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- O extinto era natural

RIANOPOLIS Cooperaçao com os de Joinvile e há longos
lavradores anos radicado nesta cí

dade onde fez centro de
suas atividades profis
sionais como dentista.
Em sua vida publica

Uma das formas de funcionamento nos dite- ocupou o sr. Marquardt
Tres leis importantes petivamente represen- camente para a reserva assistência direta ao Ia- rentes Estados. os cargos de Intendente

votou a Assembléia nas tantas de Joinville, São o oficial que tenha mais vrador, realizada pela' Por fim, o último tipo Distrital, Vereador, Pre
ultimas semanas: o au- Bento do Sul e Mafra. de 30 anos de serviços. Divisão de Fomento da de. cooperação é ohäma- sidente da Oamara Mu

mento e reestruturaeão Votaram contra os de- Esse dispositivo é ende- Produção Vegetal do do cultura fiscalizada e nicipal e Presidente do

dos vencimentos do tun- putados pessedístas Raul reçado aos snrs. CeI. Ministério da Agricultu- se baseía num contrato Diretorio Municipal do

cionalismo, o orçamento Schäefer, Nunes Varela, João Alves Marinho, Co- ra, chama-se, de ummo- entre o lavrador e o Fo- Partido Social Demoorä-

para 1950 e o Estatuto Cid Loures Ribas, Ar- mandante da Força, Ma- do geral, serviços de mento Agrícola, onde se tico.
.

da Policia Militar. mando Calil, Antenor Ta- jor Aldo Fernandes e cooperação. estabelecem condições Deixou viuva Dna.

Essas discussões foram vares, Estivalet Pires, Capitão Orion Plat. Seu objetivo funda- para a produção de se- Catarina Arnolds Mar-

as mais demoradas e Felix Odebrecht, Wigan O interessante que a mental. é ensinar fazen- mentes a -serem adquiri- quardt e uma unica fi

violentas da Assembléia Persuhn, Ribas Ramos, passagem é feita para a do, isto é, mostrar como das pelo proprio Minis- lha D. Silvia Marquardt
até hoje e, não raras Lopes Vieira e Alfredo reserva com graduação se executam as mais têrío e por um preço Frutuoso, casada com o

vezes 'teve a Mesa de Campos. superior, mas sem direi- modernas o mais rendo- previamente estabeleci- sr, José Frutuoso, atual
usar das campainhas pa- A segunda e ultima to as vantagens do pos- sas práticas agrícolas de do. A cultura fiscalizada mente residindo em São

ra evitar o tumultuamento emenda que conseguiu
I
to.

. acôrdo com a região é acompanhada, desde o Paulo.

das sessões. tambem aprovação por -x- onde está localisada a seu inicio, pelo agrôno- Eram seus irmãos os

Em correspondencia maioria, visto a' favor fazenda. mo da seção de Fomen- srs. Walter, Erich, AUre-
anterior jà nos reíerímos dela terem votado 4 de- Estiveram em Floria Até bem pouco tempo to local e deverà obe- do, Oswaldo, Arno Mar-

ao reestruturamento.peío putados pessedistas, foi nopolís os snrs, Embai- os serviços de coopera- decer, rigorosamente, ás quardt e a sra. Erna

que daremos noticias do a dos deputados Lopes xador dOR Estados uni-, ção entre a Divisão de condições do contrato Marquardt Schmaltz ca

orçamento e do Estatuto Vieira e Biase Faraco, dos e Nereu Ramos, vi- Fomento e os lavrado- para que o Ministério da sada com o sr. Affonso

da Policia Militar. que mandava dar um ce presidente da Repú- res eram de três tipos. Agricultura possa ad- Schmaltz.

O orçamento da receí- auxilio de 10 mil cruzei- blíea, que vieram inau- A instalação dos postos quirir a semente produ- O seu sepultamento
ta e despeza foram or- ros a Associação dos gurar o Grupo Escolar agro-pecuários vem pos- zida. teve lugar ante-ontem

çados em Cr.$ . . . . Escoteiros. Franklin Rooseveld. síbílítando a modificação, As três primeiras for- ás 16 horos, no cemité-

213.09p.583,50. No plena- O Estatuto da Policia Os ilustres visitantes e ampliando as vanta- mas de cooperação es- rio local, com enorme

rio e Comissão de Fí- Militar tambem promete toram visitados em nome gens desse auxilio. tão sendo atualmente acompanhamento.

nanças recebeu ele 68 grandes debates, pois ha da Assembléia pelos de- O primeiro tipo oha- substituidos pelos ser- A família enlutada o

emendas, grande parte ali dispositivos dracoía- putados Nunes Varela, ma-se cooperação rápí- viços de patrulhas me- "Correio do Povo" apre

destaques de vesbas pa- nos. Um deles é o que Artur Müller, Braz Alves da e consiste no seguín- canizadas. Mediante um senta sentidas condolen-

ra construções e auxí- manda passar automati- e Cardoso da Veiga. te: o lavrador, dirigindo- contrato, o lavrador eias.

lios de estabelecimentos se á seção do Fomento paga á seção de Fomen-

escolares e de caridade, de sua localidade, solicí- to local o custo do tra-

alem de estradas de ro- lnauguraçäo da Bebidas. ta a execução de um balho-hora que a patru-
dagem. A norma da ' certo serviço para a sua lha mecanizada execu-

maioria éra a mesma: Boss Limitada Iavoura. o agronomo tar em sua fazenda. Es-

rejeitar todas. Tai á fazenda com' pes- te sistema de serviço de

O representante de Ja- Dia ra de Novembro, demar Grubba, Prefeito soal especializado e ma- coopefação já vem dando

raguá apresentou emen- marcou mais uma das Municipal e outros. terial moderno e faz o animadores resultados e,

das concedendo auxilios grandes iniciativas da Compareceram cerca serviço ensinando prati associado aos trabalhos

para os hospitais São industria Jaraguaense. de 300 pessoas, entre as camente. O serviço solí- .realízados pelos postos
José e Jesus de Nazaré, Trata-se da inauguração quais destacamos.- Mario citado pode ser uma agro-pecuários, vem en-

- Declara o Papa que

para o ginasio São Luiz das novas instalações da Tavares, Edgar Piazera, aração, uma semeadura sínando ao lavrador, pe- os juizes católicos não

e Escola Normal Begío- firma Bebidas Boss Ltda. Bernardo Grubba, Oar- á máquina ou outra lo exemplo, com a exe- poderão conceder o di-

nal Divina Providencia, que, sem favor algum los Hass, Artur Brei- qualquer operação opor- cução de todas as têo- võrcío.
.

os quaís foram rejeita- pode ser equiparado com thaupt, Heinz Marquardt, tuna. nicas necessàrías à mo- I
_ Este ano, a 16 de

dos contra os votos das as melhores do genero. Dr. Waldemiro Mazure- O segundo tipo cha- dernízação de sua lavou- Dezembro serà comemo

bancadas udenista, tra- Bebidas Bass Limitada, chen, Wolfgang Weege, ma-se �ooperaçãe anu_al ra. .. rado o "Dia do Reser
balhista e populista. produtora dos afamados Alfredo Emmendoerfer, e consiste na execuçao As culturas físcalíza- vísta"
Tambem a emenda do produtos BB, conta

\ com Leopoldo Grubba, Dr. de todos os serviços neo das estão sendo cada
.

mesmo deputado e reíe- existencia de maís ou Renato Walter, Werner eessárlos a uma cultura. vez maís divulgadas e - ·Peron enfrenta sé-

rente ao Tribunal de menos tres anos e dado Stange, Rudolfo Huffe- Os trabalhos vão desde trazem a vantagem de ria situação, quanto as

