
ANO XXX JARAGU
'

"
" '

S' C t
.

N 1" 560' n� a�i)'rôvi as,
-

"

.A. DO SUL _." Dom��go, 25 Setembro de 1949 ta.' a arma ..• ' p;nâ��a de Ag:i�
C I' I

cultura do Estado,· que

RaDUlando o Emplacamento de Veículos Ouàntos· comunistas
.

há?> o elo�teder�. ::�:v��:�.in�.n;cim!r:�
Escreve o " Diario de Noticias!' Filândi8" .. 55.000

em uara_rlm alarma. Varios funoíona-

. . 'Grã-Bretanha 50.000 O sr. deputado Artur rios foram enviados pa-
o KOJ?llDform publica, Noruega .. 33.000 Müller apresentou á As- ra o interior do Estado,

na r�v�sta eWoprossy, Quanto as Repúblicas sembleia Legislativa a
sendo que os mesmos

Ekon�m�k'y» Assun�os Latino-Americanas, a re- aprovação de um tele- estão trabalhando ativa

Boonômícos), um artígo vísta do Kominform dá grama ao sr, Ministro da mente naquele, sentído.
da lavra de S. Iwan�w; '08 seguintes algarismos. Fazenda solicitando ..a

-x-

contendo uma estatistica .
Revelou-se no Rio de

oficial dos membros do BrasIl '. 200.000 ereação de uma coleto- Janeiro que o' governo
Partido Comunista. Cub�.. 50.000 ria Federal para o novo

portugues Iançarã em

A, União Soviética MeXl�o . 86.000 municipio de Guaramt-
breve, um novo transa-

. ' Peru 35 000 rim, pedindo ainda, en L
Art. 1. - O registo, emplacamento e matrí- conta, segun�o �sse tra- Ärgentina:' :: 30:000 quanto a mesma não tos- tlantico na linha de is-

cula na época normal de veículos-e-motor, será balho, 6 mílhões
.

de \
'

•

d se instalada a extensão boa-Bio. O r�f�ido na-

feito mediante requerimento do .propríetaríe ou m.e!l1bros. ,do Partído,
A
Qs ,JQutr�s f:1:es d� aquele municipio da ju-

vio portugues terá o no

seu representante autorisado do qual constará' o mals.9 milhões �e hom- menca en a e
rísdíçãq da repartiçao de

me de "Vera Cruz", em

nome do proprietario, nacionalidade, naturalidade, sOJ?loizes. Os palses sa� _S�l J�m menos de 30.0?0 Jaraguá do sul. homenagem 88 Brasil, e

.estadc civil, profissão, especie do veiculo, marca, téli��s, olerece}ll �os al- partidários do comums; sua construção estä qua..

categQria, côr, sempre que houver o numero
I do gar1SQlOS seguíntes: ,mo. Os Estados pnid()s - si 'concluída em estafei-

motor e do ehassís, o ano de fabricação, especie Tchecosloväquia conta� apena� 74.000 ros belgas. O "Vera Cruz"

de pneus usados, tipo da carroceira e material de ' 1.000.000 comunístas. terá capacidade para

sua construção, força do motor, lotação, estado Polôni�. . . '1.000.000 "En:í gera� o numer.� Locais 1.200 passageiros.
de conservação, garage onde é ,guardado $) nu- Rumâma . ; 1.000.000 dos. comumsta� �rgani -x-

mero do registo anterior.
'

,. Húngria.. 1.000.000 zados eatá dI!I1muincl� Anlversarlos

§ 1. - Ao requerimento será anexado o Bulgária .. 500.000 em todos os palses!lle Dia 17 do corrente ení- Em Recife ocorreu um

tifo d d
;
d d

.

d' t te s terí 'N AIO'
nos nos Estados domína- fato inédito na hístöría

cer IC� o e. propne a e.nne Ia amen e an enor a, emanha .rl�ntal dos pelo bölchevísmo e versertou-se a, gentil se-

e o. talão de Imposto de licença ou documento há�1:8000.000 SOCIalIstas
na Asia, onde se calou- nhoríra Dalilill Rosa, resl- 1c:na�,:yÍs, p..�ro:flep�����equívalente.

"

' Uniflca�os' (cam�flagem la ô numero dos comu- dente em Guaramlrlm. ,... '" "!

§ 2. - 9uando se trat�r de ve�cu�o de alu- do Partido Oomuntsta) ao, 'nístas na China em •..
_ Dia 18 fez anos o me-

fiou o ex-secretário da

gu�l. ou matrícula de }�lOtorista profissIonal", serâ pas!o q,!e, ante,s.da tun- 3.000.000, no Japão em ninoWaldeburg Hinsching Segurança Publica, .sr.

exibida a .prova de . quítaçãc !lo I. A. P. T. C. , ou daçao .deste parti�?t' os 1.600.000. e nas Indias e dne, PeulaRubini, es;' Alarico Bezerra. para Um

pr?va de Isenção da contríbuíção aquela autar- eomunístas
.

só
.

tilibam, em 5.000.000 posa do sr, Horaclo Ru- du610 em I;'ubl.ico. A lu-

quta. . 619.000 partidárlos�, .

'

'. bini, resldente em . Rio ,-ta se realísaría na rua

§ 3. - Em se tratando de veiculo de trans- As indicações' sôbre São �s�e.s os, alga�s- Cerro. '

do I�peradol' que està

porte coletivo, será exibida apolice em vigor do os' pafses da Europa mos �flcl81� do. Komiik
_ Dia 19 festejou seu a- l�cahsada. bem 110 cora

seguro dos passageiros, cujo' numero e companhia Ocidental são as seguin..form cUj"" mter�retação ni.vet5ario o sr. Frederico çao da,
..

cIdade. Ambolil

seguradora �&rão anotados no processo de registo tes:
. n�() pode ser feita se_m Schwedler e o sr. Wen- os polItICOIiI comparece-

peja autoridade processante. Esse seguro não se- ItAli 220";
tomar em consideraçao d r Q h -dt f

' rarn ali) local marcado, e

á
.

f' 'C � O'
a. • .. ,OCJ.ooo o elemento. de propagan·

e IDO uC mI. ' pro e�sor as casas comerciais pra:r m erlOr a
,

r.'IP 1O.�OO. O por pessoa. . Fr.ança. . . 1.000.000 da distingu'l'vel nearsa ,em Jaragu.aslObo. Amda '
-

Art. 2. - O regIsto e emplacamento de bio Alemanha QcidentaI •
.

