano - «. « « 6% a/a. c:::ITangará Depositos Populares, juros 5% a/a.

I
�[�:isra;ga NOTA: ne�ta c?nta, sÇ> .se permitirá retiradas serna- �rG·······�····

..· ..···· ..

I·
..

··-:;-�ll wwwws:::Q;:;/��w�JI�s:z..w�WW>M<����nars, ate o maximo de e-s 5.000,00. Na �:
e o·':� CZ::SCZ::S��2:::6:S ::6:íCZ::SCZ::SCZ::S �cz::ícz::ítz:SCZ::Scz::íz:u::lz:u::l cz::ítz:S

ABRA UMA CONTA NO '"INeo" E PAGUE COM CH�ºUE � tl • l� � Adolf Herrn. Schultze ��������������� fl ;J 00 MARCENARIA EM GERAL 00HBebidas Boss Ltda �� 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da ��: ':� 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00�L j� 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00. .............__ ��----.;......

00 de MobiliaS, especialmente para escritcrio. 00-

00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00FI LMES � Dormitorios, Salas de Iantar 00
� Cópas, Escritori JS, Moveis rusticos e outros. 00w MOVEIS AVULSOS COMO: �� Cadeiras

w� Poltronas fixas e giratorias �
00 Mesinhas de centro e para radio 00
00 E entre muitos outros. a 00
� Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eíiciencia, substitu �.--------- 00 indo as Caixas Registradoras de 00!(@®Y@)®Y@)®Y@®Y@®t@)®Y@)®r@@Y@)®r®®Y@)®1@)®r@)@� BITTER AGUIA .00 Toda a Mel':�d��'�� �u;���t;-Entl'eg;--- 00(@-·Tosse,Asma,Bronquite,Rouquidão,e Resfriados � se eleva pelas suas

,: � RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 75 00� TODA§) A\§) MOL1E§)'F1[A\§) DO ßPßHnH� ßfSPIRßIÓRm � qualidedes esromecae.

I ;OOOO;OOOOOOOO�"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�� Encontram alivio imediato com C; uso do �..

Incompár8vel
..

��prêsaSul�rasileirade�letricidadeS.�.
��I��,���,I��,�I�,�.i��-i.��Matriz: ..JOINVILLE

II.,
BE��S E DEMAIS

AHCCOES 0.0

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

(Sob, Adrninistração do Governo Federal)

p"a. • IIGSSA I>DIWIMIr. Imllf;IIIIA
lIAlnl!ElIGS EM !iS.eGII:

. Uma Iit.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

I2 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 LILLAcom valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHPservindo até 50 metros de profundidade.

-

Sortimento completo e 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 nualquerpedido de instalação de luz e força.

Kodak 6 X 9-120 e 620
garantido aré o firn de
1950 e-s 15,00 só ne

CASA REAL.

PARA fERIDAS,
E C 2: t MAS I'

I N F L AM'" ç Ö E S.
CCClII?AS,
F R í E I R " 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Banco Popular e Agrícola
No Vale do Itajaí Matriz 6LUMENAU

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirama, Itoupava,jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
Depositos com juros- d dispos!ção-(sem limite) retirada livre
A disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00. . . .

Dep. ínlcial Cr$50.000,00 cjretíredas sem sjaviso Cr$ 20.000,00 .5%
Deposilos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas
rnjaviso prévio de 50 dies 5'/.; 60 dias 6'1.; 90 dias 61/2'/.; 180 dias 7'/.
fiep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' [; Por 12 meS-2S 7-/. Deverá ser dado o
aviso previo de 2 meses pera retirada, quando findar o prazo do deposito.
Dep., populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais serr evíso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
Dep. limitados-(Limi're até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
retiradas sem avise até 5.000,00 cruzeiros semanais . .., 7'/.
Faz todas as operações bancarias, Corno sejam: ·cobranças, descontos,passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS
=======5erviço atencioso e rápido======
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CORREIO DO POVO
- Domingo, DIA 5-12-48 -
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Prefeitura Mu�i�i�al ue Jara�uá UO �ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM. A SUA FILIALEM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHALFl.ORINO PEIXOTO, 54-58
" (SOBRADO ono WAGNER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Moveis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, ZarcãoGolas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelin�
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para Soalho, Massa para janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

