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7 novos municipios, entre os quais o de Mas-

- Violentos debates na Assembleia egis ativa saranduba, que inclue os distritos de Guara-Mi-
rim e Luiz Alves

DE FLOHIANOPOLIS Os Novos .Municipios

_. 11.·:. J
;. � G';'ilherme Tomelin
� il
:..( = i)ia 14, vitima de um
l a!Hque de apoplexia, fale
ceu no Seminario Sagra

, dó Coração, em Corupá,
�,

o jovem seminarista Gui
lherme Tomelin.
Guilherme, pelo seu ce

rarer, cheio de retidão e

bondade, não gcsava so

mente da estima geral de
seus companheiros como

éra tambem, pell! sua

aplicação, comportamento
e estudos, o mais destaca
do aluno daquele estabe
lecimento.
Era irmão do sr. Hono

rato Tomelin, residente em

Blumenau, Alberto Tome
Iin, professor, Augusto
Tomelin, residente em Ita
pocusinho e do rev. Pa
dre Fidells Tomelin, vir
tuoso coadjutor da Paro
quia de Iaraguä do Sul.
A enlutada familia e

rambem ao Seminario Sa
grado Coração, os votos
de pezar do "Correio do
Dava".

Quasi todos os prefei- nessa prorozação não ti
tos do Estado vieram a vessern direito aos eubsi
Capital, buscar dinheiro dios. Diante do inespera
pare os esvasíados cofres do da emenda e os eplau
municipais. Nem todos sos das gelerias que es

saíram satisfeitos, mas ravern repletas" o PSD,
não deixaram sempre de pelos srs. Ilmar Corrêia
levar alguma cousa. e Armando Calil, não ri-
Na Delegacia Fiscal do veram outro remedia que

Tesouro Nacional recebe- aprovar a proposição. Va
ram, cada um, a imnortan- rado, pediu a palavra o sr.

ele de (;r$ 87.000,00, 'da limar Correia que fez vlo
quota do Imposto sobre d lenro e injurioso discurso
Renda, reíerenre a 9 rnezes contra a bancada da UDN,
deste ano. O Estado, ge- que lançara mão daquela
mendo, entregou a parte medida para prejudicar os
da taxa de cornbustlvels, deputados. Interpelado
tambem provinda do go- energicamente-pelo sr Wal
verno Federal, e consran- mar Rupp, explicou então
te de Cr$ 15.0GO,00, embo- aquele representante pes
ra devessem receber mui- sedísta que não tivera o

to mais. Ainda o Estado intuido do ofender aos

teve que pagar uma quo- seus colegas. Mas o sr.

ta do imposto de indus- Orty Machado, vermelho
rrlas e profissões, que como um pimentão, fulo
variou entre 40 a cem mil de raiva, começou ataques
cruzelros, O municlpío de pessoais ao autor da emen

Ieragué recebeu ao todo da sr. Konder Reis, que
181 mil cruzeíros, revidou com l! sua cos-
- A criação dós 1l0VOS turnede elegancia.

municipios é o assunto - O sr. Waldemar Ru;:>p
politico do momento. udeniste, apresentou a

Na �ssembléiâ, os deba- Assembléia uma propost
res tem sido longos e vio- ção pedindo ao Governo
lentos. Os telegramas de medidas que dificultem a

protestos choveram de to entrada no Estado de gado
dos os municípios preiu- de procedencle de outros
dlcados e tambem dos Estados, o que rambem te

próprios rerrirorlos des- ve a aprovação dos de
menbrados, levando a lei- mais partidos. Posta a

tura dos mesmos algumas votos, foi a mesma epro
horas, tal o número de vade contra o unico voto
assinaturas contidas, divergente, que foi o do
O proléto, do qual da- sr. Artur Müller, o qual fez a

mos detelhada noticia em Mesa a seguinte declara
outro local, esteve por ção:
mais de 6 rnezes guarda- "votei contra o pedido
do "com especial carinho" do nobre depurado Wal
na pasta de dona Antonie- demar Rnpp porque sou

ta de Barros, preSidente pélrtidario da livre concor

da Comissão, que afinal, rencia comercial interna.
no dia 15 o ,trouxe a ple- Se os marchantes de
nário. Sanla Catarina vão com-

No dia seguinte o lider prar gado em outros Es
Raul Schaefer pediU urgen- tados, é porque ele e ali
cia para o mesmo, come- vendido em condiçõesmais
çando entao os debates. vantajosas.
Na primeira linha de de- Cumpre-nos, como re

feza dos prejudicados, se presentantes do povo, por
puzeram os representantes o interesse da coletivida
udenistas e o sr. Cardoso de acima dos particulares
da Veiga, tendo os deba- ou regionais. Drecisamo�
tes ido até alias horas da conseguir a baixa dos
noite, com discursos viG- generos de primeira ne

lentissimos. Até o momen- cessidade, entre os quais
to, 20 horas do dia 15 de a carne, o que somente
Dezembro, a urgencia ain- poderá ser conseguido
da não poude ser votada, pela liberdade de venda e

tal o numero de oradores compra dentro do país."
que debatiam o projeto Diante dessa explicação
que o PSD quer aprovar I

modificaram seus pontos
a toque de caixa. de vista os deputados
Todas as camaras mu- Konder Reis, Saulo Ramos

nicipélis e diretorios poli- e Dib Mussi e o que tudo
ticos dos municipios preju- indica, o pedido não será
dicados protestaram con- atendido.
tra os desmembramentos.
- Afinal, contra os vo

tos da UDN, do PRD e

abstenção do PTB, o PSD
conseguia prorogi)r reais
utTIa vês seus trabalhos
até 15 de Janeiro. Os que
eram contra mais eS5ã

sangria' aos depauperados
cofres públicos, discutiram
o assunto desde as 14
horas afe 21, quando con

seguiram dar um golpe
espetacular.
Quasi ao encen:qr-se li

discussão da Resolução
que prorogava os traba
lhos, o sr. Konder 'Reis e

,

Cardoso da ,veiga apre
sentaram um emenda, man.
dando que os deputados,

Com a Policia. Moradores
da rua Benjamin Constant,
pedem' nos reclamemos da
policia seja mandado re

A Comissão Especial ra no rio Pirai; continua tirar daquela importante
de Divisão Territorial, por este abaixo até á via pública um lupanar
nomeada pela Assem, sua confluência com o alf existente.
bléia Legislativa, apre- ribeirão Poço Grande. Sendo aquela rua de
sentou seu relataria e I . . . '. residencia de femllias, não
projéto de lei, referente Com o mUßlClplO de Araquan. podem elas ficar sujeitas
as modificações a serem I Começa na foz do ri- ao que alí se passa, sern

feitas. beirão Poço Grande no vexames pera os seus

Os novos municipios rio Pirai; alcança a la- componentes.
são os seguintes: MAS- goa Encantada e segue Dentro das atribuições
SARANDUBA, constitui- pela água que a liga ao das autoridades polleials
do pelo desmembramen rio Itapcoü; desce êste está e de locellsar em lu
to desse distrito de BIu- até a barra do ribeirão gar de pouco movimento

menau, do de Guara- do Salto; por êste acima as casas de pensões ele
Mirim, de Joinville e Luiz até á foz do ribeirão Ja- gres, cabendo-lhe, ainda,
Alves, de Itajai. ,

caré subindo êste até zelar pela rnoral pública. ----.------
A população é estima- sua nascente, no .divisor Aqui registramos a re-

da em 25.091 habitantes de águas entre os rios clamação, certos de que
e a renda prevista em Itapocü e Itajai açu, con- serão tomadas as medidas
698.601 cruzeiros. Comar- tinua pelo referido divi- solicítadas pelo decoro Florianopolis, 16 (Ag. Nac.)
ca de Jaraguá do Sul. sor, que passa pelo mor- público e as femlllas alí -Terão hoje na Assem-

Séde Massaranduba. ro do Itaperiu, até a nas residentes. bléia Legislative os deba-

Distritos de Guará-Mi- cente do rio do Bracinho; tes em tôrno da divisão

rim e Luiz Alves. desce este atê sua foz Naturalisação. O sr. Presi- territorial do Estado, pro-
Os limites Intermunt- no ribeirão Jacaré Ve- dente da República assi-I metendo acaloradas ses

nau, no dia 6 do corrente, sões.cipais são os seguintes: lho; por êste abaixo até
o titulo de naturalização do _

C
. ..

d 81
sua barra no rio do Peí-

sr, Frederico Elllnger, re-

cO:�e�:I��O p:nt:m�:�� xe.
sidenre em Blumenau, cu-

alto do morro' da Caro Com O municipio de lIajai: jo processo foi encarnl-
. nhado por intermedio da

lína; segue pelo divisor Começa na foz do n-
"A Comercial Lrda", des-das aguas dos rios Itou- beirão Jacaré Velho no

pava e Luiz Alves até rio do Peixe ou Novo; re praça.

