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ANO XXIX - JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 6 de Março de 1949 Sta. Catarina � N.1.531

CRIMINOSOS IMPUN'ES A UDN em Luiz AlvesB,-Corupá. I - As declara-
ções de imposto sobre a Instalou-se domingo ul- curso pronunciado pelo Dr.
renda devem ser forne- timo o diretório da Sec. Luiz de Souza:cidas gratuitamente pe ção Eleitoral da UDN em "Senhor Presidente.las repartições arreca- Luiz Alves, munieipio de Senhoras e Senhores.dadoras. - Massaranduba.
II . Segnndo o regula- Estiveram presentes os Peço desculpas por fa-

Quando das eleil'õe� estrada. que mostra que os ino- mento, a repartição lan- snrs. deputado Artur Mül- zer uso da palavra após oY

d d t
- discurso final do Presiden-municipais, a U.D.N. fez A vitima foi a policia centes paga pelo pecador. ça ora eve pres ar ao ler, representando a Cornls-

te desta reunião. É que osum recurso contra o mas nada conseguiu. O que estou escrevendo contribuinte assistencia são Executiva Estaduel, ostécní .

t
- caravaneiros de Guaramt-Pleito realisado em 'Co- O sub-delegado estava não é confiança nem ligo cmea e orten açao na vereadores Dr. Wilfredo"

Ieit d d I
-

C I d P I rim', agora, me pediram in-rupá, alegando coação Impedido de agrr por por o que me acusam' ura as ec araçoes, Curlin, er oe e au d
das autorddades daquele ser irmão do agressor � Processo contra a calu- III - Os contribuintes Seara, Celeste Alquini e o terpretasse os seus senti-
distrito sobre o eleítora- o escrivão encolheu os nia que eles me querem que entregaram as' de- sr. AnlAnio Ayres dos San- mentos nesta. localidade.
do.

_ braços- fazer não faço e se eles clarações para as paten- tos, representando o diretó- Não sou udenlsta mas
O recurso não foi pro- Veio ele então a Jara- querem saber da admí- tes de registro até 28 de rio de Ireíeí, os snrs' Jacob sou grato a esta gente!

F .

d Emquanro de outras cor-vído, visto que a prova guá para pleitear justiça, nístração de Oorupá que. e.vereIro. po em pagar ôpézle, presidente do dlre-
não foi suficiente, J'á que, mas tambem nada con- o Luiz de Souza, presí- o Imposto este mês sem tório Luiz Alv. Anibal Gaia rentes partidárias só rece-

It O f· bi desfeitas e desconsíde-diante da pressão e ne- seguiu, procurando então dente da Câmara que ê mu a. s que não ize- e Narbal Alves de Souza,
M d l-rações, foi do meio dos u-gativas das autoridades, o advogado dr. Luiz de criado do Artbur ueller, ram as ec araçoes na- alem do sr, Paulo Wagner,não poude aquela ser Souza. que mande a Câmara Mu- quela êpoca tem que pa- Rodolfo Iahn, presidente denlstas que se me esten-

1
.

t deu a mão que me elevoufeita. E'stava ele no cartório do nicipal fazer uma slndí- gar os emo umen os com do diretório de Massaren-
á- Presldencle da CâmaraOs fatos posteriores, tabelião Mario Tavares cancia do que fiz - que 50% de multa. duba e todos os membros

vem, no entanto, confir- passando a procuração, nunca fui ladrão e que Y. Guaràmirim. O alistamento do mesmo diretório. Por Municipal de Jaraguá po
mar as alegações do quando dali, a barba das nada acham contra min eleitoral está aberto. convite especial tambem slção essa da qual os meus

Ih toríd d f' q e 't do o hec
.

.

Nd' esteve presente o sr. dr. detratores e os despeita-recurso e por aos o os au on a es, OI arranca- u o sc n em aqui um os proximos nume-
dos procuram me desalo-do povo e das autorida- do pelo sr. Prefeito, co- á muitos anos. E como ros daremos modelo -de Luiz de Souza, presidentedes superiores, até que locado num automovel e nada achará demals por- requerimento para alís- da Camara Municipal de jar mas sempre, felizmente,

pontolchegaram as amea- levado para Corupà que nunca fui ladrão ena tamerito � também para Jaraguà e tàrnbern do PRP. com o maior fracasso pera
ças, arbitrariedades e Mais tarde escapou e tão que ponha o lombo transferencia de titulos. Presidiu o ato o sr. Ar- eles.
violencias das autorida- veio novamente procurar escondido. Vae ganha� H-Caçador. \ Não estamos tur Müller, que depois de por isso me sinto bem
des distritais, que tudo o advogado para reque- grande surra se pela leí habilitados a dar os es- dizer dos fins daquela con- no vosso meio e, ao en
praticam encorajadas por rer o inquerito, começan- nada encontrar contra eu clarecimentos. Manda- vençêo, mandou que fosse sejo de transmitir os agrediversas do municipio. do então novo martirio Mais qualquer calunia mos ao Ministerio do feita a eleição do diretório decírnentos do pessoal deA camarilha de Coru- para o pobre homem, ho- gue façam .de nov?a Trabalho, pedindo para daquela localidade apuran- Guaramirim, pela acolhlda
pá impera ali pelo ter- je aleijado devido a Ira- resposta vai no aVISO responderem diretamen- do-sé o seguinte resultado: que Luiz Alves lhe deu,
ror, pela impunibilidade tura e espancamentos re- quevou dar para eles" te ao amigo. Presidente Angelo Verglni: aproveito também perados crimes, pelo cércea- cebidos. O inquerito foi AVISO: A�ora chega. G Jaraguà. O '''visto'' no lí- vice-presidente, Luiz Leza- declarar de publico e bom
mento á liberdade dos uma cousa dificil, tais as Cale a boca. com voce

vro "Dlarío" deve ser ris; secretário, Alfredo Keu- som que admiro espetäcucidadãos e a expolíação dificuldades opostas'l>elo nao gasto processo nem feito dentro de 60 dias necke e tesoureiro o sr. los como este em que o
dos seus .direitos, sem sr. d�le_gad(), chegando com.�achorro da tua m�r-, ,.g.a-�1} eaeerrameu- Vicente Marangoni. Além povo animado de patrlorlster à quem pedir [ustíça. esse a contessãr que não ca. Se voce me caluruar to do balanço. É uma dessa 'mesa Diretora, o dí- mó,

-_

civismo e- bravura,O coletor federal e seu poude ouvir a testemu- outr� vez tenho bom re- exigencia da Lei de Fa _
retório conta mals os ee- vem pera a rua manisfesatmtiar apertam a gar- nha de vísta, 'porque es- medío para voc�. Se !�m· lencias e não do Oodigo gulntes membros: João tar a sua tendeneia politiganta dos contribuintes sa havia sido sequestrá- bre �e outro JornalIst� Comercial, sendo que a- ôcaburrt, Jacó Vavassori, co- parti,dária sem o minicomo agentes do fisco, da, Ignorando-se o para. mentiroso e. onde ele fOI

penas naquele caso po-
Antonlo Faurö, João ßerís- mo receio pela aplicaçãoo intendente distrital es- deiro! ! ! parar. O �VISO é tambem de haver penalidade. ta Dei Pra Marino DeI Pra da represàlfa dos"Dois pe-murra e espanca os lavra- Até hoje não houve pu- para o LUIZ de Souza e Antonio I�uiz Müller, José sos e das duas medidas"dores, deíxando-os alei- nição, devendo o inque- para o Paulino Pedri tam- Spezia, Laudelino Peixoto de que muito bem ��s f�-jados, e ameaça de rito estar dormindo em bem. Escrevam e assinem da Silva, Anol Derretti Ar-ll?u

