
Hospital SÃO. JOSÉ
Fala-se iios 't'(Últ�s, de

que a Prefeitura Munici

pal quer encappai', �� re

ceber de mao beijada,
( como se diz na gíria, o

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAÚLINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. Hospital São José.

9 9 39 Já de uma feita nos

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêea, �_36 - Fundado em 1 1 - TELBFONB N.
.

manifestamos contra tal

Sta. Catarina -, N. 1.566 pretenção e,agt,?rao� apinadraanão temos mo IV p

mudar de opinião.

'p O L I T I C A S b H'ospl"tall Reclamações soF��:t��e����::���::.' .

.

. u vanção para o nosso feitura não está em con-

. A Plataforma 7 de Se- díções financeiras de ar-

Aos poucos, o panora- remista e a dutrista, ten- Quando da última via- pítal. tembro, situada á Avení- car com, o encargo e,

ma politico vai tomando do o diretorio, depois de gem, ao .nosso Estado, Agora, para gaudio dos da Angelo Píazera ex- forçosamente, .lhe faltará
rumos definidos. uma reunião de tres ho- do Conego Thomaz Fon- Jaraguaenses, o snr. Getulio Vargas, nessa também capacidade para
A missãe dos tres ehe- ras, onde houve as maís tes, ilustre Deputado Fe- Schmitt 'acaba de rece- principal via pública, a sua administração.

Ies fracassou na escolha violentas discussões, a... deral pela União Demo- ber, do Conego Fontes, cerca de tres meses Se a Prefeitura não

do candidato comum a provado as seguintes re- crática Nacional, Secção telegrama em que comu- achá-se atulhada de a- tem meios, já não dize

sucessão do General Du- soluções., de Santa Catarina, S. Ex� nica ter a Câmara. apro- reia impedindo o transí- mos para pavimentar as

tra, pelo que este arre- 18.):- Competencia ex- cia. visitou, em sua resí- vado o seu pedido de to pela sua calçada. Se- ruas mas simplesmente
bateu das mãos pesse- clusíva da Comissão E- dencia, nesta cidade, o subvenção de Cr'. . .: rá que a Prefeitura. não para' conservar as estra

distas a orientação.e.e:n·, xecutiva para qualquer sr. Arnoldo Leortlardo 200.00�,00 (Duzentos mil dispõe de 10c8,1 adequa- das muito menos terá

tregou-a ao sr, Adroaldo deliberação politica:' Schmitt, digno Presidente CrUZeIl'Os) para o Ho�- I do para deposito de ma- par� melhorar o atuál ou
Mesquita da Costa. Aín- 2&)_ Não concordar da U. D, N. Iocal., pítal São José, desta cl-I teríal, necessitando lan- construir novo estabele-
da não ae pode prever com a formula Jobín nos Nessa ocasião o sr. Ar- dade.

_ I çar mão de um logra- cimento. I

que o novo coordenador moldes que vem sendo noldo Schmitt, sem duvi- Em face d.e tao aus- douro publico para tal
.

Além disso, seria a·

seja maís feliz que o sr. encaminhada: da um apaixonado pela piciosa notíeía o «Cor-, fim? Ademais, o Codigo quele estabelecimento
Nereu Ramos, mas tem- 3&.)_ Combate síste- causa do Hospital S. Jo- reio do Povo» codgratu- I

de Posturas Munlcípals, mais uma engrenagem
se essa esperança. matíco á politica de in- sé, de cuja direção exer- Ia-se com todos. os mo- Lei n. 18, de 26 de Maio da maquina politica.

-x- filtração de Adhemar de ce a Presídeneía, solící- radores desta Oomuna e, de 1948. Art". �O. para- Até agora, graças a

O sr. Nereu Ramos foi Barros; tou encarecidamente ao especíslmente, com os grafo 4, resa: Não é {>er- Deus, a politicagem não

ao Rio Grande do Sul el 41l.)- Apoio' 8.0 acordo DeputadoThomaz fontes srs. Arnoldo' Leonardo mitida a colocação de interveio äli. .

a Bahia, mas nada me- inter-partidario e a poli- empregasse seus bons Schmitt e Deputado 'I'ho- materia,is de construção Hä completa liberdade

lhorou sua situação. tica do presidente da 'oficios no sentido de maz Fontes pelo absolu- ou outros na via públí- para os médicos e para
O sr. Prado Kelly, pre- República; conseguir um auxilio te- to êxito de suas ínícíatí- ea de modo a prejudi- internamentos. Quem nos

sidente da U. D. N. foi a 50.)_ Não tomar co- deral pára o nosso Hos- vaso ear o transito. Penalida- garantirà que continua-

Minas Gerais, ver se en- nhecimento eventual da 'dez Multe. de Cri 30,00 a rá a ser assim?
caminhava uma eandída- missão politica de Nereu CrI 100,00.

. ,

Quanto as economias

tura mineira, mas nada Ramos. NOllas & 1\.TOI1'CI·as
'

A justiça começa por do Hospital, depositadas
trouxe de definitivo. Como vemos, as cou-

'. - .,...L� casa,
. Sr. Prefeito. Multe nos bancos elas, são ea-

-x- sas não andam nada a- o inlra�9r, que no caso, gradas. Destínam-se a

O P.S.D., é hoje o par- gradaveís no partido que O café, safra de 1951,1 damos de tanga, é, V.S., provando assim construção de um novo

tido maís dividido do pais se diz majoritario. já chegou a cotação de
.

-x-
. que de fato deseja ser hospítal, para que a po

e em franca desagrega- _. x-
1.318 eruzeíros por saca No RIO d� Ja�elro, Progressista. (Se� alusão pulação possa ser socor-

ção, e, como tudo indica, írä Renato Cataldí, resíden- 80 P. S. P.); rida com, todo o eontor-

Em São Paulo não ha O sr, Adhemar de Bar- á maís, te a rua Constante Ra- _ A ponte sobre o Rio e exigencias da medící-

maís esperanças de con- ros adiou sua. viajem a Nessa historia do caté, mos 56 apartamento n". Jaraguá, na estrada que na moderna.

cílíação entre seus mem- Santa ' Catarina, I para o governo brasileiro foi 801, em Copa.cabana, vai
.

a Blumenau, está São es.sas as conside

bros. quando horiz.ontes fica- um "otário".
I
queixou-se a pobcia d� c�m as planc�as de tra�- rações que tESmos a fa-

Na Paraiba,. deram ao rem maia claros.. . Sabendo .9�e os esto- que. sua resldel!,te fOI sIto em. pessImas condI zer D() momento e esta-

sr. Jpsé Pereira Lyra, -x- ques mundIaIs estavam assaltada.p!>r Iadroe� que ções e ISSO já ha sema- mos certos que, tanto a

-Secretario da pr�si4.en- Con:tinua...a. :-é8�panàa '�sgpta<U,)s '�-�qllfL.r.aS. ;C'Q- levarlUll tQJa8���:valIaq"s nas. � __ Diietor.i:e. � do ,hQ�pita.l,
·cia da Republica e seUs dos estudantes a. favor IhESitas não eram boas, o em um mIlhão de crU- como ·os. que tem parce-

companheiros o praso da candidatur� do Bri- governo consentiu na zeir08. la. de re�ponsabilidade
de 3U dias para se defi�' gaßeir� Eduardo Gomes, venda de 5 milhões d.e ..,.x- .,

nessa transação, meditem

nirem, ou serão ex.pul- ..

-x-, sacos. aos Estados Um- Em Chicago, violento·A'V ISO no que dizemos, porque,
sos do partido.. O sr. General Canro-· dos. incendio irrompeu num,

.

.