a nascente do g. Braço, desce êste até sua foz Conto dO'yigario. O_�r. Edmun-
afluente do Braço cr no rió Luis Alves; con- do Emmendoerfer, dele
Oeste; dai, por uma linha tinua por êste acima a- gado de policia do mu

seca, alcança a foz do té a barra do rio Maxi- nicipio conseguia pren ..

ribeirão Treze de Maio mo, o qual sobe atê sua der esta semana dois
no rio Massaranduba; se- mals alta nascente; dai, malandros que viviam a

gue por aquele acima a- continua pelo divisor de passar o conto do viga
te sua nascente, contí- aguas entre os rios Luiz rio nos menos experi
nuando pelo divisor de Alves e Belchior até o entes.
aguas entre os rios Itou- Morro dos Cachorros. José Gonçalves Fer-
pava Rega e Humberto reira e Nilton Costa,
até encontrar o ponto Os limitu distritais são. uniram-se para lograr a
mais alto da linha que í: -Entre os distritos humanidade, pegando os

liga as cabeceiras dos de -Massaranduba e Gua- atarias, passando o "con
rios Aurora e Itoupava ramirim. to do pacote", .como é
Rega. Começa no ponto mais usualmente conhecido.

Com o municipio de Jaraouá do alto da linha que liga as Depl'Jis de um fracas

Sul: cabeceiras dos rios Ja- so no trem mixto que
cu açu e Figueira; desce vinha de Retorcida, en-

Começa no ponto em o rio Jacu-açu até sua contraram uma outra
que o divisor das águas foz no rio Putanga, des
dos rios Itoupava Rega cendo êste até sua barra
e Humberto encontra o no rio Itapocú. de Esteves Junior e U-
ponto mais alto da linha 2-Entrt' os distritos rugai, do. municipio de
que liga as cabeceiras de Massaranduba e Luiz Concordia. População
dos rios Aurora e Itou- Alves: 20.092 habitantes e ren

pava Rega; dai, continua Começa na nascente

I
da de 1.038.526 cruzeiros.

pelo divisor de águas do 3' Braço, afluente de Comarca de Concordia.
entre os rios Jaraguá e Braço d' Oeste; conti- . .

Putanga até o ponto nua pelo divisor de á- . TAI�, oonstltUldo do
mais alto da linha que guas entre os rios Luiz dIstrIto do mesmo nome

une a cabeceira do rio Alves e Putanga até aI. e parte de POUS? Redon

Figueira á do Jacu-Açu; cançar o nascente do rio do, amb_?s �e RIO do Su.l.
segue pela nascente do Jacaré. Populaçao 25.341 habl
rio Figueira abaixo até tantes e renda de
a sua foz no rio Itapocu; ITUPORANGA, constituido 413.836 cruzeiro, Comar-
desce este até a barra pelo distritos de Ituporan. ca de Rio do Sul.
do rio Itapocúzinho, su ga e Perimbó, do munici- TANGARÁ, constituido
bindo êste até a foz do pio de Bom Retiro e pe- T
riu Bracinho. quena parte dos distritos dos distritos de angará

. . . ..
do Rio do Sul e Trom- e Marari e parte dos de

Com o munlclplo de JOlßvlle: budo Central, do munici- Iomorê e Videira, todos

Começa na foz do rio pio de Rio do Sul. Po- do municipio de Videi-

Bracinho no rio Itapocú- pulação 24.418habitantes. r�. População 20,061 ha

zinho; sobe o primeiro Renda 404889 cruzei- b!tantes e .renda de

até a barra do rio das ras. Comarca de Rio do. 538.698 cruzeIro. Comar-

Antas; sobe êste até a Sul. ca de Joaçaba.
sua nascente: continua CAPINlAL, constituido TUR.VO,. p�ojetado com

_-------_

pelo divisor das águas pelos distrito do mesmo o� dIstrItos de Turv?, Jados rios Bracinho e Bra-
nome e dos de Ouro, ClDt.O Machado, Tlmbé,

ço do Sul, até o ponto parte de Jaborá, munici· PraIa G�ande, e parte
em que o referido divi- pio de Joaçaba. Popula- de MeleI_ro, Araranguá
sol' encontra o divisor ção 20.101 habitantes e e. �OI;nbrIO, todos do mu

de águas entre os rios renda de 764.806 cruzei- DlCIpI� de Araranguá: Po
Pirai e Itapocúzinho, que ras. Comarca de Campos pulaçao 34.239 habitan-
passa pela Serrinha do Novos tes e renda de 498.547cru-
Salto; segue por êste' ZraeriraOnSg'uCa,omarca de A- ,- O.lTER AGUIAmesmo divisor até a ca- PIRATUOA, constituido I
beceira do rio Soada; com o distrito no mes- Foi ainda proposta a I P-ut'"O
desce êste até sua foz mo nome, o de' Ipira, creação dos distritos do

!A
no rio Dona Cristina; ambos de Campos No- Rio Oeste, em Rio Sul e jPJ'.
desce êste até sua bar- vos e parte dos distritos Luzerna, ßm Joaçaba. 1Ei�!Il!IIi •

Atitude nobilitante
Florianopolis, 16 (Ag. Nac)
-A Assembléia Legisla
tiva do Estado, num edi
ficante exemplo até agora
não registrado no Brasil,
prorrogou os seus traba
lho até t 5 de Janeiro pro
ximo vindouro e, num

desprendimento civico no

bilitante resolveram os srs.

deputados não receber o

"jeton" durante êsse pe
riodo.

Novos Municipios

vítima. Um deles, passan
do .a frente, deixava cair
um pacote. O otario, ao

passar o apanhava e nes

te momento, o outro ma

landro se aproximava da
vitima, dizendo que o

pacote. que por Iora ti
nha uma nota de cem

cruzeiros, continha cer

ca de 30 contos de reis.
Adiantou logo que, se o

colono lhe desse a im
portancía que trazia com

sigo, nada diria. E o ota
rio passou-lhes um mil
e oitocentos cruzeiros,
com que ia fazer com

pras para o natal. De
posse do dinheiro os es

pertalhões desaparece
ram, mas a policia avi
sada, lhes deu caça e

conseguia prender.
ESTUDANTES. Acham· se

em Jaraguá, a senhorita
Onilza Vieira Borges,
que recentemente colou
grau pela Escola Normal
São Vicente de Paula e

os jovens Egon e' Ralf
Ehmke, que no dia 18
do corrente, colaram
grau por terminação do
curso ginasial, do Colé
gio "Bom Jesus".
Aos diplomados os

cumprimentos do "Cor
reio do Povo".

Viajante. De Rolandia,
Estado do Paraná onde
é funcionario da firma
Tomazzi & Cia. Ltda.,
encontra-se nesta cidade
em . visita a seus proge
nitores o sr. João Nico
luzzi que veio acompan
hado de sua digna con

sorte Da Antonieta Mon
cinelio Nicoluzzi.

Na hora do

aperitivo, tome
Um Calice

de
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Lauro Braga e FamIha, Itapocnsinho a rica e umos entenarlO tua. �
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BAIL.E SOCIAL

do Clube A. Baependi
A Diretoria leva ao conhecimento de todos

os seus associados, que realizar-se-á um

GRANDIOSO BAILE DE NATAL

Sociedade Esportiva Guarani

BAILE SOCIAL

I@il i!I as e ..ê.....JI--.......
e ? ,

"4 ...

íf4iVWG.. rs-� "Vr"'li7II""'G.. C.. C.. Jê)-Iê1-'I

I fHKHICH Df MDU��8 f CßRPlnrOHIH t
I Guilherme A. G. Gaedke & Filhos :

Rua Marechal Deodoro Fundes

Entrada ao lado do fofo Atelier Hans Lass •

Dormitórios modernes e simples
Jogos para sala

Jogos pera casinha

Guarda roupas colonial

Guarda roupas pare casal e solteiros

Guarda comida e guarda louças
Bufes e pentiadeiras
Cadeiras-Mochas-Camiseiras

Cernas-Tabaas de lavar roupa

Natal São SiI"estre

CONVITE
em 25 do corrente, com inicio ás 21 horas,
que será abrilhantado pelo DANOING A Diretoria da S. E. Guarani tem o

ORQUESTRA. . prazer de convidar os seus socios e sua •

.
exmas. familias para o baile que se reali-

'I'esoureíro zará na noite de 25 do corrente em sua
,

sede social, no salão "Sohn".
Mezas á reservar com o

do Olube, Snr. G. Neitzel.

Olube Atlético Baependi' Abrilhantado por um ótimo Jazz de Oorupá.