o vosso cor�ehglOna·morte os que qualquer gaveta esperan- em baixo u

como eu fiz - tendo a arma falhado. tur Zapelini, João Ticoni. rio sr. farmaceutlco Nar-claman por justiça, em- do a prescrição do cl'ime, covardes. Não pensem I Interviram então populares, José Fortunato Heorich, bai A,Ives �e Souza.quanto o sub-delegado enquanto o criminoso vi- de mim o que voces são que ·desarmaram os poli· Mario Nicoluzzi, Méircos Apos diversas outrasnão pode agir porque é ve banqueteando-se e tapiadores e gatunos. ciais. Isso, povo de Jara- Dei Pra Juliano Costa, considerações o oradorirmão do sr. intendente cervejando junto com a- Corurà,25 de fev. de 1949 guá, é o que se eslà pas- Ferdinan'do C. Primo, Ri- conc1uiu dizendo:e o escrivão fica na moi- queles que deveriam pe. (ass.) Oito Langhammer sando em Corupà! céÍrdo Pedrini João Rossi Na caminhada que em-ta. ga-Io pela gola do pale- Intendente Distrital', Asameaças do sr. Lang- Junior Alfred� Carl Adolf preendeis agora rumo ásE é de lamentar que o tó e faze-lo sentar no Aí està a estampd do hammer não nos amedron- Carl 'Walmulh Luchl Er- urnas para escôlha do di-,sr. José Pasqualini dê banco dos réos. inaividuo que em oulra tarn e nem as de Jaraguà. nest� Dix, Frederico Bauer rigente de vosso novo mu-sua solidariedade a esses Ha dias reproduzimos parte estaria na cadeia. A-_ Nós bavemos de conti- Aldorico Pedrini, Jacó Bet nicipio faço votos que sedesatinados. Ele que de· parte do relatorio do sr, qui não, porque o sr. de- nuar a lutar pela liberda-/ tooi, Sobrinho, Luiz Ple- iluminem nossas concienve ter sentido em 1930 Prefeito sobre a má ad- putado Arlur Muller jà re- de, pela ordem e pela jus. bani, Filho e Solano Spe- eias para que o exito Ei ocomo é doloroso pedir e ministração do sr. Irrten- cebeu identicas ameaças liça. zia. acêrto da eõcolha sejam 05não receber justiça; ele dente, fizeIQos comenta- em Jaraguà, porque foi pe· Queremos aqui frizar Fizeram se ouvir os mais absolutos.que passou pelos maio- rio comedido. dir providencias contra o que o sr. Luiz de Souza sors. Narbal Alves de Sou� Em seguida foram dares vexames, expoliado Isso bastou para que o/ espancc:Jmenlo de dois mo- nada tem que ver com este za, dr. Wilfredo, Curlin, dr. dos vivas ao Brigadeirodo seu cartório, humilha- sr. Intendente fizesse um ços destft cidade, crime jornal e nem o sr. 'Pauli· Luiz de Souza e o sr. Ar- sr. Irineu Bornhausen,do o mais possivel" bem boletim, onde tanto admi- tambem até hoje impune. no Pedri nele escreve, pois lur Müller, que foram en- tendo o sor. vereador Sea-deveria ser um pouco ra o seu analfabetismo Mas não é só. Agora sua atuação e exclusiva- tusia::,ficamente aplaudi ra saudado o Dr. Luizmdais humba!lO', combateu- como a inconciencia. mesmo, no carnaval, o sr. me'lte comercial. dos. de Souza pelo seu gestoo O' ar Itrio de seus Vejamos alguns tre Gercy, escrivão da Cole- Quanto ao sr. Langham- Damos a seguir o dis� democratico.companheiros politicos chos desse boletim: toria federal de Corupà, foi mer, (martelo comprido);faz'endo valer o direit� "Algum porco ou cachor- a um baile no interior, on- e bem possivel que ele um
-------------------dos seus concidadãos e ro sem vergonha andou- de fez propostas indecoro- dia passe de "martelo"pelo menos respeitando querendo sujar o meu sas a uma senhora, te!'!do a "bigorna".aquela imprensa e aque. nome. Não sei qu�riJ. é esta chamado seu marido -x-les hom�ns que a!rosta- porque não tinha nome para uma satisfação. Nis- Devemos aqui ainda Em sua reunião de 3 i PRP.ram as Iras da dItadura debaixo, mais sei só en": so o sub-delegado um ato do sr. Prefeito do corrente, a Camara Por ultimo, a ,Camarapara _lutar na, defesa. da gana o povo o Correio Lahghammer interveio e Municipal que, voltando Municipal aprovou pOl' por falta de elementossua

. h�erd.ade e para ele I �o Povo. O dir�tor do sacando do revolver o a- ao cargo, depois do c�r- unanimidade de votos os probatórios do ato apon,pedIr Jl!stIça. Jorn�l de Jaraguà està pontou ao peito do sr. Bu-" naval, vE.>ndo que funcIO- seguintes projétosde le- tado, .ne�ou, por maioria,Em fms.de Agosto de escrIto é um s}ljeito cha- tzke não havendo qualquer narios distribuiam o bo- is: que anula O' decreto uma mdlCaçao do sr.Ve·1948, o mtendente de mado de Paulino Pedri. desgràça pela iutervenção Ietim insultuoso,os pegou .. n. 84, do sr. Prefeito Mu- reador Arquimedes Dan�
_

Corupá, sr. Otto
.

Lan- M� parece qut' o Paulino de terceiros: Isso foi no rasgou e jogou no cesto nicipal; que cede predio tas, referente a um pro-ghammer, ho�en vlolen- va! acabar no páu, é só salão Holler: de papeis. a Assocração Rural; que testo contra os Vereado-te e. escolhIdo a dedo delChar qualquer negro No salão Pelt, oulro con- Mas isso não basta. autorisa permuta e aqui- res de Araranguá e re-para Implal!ta� o terr�r ou branc? porco.se meter f1ito houve, no qual se me- É a terceira vez que o sição de terrenos para ferente ao desmembranaquele dls�rIto, �eml- outra veIS nammha vida teu o 3r.Olto Langhammer, sr. Langhammer insulta ampliação de cemitério �ento daquele munici-I analfabeto, mconClente, que eu mostro com pau. o intendente, tendo este os membros da Camara desta cidade; que apro- pIO.que cost,!-ma, quando al- lada� que ele vae ser levado uns contra-vapo- Municipal e, sendo fun- va o quadro de funcio- .__. _guem val :ceclaJ?1ar qual- P8;ulmo de verdad�. Eu res, chamou a policia. Es- cionario de sua confian. narios da Camara; queq�er cousa na mtenden- seI que ele ê um cOItado ta veio e sacando do re- ça, essa situação está a concede auxilio de Cr$�Ia receber os reclaman- que não tem nada com volver attrou, indo a bala merecer uma medida 25.000,00, anuais ao,(des de mangas arregaça- isto e', fJÓ fais as coisas atingir um moço que nada mais energiüa, a exone- Hospital e Maternidade A todas as �pessôas de.

as como um- magarefe, que o Arthur Mueller e o tinha com a briga. ração, como uma satisfa- São José e que permite não entrarem em meuJogando-os porta afora� Luiz de Souza que são O intendente pocesso ção não somente aque construção de casas po- terreno, afim de estragarpei:0ut um pobre colono, os donos dele mandan. gritou para a policia: "Ati- les representantes do pulares, de madeira, nes� e rou'Jar às minhas planeI ra urou-lhe o braço Ele aináa vae ver se não rem para matar'" O outro po- povo, como a toda a ta cidade e na vila de tações.�oemd d.e outros ferimen- botar tranca na boca co- licial sacou do revolver e população justamente Corupá, este de autoria Itapocuzil)ho, 28/2/49s, elxando-o .caído na mo em Corupá tem gente deu duas vezes ao gatilho, indignada. dos representantes do Vitorio Campregher

Consultas
Ameaçados de morte os snrs. deputado Artur Müller, o Dr. Luiz
de Souza, presidente da Oamara Municipal e o gerente deste

jornal - A camarilha, sob a proteção benevola da, policia e da

justiça. Atirem para matar!

AVISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O Dr. Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Jareguä do Sul, usando das atri

buições que lhe são conferidas por lei, e tendo em

viste que nem todas as Emprezas cínemetograficas e

de espetáculos públicos, existentes naComarca, vêm
cumprÍndo as disposições legais relativas ao ingres
so de menores nos espetáculos públicos, determi

na que a ação fiscalisadora sobre os referidos

estabelecimentos, seja exercida permanentemente,

devendo ser observadas pelos encarregados da fis

ealisação, as seguintes recomendações:
1°) As crianças menos de cinco anos. não pode

rão em caso algum ser levadas a seSSÕeS cinema

tograficas e outros espetaculos públicos.
2°) É vedado a08 menores de quatorze anos o

acesso a sessões cioematograficas e espetaoulos que
terminem depois das vinte horas.'
"

3°) Não poderão comparecer a sessões cínemato

gráficas e a qualquer outro espetàculo público, os

menores para os quais a representação houver

sido declarada impropria pela Comissão de Censu

ra Cinematografica e Teatral.

4°) Será afixado claramente na entrada dos lo

cais de representações em que limites de iddde o

espetáculo é accessive 1, sendo proibida a venda de

entradas aos menores impedidos por leí.

5°) Os Infratores duas disposições legais, com

preendidos nesse número aqueles que permitirem
tolerarem ou conduzirem menores a representações

ti'S\);:;,;",,!.��..IF.\'(�..��.�(�.'ßl'(�..Iproíbidas, deverão ser autuados ne forma da leí. ����;��I�;�I��.� ��;�\S'�;�

6°) As pessoas que se rebelarem contra a ação ® Adolf Herrn. Schultze
fiscaliaadora, serão presas e apresentadas á Dele-

�gacia de Polícia, pare os fins legais. • • MARCENARIA EM GERAL

�.Na falta de Oomissarios de Vigilancia, desig-
no OS Snrs, Angelo Beneta, Oficial de Justiça e @ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

Amadeu Mahfud, Escrevente do Cartório Civil e ® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
anexos, para se encarregarem d! fiscalisação do

�
Mantem um estoque permanente de todos us tipos @

cumprimento das disposições legais. • • de MobiliaS, especialmente �ara escritorio.