Justiça foi negada apro- as boas qualidades de nuessler, Germano Ehm- o desbravamento até a fornecer an Ministério greves e vidas caras.

vação, por maioria de seus artigos, ímpos-se ao ke, Mario Nicolini, Ger- colheita. Todas as ope- da Agricultura sementes - O preço .do caté

votos. conceito publico e esta mano Althoff, Alberto rações são orientadas de boa qualidade, obti- subiu mais no Rio. 36,00

Surpresa; causou a vo- sempre crescente procu- Roessler, Adalberto pelo agrônomo do Fo- das nas respectivas re- cruzeíros por saca no

tação da emenda n. 5, ra que se nota alem Grubba, Willy Emmen- mento e executadas por

I
giões de

..

produção, por mercado livre.

tambem do deputado Ar- fronteiras do Estado, den. doeríer, Ernesto Czer- pessoal habilitado. Ao todo o pais.
_ Em Calcuttá cairam

tur Müller, concedendo tro em pouco vía-se em níewícz, sr. Wendell, fazendeiro caberá a co- Para obter maiores

destaque de 50.O mil.cru- suas velhas instalações. diretor gerente da Cia. lheíta à a responsabili- detalhes, bem como para
dois aviões da Força

M I B k Al t b 1 Aérea Indíana.
zeiros para estudos e impotente para atender

. ayer e one amp, e· dade de pagar os ra a- contratar qua quer ser-

inicio da construção da aos reclamos da clí ente- xandre Haake, Walter lhadores, o combustivel viço, de cooperação bas- - Dispostos os EE.UU.

estrada Corupá-Bão Ben- la. Assim é que, domin- Dêubrawa, Alfredo Krau- o lubrificante, o trans- ta que o lavrador se di- a auxiliar os povos oprí
to do Sul, no ano de go passado, deu-se a se, Dr. Luiz de Souza, porte das máquinas da rija eo posto agro-peouà- mídos da Europa.
1950. inauguração da nova ta- Erico BIosfeld, Werner estação à fazenda, o eío ou a residencia do ...:._ Atravessa situação
Posta em votação, o brica que prima pela Buhr, Hans Schreiner, fornecimento de animais Fomento Agricola Fede- bastante dífícíl a índus-

presidente deu a emen- sua amplitude e na qual Lothar Sonnenhohl e de trabalho. Este tipo de ral da sua localidade. tria madeireira do sul

da como rejeitada O sr. não foram esquecidos os outros. operação, por ser muito do pais.
Artur Müller não se con- requisitos tecnicos da "Correio do Povo" oneroso para o Ministé·

formou com a decisão moderna industria de gentilmente· convidado rio da Agricultura, vem Atormenta o Mundo
da Mesa e requereu ve- bebidas. O estabelecí- por "Bebidas Boss Ltda.", sendo aes poucos aboli

rificação da. votação. mento, desde ás 9 boras fez se representar pelos do, principalmente nas

Contatou.se então que a da manhã foi franquea- seus funcionários Enge- zonas de agricultura mais

emenda tinha sido apro- do ao publico numeroso nio Schmoechel e Egon adiantada.

vada por 14 votos con· que para ali se deslocou Ehmke e, desta folha, a O terceiro tipo, de

tra 11. Foi a primeira e que se prolongou até direção envia a firma, cooperação é chamado ADVERTENOIA DO PAPA

emenda de destaque a- ,as primeiras horas da na sua nova fase de pro- permanente. Tem por

provada. Votaram a favor tarde. Foi oferecido no dução, os melhores vo- base um contrato de cin· O Papa, visando dire-

ainda, os deputados ude· local grande churrasca- tos de progresso. co anos realizado de tamente a Russ-ia, adver-

nistas Bulcão Viana, Max da, que se elevou a va- preferência com associa- tiu, em diécurso, que o

CoUn Barros Lemos, rias centena, regada com ções de. lavradores, coo- receio de nova guerra

Aroldo de Carvalho, Kon- chopp e outras bebidas, Prorrotradas peratiyas e prefeituras está atormentando o

der Reis, Ramiro Eme- tudo satisfazendo aomais .. municipais. mundo enquanto � hu-

renciano Oswaldo Ca- exigente paladar. .

d A O contrato prevê a manidade usar a lorça
bral Pa�lo Fontes e Ar- Radio Jaraguá iradiou as sessões' a ssem· realização dos serviços para reduzir seus cida-

tur Müller votaram a ta- as s.olenidades da inau- bléia Legislativa ligados ás culturas mais. dãos á escravidão. Fez

vor os deputados Braz guração, quando falaram economicamente desen- essa advertencia falando

Alves do PTB e Cardo- os srs. Dr. João Marcon- Contra o voto do de. volvidas na região. Esta de sua· residencia de ve·

so d� Veiga dd PRP, d� d.e Mattos, Juiz de p�tado pesse_dista Cid m_odalidade de cooper�- rão, aqui a set6 s.enado
bem como os deputados DIreIto da Comarca. Dr. RIbas, a sessao da As- çao vem sendo subsb- res norte-amerICanos,

. pessedistas
.

Guilherme. Priamo Ferreira do Ama- sembléia Legislativa, foi tuida com as maiores membros do comité das

Urban Biase Faraco e ral e Silva, Promoto� Pu- prorrogada até 15 de vantagens pelos postos Forças Armadas, em

Protogenes Vieira, res- blico da Comarca, Wal- dezembro. agro-pecuários, já em viagem pela Europa.

Roberto Marquardt

A Es!rada Oorupä São Bento do Sul. Aprovada o destaque
de l>OO mil cruzeiros. Os que votaram contra e a favor.

O orçamento - O Estatuto da Policia Militar.

Rômolo Cavina
Enl. -Agrônomo

Tudo empou
cas 'palavras

o Receio de Nova
Guerra

- Ao que' tudo indica
serão prorrogados os
trabalhos até o proximo
dia 15 de Dezembro, na
Assembléia Legislativa.
- Semi-paralisados os

transportes urbanos na

Capital paulista. ,

-- Violento incendio
destruiu completamente
a firma Campos Filme
de São Paulo.

\ - Derrotada a Irlan
da pela Inglaterra pela
contagem' de 9 X 2. Os
ingleses virão ao Brasil
desta feita.
- De,scobertos sinais'

de um civilisação remo

ta, por cientistas fran·
ceses. Eis o que

.

anun

ciam os vespertinos. de
Manaus .

• I
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955 - Alfredo ôchulrz-bres. alvará de habíre se
afim alugar sua casa sita a rua Mal. Deodoro da
Fonseca. Como requer

'

978 - Hermann Purahagen bras. Alvará de Ha
bíte-se afim alugar sua casa sita a rua Elisa Stein,
nesta cidade. Idem

979 - Oscar Mohr-bras. Alvará de Heblte-se
afim ocupar sua casa sita a rua Quintino Bocaiuva,
nesta cidade. Idem .

