
", aombater
a administração do sr. João Colin em Joinville deve ser uma missão ingrata e impopular,60% da população do visinho município, hoje conta com 90, tal a satisfação popular.O dinamico administrador está remodelando a bela cidade que viveu anos de completo abandono, sepopular e das zonas rurais, especialmente no que toca as estradas.

Ainda a dias, falando a um alto procer pessedista daquela comuna, foi ele franco em analtecer aquela adIll1l�S1ra_ç;das mais proveitosas até, agora alí registadas.
É essa proveitosa administração que faz o pavor dos seus adversarios.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI TELEPONE N. o 39

sendo processa da'a firma
Cooper Baranowskí, que
vendia automoveis "Pa
lly Boy", recebendo dois
mil cruzeiros por conta.
Constatou-se que a fa
brica desses carros ape
nas havia até agora tabrí
eado nos Estados Unidos
26 veículos, dístríbuídos
atitulo de amostra em
diversos paízes. Os pre-:
juizos sobem a milhões
de cruzeiros.

ANO XXIX -, JARAGUÃ DO SUL Domingo, 23 de -Ianeíro de 1949 Sta. Catarina - N. '1.525

Dr. Aderbai R. da Silva nOrDS nOIlCIBSNa esfera da politica grita e deserção. Os di-
-x-nacional continuam as retorios de Joa ...aba, Ca- O sr, Ministro da Via- Incendíon-se um han-contabulações em torno çador, Bom Retiro, Ara-

ção aprovou a tabela de gar em Sorocaba. Esta-da furura sucessão pre- ranguá, Blumenau, Itajaí, aumento dos vencimen- do de 9'ão Paulo onde
• sidencial, procurando ca- e Videira deixaram pa- tos dos empregados da estavam no momento 10da estado formar uma tentes em seus protestos Rede de Viação' Paraná aviões que foram total-frente unica para forçar de que não estão satís-

Santa Catarina e bem mente destruidos.Interesses politicos. ha- feitos sendo que os díre-
assim o aumento do pre- Os prejuizos, foramvendo aproximações até torlos de Araranguá, Ca-
ço das passagens. calculados em tres mientre os mais ferrenhos çador e Videira amea-
Aquela passará a vi- lhões de cruzeiros.adversaríos. çam dessolverem-se, co-

gorar do corrente mês O incendio foi orígl-Assim, no Rio Grande mo o fez o sub diretorio
em diante, sendo que a nado por uma ponta dedo Sul, em Minas Gerais, de Guará-Mirim.
majoração das passa- cigarro, que o encarre-São Paulo e Bahia ele- É possível mesmo que,
gens varia entrá 5 e 30 gado da limpeza dosmentos que apareciam em Abril, na renovação
por cento, conforme o motores havia deixadoirreconciliaveis, como da Mesa da Assembléia
trajeto. aceso no recinto.Ademar de Barros e No- e caso o sr, Aderbai Ra-

-x- -x-veli Junior, embora mui- mos da Silva não volte a
Em 1947, o Rio Gran- Os engraxantes de S.to as escondias. já con- assunír o governo, haja de do Sul colheu 540.667 Paulo iniciaram um'mo-versaram sobre a situa- uma manltestação de des-

toneladas de arroz. Des- vimento visando fundarção paulista e, nas alte- gosto mais acentuada.
sa colheita 498.078 o �o- um orgão de assíssten-rosas, lá anda Benedito Mas tambem é possivel ram das grandes proprie- cía á classe. EsperamValadares a cortejar Mil· que, procurando um bo-
dades e em culturas me- eles obter, não só férias,ton de Campos. Walter de esplatorío para, todos canisadas e o restante, como aposentadoria eJobim, governador gau- os desmandes praticados, de 42.589 das pequenas I seguros centra acidentes.cho irá tambem a terra haja uma renovação de
propriedades. Não obs-,

de Washingtan Luis e Comissão Executiva Esta.
tante houve declinio da I -x-naturalmente ao/Rio, pa- dual, afim de dar uma
produção apartlr de 1945. Informa-se de C�mposra ver como as cousas satisfação e procurar a-

-x- que os bondes contínuamandam. pasiguar os animos.
A partir de Abril des- circulando guardados por.Ha um trabalho ínten- -x-

te eno, o Brasil começa- soldados d� arma, emba-so junto a
. U;DN" hoje

. Já:que estamos eom a
, l'é a ,produzlr caminhões, lada. J:i}m enna] de protestalvez a maior força po- mão na massa.é de se per- A data de 18 do corrente registou o anlversé- na fabrica de motores. to contra o aumento daslitÍ,ClJ, no Brasil, já que o guntar o que haverá de rio natalicio do Dr. A derbal Ramos da 'Silva, ilustre A produção será de passagens, os campistas:J""eD, dAlI'40 Q , aumento, novo na politica Munici- 2'overnador do Estado. '

. 50 unidades mensais de quasi não viajam de bon-t9 de. subsídío» .

e outro.s pal ? .... Mesmo pare os que militam em campo polltíco I veículos para transporte de.atos Impop�l�res e n?Cl.. O modu� vívendl pos- adverso não, deixa de ser uma data que merece de 7 mil toneladas e o ......x-vos a col�tIvlda�e per- to em pratíca na

cama'l espeelal carinho. dobro com reboque. De Nova York chegam
deu a� ultimas símpatías ra Munícípal entre a UDN E' que, o ilustre homem 'politico cararlnense, -x- noticias de que reina a
do eleItorado; e ? �RP deu para a co- pelo seu cevalherlsmo e pelos seus dotes e virtudes Dia 17 foi inaugurado fome em diversas partesSob�e eandldaturas na- Ietívídade uma .grande tornou-se merecedor das homenagens que lhe foram um trecho de 215 quilo do mundo, onde o povo
da mais houve de. novo vantagem, As leís com- trlburadas. metros da estrada Rio vive a custa de pequenas
nesta s.emana, contlDua�- plementar�s. e o �ontro. «Correio do Povo» essocta-se a elas e apre- a Porto Alegre. O per- rações, assim como:.
do aSSIm d� pé os dO.IR l� da admlDlstr�çao que senta os seus sinceros votos de felicidades ao an i- curso inaugurado é en- Egito, Turquia, Filipinas,
nomes mais prováveis, VIeram desse.ajustamen- versariente. tre Curitiba e Rio Ne- China, síäo.. Bírmanía,Nereu Ramos e General to. demonstram como é

gro, podendo ser cober- Inglaterra, Grecia, India,Canbert da Costa. utíl para o povo o mu-
to por onibus em 2 horas. Portugal, Australia e

-x- nicipio não ser domina Dr. Paulo Fontes Paquistão.Convocado pela Presí- do por um só partido. P pel C'el f -x-dente Dutra reuniu-se o A fiscalização dos atos a o an Teme-se grande au- -x-Congresso' afim de dís- do prefeito e dístríbuíção mento no preço do arroz No Rio 50.000 pessoascutir e votar diversas das rendas equitativa- Branco, de, côres e no Rio, calculando se visitaram o Jardim Zoo-leis complementares es mente por todo o muní- estampado, recebeu e que vá até oito cruzei- logíco da Quinta. da Boa
..