•• • [W-llSii!'IEiiii!I'EIIII_lllIEllE!EIl'i!l!!!!ISBIIIE!E!Il!l!!!,====r�CABELOS BRANCOS i'�Dr" Fr�nciSco Anto�ip PicciOOi liVoltando à sua cor natural.
III MÉDICO

I-dSem enxofre nem saIS de prata ""I' Formado pela Faculdade de Medicina da .�
Universidade de São Paulo. I;;:Em poucos dlas de uso o 01eo Mac Bir restitue 0I:aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo Mac Po Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

'"Bir não contem enxofre nem sais de prata e iR Misericordia de São Paulo Jnão é tintura. Vegetal e perfumado. Combate pl C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A Ia caspa e detem a queda. dos cabelos. Não III� s
, di Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstiali interna

'1-::
prejudica a permanente. A venda nas farma- ,.- e externas: Pulrnões > Coração - Estômago - Fígado, Rins -cias, drogarias e perfumarias do Brasil. Aren- III Doenças nervosas > Sífilis, Doenças venereas, Doenças da

,.,demos pelo Reembolso Postal, vidro e-s 25,00, 1:""
péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. I�livre de porte.

:: ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. IPedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de Janeiro-D.F. �I Consultas Diaria"!ente em Co.ropá no antigo iiiCOUPÄO ABAIXO g BosPI�al Evangehco, 11
III

.

HORARIO: DAS 8 AS 12 E DAS 2 AS 6 HORAS I
m ATEND� CHAM.A�OS A QUALQUER HORA

I�..: CORUPA .-. SANTA CATARINA ::.

111!e!!!5&I!_!!=!::::::Z!!!!!I!!!!!!!!!!=-_!!-llaEiIE!!lIEi!il!!!1i!!!ii!iI11

REMETA.NOS O

Caixa Postal, 4.272 - Rio de janeiro - D. F.

Queiram remeter-me pele' Reembolso Postal, via co-

mum. livre de porre, ..
vidro ... do Oleo Mac Bir

Nome
_,

_
_ _ _ __ .

Rua
_ _._ _.

No ", _ .

Cidade
, _ _ , , _ _,_ ' .. _'_'

Estado
.. _, _ ,

_ __ .. '. __ , .

CP-1-JSC

___== .=__=00 __

fi;;I7nM�I���p7n;ß�i;l·DE
.

·

Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
Rua Marechal Deodoro Fundosíitmi����� Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss�V i tO r io Laz za r i s Si Dormitórios modernes e simples ;;

� Loja e Exposição: F a b r i c a : � • ����: ���� ����nhaJâ Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Domingos da Nova s/nI . Guarda roupas colonial

I J A R A G U A DOS U L -X- SAN T A C A T à R I N A Guarda roupas pare casal e solteiros

I Guarda comida e guarda louças

IFabrica e Beneficiamento de Moveis I Bufes e pentiadeiras� Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins. Cadeiras-Mochos-CamiseirosJâ ii. Camas-Taboas de lavar roupa� Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

�
�

� Oolchões e Êstrados para Camas, Etc.
.

.�_q/e:zre}r&'f!i, w0:à'eq#!s;i'Oà'?scPC?
� . Executa-se serviços de estofamentos em: .

� trolios, onlbus, automovels etc. �i!�

�����_��������:m:�.
.

,
- fraqueza nervoso e fSDotomento fíSICO -

(ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)
-

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

{
interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

� «AST.SIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diétlco.

� Junte ao pedido Cr$ 10,00 pera as despezas . �) dirigindo-se a F. S. NEVES. )
1 Caixa Postal, 2398 - Rio de janeiro - Brasil ,i
����ID....-..��-��

Jaraguá do Sul á Blumenau

IIii Com cursos de aperfeiçoamento no
.

Hii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. i!
11 Doenças de Senhoras - Partos - Olínica nii Geral de· Adultos e Crianças. ii
H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Munícipal, H�i TELEFONE N. 3 li
i! Jaraguá do Sul - Sta. Catarina i!..