980 - Edíca D. M. Hermann-bras:V;Alvará de
Hablte-se afim alugar sua casa sita a rualCel. Pro
copio Gomes. Idem

. 1001 - Germano Pevanello- bras. alvará de ha
btre-se afim alugar sua casa sita a rua Domingos
R. da Nova. Idem

1002 - Silvia Marquardt-bras. alvará de hablte
se afim alugar sua casa sita a rua Presidente Epí
racío Pessoa.. Idem

1065 - Helena:Norosny-bras. alvará de hebíre
se afim alugar sua casa sita a rua Presidente Epi
tacio Pessoa. Idem

,
1071 - H. Kopmann-alemão. alvará de hablte-se

afim alugar sua casa, sita .e rua Procoplo Gomes.
Idem

1072 - Luiz Yark-bres. alvará de hablte-se afim
ocupar sua casa sita a rua Elisa Stein. Idem

1073 - Pedro Pedronl bras. alvará de hablte-se
afim de alugar sua casa síra a .rua Epitaclo Pessoa.
Idem <,

1074 - Paulo Bocker-bres. alvará de habíre-se
afim de alugar sua casa sita a rua Rio Branco. Idem

1098 - Willy ôonnehohl-bres. alvará de habite
se afírn alugar sua casa sita a rua CeI. Procopio
Gomes. Idem

1104 - Adolfo:Harmel-bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Tlfajßruck, vendido a Oscar Weíss.
Idem

1105 - Alberto Gutz-bras, transf. lmp, terreno
terreno sito a estrada Tlfa Rappe vendido a Frederi-
co Hasse. Idem

,

1106 . Carlos Leopoldo Mey-bras. transf. imp,
terreno sito a estrada Retorcida, adqulrído de Indus-
tria de Madeira Ianssen ,S. A. Idem

'

1107 - Leopoldo Ianssen bras. rransf, imp. ter-

reno stro a estrada Ribe.irão grande do Norte, adqui- "0 Cidadão Erico Blosfeld, Juiz' de paz em

rido de Industrla de Madeiras Jenssen S. A. Idem exercício do cargo de Juiz de direito da com�rca
1109 • Comercio Industria W. Weege S. A.- de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,

'

firma bras. transf. ímp, terreno sito a estrada Rio Brasil, na forma da lei, etc.
'

Cerro, adquírldo -de Wilhelm Weege. Idem' Faz' saber a todos os que o i)resente edital de

'm;:::m;Pa:IEii!ii!!lI=i!l5I=::=FJi=II-(se'zl 'ões!l,-M!lala-rlli!il!!!ias,il __.,11110 - Harry Grubba-bras. transf. imp. terreno primeira praça, com o prazo de vinte dias virem
_

sito a estrada Garibaldi, adquirido de Ehmke 'Irmãos. ou dele conhecimento tiverem ou interessar pössa, F bIdem' que, findo esse. prazo, há de ser arrematado por I I'!J r�s· Impaludismo I1111 . Domingos Reck Junior-bras. licença es- quem mais dér e maior lance oferecer, em frente � � Maleitas, Tremedeira,

rabelecer-se com Engenho de Aguardente a' estrada as portas do Edificio río Forum, no dia 13 de de- �l _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -, I
Irapocuzlnho. Idem

'
\

zembro proximo vindouro, as 10 horas da manhã,
"I'

,

.

RI' 1112 - Fecularla Rio Molha S; A.-firma bras. o bem penhorado a Jans Metzger, na ação exeou- � " Capsulas Antisesonlcas
..,

llcença construir casa de tijolos pare moradla a

es-. tiva que lhe move Laboratório e Farmacia Odin S.A., II"" Itrada leregué-Garlbaldí. Idem .. , e abaixo descriminado.-e
" M iriancóra"

1114 - José Müller & Cía. Ltda.-firma bras.' 1°.- Um terreno, parte do lote de terras n.14, I" iilicença construir casa de madeira destinado ao es- situado no lugar Patrimonio, hoje pertencente á .R Em .Todas as Boas Farmacias
...

crltorlo da firma, a rua CeI. Procopío Gomes de circunscrição da Comarca de Jaraguá do Sul, cou- I É d t do L boratorios MINANCORA 1'1
Oliveira. Idem tendo a área de 1.210 ms2., medindo 22 ms. de.. um pro u o Ei

ai.','11116 . Aibrecht Behlíng-bras. Requer certidão. largura, por 55 ms. de comprimento,
.

devidamente II _ Joinville _ Sta. Catarina-c- ...

sobre conveniencia e utilidade de uma linha de onl- 'transcrito no livro nO. 3 R, de Transcrições das i=!!=:i:;;;;;;;;;;;i:::i=ll=il=�=:S!!i=il=I:!i!!!!i!I!=i!=!!=1
bus, desta cidade a localidade de Santa Luzia. transmissões, a fls. 227, sob n=. 21.672, datada de
CERTifIQUE-SE, QUE. HA NECESSIDADA E 4 de Outubro de 1945, do Oficial do 1°. Oficio do
QUE E DE UTILIDADE PUBLICA. Registro de Imoveis da, Comarca. de Blumenau, sr.

1117 - Generoso Bona-bras. transf. imp. terreno Roberto Maier, avaliado em Cr$ 2.500,00.
sito a rua Rio Branco e dificado com casa de ma- Cujo bem constante do auto de penhora e

terial, vendido a Antonio Pedri. Como requer auto de avaliação de folhas des autos da .referída
'. .

1118 - Antonio Pedrl-bras, transf. imp. terreno ação executiva, será levado em hasta pública de
.

� 'edificado, sito a rua Rio Branco, vendido a Genero- venda e arrema�ação em primeira praça, pelo 'pre-
so Bona Como requer:.. .

.. .,

. . .ço da avaliação, isto é. Cr$ 2.500,00, (dois mil e
.

. 1119 - Hilario Floriani-bras. transf. imp. terreno quinhentos cruzeiros).--"- Assim será o referido bem
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

.sito a estrada Caimão, adquirido de Angelo Floria- arrematado por quem mais der e maior lance oie-
.

-oi. Idem. -. recer, no dia, hora e lugar acim� mencionados, po- E&pelhos e Vidros para Janelas e �utros

Fms'l1120 - Luiz Bosse-bras. bras. transf. Imp. sobre dendo os mesmos

.serem.
·e:x;ammados por qUem Moveis Estofados Tapetes Divans,

caminhão de carga, vendido a Edmundo Hauck. interesse tiver no lugar onde se acha situado, isto,

I
"

Idem é em, o lugar Patrimonio, Municipio de Guarami- Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

1121 - Mdrciano Silveira-bras. transf. imp: ter- rim, nesta comarca.- E, para que chegue a noti- 'Executa-se serviços de estofamentos em:

Ireno sito a estrada Rio Paulo, Corupá, vendido a cia ao conhecimento de todos, se passou o,presen- fi... trolios, onibus,' automoveis etc.
Mariano Biernatzki. Idem . te edital que será afixado ás portas do Forum, no t'I�..... '

����+.'!1122·- Ernesto Kruger-bras. transf. imp. terreno lugar de costume e publicado pelo jornal local I!:a����� ....

sito a estrada Itapocú, vendido a Guilherme L. Bar- "Correio do Povo".- Dado.e passado nesta cidade
.

bosa. Idem de Jaraguá do Sul, aos seis dias do mez de Ou- �.::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::",
1123 - Alfredo Feil�r-bras. transf. impo terreno ••bro do ano de mil nOvecentos e quarenta e nove.- ii'

AUTO J'ARAGuA S A ii
sito a estrada Isabel, Corupà, adquirido de José Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.- (a) Eriro ii • • ii
Renta. Idem BIosfeld, Juiz de Paz em exercÍoio.- Está confor- Industria e Comércio

1124 - Emilio Fossili-bras. transf. imp. terreno me O original, do que dou fé. OFICINA Serviço "FORD"
sito a estrada Rio Novo, vendido a Rudolfo Fischer.

J
/',

d SI' 6 d O' t b d 1949 ORIZADOIdem .

aragua ou, e u u ro e MEOANICA, AUT
.