D

no mesmo dill passou a venida's, fecharam sQas

cicletas, as quais será dispensa.da. a matricula, 450 000 esta�sfca como e� todos data natalicla do sr Leo- portas. Os transeuIltés
será feito mediante requerimento do proprietario, ,Austria 150 '000 °hs In ordmestráqud I nos

poldo Karsten pro'prieta- tambem se afastaram do
.

t t t' .. ..I d 'd t d'
. .

,

. c egam e' s o cor· " local e quando tudo in
aeu represe]} a� e, au orlsCJüo, () SIn IC� O ß :.B�lgica,., . 1�0.000 .� d f ,,j, • "

, rio do Posto Karsten, nes- 'di''na:''' .'qll'e,- '" ...I....c:.l.,... 00-- __ "'-
classe, ou da- firma ,empregadora onde o- mt-et'es- -»inämal'ca _'- '6ó;ooo

••DQ, ,e e... ro. ,-.
- 0;- tá cidlIde. "':_'� .... ""� b"'U; .... U�IV'

sado eXerça 8ua atividade, co�stando tambem
.

a Holanda 55.000 I S PE C TA D O R '- Dia 20 transcorreu o meçarIa, os.�mIgos de

na.cionalidade, naturalidade, profissão, estado Ci':Il, aniversario nlltalicio do sr. amb?s 08 P�htlC08, eon-

residencia, marca do veiculo, especie, catego.rla. Harry Krause alto fun2io- .I�gulram .

evitar ",�nl va:-

cõr, o Q,umero do chassis quando h(ldVer, o

V· t d" 't' d
\

f'"
· nario da Fir�a Olsen Ir- giCO desfe�ho.

'ano de fabricação se conhecido, os pneus usados 10 8 IIßS U 118 8 Brlal 8nUaiS mãos LIda., desta cidade. -x-

e o estado de conservação. . .

, ,Na mesmll datll o vene-

§ 1. - Ao requerimento será. anexada a O presidente da Re- gador por mais de du- rando ancião Wendelin No Rio de Janeiro su-

prova 40 pagamento do impo�o d� lIcença. publica sancionou a re- zentos dias; Reiner. cedeu-se novo desastre,

.§ 2. - O regist� dispenRa a apresentação solúção legislativa que d) - sete dias úteis, _:_ Dia 21 festejou seu aéreo. Dois aviõelil de

do veiculo, a vist?ria e' o selo de �humbo,.�even- dà nova redação aos aos que tiverem ficado aniversario natalicio a treinamento da Escola

do a placa ser afIxada pejo proprH�tario no lugar artigol ,1� e 13' do de- á disposição do empre- exma. sra. dna. Ligia Frei- da Aeronautica choca

de co�t1Ul1e _

I
.

•. ,
creto-Iei numero 5452, gador menos de duzen- tas Pereira, esposa do sr. ram-se no ar, caindo no

Art. 3. - A autorisação para proced�r a� de '1'-5-943 (Consolidação tos e mais de cento 'e Alfino Pereira, Coletor lago de Jacarepagua. Os

registro de veiculo, assinada Vel,o proprlem.,riº� das Leis do Trabalho). cinquenta dias. Federlli, nesta cidade. dois aparelhos eram pi�
será sempre anexada ao processo. , 'O artigo 132 passou-se Paragrafo unico - E' - Ontem aniversariou-se lotados pelolil tenentes

Art. 4. _.:.; Quando o propri�tar!o do veiculo a ter esta redaçllo: - vedado descontar, no pe- Faria B. Klein, dileta fi- OJi,eira e Vasconcelos

lôr estrangeiro, constará do requerimento o nu- "Artigo 132 - Os em- riodo de ferias, as faltas lha do sr. Leopoldo Klein. qu.E!. pereceram� ,.Um .

dos

mero e local do seu registo. -

, pregados terão direito a ao serviço do emprega- - Hoje faz llnos a srll� aVlOes afundou Imedlata-

,

Art. 5. - O requerimento e documento�, ferias, depois de cada do". : dnll.' Herminia Tomazelli, "mente, enquanto que. o

aße)(os serão selados, aquele com uma estamPl- periodo de doze meses, A modificações no ar- esposa do sr. Santos To- segundo ficou com o Ie

lha de Cr.$ 2,00 e a Taxa .de Saude e estes ape- a que alugue o 'artigo tigo 134, são, apenas, mazelli. Na mesma data me, flutuando." Faltam

nas com a Tax", de Saude. '
,

I 130, na seguinte propor- nos itens "d" "e" e "f", Isolde, filhll do sr. João melhores de�alhe8 sobre

Art. 6. - Os requerimentos poderio, ser çl1o: que ficaram assim redi- Lucio da Costa, residente este aconteCImento.

impres�os, deixapdo em branco ape�8s os espa- a) - vinte dias úteis, gidos: .
em Itapocusinho. -x�

ços para preenchimento dos dad�s fixados nesta aos que tiverem, ficado d) - o tempo de sus- - Dia 26 transcorre Q

lei, obedecendo, em normas geraIS, os modelos á disposiç,ão do.. empre- petts8;o por motivo de aniversario nataHcio do Há tempos foi divol
anexos. , ., gador durante' 'os doze inquerito administr�tivo, sr. Ricardo Pieske. gado uma nota de que o

. Art. 7: - Pelas vistorias obrlgator18s para meses e nllo tenham da- quándo ó mesmo for jul- - Dill 97 festejll seu ani- Grupo Escolar Germano
emplacamentó e registo, taxa alguma será co- do mais de seis faltas ao gado improcedente; versario o sr. WolfglJng Timm de Joinville foi vi
brada. . serviço, justificadas ou

. e) - ausencia na hi- Weege, ölfo e adiantado sitado por ladrões, quan�
Art. 8. - Será de 60 dias o prazo a' ser .fl- não, nesse ,perlodo; . potese do artigo 473 e industrial es ta be Ie ci do do esta semana.' outro'

xado pelas alltorida�es para renovação do regls- b) - quinze dias uteis, seus paragrafos;
,

com fabrica de Illctecinios eltabelecimento elcolar
to anual. '

'

"

aos que. tiverem ficado f) - os dias em que" em Rio Cerro. Ainda II foi ,itima de roubos. Um
, Art: 9. :- Qualqller. multa imposta !i0s 'infra- á disposição do empre- por conveniencia da' menina Carla Mey, filhá relogio de parede, toa

tores das leIS do trâpslto será recolhida :pelos gador durante os doze empresa, não tenha' ha- do sr. Leopoldo Mey. Ih�s de mesa e outros'

interessados a repartição arrecadora, mediante meses; yido trabalho, excetuada Tambem Ana Waldrich obJetos foram carregados
guia da autoridade que a impoz. 'c) � onze dias "tlteis, a hipotese da alinea "c" esposa do sr.. José 'W;;II, pelos ladrões. A policia

Art., 10.. - Não hav�rà outros emolumentos aos que tiv.ere.m ficado .do artigo 133". drich, residente em Nereu est' a proour� do_' alsal-
que os preVIstos no Regimento de Custas Judi- à disposição do empre- Ramos. tantes.