Edgar Piazera, Secretario I Oonvidam-se igualmente para o baile.
-------____

de São Silvestre, na noite de 31 do corrente.

Abrilhantará o mesmo o Jazz Ipiranga

Ina��trla a� Maa�ira� Jan���n � �.
de B�U6���;tório. a _

apreaentação do talão
I de 1-12-48 a cormssao de porta.

Acham-se á disposição dos senhores acionis-
Pede-se aos sócios não se fazerem a-

tas, no escritorio desta sociedade, os documentos companhar de pessôas extranhas á Socie

a que se refere o artigo n". 99 do decreto-lei dade e residentes nesta cidade, que não

ns, 2.627 de Setembro de 1940. terão ingresso.
Jaraguá do Sul, 15 de Dezembro de 1948.

Carlos Leopoldo Mey
Diretor-Presidente

Jaraguä do Sul; 15 de Dezembro de 1948

A DIRETORIA .

i·i CLiNICA DE OLHOS • OUVIDOS • NARIZ E GARGANTA, ii
l! moderna e primorosamente instalada do l!

IIDR. SADALLA AMIN II
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO' NOS ii
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»· ii
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii
:: '. - -

:!

ii -
..Jolnville - ii

�--------------�.----------�
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- Quinta-feira, IHA 25-12-48
CORREIO DO POVO

fAllENCllA\ RE�lnR� �1�ll OS MAIS BÉLOS������ia�t���a��r;�iog�es �i���= I

i
- froquezo nervosa e fsuotamento físico-tamens educativos pare

presentes aos seus filhos

}
(ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)V. S. encontra-rá na rra- A quem solicitar, será enviado pelo correio adicional Casa do ramo'. interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:Sociedade Gráfi ce Ave- t

nida Lrda. 4 «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diético.
Avenida Getulio Vargas )l Junte ao pedido Cr$ 10,00 pera as despezasN' 560 } dirigindo-se a F. S. NEVES.

lxa Postal, 2398 - Rio .de Janeiro - Brasil i.........-...����

�� Bitter A�uia Puro � �����

! ab" o apetite e

1=�� �pJII�=::ll==lonn=nlrf=nv=aro=torl=l{tl{,lll�ii li �UpU Uu 1\ O (j � AiiiiO II RU:-=:::::::'!�68 ii R !I
!!Sl! iiS ii
II
T

iii! SE;��O�\���tF��:N�go- II T IIii i! COMBUSTIVEL E ACES- !! / !!11 H SORIOS, LUBRI- l!
E ii

110 II. BAT����Ã� C�����Tg� DE II N !I.. ..

ii i!ii li PNEUS. ii::�.: )} �.� J i

IE lI)) lll[Al JD) IE
O Doutor Maurilio da Costa Coimbra, Juiz Irene Pedrl, Oticial dode Direito da Comarca De Joinville, com Exer- Registra Civii do 10 Distritocicio nesta Comarca de Jaraguá do Sul, Estado da Comarca Jaraguá do Sul.de Santa Catarina, Brasil, Na Forma da Ieí, ETC. Estado de Santa CatarinaFAZ SABER aos que o presente edital virem Brasil.que, a requerimento de OTTO WAGNER, devida- Faz saber que comparece-mente instruido e depois de preenchidas as for- ram no cartorio exibindo osmalidades legaes, foi, por sentença dêste Juizo, documentos exigidos pela leide seis (6) de dezembro corrente, abérta a talên-

'I afim Je se habilitarem parscia da firma "FABRICA DE CALÇADOS YARA casa.-ve:S/A." da qual é diretor Walter Max Otto Mueller.O termo legal da falencia será fixado opor- Edital n. 2475, de 17-12-4�.tunamente. Ficam notificados os credores sociaes Henrique Sehröder ee os particulares dos sócios de responsabilidade Anna Hafernennilimitada, para apresentarem, em cartório, no pra- Ele, brasileiro, solteiro,zo de vinte (20) dias a declaração dos seus cré- motorista, domiciliado editos, em duas vias, com as formalidades do arti-! residente neste distrito, nago 82 do Decreto-Lei 766i de 21 de Junho de Barra do Rio Cêrro, filho1945. E para que chegue ao conhecimento de to- legitimo de Carlos ôchrödos que interessar possa, passou -se o presente e- der.dítal que será afixado ás portas do Edificio do Ela, brasileira, solteira,Forum, no lugar de costnme. publicado pela im- doméstica domiciliada eprensa locâl-"Correio do Povo", e no Diário 0- residente neste distrito emficial do Estado Florianópolis.-Dado e passado Garibalde, filha legitima.

nesta cidade de Jaraguà do Sul, aos treze dias do de Henrique Hefemann emez de de dezembro do ano de mil novecentos e de Hulde Hefemann.quarenta e oito.-Eu, (a) Ney Franco, escrivão, o
.

subscrevi. Edital n. 2474, de 17-12-48.(assinado) Maurillo da Costa Coimbra Antonio Debatin e Frie--Juiz de Direito- da Niels
Ele, brasileiro, solteiro,Está conforme o original, do que dou fé.- carpinteiro, domiciliado e

residente nesta cidade a
rua Rio Branco, filho le-

O Escrivão. gitimo de José Frederico
NEY FRANCO Debatin e de lulle Otten

bralr.
Ela, brasileira, solteira,

domestica domiciliada er{::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::t res iden te nes te distri to, áli Tranonnrtarfnra JaranuaOnQO ii estrada Vila Nova, filha le-

!l IIOpU Uu H �IIOIl li ��n;d�l�ea �I���c�iels e

ii VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS !l E para que chegue ao CQ-=.=,.i:. :::::;:::: nhecimento de todos, mandeiJaraguá do Sul á Blumetrau
passar o presente edital que::i.::.i HORA RIO

.1:1:. ��r� ��Ii�:��rF�I�n1�lP::��JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU afixado durante 15 dias, SIPartida as 6,25 horas Chegada as 10 hOI'3s

:::i::::.!. alguem souber de algum im-Ohegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. pedimento acuse-o para os
A GEN C I A

i.i.
tins legals --------

--<!J�--<!J--<!J--<!J.:.:: Estrada Itapocú-Hansa - Jaraguá do Sul .!'.! IRENE PEDRI,oti.:íal
í. ure seus males e poupe seu�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i bom dinheiro comprando na

i A SIFILIS SE APRESENTA SOBINÚMERAS FORMAS. Tt"'S COMO:

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

Jaraguá do Sul 15 de dezembro de 1948.

...............
... �.........

.

�
,

Clinica �e OI�os, Ouvidos, nariz, 6oruanto
Dr. Ar...ínio Tavall'es

Polesser Cotedrctico de Biologia do Inslittulo de Educação de FlorianópolisEx·Chefe aios serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade noHospital de Caridade de FiorlanQpolls.
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por. concurso, do Asslstencla Público do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

BLUMENAU STA. CATARINA

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBHIGUEIRA MINANeORA
Vermitugo suave 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 poupará dinheiro em

remedias
Compre hoje mesmo uma 1.0MBRIGUEIRA

E
MINAHCORA para o Sf>U tilhinbo.

um produto dos Laboratórios Minancora
- _I0INVILLE-

ICASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CA� DE JOINVILLE, COM A SUA FILIALEM JARAGU DO SUL A RUA MARECHAL

FLORINO PEIXOTO, 54-58
(SOBRADO OHO WAGNER)

, OfERECE: Tintas pare Pinturas de- Casas, Mo- Iveis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.-
Tintas aiOleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

re e Oleo pera Soalho, Massa pare Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS
_.

-

•
Kühn & Rengel

--

FERRARIA
Fabrica de ferramentas a rlcolas.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7' �.NOS
VENDE·SE EM 1ÔOA PARTE ..

Caminhonete
Vende-se uma marca

Chevrolel Ramona em
bom estado. Preço Cr$
15.000,00
Informoções com Leo

poldo Seidel.

CORUPÁ

VENDE-SE FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORSTOnde comprarei mais barato

-

Vinte e oito mil metros
quadracos de terra, sita
a n.e Marechal Deodoro
enfrente ao Hotel Cruzei
ro.

Informações nesta ge
rencia ou a Rua Rio Bran
co 145.

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

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua
��

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Oasa IlIIlt:O BRIllIlI
Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

Bitte Aguia Puro
se encarrega de cuida r

do seu estomago.Todesallzeige und
Tief gebeugt bringen wir hiermit alen unsernVerwandten und Bekannten die traurige Nachricht· von dem Ableben unserer geliebten Mutter,Schwiegermutter und Grosmutter
WW ..Maria Buettgen

Sie starb am 8 Dezember, un Alter vonJahren.
Wir danken von ganzem Herzen allen Per

sonen für ihr Beileid Aussprache ferner dankenwir für die vielen Blumenspenden, womit die
Heimgegangene geehrt wurde, Ganz besonderssei auch Dank gesagt unsern hochnoürdigenHerrn Pfarrer Fidelis Alberto.