pecialmente o Plano Sal- cipio sem ter em vista oferece. ros o quilo, visto haver Vista, curiosas por con-te e o de Obras Públicas interesses politicos já é falta na praça. hecerem as girafas,a serem encetadas. uma grande cousa. Soco Gráfica Avenida -x .. arrecadando o Zoo, cer-Os jornais continuam Mas será mantido este Ltda Em São Paulo . está ca de 50:000 cruzeiros.a combater () aumento ano? Ha quem vaticinede subsidios dos depu, o contrario. Mas :nóstados e senadores, que achamos que ele, vai Ion.custam a nação mais de ge. Ê capaz de ir até asquarenta milhões de cru- eleições municipais em Em 7 de Dezembro ultimo, o de.zeiros, pois cada felizar- 1950. putado Guilherme Urban fez na As-do na Camara Federal Só em pensar nissoha Dia 18 passou a data natalicia sembléia Estadual um discurso quee Senado passam a per- gente que ja não dorme... do Snr Dr. Paulo Tarso da Luz, merece a atenção da imprensa pejaceber a bagatela de vin- F«?ntes, deJ;>u.tado estadua� e con· clareza com que focalisa a realidadete e cinco mil cruzeiros fi��tuado cltnlco em F1orlanopo· brasileirà.
.por mês. É preciso ain- PASTAS ESCOLARES O aniversariante tambem é Depois de referir·se aos traba-da declarar que somen- (Bolsas) destacado politico udenist�, ocu· lhos da Assembleia, criticando ate a convocaf'ão estra- pando ° ca!go de Secretano Ge· morosidade dos servif'os públicos

'I'

d G f' ral do Partido. • 'I'ordinarta custa mais on· ve1l: e-se na ra lca I Ao Dr. Paulo Fontes os cum. em geral e tambem da pouca produ-ze milhões. Emquanto is- Avemda Ltda. primentos do "Correio do Povo", ção daque1a Casa, cuja maioria perso, o comercio e a indus- '

tence as seu partido, estuda o ilus-tria vivem' estrangula-
. ,tre representante catarinense a si-dos pelos fisco e o povo Natural.·zaço-es naArgentl·na tuação do cQmerció e industria afli-cada vêz mais tem que tos pela crise economica e o clamorapertar a cinta pela falta do povo pela carestia da vida, 'plei-e alta dos generos de SÃO FRANCISCO, 18 - (C. P.) _ Com refe- teando como remedio a liberação,primeira necessidade. ,rencia as noticias veiculadas por alguns jornais so� com a extinção das comissões de-x- bre naturalização de estrangeiros tenho o agrado de preço, e1'c. da qual decorre a inati-A politica estadual pa dirigir-me V. S. cumprindo instruções da embaixada vidade das massas trabalhadoras.rece que tambem não de meu país para deixar perfeitamente declarado que

'

"As estatisticas de 1947 - diz oanda as mil mal'avilhas o anteprojéto de reforma constitucional da naturllli. orador - acusam o Brasil como senpara o PSD. Uma, serie zação obrigatoria dos estrangeiros com dois anos do o país do mais baixo nivel, comdesmandos dos chefes e d'e residencia na Republica Argentina em caso de apenas 31% de população ativa, conCh�fetes, a divisão terri· ser aprovado pela Constituinte, somente será apli- t1'a 69% de população inativa".tO�Ial e a fp.lt� de .cum- cada aos estrangeiros ,que futuramente ingressem no Quer isso dizer' que, de cadaprlmento de compromis- país e não nos atuais residentes na Republica. - 100 habitantes, apenas 31 prOduzemsys'taSBumidos no ultimo' Saudações cordeais - Rodolfo Benjamin Serigos - e 69 vivem a custa do trabalhop elo, tornaram geral a 'Consul dd República Argenlina. daqueles., /

POLITICA

FALA A CLASSE CONSERVADORA
E continua o orador:
"Tambem poudera, quem é queainda vae aventurar-se a estabelecer

uma lavoura, um comercio ou uma
pequena Índustria e expor se a todos
os riscos e chicanas, as fiscalisaçõesmunicipais. estadoais, federais, dos
institutos, do Ministério do Trabalho
das Companhias de Seguros, dos ca

. lotes, dos golpistas e das despezasde nutureza inconfessavel, sabendo
de antemão que não escapará de
ser apontado como explorador insa-
,ciavel das necessidades gerais e co.
mo responsavel pela situação de di
ficuldades em que sé debatem to
das as camadas da população? Não
existe a lei do menor esforço quelhe proporciona a possibilidade de
ganhar muito mais dinheiro, bastan
do «cambiar» ou «ignorar»\ alguma
coisa, com direito, ainda, de «bancar»
colarinho duro � café p'ra cima dos
trouxas que· ainda trabalham se sol
a sol e que cotribuem, assim, hones.
tamente, para o engrandecimento e
o progresso da nossa querid� Patria?"

Comentando a noticia de que o

(CONTWUA NA 6. PAGINA)•
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CORREIO DO POVO Domingo, DIA 23-1-49

DA DI§§OLIHÇAO
Art. 7. - A dissolução da sociedade se dará

i1ia;�����

quando o numero de socios for de menos que set� IVI" to'
.

r ."o La Z'
.

I

(7). Neste caso a assembléia decidirá sobre os livros
Za r IS ..

e bens da sociedade.
-

Loja e EXPOSiÇâO:.
.

F a b r i c a :
�

DAS DISPOSICOES GERAIS I Aven. Getulio Vargas, 79 .Rua Domingos
da Novas/a �

Art. 8. __ 05 festejos da sociedade serão diri JARAGUA DO SUL -I- SANTA CATARINA
100

gidos por uma comissão, composta de quatro (4)
,

membros, os quais serão eleitos cada ano, na prl I
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

meira assembleia geral ordinaria. I§ 1. _ No impedimerito do respectivo membro Espelhos.e
Vidros para Janelas e Outros Fins.

deve nomear-se um socío que o substítue,

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Art. 9. - Os couvidados terão ingresso gratuito. Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

Art, 10 - A joia bem como a contribuição men-
'

sal á pagar podem somente ser estipuladas e modi _
.

Executa-se serviços de estofamentos em:

Iflcedas por resolusäo da assembleia geral. �,!�, trolíos, onlbus, automoveis etc..

Art. 11. - Todos os cergos da sociedade são lf2!W.!�rwrr'WZJ).mms�m?2:-mzn�J

honorarlos. .

'r

��WJS��J�tl2

Foram apresentados, aprovados e assinado na

assembleia geral exrra-ordíneríe, em 1°. de janeiro
de 1949.

DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

�l;lEEIIiESIIEiE:'E!E!i=-i!!!&ll"E!ll!i!lI&!
__lII!!!i!E!!!-iIi!iii

I Dr. francisco Antonio Piccioni I
I MÉDICO I

Formado pela Faculdade de Medicina da IUniversidade de São Paulo.

I Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de I
I Misericor�ia de São Paulo ii;

II t_:I::j ii
CLIN I C A G E R A L ;. C I R U RG'I A I

!I .:::o 00 .... :: I Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas

Iii � §. w II -� e externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins"

ii C;"'" ... ii I. Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venéreas - Doenças da

ii g §. • I!