óiais e Policiais. ""':" Dia 29 faz anos a sra .

.

Art. 11. - As taxas a ser�m pagas na re-
Transferencia de cicicleta « 6 00 Lidla Maffezzolii, compe-

partição que �roc�der ao registo dos veículos" § 1. _ A não ser o preço das placas, que tente !,gente postal em e�posa do ar. Ricardo
8erllo as seguIntes.. 'C $7500 será fixado anualmente em seu custo real pelo C?rupa e espos� do sr.' Pleske. Letlcla Sehlochet,

�pediçtlo de cart«:lra de motorista !., 26'00 ar. Secretario da Segurança. Publica, 'nenhuma WIIly Maffezzolh, �osso esp,?sa do' sr. Clemente
LIcença de aprendizagem . h' outra taxa será cobrada a qualq�er titulo .

./ agente naquela locllhdllde. SchlOchet.
,

VistQna e!ll automovel, o.nlbus ou camIn ão, § 2. '_ AB taxas serão recolhidas a exatoria
Na !De8ma d�ta o nosso -.Dia � frllnscorre o

quand? requerida pe�8. parte mteresl!lada cli 5�OO pela repartição registradora por guia isenta de partIcular aml�o sr. Lau�o amversarlO gatallcio da
Licenças espeCIaiS e atestados, ap ca os

selos dentro de 24 horas
' Braga, o meDIno SérgIO sra. Dna. Erna Colin Mah-

ßm sel9s .nos respec?vos do�umentos ': 10,00. Art. 120. _ Esta lei' entrará em vi or na
Oliveira e a exma. sra. fud, e a senhorila Inge-

Cêr�dões, por linha datllOgrafadr 5g�� data de sua publição, revogadas as· disP�sições Vyll., L.ulza �oubra,!a. borg Voigt, filha do sr.

Rei!sto de automovel de a:lugue «

"ein contrario e a tabela em vigor baixada em
AIOda dIa 29 llDIversarla- Francisco Voigt. Ainda a

Re�!s.to de ,�u�omovel particulaí « 1bg'GG virtude do decreto-lei n. 24 de 7 de Janeiro de
se o sr. AI.vino Stidel. sra. Ofilia Tiedke Oosch,

Relt!sto de oDIb�s para passage ros: ' 1938.
",' ,gra�de ArborIcultor naque- esposa do sr. Werner

Registo de cammhão 199,gg Sala das Sessões 19 de Setembro de 1949
la rIca localidade. Jeane- Gosch. Hilda Stoinski •

.

Reg�sto de ��!oclcletas «, '
i

. te filha do sr. Sérgio espos� do ,sr. ,silvestre
Registo. de blclcleta� "

« 10,90 Artur MtUler
. Thomsen, gerente do Ban- ,A. todos o� llniversa-

Transferencia de veICUlo movido-a Max �oão Colin
.

co do Vale do Itajaí em rjantes, as felicitações do
mQtor « 50,00 Antomo C. Konder ReiS nossa cidade� Ana !>ieske "Correio do PovoK•

)

..

"

Altera o Regulamento Geral do
1rânsito para o Estado de Santa Catari
na e fixa novas taxas para o registro e

emplacamento de veículos,

.
I

O Snr, ,deputado Artur Müller apresentou a

Assembléia o projeto de lei seguinte:

Projeto de '-ei N.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Varig, Companhia de Navegação Aérea

TEM A GRATA' SATISFAÇÃO DE AVISAR A SUA DISTINTA

CLIENTELA NESTA CIDADE, DE QUE, FORAM NOMEADOS

SEUS AGENTES NESTA ZONA E LUGARES ADJACENTES, A

�
�I���======�=========���(r����============�����

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES"LUZMACH'�, COM

ESCRITÓRIO SITO _Á RUA MARECHAL DEODORO N, 210

Edital, 2.622, de 15-9-1949

Ernesto Aranda e Wilma
Saldanha Marinho

Ele, brasileiro, solteiro, Vende-se
comerciario, domiciliado e

residente no Distrito Fe

deral, filho de Cassimiro

Augusto Aranda e de An
na Maria Quintella.
Ela, Brasileira, solteira,

domestica, domicili-ada e

residente nesta cidade, fi-
lha de Emilio Homem Ver e tratar na

Saldanha Marinho e de IND.MAO. JANSSEN S A
Ione Coelho Saldanha ,

. .

Marinho.

, Uma casa de material

nova, contendo 7 . como

dos, agua encanada, ba

nheiro, chuveiro etc. in
clusive 1 vaca leiteira,
e 2 porcos.

Preço favoravel
Edital, 2.625, de 21-9-1949 Informações nesta ge-

Waldemiro Rosa é Dirce rencia com o Snr. Pau-

Tomais Mateus "{Iíno Pedri ou a rua Rio

Ele, brasileiro, solteiro, Branco N. 127.

operapio, domiciliado e

��:��g:�f;R.�.��:�����r� !�rG:fr"·"·"··e··"·"····I"·"·o····Mo;111trudes Rosa.: _ :
Ela, brasileira, solteira, : :

domestica, domiciliada e h :l
rel!idente ne�te '�istrito! no 8Bebidas Boss Ltda B

�o��s�afo�a�IS��t�I��a, K e::�......••� •...�•........•..•]l -�-:-c�-s-o-:.-eG-p-r:-r-i�-�-?-A-v-e-ni-d-a

,

Irene P. Günther Oticial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casai-se:

Edital, 2.623, de 16-9-1949

Affonso Gaedke e Erna
Tank

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, em
Ilha da Figueira, filho de
Emilio Gaedke e de Emi
lia Dorn Gaedke
Ela" brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

.rtsldenre em Guaramirim,
filha de Guilherme Tank
e de Elisabetha Diedrich.