Rio da Luz, 16 de Dezembro de 1948
Familie Buettgen

.1. --------_.
Ff�ACOS E AN i.:.MiGv.:> I

Tomem:
VINHO CEiiüSOTADO
"SiLVEIRA"

Empregado com êXito nas:

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulose

\
1

\
I

\ t UM GERADOR DE SAÚDE.

AVISO
g

Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.
----------------1----------------

Fica terminantemente
proibido a entrada em
minha propriedade, afim
de tirar milho, cortar ca
pim e fazer outros estra
gos, sito em Estra
da Itapocú Hansa.
Não me responsebtltso

pelo que possa acontecer.

OrTO EHLERT

IUr. Waldemiro MazurBc�8n
t;ASA 81 SaU81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinlca geral medico - cirurgia de adultos e creançasVistas da cidade - Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

I
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização'Vende-se na Gráfica

. Raios Intra-vermelhos e azUis.Avenida Ltda. iiII •

PARA fERIDAS,
f C Z t MAS,
INFlAMAÇÔES.
CCC[I RAS,

F�VEIRASJESPINHAS, ETç:.NUNCR EX!STIU JGURL

. t}
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CUR� I .

DO POVO Domingo, DIA 25·12-48 -

Armarinhos • Chapéus Roupas Feitas, etc.:-J

·-
��m;��������CABELOS BRANCOS �V··t ·

L
· li

Voltando à sua cor natural. � Lo:a e�x�s�ç� .a ZF��a� I S
�

Sem enxofre nem sais de prata �Aven. GetulioVargas,'79 RuaDOmIDgOSda.NOvas/n�1072 - Clara Sohn, licença construir bungalow

I J A R A G U A "0 SUL -X- S A.N T! C A T à R I.N A
em alvenaria de tijolos, em sI propriedade, sita o Em poucos dias de uso o Oleo Mac Dir restitueEstr. lrapocuztnho. Como requer. Em 21 de outubro aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo Mac

Fabrica e Beneficiamento de Moveis I
de 1948. .

Dir não contem enxofre nem sais de prata e

�
1074 - Ewaldo Rudolf,' baixa lmp, Açougue, não é tintura. Vegetal e perfumado, Combate Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.sito á rua Preso Epitacio Pessôa. Idem. a caspa e detem a queda dos cabelos. Não

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

I
1076 - Müller &. Zahler, transf. imp. estabele- prejudica a permanente. À venda nas farma- Óolchões e Êstrados para Camas, Etc .

. cimento industrial sito, a rua Benlamm Constaut, eles, drogarias e perfumarias do Brasil. Aren-adquirido de Felipe Ramthum. Idem. demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 25,00, Executa-se serviços de estofernenros em:
.1077 - Oswaldo Bloedorn, requer manísfes- livre de porte. trolios, onibus, automovels etc. .:.J

ter-se sI conveniencia de uma linha de Onibus, en-
Pedidos à Caixa Postal, 4.272 _ Rio, de Janeiro-D.F. �t��TF??2l�'Wmlm'.2rnzr:r.;��ijtre Iaraguezínho li esta cidade. Idem.

����':)��/4!S)J� �1079 - Sociedade Industria lta Ltda, transf. RF.META-NOS O COUPÃO ABAIXOimp. de um terreno c] aréa de 1.570.000 mrs2 sito a

l,i!iE!illiE!!iii!iE!iliti!i!!!!i!!!!itillll!iilt!!li!l!i�II!EaSI�iiiia!!!iE!illEI!II
Esrr, Itapocuzlnho. vendido a Soe, Industrial ôchrnldr Caixa Postal, 4.272 - Rio de Janeiro - D. F. IIS.A. ��8T'_ Carlos Henssen, transf. lmp, terreno Queiram remerer-rné pelo Reembolso Postal, via co- �II Dr.. francisco Antonio Picci uni I���di�r�aa d�i;��d�O���;�n�:Old�m�str. Ieraguazlnho mum. livre de porte, . ._.

vidro ... do Oleo Mac Dir !ii
MÉDICO I�m �

1082 - Ricardo Viergutz rransf írnp. terreno Nome
" .. """".""""" ... ""." .... _ ....""""."" .. ""."".""." __ ",,

Öl' Formado pela Faculdade de Medicina da III
com aréa de 5.250 mts2. sito a Esrr. Rib. Alma ven-

" Universidade de São Paulo. III
dido fo�eoPo�i�d����ZK!1�:rt, baixa imp. seu cernln-

Rua
."" .. ""."." .. ""." .... " "".- " .. " ""." No." .. """"."." ii Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de �Ihão de carga, vendido pare íora do Municipio. Idem Cidade

-." "." "
" -.'".".... iii Misericordia de São Pauto

1-1084 - João Termiden, baixa imp. seu morocí
Estado III· C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A _._cleta'lvOe�didoAPlbara hforaGdo MuniciPfiO ..Idem. " " " """ "- " " ".".,,..

III Partos _ Doenças de Senhoras, Homens _ Moléstias interna" I8u - rec t umz, traust. rmp, terreno CP-l-JSC P., e externas: Pulmões _ Coração __ Estõmago _ Figado - Rins
-

Bt
com eréa de 75.GOO mts2 sito a Estr. Rio da Luz, III Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas _ Doenças da lig
vendido a Guilherme Kreutzfeld. Idem

1','1-
péle em geral. Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos. g1086 - Artur Henschel, licença colocar uma

I�:f.a D:�d���n�ea ���s����i�de�mercial: sito á rua

!:-!!=!:=!!iiiai!=!!i!i=!!:::;:::!!11!=!!=!!=!!=n=!!::;;j m �!::�::'�I�:r�:e:�L!!TI�:r�p� ��Aa:��:' I1087 - Ida A.F. Ianssen, transf. irnp. terreno iiiF b
-

.

_. III iii Hospital EV8ngelieo I�com area de 56.225 mts2. sito a Estr. Tres Rios do n, ", r"'s
(Sezoes. M�larlas, .., III

<. 1-
Sul, vendido a Raul Hefter. Idem.

. III � � I.mpaludlsmo . II'ii _HORARIO: DAS 8 AS 12 E DAS 2 AS 6 HORAS1088 - Carlos D�ter, transf. imp. terreno com .. , Mal�lt�s, Tremedeira _., g ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA IIarea de 125000 mts2 SItO A Estr. Rib. Aurora, ven- III - CURAM-SE RAPIDAMENrE COM III1 ' Idido a Gustavo Boddemberg Idem 1"'11' "C I A f . 1"1'1' ..: CORUPA :-: SANTA CATARINA• 10R9 - Gustavo Bodde�berg: trensf. imp. ter ..
,.. apsu as n Isesonlcas

::: �1'--1I!1!1111I_II_II!i!ii1!'Ii!IIIiII'!E!I:EI!!!!l!-"_'IEi!lI_"1!iiIIEI1reno com erea de 70.000 mts2. sito á Estr. Rib. Au- III MI"nancora" III
_1--. • .._.. I • .. ••_11 1 .. ..-rora, vendido a Alvino Ziesse. Idem. • .::

::,1090 - Heinrich Koppmann, licença colocar III _
. IIIuma placa em frente ao prédio sito a rua Mal. Flo- ....

Em Todas as Boas Farmacias
::.riano Peixoto. Idem. III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA III1091 - Pedro Ignecio Julião Junior, baixa imp .n::
...

seu carro de lavoura, que foi vendido fora do Muni. III -.Toinville - Sta. Catarina- �Icipio. Idem.. i=n=n=;iI!!EE!i!;=!;=n=iii;i=n=n�iE!i!n!!i!i!;i""":l, 1092 - Honorato ôtinghen, transf. imp. carro
de lavoura, vendido ao sr. Gustavo Her tel. Idem.

1093 - Alfredo Ehlert, baixa imp. -sua bicicle
ta. Idem.

1094 - Max Schneider Cle. baixa imp, sua
bicicleta. Idem.

1095 - Alberto Bortolini, transf. imp. um Moin
ho de Cereais, sito á Estr. Irapocuzlnho, Idem.

1096 - Herberto Gaulke, transf. :imp. bicicleta,vendido a Alberto Bortolini. Idem.
1097 - Germano Zech, licença mandar contruir

um Mausoléo na sepultura de Maria Zech, inhuma
da no cemitério municipal desta ciJade. Idem.

1098 - Rudolfo Küster, licença pare mandar
construir um mausoléo na sepultura de Teodoro
Küstes, inhumado no cemitério municipal desta cida
de. Idem.