..
.

estamos certos, que é o

Em Minas Gerais,
I
con- bert da Costa, Ministro

. Havend? falta, os ame- �,�i�:�: ::d:�:!t�,:e:tà�� A D�l�g�ia Auxiliar pensamento de toda ,a

tinuam em duas facções. da Guerra, declarou que rlcanos dltara.m preços e
ro de SantshO:I.des. Os de PolIc

..

la de Jara.guá do população.
No Rio Grande do Sul, não ê candidato, ma$ dentro de um mês, subiu S 1 d b d

acaba de manl·festar·se está pronto a servir o o produto de cerc� de 500 moradores do apar- u, ten o �ece I o. u� ---------
I I numero do Jornal DIario

a cisão entre a ala que- Brasil em qualquer posto. '200%. tamento sa taram pe .a.s dQS Campos, de Ponta comarca Presidente Pru-
Quanto perdeu o Bra:' janelas, quando verdl-

Orossa Estado do Paraná dente, Estado de. S.ão
sil! E é por essas e por cou-se. a morte de. 5

d t d de 22 de Outubro paulo, c.onf·orme .' po,de-
outras que sempre an- n.",•. SSO,as ,e 25. ficaram a a o Ui

.r:--

f ·d de 1949, transcreve um rão constatar no Carto-
g�vemente erl as.

aviso aos interessados, rio da 2a. Circunscrição
-------------------- contido no dito jornal, de Registros de Imoveis

Oscariol. Da Empresa do co�hecido técnIco

T d I
com o seguinte teor: do sr. João Gonçalves

Gráfica "O Cruzeiro"S.A., DorolêClo Soares. Gratos U O em p'oucas pa avras Fóz Juniol", e no Carto-

recébemos, em umabro- pela oferta.
. 1

«AVISO AOS 'lRTERESSADtS. rio do lÓ Oficio. de I�o-
chura as novelas '·Os- •• A I S - O dr. Leober- EE UU Pela presente comuni- veis do sr. Mucio M. No-

carl·na'" e "Tres CamI·- to Leal, il.ustre Secretá- - O Egito ameaça a- . . ma O mar

bando.nJr, a LiO'a Árabe. - A aviação naciona- co aos interessados que va-es, na,mes .

o -

nhos". rio d.8 Viapão, Obras a e •

d· t t cay P
.

f· I�"" 1·lsta bom'bardeal'á Camão. resem I o con ra o com .

Embora seja úm dos Publicas e Agricultura - arls. OI asso 9'10
a Firma Alves' & Cor- Sendo que assumo o

novos na vida. literária, teve a ·gentilesa de nos por fortíssimo vendaval. - 'Grànde numero de
rea _ concessl·onarios éx- compromi�so de outorgar

1 d BelO'rado disputa chineses querem vir ao S
podemos antever para o ofertar um exemp ar os e'·

.

clusivos de' vendas de escrituras aos rs. com-

autor Marques Rebelo, Anais da Segunda Reu- com Moscou a chefia do Brasil.
lotes da «Cidade Du- .pradores, de vendas efe-

um a'colh'I·mento sI·mpáti. nião Economico-A.grico- movimento çomunista. --Somente em 1950po- .

h tuadas pela Firma Alves
A d verno dera' ........er rei.ta a. translada- montina», de mm a pI'O-

co da parte do publico. la de Sa�ta �atarma. -I b�usa p 10 ego "'Ih - d" t" ta·s priedade, cida�e esta., si- & Correa, dos terrenos'

As novelas com que A publicapao, alem dos co om lano ,pe o onse' O çao . os res os. mor IM· ..

d acima mencionados, que,
Y

• de Estado. dos sepultados· em Pis tuada no UDlClplO. e
h· t 1· d

se apresentQu, merece- discursos ali proferld�s,
_ Em·S. Paulo desen- Jóia.

. Presidente Bernardes, já ten am 10 egra Isa o

ram os melhl)res concei- traz todas as materlas os seus pagamentQs, as-

tos dos criticos literários, ali discutidas e aprova- volve-se ativamente a cam- sistindo os mesm(lS direi-
.

ropensos das AgradecI·�os' pela panha pró. eduardo Gomes ! . to-s aos que' contl·nuar.e.m

�:�f�:la�a�af dos es- reoiessa.·,:.1 - Gravissima.,a silua- C 'O.O'S U I t:a's' eleitorais ainda valem, pagando suas prestações

trean�s. ... Publicações Oliciais. Do ção na 'Colombia.
.'

pois a rúbrica pode ser normalmente.

'O es· d I f ã - Descerão em Joaçaba feita em qualquer espa- .

A'. mpresa' ruo. erVIço e Jl ormae; o
os aVI·o-es da Aerovias •., Z I d J

.

E'
. .

t t' f' Outrossim., comumca

zeiro" os nossos agra- Agricola, do Ministerio 'M
e a or - araaua; ISSO ço eXls en e, con orm� que não me responsabi-

decim�ntos pela oferta.· da Agricultura, recebe- - Avanç�m para. r·a- mesmo. Não se. �om- já dicidiu o Tribunal
lisQ por débitos centrai-

Folclore. Andou muito mos as publicações se- cau as trop'as comu0l5fa�. preende que e�lstlOdo Eleito'ral. "
• dos pelos' mencionados

bem o Departamento guintes: Viticultura. de - Posslvel o

re;>mPI-, um ,saldo em c!lIxa d.e Oper�rjo - Corupá. Achamos Srs. Alves & Correa nes-

Estadual de Estatistica. José Cavalcanti Affonso mente;> entre a Poloma e a cerca de 49� mIl c��eI- que Ó
_
consuIen�e 'll�0 ta e demais praças.

do Estado de Santa Ca- Ferreira: Cultura de Va- 5uecla.

I
ros, a PrefeItura naQ pa- .tem razao. As férias sao

.

tarina mandando editar. riedades de Linho, des- - Reinicia se a nave- gue os seus fornecedo- devidas depois de 12 Ponta Grossa, 20/10/1949

"O Boi de Mamão no tinadas a produção de gação entre Bremen e a res e trabalhado�es e meses de trabalho e não P. P. Augusto Santos

Folclore Catarinense",; óleo de linhaça, de Sal America do Sul.
, cumpra o' orçamento. no 'Gorrer do ano. A jus- Luiz Gonzaga de Cabral

de autoria de Oswaldo' vador Tárcia: Plantas In-, .

- Salazar sera o me- Aliás a proposta do or-, !iça do Trabalho na. Co- Bueno

FerreI·'ra de M.ello. vasaras, de Aider Ame- dlador entre Franco e os çamento para 1950, ain- marca, funciona no Car
d f

. t'd tó· d N F o Firma, reconhecida pe-
.

O autor, jorn�l:ista E": ric�no d,� CC?sta e as a nem 01 apresen a a ,rIO o sr.. ey ranc.
lo, Cartorio Hellàdio V.

consagrado escrlt()r bar-, revistas..Revlsta �lores. á C a m a r a., Isso e A. S. Jaraauí. Não é caso Correia.
.

riga.yer:de fez interes- ta!" e. "��quesas de Nös- blico em nossa biblioté- o s c o. n s t a n t e s para ser respondido no
.

sante, estudo dessa tra- sa Terra. ca. pedidos de créditos, já jornal. Procure um ad- 2- Tabelião-Ponta Cros-

dicional festa, c_ontribui- Do Departamento Na- Expansão EC(lßomica. Rece; para mais de 500 mil vogado. "sa Estado' dQ Paranà».

Ção para a Comissão Ca- cional de Educação re- bemos o numero de Se- cruzei,ros .até agor�, bem L. p, '. O desqui�e p�de' J�raguá do
.

Sul, 31 de

tarinense de Folclore, cebemos um! publicação tembro da revista "Ex- como as Irreguralldades ser amlgavel <?u JudICIal, Outubro de t'949.
,

da qllal.é membro. sobre. a campanha da pansão Ec�onomica", pu co�stantes �os me�l!l0s, mas setppre homologado
.

20 T OlaYio Rech
.As ilustrações são db educação de adultos. blicada em Curitiba ..

, deIxam. mUlto a critIcar 'pelo JUIZ.'
en.

Prof. Orlando Ferreira Essas'publicações es-
.

Como de costume, traz nos serviços municipais. Convénrconsultar um Delegadu Especial de

de Mello e a clicherie tão a disposição do pu- interessante matéria. C. P. Jaraguá. Os titulos advogado. Policia.