1125 - Emilio Fossile-bras. transf. imp. terreno O Escrivão
_ Rua Marechal Deodoro _ J a R A G U A DO SUL _

sito a estrada Rio Novo, adquirido de Jens Bertel- N EY F R A N C O
sen. Idem Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes

1126 - Oscar Bruch·bras. transf. imp. terreno _ Lavagem _ Lubrificaçã'o • Carga de Acumu-
sito a estrada Caminho Pequeno, adquirido de Alvi-

Dr. Wal�8ml·ro Mazur8c�8n
ladores e Çonsêrto de Pneus.

no Stratmann e Felix Werner. Idem. 'd'
1127 - Ewaldo BoHer-bras. transf. imp. terreno Esta oficina está instalada em con lções

sito a estrada Bompland, adquirido de OUo Hil- �.D. ali' Da,al 'para efetuar qualquer serviço de 'c�)ßs�rto ou

brecht & Cia. Idem � i3 .- ia!J!l
I reforma em seu automóvel ou cammhao, bem

..

1128 J
-

AI d S'
.

b t f
. Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA :1 como retificação de motores etc. . . !!

- oao ves e Iquelra- ras. rans. Imp. '::;ii Todos os serviços são executados com ,:::i:.terreno sito a estrllda Ano Bom, Corupá. adquirido Cl" 1 d'
..

d ditos e creanças
h d d

1mca gera me 1CO - c1rurg1a e a u
esmero por competentes profiSSionais e a pre- ..

de Luiz Borc ar t. I em
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas ::;.11, ço.s ra�oáv.e!s .. Também dispõe de sólda elé- :�::�1129 - Henrique Kühne-bras. transf. imp. terreno Indutotermia _ Bisturi-eletrico _ Electra-cauterização _

iA��a estrada Rio Paulo, vendido a Artur Lang.
" Raios Infra-vermelhos e aluis. J�"::::::��::��:::::�:�:����::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ji

,

1'130 - Euclides, V. QarCiâ.bras. transf. imp.

ter-II
"

,

Õ��d�{�d�mestrada Caímêo, �e,ndido a, �ice�tef' V. Escritório de Contabilidade
, 1131 - Euclides V. Gargta-bras. tran�f.lmp;�er- -

DE IRINEU PETERS
'

renu sito a estrada Calmeo, vendido CI Belarmino
Garcia. Idem Jaraguá do Sul - Avenida G. Vargas, 218 - S. Catarina

Secretaria da Prefeitura Muníclpal
do Sul, em 22 de Outubro de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILyA
Secretario

de Iareguä 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 Ge�alSl do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.

Atenção Srs. Lavradores II!

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

tuado á estrada Da. Francisca, cerca de 2 kilometros
'distante de Oxford e 6 da cidade de ôão Bento do

Sul, com boa casa de moradia, de alvenaria, paióes,
ranchos, carro pare lavoura, cavalos, boes vacas

leiteiras, erados e demals apetrechos pare a lavoura.
. Facil e garantia colocação de todos os produ-

tos da lavoura na cidade de São Bento do Sul e

Oxford.
. ,

Para melhores informações procurem o escnro

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

Dr. Alvaro Batalha � MÉDICO

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE 1 SENHORAS,

ORIANÇAS, 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
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

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

. :He..������ij

Vitorio Laz'zaris
Loja e Exposição: •

\. F a b r i c a :

Avenr Getulio Vargas, 79 Rua Domingos da If,ova sln
J A R.l G U A DOS U L -I:. s A If T A C A T A R I If A,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo DIA - 20·11-49

�Atenção
-------

C I � Il'
residente nesre distrito, em Edital n. 2665, de 16 11-49

, Retorcida,
. filho de José R b t H" h Paulll

Severino Moreira e de o er o ans� e

Eduarda Pereira Moreira. Eggert Wtschrel

Ire�e P. ��nther ,?tic,ial,do Elà, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro,
Registro Civil do I Distrito domestica, domiclliadà. e lavrador domiciliado e

da Comarca [araguá do Sul, resldenre neste distrito, em resident� neste distrito, a

Estado de Sant� Catarina Retorcida, filha de Con�- estrada Itapocú, filho de
Brasil. ranre Anverze e de Mana Germano Hänsch e de

Faz saber q�e c��parece- dos Santos Anverze. Margarida Horst Hänsch.
ram no cartono.exibindo o� Ela, brasileira, víuva,

d�cumentos eXI�.ldos pela lei Edital n. 2662, de 11-11-4Q domestica, domiciliada e

afim de se habilitarem para Affonso Siewerdt e residente neete distrito, á
casai-se: Maria Many Ayroso estrada Irapocú, filha de

Edital n. 2656, de 4-11-49 Elisa Eggert.
Ele, brasileiro, solteiro, \

José Alves Pereira e operario, domiciliado e E para que chegue ao co�
.

Olga Starke residente neste distrito, á nhecimento de todos,mandeí

estrada Ribeirão Molha, passar o presente edital que

fllho.de Guilherme Siewert será publicado pela impren�
e de Bertha Konel Sie- sa e em cartório ond� sera

werdt.
' atixado dui ante 15 dias., SI

Ela, brasileira, SOlteira" algt;tem souber de algum I,m
protessora, domiciliada e �e(:hment.o acuse-o para os

residente nsste distrito, á tins legals ,

estrada Iaragué, filha de IRENE PEDRI GÜNTHER
Antonio Estaníslau Ayro
so e de Rosalia ôrenger
Ayroso.

,

----------

Edital n. 1663, de 12-11-49 A'tenção I
Vende-e 10 alqueiras de terra

V. S, já teve a oportunidade de contemplar as vitrinas
com a maravilhosa exposição de brinquedos que à

[HiH K[HL
está realizando '?

Val� a pena!
examinar a mals bela coleção de brinquedos de toda

especte como sejam:
Gaitas de boca desde a mais simples até a mals artistlca

�e luxo, bem como muíros outros brinquedos de folha f1andres e de

madeira, como farnbem uma infinidade de bonécas de todos
os tamanhos de messe ínquebravel e vozes.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, á
. estrada ltapocú-Hensa, fi
lho de José Alves Pereira
e de Lídia Vortuoso,

Ela, brasileira, solteira,
domestica, 'domlclllada e

residente neste distrito, á
estrada Iaragué ..Esquerdo,
filha de Guilherme Starke
e de Bmma Starke.

Verocipedes - Tico-Tico - Bicicletas

Lindos estojos para Cavalheiros, contendo Carteiras:para moedas -

Cintas de couro natural e outros.

Oficial

Helmuth Siewerdt e

Wanda Hornburg
Edital n, 2657, de 8-11-49

Anoldo Kühne e Albertina
Hanemann

Em Poço Preto, Municipio de
Porto União, vende-se um bom

Ele, brasileiro, solteiro, terreno, servindo-se para qual-
quer plantação com muita ma

lavrador, domiciliado e deira, inclusive de lei, boa agua,
residente nesre distrito, casa, paiol, mangueira etc., dís

em Rio da Luz filho de tando apenas 4 kilometros da

Frederico Sie�erdt e de estaçã<_>, por preço de oca�ião.
.

. Motivo de venda, negoClo.
Selma ôíewerdr, Ver e tratar em Poço Preto,
Ela, brasileira, solteira, com o snr, Eugênio CoJli, ou

lavradora domiciliada e com Venaacio Nicoluzzi em

residente' neste distrito, Jaraguá do Sul.

em Rtp de Luz, filha de ---------

Alberto Hornburg e de An
na Hornburg.