I"
péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

II �. � �rc j:.l.� ESPECIIALlSD�A �M MOLESTIAS DE CRIAN�AS. Iii _ ;:. tl.. i.:i:. I
Couso tas 18rlamcutC.m Coropll DO 2DtIgO

·.i.i:
v.J IP 80spital EvaDgeli4�o
g O � �ii I

::i ..i. �. � ...., H I-n
HORARIO: DAS 8 Às 12 B DAS 2 Às 6 HORAS

...

ii �. � �
..,

ii. ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA Iii'i:::i a Q.. �
..

ii -- CORUPÁ :-: SANTA CATARINA
Oll) W:: I!I ;; I:z;j tl.. l!J li _Ii!!!!IJaliI '_II lmllBli;;;;;I_IIIEII_iEEI

:: - o·P'" ::

;,.I.:! e t-f l1li H

_:;::.. � ., ,,, i.·.iii � � :1

�

ii :;;.!iI) e O ii ii CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, li

ii � 'i: ,. li !I moderna e primorosamente instalada do ii

l::...:�::.
I o '-4 li fiDR. SADALLA AMIN ii
� � .

� 11 It éONJUNTO DB APARBLÚOS MODBRNOS, UNIC? NOS ii
ii

':'"" CD
.

� ii!i . ESTADOS DE SANTA CATARINA B PARANA li

II :;:; : !! II «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li
:: 11'>0- !! �ORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora,.malcada: 4 ii

_ .Joinville - ii

ESTATUTO
SOCIEDADE RECREATIVA "AURORA"

Rio do Cerro - Jaraguá do Sul • Estado de . Santa Catarina

§ÉDE E FINS DA §OfJIEDADE

Art. 1. - A Sociedade tem a sua séde no lugar
denominado Rio do Cerro, Munlclplo de jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina e tem ror fim recrear

os seus associados com partidas dançantes tiro ao

alvo e outros próprios desse genero de ass�ciação.
DA DIRETORI.&.

Art. 2. - A Sociedade é dirigida por uma Di-

retoria, composta de.-

1 1 Presidente
1 Vice-Presidente

) 1 Secretario
I 1 Tesoureiro

§ 1. - A diretoria é eleita bienalmente em As

sembl�i� Geral a r.ealisar-se em 1. de Jan�iro por
escrutlnío e com SImples plurali-dade de votos.

§ 2. - Compete ao Presidente:

a) --:- Convocar e presidir as reuniões e as

sembleias ordinarias e extra-ordínaríae:

b) - Por o pague-se nas contas conferidas

e achadas certas por ele, Presidente" e autorizar os

pagamentos delas, com a sua assinatura:

c) -- Desempatar com o seu voto nas vota

ções em caso de empate:
d) - Representar a sociedade em Juizo e

fora dele..
§ õ. - Compete ao Vice-Presidente:

a) - ôubsürulr o Presidente em) caso de

lmpedimento deste.

§ 4. - Compete ao Secretario:

a) - Ter a seu cargo toda a escrituração da

Sociedade, bem como a sua correspondencle e o li-
vro de protocolo:

.

.

b) - Convocar, por ordem do Presidente- os
membros da Diretoria para as reuniões e os -só�ios
pera as Assembleias.

§ 5. - Compete ao Tesoureiro:

a) - Receber e guardar as jóias" rnensall

dades e outros dinheiros da Sociedade e ter sob sua

guarda o livro Caixa e relação dos sócios:

b) - Pagar as contas que trouxerem a au

torização do Presidente:

.

c) - Fornecer minuciosa declaração ao Pre-

sldenre, caso este assim desejar:
. d) - Apresentar anualmente um balancete

de movimento de Caixa.

DOS SÓCIOS

rão lugar em 1°. de Janeiro de cada ano. Nelas se

rão epresentedos e balanço geral do ano passado,
dado por protocolo, e serão tratados demals lnreres

ses da sociedade. Bienalmente serà feita o descargo
da diretoria, devendo ser eleita e empossada -nova

diretoria.
Art., 6. - As assembleias gerais extra.ordlna

rias podem ser convocadas:
a) - Sempre que li diretoria o houver por

necessarlo.

b) - Caso dez ou mals soclos, apresentarem

por escrito, uma proposta a respeito á Diretoria.

§ 1. - Para todas as assembleias gerals ordl

garias ou extra-ordlnarlas, devem ser convidados os

socíoe, havendo publicação da ordem do dia com 15

(quinze) dias de antecedencia, na séde social e pelo
perlodlco local.

., § 2. -, A votação nas assembléias gerais se

ra efetuada por meio de cédula e decidirá a maioria

simples dos presentes. Em caso de empate decidirá

o voto liIo presidente.
§ 3' - O aumento ou elteração dos presentes

estatutos serão executados somente se forem toma

das, por secrutlnlo, por dois terços dos soctos ins

critos e com direito de votos.

Art. Õ. - A Sociedade compõe-se de de homens

e moços que tenham alcançado a idade de 18 anos

e que gosam de bôa fama.

§ 1. - Para a admissão, o pretendente deve

dirigir-se por escrito ou verbalmente á um 'membro
da Diretoria.

§ 2. - Os Sócios ou os que 'vieram li ser só

cios, pagarão a joia e mensalidade estipulada pala
Assembleia Geral.

§ .3. - Constitue direito de cada soclo quite
com a sociedade: .

a) - Tomar parte nas Assembleias e suas

resoluções:
b) - Poder votar e ser .elegivel.

§ 4. - Os ôocios não responderão subsidia

riamente pelos atos e pela gestão da diretoria.

§ 6. - Ao ôocío assiste o direito de apresen

ar á Diretoria, por escrito, suas queixas sobre as

quals decidirá a reunião dos sócios, convocada pa-

ra esre firn. '

§ 6. - A pessôa admitida como socto tem o

dever de observar as disposições do presente esta

tuto, bem como as decisões da diretoria e comissão

de festas.
§ 7. - 05 associados perdem os seus direitos

como soclo por:
a) - sua retirada

b) - sua exclusão

a) - A retirada expontânea do socio deve

�ser comunicada ao Secretario, por escrito, pelo In
. teressado e perderá oe seus direitos nos bens da

sociedade, I
b) - A exclusão do socío terá lugar:
I - Caso o soclo, nos dias festivos da so

ciedade não se comportar devidamente e desobedece
as disposições da comissão de festas: ,

II - Caso o socio proceda contra os inte

resses da sociedade ou desatente as disposições do
presente estatuto:

III - Ser o socio condenado por crime que
cometeu:

IV - EstaI' o associado em atrazo com as suas

mensalidades por mais de tres meses.

§ 8. - O socio eliminado por resolução da

Assembleia Geral, perde todos os direitos nos' bens
da sociedade.

DA DURAÇAo »À SOCIEDADE

Art. 4. - A Sociedade terá duração por tempo
indeterminado.

DAS ASSEMBLÉIAS

Art. 12. - Fica a primeira diretoria constítulda

dos seguintes:

Presidente

Vice-Presidente

- Arthut Gumz, brasileiro, Indusrrlal
residente em Rio do Cerro.

- Hardwig Volkmann, brasileiro, In
dusrlal residente em Rio do Cerro.

- Ricardo Gumz, brasileiro, Indus

trial, residente em Rio do Cerro,
- Ervíno ôchulz, brasileiro, lavrador,
residente em Rio do Cerro.

Secretario

Tesoureiro

Reconheço verdadeiras as firmas retro de:·

Arthur Gumz

Hardwig Volkmann

Ricardo Gumz

Ervino ôchulz

Iaraguä do Sul, 18 de janeiro de 1949

GUILHERME EMMENDOERFER

Escrevente juramentado no imped. do Tabelião

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisão de Ventre
e nas mólestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vomitas,

Pes a d e los, In dis S e.s t õ·e 5,

Colicas do FiSpdo, '

Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomaso, Mdo

Halito, Retenção de Bilis.
; -

Vende-se em tod. parte.
As assembleias gerais ordinarias te-Art. 6.