1099 - Julio Píazeira transf. imp. um terrenocóm aréa de 1.150 mts�. sito a rua ExpedicionárioAntonio C. Ferreira, vendido a João Wiest. Idem.
1'100 - Bruno Glassenapp, transf. imp. terreno

com' area d� 1650 mts2. sito á Estr. Jaraguá Esquerdo, vendido a João de Pinho. Idem.
1101 Bruno Glassenap, transf. imp. terreno com

area de 2.175 mts2. sito á Estr. Jaraguá Esquerdo,vendido a Estevllm Vitay. Idem.
1102 - Alvino Müller, transf. imp. uma moto

cicleta, vendido a Max Kohn. Idem.
1105 - José Sautner Sob. transf. imp. terreno

com area de 210.987 mts2. sito ci Estr. Rib. Molha,vendido a Alvicius Hillehein. Idem.
_ 1t(:)4 - Ernesto Rux, transf. imp. terreno com

area de 5.000 mts2. sito á' Estr. Rio Cerro, vendido
a Ricardo Mass. Idem. \

1105 - Fabrica de Calçados Yara S..A., licen
ça pllra estabelecer-se com uma Loja de Calçados,
a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.

1106 - Alcides Fernandes Oliveira, transf imp.terreno com lIrea de 228.175 mts2. sito á Estr. Nova
Hansa, lIdquirido de Verginiu Fernandes de IOliveira.Idem.

1107 - Carlos Heinzle, licença mandar cons-

Pr�f�itura MUlli�ilffil U� Jara�uá ao ôul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

MANOEL L. SILVA. Secretário

fruir um meusoléo na sepultura de Helen Kreisch
Klein, inhumado 00 cemitério municipal, desta cida-
de. Idem. .

1108 - Alvaro ôtlnghen, transf. imp. bicicleta,adquirida de Yolanda Erzinger. Idem;
.

1109 - Cristina Liesemberg, transf. imp. com
area de 250.000 mts2. sito á Estr. Ríb. Molho, ven
dido a Augusto F. G. Koehler Idem.

1110 - Guilherme A.C. Gaedke & Filhos, li-
.

cença para estabelecer-se com uma casa de moveis
a rua Mar. Deodoro da Fonseca. Idem.

1119 - Guilhermer Pofahl, licença mandar
construir um rnausoléo na sepultura de Erich Pofahl,
e Ana Pofahl, inhumado no cemiteriro municipal. Idem.

1120 - Carlos Boiler, licença mandar construir
um mausoléo na sepultura de Margarida Boiler, inhuma-do no cemiterio municipal. Idem. .

1121 - Rudolfo C. Eggers Junior, transf. imp.terreno com area de 300 mts2. sito á Rua Hercilio
Luz em CorupA, adquirido de Carlos Stern. Idem.

1125 - Paulo Kaesemodel, transf. imp. ferreno
e casa, sito á Av Getulio Vargas em Oorupá, ven
dido a Ana' K. Unger. Idem.

1125 - Paulo Kaesemodel, transf. imp. terreno
sito á estr. Bomplandt, distrito Corupá v�ndido a
Ana K. Unger. Idem. .

1124 - Paulo Kaesemodel, transf. imp. terreno
� casa a avo Getulio Vargas, distrito Corupá vendi-
do a Ana K. Marschall. Idem.

'

1126 - Luiz Slachiak, transf. imp. terreno sito
á Estr. Guarajuba, distrito Corupá, adquirido de
Adele Benkendorf. Idem.

1136 - Alvino Stratmann, transf. imp. terreno
sito á Estr. Caminho Pequeno, distrito Corupá, ven
dido a Manoel Correia., Idem.:

-

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul em 30 de Outubro de 1948.

I Completo Sortimento de Fazendas -

CASA
JARAGUÁ DO SUL

TOB IAS(A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ... "

. A qUE SÓ VENDE_A�TIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...�
-

A UNICA QUE NAO TEME CONCURRENCIA ...

:II•••• 1l.�le••11 I IS•••IIGEIItG.
�.IIIII!I.III 118..111 E.e�u

SANTA CATARINA_t
Rua Marechld Deodoro da Fonf:!eca N.368

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 23-12-48 -

-

Avenida Getulio Vargas N_ 220

(Vizinho do Escritorio da Auto Viação Oatarinense
e o despachante Snr. Walter Janssen)

P.IJE�Alt9. &; ilVJlGll1I aRaIHE. ,

Especialisado para: ARTIGOS DE ESqRITORIO E ESOOLARES
11I1t.IIIGI 1111 GIRAI

Sacos de Papel em grande escala

OO��""""'-"-��'StK�-JSi"""--'OO'g:r-� �OO�� 1ß1lW2$( �OO
TABOAS de PINHO

OO��[l��OO�� ..moo� >UM��OO

ImEX' InT[RnO[IOnOL LTOO.

.1-

I
I

AS PILlULAS DO
ABBA DE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Na Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vo m i t o s ,

Pes a d e los, I nd i s g e.s t õ e 5,
tolicas do Figado.I

_

Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Estomago, Mao
Halito, Retenção de Bilis.
-

-

Vende-se em toda parte.

00
.,
•

F • Fi F

uma casa nova, de mate
rial de 6 camadas, com

agua encanada, proprio
para qualquer fim de

negocio, sita a rua Rio
Branco, 127.

Tratar com o Sr. Theo
doro J. Wolf a Rua Rio

Branco 127 ou Rua Mel.
Deodoro, 507 na Oficina.

de Ia e 3a qualidade O·

ferecem

OlSEN IRMÃOS Ltda.

8r8. fmDreDa�Ore8 I IRELAÇAO DE MENORES
A partir de 1°. de
Ncvembro até 31 de

o

COIIRI CISPA.
QUEDI DOS CA
BUaS E DEMAIS

AUCCOfS DO

'tD6ftO CABRUDO.
';r,Q � Icd"c ,*P\�A R

POR E'Xc'ECfNCIA

•

Banco Popular e Agrícola
Matriz BLUMENAU

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, CÓrupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio de Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Á DISPOSiÇÃO - dep, inicial de Cr$ 20.000,00 (sem limite)
Á DISPO.5IÇAO LIMITADA - Deposito inicial Cr$ 10.000,00

(limite de Cr$ 100.000,00 - não .vencerão
juros os saldes inferiores á Cr$ 5.000,00)

DEPOSITO COM AVISO PRÉVIO:
Retiradas diaria até Cr$ 1.000,00

COM AVISO PRÉVIO DE:
30 dlas
60 dlas
90 dias
120 dias

3 1/2%
4%
5%
6%

ri�����������iI

I BANCO INDOSIHIA E COMUCIO DES. CATADINA s/A.I
I SEDE EM ITAJAí

IFundado e 23 de fevel'ell'o de 1935
--------.

CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 15.000.000,00
_ ...!tEI... DI 11181".# ������!��IAS EM:

RBSBRVAS CR$ 20.562.766,20
.

Ra
B1umenau AGENCIA: Jaraguá do Sul SI

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas 151 Brusque
. .

rã
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA Braço do Norte Rua CeI. Emílio Iourdan, 1J..5

I I I· ..

G' Caçador
E d 'r I f' IIIN -�O"com va vu a e evadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP Canoinhas n. e egra ICO I.,.:.

servindo até 50 metros de profundidade. Conc,?rdia Caixa Postal 65 -,,-Telefone, 73Crescíuma '

Curitiba Faz todas as operações b;ncarias no Patz, como cobran"
Curitibanos

ças, descontos, emp' estimas;' financiamentos mediante cau-Cambirela
Campos Novos ção de titulos comerciais, passes, etc.,
Chapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:florianopolis
Gaspar A Disposição, - SEM LIMITE, com retiradas
Ibirama 'livres, juros 2% a/a._
:f:;���nga «- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,

_

J
.

d S I juros 3°/0 a/a.Anossa SEÇAO DE I:�T�LA:Ç��S _atednd1rá cofm presteza a nualquer

I
J����b� ou« - LIMITADA PARA PARTiCULARES,pe 1 o e InS a açao ,e uz e orça. Joinville até limite de Cr$ 100.000,00,Laguna juros 4% a/a.Lages

ECIJ:l1?l\'\������������ Mafra « - LIMITADA ESP Al, até
���:\!:!I�m��m,��:\!:!I�:\!:!I�:\g'�,m��:\!:!I�:\g'�m,�\�?,n\g'�m,�®� id Orleans o-s 50,000,00, juros 6% a/a.� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados � � ��:t�buniã� NOTA: �: ���J�sa�ee ';;!�it��aC�SpeCial",
�... TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHRflHO Rf8PIRßIÓHm �.,'e- �Ti:la;�IJJo.��::qeng��:..aSUmi�cleoh�dOo Sul

�?����'�:;; :ei:����Vi�erdefe1i�asdi��-
� � Com Aviso de 60 dlas - Sem limite, juros 5% aja.Encontram alivio imediato com v uso do

« « «90« _« « «6 1/2% a/a.