GAITAS DE BOOA POR PREÇOS NUNOA VISTOS, BONEOAS DAS MAIS

MODERNAS E TRENS AUTOMATIOOS DE DIVEBÇOS TIPOS. Ele, brasileiro, solteiro,
operarlo, domiciliado e

residente nesre distrito,
em Rio Cerro, filho de
Gui Iherme Kühne e de
Maria Kühne.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, 6
estrada Jaraguá, filha de
Germano Hauemann e de

YJlara Hauemann. Edital n. 2664, de 14,,11-49

Edital n. 2658, de 8-11.491 Adalberio Roland "Müller

C
.

d dít I d P
e Edl�! Verch

opia e e I a e ro- ,

clamas de casamento, re- Ele, brasileiro, solteiro,
cebida do Oficial do Re- comerciante, domlcílado e

glstro Civil de Brusque. residente nesta cidade, a

Edmundo Afonso Barbi e
rua Abdon Batista, filho

Dolores Bellí
de Alwin Müller e de Hed

wig Müller.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domicllíadn e

residente nesta cidade, a

rua Abdon Batista" filha
de Leopoldo Verch e de
Maria Schmauch Verch.

I

Para as Feslas
Chocolates e Pralinées em artisticas caixinhas - Massa -pão - Balas -

Fi2'os . Passas e Conservas - Damascos - Peras Secas - Amendoas

- Nozes e Castanhas do Pará - tudo pelos melhores preços

Carrinhos e berços pera
crianças pelos menores

preços V. S. poderá ad

quirir na CASA REAL
Todos devem ver a colossal exposição nas vlt,.lnas da

FRACOS E ANI!MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA"

htp. COII biW III:

Toss••
R••friados
Bronquita
QcrofalOl.

..eo......C.nÇH
VINHO CREOSOTADO
i"'�"SAÚDIL

(DEFRONTE AO UINE BUDR)

Rua CeI. Emílio Jourdan, 141 - Jaragaá do Sul

A'

Ele, Brasileiro, solteiro,

-1II1l111111i1JllllJll_H_H_NlIIIIIlIlilllljlß... �'_lIlIM�".MIIIIIlIIMIIIIIIIIRlIIIIIIlMIJIIIIIlIIlH.lIlIi�·
funcíonarlo publico, domi

•
,/. ciliado e residente nesta

, cldade, filho de Afonso
Benjamim Barbi e de Ana
Ricobom Barbi.

, Ela, brasílelra, solteira,
domestica, domiciliada e

residente ne cidade de

Alugam-se duas lojas Brusque, filha de José
em prédio recém construí- I Belli e de Theresa Belli.

do, com marquíse de con-

ereto, situadas no centro Edital n. 2659, de 8-11-49
da cidade, á Rua Presi
dente Epitacio Pessoa,
possuindo além de espa
çosa loja de 7,00X8,OO ms.

amplo depósito, escritório
e instalações sanitarias.

Aluguel Cr$ 700,00. (n

formações nesta redação.

Pr�f�itura Munici�al d� Jara�uá �O �ul L O I 11' �
Edital Empraza 'Auto-Viação Catarioaosa

.

S.A.

PRAÇ'A
De ordem do Sr. Prefeito 'Municipal, faço pú

blico que até o die 31 de Dezembro do corrênte ano,

todos os proprietários ou ocupantes de terrenos são

obrigados de acôrdo com o err, 20 § 1 e 2. da Lei

nO. 18 de 26 Maio de 1948, a:-
1°._ Roçar as testadas das vias públicas Mu

. nicipais na distância mínima de 15 métros

em ambos os lados, não sendo permitida
capoeira em aHura superior a 1,50 métro;

20- Limpar e carpir as valetas, drenos, sarge.

tas, corregos e ribeirões, afim de darem
----------

escoamento às ágQas;
-

3('.- Derrubar as árvores frutíferas, uma vez

. que prejudiquem a projeção do sól nas Eu abaixo assinado.
estradas; Heinz Dopke, solteiro,

4°.- Podar as cercas vivas, numa altura máxi- residente em Francisco
. ma de t ,50 métros;

.
.

�

"

de Paula, declaro por
5°,_ L�nçar �o mesmo dIa, os detrito.) e ,ege- meio desta serem injus

tals da hmpe�d, para de�tro �e seu� terre- tas as palavras que pro
nos numa distanCia nuntamferlor a dOIS mts. feri contra a sra. Erna

A metragem !ixa será �� 600 métros. por ,
lote, Grimm,. pelo que peço

sendo que a prefeitura MUDlclpal subvenCIOnara por as devidas desculpas à

métro excedenre com déz centavos, quando de um ela.
lado e vin!e centavos, quan�o e� �mbos. os lados_: Francisco de Paula, 7

Os IDfr�tores A d�s dlSp081çoes a�lma, serao de Novembro d� 1949.
multados na Importancla de Cr.$ 30,00 a 100,00. H E I N Z D Q P K E Ele, brasileiro, solteiro,

Jaraguá do Sul, 12 de Novembro de 1949 ---------- operario, domiciliado e re-

V E R O I L E N Z I fiarrafas termicas de diver-
sidente nesta ctdade, filho

Fiscal sos ta:nanhos V. S. en- de Augusto' Lorencetti e

ontrará na CASÀ REAL de Maria Correa.
Ela, Brasileira, solteira, A EIilpreza de Transportes "Franzel" S.A

domestica, domiciliadae· f
residente nesta cidade, fi-

comumca aos seus reguezes e amigos que
lha de Sebastião Martins transferiu o seu escritorio e deposito para
e de Ana Vessling:.1 O armazem da Empreza Auto-Viação Oa-

.

tarinense . nesta praça, sito. a Avenida Ge-
Editai n. 2661, de 9-11 ..49 tuliü Vargas sln e esperam merecer a

João José Moreira e Ara- mesma confiança atê hoje dispensada.
cy Anverze

EI b '1' I'
Jaraguá do Sul, 1. de Novembro de 1949.

e, rasl elro, so telro,
lavradór, domiciliado e Te••fon. M- e4

Declaração

Copia de edital de Pro
clamas de Casamento, re
cebida do Oficial do Re-
gistro Civil de Rio Ne- A Empreza Auto-Viação Oatarinense

grinho. SIA., fitial de Jaraguá, comunica aos seus

Helmuth Hg e G�rdal freguezes e �migos que transferiu a sua

Marquardt seção de despachos á Empreza de Trans-

EI�, brasileiro,lfsoheiro, portes
Frenzel S. A., .assim como tambem

farmaceutico, domiciliado alugou 08 seus deposItoR para a mesma

e residente em Rio Negri-, Empreza � qual continua explorando ease

nho, filho de Martin IJg e ramo_
de Ana IIg.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste 4lstrito, fi·
lha de Walter Marquardt
e de Berta Weege Mar

qUllrdt.�
Edital n. 2660, de 9-11-49

Dalcedo LorenceUi e Ema
Ana Martins�

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N H.A 5, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C-f;1 rna ra Munic ipa I A COme-rc ia I Ltda. !J_1IEC!l=ß�:ßi!i!i!iIO'i!Ei!f�7ßI:=ÚO:I=f"f:iiiiiiiii!!M1:=ßlii-fH!:n I D�iIii!!!ß·o!lf=W1:]I-Ata da reunião Ordinária de III
U U

.. 29 de Outubro de 1949 I D PICCIONE -a
Rua Mal. Deodoro da Fonceca, 136 - Cxa. Postal, 19

_1_'_
r. 1.-m

Ao� vinte e' n'óve dias do més de Outubro do ATURALIZAS ES E TI OS nECL
ano de mil novecentos e quarenta e nóve, pelas se

N v - TUL - A -

MÉDICO m
te horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitu: RATÓRIOS (Lei n", 818, de 18 de Setembro =-Id

- .•

ra Municipal de Iaragué do Sul, reunidos oe verea- de 1949. J! Formado pela Faculdade de Medicina da III
dores: Augusto ôarn, Luiz Maes, Max Thieme Inr

I

I Universidade de São Paulo. :1=
Frederico C. A. Vasel, João Lúcio da Costa e Lui� BONUS DE GUERRA: Encarrega-se da

I-g Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de "'.

de Souza. Havendo número legal, foi pelo sr, Presi- venda, tróca de recibos por bonus e _g
Misericordia de São Paulo III

dente, declarada aberta a sessão, 'ordenando a Ieltu- recebimento de juros iii
III

ra da ata da última sessão, a qual foi lida pelo ve-

..