Edital, 2.624, de 21-9-1949

Alfredo Bento e Paulina
Kanies

Ele, brsslleíro, solteiro,
operarío, domiciliado e

residente" em Itoupava
Central, municipio de Blu
menau, filho de ;João Ben
to 'e de Helena Bento.

. Ela, brasileira, solteira.
lavrador,' domiciliada e

residente neste distrito, em
Iereguä-Alto, filha de Ri
cardo Kanter e de Bertha
Kanter.

.

E para que chegue ao cOi
nhecimento de todos,mandel
passar o presente e-dital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde' será
afixado dUl ante 15 dias. Si

alguem soub�r de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legais
IRENE PEDRI GÜNTHER

OticiaI

Vende-se uma, bem De ordem do Snr. De-

Alugam-se duas lojas instalada, num otimo legado Espedlal de Poli-

em prédio recem construi- ponto. cia de laragüá do Sul,
do, com marquíse de con- Ocasião bôa para prä- Aviso aos senhores ebaí

ereto ltuadas no centro tico, não necessita de
,
SI· XO, para comparecerem

da cidade, á Rua Presl- diplomado. nesta Delegacia e na de

dente Epltaclo Pessoa, Informações nesta ge- Corupà, afim de retirarem

possuindo além de espa- rencia. suas Carteiras de licença
çosa loja de 7,00X8,00ms. -- etc.

amplo depósito, escritório
i Jaragu4 do Sul: Francisco

e instalações sanltarles, pROlBIÇAo Maier, Oswaldo Rux, AI-

Aluguel Cr$ 700,00. In- berro Hasse, Willy A. Geh-

formações nesta redação. 'aPr���r��e;mj�a�::t::!� rjnc�r:Pá7��ur���I;:��be�_ f1:;"::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::l)
pessôa, em meu terreno, tl, João Ropelatto, Walde- ii M A D E I R A S ii
sem minha licença. mar Duwe, Ewaldo Zell- i! ii

Ilha da Figueira,17/8/49. mer, Ricardo Fey, 'Helnz ii Caixêta - Pitíä II

.

Emilio Gaed.k.e P. Fulle, Arri Brosowsky, ii Manjat - Matjambú
!!

Adalberto Weiss. Nilo de ii ii
�_�__",,",,_�.......-..o. Souza, Jens Berrelsen, Au- ij Peróba - Quacá

I
ii

Cure seus males e poupe seu gusto Jung, Antonio Fodi ii Canela - Cedro
li

bom dinheiro comprando oa e José A. Techá. lili II /

FARMÁCIA NOVA Iaragué do Sul, 19 de Compramos em tóros H

de BOBEBTO M. HOBST Setembro de 1949. ';1 Madeiras Janssen S. A. II
a que dispõe de maior' sortimen- 'OSMAR DUARTE �:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::d:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti
to na praça e oferece seus arti Escrivão

.,'

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

«:::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::l1 De?e::'d�e�S������d���: '

II Correio �o Povo li Iicia deste Municipio, em

i! !i obediencia á Circular nl.'.'

II Bua MI. Deodoro I. 136 !i 4 da Inspetoria de Tran

.. Telefone W 39 - C. Postal, 19 ., sito de Florlenopolis, so-

li:1 JARAGUA DO SUL .l::.:l licita o comparecimento,
nesta Detegacla, de todos

li ASS:::;lJ::a:::AL ii �:st:O������iO:e�������
..

.. dores da Carteira Naclo-

U Cr$ 35,00 H nal de Habilitação, pare

ii !i a revallsaças das respec-
;

ii GERENTE H tlvas carteiras, cuja data ----- ..

li PauUno Pedri ii de expedição ocorreu an· ; ,
" ..,._ .

I: :; tes do mês de Outubro
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

:.

� ;1
,

" :::::: :

.•
::!!!:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::... do imo demíl nóvecentos

..

quarenta e quatro. Dr. Alvaro Batalha - MÉDICJO

FARMACIA A V ISO

EDITAL

OLÀVIO RECH

Deleg. Esp. de Policia

JARAGUA DO SUL

A SíFilIS
t UMA DOENÇA ORAVlsslMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MIL'A E PA$lA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAS HO TRATA.

MENTO otSSE GRANOE FLAGELO

� USE O

Profundamente cons

ternados, comunicamos

a todos os nossos pa
rentes, amigos e conhe
cidos, o falecimento de
nosso querido filho e

irmão,

Dese n g r o s s a d e i r a s

(Abrichter), plainas, serra
fitas e circulares. 1 trafí

ladeira, tornes dix., moto
res 10,5 e 3 HP., e diver
sas outras maquinas para
industrias de madeiras.

PRISAO DE
, VENTRE

li
Phylobll normaliza o

funcionamento do fíga
do,

c.ombate
as cólicas,

corrigindo a prisão de
ventre e as funções in
testinais. Remédio vege
tal em gõtas. Tome 20

_
gõtas, 2 vezes -ao dia.

PHYL�OBIL
Para os males do fígqdo

Vende-se
1 Carroça leve,
1 Cavalo.

Tratar na

I�D. MAO. JANSSEN S.A.
-------------------

Vende-se

Para Doces
e Bolos

Usem pratos de papelão.
São praticos e higienicos
Encontram-se .

na

Soe. Grafiea Avenida Ltda.
Av. Getulio Vargas, 350.

OSNI MOHR

ocorrido em data de 18 de Setembro de 1949,
com a idade 1 ano, 5 meses e 6 dias.

A familia enlutada vem externar por este

meio os seus sinceros agradecimentos e ao

mesmo tempomanifestar o seu reconhecimento

às pessoas arnlgas que prestaram auxilio e

nos confortaram durante o transe pelo qual
passamos e, rambem a todos que enviaram

coroas e flores e, acompanharam o falecido

ate a sua ulrlrna, morada.
/ Agradecemos ao Dr. Waldemiro Mazure

chen, pelos esforços clinicos despendidos e ás
Irmãs do Hospital, assim como ao Rev. Pas

tor Waidner, pelas consoladoras palavras pro
feridas na residencia e no cemíterlo.

.1

A stFILIS SE Al'AéSUlTA SOB'
INÚMERA&� TA'SCOMO:

REUMATJSMO
ESCR6FULAS
f.SPINHAS
"I8TULA8
6...,OERAS
ECZEMAS
FERIDAS
DA.TROS
MANCtiAS

..EUXIR DE NOGUEIRA n

()()tfHECIDO KA n AtjOS
VENoDE·SE EM TÔOA PARTIL '

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,
tNF�AMACÖES.
COCEIRAS,
f R I E I R 'A S,
ESPINHAS ETC.