�
1 n C O m p á p a v e 1

� I Tijuca� « « « 120 c -« « ' « 6% aja.
Tuba o Prazo Fixo de 1 ano - « « « 6%

a/a'l
,.

p. I d O P
. . Tang��á Depositos Populares, juros 5% a/a.

� - I!llorü I! Dgieo I!loll!nll! �

1
�íd:��nga - NOTA:' ne.sta c�>nta, s.ó= permitirá retiradas sema-

(@ @j nais, ate o maximo de e-s ,5.000,00. Na@) O PEITO�AL MAiS CONHECIDO NO BRASIL @) ABRA UMA CORTA RO -r lV C.O", E PAGUE ÇOM CH_&QUE �2\®@i®�®i.®���®.i.®@i®@i®®J..®®.i®@l®@)i ii����������iJ

3 1/'l%

3%

PRAZO FIXO:
180 dias
360 dies

DEPÓSITOS POPULARES: ....

6%
6%

-

Limite até Cr$ 10.000,00 (dep. inicial Cr$ 20,00,
e retiradas semanais até Cr$ 1.000,00 4 1/2%
Ltmíte até Cr$ 30.000,00 (dep. inicial de Cr$ 5.000,00
com retiradas cemanais até Cr$ 3.000,00 5%
Limite até Cr$ 50.000,00:Cdep, inicial de Crê 10.000,00
com retiradas semanais até Cr$ 5.000,00 5 1/2%

_'_' -'.'-1-1 •

Emprêsa Snl Brasileira deEletricidade S� A.
Matriz: �OINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

,a.a " ••SS. BIS_IIHf. IREellllA
.atU'E... I. 11••'"1:

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

2 MOTORRS marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

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

, MATERIÁL ELÉTRICO em geral para instalações de luz a

força de qualquer capacidade.

/

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.

ß rOmerciHllimita�D
executa tais serviços
a preços modicas.

SEOUROS
nIPIRANOA"

Fogo - acidentes
Transportes - Automoveis

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

muniaipal A P E O 10 O
,

Advertencia ou Adversia?

Quinta-feira, DIA 25-12-48 .
-

DR. LUIZ DE SOUZA Em resposta ao artigo os predios com o snr. R.
"ADVERTENCIA", pu- C. Fr. Millnitz. MuitoJOÃO LUCIO DA COSTA E OTAVIANO TISSI blicado no dia 5 de De- menos ainda estãoconhe-

., zembro 1948, pelo Correio cidos os limites, das ter-to, relatryo, a compra?e do Povo, acho necessario, ras, que o Advertenteuma MotIvelad��a, I.' dIS.- em nome de minha fa- publica como serem concussão de projeto LeI, milia, mencionada nesta, cedidas pelo Goveruo doque abre por conta _do dar algumas explicações Estado para ele, limites,exce�s? de arrec.adaçao, em publico, sobre o as- estes que nunca foramo credito especial de sunto ventilado. demarcados.CrS. 93.400,00.
, O Advertente, primei- Como simples Colono,Antes de encerrar a ramente PROVA a in- não posso acreditar emsessão o sr. Presidente vasão, depredação e co- numa concessão de terrasdeclarou ao vereador Iheita de suas plantações. do Governo do Estado,Arquimedes Dantas que, Ninguem da minha fa-I sem a delimitação dasem face do art. 76 do milia pretende de invadir. mesmas, com os respectiRegimento Interno, a
as propriedades alheias, Vos marcos assentados,Mêsa não podia conside-
que pelos legitimas titu- serviço este excecutadc,rar a sua reclamação. los da aquisição, Iorne- ou, pela Inspetoria deNão havendo mais na- cidos pelos vendedores e Terras da 5a Região, ouda a tratar o sr. Presí- pelo Governo do Estado diretamente por um ensidente declarou encer- de Santa Catarina, todos carregado autorizado darada á sessão marcando devidamente transcritos Diretoria de Terras e Geonova para, quinta-feira, no Registro de Imoveis grafia êm Florianopolis.dia 9, á hora regimental. desta Comarca. Estou respeitando oFaltou o vereador Car- 'O Advertente, deve que o morador antigolos Rutzen (ass) Luiz de primeiramente respeitar do Terreno da frente queSouza, João Lúcio da
o que foi vendido pelo é a atual parte ocupadoCosta e Otaviano "Tissi. vendedor e mostrar as pelo sqr. Millnitz , tinha
divisas, a todos os seus vendido ao meu anteces
confrontantes, depois sor muitos anos antes deCHÓLERA-MORBUS mostrar a minha familia, ter chegado o Adverten
os limites demarcados das te neste lugar.
terras, concedidas pelo
Governo do Estado.
Faço publico por meio Gustavo Otto Alvino Welk

desta que até .e!ôta data
não há confinante neo' Jaraguá do Sul, 10 denhum, que conhece os Dezembro de 1948.limites demarcados entre

Expedíente da aâmara
Presideacía:
Secretaria:

Aos dois dias do mês do projéto que substitúe feito, anexando um rede Dezembro do ano de o nome de "Avenida Ge- querimento do sr. Maxmil novecentos e qua- tülío Vargas" por "Ave- Bauer. solicitando ínsenrenta e oito, pelas séte nida Angelo Píazera''; t: ção de impostos porhoras, na sala do Forum, discussão da permuta cinco anos, para á fa
no edííício da Preíeitu- de terreno e desaproprio brica que pretende es
ra Municipal de Jaraguá ação de outros; Parecer tabelecer nesta cidade,do Sul, presente os ve- da Comissão de Finanças; com o nom e de "Tece-
readores; Arquimedes Requerimento de Max lagern Esoropíão". Sub-Dantas, Max Thieme Ju- Bauer; emenda João metido á discussão, pe·nior, Luiz Maes, Willy Lúcio da Costa sôbre í- diu á palavra o vereadorGermano Gessner, AI- senção serviço militar; Willy Germano Gessner,brecht Gumz, Frederico la discussão do projéto solicitou que o mesmo.Curt Alberto Vasel, Luis de lei que autoriza a fosse enviado á Comissãode Souza, Otaviano Tis- venda em concorrencia competente, afim de tosi e João Lúcio da Oos- pública de terrenos do mar as devidas províta, constatada á presen- patrimônio municipal. derreias; sendo pelo Sr.
ça do número legal, foi Nada mais havendo a Presidente, designado ápelo sr. Presidente, de- tratar foi, pelo sr. Pre- -Comissão de Finanças,clarada aberta a sessão sidente, declarada a en- para dar parecer. Ltda.ordenando ao sr. 2° Se- cerrada a sessão, na em séguida, á indicaçãocretário, que procedêsse qual faltaram os vereá- relativa á inclusão deá leitura da ata da reu- dores; Augusto Sarti e Jaraguá do Sul, no rólnião de 29 de Novembro Carlos Rutzen. dos municipios agrícolas,de 1948.