�Oficia-se ao Snr. Delegado de Policia, solioi- INSTALAÇÚES COMPLETAS DE. • •

tando sua colaboração á ação fiscalisadora deste

I@ Dormitarias, Salas de l�ntar

.A�tigo 4°-Ficarão elas afastadas. �ois metros,. no- Juizo. ® Cópas, Escrltori as, Moveis rusticos e outros.

mmrmo, de qualquer ponto das divisas do lote e A. R. e P. �quatro metros no mlnimo de qualquer outra edifica
MOVEIS AVULSOS COMO:

ção de madeira já existente ou com projeto aprovado Jeraguä do 'Su1, 22· de fevereiro de 1949' Cadeiras �
dentro ou fóra do löte. -Juiz de Direito da Comarca- ßd Poltronas tixas e giratorias @j
Artigo 5°-Todes as partes de madeira das edifi- � Mesinhas de c.entro e para radio ta..\

cações deverão distar quluze centimetros pelo menos

'81
.

E entre muitos antros. a 3

das chaminés, estufas e canalização de gazes ou de .

í® Caixa Registradora marca "RECORD" @

llquídos quentes. DE[BFTO n 85 ®5 '
Afamada pela sua eticiencia, substitu �

Artigo 6.-As casas deverão dispor, no minirno, de:

.

L'. � . in��e:=doCa���ti,._�egistradoras_ de �
uma sala; um aposento; uma cozinha; dependencia .. .

. , .Ci) Toda a Mer�adoria á pronta Entrega �

para instalação sanitária; chuveiro. q P�efeIto MU�lIC1pal de Jaraguã do. Su_I, I RU RI BRACO 964 _ TBLBFONB 73 @}
Artigo 7.-As edificações poderão constituir agru- tendo ciencia do Ialecimento ocorrido nas pnmei- • •

A o, ,
.

perneutos desde que:
ras horas de hoje nesta cidade. do Sr. LEOPOL- Jaraguö do Sul Sta. Catarina �

a)-As paredes de melação dos prédios que formam DO A. GERENT, e atendendo. a que .0. faleci- @11.@�@ß.@®i®@.��®!®@1�@.i®@1�

agrupamentos tenham espessúra minima de um ti- mento exerceu o cargo de Prefeito Municipal no
'

iolo;
.

_

periodo de 21 de abríl de 1936 a 6 de janeiro de
---------------------

b)-Em qualquer caso as paredes serão elevadas 1938;
até atingir a face interior da cobertura.

Artigo 8. - A espessura minima das paredes será

de 0,20 cms. as internas 0,15 mms., salvo o disposto
no artigo 7°,. lêtra a.

Artigo 9.-As condições de higiene necessárias

serão atendidas na forma que fôr indicada pelas au

toridades competentes.

Artigo 10.-As construções d� madeira estão inse·

tas das taxas e impostos de construção, bastando

juntar uma cópia da planta ao requerimento.
Artigo l1.-Nas zonas Sub·Urbanas as �dificações

estão sujeitas a um recuo obrigatório de dez metros.

Artigo 12.-Esta lei entl'ará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em con

trário .

Ulil I!'Dporlußil Ll!i PDRInRln

.Justificaqão:
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

O problema de habitações para operarios, peque {r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i'i lOMBRIGUE.IßA MINANCORA
nos funcionários e empregados, .constitue hoje um ii V. S. já possue, seguro de acidente pessoal??? i.=..

-

, . bl t d ·d·1 b '1'
..

Vermitugo sua\'e e de pronto
serto pro ema para o as as CI aues rasl eiras. i.i.· Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã li
Tambem em Jaraguá do Sul, que hoje já' possue

..
deito Dispensá purgante e dieta!

uma industria bem desenvolvida e Corupá,. onde re- ii poderá ser tarde demais t t • . • ii SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

sidem mais de uma centena de famílias de humildes II Preencha o coupon abaixo e peça informações H ME o n. 1, 2, 3 e 4

ferroviários, o problema de habitações baratas exige
..ii.; sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER .l:.: Proteja a sa-úde de seus tilhos e a sua própria!

uma soluça-o I'medl"ata m b f" des"" I
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

e ene ICIO SuS c asses. i.l. (.SeO"uros em Geral) C. Postal,67 - JaraO"uá do �ul. i.i.
É, atualmente, impossivel construir casas de ma- 6 I> I..) lemedios

terial por umprel'o que o aluO"uel sel'a ao alcance do mo ii
N

H Compre ho)'e mesmo uma LOMBRIGUEIRA

Y 6 ii orne por extenso ii
I désto operário, por outro lado é impossivel ao ope- ..

.-------------------.---------.-------.--.----.-.---.-------- ..

.

MINANCOBA para o SE'U tilhinho.

rário ou modésto funcionário, construir uma casa !I Idade Residencia 11 E um produto dos Laboratorios Minancora

de material. ii
.. . . .. ---

-.- ii I -_ - J O I N V I L L E

���:
a:�����:�:���:���:���â:�:l���:r�;�l�� II �:::Sã�.. �� _::. :: :.:� :::: ..

�.·.·.:.:::·.·.:::.��·�.·.. ·III :ö'=:==��:.;E=:��:=_�;;:�,,�:"��,,==:=:=":==;;;.;:?:.
�a��m::�r:::U�lgSa���:l�! :u��e���n��!��lr uma, ii Ocupdções ossessorias: _ II D;:·Al;�-;:;-·Batilh;-:-;:;;:�::
qU�i���f��:�� ��S��V���n�Oe������Oq�: rO:I.e�: It! ---

-.- - .. - --.---.- .. -- --.-- --- - - ..

-----.---.----.-
.. -- -.- jJ OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

mais sófre com a carestia de vida que no
momento-!":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::".

atravessamos. I'
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

O vereador do Partido de Representação Popular
(P.R.P.), sr. Willy Germano Gesser, numa das últi

mas sessões da nova Câmara Municipal apresentou
o seguinte proléro de lei:

LEI N° ....

Autoriza a montagenl ou construção. de cesas

de madeira em zonas de perímetro urbano e dá ou

tras providências.

WALDEMAR GRUBBA, Prefeito Muníclpel de

Iaregué do Sul, no uso de suas atribuições, faço sa

ber que a Câmara Municipal votou e eu sancíôno

a seguinte lei:

Artigo 10 Fica autorizada a montagem ou constru

cão de casas de madeira nas zonas dos perímetros
urbanos da cidade de Iaragué do Sul e da Vila de
Corupá nas áreas assim delimitadas:

Em Jarauuá do Sul-Na Rua Coronel Procópio Gomes
de Oliveira, dêsde a passagem da linha ferroviária

até o crusamento com a Rua Rio Branco; nas ruas

Quintino Bocetuve: Domingos Rodrigues da Nova;
Rio Branco; Expedicionário Cabo Hadlich; Expedi
cionário João Zapella; Expedicionário Antonio Car
los Ferreira; Expedicionário Gomercindo da Silva;
Rua Blumenau; no Perlmetro Sub Urbano.

'a Vila de Corupi-Na Rua Vidal Ramos; Rua D.Pedro

II; Ru� Hercilio Luz; Rua Almirante Barroso; na Rua

16 de Novembro, desde a esquina da Rua Duque de
Caxias até á Estrada de Ferro; na .Rua 7 de Setem
bro desde a esquina da Rua 15 de Novembro até á
Estrada de Ferro; no Perimetro Sub-Urbano.

Artigo 2o-As casas de madeira repousarão sôbre
baldrame de alvenaria, com sessenta centimetros de

altura minima em qualquer ponto, a partir da calça
da.
Artigo- 3°-0 número de seus pavimentos é de

dols; a altura máxima de seis metros.

DECRETA:

Art. 1. Sejam os funerais do ilustre morto cus

teados pela Prefeitura Municipal, como homenagem
ao finado.

-

Art. 2. Luto oficial por três dias (3) nas reparti
ções municipais, .corn hasteamento da Bandeira em

funeral'
Art. 3. Esta Lei entrará em vigor na presente

data, revogadas ás disposições em contrário.

Prefeitura .Municipal de Jaraguá do .Sul, 24 de

fevereiro de 1949.

Ass)- WALDE�"JAR GRUBBA

Prefeito Municipal

II
-ry

Dp. Renato lWaltep H
H M É o I C o ;.�i.!
ii
ii CIRURGIA ·GERAL E ESPECIALIZADA ii
ii. ii
ii om cursos de Aaperíeiçoamento no ii

H Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. H
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clínica ii
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
ii TELEFONE N. 3 ii

ii Jaraguá do 8ul - 8ta. Catarina li
..