Iaragué do Sul, 22 de Setembro de 1949

Familia Mohr

"Ich Liebe und schlafe gans mit Frieden,
denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher

wohne".

Escritorio de . ContabUidade

DE IRINEU PETERS

Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina
I'

Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
Registro de Firmas, Defesas Fiscais.

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de

MenÉes - Acordos e Contratos.

Seguros - "Cía. de Seguros Gerais do Brasil"

Fogo, Acidentes do Trabalho,'
,

Seguros Pessoais etc.

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

_
-RAIOS X-:-

'

\
Diretor Médico do Hospital "São José'

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::

COL-ONISAÇã.Q
Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda Sta.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, agues, e estradas boas. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
conslderavel descónto. Vende-se tambern a longo
preso, Tratar com o propríetarío sr. Chistiano Iustus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

ou com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld em

Jaraguá, do Snl.
'

li
� :I

ii CLINICA DB OLHOS - .OUVIDOS -: NARIZ B OAROANTA, ii

II· moderna e prImorosamente instalada dI (ii

II DR. SADA,LLA A '\IIN II
II CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO' NOS H
ii BSTADOS DB SANTA CATARINA B, PARANÁ ii

II «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» II
II HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 II
II ._ .Joinvl... - ii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Febres
o Escrivão

NEY FRANCO

CORREIO no povo
-

rrefeilura MuniGi�al ue Jara�uá �o �fiI
• MAIS ANTIGAC.YDEJDINV,.LE, COM • SU. FILIAL

, EM JARAGU.. DO SUL A RUA MARECHAL O Doutor João Marcondes de Matos, Juiz de .Di-
REQUER IMENTOS DESPf\CHf\DOS F����:A�O�����:�NE��-6"8 reito da Comarca �e Iaragué do Sul, Estado de

, 'T
'

M Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, Etc.
, 892-. Germano Enke-bras. licença

<,

colocar OFERECE: \ ínras para Plnturas de Casas, 0-
FAZ SABER aos que o presente edital com o

bomba de gllso!i;:Ja eutomàtíce anexo posto de sua veis, Maquinas, Caminhões, A�tomoveis etc. -
prazo .de trinta (30) dles Virem, ou dele conheclrnen-

propriedade a rua Epltécio Pessoa. Idem' Tintas a.Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão, ro tiverem, que por parte de }'VLADISLAU GAZDA
893- Germano Enke-bras. licença colocar pos- Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agu.a Raz, Anelina e sua mulher SOFIA GAZDA, por' intermedio de

re com p,lac-a, luminosa com dizeres: - SCHEL, sító pera tingir 'Tecidos dê Sedas Lã e Algodão, Ce- seu bastante procurador o advogado doutor Luiz de
d f d I Id .

ra e Oleo pera ôoalho, Massa para Janela.
e ronre o seu posto e gaso ina. em -;-

- ôouze, rne foi dirigida a petição do teör seguint:-
.

895- Ioão Koch-bras. iicença transf. terreno MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinviJIe, PETIÇÃO INICIAL:- Wladlslau Gazda, e sua mu-

sito a estrada Nova, vendido a Gerhardr Woelz. LIDER DO COMERCIO DE TINTAS Iher Sofia Gezda, brasileiros, lavradores, residentes

Idem em Massarandube, nesta Comece, por seu procura-
896- Felix Wolf. bras. transf, lrnp, terreno sito I dor basranre infrassinado, veem, respeitosamente, ex-

a estrada Iereguê, vendido a Arnoldo Kühne. Idem O ANJO' PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
por e requerer, afinal, a V. Excíe. o seguínte.- 10�)

897- Paulo Dornbusch-bres. licença construlr LOM8ßIGUEIßA MINANCOßA Que na madrugada de 30 para 31\de Julho do cor-

casa moradía em sua propriedade sita a estrada . rente ano os Splres. foram agredidos a faca e pau,

Itapocú. Idem, por Carmelo Bogo que ocupa o cargo de Juiz de
, 898- Artur Eggel't-bras. licença construir casa Vermitugo suave e de pronto Paz de Messerariduba e o qual, nessa empreza cri-

de madeíra em sua propriedade sita a rua Abdon efeito Dispensa purgante e dieta!
mlnosa, teve O auxilio e a cumplícidade de um seu

ßetlsta. Idem 1iERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
empregado de nome Pedro Eduardo; 20)- Que essa

899- João' Ambrosío-bras. licença construir
ME o n. 1, 2, ,. e 4 agressão teve lugár no mencionado Massetandaba,

f R B Id Protej a a saúde de seus filhos e a sua própria!
casa pera o icina sita a rua .io ranco. em nas imediações da residencia dtAlberto Baer, e de-

90 J'..:! I' I boel Evitará muitas doenças Ie poupará dinheiro em
0- ose öteier ein- ícença construir oeiro remedias la resultou a hosplralizeção, na esma data do ata-

pare dremar agua ein sua arrozeira em prol'. slra que, de Wladlslau Gazda e sua esposa Sofia Gazda,
ao carn Germano, mediante termo de compromisso Compre hoje mesmo uma LOMBBIGOEIRA arnbos gravamente feridos pelas pauladas e facadas
assinado. Comó requer, medíante termo de compro': .

MINA,NCORA para o seu· tilhinho. recebidas de seus agressores doe quaes só Carmelo
misso. E um produto dos Laboratorios Minancora Bogo_ alem das facadas que tomou Sofia - teve

901- Vitorio Lazzarls- bras. licença colocar '

- J O I N V I L L E -

ocasião de desferir freis em Wladislau; 3°.)_ Que a

placa em sua loja de moveis sita a rue Domingos . inclusa certidão extraida de fls. seis (6) do lnqueri-
R. da9�ovaR���� keinuJ;�_ �ras.- transf. imp. terre- i1::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::"A·::::::::::::····:::::::::::::::::::::"!i ��la°���lí8e�eqX�:st�c��a��4�a���IOsn�ot�crF::�
no 'sito a Avenida Getulio Vargas, Corupà, vendido H AUTO JARAGU S. A. II Gerherd Meyer, consta a inteira confissão do crime

a Walter Gustavo Kander. Idem '.
,

!! .!! monstruoso cometido por Carmelo Bogo acumplicía-
903- Alfredo Langer-bras. transf. írnp. terreno .l.i.:.� OFllnCdIUNsAtria e csoermVI'�orcl'�FORD" ii do por seu empregado Pedro Eduardo; 40.) Que é

edi.ficado com uma casa, stta a rua Hercilio Luz, "voz correnre que ambos os assaltantes, apavorados
Corupá, adquiridos de Domingos A. Siqueira. Idem i:.!!:.! MECANICA AUTORIZADO com o castigo que os espera � pois ainda hoje suas