2

CABELOS BRANCOS

Voltando à sua cor natural.
�

Sem enxofre nem saIS de prata

Em poucos dies de uso o 01eo Mac Dir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo Mac
Dir não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura. Vegetal e perfumado. Combate

a caspa e detem a queda dos cabelos. Não

prejudica a permanente. À venda nas farma

eles, drogarias e perfurnarlas do Brasil. Aten
demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 26,00.

livre de porte.
Pedidos à Caixa .Postal, 4.272 - Rio, de janeiro-D.F.

REMETA-NOS O COUPÄO ABAIXO

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

Queiram remeter-me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. livre de porre, vidro do 0180 Mac-Dir

Nome
--- ... ---.---------------'t--------.-

..
_

Rua : No
.

Cidade
- .' -- --.- __ .. _----_. __ .. _-----_ _---------------.--- .

Estado --_."._-------------------------.-----------------------------------------.---

CP-l-JSC

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOs-. É À I

LOMBHIGUEIßA MINANCOßA'
Verrniíugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

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

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

remédios
.-

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

MINANCORA para o Sf'U tilhinho ..

E um produto dos Laboratorios Minancora
- jOINVILLE-

�------�
.. ,.'""_ ..

�-�-------
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CORREIO mrrovo

Conselho Regional de Engenharia e t?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::i\
if V. S. já possue seguro de acídenre pessoal ?�?? ii

Arquitetura da s·. Região II Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã H

E D I T A L
ii poderá ser tarde demaís It... H
li Preencha o coupon abaixo e peça informações ii

. , . II sem :compromisso â G. RODOLFO FISCHER iiPelo presente Edital torno público que o ônr, ii (Seguros em Geral) C. Postal 67 _ Jaraguá do Sul. liALFREDO CARLOS HANEMANN requereu a esre ti '

fi
IÇonselho !?eglíonal d,e. Engenharia e A�q�iteturaf' ul!1a !l Nome por extenso.............................................................. !!

Cartas, 1°. porre Cr$ O 60 por 20 grs. icençe e ttru o preeano para o ex.e�cl.clO pro IS510: ii ii'
Cartas. portes seguintes « 0'60 por 20 grs, nal de CONSTRuçAOspara oCmuDl.cIPIO �e jarag�a li Idade Resldencla liCartões postals simples « 0'30 do Sul, jto Estado de anta arertna, e acor o ii . _ ii
Correspondencle de cerarer social « 0:30 por 20 grs. com §DUnicobdo d Ar1t9·��o. dF� Decreto .N°. 33.�6d9'dde ii Proftseão :�M

.

« O 30 por 100 zrs. 11 de
.

ezem �o .

e oo, Ica�, POI�, convi a oe ii Cerzo iinnuscrttoe , . Õ
os profissionais ínteressedos, Ja registrados nesre ii õ..

iiAmostras • .« 0,30 por 100 grs.
CnEA

. . ii
O _ _ . :!Livros, catalogo, papeis de musica« 0,05 por 1 00 grs. K ., a se pronunciarem a resp�lto, J?ara o que ii cupaçoes asseseones: i!

Impressos « 0,20 por 100 grs ..
lhes é facultado o �raz� de 30 (rrtnta) d!as, a con- ii i!Jornais e Revistas « 0,04 por 100 grs tar da data da pubhcaçao do presente EdItal. !l liPequenas Encomendas « O 40 por 100 ars. Porto Aleare 8 da Janeiro de 1949 \} _ _ _ :::::::::::::::::::::.j..� , ti

50' "" t ••••_ _ _ _ •••••••••••••••••••••••••••

Encomendas comerciais « 2,00 por 50{) grs.
(ess) WALTER BOEHL

As, taxas e premios facultativos além das Presidente
taxas de franquiamento são: Visto

VALDEMAS GRUBBA

As Novas Taxas Postais
Franquia Local

Cartas . . CrS 0,40 por 40 grs,
Correspondencia de cerater social« 0,20 por 20 grs.
Cartões postals simples « 0,20

O FRANQUIAMENTO NACIONAL SERÁ:

Premios de registro normal pare cartas, carrets, cor
tespondencia. manuscritos, pequenas encomendas
e encomendas comerciais. . CrS 1,00

Premlos de registro modicos pare amostras, impres
sos em geral, livros, cat., jornais, etc ... Cr$ 0,50

Taxa de expressa . . . Cr$ 1,60
Taxa de Aviso de Recebimento na ocasião
de registro . . • Cr$ 1,00

Taxa de Aviso de Recebimento pedido
posteriormente

.

Preféito Municipal

Portaria de 11 de Janeiro de 1949

O Franquiamento para os paises que fazem C O N C E O E R
parte da união postal universal. Será o seguinte A contar desta data, o terreno abandonado e

Cartas 10. porre . Cr$ 1,50 por 20 grs. onde se acha sepultado VITOR ROSEMBERG, afim
Cartas porres seguintes « 0,90 por 20 gra .. de se erigir sobre o mesmo um túmulo, homenagem
Cartões posrals simples « 0,90 que a Prefeitura Municipal, pretende prestar ao pri-
Amostras 10. porre « 0,50 por 50 grs. melro Intendente de Iaragué do Sul.
Amostras porres seguintes «0,30 por 60 grs, CUMPRA-SE
Impressos - primeiro porre «0,50 por 60 grs.
Impressos - porres seguintes «0,30 por 60 grs. (ass) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

O ônr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal
de leraguã do Sul, no uso das atribuições que lhe

Cr$ 1,50 são conferidas por Lei, resolve:

Lei. II. 3D

36.000,00
14.000,00
10.000,00

« 17000,00
600,00«

Art. 2°. - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua Publicação, revogadas às dJsposições em
contrario.

.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 31 de

Dezembro de 1948.

(ass) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

E:2,--
__

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Sociedade Esparta Clube "YIEIRENSE"

.j Il '
:� (j

.J!.äIo.,;LI.a.w.m.;..I,;iL��I.U.LI.III
I A SIFILIS. SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCR'ÓFU LAS
ESPINHAS
FlsTULAS
O'L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR. Levo ao conhecimento dos seus associados que
CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO em assembleia Geral Extraord.narla, levada a efeito

a 9 de leneíro do corrente ano, foi Por unanimidadeO ônr, Waldemar Grnbba, Prefeito Municipal de votos reeleita a nove Diretoria composta de todos
de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições. os merr-bros que atuaram durante o exercício de 1948,'. .

Faoo saber a todos 05 habitantes deste Muni- com excepção do cargo de 10, Secretário, que foicrpio, que a <?âmara Municipal votou e eu sanciono substituido por Reinoldo Vogel respectivamente.a seguínte Lei: Os saldos em caixa acusaram a exísrencla deArt. .t· - Fica aberto P?r. conta l.O .e�cesso de Cr$ 1,524,20, do exercício de 1948 e mais Cr$ ..••arrecadação do corrente exerCICIO o credito suple- 6.249,60 em deposito bancario anterior.mentar de Cr$ .93.400,00 (noventa e rres mil e qua-
trocemos cruzeiros) destinado a reforçar as seguln- Vieiras, 15 de janeiro de 1949
res dotações do Orçamento vigente, OSCAR EGGERT
3.03,1 -- Material de exped.Ilvros etc. Cr$ 1.900,00. 10. Tesoureiro
1.24,1 - Custeio de veic., m6veis utenc. « 12.000,00
0.73,1 -- Livros e impressos « 1.600 00
2.94,4 - Sepultamento de indigentes « 500,00
8.11, t - Operarios para os serviços·

de ruas, praças e jardins «

8.21,1 - Operarios de estradas e pontes «

8.23,1 - Para o servo de estrado e pontes «

8.24,1 - Combustivel para o transporte
do pessoal e material

9.94,3 --'A quisição de placa

; .. ELIXiR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7. ANOS
VENDE·SE EM lÔDA PARTE.