::

�����.1BiIJI:�:1
I !!�ri�a �� ��rram��ta� Mri�oIM'
t PEDRO�ENGEL i
t'

Rua Marechal Deodoro da· Fonseca N. 183

iJARAGUÁ DO SUL - STA. CA'CARINA
.

Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas

b
egrlcoles pera uso de lavouras,

como::]Machados, Enchadas Foices etc.

_�_:_�;;;idO.

Sala das Sessões, 21 de Fevereiro de 1949.

Ass: Willy Germano Gessner

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, õ43

leunlel �e OI�os, Dnldes,' nariz, ,fiarlanta
Dr. Arlninio Tavail'es

Polessor Catedratico de Biologia do .Instittuto de Educação. de Fiorian6J1olis
Ex·Chefe ClIoa serviços c:llnlc:os e C:irurglc:os da espec:lalldade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por. c:onc:urso. da Asslatenc:la Públlc:a do Rio de Janeiro

formado' pela, Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU _
STA. CATARINA

�,--------�---------------

Dr. Arquimedes Dantas
••'HA••Em face dos têrmos do projeto e da Justificação bem

póde o pôvo de Jaraguá do Sul constatar que não

nos enganamos qúando afirmamos que os s�us r�

presentantes ao Conselho Municipal estão vigilantes
. e ativos na defêsa dos interesses da coletividade.

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "8ão José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::;:ii::::ii:;::::::::::::

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::'.:::::::::::: :::::::::::: ::::·::::::r;::::::::::::::-··········
::::::::::::
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CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 6 3-49
��������������

IElIlDllPrcza �C 1[r211lllSIP(brtc§ "frc1lllzd' §.!. rG·······��···-::-·
..···..

·I·'·'·':"";:llln�ustrias
.

Reuni�as Jaraguá S. A.
,

a. "IItI•••'. I� e o. �l' onvocação para assembléia geral1t11••••I. 9ft f!jg ,

: : ordináriaSENHORES ACIONISTAS ::
�Bebidas Boss Ltda.i São convidados os srs. acionistas �a IndustriasDe acordo com as disposições legale e estatutarlas, temos o prazer de 1: :1 Reunidas Jaraguá S. A. para a assembléia gera� O�dI-submeter"'á apreciação dos Senhores Acionistas, o balançlo. geral desta �f!lprde- g::: � p B näría, que terá lugar na séde social à r3a QUl?tmoza, parecer do Conselho fiscal e demals documentos reativos ao exercicro e - ---

Bocaiuva, 715-901, as 9 horas da manha do dia 261948. ,

. .

d!
. -

d � de Março próximo vindouro, com a seguintePara quaisquer esclarecimentos esteremos a tnreíra rsposiçeo os oe-

Vende _ se ORDEM DO DIAnhores Acionistas.

2

\

Conlas de compensaçio
Ações em caução

Eu �!�S�s'inado (=AUTÕ'='JÃRAGUÃ=S-:=A.-=\��proibo terminanremente a :: Indú.stria e. Comércio j:

�h��sli�:��ss�:s'e���r�� II OFIOINA Serviço "FORD" II
em minha propriedade a ii MECANIOA AUTORIZADO, ii

:�:�u:i:�:�����:� II posa: ��:�:�d� De�!�:�: aL::riAf�:a�les II..
- Lavagem - Lubrificação - Carga de cumu- ::

Itepocuslnho, i8-2'-1949Ili ledores e Consêrto de Pneus. !l1500000 Paulo Köhler :::!:' i:i:--�-�.�.��'� Esta oficina está instalada em condições857,887,90 H pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou H

-fl-:::-::::-:::-:::-:::-:::-:::-:::-:::--':::-::':-::·-:::-:::-::::-:::-:::-:,,\ :

••••
::.:
••
:: ����m�et��cas;�o aJ�o���oe;e:�t�.a.�inhão, bem

.i
•••
:I::
..
:'ii Todos os serviços são executados com

ii Correio do Povo "esmero, por competentes profissionais e a pre-

iiII::,: II fr��a r:z��r:��'ioTambém dispõe de sólda elé-
,
..

Rua MI. Deodoro N. 136 :::::�. l;:::
ii Telefone H' 39 - C. Postal, 19 ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. 94.193,90 ii JARAGUÀ DO SUL

350.000.00
_ J S'nla C,tadna .111"""""""'_..... __-I'(

3�����:�� . ii A���TIJ�,��AL i:ii:'I-': A t e n ç a o!
I35.000,0,0 ii

3.363,00 748,694,00 ii II Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade I
_____1!!!"!5!!"'.0"'!0�0�,0!!""'0 II p;:Ii.:Ep.�" III Dr_ Kiefer sob a direção do I857.887,90 ;� �j I Drl franCIISCO AOtOOII·P PIICCIIOOII I_

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

·

I MÉDICO -11HAAL��IRTK�ARuOsEESSDLEtDdiretod�-Glerente D E C

.

�� I formado pela faculdade de Medicina da -I'::'KK K on a or- ip orne reg. na . . . n b di h
.

d Iii Llnlversld d d � -

P Ió2,8��6 Carteira do C. R. C. S. C. n. 0320
om in �lro compran o na

.g
. .

mversi a. e e, ua�. eu o.

III-

.

FARMACIA NOVA liII Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de _.-Demonstração da Conta Lucros e Perdas do ano de 1948
.

I

Ig Misericordia de São Paulo

ID E 1l1T 11]1
de ROBERTO M. HORST iii C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I AV� :QAVER III

a que dispõe de maior sortime�- ii Partos _ Doenças de Senhoras, Homens _ Moléstias, internas
. 661.252,50 to na Pãaça e oferece .seus arti- .1 i' externas: Pulmões - Coração _ Estômago _ figado _ Rins I134034,20 gos preços vantajosos,

:s: Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da .

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua I péle em gerel, Alergia (asma, etc.).' Tratamentos modernos,

I�� I ESPECIALISTA EM MOLESTI-'S DE CRIANÇAS.
-

i
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA-

Oangicaà::: ;e:�nda na l!!.EN'��.:!DO!.!..:�ER,H�.d

69.663,70
19.525,70
32.432,20
3.100.4e

3.656,80
33.698.30 r

86,417,20

19 - Discussão e aprovação do balanço geral eneer-Um terreno com 51 mor- rado em 31.1?.48 e Parecer do Conselho Fiscal;gos de terra, com duas ce- .2° _ Eleição do novo Conselho Fiscal;sas sendo uma de material 30 - Outros assuntos de interesse social.e outra demadeira, situado Acham-se á disposição dos srs. acionistas. no es
em Rio Cerro, com 21mor- critõrio da sociedade os documentos de que trata
gos pera agricultura, o art" 99, Decreto-lei 2.627 de 26.9.40.Vende-se por motivo fa-
lecimento. Jaraguá do Sul, 15 de Fevereiro de 1949
Informações com o proprle-

37.355,20 tario,.Mathias Rasswailer

I em RIO Cerro.
Informações Bazar Elite.

Rod. Hufenuessler

Eugênio Juergens
Diretores

Ieregué do Sul, 23 de fevereiro de 1949

A DIRETORIA

Balanço Geral Encerrado em ,31 de Dezembro, de 1948

D. E•••II. 81 •••••••••11 eelltlllllluSQ_Q

Caixa
Bancos

Disponivel
ATIVO

<,

Realizavel • cuFla e lonlo prazo
Contas correntes
Oficina - peças
Ferramenta
Maquinas e ínst.
Lubrificantes
Veículos
Letras á receber
Obrigações de guerra
Pneus e camaras-stock
Combustivel Idem

Imobilizado
Moveis e Utensilios
Imovels

124.722,00
529.007,30
15.693,00
4.077,50
18.913,50

453.20 779.283,70

21.249,00
5.000,00 26249,00

PASSIVÓ
Exilivel a cuFla e lonaa prazo

Contes correntes
Letras á pagar
Dividendos rião reclamado
Dividendos ")

Percentagem á Diretoria
Cratificação á Pagar

Ião exigi,el

17.963,50
28.952,00
3.050,00
24,500;00
6.078,40
13.650,00

Capital
Fundo de- .reserva
fundo de Depredação
'-undo »! eug, capital
1'trndo pl contas duvidosas

Canlas de compensação
Caução da Diretoria

GERMANO ENKE Diretor-Presidente
HERMANN ALTHOff Diretor-Gerente

1.228,80
1�.233,40

104.447,60
148.209,70
64,906,40
16.7é6,40
2,580,60

10.800,00
158.138,00
29.548,90 �®'!'®®'!'®@'!@)®'!'®®Y@)®'!'®�®Y@®'r®®'!'®�@!@)® ..