.'
904- Alfredo Krueger-bras. trensf, imp. terreno duas vitimas acharn-se hosplrallzedas

"

em estado
edificado com casa, sito a' rua 7 de Setembro, Co- ii - Rua Marechlil Deodoro - J A R A G U A DO SUL � muito dallcado - estão tratando de transferlr, alienar

rupà, adquirido de Vitor ôcheíbel. Idem ii Posto de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes ou onerar seus bens por qualquer forma afim de fu-
.' 905- Alberto Wltr-bras, transf. imp. terreno ii _ Lavagem _ Lubrificação'. Carga de Acumu- girem da prisão que os espera bem como da índe-

sito a estrada Caminho Pequeno; Corupé, adquirido !! ledores e Consêrto de Pneus. nização dos danos resultantes do crime; 5°) Que,
de OUo Krueger. Idem ii -

por isso, e para ressalva e conservação dos seus

906- Carlos ôchunke-bres. transf. imp. terreno !! Esta oficina está instalada em condições ii direitos e pera prevenir centre- quaisquer alienações
sito a estrada Rio Novo, Corupà, adquirido de li pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou !.l. ou onerações 4ue venham a ser feitas em preluízo
Lauro Hoefner, Como requer i:!.:. reforma em seu autornövel ou caminhão, bem da integral reparação dos danos causados aos ôpltes.

907" João Vitorino de Moura-bras. transf. írnp. cerno retificação de motores etc. . . ii desejam estes protestar contra quaesquer vendas onus e'

terreno sito a estrada Serra do Boi, Corupá, adqut- II Todos os serviços são executados com i� outros atos que venham a gravar os bens, de qualquer espe·
rido de Willy Hinze. Idem

"

esmero, por cornperenrés profissionais e a pre- 'i! eie, de Carmelo Bogo e Pedro Eduardo, alem dos

908 - Willy Schlinski�bras. fransf. imp. terren,o ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii direitos que assistirem aos ofendidos, ficando as

edificado com uma casa, sita a Vila de Corupa,:: trica e oxigêni'o.
I H mesmas transações nulas de plano direito e consti-

adquirido de Augusta H. Bosse. Idem \:'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.I tuidos em má fé todos os que adquirirem taes bens,
,

90Q .:. Henrique Verbinen�bras•. transL imp. Jer.- - - -' além do mencionado Hmife. Assim, na forma do 'ar-

reno sito a estrada Rio Novo, adquirido de José li tigo 720 e seguintes do CPCC. A. esta com o man-

Luiz Rosà. Idem ii Dp. Ren.ato -liVal'tep I!;.:, dato incluso, requerem que sejam do mesmo notifi-
,

910 - Harry Vibrantz-bras. transf. imp. estab�- 1:.1.... M É O � C O li:
cados por' mandado os referidos Carmelo Bogo e

lecimento comercial, sito a estrada Isabel. Corupa, Pedro Eduardo, residentes em Massaranduba nesta
:: ..

vendido a Maria Wlisesk'i. Idem
b lj CIRURGIA GERAL E ESfi>ECIALlZADA li Comarca; publicados editaes para con'hecimento de

911 - Alberto Darius-bras. transf. imp. esta e. ii om cursos de Aaperfeiçoamento no II terceiros interessados incertos e não sabidos, bem
Íecimento sobre plamas, vendidO' a H. R. Darius li Rio de Janeiro - São Paulo e Bueno� Aires. ii como sejam cientificados os srs. tabeliães da séde

Idem ,

' ii '

Doenças de S�nhoras - Partos - Clinica ii da Comarca, para que não registrem no Livro de

_912 - Willy Hoerner-bras. licença pintura ,exter- li Geral de Adultos e <::rianças. II 'Transcrição de imóveis qualquer venda de terras ou

na no pred,io sito a rua Nereu Ramos, Corupa, de!! onsultório e Residencia: � ao lado da Prefeitura Munici paI. ii quaisquer
direitos reais de garantia que por ventura

,propriedade de Marta Zimmermann. Idem
.

!i TELEFONE N. 3 !i haja sido efetuada a partir desta data pelos protes-
913 - Waldir Maffezzolli-bras. licença constrUir ii Jaraguá do Sul - �ta. Catarina i! tados. Requerem mais que preenchidas as demais

rancho de madeira em sua propriedade sita a rua formalidädes legaes, sejam-lhes entrégues os autos

Almirante Barroso, Corupá. Idem I independentemente de translado. Nestes termos, com

914 - Sofia Guinther-bras. licença estabelec�r'-

����_fr·�H'qUe'ZHnerUOS�8e -fS�UOIHmenlo�rs'ico _

os documentos inclusos: um translado de uma pro-
se com Agióta, no distrito de Corupá, neste Muni-

\. curação extraida da fls. 2, _

do L. n. 1. de procura-

cipio. Idem ção, do serventuário Gerhard Meyer, de Massaran-

915 - Ana Tepassé Reimann-bras. licença cons- duba; 1. certidão extraida de fls. 6, do inquérito po-

truir mausoleo na sepultura de Ana Sofia. ,Tzpassé, ER
Iicial em que é acusado Carmélo Bogo, passada pe-

inhumada no cemiterio municipal de Corupa. Idem : � (ASTISIA NO HOMEM E NA MULH ) I i lo dito serventuario; um talão de pagamento da ta-

1249 - Alfredo Carlos Hanemann-bras. licença, A quem solicitar, será enviado pelo correiO' a xa judiciária, passado pela Coletoria Estadual de

estabelecer-se como construtor a titulo precàrio, interessante obra do Dr; LOPES FERREIRA: Jaraguá do Sul, sob n. 3351 E. Deferimento. Jaraguá
neste distrito. Conceda-se a licença, visto o reque- do Sul, 26 de agosto de 1949. - pp. (a) Luiz de

rÊmte ser possuidor da respectiva carteira de licença «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento CliniCO e Dlétlco. 'Souza - (coladas treis estampilhas 'estaduais no

precária.
'

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas valor de Cr$ 3,00 sendo uma taxa de saude, d�vi-

F S EV S damente inutilisadas) -. A petição inicial levou do
Secretaria da Prefeitura Municipal . dirigindo-se a ,', .' NE. MM. Dr. Juiz de Direito da Comarca o seguinte

do Sul, em 14 de Agosto de 1949. Caixa Postal, 2398 - Rio 'de Janeiro - Brasil DESPACHO: - A. á conclusão. Jaraguá, 29-g-49.
(a) Marcondes. - Conclusos os autos foi exarádo

MANOEL LUIZ DA 'SILVA o seguinte DESPACHO: - Defiro o pedido inicial.