Lapis C R n y O n
na

Gráfica Avenida Ltda.

FILMES
Kodak 6 X 9-120 e 620

garantido até o fim de
1960 Cr$. 15,00 só na

CASA REAL.

SACOS DE PAPEL
de boa fabricação

Vende-se na Soe. Grafica

V· d Um terreno com mais ou·
en e-se menos sele morgos, inclu

sive uma casa de madeira nove, possuindo tambem
larangelras, bananeiras, etc sito no lugar Morro da
Boa Vista. Informações nesta gerencía.

- fraqueza "eruosR e fsuolamento físico.-
(ASTISIA 10 HOMEM E IA MULHER)

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Dlét1co.

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

Caixa Postal, 2398 - Rio de janeiro -·Brasil

_Atenção
Levo ao conhecimento 'do publico que se acha

em meu poder um terno e algumas roupas, perten
cente ao Sr. Carlos Clellel, O mesmo tendo hipotecado
pelo valer de Cr. 460,00.

Aviso o mesmo, si dentro de 30 dlas não
vier retira-Ias perderá o direito.

Iaragué do Sul, 12-1-1949.

losé Lino Klein

,a' tlFJ#IIif?tc'Jlora'cPtIcPäOe
I ßRRICß Df MOUflS f CBRPlnJßRIR'

DE

Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
·

Rua Marechal Deodoro Fundos
Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss •

Dormitórios modernos e simples
Jogos para sala
Jogos para cosinha

Guarda roupas colonial
Guarda roupas pa�a cdsal e solteiros
Guarda comida e guarda louças

Bufes e penriadeiras
Cadeiras-Mochos-Camiseiros
Camas-Taboas de lavar roupa I

liA' ..e n-'lll\ "O :e,;;JZs '41All -.-r.-1Ik $ifIIiiiII'Vf"" I'e , .., __ •

NUNCR EXISTIU IGURL

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

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

CASA TOB IAS{A
QUE OFERECE O MAIOR SORrrIMENTO ... -

.. . A qUE s6 VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

• A UNICA QUE _NAO TEME CONCURRENCIA ...

-

1i111.8•••ele••IS E IS•••IlGEllte.
CaIIIlIM•• II II••• " E.e<>D<>

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 SAN T A C A T A R I N A_JL J AOROAGlJ Á. DO
,

SUL

•

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN Fl AM ACÖ-e S,
C C C t I R A S,
F K • E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.
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OORREIO DO POVO - Domingo, DIA 23-1-49 :- . 4

Ema Cassati Gretter. Idem.
-

{1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�l1260 - Vitorio Cassati-italiano transf. imp. ter- i: II

reno sito em Retorcida vendido a Maria Cessen '.1.1 PORQUE DEVE SER USADO O i.:;:i.;Nones. Idem. '

REQUERIMENTOS DESPACHADOS 1261 - Vitorio Cassati·italiano transf. ímp, ter- !j... l.::. FILTRA-SON DA METROPOLE? 1:.1:.reno sito em Retorcida, vendido a Angelo Cassati
918 - Carlos G. Iarck-bres. alvará de Habite- Menell. Idem. :: t: _ Porque: é o substituto eficiente iise, para alugar sua casa, sito a rua D. Pedro II, 1262 - Vitorio Ceseen-ttelteno Transf. lrnp. ter. ii da antena externa, sendo colocada no inte- iinesta cidade. Como requer. reno sito em Retorcida, vendido a Catarina Cessatt 11 rior do radio em qual quer posição sem !l920 - Edgar Berg-bras. Alvare de Habite-se Wanderwege. Idem. ii mais despezas que o seu custo. iipara alugar sua casa sita a rua Mal. Deodoro da 1263 - José Ponsreín-bree, Transf. imp. terre- ii 2' _ Porque: prolonga a vida do apa- ii

Fonseca, nesta cidade. Idem. no sito a estrada Jaraguá vendido a Luiz Iarck. ii relho, visto que o conserva na temperatura II922 - Edica Dorote M. Hermann bras..Alvará Idem. .

normal, evitando graves defeitos, tais como !!de Heblte-se para alugar sua casa, sita â rua CeI 12é3 - João Baptista Rudolf-bras. Baixa írnp. aqueima de valvulas e transformadores. i::.!i::.iProcopío Gomes, nesta cidade Idem. sobre mercador de gado, visto nao querer continuar 3' _ Porque: evita as grandes ampera-925 - Paulo Bolo-bras. Alvará de Hablte.se no ramo. Idem gens produzidas.pelas faiscas e todos os ::para alugar sua casa, sita a rua Rio Branco, nesta 1265 - Rosa Teixeira- bras. baixa imp.. de ne- atrictos atmosféricos levando a segurança iicidade Idem. gocio de Gensros Alimenticios sito a estrada Nova e a tranquilidade ao lar. II943 - Paulo Plastwlch-elemêo Alvará de Ha- Idem. ii 4' _ Porque: Controla e limpa o som, iiblte-se pera alugar dois apertemenros de sua casa, 1266 - Sociedade Industrla "ITA" LIda. Baixa ii proporcionando maior alcance e volume a-o nsita a rua Mal. Deodoro Idem. imp. de sua imp. de sua serraria sita a Estrada ii de uma recepção nitida e isenta de inter- ii946 -- Guilherme Finkbeiner-bras. Alvará de Itapocusinho, nesre Municipio. Idem. ii ferencias estranhas. liHabite-se pera sublocar uma casa, sita a rua Mal. 1267 - Arnoldo Hornburg-bras. Transf. irnp
...::�l.:: 5' - Porque: Faculta a locomoção da. iiDeodoro da Fonseca. Idem. terreno sito a estrada Rio Cerro, vendido a Hedwlg aparelho para qualquer compartimento do ii996 - Alberto Marangoni -bras. Hablre-se e vis- Hornburg. Idem.

i.:::::.!::::.
predio e para mudanças. litoria em sua' casa, recentemente consrrulda á rua 1260 - Bruno Glasenapo por procurador transf. 6' - Porque: a ANTENA DA METRO- iiBarão Rio Branco, nesta cidade. imp. terreno sito a estrada Ieragué Esquerdo, vendi- POLE'É UM FILTRA-SON DE GRANDE EFI- ii1008 - Paulina Wacholrz-bras. Alvará de Ha- do a José Ribeiro. Idem. ii CIENCIA quando ligado em conjunto com á iibitde-seldPara alugar sua casa sito a rue Felipe Sch- 1269 - Leopoldo BaerwaIAd.hras. Tdran.s�d· imdP. ;.::i Antena externa. iimi t.' em. terreno sito a estrada Ribeirão urora, a qum o e!! Preço Cr$ 50,00 livre de porte. ::1028 - Carmelita de Araujo-bras. Alverá de Henrique, Laura, Irene e' Arno Fischer. Idem.