16�l::t� I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
2i:���:�� @5 '.rODAS AS MOLESTIAS DO ßPHRnHß RfSPIRßIÓHI� �18.387,20

I �6.078,40 • • Encontram alivio imediato com (.. uso do '

••

__2'!"!!'4�.5"!!"oo,,!,Oó!,0_o__!'l!"!!!"'"'!�_

�
I n C O lD'p á .. a v e 7.' .795.286,70 795.286,70 �

�::::�� :�T����e��:,;_s��::e I Peitorill dI! nogien Pl;!lolenle IALBERTO ROESSLE Diretor-Gerente
� O PEITORALMAIS tJOND.ECIDO NO BRASILcd@jHAR'RI KRAUSE Contador-Diploma ,.eg. na D. E. C. n �

�!�ti=;\!G\\M"\!G\\ti=;\:G\\ti=;\:ta\ti=;\!G\\62.836 Oanretre do C. R. C. S. C. n. 0320 it®��@l@®i®������®Ã®@.;.® IS

••llellt •• eeIlSI1•• Ille.�
Os abaixos assinados, membros do conselho fiscal da Empreza deTbransportes "Frenzel': S/A., tendo examinado �etidamente todos os documentos,alanço e demonsrrarfvo de "Lucros e Perdas' relativos ao exercício findoconstatando sua perfeita ordem são de parecer que os mesmos devem ser a�provados pela próxima Assembléia geral ordlnarle, a realisar-se em 19 de Março de 1949.

Transpórtes-saldo desta conta
Despepechos- Idem
Lubrificantes
Oficina
Consertos
Combustível
Pneus e camaras
Impostos
Juros e descontos
Alugueis
Salario e ordenados
Seguros
Comissões
Deepezes gerais
Aposentadoria
fundo de reserva
Fundo de depreciação
Percentagem á Diretoria
Dividendos

•

Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1949
CONSTANTINO RUBINI
G. RODOLfO fISCHER
ALfONSO BUHR

COliRA_ CISPI,
QUEDA DOS ca

aU!l$ E DEMAIS

AtECCOES DO
.

�D6RO CABELUDO.
>'li()�II_?�:0Äf"iAR.
POR 'ó,:,áâ;NCIA

•
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Ata da Reunião Ordinária �.!-=.
=::II.I.�=*I.*::=::II*.I-=*=....=::::.•• "fi " " li • E:' ." It. • 8 ••

de 17 de Fevereiro de 1949
MUD A 5 � t2 Sabãd. Pro!'..... a abertura

FRUTIFERAS E ORNAME�'f;AIS

�
do &&M A R A BA" o Bar e Res-

Aos dezesete dias do falecimento do vereadar

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- taurante da Elite.
'

mês de Fevereiro do ano udenista Alfredo Zimmer-
de mil novecentos e qua- mann, de Guarámirim.

ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Propr. Q. RODOLFO FISCHER

renta e nove.; pelas séte bem como, que fosse te-

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

horas, na sala do Forum, legrafado á familia do P I II ������no �d�ficio da Prefeitura mesmo, o que foi por to-
e('am Cata ogo nstrado

MUnICIpal de Jaraguá do dos aceito. Nada mais ha- LEOP.OLDO SEIDEL Corupá - frOqUeZB nervoso e lSDolamento frsico-
Sul, reunidos os vereá- vendo a tratar, passou-se 1'••==••1.-====-1.111_===••-===::::11.*===-••

do�es: Augusto �arti, a Ordem do Dia, que
LUIZ Maes. Max [I'híeme constou da: 1. discussão

Junior, Willy Germano do projéto-lei de autoria ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

;lf������i�:i�iv�:� �:if.�i..�\;�:a�::;!�!� iiO f iC i n a M e�-;;-��i�"�l
.

::��I:a:�U�;:
do :.;���:E�I.:�R.R::::.:

ta e LUIZ de Souza. De ção do eemítêrío Muni. ii DE i:i.i.i} Junte ao p.e.d.ido. e-s 10,00 pera as d.espezas
pois de constatada a pre- cípal, sendo apresentada .ii. .J Oã O W I e Si t ddr S NEVES

d Ú II
ii mgin o-se a .. .

sença o n mero egal, uma emenda aditíva pe-
..

..

L
.

foi pelo sr. Presidente, lo vereador Willy Ger- RUA BXPBDICIONARIO ANTONIO CARLOS FBRRBIRA, 103 Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

aberta á sessão, ordenan- mano Gessner passou se

do ao 2°. Secretario que em seguida á' 1. discus Está equipada com um modernissimo aparelha-
���,_���..-..Gíi).,..a"'_�FJ

procedesse á leitura da são do projeto-Ieí da
mento de soIrAa eletrlca, oxigenio, alumínio,

Ata da última sessão, o permuta de 548 mS2' em ii antimonio etc. ii
que depois de �eito, fói discussão, foi apro;ado II Especiellsada em reformas de 1:::.
submetido á discussão, unanimemente, 1. discus- ii .. -

sendo ,aprovada sem e- são do projeto que cria H
automovets e carnínhões, .1:.i,I:'

menda, pelo que foi as- adicional sobre impostos ii Serviço rápido e garantido.

sinada pela Mesa. Logo e dá outras providências ��;...................................... .
i}

após, passou se á leitura posto em discussão, pe-
-

�

do expediente que cons- diu e obteve a palavra o

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

tou de: um Oficio de n", vereador Frederico Curt :::�\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..e=

�u��i;!rOdeduru�::n�:. ���rt� V;:�lét%uea�i!� II:: Transnnrtartnra Jara�uaQnsQ
ii

ii

or, - CIrcular n-, 1, re- enviado á Comissão de H pU Uu li (j ii

c�bido da CâJ?lara �uni- Legislação e Justiça. a- !! !!
CIpal de Indaíal, OfIC. - fim desta dar o parecer. ii VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS ii

CIrcular n°. 14, recebi- Nada.maís havendo a tra- i1
r ii

do da Câmar!l- Municipal tar, foi pelo sr. Presiden- ii Jaraguá do Sul á Blumenau :.�.1
de �ages, OfIC. 5/49, re- te, designado p dia 21 do ii HORARIOS ii

C�bldo da C8:�ara Muni· corrente, para a proximalil JARAGUÁ ·DO SUL BLUMENAU i.:i.
cípal de Curítíbanos, um reunião e a Ordem do Ill li

tele�rama recebido do Dia. constará da: 1. dís- li Partida as 6,25 horas Chegada as 10 hOI'gS ii
Presidente da Comissão cussãö do projéto da ii Chegada .as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. ii

Pe,:rqanen.te �a Assem- ampliação do cemitério li A GEN C I A II
bleía Legíslatíva do Es- bem como da emenda ii ii

tad�, um tele�rama �e- aditiva; 2. discussão da ��:: Estrada Itapoeú-Hansa - Jaraguá do Sul :::.�i
cebído do sr. BISpO DlO- permuta de 548 ms2' 1 j'

_
_............

�\

,

_ ::

cesano de Joinville um discussão da Resolução
telegrama expedido" ao que cria o quadro dos

c�__

Cardeal D. J�ime'-Câma- funcionários da Câmara; I'
_-"!'!' """"" ...!!'!!...!!'!!...!!'!!-""'·""".. _....._ " _"'"_·_

•

......."..,--""'....!!!' _ _""'-_ ....__....___-__ _ _�_.,

ra � um telegrama ex- 1. discussão do projéto CASA DAS TINTAS

pedido ao D. Pio de que séde à Associação
Freitas. Foi lido ainda, Rural, um predío muni

na hora destinada ao cipal e ainda "em 1. dís

expediente, uma petição cussão o prajéto que de

de recurso, recebido da clara inubsistente decre

firma Agro-Industrial to do Executivo e da ou

�etorc.ida Ltda., um pro- tras providências, res

[eto-leí que, céde á As- peito -do Hospital Jesus

socíação Rural, um pre- de Nazaré de Corupá.
dio municipal e um pro- Nada mais havendo a

[eto-lel que, declara in- tratar, o sr. Presidente

subsistente decreto do declarou encerrada â
Executivo e dá outras sessão, na qual faltaram
providencias, resepito do os vereadoses: Arquime
Hospital Jesus de Naza- des Dantas, Albrecht ��"!""II!!!"!""II!!!"!""II!!!"!""II!!!"!""II!!!�!"'!!!"!'�"!""II!!!'!!!!!!!"!""II!!!"!""II!!!--!!!!'!!III!''!!!!!!!''!''''II!!!''!''''II!!!!'!l!!!

ré, de Corupá. Consulta, Gumz, Carlos Rutzen. Em ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARI�
.