Sec,!:.etario
.

Jaraguá, 3-9-49. - (a) Marcondes. - E para que
chegue a noticia a publico, e para conhecimento de
terceiros interessados incertos e não sabidos, se pas
sou o presente edital que será afixado no lugar de
costUme, ás portas do Edificio do Farum, e publica
do pelo jornal local "Correio do Povo". _:_ Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos cinco
dias do m_ez de Setemóro do ano de mil novecentos
e quarentá e nove.- Eu, Ney Franco, escrivão, o
subscrevt- (a) João Marcondes de Mattos. - Juiz
de Direito d_a Oomaca. - Está conforme o original,
do que dou fé. -

.

Jaraguá do Sol, 5 de Setembro de 1949.-
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Clínica geral medico � cinirgià de adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização

- 'Raios Intra-vermelhos e aluis.
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ANO �XX JARAGUÁ DO SUL ..:- Domingo, 25 de Setembro de 1949 - SANTA CATARINA, N0.1.560
. ,., ,- _, �

..Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

Eleições em CapiDzal Pornerode lÍS 20 horas em

frente do Hotel Gaúcho,
Esperamos que o pas

seio tenha alcançado, o
maior exíro possível.

De ordem do sr, Diretor do Instítuto de Fer-

,

mentação, do Serviço' Nacional de Pesquisas

Falecimento Agronomicas, do Ministerio da Agricultura, cíen-

Na vila de Corupá, 0- tific.o a todos .o,s produtores e' engarrafadores de

correu a 18 de Setembro, bebidas, classífícadas no capitulo I, do Decreto

o falecimento da Vva, Ma- n. 19.172, de que o periodo de inscrição a que se

ria Umbelina da Silva refere o Edital n. 3, de 1948, â vista do disposto

C a sam e nt os Castello, que deixou, ,7 fio. no 'decreto n. 25.2,73 de 30 de julho de 1948, fica

Ontem na sala dai au- lhos, 30 netos, 75 blsne- reaberto até o próximo dia 15 de Outubro de

dienelas realisaram-se os tos e 5 tataranetos. ,1949. "

"
'

seguintes casamentos. A extinta fora uma das
" Findo este prazo em que,' os interessados

Gerherd Voelz com a sobreyiventes que assistiu'
devem requerer a inscrição, de seu estabeleci-

senhorlta Irmgard Kock. as atividades do estabe- meatos no Registro Especial de Estabelecimentos '

,
�

Herbert Adolpho Hille com lecimento açucareiro da de Produção, Estandardização e' Engarrafamento Grande Bat-Ie d,a' P'rímavera
a senhorita Elisabetha firma Jourdan & Rosas de acordo com o Decreto-Lei n. 8064, de tO de ,

Weiler. Leopoldo Friedel localisada a margem \di� qutubro �e. 1945, ,o ,fupcionamen�o d.os mesmos. ,<", ,

'
.

"

",'

"

com a senhorlta Alvera reita do río Itapocú, quan- fica
'condICIOnado ao disposto ne artígo 42, do, '.'

O ,J;uventude B?hche, .Blube .tem . a $U

Reinke. Rodolfo Berwaldt .do servia de aia aos fi- ])�creto n. 1�77�, de .1� de Outubro. de ,1945" pu- bída honra de convidar V. S. e Exma. Fa

com a senhorita Erica Lí- J�08 de .dna.: Elisa Ca- blIcado no Díärío OfICIal de 15 de outubro, de milia para o grandiso • baile 'da primavera

Il,a Rosa Baade. tieur Iourden, durante a 1345. ". '. '�
.

que fará realizar na noite do dia '1'. de

follce Schoe'd W d" sua perrnanencíe na .

exot.
,Para,marores esclsrecímeatos sobre o assun- O' 't b

.

á' 8 30' h
;, S 1- dc '01- b

o,
I er- In or tinta fazenda que 'se e to deverão os int,eressados dirigir':se ao Instituto

u u ro S I oras no: á ao o u e

ntem pelas 17 horas .
,.

'
,
s,

d
t

F t
- d' Mi

.' .'
A
'.

' 'Atletico Baep dí
" , ,�

','
,

reallsou-sa e enlace ma-
tend:a em terras do atual e ermen açao� o m�t,erIO; da grícultura, a�

,

.

en 1.
.

I, ';",

trlmonlal do jovem Max
Patrltnonlo Municipal. "suas D�pendencla nos Estados, 90 �Ih Secretarías ,

O balle será abrilhantado pelo afama-

Schneider; industrial nes- "As �nlutêidas : f�milias,
de AgrIcultura que tenham recebido delegação do J,azz Elite, de Corupá, devendo' a reser-

ta cídade e filho do fale- '

Correto do Povo, apre-- para t�l., .
,,"

,

' va ds mesas ser feita na fírma Breithaupt &

cído sr. Oscar �chneider
senta seus pesames: Rw de JanelrO,)� .de Julho .de .1949, Oía, com a srta. Guerda Rutlolf, a partir

e de �ma Schn�lder, C?!ß
(a) Armíníe Gamara ,Mala de :�a".feira próxima. "I",'

a gentIl se_nhorlta Cecdl,8, � 'Lom�rL�,l'al Lid'ß.
' Chefe, da S. G. 1. ,

I Pelo comparecimento desde)'á agradece
Wendorff, ftlhe do sr. RI- ,

Visto:
.

'
, " '

'
,

cardo Wendorff e de sua
'

- 'A C'O M TS s Ä'O
""

espose sra. Elsa MoeHer (a) JOEL CAVALCANTI AFFONSO FERREIRA
'

, ,

' ,,' ' -; ,

Wendorff, residentes em
D i r e t o r �, Trajes: Senhoras 'e Senhoritas: vestidos

Rio Cerro; Escrituração'Mercan-' P blí
'

d Pází 10430 d' Dí
.