ANO XXX - JARAGUA DO SUL Domingo, 6 Novembro de 1949

Livros e Revistas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo pIA ...... 6-11.;.49 2

EDIT'A
o Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em exer

cicio do cargo de [ulz de Direito da Comeres de

Ieregua do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil,
na forma da leí, etc. '

PELO presente edital, com o prazo de trinta

(30) díes, cita a TECLA LUY, ANA LUY e JUV TA
LUY e seu marido Antonio da Silva, para virem fa
lar aos termos de uma Ação de Demarcação Parcial,
requerida por Guilherme Iantsch e sua mulher Jenny
Ienrsch., nos termos da petição adiante transcrita e

seu respectivo despacho: PETiÇÃO INICIAL: Exrno.
Snr. Dr.' Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do
Sul. Guilherme Ientsch e sua mulher Jenny lenrsch, ai::i;.G:iI:WOr.s:�IU"'�

brasileiros, lavradores, residentes nesta Comarca, no

lugar Estrada lzabel, por seu procurador bastante

(doc. n". 1) ínfraseínado, dizem que são legitirnos
M.I LHO E'Ssenhores e possuidores de uma área de terras, situa-

da na mencionada Esrrada Izabel, deste Municipio e

Comarca. Agora, deselendo, pera evitar 'futuras in

certesas e dissídlos, causedos por possível confusão
de limites, demarcar dita áreà-..na parte em que con

fina com herdeiros de Max Luy, veem propor a

presente ação de demarcação parcial, em que prova
rá: 1°. Que o lrnõvel, cuja demarcaçãoparcíel se pre
tende pertenceu antigamente a José ijerri que, execu
tado pela Fazenda Municipal, teve .o mesmo arrema

tado por José Damasío Pereira, em hasta pública,
aos 17 de Outubro de 1944, e, em virtude do que

lhe, foi passada Carta de Arrematação, aos 9 de No
vembro de 1944. (Doc. n-, 2) que, foi, posteriorrnen
re,' aos 12 de Fevereiro de 1945, devidamente trens

cri�� sob no. 7.342, no L. 3-C., do Oficial do Regis
to de Imóveis de Iareguä do Sul, sr, Mario Tavares
da Cunha1Mello (Doc. nO. 2); 2°. Que os -Spltes.,
aos 10 de Outubro de 1945,' compraram, o imóvel ELIXI R" 91A.
referido, de José Damasío Pereira e de sua mulher

.
.

. ."

Adele Damesío Pereira por escritura pública de ig.ual
data, lavrada a fls. 159 v] 161 v., do L. ns. 34, do
então tabelião de Corupá, .snr. Waldemar Luz, devi
damente

.'
transcrita sob' n", 7.982, no L. nO. 3, de

transcrição de rrensmíssões, do Oficial do registro
de imóveis de Jaragáá do Sul, snr, Mario Tavares

Ida Cunha Mello, aos 8 de Novembro de 1945 (Doc.
n-, 3); 3°. Que esse imóvel sempre teve os limites I

manifestados nos documentos referidos nos prova
rás 1°. e,2°. e, que são os seguintes: "Situação: á
Estrada Izabel, distrito de Corupé, Frente: nas terras

de Max Luy; Fundos: com terras de quem de dírret

to; de um lado: com terras de Max Luy; de outro

lado: com terras de Oeleste Blanchlrn, contendo a

área de 115.000 ms2. (cerno ,e quinze mil metros

quadrados); 4°. Que, na parre em que confina com M'
"

as terras de herdeiros de Max Luy, os limites certos \. 'Inancorfl ' PRDOUTOS DA:

são os seguintes: Frente: por 100 metros, em terras Em Todas as Boas Farmacias II AI 11-
o AI tr n AI

de herdeiros de M_ax Luy; lado, confinante com, ditas IDlullliSldfna We . 'LaJlçaWOS
terras, por 1.150 metros em linha que parle da freno É um produto dos Laborator'ios MINANCORA 'Ir 1kl Tr

-
'

� f:..

te até travessão dos fundo�". (Doc. no. 4) 5°. Que,
- \UrOSCilll ltrmaOS U) PA

por isso mesmo. devem eles ser observados na pre-
-.Toinville

k
CAIXA POSTAL, 11

° o

sente ação e assinalados por marcos e outros sinQes
I 'mil!l!Sll JARAGUÁ DO SUl.. . S.

demarcatórios que perpetuamente
.

atestam a Iiha de :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::;::::::

f· t
-. 6 Q

� d'
_

--
-

con ron açao, 0. ue, nestes termos, ando a pre-
..

sente o valor de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhen- D AI' B t Ih
.

. ,

tos cruzeiros) e pedindo o abono, prorata, das des- r. varo a a a - MÉDiCO ��...��B*�=��e;
pezas da causa, requerem a V. Excia. que. O; e A. " ffi��"" -Iesta, se digne mandar citar Viuva Josefa Luy; Ana CIRURGIA .PARTOS, MoLESTIAS DE SENHORAS,

r �', fi r t �' IL�y; Juvita Luy da �i1va e seu marido Antonio da CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

.

a r Ina' Cl °rramDn aö "riCO as
SIlva; Tecla Luy; Joao Luy e sua mulher Josefa; DOENÇAS DA PÉLE.

lJ lJ (j li O M
Josefa Luy Funker � seu marido; Ida Luy para no I ' . . .

t ipraso 'legal, virem falar aos ,termos desta ação de Eletricidade Médica-, DE -

demarci1ção parcial, ficando desde já cilados para Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvallocanterio PiEDRO RENGEL
todos os termo� desta ação de demarcação até final, R.aios Ultra Violetas e Infra V�rmelho'
pena de revelia. Protestam provar o alegado com o 1

'Estrada Jar1guà Esquerdo

idepoimento pessoal dos Spldos.; provas documen-
- R A lOS X -

JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARIN�

taes e destemunhães; juntada de documentos; peri- Diretor Médleo do Hospital "São Jose' _ ---:.

cias, vistorias, arbitramentos, acareações, expedição - ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA ,Esecut�-se qualquer serviço de ferramentas

, ��o��e���r��ie:s:�� tOf��. Oq����u:�d�ut�u::i�r:� �;;;;;;;;;;������;�;,;�;��;;,�;;;;;;;;;;;;;;;;;������;;;;�;;�;���;;�;;;;;b agr���h�f::.a_E:�há'!ia�avF�i�:� ��c�o:
sent�te subscreve tem escrilorio e telefone indicados c:::aE EE E

.

Serviço rapidoe garantido e atende-se qualquer pedido

no tlmbré desta folha. Com uma cópia da inicial e

� E
\

�
-rd'Y��_

além dos documentos já individuados nQs provarás scritório Jurídico Comercial ��

1°. e 2". mais os seguintes: 1 procuração datilogra- ,

_

fada e .sl
.
cópia;_ 1 desenho i!us!r�ti,:o dll divisa, em AdJoeAeia - CobraD('as ' LotelDleDlos - Repres9Dla('ofs

I
• � S ;'(/1 :PaI

duas VIas, 1 talaQ de taxa JudiCIaria passado pela Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias ii [%1 II ! �� 2:r p;
Colet�ria Estadual �esta cidade, sob nO. - N, T. PP.

�
Gllanja _ Agro-Pastoril _ Marca: 54

�
lI:::O 00 � ii cä o.R'g-g c:

Defeflmento. Jaragua do Sul, 27 de Agol)to de 1949. . .

o
.

"
ii � S; w !.. !. õ "'CD : it.. ;I

pp. (a) Lúiz de Souza. Coladas estampilhas estaduais
Clße -Teatro MaraJoara, 3 • Andar, Ss. 23 a 25 ,

.. g: o..,� ... ::."::.
o c Q;

It.a ';:10

no valor de cr$ 3.00, sendo bma da taxa de saúde, Telegramas: ELlBRANC ' II � _.
e '[o Q:; i m

devidame.nte
inutilisadas. A petição inicial levou do

�
Telefone: • 54 - Caixa Postal, 54

�
ii�' � ... ii CD � �3�. O

l'[1M. de Dr. Juiz Direito .da comarca o seguinte des· L A G E S - Santa Catarina· - B R A S I L ii.. a: l.
.