E GARGANTA, li
da á Casa, quanto aos tempo; Ainda na [Ordern I.:l. moderna e primorosamente instalada do 1.1. I
projétos acima, de per- do Dia, da sessão sie 21

.:i.::'· DR. SADALLA A '!iIIN :'::."::
sí, foram estes conside- do corrente, será feita á •

' __

rados objétos de delibe· discussão do parecer da li CONJUNTO OB APARßLHOS MODBUNOS, UNICO NOS ii

ração. Em se.guida, o sr. Comissão de Financas, ii ESTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ g

Presidente, cedeu á pa- referente a9s balancetes ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li
lavra a quem dela qui- dos mezes de Novembro ii HORARIO: 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 li

zesse fazer uso; solicitou e Dezembro de 1948. (ass) II _ .Jolnville - I.i
e obteve-a, o vererdor Luiz de Souza, João Lu

João Lúcio da Costa, cio da Costa e Otavhmo

que solicitou da Casa
I
Tissi.

um vóto de pezar pelo

A MAIS ANTIGA CASA DE .JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OTTO WAGNER)

OrERECÉ: Tinias pera Pinturas de Casas, Mo'

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc. - ....
-- • -- O e

.,Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão, renC.L""'CUAcL"ÇUACD"·0"SC
.. C..

,Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-:
ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela. I R G OMATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - Joinville,

•

..
•

___

�I�ER DO COMERCIO DE_'!'IN_!A.� _
. I. "

�ã� �s m�I��rBs n mai� �arat��

1�II_H_:ilEilli:ii_I:..'!!:ii!En=!liii!!i!!n=:iii!!!i;!!ii!!!!ii!i!!;

mm I:'ebres (Sezões,. M�lárias, U
I-I

. Impaludismo I
• ,Maleitas, TreDl43deira ...

II - CURAM.,SE RAPIDAMENTE COM - I
.-

"Capsulas Anti,sesonicas I·"M inancora" .

:

Em Todas as Boas Farmacias ....1I É um produto dos Laboratorios MINANCORA

m -tloinville - Sta. Catarina- I
iiii!EHii!EI!!EllllliiillEll!!EIl!!!lliilElillll:ii!E!!!iIi!!II!�:_IIE!S!_i

Onde comprarei mais barato
_,----------------------

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, s6 na

Casa 1.leO .Il'.".
Jaraguá do Sul. ......X- Santa Catarina

(ASTISIA KO HOMEM E KA MULHER)

CABELOS BRANCOS

Voltando à sua cqr natural.

Sem enxofre nem sais de prata

Em poucos días de uso o Oleo Mac lir restitue

aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo Mac

lir 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 Iarma

eles, drogarias e perfumarias do ßresll. Aten

demos pelo Reembolso· Postal, vidro Cr$ 25,00.
livre de porre.

Pedidos à Caiu Postal, 4.272 - Rio, de Janeiro-D.r.

REMETA.NOS O COUPÄO ABAIXO

Caixa Postal, 4.272 '- Rio de Janeiro. - D. r.

Queiram remeter me pelo Reembolso Postal, via co

mum. livre de porte, ., ....... vidro... do Oleo Mac Dir

Nome
" �

"" .

Rua No.
..

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

----------- ..

Cidade .

Estado "

.

CP-1-J�C

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

Dl'. LUIZ· DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, ,210 - Tel. 34

Resjdencia: Benjamim Conshmt, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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ii ii PROPRIETÁRIO li Ail
iiO ii _Rua Marechal Deodoro, N. 158 ,1.1. R':i.l.II
s

li

SE;�!:s��:��f��:'o- II � II
SORJOS, LUBRI

FICAÇÃO CARGA DE

II II BATERIAS EpNC��ERTOS DE IIN II
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'-CASA TOB IAS{A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

.

A qUE SO.' VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALlDADE. ...

.• A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA ....

-

lU•••• Mael•••11 I 1'••••«&11••'
eASlllilaSII '1••'11 l.e�lI�

.

SANTA CATARINA_J

. A RAINHA. DOS PREÇOS BAIXOS

Empreza � 8 TraDsport88 "freDu!" S.A. IE�lltall �e Prím�nra ]Praça CI��:MÍlL!�1 e!���L !�!�!�diAssembléia geral ordinaria O Doutor Ary Pe�elra Ollvelre, JUI� de DIreito da

CONVOCAÇAOComarca de Jaragua do· Sul, Estado de Santa Cata-São c�>nvidados,.os senhores. aci?nistas � co�- rlna, Brasil, na J'orrna da Lei. etc...
. São convidados todos os soeios dêste Clube aparecerem a assernbléla geral ordlnaria a realIz�r·�e Faz saber a todos os que o presente edital de tomarem parte na Assembleia Geral Ordinária, á realizarno dia 19 de Março de HI49" as 9 hor�s, �a restden- primeira praça, com o prazo d� vinte dias virem, ou se em sua séde as 20 horas do dia 19 de Marçoela do ônr. Germano Enke. a Rua Epítaclo Pessoa dele conhecimento tiverem ou ínteresser possa, que, p vindouro seguindo-se a seguinte ordem do dta:nO 2?8, em leragué do Sul, pera deliberarem sobre a fin�o e�se pra�o, hão de ser arrematados por quem

.

1- Alter�ção dos Estatutos;
.

seguínte mars �e.r .e maior lance ofer�cer, em frente as portas 2 - Apresentação do relatorio e prestaçã.o. deORDEM DO" DIA do Edlfíclo do Forum, no dla 11 do mes de Março contas da atual Diretoria reI. ao -seu exerorcio e1. - Apreeentação, discussão e aprovação do baian- vindo�ro, as 10 h�ra5 da !!lanhã, o� bens penhorados parecer do Conselho Fiscal;
. .

ço, relatorio da Diretoria a parecer do Conselho Fis- a Mar�ano .Gadottl, na açeo execuh�a. que lhe move 3- Eleição dos Membros pera eonstituirem a no-cal, referente o exercicio findo de 1948. Eugema Gíovanella, e ebeíxo descrn�Inados: va Diretoria e o Conselho Fiscal;2. - Eleição do conselho fiscal. 10). �/4 de um terreno com a area de 179.910 4- .Assuntos diversos.
.

3. - Assuntos diversos. ms2. edIfIcado. com . CA�A de MATERIAL e RAN- Não comparecendo numero legal de SOClOS,Iaragué do Sul, 25 de Fevereiro de 1949. CHO d� madelr�, SItO a estrada Nova, fa�endo f�en: em data acima marcada, fica desde já marcado ore no RIO Itapocú, fundos em terras de Oravtano TISSI, dia 26 de Março p. vindouro, á mesma hora, paraGERMANO ENKE, diretor- presidente confrontando por um lado co� terras de Al.berto Mu-
a realização da Assembleia Gerai Ordinària, em. segunda e;aUIGA rara, e pelo outra lado com ditas de Antomo [agels- ultima convoeoção com qualquer numero de SOCIOS.RV �v ki, Pedro Mamede do Rosario e David Murara, regis- '

.Irado sob no 8572, no LO. 2-D, do Tabetlão do Regis- Jaraguá do Sul, .22 de Fevereiro de 1949.
tro de Imoveis desta cid�de, sr, Mérío T�vares da

ALFREDO KRAUSE _ PresidenteCunha Mello, aos 12 de lunho de 1946, avallados em
cr$ 15.000,00.

Cujos bens constantes do auto de penhora e auto
de avaliação de folhas dos euros da referida ação,
serão levados em hasta pública de venda e arrema
tação em primeira praça, pelo preço da avaliação, isto
é cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzelros). Assim serão
os refendes bens arrematados por quem mais dér e
maior lance oferecer, no dia, hora e lugar acima men
cionados. podendo 05 mesmos serem examlnedos por
quem Interesse tiver no lugar onde se acham situados,
a estrada Nova, nesta comarca.

E, pera que chegue ao conhecimento de todos
pessou o presente edital que será aflxado.és portasPelo presente ficam convidados os senhores do Forum, no lugar de costume, e publicado pelo loracionistas a comparecerem a assembléia geral ordi- n�1 local "Correi<? do Povo" .. Da�o e �assado nesta

nãrta a realizar-se no dia 9 (nove) de Abril do cor-' CIdade. de leragué do .Sul, aos CInCO dlas do mes de
rente ano às nove horas na sédé social afim de Feverelro do ano de mil novecenros e quarenta e nove.deliberare� sobre a seg�inte ordem do dia:'

.

Eu,.Ney �ra�co, e.scrivã�, � su��crev,i. (assinado)1°. - Discussão e aprovação do Balanço e mals Ary _PereIra Ollvelra JUI� Öl Direito. Esta conforme o
documentos referentes ao exercício de 1948. origlnal, do que dou fe.

2°. - Eleição do Consêlho Fisc�l. Jaraguá do Sul 5 de fevereiro de 1949.3°. - Assuntos de Inreresse soclal,

Jaraguá do Sul, 12 de Fevereiro de 1949
HERTA GOSCH - Diretora Técnica
OTTILIA GOSCH - Diretora-Comercial

Achem-se a disposição dos senhores acionistas
no escritório desta Emprêsa. na Avenida Getulio Var
gas, 354 os documentos a que se refere o artigo 99
do decreto-lei 2.627 de 26 dê Setembro de 1940.