_-

I e por isso, isento de pres-Submetida á discussão ATA DA REUNIÃO DE tação do serviço militar;pediu e obteve a pala 6 DE DEZEMBRO DE pôsto em discussão, não
vra o vereador Arquí- 1948. tendo quem á quizessemédes Dantas para es- Aos seis dias do mês discutir, foi submetida àclarever que a bancada de Dezembro do ano de votos sendo aprovadodo P. S. D. votára contra mil novecentos e qua- por todos em t: díscusa designação de "Praça renta e oito, pelas séte são. Pôsto em discussãoAleio Souto" em substí- horas, na sala do Forum, o Projeto-Lei, que denotuição á atual "Praça no edifício da Prefeitura mina "Avenida Angel oTenente Leonidas C. Municipal de Jaraguá do Píazera", à atual "AveHerbster" por vêr nisso Sul, reunidos os vereá- nida Getulio Vargas",um fruto de inimizade dores; Arquimedes Dan- não havendo quem opessoal existente entre tas, Augusto Sarti, Luiz quizesse discutir, foi subo Presidente da Câmara Maes, Villy Germano tido á votos, sendo aproe o ex-Prefeito Herbster Gessner, Albrecht Gumz, vado unanimente, em t:haja visto que, tendo 0- Frederico Curt Alberto discussão. Lido o Projécorrido empate de cinco Vase I, João Lúcio da to de Lei, que autorizavotos contra cinco, o sr. Costa, Luiz de Souza, a venda em concorrênPresidente des.empatára Otavíano Tissi e Max cia pública dos terrenosá favor da emen-da subs- Thieme Junior. Havendo do Patrimonio Municipal,titutiva. Em segulda foi número legal, foi pelo submetido á discussão,a ata aprovada. Passan- sr. Presidente, declara- pediu a palavra o veredo se ao expediente, o da aberta a sessão, or- ador Arquimedes Dantas,vereador Willy Germano denando ao 20 Secretà- que solicitou, fosse o reGessner, pediu e obteve rio, que procedesse á ferido projéto, encamía palavra para solicitar leitura da ata da sessão nhado á Comissão comque a própria Mesa re- de 2 de dezembro de petente, para dar o seudigisse o vencido relatí- 1948. Submetida á dís- parecer, sôbre o mesmo.vamente a dois projetos cussäo, foi a mesma a- Em séguida, falaramde leis: sôbre compra provada sem emenda. os vereadores Willy Gerde Leite" e crédito para Passou-se em séguida, mano Gessner e Joãovacinação de suinos" á leitura do expediente, Lúcio da Costa maniíeseis que se achavam na que constou de: Oficio tando identica opinião,Comissão de Redação 250/48, anéxando, um isto é, fôsse o projéto ápara a redação final sem Projéto-Lei, abrindo por Comissão competente.que a mesma tivesse conta do excesso de ar- Pelo sr. Presidente foicumprido a sua incum- recadação, o crédito es- a matéria encaminhadabencia Com a palavra I pecíal de Cr$.717,00, a- á Comissão de Legislao sr. João Lncio da Cos- fim de indenizar um sal ção e Justiça. Quanto áta apresentou indicação do do I. A. P. 1.. recebi- questão dos terrenos parelativa á inclusão de do do Sr. Prefeito; Oíí- ra o cemitério resovleuJaraguá do Sul, no ról cios 69,70 e 71/48, todos se aguarda o recebimendos municipios agricolas expedidos ao sr. Prefei- to do necessário Mapa,e, por isso, isento de to. Foi lida uma soliei para a Mêsa remeter oprestação de serviço tação do sr. Prefeito, re- mesmo, á Comissão demilitar. Passando-se á Iatíva á compra de uma Viação e Obras Públicas.Ordem do Dia procedeu- motoniveladoro. Pediu e Um Oficio, anexandose á Ordem do Dia pro- obteve á palavra o ve· instruções da Assistenciacedeu-se á leitura e se- reador Arquimedes Dan- 'Municipal, sendo que agunda discussão do pro- tas qut', reclamando con- Mêsa, era de opinião,jéto que dára uma rua tra o processamento da que primeiramente fossede Jaraguá do Su! o no· discussão e votação fi- o mesmo, énviado à umame de 29 de Outubro. nal do projéto que da- Comissão, para estudaloSôbre o assunto fala va o nome de "Praça 29 e depois dar seu parecer.ram os vereadores: Ar- de outubro" �á antiga" Pelo sr, Presidente foquimédes Dantas, Luiz Praça Tenente Leonidas designada á Comissãode Souza e João Lúcio C. Herbster", na sessão de ·Finanças. Nada maisda Costa sendo, nessa anteI'ior. pediu provi- havendo á tratar o sr.ocasião a presidencia o- dencias á Mêsa. O sr_ Presidente, designou ácupada pelo vice-pI'esi- Presidente disse que, Ordem do Dia, para àdente sr. Frederico Curt antes de terminar à ses- sessão de 9 do corrente,Alberto Vasel, Submeti- são, daria a devida so- que constará de: 2' disda á votação foi, den- lução ao seu pedido. cussão do Projéto-Lei,nitivamento aprovado o Nada mais havendo á que dá o nome de "Aveprojéto com o têxto cor- tratar passou-se á Or- nida Angelo Piazera" árespondente á emenda dem do Dia, que cons atual "Avenida GetulioGessner salvo quanto ao tou da: leitura do Pare- Vargas", em 2' discussãonome Alcio Souto que cer da Comissão de Fi- a indicação de Jaraguáficou sendo "Praça 29 nanças, referente aos do Sul, no róI dos munide Outubro" na confor- balancetes dos mezes; cipios, isentos do Servimidade da emenda João de Agosto, Setembro e viço Militar, l' indicaçãoLúcio da Costa. Em vir- Outubro, pôsto em dis- de Jaraguá do Sul, dotude da proximidade da cussão, e como ninguem projéto de Lei, -que abrehora regimental o sr. quizesse discutir o mes- o crédito especial dePresidente designou a mo, roi submetido á vo- Cr$. 717,00, afim de indeOrdem do Dia para a tação, sendo aprovado nizar um saldo do I. A.sessão seguinte e que unanimente. Foi lido o P. I. ,1' discussão daficou sendo; l' discussão Oficio 242{48 do Sr. Pre - solicitação do Sr. Prefei-

A chólera é uma doença
originária da India, onde
é quasi oerrnanente.
É o bacilo virgula, des

coberto em 1883 por Koch,
que produz a chólera; é
ciliado, vive no tubo di
gestivo e pulula nos vo-
mitas e excrementos dos

_ �cho I é ricos, ta I qua I acon - ;;;;;;g;;;; ;;;;g;;g;;;;;;;;;;;;;g;;;;;g;;;;;;;;;;;�;;;�;�;;;;::;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tece com os atacados de)tifo; são essas matérias Dr Alvaro Batalha - MÉDI€COque propagam a doença, •

poluindo a água, as rou

pas e até os alimentos; o
bacilo virgulado vive ein
da depois de passar 7
rnezes no seio da água.
As moscas dlssemínam

tambem a chólera; passan
do por cima das fezes e
outros restos de cholérl
cos, carregam nas patas
e peças bucaes, beetlos
que vão deposlrar em ci-
ma denossos a I imentos; ;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;g;;;�;;;;;;;;�;�;;;;;;�;;��;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;�;;�;;;;g;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;esses allmenros são óti-
mo campo de cultura pa
ra esses micróbios e sua

ingestão produz fatalmen
te a doença; he experien
elas minuciosas e conclu
dentes a esre respeito.
O bacilo pouco registe

ao celor; a temperatura de
57 graus mata-o em 45
minutos.
Seus germens conser

vam-se por muito tempo
nas roupas dos cholérlcos;
numerosos anos depois,
pódem misturar-se ás po
eiras do ar e propagar a

doença como germens
recentes.

CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORAS
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAß .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

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

-RAIOSX-
Dh'etor Médico do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

@®Y®�®Y®@1@5!@)r®@)Y@)�(§)!'@@1@Y@)��.. Adolf Herm. Schultze �(@ MARCENARIA EM GERAL @j
@ Oterece móveis "CIMO" de todos os 'tipos da �
® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS @

�
Mantem um estoque permanente de todos (!s tipos @)de MobiliaS, especialmente para escritório.

@iNSTALAÇÕES COMPLETAS DE: �@ Dorrnitorios, Salas de J antar �
® Cópas, Escrltorios, Moveis rusticos e outros. @
{® MOVEIS AVULSOS COMO: Ç®.(@ Cadeiras @Jti l Poltronas tixas e giratorias

. . �� Mesinhas de c.entro e para radiO
@---------- � E entre mUitos outros. a

A V I S O C® Caixa Registradora marca "RECORD" �
. (@ Af�mada pela. sua etici�ncia, !'ubstitu @jNos abaixo assinados @ mdo as. Caixas RegIstradoras de �proibimos terminantemente eleva�o custo.-----�--- @1li todas as pessoas de' ti) Toda a Mercadoria á pronta Entrega

;
entrarem em nosso terre- � RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 75. ••no sem nossas licenças � Jaraguá do Sul Sta. Catarinaafim_ de pescar e caçar:. 1Ã\"�@i.®@ll@�@.��@i.@@1!.@@i.®@ll®@}Nao nos responsablh· �. •

zamos pelo que possa
acontecer.
Braço do Sul 7-12-48.

I �i='�I:ntm'�WFT���iS
��:�::t�I����; �.���mpr;;ll1lallÚlstriaus IErlco Klemann I \lJ\lJI � �

I� antas de mandarem elaborar o seus

----I§ ••• I.IISS8.Vende-se � queiram consultar
Uma gaita pianada de � Á Imex Internacional Ltda.80 baixos, marca Italiana,

I tem perfeito estado. que sempre será a vossa _prote ora

Tratar com o Snr. em preços razoaVeIs.
ARNO MÜLLER ii������;i��1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Waldemar Rau - Dia 19 transcorreu a
data natalícia do menino
Lélio Reiner, filho do sr.
Leopoldo Reiner.
- Na mesma data a srta,
Nair Martins, funcionaria
da Sociedade Graflee
Avenida LIda.