III C L IN I CA G E RA L - C I R U RG I A. UI
reador Max Thíerne Inr., na ausencia do sr, 20. ôe- RELAÇ..n.O DE MENORES:- Até 31 de De- iii Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas R.

cretario, vereador Otaviano Tlssi, e que desoís de zembro deste ano devem ser feitos as rela III e externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins III
"

.' -

iii Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereal - Doenças da II.
feito foi submetido a discussão e subsequente apro- ções de- menores de 14 a 18 anos. 91 péle em geral, Alergia (a_sma, etc.). Tratamentos modernos. IIIvação, O que foi feito sern emenda, pelo que pessou III·

a ser assinada pela Mêsa. Em seguida, passou-se ao Fornecemos guias.
.

I ESPECIALlSTA EM MOLESTIAS. DE CRIANÇAS. II
expediente que constou da leitura de Oficios 95/49 e

m-
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA :I'�'96/49 enviados as sr. 'Prefeito; Of. 306/49 anéxando

gi�� PJ�j��sJ��f��� �o��p:��:� f��s��foaçs��Sj�r���=
"
•
.,... ...,

•• '�.·••••••••••.•..•..••.••••.•• -::=oo:- '\, .,.,

i
__.=!!".!!�n.!.,:!�.. MAI._DOIID.S �.!::U.!'..�ull_�.�]\.HOIi,RA ,N_:_':

dente cedida a palavra a quem dela quizesse fazer �
Md' I C �l iiiiiiiiiõ - ...... iiiõiiiõ --

uso, solicitou e obteve-a o vereador João Lucto da '�::' a eira PI onstruções �:::Costa, o qual solicitou ao sr, Presidente que depois
de consultado o plenarlo, fosse consignado em ala

I
F J R RO E S O A LH O

I
um voto de congratulações, pelo motivo da passa- J �
gern do dia do funcionario publico, ontem transcor- i · C A I X A S i � ��,
rido, bem como que fosse telegrafado ao Clube dos c •

L E N H A \ c;;s � Ê.
Funcionarios Públicos de Santa Catarina,' tendo o

• � a ll:I
s:: 'O fIJ

verSeador Augusto Sarti, manifestado o apoio do Faça suas encomendas na
1»' � � �

P_ . D. ao pedido acima, logo após, foi o sr. Pre- Q.. � ál ::r'

sldenre, substíruldo pelo vice-presidente, vereador � Ind. Madeiras Janssen S. A. o
S

I»

Frederico C. A. Vesel, e vai ao plenário, tendo se
rn IIJJ (I) �,

solídurlsado em nome do P. R. P_ com o pedido acl- �
e. !! g �

ma, falando tambem sobre a data de 29 de Outubro, ·.·'JC·zy··..· ·'!,.·· =oo:.-· o.:-:,.·-:,...•• • ..:;...• ..:> � � a
solicitou que constasse em ata um voto de congra- C· s::

tulações, com o povo e autoridades pela redemocra- 0--'"'------0----------.

!'
� � 'O

tização do ::>aiz, bem como. que fosse telegrafado ao

�--------
---------- � I .,.g :

sr. Presidente da Repúbli,ca e ao Ministro da Guer-
.

VEND E;: - 5 E � to '" � !?
ra, se solídarísendo com as comemorações daquele

. I» 111/11!1�. -
, :� � - :

dia; o vereador João Lúcio da Costa, se solidarisou Diversas casas e terrenos perto da Ia- : s- II �
com o pedido acima em nome da U. D. N_ e o ve- brica. - '

...... � 2.
reador Augusto Sarti, manifestou o apoio do P'S'P'11 Tambem vendemos em prestações com I � (I) E' :5.
lógo após, pedíu e obteve a palavra o vereador Max resp. garantias. II I» fIJ (I)

Thieme Inr., o qual solicitou ao sr. Presidente, Que· ::! o' N

depois de consultado o plenario fosse cedida urgen- II
IND. DE CALÇADOS GOSÇH IRMÃOS SIA It;' �:

ela pera votação de hoje na Ordem do Dia, dos 0=-=----==0======--=0
lI:I

8
projetos recebidos hoje do er. Prefeito, o que foi por
todos aceito. Passando á Ordem do Dia, foi subrne- +-=:JIi-===::::IIIII:==:II

tido a 1°. discussão o projeto-lei que abre um credi_- [ Eserítéríe Jun'dl"co Comercl"ai �to suplementar de Cr$ 180.000,00 por conta da anu

leçäo de Cr$ 180.000.00 da Lei n". 38, sobre o as-

sunto falou o vereador João L. da Costa, submetido
AdvocAcia - Cobran�as • Loteamentos - Representaçõ�s

a votação, foi aprovado por maioria; 10• discussão Vendas de. Fazendas - Pinhais - Serrarias

do projeto lei que solicita a abertura de um crédito

�
Granja _ Agro-Pastoril _ Marca: 54

�
Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda Sta_

Suplementar de Cr� 2700000 por ·conta d seld d Helena, Municipio e Co.marca de Reserva, centro do
'ilJ • ,

o o o Cine-Teatro Marajoara,�30. Andar, Ss. 23 á 25

exercicio de 1948, sobre o essunto falou o vereador Paraná, clima, agues; e estradas boas. Preço Cr$

João L. da Costa, sendo em seguida aprovado por Telegramas:�ELIBRAN <l , 800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se

maioria; la. discussão do projeto que abre credito

�
Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54 consideravel desconto. Vende-se tambem a longo

suplementar e espectal de e-s 149.994,40 por conta L A G ES - Santa Catarina - B R A S I L

�
preso. Tratar com o proprietario ;sr. Chistiano Iusrus

da arrecadação do vigente exerclo, tendo o vereador D
- I em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

João L. da Costa, falando sobre o assunto, sendo
iretor: .

ou' com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld, em

aprovado o projeto por maiorte. Nada mals havendo Dr_ Elisiario de Camargo Branco [aragué do Snl.

a tratar, _ foi pelo sr. Presidente, designado o dia 31

�
Advogado �do corr�nte, para aproxima sessãö e a Ordem do

Dia, constará da 2a• discussão dos projetos-lei que Aceitamos representar nesta e necessitamos

de.abrem' creditos de Cr$ 180.000,00, Cr$ 149.994,40 e representantes em outras praças
de Cr$ 27.000,00. Findo o que, o sr. Presidente, en-

cerrou o sessão, na qual faltaram os vereadores:-
+ ++ + c::::I-===ii

Arquimedes Dantas, Carlos Rutzen, Willy Germano
Gessner, .Otaviano Tissi e Albrecht G�mz. I
(ass) Luiz de Souza, João L. da Costa, Olaviano Tissi.

COLONISACãO
,

=IßE>RREIO

�tBft"'��'IIJfJA���_1I��rica n� Ferramentas ��ricolas
·

t PEDR.O�ENGEL ,
t

Estrada Jaraguà Esquerdo �
JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas j

b
agricolas pgra uso de Ia.vouras,

comO::J. Machados, Enchadas Foices etc.

���;��_didO
«

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta I

. SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::;�:;::;::::::::::::::::::::::::::: lernedias

-------. Compre hoje mesmo uma \ LOMBRIGUEIR! ��
AVÓ! MÃE.! FILHA! -_.............................................. .

MIUNCOR! para o seu tilhinho.