Ii I �.j.�� fi)

pacho: A. á conclusão. Jaraguá, 29-8·49. (a) Marcon ' .' .

II
t:o 2:..!::t... ,.. ii g�i'8; O

des. Conclusos' os autos.., fói exarado o segiJinte
Diretor: ,11 (t)

•

JIII'" � ii ..
' N...,3 '"

�ESP��H<?: Defiro. o pedido, expedindo-s� mqnda- Dr_ Elisianio de Camarno Branco ' li ';' �" � II 'g :!�g Õ
do de cltaçao. NomeIO o soro Edmundo GUisard

pa-l:'
. I

.::1:::1
ii 3

(')

� n:: g.a,,.fa m

ra �erceJ:' as funções de agremensor e os srs. Mon- Advogado ii _. g- . ii ii � o o i •
so iaz�r.a e Yiktor Karpuschkin para peritos e os Aceitamos representar Qesta e necessitamos de ii 3 Ó O .... ii ;- i S -

•
srs. EmlllO SIlva e Alexandre Koehler, para suplen-.

ii � ;- � W .!l .•.:!
... ª.s:;

tes, os quaes deverão prestar o compromisso legal.
represe.ntantes em outras praças ii ;; � tt.. l!J �Q Q 3 !i

Jaraguá, 3-9-49. (a) Marcondes. E, para que chegue E E c::I 11 ;- o JIII'" ii i �'g-1 .,

ao conhecimento de Tecla Luy, Ana Luy e Juvita ii ;t � " (/J If::�
,.,

Luy e seu marido Antonió da Silva, por terem sido i' .... g O
;;

certificados como ausente pelo Oficial de Justiça, se co, 'escrivão, o subscrevi. (a) Erico BIosfeld. Juiz de II � � O ii O

passou o presente edital que será afixado ás portas Pa� em exercicio. Está conforme o original, do que iii I!:: ,.. ii
m

do Foruj11, no lugar de costume e publicado pelo dou fé. li
...... � li' <

"Diario Oficial do Estado" e jornal local "Correio JaraguéÍ do Sul, 11 de Outubro de 1949 ii t-3 I : 1:::'..::
<

do Povo". Dado e pas$ado nesta cidade de Jaraguá 11 � :? � I

ddo S�II, aos ontz€> dias do mtéz de OUEtubro,' do ano
O Escrivão li � :: li

t' mI noveces os e quaren a e nove. u. Ney Fran- NEY F R A N C O ii � ii .

'11 ênsn Df UÕO'f i MnlÚnlu'Bßf
I Dr. PICCIONE

I MÉDICO
,

Formado pela Faculdade de Medicina da

i:' , Universidade de São Paulo.

I Ex-seml-ínternö do Hospital das Clinicas e Santa Casa de li·Misericordia de São Paulo

CLINICA GERAL,-CIRURGIA 1-
iii
Partos • Doenças de Senhoras, 'Homens - Moléstias i�tern.as

IR
e externas: Pulmões • Coração - Estômago • figado • Rins I

-m.
Doenças nervosas • Sifilis • Dcenças venereas > Doenças da .

péle em genl. Alergia (asmá, ete.). Tratamentos modernos.
,

.

I ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.
.
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Loja e EXPOSiÇãO:.
fabrica:

AveD. Oetlllio Vargas, 79 Bua Domlagos da lova sln
J.A R .A li U Ã DOS U L -1- • .A I T.A C, r à B I I A

t ';'

Fabrica e Beneficiamento de Moveis '

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Colchões e �strados para Camas, Etc.

Execute-ee serviços de estofamentos em:

rrolíos, onibus, automoveis etc.

DE PESSOAS ltM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914
, SIFILlS ATACA TODO O 0861111510
o Filado. o 8aço, o Coraçlo, o
E.tomeIO. o. Pulmões. a Pel.

Produz Dor.. noaOs.o., R.uma
tlsmo, Celu.lr., Queda do C.be

lo Anemia, e Abortos,
Ccnsuli9 o médico

• tom. o poplJlar depurativo

Inorenaivo ao orlaAI.mo. Airada
vel como um IIc6r. Aprovado ee

rno euxillár no trat2m.nto da S t.

FILIS e REUMATISMO da m.a·

ma orilem, pelo D. N. S. P.
. _ .._ _ _ -

...................._._
-

ATENÇÃO
SENHORES AGRICULTORES, A

EXPORTADORA E IMPORTADORA

DE FRUTAS JARAGUÁ, TEM A SATIS

FAÇÃO DE AVISÁ-L,OS' DE QUE,'
ESTÁ COMPRANDO BANANAS DE

PRIMElRA, EM QUALQUER QUANTI
DADE.

TRATAR NO POSTO DE COM
PRA NESTA CIDADE, SITO A AVE
NIDA GETULIO VARGAS, 668, COM O
SNR. GRANDBERG.

11Pal1_r.-IlllIIaIiI__n_lSEii_iI&!!!

ebres (Sezões, M�lárias" I
. Impaludismo I
Maleitas, Tremedeira

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo DIA - 6-11-49 -

BAEPENDi X ESTRELA. Hoje no Estadio da Rua:Abdon Batista

MARTA CARDOSO continua A rodada de hoje Dia 13 'irandes {corridas, no
liderando o concurso para, Em Gorupá será realisado o jogo p'rincipal CllJbe Hipico de daraguà ,

I
. da quarta rodada entre as equipes do D. Pedro e

.'
. .

'

e elção da Rainha da Seleto leader e víee.Ieader portanto. No proximo domingo I
Como st_ verlflce, nove-

E� nossa cidade jogarão no Estadio da rua teremos dilas grandes cor- mente as vistas dos apre-

Sociedade Desportos Acara(. Dr Abdoo Batísta as esquadras do Baependi e" ridas no Clube Hlpíco de ciadores daquele despor!o
Estrela de Nereu Ramos. Estará de folga nesta n?ss� ci�ade entre os, �- esta�ão v?ltad�s pare tao

Depois �a terceira apuração ficou sendo es- rodada o Aearaí, melhor podendo-se preparar pa- mmars Rex de Guarami- atratíva dlverç�o. _

ta !1 colocação ,das coneurrentes .ao titulo de ra seu proximo jogo que será contra o Estrela rim centra o cavalo per- �onforme Informrções
Baínha da Primavera' da S. D. Acarai.

'

,
"

de Nereu Ramos. tencente ao sr, Carlos esta� em ser tratadas�als
1°. lugar - Marta Cardoso, 2.040 votos. Eleo- Sastrow de Rio Cerro. corrldas a serem reahsa-

nora Spengler, 1.620. Litvina Krause 800. Walmi- A segunda entre Rosi� das naquele mesmo dia.

ra Loewen, 80.0: Eleonora Gonzaga, 320. .Ines Ilho centra o animal per- «Trimonte e Héreo, dls-

Papp,. 260. Oeeílía Satler, 200. Alice Pedri, 120. flemer'l·de '(Sport,IOUI tencente ao sr. Baumgar- putarão novamente. em

CeCIlIa PansteID! 120. Joana Pansteín, Ro. Alcida U U tel.' corrida sensacional»

Modrock, 60, Bríca Borchard 40. Tereza Papp 40 Di 4 d N b
Cure seus males e poupe seu _

e Ilsa Mengarda 20.' 'a e ovem ro bom dinheiro comprando na

Ontem a noite foram realisadas as
' - transcorreu a data nata-

FA' =->MA'CIA' NOVA V d S
finais, �endo que não nos foi possível, �����ço:� li�ia do sr. Adolf. Her-' :\ en e- e

conhecimento dos leitores qual a vencedora do
mann S.chultze, estJmad.o de BOBEBTO M. HOBST Uma fabrica de agua-

ínteressa t' '