Iereguä do Sul, 25 d� Fevereiro de 1949
GERMANO ENKE, diretor presidente.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação

o Escrivão
Ney Fanco

Comércio e Indústria

Acham-sé a disposição dos Snrs acionistas, no
escritório desta sociedade a Estrada Itapocusinho,
Iaragué do Sul, os documentos a que se refere o
err. 99 do decreto-lei n. 2.627, de Setembro de 1940.

Convocação para Assembleia Geral Ordinaria
São convidados os Snrs. acionistas désta so

ciedade a comparecerem á assembleia geral ordlna
ria a realizar-se pelas 15 horas do dla 14 de Março
próximo, na séde social a Estrada Itapocusinho, Ja
raguá do Sul, pera deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia.

1°. -- Exame, dlscusão e aprovação de contas
da diretoria, relativas ao exercício de 1948, notada
mente, relatório, balanço, conta de Lucros e Perdas
e parecer do Conselho Fiscal.

.2°. - Eleição do Concelho Fiscal.
3°. - Assuntos de interesse social.

Itapocusinho, Jaraguá do Sul, 9 de Fevereiro de 1949

MANOEL F� DA 'GOSTA' .. Drretor-presidenie'
JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor-comercial

Acham-se a disposição dos senhores Acionis..

tIS no escritório desta sociedade, os documentos a
� se refere 9 artigo 99, do decréto-Iei n. 2.627, de26 de Setembro de 1940.

Auto_ J.ar�g�á, S.A.
. Indústria é Comércio·

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação COLONISAÇAO

Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda Sta.
Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do
Paranà, clima, aguas, e estradas boas, Preço Cr.$
800,00 por alq4eire. Para ares maiores, concede-se
consideravel desconto. Vend

..
e-se tambem a longo

pres�
.

Tratar com o proprietario Sr. Christiano Justus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em Reserva
ou na casa do sr. Erico BIosfeld, em Jaraguci do Sul

{{:::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::..;-:
II PORQUE D.EVE SER USADO O "::

::ii. ii
II

.

FILTRA-SON DA METROPOLE? II
!l 1· - Porque: é. o substituto eficiente !.::.�:: da antena externa, sendo colocada no inte-'U

ii

i::i.::i
rior do radio em qualquer posição sem ii.mais despezas que o seu custo. ii:: 2' - Porque: prolonga a vida do apa- 11ii relho, visto que o conserva na temperatura liII normal, evitando graves defeitos, tais como ii

i.i. . aqueima de valvulas e transformadores. ii3' - Porque: evita as grandes ampera- iili gens produzidas pelas faiscas e todos os IIii atrictos atmosféricos levando a �egurança ii:: e a tranquilidade ao lar. :i

II prOP:�cion:���u;al'CoronatlrcOalancee leimvPOaluomesoamo' ii ri:a;m������ij
:.i:I.: de uma recepção nitida e isenta de inter- li IVi tO r io Lazza r i s �ferencias estranhas.··· �II - 5' - Porque: Faculta a locomoção do II . Loja e

EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a: ��.::ii::· apar�lho para qualquer compartimento do i:i: I Aven. Getulio Vargas, 79 Rua

Dom. Ingos d.a Nllvas/n
�predlO e para mudanças. ..

1:.::
6' ,- Porqlle: a ANTENA DA METRO- 1.1. J A R A" U A DO' SUL -1- SAN T A C A T A R I N A

�POLE E UM FILTRA-SaN DE GRANDE EFI- Ur Wal.laml1ro MazureeLenII CIENCIA quando ligado em conjunto com â l! I Fabrica e Beneficiamento de Moveis � I U II�" Antena externa. .

II Espelhos e Vieiros para Janelas e Outros Fins. e.,a ,••aU81Preço Cr$ 50,00 livre de porte.

:':'1·
Moveis 'Estofados, Ta.petes, Divans, �Pedidosa:·· Rua Ma�. Floriano n. 152 -. JARAqUAii Colchões e Êstrados para Camas, Etc.Olympio Leite"

� C!inka geral medico - cirurgia de adultos e creançasCaixa Postal 5351 i! Executa-se serviço& de estofamento5 em: �
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-�urtas

..

Rio de Janeiro· • ii f;!� trolios, oOibus, automoveis etc. �
- Indutoter���aiosB������;���ho; ;lea��?s-.cauteriiação\��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�} .'m:�����-_�·�-iliS!i .. •• _'

São convidados os senhores acionistas a se
reunirem, em assemblé;a Geral Ordinária, na séde
social, ás 15 horas do dia 7 de março próximo.

•

Ordem do dia

1)- Exame, discussão e aprovação das contas
da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do
Balaço.

2)- Eleição da nova Diretoria.
3)- Eleição do Conselho Fiscal.
4)- Assuntos diversos do interesse da sociedade.

Acham se á disposição dos srs. acionistas
os documentos a que. 5e refere o art. 99, do decre
to lei n 2.627, de 26 de setembro de 1940 A V ISO

Friedrich' Barg - Diretor Presidente

Nós abaixo assinados avisamos os Sms. �I
brech Mathias; Alvin Mathias e Emilio Mathias, de
não soltarem suas criações domesticas em nossos
terrenos.

.

Não responsabilizamos pelo que possa acontecer.

Rio Cerro, 26 de Fe\'ereiro de 1949
/"

ALFREDO FISCHER

Jaraguá do Sul, 5 de Fevereiro de 1949

ERVINO RAMTHUM

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

JARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368
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Baep·endí' X Sa-'"O LU1·Z _ Apó� um domingo sem futebol, o. I?úblieo esportivo de J�raguá, terá hoje.o
,

ensejo de assistir o embate pebolistico entre, C. A. Baependí e C. A. São LUIZ

.

de Joinyill�. E Iacil compreender a curiosidade reinante entre .9S circulos esportivos locais' pelo referido prelio.

Os pupilos de Khppel acham-sé em boa-forma. estando preparados- para uma luta, de projeção contra o quado de Marinho. O

grsmío da cruz de malta foi o 4'_ colocado no campeonato da L. J. D. em 1948.

A Equipe provava. do Baapendi
O onze D?ais provav�l do .alv}-anil para esta tarde serä o seguinte. Silveira no arco. Na zaga Lucindo e Otacilio, que dia a dia

vem se firmando mars, principalmente o segundo. Tomsem, Baloquinho e Henrique formarão a intermediaria. No ataque, Justino,

Eti, Mahnke, Prada e Oilo.

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

JARAGUÁ DO SUL Domingo, 6 de MarçoANO XXIX de 1949 - SANTA CATARINA No. '1.531

Passado o carnaval. -x-
De Salvador da Bhia, ram verificados os de a- Bodas de Ouro As Bodas de

volta a agitar-se a polítí- O dr. Juiz Direito de estão chegando novas no- gressão a faca, alcoo- Ouro do casal Rubini

ca nacional. As entrevis Blumenau negou o man-
ticias de que a enchente lismo, lança perfume constituiram um a-conte-

tas amiudam, mas tudo dado de segurança re-
do rio S. Francísco está etc... cimento de grande re-

no momento não passa querido pelo sr. Walde- continuando. Na cidade -x- percussão social. Pela

sondage!ls, afim de se mar Selke, vereador. da Barra, as águas dsião Em Florlanópolís, o manhã, o rev. Padre Sil-

consegutr um denomína- Como jà dissemos o
acima do seu nivel Dor- motorista de nome JO'ãO' vio Satler celebrou a

dor comum para os grau- sr. Selke com mais dois mal, o que, segundo pre- Duarte, foi agredído por Santa Missa e a solení

despartídos.pols nenhum cüinpanh�irüs votaram visão, será ainda ultra sete individuos, na es- dade da data, produzia

deles está em condições para composíção da mes- passado. Nesta cidade as trada Palhoça. O atacado do um brilhante sermão.

de g�rantir, sozínho, um ma da Camara num can- águas subiram de tal ma- ficou bastante ferido, O côro, a tres vozes,

cand.ldato a sucessão do dídato contrarie ao seu neira, que graudes pre- vindo a falecer após. A era dirigido pelo musico

PresI�ente Dutra. partido, pois eram ude- juísoã são calculados, vitima era pai de cinco e composidor Irmão Ati,"

Ultimamente, pela im- nistas. Antes disso eles sendo que milhares de filhos. É desconhecído o CO', filho do casal.

prensa, nos meios milita- haviam assínado uma cabeças de gado Ioràm paradeiro dos agressores. A Igreja estava reple-

res e mesmo nas rodas renuncia ao mandato perdidas. -x- to. de fieis e amigos, que

politicas, tem ganho mui- tendo por isso o sr. Pre� O povo de Barra está Segundo proclamam os levaram ao estimado ca-

to terreno a candidatura sidente Otto Hennings começando a sentir fome jornais, o 32° B.C., se- as suas felicitações.

do Brigadeiro Eduardo cassado O' mandato. Con- quando todas as ativida- diado em Blumeneu se- Na.recepção que a 'amitia

GÜIJ?es.
.