TODAS DEVEM USAR

_

=_.�� �
..

-C;
.._

�.
E \Im �odJtoio�V�ortLi�s �nancora Dr. Arquimedes Dantas
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ua arechal Deodoro da Fonseca, 343

(OU REGULADOR VIEI�A) .,,, .., "'.I. .w, T'

A MUlHER EYITARÁ DORES � � �� � � :; � I R G O
����

J.L1YIr. lS cóuc�s UTfRINAS O ; �. � � � �.
' ��

IimDraga-aa con, wantapm para 51; I � � � 5 � Restaurante J4' X P R ESiO �
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-
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�
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�.:.::::::;::���::.:.::::: i! fi i � !: oa� o� me lIore� 6 mal� uara o�
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o
z s-:2 PBDOUTOS DA:

u-' �. uATINA \ I

; �z:� wc� ;a>. �: HIDldi1ill§!Jrllal die Carca�di-(())§
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com confl�n9.· � � �,§ � � \lJJ1UI-.))�illl 11. <ru.1UI!,)) U)o .n.o
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CAIXA POSTAL, 11

flUXO..SEDATINA � 1$: � Z P JARAGUÁ DO SUJJ - S. Catarina

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA MINANCORA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dre LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencia: Benjamim Consta'nt; 136 - Tel. 12

-

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indi.penaayel
o UIO do

,

-IOOOlIIO
DE ORH

4

de
. )

Souza 4 Rossi

DCOllT�A..SE EI! '!'ODA PA.RT! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:
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5CORREIO DO POVO Domingo DIA - 20-11-49 -

-I-�r������������,A Gom�mial Lt�. � Tosse, Asma, Bronquite, Ronquidão, e Resfriados
�

C@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRflnO ftfSPIRßIÓHIO @5

� Encontram alivio imediato com o uso do

- lncompápavel
..

I O.p�O��4?O�4?ID� N� B-'!AJ§!L �;t@®l®@l®@l®�@.i..®@l®®i®®i®@i.®@l®@Ã®@.i..®@,Jl

Fundado e 23 de fevereIro de 1935
-------. C�PITAL INTBORALIZADO ÇR$ 15.000.000,00

RBSàRVAS I ,CR$ 22. 343. 244. 40
�f:;:fa� ÁGENCIA: Jaraguá dO Sul

\ Brusque ,

Braço do Norte 'Rua Oel. Emilio Iourdan, i 15
Caçador
Canoinbas End. .Telegrafíco "INCO·' ,

Concordía
'

Caixa Postal, 65 - Telefone, 73Cresciuma
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran-

g:���r���s ças, descontos, empiestimos, financiamentos mediante cau-

Campos Novos ção de Wu16s comerciais, passes, etc.,
Cbapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:
Florianopolis
Gaspar A lUsposiçio, - SEM LIMITE, com retiradas
Ibirama livres, juros 2°/0 ala.
�f:;���nga «- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00, •

Jaraguá do Sul juros 3°/'0 ala.
Joaçaba «- LIMITADA PARA PARTIOULARES,
Joinville até limite de Cr$ 100.000,00, '

Laguna juros 4% a/a.�!k! « - UMITADA ESPECIAL, até
Orleans Cr$ 50,000,00, juros 5% ala

I
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial"Porto União .

d d dRio de Janeiro as retira as e mals e Cr$ • .

Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas me-'
Rio do Sul diante um aviso preyio de 10 dias.
S. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dlas - Sem limite, juros 5% a/a.
ST'aIJo?aquim « « «9,O II: -« « «'" 1/2.°/0 a/a.Phylobii normaliza o U II

\,'l-r.f, funcio,namento do figa.
. Tijucas « � « 120 c -« « « 6% ,a/a.

'-1/1' do, combate as eólicas, T b
- Prazo FIXO d 1 -« 601 Icorrigindo' a prisão de

U arao
.

e an? «« 10 a a.

f
ventre e as funções in- Tangará Deposllos Populares, Juros 5% ala.
testinais. Remédio vege- Urussanga

\ i tal em gõtas. Tome 20 Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas serna-

P HYLOB"iiiI
.

ABBA u=iio:;� �om:;��o�e ;�!G:�O::O�EQUE
Para prisão de yentre, ra��� ���"'IL.��

L E I N. 49

Seguros
�'YPIRANGA"

\

Abre crédito suplementar de Cr.$ 180.000,00.
O, Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Jaragua d� Sul, no uso de suas atribuições.
. .

Façozsaber a todos os habitantes dêste Muni
cipio, que a Oamera Municipal votou e eu sancio-
no a presente Lei:

'

Art. 1. - Fica aberto por conta da anulação
de Cr.$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL
CRUZEIROS) da Lei n-, 38, o crédito SUPLEMEN·
TAR destinado a atender as dotações seguintes do
orçamento em vigor:

0.24.1 Custeio de veículos moveis .e utensí-!
lios 15.000,00

0.44.2 Serviço telegrafico 1.000,00
0.44.3 Serviço telefonico 1.000,00
0.11.1 . Operarios do serviço de ruas, praças e

jardins 38.000,00
8.21.1 Operários do serviço de estradas e

pontes. 125.000,00
Cr.$ 180.000,00

.

Art. 2..
- �sta Lei entrará em vigor na data

de su!l. publicação, revogadas as <ftsposições em
oon�n�,

I
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 12 de

Novembro de 1949.

Escrituração Mercan-
.

rll- Contabilidade -

Registo de Fírmas -

Defezas fiscais·
Contratos - Naturall

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

I

'A S.rILIS
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA 'A FA.
MiLIA E PARA A RAÇA. OOMO
UM BOM AUXILIAR, NO TRATA.
�NTO OttSSE GRANOEFLAOELO
d USE O

(ass.) W A L O E M A R G R U B B A
Prefeito Municipal

L E I N. 50
Abre crédito suplementar e especial de Cr.$109.994,00

O ôr; Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
Jai'aguá do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber li todos os habtrantes dêste Muni
cíplo, que a Camara Municipal votou e eu sanciono
a' seguinte Lei:

Art. 1°. - Fica aberto por conta da arrecada
ção do vigente exercicio o Crédito SUPLEMENTAR
E ESPECIAL DE o.s 109.994.40 (CeNTO E NO
VE MIL, NOVECENTOS E QUATRO CRUZEIROS
E QUARENTA CENTAVOS) destinado a� seguintes:

SUPLEMENTARES
2.94.3. Assistencia Hospitalar 2.000,00
8.14.1. Combustivel para transp. do :

pessoal einat.
.

6.000,00
,8.24.1. Combustível para : transp. do

pessoal e mal. 16.000,00
9.94.1. 'Despesas imprevistas 8.000,00
9.94.3. Aquisição' de placas 664,40

ESPECIAIS

Prefeito Municipal

L E I N. 51
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA
, de ROBERTO M. HORST

Abre crédito suplementar de Cr.S 2:,386,00.
O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal, de

Iaragué do Sul, no uso de suas atribuições.
'

.

Faço saber a todos os habitantes deste Munl

cfpio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1. - Fica aberto por conta do saldo do
exercicio de 1948, o credito suplementar, de Cr.$ . .

2.386,00 (dois mil trezentos e oitenta e seis cruzei

ros) destinado ao reforço da seguinte dotação do

orçamento em vigor:
8.23.1. Para o serviço de estradas e pontes

Gr.S 2.386,00
Art. 2. - Esta Lei entrará em vígor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrario.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul" 12 de
Novembro de 1949.

(ass.) W A L DEM A R G R U B B A
Prefeito Municipal

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

gos á preços vantajesos,

Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua

Vende-se
Ford 1937 - 85 CV. em

ótimo estado dé conser�
.

vação. '

Tratar com

José M. Mualler & Cia. Lida.