P d' . . .
' desportista em nossa Cl d t ld to

,

n e concurso. o emos.rsso SIm, afirmar, d d t t d a que dispõe de maior sortimen- ar
en e,' mOVI a a mo r

que .naturalmeute a votação foi disputadissima Ba e, q:;,a�lo aGf!ar�. e
to na praça e oferece seus arti oleo cru.

entre as candidatas, Eleonora Spengler e Marta a;que a !3 ,.mas IC�. gos á preços vantajesos. Preço de ocasião. Tra

Cardoso. '�ssoa ínteíramen e
Rua Mal. Deodoro 30" Jaragua tar com Euclides Garcia

dedicada ao desporto, •
em Nereu Ramos.

trabalfía intensamente �-':iN.......cl���-�

para a evolução daque
las modalidades esporti
vas, para elevar bem aí-

Hoje com inicio as 9 horas será realisado to o nome de Jaraguà
sensacional match-treino, no campo do Acarai do Sul.
entre os tit1,llares é aspírantes daquela agremia� As inumeras homens
ção. Será disputado um engradado de cerveja, ca· gens a E L E dedicadas
bendo o mesmo ao vencedor. Desta feita a Díre- "O Correio do Povo. nos
toria dos rubr?s teve ó�ima fdeia, fazendo com Esportes" [unta as suas,
que a t�rma fíeasse mais anímada, realisando um ao mesmo tempo dese

b?m tremo e que servirá de pI'e,paro para os pro- jando-ihe um futuro re-

xnnos compromrssos do gremro colorado. pleto de felicidades,

Para ·Doces
e Bolos

Usem pratos de papelão
São prarlcos e higienicos
Encontram-se na

SOCo Grafica AvenIda Uda.
Av. Getulio Vergas, 350.

-NUNCR EXISTIU IGURL

Titulares x Aspirantes

alube Atlético' Baependí
Programa das Festividades a realiza

rem-se em 12, 13, e 15 de Novembro

DIA t:.l

Inicio do Tiro ao Passaro em disputa ao titulo de Rei.
\

(Vogelkoenigschiessen).
Dis p u tas d e b o Ião.

Sensacional jogo de Basket entre as/ equipes da S. Ginastica

de S. Bento X C. A. Baependi,

As 21 horas - Inicio do Crandloso Ball� Social, abrilhantado pelo
JAZZ ELITE, que tocarâ musica para todos.

As 14 horas

As 20 horas

D I A t 3

Inauguração do NOVO ALVO DE TIRO de 100 METROS_

Dis p u tas d e b o Ião.

Partidas de Futebol em prosseguimento ao CAMPEONATO DA

3a. ZONA, DOM PEDRO II X C. A. BAEPENDI.

D I A' t li

Concentração na SÉDE DO CLUBE e D••lile de todos os atletas

.do Baependi - com a cooperação dos corneteiros e tamboristas do

Ginasio São Luiz.
'

'

/

Sensacional corrida de Bicicletas com a participação das equi
pes do Baependí, Acaraí, Estrela e D. Pedro Il, Ao vencedor da prova

caberâ uma bicicleta no valor de Cr$ 2.000,00, gentilmente ofertada pela
conceituada casa comercial de Lothar Sonnenhohl. •

Haverâ ainda outros premios.

N o C a m p o d o B a e p end í. Sensacionais encontros de futeból

entre os esquadrões do C. A. BAEPENDI X-S. D. ACARAI, em dis

puta da posse definitiva' da taça 7 SETE�BRO.
A renda dêste jogo serâ em beneficio da construção do Ginasio S. Luiz.

.,.- Jantar de Confraternização na séde do clube.

As 10 horas -

As 13,30 horas

As 7,30 horas

As 9,20 horas

As 14 boras

As 18

As 20
, '

alem de
horas

horas - Apresentação de GINASTICA das turmas de adultos e juvenis,
alguns numeros de arte, musica e canto.

Entrega da Taça 7 de Setembro.

Soiree ., •• ,,, It • I�

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ES P I N HA 5, Erc �

;

Bar "e Restaurante E X P R E S S O

de J
I

Souza" Hos.i

Indo a Iolnvillé não se esqueça de visitar o

«Bar e RestlJurante Expresso» • a Rua 9 de

Março em frente ao Micro Onibus e próximo
. .

á Rua� dõ Pflncijj'e.
- _.' . -

-_
Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

I ri
'

Ambiente pura�ente familiar.,
.

·I��-.- '

� �

CAS'-A DAS TINTAS 1
A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL' I

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL I

FL,aRIANO PEIXOTO, 54-68 I(SOBRADO OHO WAGNER)

OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas. Mo- Iveis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso; Zercäo., i

Colas, �al, Oleo de Linhaça, Agua Raz,' Anelina I' Wlra tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão.,Ce-

I ra e Oleo para Soalho, Massa pera Ianela. ,

'II.
MATRIZ: Rua do Princípe. 848 - JoinviIle, ILIDER DO COMERCIO DE TINTAS

'

--
- .--

ln Dr. Renato "W'alt9P li
'li É

i!
ii M ,DICa II

!I CIRURGIA GERAL E ESP�CIALIZADA II
ii Oq1 cursos de Aaperfeiçoamento no ii
ii' J Rio de janeiro » São Paulo e Buenos Aires. Ii
h Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
ii Geral de Adultos ,e Crianças. H
!i c�nsult6iio e Residencia: - ao lado' da Prefeitura Municipal. li
l! TI;:LEFONE N; 3

'

g

ii Jaagná do Sol - Sta.
'

C atarina ii
.=

VEN=rrE - 5El
Diversas casas e' terrenos perto da Ia- ,

brica.
' ,

'II
'

Tambel!l vendemos em prestações com ,
resp. garantias. ,

n
IND. DE CALÇADOS nOSCH IRMÃOS SIA ,I

.======::::0:=:::=====:=====0

� .w••y.t••w::t••••••••�.:••�••
'
••
y �.y••y• .v l•..............4•••••Y.:�••Ve ••e ••e e.a .We .·a .Ta•

Onde comprarei mais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, s6 na

Casa IIUeO ••,all
Jaraguá do Sul -X- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Muni�i�al ne Jara�uá n� �ul
REQUER IMENTOS DESP f\CHftDOS

1027 - Helmuth Neumenn, bres., licença recons

truir oficina em sua propriedade, cito a rua Rio Bran
co. Idem

1028- Vva. Oscar Mathias, bres., licença cons

truir chiqueiros pera sulnes nos fundos de sua pro
priedade. Idem

.

1029- Leopoldo Voltolini, bras., licença cons

truir casa de madeira em sua propriedade, sito a rua

Blumeneu. Idem
1030� Irlneu Peters, bras., licença estabelecer-se

com escritório de Contabilidade a Avenida Getulio
Vargas. Idem ,

1031- lplrenge Campos, bras., licença estabele
cer-se com Farmacia a estrada Garibaldi, neste Mu-

nlclplo. Idem
1032' Emlllo Bortolini, bras., licença estabele

cer-se com Marcenaria a estrada Itapocuzinho. Idem
1033- Alfredo Meyer, bras., licença esrebelecer

se com fabrica de pasta para calçados a rua D. P�
dro II. Idem

1034- Udo Bauer, bras., licença estabelecer-se
com Torrefação e Fabrica de Café MOido a estrada
Itapocú. Idem

1035- freymundo Welehmann, bras" licença es

tabelecer-se com,Barbearia a Estrada Irapocú, Idem
, 1036- Müller & May, Firma bras., licença esta

belecer-se com Loja de Fazendas por atacado a rua

CoI. Emilio Jourdan. Idem
1037- Ritzmanp, Grubba Lrda., firma bras., li-

cença estabelecer-se com Engenho de Arroz a rua

Benjamin Constant. Idem
1038- Oswaldo John, bras., licença estabelecer

se com casa de Armarinhos a rua Mal. Deodoro da
Fonseca. Idem

'1040- Max Hoepfner, bras., trens]. imp. terreno

sito a estrada digo a Rua Eliza Stein. Idem
1041. Francisco Klitzke, bresllelrc franst, lrnp.

terreno sito a estrada Rio da Luz, vendido a Erwi
n(\ Klltzke, Idem

1042- Francisco Klitzke, bras., transf. lrnp. ter

tereno sito a estrada Rio da Luz, vendido a�Guilher-
me Klitzke. Jdern ,; .