::

Dp. Ren,ato 'W'alter
MÉDIOO

A
c:
:r
:J

0'.
::o
CD
:J
tO
CD

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

HORARIOS
JARAGUÁ DO SUL BL.UMENAU
Partida as 6,25 horas Ohegada as 10 horas
Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs.

AGENOIA

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBHIGUEIRA MINANCORA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ n
............................................................................................................................,..................................................................................................................................................................................................................................................

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

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indispensavel
o UIO do

1'0 O O li N O
DE ORH

1045-Udo Bauer, bras. licença estabelecer-se
com Torrefação e Moagem de café, á estrada IrapoCÚ, neste distrito. Idem.

1046-Frederico Barg. bras. transf. irnp. terreno
com a area de 2.000m2. , sito li rua Mal, Deodoroda Fonseca, vendido a Albrech Behling. Idem.

1050-Francisco ReicheI, bras. Licença estabelecer-se com Olaria, á rua Presidente Epitacio Pes
soa, nesta cidade. Idem.

1051 - Werdam & ôtoebel Lmta. Firma bras.Baixa imp. sobre serraria, sita estrada Itapocú nesredistrito. Idem. '

1052-Leopoldo Fiedler. bras licença negociarambulante com latectníos e salsichas neste municiopio. Idem. '

1053 - Álberto Wendorf, bras. transf. írnp. terre
no com a area de 125.000 rns., sito á estrada TiteRape, vendido a Guilherme Kuehln. Idem.

1054-Elvira Cordeiro Porto, bras. transf. ímp.'terreno com a area de 2.500m2. , sito á estrada Nova-Retorcida, adquirido de Alvaro de Campos Plnheiro, Idem. ..

1055-Leopoldo Hafermam, bras. transf. írnp,terreno com a aree de 720m2. , sito a estrada Iaraguä-Alto, vendido a Willy Horongozo. Idem.1056 - Ervino Ehler, bras. transf. irnp, carro delavoura, vendido a Lauro Schmidt, Idem.
. 1057 -Toão e Pedro ôplndola, bras. licença estabelecer-se com Olaria á estrada Ilha da Figueiranesre municipio. Idem. '

1058-Ernes!o Oliveira Mello, bras. licença es-tabelecer-se com fábrica de cadeiras de palha a ruaIaragué neste distrito. Idem.
1059-Erich Enke, bras. transf. imp. terrenocom a area de � 850m2. sito à estrada ltepacú-Hanse, vendido a Ervtno ,Ziemath. Idem.
1060-Frederico Holz, bras. transf. irnp, terrenocom a area de 42.850m2. ,sito a estrada ItapocúHansa, vendido a Ervíno Zíernarh. Idem.
1061 -Frederico Beker, bras. dos imp. Moinhode Cereais, sito e estrada Nova-Retorcida nesre muníçiplo. Idem.
1026-Edgard Frenzel, bras. requer Vistorle eHabite-se pera sua casa, sito a rua ExpedicionárioGumercindo da Silva-Fundos, nesta cidade. Idem.1027 -Rudolfo Lange. baas. licença. pare cons-truir casa de tijolos em sua propriedade na estradaIrapocúzlnho, nesre municipio. Idem.

'

1063-Germano Buttgen, bras. Iicenca fazer extema em seu predio. sito a rua 15. de' novembrodistrito de Corupé. Idem.
1064 - Roberto Lavi n, bras. I i cença cons tru i r tr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�icasa de madeira pare moradia á estrada Isabel, zo- ::

T t a J
::ne rural, no distrito de Corupá. Idem. .1.1 ranQnnr a nra aranuaonQo .i.i1065-Nirton Wendorff, bras. licença estebele- IIOpU U � lJlIOlJcer-se com carpintaria, á rua Tiradentes, no distrito II .1.'i,·de Curupá. Idem.

.. VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS10M-Hilton Gerber, bras. licença mandar de-I!!molir seu predio á rua Vidal Ramos, no distrito de
"

Corupá. Idem.
1067- Henrique Millnitz, bras. transf. imp. terre-no com a area de 80.000m2. , sito a estrada FaxinaICorupá, adquírído de Ana Heckbart. Idem.