. li Pedidos a: lihabere-se pera alugar um quarto de sua casa, sita a 1270 _ Rudolfo Baerwald-bras. transf. Imp... ..

rua Exp. Cabo Harry Hadlisch. Idem. terreno sito a estrada Ribeirão Aurora, adquirido de !i Olympio Leite ii1039 - !Jaulo Plestwíck-bres. alvará de habl- H' L I A o F' eher Idem ii Caixa Postal 5351 iienrique, aura, rene e rn IS
" .' I

ii
Rio de danel'ro :.:.'.:.re-se pare alugar um apartamento de sua casa, sito 1271 - Henrique Franz-bras. Baixa irnp. sobre ii

iia rua Mal. Deodoro Idem. carro de lavoura, vendido. para fora do Municipio. \.:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�...1047 - Helnz Koppmenn-bres. alvará de para Idem.
alugar sua casa, sita a rua CeI. Procopio Gomes. 1272 - Edmundo Fischer-bras. baixa imp so-
ldem. bre moinho de fubá, sito e rua CeI. Procopio Gomes

1049 - Leopoldo Volrollnl-bras alvará de Ha- de Oliveira, nesta cidade. Idem. .

blte-se para alugar sua casa, sita a rua Blumenau, ,1273 _ Erich Koch bras. licença construir mau-
nesta cidade. Idem, soléo na sepultura de José Koch, inhumado no ce-

1062 -
-

Leopoldo Seidel-bras. licença transferir miterio municipal desta cidade Idem. �20 melros' pera baixo, a represa existente no rio que 1274 _ Ermenegildo Manfrini-bras. licença erra- �
movimento sua industria, sita a estrada, Isabel, no vessar a estrada com uma valera de agua em sua �distrito de Corupá. Idem. propriedade, sita a estrada Tiffa Martins. Idem.. �\

1078 - José .M. Muller-bras, Alvará de Habite, 1275 - Weiler & Schwartz-firma bras. Balxe
se pera alugar sua casa, sita a rua CeI. Procopio imp. sobre Olaria sita em Garibaldi a estrada lere
Gomes de Oliveira Idem. guasinho. Idem.

1111 - Procopio Pereira Lima Junior-bras. 1276 - José Antonio Passerino- bras- res. em
Alvará de Habire-se pera sua casa, sito a rua Presl- Ioínvile baixa imp, sobre Agiota, virtude não .t�r•

dente Epltaclo Pessoa Idem. ter mais nenhuma :transação pedente nesse Munlcí-
1155 - Posto leraguá Llda.-Firma bras. Alva- pio, Idem. �rá de Habíre-se para o Posto, sito a rua Mal. Deo- 1277 - Hiendlrnayer Irmãos-firma bras. baixa

doro da Fonseca. Idem. lrnp, sobre oficina de "Artefatos de,">Metais", sila a
1172-;_ Arnoldo L. Schmidt-bras. Alvará de rua Benjamin Constant, nesta cidade.1 Idem. .

�Habite-se para sua oficina mecâ!lica, sita a rua Mal. 1278 - VVd. Oscar Mathias-btas. Baixa imp
Deodoro da Fonseca. Idem sobre fumos e bebidas. Idem.

1177 - Emil Petersen-bras. Vistoria e Habite- 1279 - Vva. Frederike Vasel Burow-bras. Bai-
se para sua casa recem·construida sita a ma Ben- xa imp. sobre oficina, por não mais desejar conti-
jamin Constant. (Fundos) Idem nuar com a mesma. Idem.

. 1179 - Carlos Hass-bras. Alvará de Habite-se 1280 _ Reinaldo .U1rich-bras. Transf. imp. so-

para sua casa sita a rua Mal. DeoJoro da Fonseca. bre bicicleta adquirida de Helmuth Laube. Idem.
Idem 1282 _: Hildegard Klebert-bras. Baixa imp. so·

1180 Dante Schiochete-bras. Alvará de Habile- bre ofjcrna mecânica. por ter suspendido as suas
se para duas splas de sua casa sita a Avenida Ge- atividades profissionais.
tulio Vargas. Idem 1284 - IIca Rau p/p. Baixa imp. sobre Agiota.

1186 - Mario Longo bras. Alvará de Habite-se Idem. lii������:tt.;i1para dois quartos de sua casa sita a rua Mal. Deo- 1285 - Albano Kanzler-bras. Transf. imp. so·

I SEN H O RES. Idoro da Fonseca. Idem, bre bicicleta, vendido a Paulo Lenz· Idem. ....

1199 Max Bauer-Bras. requer isenção dos im- 1286 - Angelo Benelta-bras. Transf. imp.. S?- tr .. fi- 1TIDll'lllUl'�il-rllo 4Jlllo�postos na parte que cabe a Prefeituri! Municipal, re- bre casa de Generos Alimenticios, a rua Bemamm 'lJOmerCli21IDll!.e§ e 11 � U)l!. � �
tativo a Fabrica de Tecidos que apretente instalar Constant, vendido a Walter Picolli. Idem.

I antes de mandarem elaborar o' seusIa rua CeI. Procopio Gomes. "EM VISTA DO PA- ,

RECER CAMARÁ MUNICIPAL", "INDEFERIDO". Secretária da Prefeitura Municipal de Jaragua I ,. P It IE I I • I1211 -- Antsnio Klein-bras. Iic:mça mandar fa- do Sul em 30 de Outubro de 1948.

I queiram consultar .

zer reparos e pinturas externa em seu predio sito a
_

I MANOEL L. SILVA. Secretário A' Imex Inlernacl'onal Lida.rua Nereu Ramos. Corupá Idem
1212 - Waldir Maffezzolli-bras. licença mandar -

I tfazer pinlurél_ externa no predio de Inês Maffezzolli, ' que sempre será a vossa .prote ora
sito a Avenida Getulio Vargas. Idem.

!�i!!!ilQ!:Ii!EiI�!!ii!!!!:::miiEIIE!E!:IliI:!ii!!!!!!!ii!i!I!!!=:IEEI!!iiillliElFlj
em preços razoavelS.1214 - Belarmino Vieira Garcia-bras. licença iii

F b (M I
.

��7P???'''�''mandar construir uma casa de madeira na proprie- RI

res
Sezõßs, a árias, .. i!����.ms;JLLLD�;••,t0'1' 1'7 Impaludismodade de Rosa Garcia, sito a estrada Irapocú. Idem g, � Maleitas, Tremedeira

I
1227 - João Rodolfo Florencio Loss-bras.

III
-

íransf. i'mp. terreno sito a rua Domingos R. da No- - CURAM-SE_ RAPIDAMENTE COM -

.. ����@1@Y@)l@�!'@®!@)�@!'@�va, adquirido de Camilo Piazeira. Idem. 11:1'1' "Capsulas Ant,"seson.·cas Iii

�;. Adolf Herrn. Sc.hultze @�1�30 - Willy Sonnenho�l-alemão Licença man-
... �, �

dar pintar e reformar o telhado de um rancho sito I_�.·_ M a.nancora". � MARCENARIA EM GERALrua Cei. Procopio Gomes. Idem. IH
1235 - Hildebrando Klug�bras. licença mandar I'" Em Todas as Boas Farmacias m � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �construir mausoléo na sepultura de Valentim Kamim ..

Iii ti>. CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS @1e Julio Kamim, inhumados no cemitério Municipal III É um pr�duto dos Laboratorios MINANCORA ,II
�

Mantem um' estoque permanente de tod�s (�s tiPoS;desta cidade. Idem. 'Iii RI de Mobilias, especialmente para escrlÍ(JrlO. • •.