1043- Henrique Krichanski, bras., transf, lmp,
terreno sito a estrada Ribeirão Grande do Norte, ad
'quírldo de Franciscö e Alberto Winter. Idem

,

1044- Guilherme Kühn, bras., transf. lmp. terre-

no sito a estrada Tifa Martins, vendido a Martinho
Rengel. Idem

'

1045- A�onso Guínther, bras., transf. ímp, bici-

cleta, vendida a Arno Porath, Idem .
_

1046- Ary Pledler-bres, transt. imp. de um ca

minhão vendido a Leopoldo Fiedler. Idem
1047- Maiocki, Barg & Filhos Lrde., firma bras.,

transf. lrnp. sobre Empresa de Trasporres adqui(ja
de Albrecht Behling. Idem. Vermitugo suave e de pronto

1048- Luiz Jarck, bras., transf. imp. terreno sito efeito Dispensa purgante e dieta!
a estrada Rib. Aurora, vendido a Erich Loewen. Idem SERVE PARA QUALQUER IDADE, CQNFOR-

1049- Erich Loewem. bras., transt. imp. terreno ME Io n. , 2, � e 4
sito �strada Rio Cerro, vendido a Vigando Roeder.' Proteja a saúde de seus tilhos, (' a sua própria!
Idem Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

1050- Helmuth Utpadel, bras., transf. imp. terre- lemedios
no silo a estrada Ilha da Figueira, vendido a Willy COlllrre hoje mesmo I1ma 10MBRIIUEIRÀ
Narkorski. Idem

•
MI!fAKCOR! para o Sf'U tilhinho.

'

1051- Venicio Cai'lini, bras., transf. im". terreno E um produto dos Laboratorios Minancora
sito a estrada Retorcida, vendido a LeopoldO Pince- O IN. V I L L E _

gher. Idem ..... ..r- ......o....J

1052- Alfredo Strelow, bras., transt. imp. terr�no
sito a estrada Rib. Alma, vendido a Oscar Ernesto

Kopsch. Idem
1053- Alfredo Schumann, bras., transf. imp. bi

cicleta, adquirida de Vitor Hansen. Idom
1054� Guilherme Kühne, bras. transt. imp. so

bre carro de lavoura, vendido a harry Kühne. Idem
1055- Alfr�do Strelow, bras., transf. imp. terre'

no sito a estrada Rib Alma, vendido a Gustavo
Strelow. Idem

1056- Vitor Backmann, bras., transf. imp. para
a firma Transportadora Jaraguéiense, Backmann &
Zieldorff Ltda. Idem

'

1057- Germano Zeh, bras., transt. imp. terreno

sito a estrada Itapocú, vendido a firma S/A. Pernam
buco Powder, Facfori. Idem

1038.. Alberto Bertoli. bras., licença cons'truir
mausoloe na sepultura de Irasema Maria Bertoli, inhu
mada do cémiterio desta cidade. Idem

1059- Frederico ·Bartel, bras., licença construir
mausoleo na sepultura de Ana Oxler, inhumada no

cemiterio desta cidade. Idem
1060- Gerhardl Hermann, bras., licença construir

mausoleo na sepultura de Cc�rl Blanck, inumado no

cemiterio desta cidade. Idem
1061- Frederico Barter, bras., licença construir

mdusoleo na sepultura de Sebaldo Oescler,. "inumado
no cemit�rio desta c..idade. Idem

1062- Miguel Koch Junior, bras., licença cons-

truir mausoleo na cepultura de José Koch, inumado
no cemiterio desta cidade. Idem

1063- Miguel Koch junior, bras., licença cons
I truir maosoleo na sepultura de Miguel Koch, inuma-

do no cemiterio desta cidade. Idem
.

1066- Leopoldo Klotz, bras., Iícença estabeler-se
com Serraria a estrada Rio Cerro-Rib. Alma. Idem

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 22 de Outubro-. de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretario

Aos dezesete dias do mês de Outubro do ano

de mil úovecentos e quarenta e nóve, pelas sete

horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura

Municipal de Jaraiuá do Sul, reunidos os vereado
res: Arquimedes Dantas, Luiz Maes, Augusto Sari,
Max Thieme Junior, Cerlos Rutzen, Willy Germano

Gessner, Frederico Curt Alberto Vasel, Albrecht

Gumz, Oravleno Tlssl, [oão Lucío da Costa e Luiz
de Souza, sob a presidencia dêsre último, tendo sida
constatada a presença do número legal foi eberta a

sessão e procedida a leitura da ata da sessão de 13
do corrente. Posta em discussão, foi a mesma apro
vada sern emenda, pelo que pilSSOU a ser assinada

pela Mêsa. Em seguida passou-se ao expedlente que
constou da leitura de 1 telegrama enviado a Vva.
Emanuel Ehlers; Of. 292/49 anéxando o balancete
do mês de Setembro último, recebido do sr. Prefei

to, parecer da Comissão de Finanças, relativo ao

proléro-leí que abre um crédito especial de Cr.$..
21.300,00; sendo pelo vereador Augusto Sarti, apre
sentada uma proposição que vlsa prolongar a linha
de força e luz, em Retorcida, dêsde a ponte sôbre o

rlõ ltapocú até a Capela da Comunidade Católica

Santo Antonio, a qual roi, depois de consultado o

plenário, lulguda obléto de deliberação. Logo após,
foi pelo sr. Presidente cedida a palavra a quem dela

quizesse fazer uso, como nlnguem a solicitou pas
sou-se a Ordem do Dia, sendo submetido a 2. dis
cussão o projeto-lei que solicita a abertura de cré

ditos adicionais, suplementares e especlels; sobre
o assunto falou o vereador Ioão Lúcio da Costa,
que propôs li casa que fosse dito projeto, encami-

nhado novamente á Comissão de Finanças, afim de

que se manifeste a respeito, ou melhor, veja se há

,r.r:====�=;:=.;�;�=;:=�==="=.·.:f..:1 �� 3:oÚI�t::�i��il����t:ed�oSc:r�:b�0;cr��i���I�::do fa�
�

plenário, quanto áo pedido acima, verificou-se um

..

O
.

êt Pitiá
II empate de 5 votos contra 5 votos, tendo desempa-

!! M��a].��e_ aMat]'�:bú I! tado o sr. Presidente a favor' da ida do projéto a

b Q
ii Comlssão acima referida. Em seguida, pediu e ob-

Peró a - uacá i.·
...

l teve á palavra o vereador Arquimedes Dantas, que
Canela - Cedro pediu ao sr. Presidente que o projeto-lei sôbre o

ii plano rodoviário fosse incluido na Ordem do Dia

li pera a sessão seguinte, tendo o sr. Presidente, es-

1.1. clarecido que dito projéto ainda se achava na Co-
I missão de Viação e Obras Públicas, para-dar parecer
fi Madei ras Janssen S. A. ii Nada mais havendo a tratar, foi pelo sr. Presidenre

�':::::::::::::::::�:::=::::::::::::::::::::::.":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JJ designada a Ordem do DiÍl( pera a sessão de quin
ta-feira proxima ou seja dia 20 do corrente e que
constará da 2. discussão do proléto lei que solicita

�

a abertura de créditos adicionais, suplementares e

especiais e discussão do parecer da Oomlesão de

I Finanças, referente ao proíêio-lel que abre �rédito
,

especial por conta do excesso de arrecadaçao de

er.S 21.300,00. Findo o qu�, foi pejo sr. Presidente
encerrada a sessão.

(ass) Luiz de Souza - João Lucio da Costa "

Otaviano Tissi.