Of'
"":

1 claros Homensr ternos
'

ru b

Ao [ovem par "Correio
u Ica, o a gllla ,o, ,�rI9" IClà ,,' - eSQuros ou ' ranco.

d P o, d
'

til- Contabi,lidade - de 21-7-1949, '
'

o. ,'.
ovo ese)a eternas Registo de Firmas - (Divulgação da Associação Comercial de

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

fehcld?d��. .

Defezas Fiscais. Florianopolis)
O plqUlDlque a Pomerode C:ontratos - Naturali-
Partiram esta manhã ás

1 horas, para a localida- sações - Cobranças-

de de Pomerode, os ex- Serviços Comeréiais,
curcionistas, que naquele em geral.

'

local farão 'uma visita ao

Jardim Zoologico., Os jo
vens desta cidade segui
ram em 'onibus especial,
sendo seu numero em

quarenta pessoas.
O regresso da nossa

juventude jaraguaense dar
se-á hoje a noite, deven

do a ,embaixada partir de

Nas ultimas eleições
feitas no novo municipio
de Capinzal a UDN ele

geu 4 vereadores, o PSD
2 e o PRP 1, Dessa for
ma a oposição ficou com

a maioria da Oamara.

EDITAL N .. 'I
j _ 8KItADOR DE SAÚDE.

Escola N'ormal São José
• TA" A I'

'

____,---------------

A Comissão incumbida da venda da tombola,
em benef.icio da Escola Normal de São' José da ci

dade de Itajaí, por lnterrnedio desta folha agradece
sensibilisada a boa acolhida que' dispensaram todos

oa moradores desta, cidade esta Comissão.

p. A OOMISSÃO

Leonor de Souza Neves

Seguros
�'YPIRANGA"

H I, p' I 'S' M' Q
Aos Produtores e ao

Comercio de Vinho
'Fontes autorisadas 'vieram nos traz'er uma, seri

sacionál 'notida, E que no dia 23, de Quiiibro serão
realisadas 'dixersas corrid�s de cavalo,no Clube HI

pismo de nossa cidade. Assim os 'apreçiado�es da

quele belo esporte voltarão a assistir as" interessan

tes carrerada's, e que Há 'tnuito tempo não vinhamos

tendo. Nó proximo flumero daremos maiores. deta

lhes, já íildiámdo o 'nome dos' animais que tomarão

parte nos pateos. Aguardemos, pois, ITléi,is alguns dias.

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS. '

De acordo com edital n.' 1, d.e '19 de julho
p. p., do Instituto de Fermentação, foj reaberto

ate o dia 15 de outubro de 1949 o prazo para ser

requerida a inscrição dos Estabelecimentos pro

dutores e" engarrafadores de vinhos e 4erivados
mencionados no capitulo I �o decr:eto n, 19712, no

Registro Especial instituido pelo, decreto n.' 8,064,
de'10 de outubro de 1945:

'

"���E;�����������dil�
Conforme estabelece o art. do aludido de- ';; lf1

, "

creto n. 19772, os requerimentos p�dindo o men- .

cionado registro dever,ão ser encamin4ados ,

dire

tamente ao Instituto de Fermentação doMinisterio

da Agricultura ou por intermedio de limas 'depen-
dencais nos Estados ou da R.epartição _ que su;. Souza 4. Rossi"
perintendes na região, o controle viti-vinicola: . ,\, .' ,\ "

' ,
, ",

Ainda de acordo com, o disposto naquele Indo il Joillville ,n�9 se e'squeça ,de 'visitar o

decreto, os referidos requerimentos déverão' ser «Bar e Resta_urailte E�p'res,s,o» a', Rua 9, de

acompanhados das,plantas dos estabelecimentos, "Març(> ,,�m fr-erv� }�O, ,Mi,cr� C?nibus e proximo

no caso de se tratàr de estabelecimentos novos ,,' ,a �ua, ,d() p'pnclpe,. "

e da remod�lação dos mesmos, 110 caso ,de se, Lá V.. So' ,en,contrará ótimas refeições, qU,artos

tr1!'t�r de estabelecitne�tos 'jâ exist�ntes e,}�. f1a, a,rejados, bepidas, nacioDõis e estrang-ei ras,

, SUJeItos. " '
,. " �mbiente

puramente familiar
< Encarecemos vivamente, a todas as

.

catitina's ' i
,,- ',' ,..,

'

e a todos os engarrafàdos dê 'vinhos e 'derivados, ��. ". '

a necessidade de requererem o, referido r�gistro
den�ro do prazo que' expiràrá â 15 d.e outUb1."O. E - EO EE E •

p. v., por ISSO que, conforme determma aquele

�
,

�decreto, depois dessa data não poderão funciopar MUDÁ 5 _'_

, os estabelecimentos que não o houverepl reque- " :' ,..
,

rido.
' FRllTIFERAS E ORNAMENTAIS

Porto Alegre, 4 de Agosto de 1949.
'

, , .

'

"
.. ,,' .

'

I t't t R' G d d V' h
'

D LaranJeIras, Peceguelros, I{aklselros, MaCIeI- �ns I u o 10 ran ense o In o' , .'
,

" .

(D' I
- dA' ã C

.

1 d
ras, JabotIcabelras, etc. - RoseIras, Dahllas,

IVU gaçao ' a, ,sso,CIaç o omerCIa e

�
'c él' C' ,

. ,

-FlorianopQlis).
.

am, las" onIleras, PalmeIras"

etc.!". e,tc
' ,

"

/

' , . : Pe\,Am Catalogo llnstrado
'

n
Para propaganda de suas �ercadorias, LEOPOLDO SEIDEL C"_ Corupá "U

procurem, pois, anunciar 'neste jornal.
,..... • .iii

e Res,lauranle E X P R E'.s s O
. de

.líinóo/q de 'lua/idade
, �

fERMENTO
. � .,-�

BAUNILHA .;: ,�
PÓS PARAPUDINS

.

w. ". � ,.

"

./i/nfégr/dade .

morál dof Jeu;
'criadorQ/ deve-Je '.+
a reputaçal> da marco á:.!' '�

. que t! o garanti0, dof t!. "

ó {'
,o',

flodd/IJI MEDEIROS
t

'

I::"
. I

o §a�ã({))

Virgem E!ipeci� idade
I

....'
r', �"

da I CIA� WEIlEt, llN�LU§IIIAl, =, JJonmrfRftRe

',.. (Marca Registrada)

,não deve faltar em casa a�guma! ' ., '

OI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