1276 - Carlos Hass-bras. Alvará de Habite-se II -Joinville - Sta. Catarina- III Ö O PLETAS DEPara sua casa sita a rua Cabo Harry Hadlich. Idem E:::1!_Il!!ii!!Em!ii!lE�!!ii\!i!!iI=!i�itl!!!ii!!!!!!=:!!i!!E:!!iEm!S1! •

IE'\ INSTALAÇ ESCM: ta
� Dormitorios, Salas de Jantar �1253 - Bonifacio Tomazzelli-bras. requer bai-
(§j C6pas, Escriturios, Moveis rusticos e outros. @}xa imp. sobre comercio varejista sito a rua Mal.

� !Deodoro. Idem.

MOVE,IS AVULSOS COMO:
., •

1255 - Kühn & Rengel-firma bras. baixa imp. rell'nl'es de Olhos OUUI"do" n!lr['z fi1ruanta Cadeiras
de seu estabelecimento sito a rua Mal. Deodoro, nesF b u U , DU." U ,u

ß::! Poltronas fixas e giratorias. !ilta cidade. Idem.
� Mesinhas de c.entro e para radIO @1256 - f1lemente Schmitz-bras. transf. de sua Dr. Arn'linio Tavaw8s \21 E entre mUitos outros. a

�fabrica de vinagre, estabelecida a �strada Ilha da Pofessor Catedratico de Biologia do Institfuto de Educação de Florianópolis � Caixa Registradora marca "RECORD"
•Figueira. Id"m. Ex·Chefe GaS serviços clinicas e clrurglcos da_ especlc,lIldad.no· '

Afamada peta .sua etici�ncia, sub�titu..

Hospital de Caridade de Florlanopolls.
d R t d d12"'7 - Oswaldo Bloedorn pal'xa I·mp. seu ne- RI d J' I· in o as CaIxas eOls ra oras e

ii
U

Assistente do professor David Sansan. no o e ane roo re) D'

gocio, sito d estrada Jaraguasinho, neste Municipio. 'Ex.lnterno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio d. Janeiro � elevado custo.---------
1258'- Schulz & Cia. Ltda. baixa imp. dos li Toda a Mereadoria á proRta Entre,ga �seguintes veículos:- 1 motocicleta, 1 bicicleta, vendi- formado pela faculdade de Medicina da

I RUA RIO BRACO, 964 - TBLBFONB, 73
••da para tora do Municipio. Idem. Universidad� do Rio de Janeiro

Jaraguá do Sul Sta.' Catarina1259 - Vitorio Cassati-iraliano transf. imp. teã- BL U MENAUSTA. CATARINA
talllft'\l.:i\!�QIIIÃ't'êl!�IR\IIft'\"'I.:i\!tS\Ift'\IIA@J®@l�@Jreno sito em Retorcida, neste Municipio, vendido a ����_��)W��IS(�. ,

Pmf�itura MuniGi�al tl� Jar��uá �� �ul

•

MÃE! FILHA!O AVO!
"%j
� = TODAS DEVEM USAR�
CD ca..::l

fLUXO-SEDATINAc.. t'D�
� f"')
� = (OU REGULADOR VIEIRA)::r
� e A MULHER EVITARA DORES'O
CD\
o -=

ALIVIA AS CÖUCAS UTEßINAS�
.,

� I» Emcte,a-s.'com vantagem paraO
'" ., �ombater a. Irre,ularidades das'O
� t'D funç6e. peri6dicas -da••enhorasrJj ....
.....

e é Calmal'ite e re,ulador dessas
::E. funç6.es-

I»rJj

FLUXO-SEDATJ_NA§.
....

tI'l
,

'"

er' pela .ua comprovada .ficácla •
Q..

multo receitada. Deve .er u,P.CD

��
com confiança�

.....fIl

FLUXO-SEDATINACD �
S ....

= . IICONTRA"S. Iii TODA P.lRTE
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CORREIO DO POVO 5- Domingo, DIA 23-1-49 -

falaßcia �a fabrica �I Calça�os Vara S.A. E D I T A L
Imp1!sto sI Tabacos e Derivados

e si Bebidas Alcoólicas

De ordem do snr. C ole
tor, torno publico que no

corrente mez de Taneiro,
arrecada-se o imposto acima,
reterente ao 10. semestre do
corrente exercicio.

Os Contribuintes que não
fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazel-o
no proximo mez de Fevereiro
com a multa de 20%,

-

Exgorados os supra cita-

r==Tran�;�'��ra�"jara�uainii='=�� �f;�if�f!:if.:�g�������
Tosses

HORARIOS ELEODORO BORGES ResFri�do.
JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU

• escrivão Bronquite.
Partida as 6,25 horas Ohegada as 10 horas Escrofu'ose
Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. V.·stas da cídade Convalescenças

A GEN C IA VINHO CREOSOTADO PRODUTOS DA:
Estrada Itapoeü-Hansa - Jaraguá do Sul Vende-se na Grâfica É UM GERADOR DE SAÚDE.

Inôusíría de Calcado§�i:::: _ )} Avenida Ltda.

I Ir � 17 - c' �........................................................._ :...............................
��� \.lIr([))§CllJl l.lrm21.([))§ ,;j}o ßlo
: ure seus males e poupe seu \

k
CAIXA POSTAL, 11

��®r®�@'!@@Jt@)�@!@)®'t®®"!"®�@!®�@!@)®� bom dinheiro comprando' na JARAGUÁ DO SUL· S. Catarina

i Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados !J1ll FARMACIA NOVA; �....rhJlliC#4"

�.
TODA.S A§ MOLESTIA.S DO ßPRRflUO RfSPIßBIÓRIO �

••:: d�::.�::::;·o::::.n.
Encontram alivio· imediato com v uso do � to na p�aça e oferece .seus arti- dll':================I'IIE� gos a preços vantajosos,

.••:::1 �
-

I
I n C O m p á r a v e 1

�
Ru. Mal. Doodom, '" • j"..... iF"� l I� � t rF "'1i

� Pl!itorill dI! Hogieo Pl!loll!lßl! � ,=, 116 �!�!�:���o -II IJ
��=::,��=�;�r::==� iGe lo?! .11 S ii

Rua Marechal Deodoro, N. 168

II R li

/�J�ehld"BO��a���1 .�� ��IIN
SEDE EMl ITAJAf ��

:��:

110" FI�����' C����I-DE li E ii
Fundado e 23 de fevereiro de 1935 ii ii BATERIAS E CONCERTOS DE iiN ii

!-�-�-�!-�g-E�"�-IA-S-E-M-:
-._

�::�����NTEGRALIZADO �:: ��:56�:�66:�� ij:::::::::::J,J PNEUS. tl .J!
����e:eau AGENCIA: Jaraguá do 'Sul I

.

i���!
Norte Rua

��d.�!::r�:��:��:��I�fon� 131 �E;::E��:;:���;:�:��:��::�
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran" ICuritibanos dCambirela ças, escontos, empréstimos, tinanciamentos mediante cau-

Campos Novos ção de titulas comerciais, passes, etc., 11
�fo�fa��polis Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS: �
Gaspar Á Disposição, -'SEM LIMITE, com retiradas IIbirama livres, íuros 2°/0 ala.Indaial
Ituporanga. «- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,
Jaraguá do Sul juros Doío ala.

I
Joaçaba «- LIMITADA PARA PARTICULARES,
I.�;:��e até limite de e-s 100.000,00,
l:ages juros 4% a/a.