!:
::
::

Esta oficina está instalada em condições ii
para efetuar qualquer serviço de consêrto ou :.:!.. Rua Marechal Deodoro da Fenseca, 343
reforma em seu automóvel ou caminhão, bem :,

.'-itI_UI••••••••••••••••
.. cerno retificação de' motores etc. . . !1
i,il: Todos os serviços são executados com

i.i.esmero, por competentes prOfissionais e a pre-,

l! ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- l!
!! frica e oxigênio. ii
�::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::tl

Domingo DIA - 6·11-49 -

Camara ,Municipal
Ata da reunião Ordinária de
17 de Setembro de 1949

Clioiel de OI�DS. OUli.os. nariz. fiarl81181
Dr. A ......ínlo Tavawes

ii'rofes i -:Cotedotico de Biologia do lostiulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Carlclade dI! Florianópolis. \
'

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

.Ex.lnterno por, concurso, da Asslst.ncla Pllblica do Rio de Janeiro

Escritório de Contabilidade
DE IRINEU PETERS

Jaragu'. do Sul- Avenida G. Vargas, 218 - S. Catariaa

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

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral. ,

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
Menores - Acordos e Contratos.

Seguros - "Cla. de Seguros Gerais do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.

Atenção Srs. Lavradores I!!

Vende-se em ótimas condições:
Um terreno de cultura, .pastagens e matos, si

tuado á estrada Da. FraJlcisca, cerca de 2 kilometros
dlstante de Oxford e 6 da cidade de São Bento do
RuI. com boa casa de moradia, de alvenaria, paióes,
ranchos, carro pera lavoura, cavalos, boas' vacas

leiteiras, erados e demais apetrechos pera a lavou
ra.

Facil e garantia colocação de todos os produ
tos da lavoura na cldade de São Bento do Sul e

Oxford.
Para melhores Informações procurem o escrlró

rio de representações do sr. Luiz Guenther em São
Bento do Sul.

Compramos eetas e quaisquer
outras madeiras.

O ANJO PROTETOR DE ,SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA

4-:::::::::::-:: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::;::::::::::::::::::::::::::::::: ::••••:::::: :::::::::::;::::� ....

II AUTO JARAGUA S. A. II
li Industria e Cornércio

ii

ii
li OFICINA Serviço "FORD"
I:
!! MECANICA AUTORIZADO .

II - Rua Mareçhal Deodoro - J A R A G U A DO S U'L -

ii
.; Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes

- Lavagem - Lubrificação -' Carga de Acumu-'
ladores e Consêrto de Pneus.

- fraqueza neruosa e (sootamento frsico -
(ASTISIA NO BOMEltl,E,NA MUL8EB)

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento CUllico e Dlético.

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

Caixa Postal, 2398 - Rio de janeiro - Brasil

J

1./
formado pela faculdade de Medicina da

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

���M_��"Dd�_�'

Dr. Arquimed,es Dantas
•••8Ga.. /'

31IF=====I.�JII'=:�:..
Irp11 Leo��ld� Karsten IIK II

"ali "R�PBIETÁ,UO lIA li
" "Rua Marechal Deodoro, N. Hi8 11 R li

'11
S

�
SECçAO DE LAVAGEM, DEPO-.

ii S ii

IIT 1\ s���l�if.I��l�E�" \.;
...
:1
..
!5 ET 1.&::1:.".II II· FICAÇAO CARGA DE

II0il BAjERIAS�E���;�IZAÇÃO IINil
��-"'(!�.--"'"-{!�.--�0"""'4)�-..Q)........-"o(!I1'V

\ �:::::::::::# �,:::::::::::::�i
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CORREIO DO POVO Domingo DIA - 6·11-49
5

De ordem .do snr, T Cole
tor, tomo publico que tio
corrente mês de Novembro
arrecada-se o impodo,acima;
reíerente ao 2°. semestre do
corrente exercicio.
Os Contribuintes que nã

fizerem seus pagamentos no

pt'aso, �oderão satisfazei-o

r����������'���r""
J.I

no proxnno mez de Dezern-
�.m!:!l\S'.�\S':�\S'.�\S':�\S':�\SI'.�,�:�.,.�\Sm.�\S':��m.��.,.�,=,�

bro com a multa de 200/�. Tosse Asma Bronquite Rouquidão e Resfriados �
.' Exgotados os supractts-. .;;:)

., •• �dos prasos, serão extraídas � TODAS AS' MOLESTIAS DO ßPßR�LlH8 Rf�PIRßIÓRIO •.

as competentes certidões de
U

.dividas para �er lagar a co- � Encontram alivio. imediato com c uso do �
\ bcança executiva, � \ D j �

I
lnoompápavel I

I Pl!i�ori11 d� Hogieo P�IOII!JàII! I
é) O PEITORALMAISCONHECIDO,NO BRASIL �
�@l®@l®®i.®�®i.®@.J..®®l®®i®@l®®i.®@..i..®@l®@,a

.

Imposto Territorial
fi D I 'T A b

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, 1 de Novembro
.de I94?

LUCI HARNACK
escrivão

A s f r r r r s

ca.TRA CISPA,

QUEDA DOS CA-

BElOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO' CAPILAR

POR EXq)..'t'N5'IA·

Fundado e 23 de fevereiro de 1935

CÀPITÁL INTEGRALIZADQ CR$ 15.000.000,00
'RESERVAS CR$ 22.343.244,40

AGENCIA: Jaraguá do Sul

t UMA DOENÇA ORAVlsSIMA
MUITO PERIGOSA P'(RA A FA
MiLIA E P.ARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO D�SSEORANDEFLAOELO

.

� USE O

A SIFtLtS SE APRESENTA soa
tNúMEIlAS FORMAS.UI$ COMO:

REUMATISMO
ESOR6FU LA'.
ESPINHA.
"tITULAS
(loi. C E R A'
ECZEMAS
FERIDA8
DAATROS

.ANOHAS

CONHECIQO HÁ It ANOS
I VENDE-SE EM rODA PART&.

Proibição

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO. DE

'Outubro
\;'
Z Z A
VLO
G O F
'J V E
YFG
T J O

Araranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeco
fiorianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçab$
JoinviIJe
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taló
Tijucas
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

Rua Cei Emilio Iourdan, 115

End. Telegrafico "INCO"
Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

do. Sul, 14 de Outubro de 1949.
O Escrivão

NEY FRANCO

1949

05 portadores dos
tírulos em vigor que
conríverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

.

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIAlOPOLIS

Agente em Jaráguá do Sul

HARf KRAUSB

SEDE SOCIAL
lUA DA �lO,"DEGA. �MSQ. QUITANDA

(tdlßclo Salà"p)

,. .

Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran.. •

ças, descontos, empiestimos, tinanciamentos mediante cau

ção de titulas comerciais, passes, etc.,
Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:

Á 'Olsposiçio, - SEM. LIMITE, com retiradas

livres, juros .

.
2°/0 ala.

- LIMITADA, até c-;:S 200.000,00,
juros 3'ojO ala.

- LIMITADA PA�A PARTICULARES,
até limite de Cr$ 100.000,00,
juros , 4% a/a. �

- LIMITADA ESPECIAL, até �

Cr$ 50,000,00, juros 5% ala ..

NOTA: na modalidade "Limitada Especial"
as retiradas de mais de Cr$
10.000,00, só podem ser feitas me

diante um aviso previo de 10 dias.

Com Aviso de 60 dlas - Sem limite, juros .5% ala. �

« « «90« _.« « «5 1/2% ala. rJ

« « « 120 c -« « « 6% ala. •

Prazo FilO de 1 ano -« « « 6% ala. ""

Depositos Populares, juros 5% ala. �
NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

nais, até o máximo de Cr$ 6.000,00.

ABRA UMA COBTA BD ''"I N CO" E PAGUE COM CH&QUE

tJ COLONI�3AÇãÖ
S Vendem-se boes terras de cultura, Fazenda ôra.