'

1068-Àlvino Millnitz, bras. transf. irnp. terrenocom a area de 118.700m2., sito a estrada Pedra D'Amolar, Corupá, adquirido de Carlos Hackbardt.Idem. ii Estrada Itapocú-Hansa - Jaraguá do Sul
1069-Na í r Ze Itar, bras. I i cençs estabelecer-se \�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..icorn fazendas e armarinhos a varejo á Avenida Ge-ulio Vargas na vila de Corupá. Idem.
1070- loäo Alexandre Zacko, bras. Requer noventa dies de licença sem vencimentos, para tratarde lnteressem particulares. Icem.

. 107� - José Panstein, bras. Requer certidão perafins de hc�nça de construção a titulo precário, quetem cap�cldade tecnica, sabe trabalhar na profissãode pedreiro, fazer pequenas obras ou seja construções em geral. Certifique-se por certidão.
1114-Albercht Behling, bras. licença construir

garagem para automovel, á rua Mal. Deodoro daFonseca, nesta cidade. Idem.
1112"'--Hesse Filhos LIda. bras. licença paramandar construir duas casas de madeira à rua Benjamin Constélnt fundos. nesta cidade. Idem.

Verrnitugo sua\'e e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!Evitará muitas doenças e pou·pará dinheiro em

lemedios
Compre: hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

,
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios MinancoraSecretária da Prefeitura Municipal de jaraguál... ' _J_O_I_N_V_I_L__L_E ---=do Sul em 30 de Outubro de 1948.

MANOEL L. SILVA. Secretário

i'�C="""'A="""'S"'""""A�D=A�S=T�I�N�T'"""""A=S�,I Dr. Alvaro Batalha - MÉDl[()O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

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

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

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
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êsse emprêgo visa aten- dios.der ás primeiras neces- Assegura ainda o Có-sidades da vida. digo de Águas, que essaO uso sera ínteíramen. passagem pelos terrenoste gratuito se houver alheios cessará quandocaminho publico que os vizinhos puderem obtorne a fonte acessivel ter água, em outra parte,a todos. Quando não hou- sem grande incômodover êste caminho não é ou dificuldade.licito aos proprietãríos Conclue-se, assim, quemarginais impedir que' a ninguem é permitidoos seus vizinhos se a- impedir o uso de nascenpreveitem das águas pa- tes ou correntes de águara atender ás necessida- a quem não tenha outrodes referidas. Cabe, to- lugar para abastecer-se.davla, aos mesmos pro E, não apenas por deprietários reclamar Inde- ver de humanidade, masnízação pelos prejuízos também porque a lei reporventura causados com gula sábiamente o aproo trânsito pelos seus pré- I veitamento das águas.

CAIXA POST?\L, 19 •

Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N.o 39ANO XXIX - JARAGUÁ DO SUL - Domi,ngc, 5 de Dezembro de 1948 -_ Sta. Catarina - N. 1.519
Retrato de Corpo Inteiro do Brasil Os Prefeitos coferunciom I

Do sr. Dr. Aguínaldo Florianopo�is 1: (Ag. Nac) -José de Souza, alto fun- .
Notícias de Araranguäcíonárío do Ministério da mforma� do assassinato

Agricultura e operôso de tocam, de �m lavra
Presidente da Associa- dor, na Iocalídade de
ção Rural de Jaraguá do No�a. Roma, seguindo a
SuJ, recebemos uma gen- ��lICla. p�ra � l?cal afimtil carta em que nos é abrir mquerIto.
endereçado um agrade.cimento pela noticia que
a propósito da passagemdo seu 25° aníverárlo de
formatura, publicámos no
nosso número anterior.