tra esse ato ele requere d�s est�o paradas. Em rá transíormado em Re- Rubini ofereceu aos seus

O propno sr. Getulio o mandato que agora foi �Iql!-e-Xlque as águas a- gímento, passando a ter amigos, diversos orado

Var�,a�, n.uma ent�evista, negado, sendo convoca- tíngíram o comercio, que mais duas novas unida- res se fizeram ouvir, en

a�s DI,�rlos �ssoCIados" ,i do O' suplente. Com essa
achá-se totalmenta sub- de que serão estaciona- tre os quais o sr. Artur

disse: Consídero-o um: perda de mandato e a .merso, com as aguas a- das dentro deste Estado, Müller, que saudou o ca

grande nome, um grande llicença
de outro verea- meaçando o telh.ado das sendo um possivelmente sal em nome-dos amigos.

valor moral", "Pessoal- dor, para o qual tambem cas�s, . _

em Rio do Sul. O rev. Irmão Esurperan

mente tenho por ele o foi convocado o suplen- Nao hã comumcaçoes cio, representante do rev.

maior apreço", te votou a UDN a ter de qualquer maneira e
Irmão Cristovão,· depois

Uma cousa e verta. Te- m�ioria na Camara, �s prejuiso� estão sendo A AGUA
de se referir aos servi-

remos um candidato ou -x-
íncalculaveís' ços prestados pelo casa]

os diversos candidatos A Cam F d
.

1
NO' combate á febre tí- ao serviço das vocações

1·
ara e era a- -x- f' b sacerdotais, leu uma car-

a ínhados e apresentados provou a emenda do de- Do Rio chegaram in. roa, a água de eber
t d dacã P

.

a escolha do eleitorado putado Gustavo Capane- formações de que o go-
tem que ser fervida As a e sau açao rovm-

ainda antes do fim do ma que manda declarar brasll
.

tá águas quentes "Santa'Ca- cial Mariste, dirigido ao

., verno raSI elro es ne- t
. " d' t casal

anO'.
--x- nUI�� üs vütos �ados ao gOChllldo a vinda de du- C�Y::dü ��f:�S:s�e';:�� Fal�u ainda o rev' pa

par 1 dO comuDlsta, pür I zentos mil i�igrantes ita- ·sub sülü' e surgem a' su I dre Satler que prü�un-
Esteve em Joinville, e cassa os os mandatüs.· r B '1 A

- -.' . .

visitüU O' sr. João CoIlin, D f h à
Ianos para o rasl . perficie da terra isentas ClOU uma belIssima üra-

o sr. ASSI'S ChateaubrI·. essaI 0'1rma a�er transferencia desse yu!- de todas as espécies de ção sobre a data e enal-

nüvo ca cu o do qUüClen- tuoso numerO' de Iml- . ,. . t d t b .

and, diretor d'üs "Diarios te e nova distribuiçãO'
.. ã ".

mlCroblüs ecen o am em a atua-

Associadüs". d
gran�es ItalIanos ser LI- O Serviço Naciünal de ção do Irmão Esurperan-

as vagas. �anCIado c�m o empré�- Educação Sanitãria recü- cio na sua carreira sa-

tlI�O de c�ncüenta ml- menda ferver a ãgua- de cerdotal.
lhoes de dolares que_übeber, e a que se desti- O iIltimo üradür foi o Cêlsamentos

Banco de Re�onstruçao na a l�vagem de frutas, rev. IrmãO' �ti�ü, filho Ontem na saJa das au-

e. Füment� farIa aO' Bra- legumes e vasilhas em do casal RubInI, que em
diencias fora,m realiza

Sil. Jã estaü sendo estu-
que se preparam alimen- nome qe seus pais e da dos os seguintes casa-

, .

d�düs os_planos :para_ a tos.
- familia agradecem as

mentos.

Faço PublIco para conhecimento dos interessa- �Ig�ntesca cüloDlzaçaü gentilezas que lhes eram Jo�é Nunes cüm a se-

dos que, esta Delegacia Especial de Polícia. està pro-
Italiana. tributadas. I

nhorIta Irma. Hürst

ced�ndo o emplacameeto dos Veículos, referentes ao I
-x- Atenção Possuidor de grandes Edga.r Eng�cht c.üm a

exercicio de 1949, o qual se processarà a partir da NO' RiO' de .Janeiro só- Maquinas para picar recursos oratóriüs, teve I senhorIta Juba FusIl

data da públicaçáo deste Edital, na conformidade das mente a renda dO' baile carne de prücedencia gerais e merecidos a-! _

instruções recebidas da Inspetoria Geral de Veículos no Teatro Municipal co- Alemã, marca "Alercan- plausos
.

I
e Trânsito Público. briu' as despesas da Pre- dewerk" V. S. encontra-

Aluminio da afamada

Os tnteressadas deverão apresentar no ato do feitura com o Carnaval, rã na "CASA REAV'. Aniversários.'marca "ROCHEDO" avul-

emplacamento, o certificado de propriedade, a matri- pO'is () mesmo rendeu Aniversariam-se em data de so e em baterias.

cuIa, bem assim a quitação com o I. A. T' E. G. e mais de um milhãO' e hoje as seguintes pessoas. i Faqueiros de aço inox

talão de imposto expedido pela repartição competen- quinhentüs cruzeiros.
FRACOS E AN�MICJ.:> I Sra. ' Juliana Coutinho,. "Hercules" 56 - 104 e 130

. te
.. -X-

Tomem: ' professora em P. Anta.; Peças. Os mesmüs ta-

- Os veículos a serem emplacados serão s-ubme- 2.070 assistencias pres-
VINHO CREOSOTADO Tambem a sra. Eleonora: lheres poderão ser com-

d
'

"SIL-VEIRA" d
'

ti. os a vistoria a qual constarà das exigências pre- to.u O' ProntO' Sücorro dO'
. Luz esposa o sr. Nest�r, prados avulsos, na

vistas no Regulamento de Trânsito. RIO de Janeiro, nO' Car- Empregado com êXito DAS: Luz. I. CASA REAL

.

O emplacamento encerrar-se-à no dia 10 de A- nava! que passou. NO' Tosses -- Faz anos amanhã o I

brll· do corrente ano. hüspItal dO' Prünto Socür- Resfriado. snr. Erico BIosfeld, do al- Defronte ao Cine Buhr.

Os prc;>prietãrios ou motoristas, devem apresen- rü falecer8;m 14 pacien- . Bronquites to comercio locat.

tar na ücaSlao do emplacament-o, suas Carteiras Na- tes sücürrldos. As viti- Escrofulos.
O aniversariante que

cional de Habilitação. mas füram de 1'051 ho- tambem exerce por l�ngos Vistas da cidade

T OLAV
mens, .770 mulheres e

Convalescenças anos o cargo de Juiz de

en. 10 RECH. 249 crIanças. Éntre os
VINHO CREOSOTADO Paz é pelo seu carater um Vende-se na Grãfica

Delegado EspeCial de Polícia. diversüs acidentes. fo.
É UM GERADOR DE SAÚDE. dos elementos mais esti- .A..venida Ltda .

PO-LITICA & NoticiasNotas

E·DI.TAL

medos e de destaque so

cial no munlclpio.
- Ain da amanhã fazem

anos o snr Leopoldo Car-
'los Mey, industrial nesta

cidade e o snr. Carlos

Hass, socio da firma Be
bidas Boss Lida aos enl
verserlentes noesos pare
bens.
- Dia 10 o sr. Rober

to Funke.
- Dia 11 Fidelis Barato,
- Dia 12 a sra. Nisia

Rubini esposa do sr, Faus
tino Rubini. Ainda a sra.r

Hildegard Arnold, Helmut

Neitzel, filho de Paulo-'
Neitzel. Imgard ,Bleich, re
sidente em Corupá. Doris
Bona . filha de Hilario
Bona.

Contrato de Casamento '

Com a srta. Dolores -

Belli, filha dileta do snr.

José Bellí e de dna. Te
reza BeIli, residente em

Brusque, contratou casa

mento o jovem Edmundo

Barbí, Telegrafista nes

ta cidade.
Aqui vão aos noívos

os cumprimentos do
"Oorreío do Povo",

Bodas de Praia
Festejaram dia 1 des

te suas bodas de Prata
o digno casal Ernesto
Friedrich e D. Lina Neu
bauer Friedrich, residen
tes em...-Campo Alegre.
Embora tardíalmenta

os cumprimentos de
"Correío 00 Püvo".·

Bodas de praia.
Ontem viu passar o seu

25° aniversario de casa

mento o casal Bernardo
Behling - Emma Behling,
que por esse motivo ofe
receram reçepção aos seus
inumeros amigos.
Ao ilustre casal nossos

cumprimentos.

............................I _ �

(Q) §a�ã{)) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla (lAo) WE1flEt KNlI»lU§1flllAl = JJonIl1lVnne
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez .
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