� I
Helena, Municlplo e Comarca de Reserva, centro do

! Paraná, cllma, agues, e estradas boas, Preço Cr$
800,00 .por alqueire. Para, ares meteres; concede-se
consideravel desconto. Vende-se tembern a longo
preso, Tratar. com o proprietario sr. Chistiano Iustus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

I \

ou com Schwartz na cesa do snr. Erico BIosfeld em

Ieraguä do,Snl. (

,

«

«

«

Dr. . Waldemiro MazureC�Bn
e.IA 8••A'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças
Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterizaçáo
Raios Intra.vermelhos e azuis.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ATAQUES
insônia, pa!pitflções, depres
são moral, agitação, angús
tia. Maraval acalma a irrita

ção, elimina o desassossêgo 8
OS crises nervosas 8 dolorosa••

,.... J � •
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contra-se a passeio em E A t V' C t' S A���:u:,se�:d�r�:��i�� mprtza U 0- lição I anDaRsa . .

Em Blumenau, sob a res, a sra. Ida Nicoluzzi
direção do sr. Honorato CoUi, esposa do sr. Eu- A"P R.A çATomelin, veio a luz o genio CoUi, residente em

semanario "Lume". Poço Preto
Feitio moderno, leítu-

\

ra interessante e varia- A Empreza Auto-Viação Catarinense

da, o novo colega terá At ã I S/A., filial de Jaraguá,' comunica aos seus

certamente a simpatia env O freguezes e amigos que transferiu a sua

pública.
.

Vende-e 10 alqueires de terra seção de despachos á Emprezà de Trans-
Os nossos êumprímen- Em Poço Preto, Municipio de portes Frenzel S. A., assim como também

tos e votos de longa Porto União, vende-se um bom
existencia e prosperida- terreno, servJndo.se pa�a qua", alugou os seus depositos nara a mesma

de quer plantaçao com mUlta. ma- Empreza a qual continua explorando esse
.

/ deira, inclusive de lei, boa agua,
____------ casa, paiol, mangueira etc., dis- ramo_

tando apenas 4 kilom�tros da
estação, por preço de ocasião.
Motivo de venda, negocio.
Ver e tratar em Poço Preto,

A n i vers a r .' o S
com o snr. Eugênio cem, ou

com Veoaneio Nicoluzzi em

Jaraguá do Sul.

LUME

Locais

- Aniversariá-se em

data de hoje o sr.
,
Otto

Meier.
- Amanhã transcorre

o natalicio da sra. viuva
Eva Buck.
- Dia 10 festeja sua

data natalíeía a sra. Dna,
Edith Franco, prendada
esposa do sr. Ney Fran
co, escrivão\ do juizo
desta Comarca. Na mes
ma data a sra. Asta Mar
quardt, esposa do sr,

Heinz Marquardt, índus
trial e o menino Milton
Albus.
- Dia 11 faz anos

Angaci Soares, filho do
sr. Eugenio Soares.
- Dia 12 aniversaria

se o sr. GeraJdo Meier.
Aos aniversariantes 08

sinceros cumprimentos
do «Correio do Povo •.

CjSIMEI,as

Ontem na sala das
audiencias realísaram-se
os seguintes casamentos
Wern�r Marquardt com.
a senhoríta Ruth Sie
wert. João Bernardo
Augusto com a senhorí
ta Maria Nicolau da Sil
va. Salvador Alves da
Siqueira com a senhori
ta Maria Pedrí, Joaquim
Lamin com a I senhorita
Elsa Lückerath.

IDA IICOLtJZZI VOLLI

Acompanhada de sua

gentil filha . Arilda, en-

LDJII�
A'

Alugem-ee duas lojas
em prédio recem construi
do, com marquise de con

creto, situadas no centro
da cidade, á Rua presi-
dente. Epita�io .Pessoa,

_ A Empreza de Transportes "Frenzsl" S Apossuindo alem de espa- . .

'.

çosa loja de 7,OOX8,00 ms. comumc.a aos seus f�eg�ezes e amlgos que
amplo depósito, escrltõrlo transferiu o seu. escrítorío e deposito para
e lneralações sanitarias. O armazem da Empreza Auto-Viação Ca-

Alug'�el Cr$ 700,00. _In- tarinense nesta praça, síto a Avenida Ge
formaçoes nesta redaçao. tulio Vargas sln e esperam merecer a

mesma confiança até hoje dispensada.
Cimento Nacioual
VOTORA.N

Sacos de 50 Kgs.
. Uníeos distribuidores
autorizados pela Iabríea
neste muinicipio.

BE II. All D O G R U 8 8. S. 1

Consultem preços
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tl �Correio do Povo ii

A Gerencia avisa aos seus presa- li
sados assinantes que estão em atraso ii
com suas assinaturas, para nos reme, ii

terem com brevidade. ii
II Outrossim, comunicamos aos nos- ii
- u

ii sos assinantes de fora da séde e, aos ii
!I de outras localidades, que poderão ta- il

:.;.·i:1 zer a remessa da importancia pelo ii
ii Correio, podendo para isso deduzir as !!
li despesas postais. ii

lt:::::::::::::::::::::::::::::::::::-_-::::::::::::::::::::::::::::::::".:::::::::::::::::::::::�::::::::::::::Jj
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Deodoro da Foncece, 136· Cxa. Postal, 19

D Laranjeírss, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- �. ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, NATURALIZASÕES E TITULOS DECLA-

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc RATÓRIOS (Lei n", 818, de 18 de Setembro

.

de 1949.

.

. Pe('am Valalogo Ilustrado

'LEOPOLDO SEIDEL Corupá
BONUS DE GUERRA: Encarrega-se da

venda, tróca de recibos por bonus e

�
E

\
• - • E. recebimento de juros.

RELAÇÃO DE MENQRES:- Até 31 de De·

zembro deste ano devem ser feitos as rela

ções de menores de 14 a 18 anos.

Jaraguá do Sul, 1. de Novembro de 1949

Telefone N. 5_

MARAVAL-
Calmanl. cio. n.rvo.

Maquinas para cortar ca

belos de Fabricação Ale
mã tem a venda na

CASA REAL.

AGENTES
Antiga Cia. Nacional de

Capitalisação; deseja no

mear agentes nesta praça.
Boas condlções de remu

neração. Cartas por ob

séquio ·para Almeida. Cxa.
Postal 2Õ8. Iolnvile.

8atisjetlo- da IJída
oca6o-u de saôorear um

.5'tdtinAfed'eirv8

FRACOS t: ANt:MICOd I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregadl com bita UI:

Tossei
Resfriado.
Bronquite.
Escrofulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
iii: UM IiHERADOR DE SAÚDIL

Forminhas para Doces
todos os tipos e tamanhs

. V. S. encontrará na

Sociedade Grafiel Avenida Lida.

Sacos de Papel?
Na Soe. Grafica Avenida

Clube Atlético Baependí
1989 CONVITE 1849

A Diretoria convida a todos os seus associa

dos e exmas. famílias para assistirem as Iestíví
dades que levará á efeito nos días 12,13 e 15 do
corrente mez, homenageando a data de 15 de

'novembro e comemorando o tOo. aniversario de

fundação da A. A. Brasil, posteriormente encor

porada ao atual Clube Atletíeo Baependi. Convi
da outrossim o povo em geral para assistirem as

competições desportivas que serão realizadas em

sua praça de desportos nos días 13 e 15. Chama
se a atenção para o programa das festividades

publicado neste Jornal em outra pagina. Mesa�
para o baile social poderão ser reservadas com

o tesoureiro do Clube, na Farmacia Schulz,

Antecipadamente agradece a

A DIRETORIA

Fornecemos guias.

Correio do Povo
Assina'tura para 1950

Todas as pessoas que tomarem

uma assinatura anual para o ano de
1950 receberão desde já e gratuita
mente, o "Correio do Povo", até fim
de Dezembro de 1949.

A GERENCIA

Façam seus anuncios de felicita

ções de Boas Festas � Feliz Ano No
t vo, nesta folha .

o §abãl.o (Marca Registrada)

Virgt;lm Especialidade
da' CKA� WETZEl, JINDIlJSilllAl .. ]oll1l1lviline

-�
. :"

s,..ßÁ� '!IRcfAt
. '.

,

EspECIAlIOADE
conserva o. tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.
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