- Dia 20 o sr. Vergilío
Rubini, industrial em Bar
ra do Rio Cerro, na mes
ma data o jovem Alfonso
Stahl, atualmente servin
do no Rio de Janeiro.Á 20 de Dezembro trens
correu o aniversario do
jovem Alvino TorineIli que

I
serve atualmente na Base
Aerea do Rio de Janeiro.
- . Dia 21 a senhoríta

Nilza Borba e o menino
Nelso Vazei.
- Ontem do sr. João

Schreiner, de alio comer
cio local do sr. João Bai
loni, agrimensor tecníco
residente em Joinville.
- Aínde na mesma da

ta a sra. Önílda Oliveira.
- Faz anos hoje o sr.

Alfredo Vasel, marcineiro
residente em Rio Cêrro.
- Amanhã passa a da

ta natalicia do' snr: João
José Bertoli, professor em
Rio Cerro e o menino
Fidelís Carlos Hruscke.
- Ainda hoje a senho

rita Adelína Klein, filha
do sr. Leopoldo KI�in.� .

- A data de 28 do
corrente assi nalará a pas
sagern natallca do sr. Ma
noel João dos Santos, fun
cionario ferrovia tio nesta
cidade.
- Dia 29 o sr. Osmar

Borges, filho do sr. Hele
odoro Borges e o snr.
Ernerlch Ruysam. Ainda
na mesma data a sra.
Mariana Martins esposa
do sr. Eduardo Martins.
- Dia 31 completa mais

um aniversario natalício
o sr. Ricardo Buerger,
industrlal em Estrada lta
pocú.

Emquanto neste Estado I ças armadas daquelesa seca ameaça toda a 11'1- pejzes.
voura, que

_

este ano -x-prometia ser exepcional- O sr. Raul Fernandesmente boa, as enchentes Ministro do Exterior do
no Estado de Minas Ge- Brasil, voltando da conferais estão a dizimar cen- rencia da ONU, declarourenas de vidas e fazendo aos jornais que não he-desaparecer povoações verá guerra porque asinteiras. nações que a podem fa-Assim é que em Leo- zer não a querempoldina, Porto Novo da O sr. dep. Juraci MaCunha, Volta Grande e galhães, representante daCaxias, centenas de casas UDN e que fazia parte daforam arrastadas pelas Delegação brasileira, de
aguas, contando-se rnaís clarou que os russos fode 400 mortos. ram derrotados em IodasOs governos de Minas as suas absurdas exigenEstado do Rio e o Fede- elas naquela reunião.ral tomaram medidas de --x-
emergencia pare socorrer Parece que o natal
as populações flageladas, dos empregados das aufazendo remessas de vi- tarquias vais ser o mais
veres e agasalhos.. Os pobre que já passaramaviões da Força Aerea pois até agora o eurnenBrasileira tem voado os to' de seus selarlos nãolocais mais atingidos, fa- foi autorisado.zendo caír mantimentos Ganhando cerca de vln
nas cidades isoladas, pois te cruzelros diários, comoquasi todas as vias públi- existem operarios mesmo
cas estão intransitaveis. da Rede de Viação Para-

-x- né-Senta Catarina bem seAs Americas latinas pe- pode avaliar o que de rni
rece que tomaram um gos- séria vai nas casas desto pelas revoluções e gol- ses humildes trabalhado-
pes. res,
Bolívia, Venezuela, Coso Emquanro uns, felizardos,ta Rica. Hevane e agora obtiveram diversos rniEquador estão sob o con- lhares de cruzeiros de autrole de juntas governatl- menros, os pequenos con-vas, instaladas pelas for- rlnuern a curtir fome. .1••===·11.-====-· ••====-·.1.·===.·.·===••

�. Recebemos a amavel

� M U D A 5 visita do sr. Ruy da Silva
Azevedo, industrlal, na[ DO ilßil-O cidade de ßrusque.on e L. F R U T I F E R A S E o R NA M E N T A I S

� "1'S<?ltraa.tos pela gentileza dan Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macíeí- •(Para o dia 23 de Janeiro de 1949) I iii ras, Jaboticabeiras, etc: - Roseiras, Dahlías, AHIVERSßRIDS
De ordem do sr. Presidente da

A'SSOCiaçãO!� Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc .• etcRural de Jaraguá do Sul, e de conformidade com I

�
-- Dia 15 transcorreu o

o artigo 33, parágrafo único dos Estatutos, convo- Pe�am Catalogo Ilustrado natalicio da menina' Diva
oo os senhores Associados para a Assembléia Ge-

(Neca) filha da sra. Vva.
ral Extraordinária a realizar-se no dia 23 de JA- LEOPOLDO SEIDEL - Corupé I

Hllde da Silva.NEIRO de 1949, ás 10 horas, na séde da Associa- •••==.11·-====-· .....===••1.-====·.1.-===:... - Festejou dia 18 f eução a-fim-de deliberar sôbre a seguinte ordem:
Natal a senhore lulle C a-

L- Relatório da Associação.
va Mohr.11.- Prestação de contas.

III.- Assuntos diversos.
MANOEL LUIZ DA SILVA

I. Secretário da Associação.

Sexta-feira última á tar
de, estiveram na Câmara
municipal, sendo recebidas,
pelo Presidente Dr. Luiz
de Souza, ao qual exter
naram os melhores agra
decimentos do "Grupo
Escolar Divina Providên
cia", pelo aumento da sub
venção ao Jardim da In
fáncia, pera o ano de
1949, as irmãs Diretôra e

t:�.·
· · ·

..�..

-::-:::� Guiomar.: : As distintas visitantes;Ge Io., 1 mantivéram interesant� pa-f: :) lestra com o sr. Presiden-g • 1: re do Legislativo munici-

t: :1 pai prenunciando, pare fe-1·· l vereire vindouro, o ínlcloBebidas Boss Lida: da construção de uma nó-fl 'l� va al.a �do. Grupo Divina I
•b.:.:.:.�:.:.x:.�� ·��d I PrOVIdenCIa.

Locers

ANO XXIX

Notas & Noticias

TELEFONE N. 39

FILMES
KODAK

6X9 E -120
na CASA REAL

Pediu exhumação
do cadaver

Visita de agradeci
mentos á Câmara

Municipal

Ruy da Silva Azevedo

Florianopolis, 16 (Ag . Na c)-Á requisição do Tenen
te João Carneiro, encarre
gado do inquérito policial
militar, será enhumado do
cemitério da Trindade o
cadaver do marinheiro na
cional José Alves falecido
no preterire die R ne Es
cóla de Aprendizes mari
nheiros desta Capital.

Transcorreu dia 21 do
corrente o aniversario na
talicio do sr. Waldemar
Rau edeantado comerci
ante estabelecido a Estrada
Nova.
«Correio do Povo», as

sociando se as inumeras
felicitações que por cerro
recebeu, estampa com

prazer o seu cliche

EDITAL
De ordem do sr. Delegado Regional do Impos

to de Renda, neste Estado, fica intimada a com�arecer a esta Delegacia Regional, no prazo de 30 �Iasa firma MUELLER & CIA. LTDA. de Jaragua doSul, ou o seu reponsavel. afim de ragularizar a sua
situação quanto aolMPOSTO DE LUCROS EXTRA
ORDINARIOS do exercicio de 1945.
D.R.I.R. em Florianopolis, 8 de Dezembro de 1948

AS.) THOMAZ CHAVES CABRAL
Chefe da Sc. Trib. e fisco Thomaz Chaves Cabral

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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li Dr. Renato 'W'altgr II
II CIRURGIA G�R�LDE I

E��CIALIZADA lili Com cursos de aperfeiçoamento no
'

. liii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos AIres. gii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica iiii Geral de Adultos e Crianças. ii
.

H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. li!! TELEfONE N.3. iiii Jaraguá do Sul - Sta. Catarma H

IExnjam ([)) §21.1b21([)) (Marca Registrada)
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Importante Fabrica de Gravatas, procura IIII agente ldoneos, pare representel-a, pelo slsre- II
)'

ma de reembolso postal, mediante vantajosa III comissão.
I'"I

Para o envio do mostruario solicita-se a

'Iremessa de Cr.ã 200,00 em cheque ou valen postal. Tambem poderemos enviar pelo reern- JlIt bolso. ARTEFATOS DE TECIDOS L1NDEX nn LTDA. -- Praça da Sé, 108--3° And. S. Paulo IIo::=::=::=====o::::::::::::::::::::::=:=:====::::=:.

::::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: ::::::::::::::::::::::::
Dr. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca. 210 - Tel. 34
Residencia: i3enjamim Const8nt, 136 - Tel. 12

'fl>.\)�O V/ROL-,) � DA .:-�<.;At
t� IfnZH INDUSTRIAL
JOINVILLE
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