Agradecimento ASSASSINATOEm preparo, no L B. G. E., os planos do
Recenseamento Geral de 1950

Florianopolis 1: (Ag. Nac.)
O Dr. Abelardo Nacul,Prefeito de Lagôa Ver-Á semelhança do que ca, já hoje inteiramente melha, no Rio Grande dofoi feito em 1940 deve- aparelhado para arcar Sul, visitou Campos Norá realizar-se, em 1950, com as responsabílida- vos afim de tratar comoutro Recenseamento des da grande realiza- o Prefeito Manoel AntuGeral do Brasil. Será. ção.

nes do prosseguimentocomo o de dez anos Tudo quanto se faça da Construção da Estraatrás, um retrato de cor- nesse sentido, no entanto da Campos Novos a Porpo inteiro, isto é, abran- terá eficiência condícío- to Alegre. Os trabalhosgerá a investigação cen- nada á compreensão, e de localização e estaca-. sítáría todos os aspectos b�a vootade da p�pula-I mento já estão sendo reada r.ealidade brasileira, çao, porque a ela e que Jizados.desde o balanço da po- se pedem os informespulação, com as discri - de cuja apuração resul-minações cabíveis e ne- tará o conjunto de da-
O I. dcessárías, entre outras, dos identificadores da uSO as nascentesde domicílio, de idade, verdadeira situação dosexo, ocupação, grau de Brasil dêstes dias, Queinstrução e nacionalida- essa apuração será fielde, ao levantamento das e exata, asseguram-no,condições econômicas do desde já, os trabalhospais. '

até aqui realizados peloComo se vê, trata-se I B.G.E., em seus dííede uma operação gígan- rentes campos de atuatesca, interessando não ção, Mas, se os informesapenas um Estado ou prestados nos questionáuma operação gigantes- rios a serem preenchica, interesando não ape- dos no dia aprazado nãonas um Estado ou uma traduzirem efetivamenteregião, mas o Brasil in- a verdade, então o resulteiro, o dos graudes tado das das apuraçõescentros litorâneos e o não representará o quadas extensas áreas in- dro real da vida brasíteríores, e interessando, leira mas uma deformaigualmente, a cada bra- ção, um falseamento dassíleíro, a cada unidade realidades nacionais.humana, de per sí con- Depende, portanto, dosiderada. Para levar, a informante, e, no casobom têrmo tão .grandío- do'Recenseaménte Geral,so empreendimento, UOI de cada cidadão, a Iíde.metículoso planejamento lidade do retrato de corestá sendo elaborado po inteiro que o .l,B.G.E.pelo Instituto Brasileiro vai tirar do Brasil, emde Geografia e Estatístí- 1950.

d'água

I fxlinto � DeUBrlomento
Florianopolis 1: (Ag. N_ac.)-Foi publicada hoje a
lei extinguindo o Departamento das Municipalidades, passando os fun
cionário a integrar outras
repartições e os arqui
vos foram recolhidos á
Secretaria da JustiçaEducação e Saúde.

.Lapis CRßYOn
na

Gráfica Avenida Ltda.

�tR"EN,TI1
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!l!l Avenida Getulio Vargas N_ 220 Im (Vizinho do Escritorio da Auto.Viação Oatarinense

�Ji e o despachante Snr. Walter Janssen) 0000 ..PII••IA BE 11'1••• 111 BRAMee 0000 Especialisado para: ARTIGOS DE ESORITORIO E ESOOLARES ;00
1.••RISS8. Eil GE••t .

00� __ Sa-cos de Papel em grande escala
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FESTA DE SANTA LUZIA

�..::::::::..-=.
==*.-====-1.·

MUDAS
FRlJTIFERAS E ORNAMENTAIS

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Miciei
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc.,. etc.

Pe"am Catalogo Ilustrado
, LEOPOLDO SEIDEL Corupá

IIC=====-I.�====... -= e

•

------------------------------------------,--------------------------------------,--------------------------------------........................ 1
..Iarando com §a�21o (Marca RegIstrada)

Virgem Especialidade•

da (liA� WETZEt liN]))l(J§TlliAIL = JOllIDl\\\lllilie• IDEAl.... eGSIIIIAII 1••a.BERlla E •••••11•• <>

ATENÇÃO!

s�ßÃ� yIRC(A-,
. '.

Es? ECIALIOADE

- Vende-se um aparelho cinematográfico portátil, marca: "ZEISS-IKON" (KLANGFILM>(Inforrnáções nésta redação)

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