I
�rl:aans «- LIMITADA ESPECIAL, até

Piratuba Cr$ 60,000,00, juros 6% ala.
Porto União NOTA: na modalidade "Limitada Especial"
Rio de Janeiro as retiradas de mais de Cr$ , .

I
Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas me-Rio do Sul di t

'

"dS. Francisco do Sul .

ian e um aVISO previo e 10 dias.
S. Joaquim Com AVISO de 60 dlas - Sem limite, juros 6% a/a.
Taiõ « « «90« -« « «6 1/2% a/fi.

I Tijucas « � «120 c -« « « 6% a/a.Tubarão Prazo .FIXO de 1 ano - « « « 6% ala.����::ga Deposltos PopUlares, juros 5% ala.

I
Videira NOTA' nesta t' ltlré d.

. c�>n a, s,o se perrrn Ira retira as sema-
nats, ate o maximo de Cr$ 6.000,00.

ABRA UMA CORTA RO '"I N c O" E PAGUE COM CREIUE
1!����������iE�1l

Aviso que tendo sldo declarada por sentença
do M. Dr. Juiz de Direito desta __ comarca de 6 de
Dezembro de 1948, a falencia da Fábrica de Calça
dos Vara S. A., estabelecida nesta praça, à rua Mal.
Deodoro nr. 1011, e que, tendo sido o signatario
desta nomeado síndico e prestado seu compromisso,
estará diariamente no escritório da falida, no ende
reço supra-citado, das 10 às 12 horas, para erender
as pessoas interessadas.

Jaraguá do Sul, 7 de Janeiro de de 1949-

Iulio Zacharias Ramos

Jaraguá do Sul á Blumeuau

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, D de Taneiro
de 1949

-=---------_-------,- .".. �.""-�. ------------

i"';I:�i:��;

;
,

•

/'�'

� �1'Go'COCO; .....-------�

Dr. Waldemiro Mazur8c�eß I

e.SA 81 SaU81

rc=��;�';'d'�=p�;;l
II Rua MI. Deodoro N. 136 II
!i Telefone N' 39 • C. Postal, 19 ii

.il JARAGUÀ DO SUL. ::.1!.'Santa Catarina

iiASSINATURA ANUAL ii
e-s 35,00 ii

!!
DI". GER.NTE I!

Ü::::",,:,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::JJ
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êxito DIS:

FR�COS E ANÊMICOS I

I
� ��mer�iall�a,
Escrituração Mercan- .

tíl » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturali
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

"���CfIlIJ'IIfI!�·1I fa�ri�a �� ferramenta� ��ri��la�
t PEDRO DRENGEL i
t

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 183-

iJARAGUÁ DO SUL - STA. CA'CARINA

Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas

b
agricolas pt?ra uso de lavouras,

comO::JMachados. Enchadas Foices etc.

v�;;.:__=.idO:

•

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

pRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS' DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

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

- R.A lOS X-,
Diretor Médieo do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

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

I - Raios I�ra-vermelhos e azuis.

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAOUA DO SUL A ftUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO ono WAG�ER)
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a�Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para Soalho, Messe para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Locais
INIVERS4RIOS Rainha dos -Ex-Combatentes

Dia 12 fez anos a sra,
Magdalena Braga esposa
do soro Lauro Braga.
- Dia 14 a srta Lour

des Ramos.
- Dia H� o snr. Gui·

lherme Schmidt indus
trial, e o jovem Heitor Pe·
reira.

- Dia 21 aniversariou
se a prendada srta. Agnes
Ema Br·ückheimer pres
limosa Agente postal na

Vila de Guaramirim onde
conta com grande número
de amizades pela simpatia
que possui.
- Aniversariam-se em

I
-

data de hoje os srs. Oscar
Meister, e Dr. Paulo Me
deires advogado em Jo
invile.

- Dia 24 o sr. Paulino
Natal Bonin; ri sra. Clara
Pedroni esposa do Sr.
Pedro Padroni; a sra.

Olga Cardoso esposa do
sr. Hermilio Cardoso e

ainda a sra. Milda Vogel
esposa do sr. Eugenio
Vogel.
- Dia 26 a sra. Ruth

Camara esposa do �r. Dr.
RenatoCamara residente
em Blumenau, Osni Mül
ler e a sra- Tecla Rein
hold esposa sr. Ervino
Reinhold.

- Dia 27 Elvira Rau
filhinha sr. Waldemar
Rau.
- Dia 28 a menina Re

nita Wolf.
Aos aníversaríantes da

semana os parabens do
"Correio do Povo"

Damos ao lado

o cliché da senho

rita Elvira Gaulke

um dos belos or

namentos da so-

ciedade leragua.
ense.

.

A nossa home

nageada foi eleita

rainha da seção.
local da Associa

ção dos Ex-Com

batentes, em uma

das ultimas festi-
,

vidades daquela
slmpatica
rnlação.

agre-

INFORMAÇÕES UTEIS

OBRIGAÇÕES DESTE MEZ:

OOtU�!${����:�OO�·!\7)R��OO
.

ImEI IßTERßH[IDßHL LlOH.
Avenida Getulio Vargas N. 220

-
. .

(Vizinho do Escritorio da Auto Viação Catarinense

e o despachante Snr. Walter Janssen)

•••IIARIA E 11".81 III ••••e.
"

Especialisado para: ARTIGOS DE ESORITORIO E ESOOLARES

'•••ElleS IM GEIUltl
Sacos de Papel em grande escala

OO�fã� J?400�:��fM!\7)R JJWl�m

Imposto Sindical. E' pago por aqueles que
exercem atividade comercial ou industrial.

Imposto sobre a renda. Será pago neste
mês se o contrfbuinte quizer obter 5% de desconto.

Patente de Registro. Até 28 de Fevereiro
proxírno devera ser solicitada a sua renovação, sen
do que o seu pagamento poderá ser efetuado até ,..

31 de Março ..

Melhores inforrneções com os escrltorlos de
contabilidade de A COMERCIAL LTDA., e FRAN·
CISCO FISCHER

Na Prefeitura pega-se o imposto de licenças
de veículos (automoveis, motocicletas, bicicletas,
carroças.)

Na Coletoria Estadual pega-se o 10. eernee-

tre do imposto de industrias e profissões sobre
bebidas e fumo.

EDITAL
De ordem cio Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Janeiro, ar

recada-se na Teseu
rarta da Prefeitura

Municipal de Jara
guä, do Sul e na

Intendencia de Co
rupä, o imposto de

LICENÇA
(Automoveis, biciCletas,
motocicletas e carroças).
Não satisfasendo

o pagamento no re

'ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
'I'esourarla da Pre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
4 de 1 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

..

---------------------------------------,------------------------------------.----------------�-----------------

(()). §at�ã(()) .

(Marca Registrada)

Virgem) Especialidade
dIa CllA� WETZIEt llNIDHU§IllAl = JOllIDlfBRe

NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA!

D Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei
ras, Jaboticabeíras, etc. - Roseiras, Dahlías,

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

r""am Catalogo Ilustrado n
LEOPOLDO SEIDEL - Corupá U

• *-===••P. .

li D•• R�n:�� c�ahe. II
ii n

li CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
·i! Com cursos de aperfeiçoamento no li
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Bueno. Aires. ii
i\l Doenças de Senhoras - Partos - Clinica li
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
ii TELEfONE N. 3 ii
!! Jaraguá do Sul - Sta. Catarbla !!
::

-

s�ßÃ��'RCf""
. ..

ESPECIÄUOÀDt
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