II MALES DOI! FIGADO
Dp. Renató W"altep

MÉDIOO

::

gi
ii
Ei
51

II' om �����eG1�per?e�!!�toEn�SPECIALlZADA.
ii Rio de janeíro - Sao Paulo e Buenos Atres.

H Doenças de Senhoras - Partos - �linica
ii Geral de Adultos e Crianças. n

ii consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura MunicÍpal. ii
!i TELEFONE N. 3 ii
li Jllaguá do Sul - Sta. c� tarina !!
li

eOITRA CISPA, '

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO
1

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Faleceu dia 5 do corren- Usem pratos de papelão
te em Itararé, São Paulo São prarlcos e higienicos
o snr. José Rank, natural Encontram-se na Em Assembleia Geral de 4 de Novembro de 1949,
da Austria, e que a lon- SOCo Grafica Avenida LIda. foi eleita e empossada a nove diretoria do Guarany
aos anos resldiu em Iara Esporte Clube, que receré os desnnos dessa ôocíe-

guá do Sul.
.

Av. Getulio Vergas, 350. dade, para o período de 49-1950, sendo constlrulda

,O extinto que contava í(::::::::::::::::::::::::::::::l.·:::·::::::::::::::::)i dos seguintes assoctados:

85 anos de idade, deixa II

C ',1 P
I' Presidente - Germano Schürtz

viuva Da. Francelina Car- I! orrelO uO OVO II 1°. Secretario - Adalberto Müller
valho Rank e 6 filhos, que ii l li 2°. dito - Kilian Sohn
são: José, casado com -Da. Iii Rua MI. Deodoro I. 136 ii 1°. Tesoureiro - Arthur Eggert,
Evelina Rank, residente I .. 20. dito - Leopoldo Verch
nesta cidade; João, casado !l Telefone N' 39 - C. Postal. 19 II Diretor Esportivo • Haroldo Schneider
com Da. Nair Rank, resl- ii TARAGUA DO SUL II
dente em Curitiba; Helena, ii Santa Catarina li -===-I-===::IIIC==.

casada com o snr, João ii ii

�I-====-IC===-O. .�
•

de Moraes, re,sidente em I ii ASSINATURA ANUAL ,III -r , ,M UDASSão Paulo; Jorge, casado li 01"$ 35,00 li .
l

com Da. Emilia Rank, re- II li RU T I F E RA S E O R N A M E :I T A I S
sidente em J�inviJIe; Raul, ii GERBNTE !!
casado e residente em S. Ij' PauUDo Pedri li D Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei- nPaul e Paulo, casado com I' u

ras, Jaboticabeiras, etc.• Roseiras, Dahlias,
U

CI SIM fIllS ���j!l���!�t:::�::.� ��;.��;;�:::: I camélias,==;al:�::;�
eto., etc

n
-Aniversaria-se em da- Ontem na sala das au- especialmente ao sr. José ma tem a venda na LEOPOLDO SEIDEL - Corupá U

ta de hoje a sra. Olga dlencías foram realisados Rank "Correio do Povo" CASA REAL i-===•••===...===_-====-I-===::II1I

Erzinger e Marcos filho os seguintes casamentos: esterna seu profundo pezar.

do sr. Levino Spengler. Adolfo Specht com a se- Forminhas para Doces 1i"""'''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!''''''!!!!�!'''!''''''��!'''!''''''�''''''!!!!'''''''''''1

-Amanhã faz anos o
nhorita Erna Müller e

'i

todos os tipos e tamanhs CASA DAS TINTAS I
jovem estudante Alfredo Arno Bertholdi com a se-

----------

V. S. encontrará na

Gustavo Horst. filho do nhorita Anna Wolf.
Lapis C R ß Y O n Sociedade Grafica Avenida LIda.

sr. Roberto M. Horst, far- ----------
maceuríco nesta cidade.
Tambem a sra, Vva. Ma
ria Sacht Karsten.
-Dia 22 faz anos Ade

lia Erzinger. Na mesma, V�nho por meio �e.sta,
data a gentil senhorita rermtnantemenre proibír a

Cecilia ôetler, professoru entrada .de p�ssoas em

de Educação Fteica' do meu t�refl(). i!fnn' de rou

Grupo Escolar "Divina bar arpirn. Nao me res

Providencia". Tambem ponseblllso pelo que pos
aniversaria-se na mesma sa acontecer.

data o sr. Camilo Andrea
ta.
- Dia 23 aniversaria-se

a professora Zulmira Cou- Vistas da Cidade
tinho. V G áfi
-Dia 24 Carolina R. en.de-se na r, ca

Freíberger. A sra. Selma Avenída Ltda.

ßruhns, predada esposa do � ••• "••••="."..�.....v····"···i.'
sr, Erico Bruhns, comer- � �
cíante nesta praça. Ainda 5t III�
a sra. dna. Odíla L. Víeí- =..

CDra, professora do Grupo =
Escolar Abdon Batista, e o:;,
esposa de Eutimio Vieira. c -
-Dia 26 passa a data = ,..

natallcla da sra. Berta t- W
Leesman esposa do sr. -

_..
Ernesto Lessman indus- � .,., J
trial nesta cidade. :-..;:,:_.··.. · ..··.··:·*·�······.··:·4:·.··.··.· ..

----------------·...----·_------------------_·------------------�I
O §alb21.o (Marca Registrada)

Virgem Especialidad�
dIa CHA�: WEIlEt HNIDH(J§1fJ.lAl

\

.. jJOillllVnli�

Locais
ANIVERsaRIOS

ESTÉRlfi LEnZI

-Dia 18 aniversariou
se o

\

jovem Eugenio
Friedrich residente em

Campo Alegr(>.
A todos os aniversa

riantes os sinceros para-
-Dia 16 viu passar no bens do "Correio do Po

jardim de sua feliz exls- vo", elrnelando-lhes ainda
tencia mais uma longos anos e feliz
data netalícla a Srta. Es- existencla.
téria Lenzi.
A qual por longos anos N O I Y A O O

é insigne professora do Contrataram casamento

Grupo Escolar "Divina dia 15 do correnre, os jb
Providencia" desta - cída- vens Waldemar Maba com

de e dileta filha do Snr. a senhoríta Keti Wtbrenz,
Verdi Francisco Lenzi e natural de Çorupá.
de Dna. Guilhermina Len- Estão assim de perebene
zi. os jovens, como também

Por tão grandioso dia toda famiJia colorada, vis
a aniversariante ofereceu to que esse aconreclmento

as suas inumeras colegul- se verifica com um dos

nhes uma farta mesa de valorosos defensores de

doces. gramado. "Correio do Po-
Embora rardlamenre vo nos Esportes" deixa

"Correio do Povo" fellcl- aqui suas felicitações;
ta-a desejando-lhe longos apresentando seus pera

anos de vida com seude bens.
e felicidades.

ALfREDO MOHR

tfC::::::::::::::::::::::::::::::::::::.!�:::::::::::::::::::::::4::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::'�

II Correio do Povo li
I! A Gerencia avisa aos seus presa- II

!.�..!:! :E;�;::;!:�::::;. ;:::0 :: �::�. 1:.1,:Outrossim, comunicamos aos n01:l-'

·.:fi! sos assinantes de fora da séde e, aos :I..i:.de outras localidades, que poderão fa-

.�.::I zer a remessa da importancia pelo ,1:1
.. Correio, podendo para isso deduzir as

!'

II despesas postais. II
i!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::�:::::::::::::::!Jfi;.,

Para Doces
e BolosFalecimenlo Guarani Esporte Clube

na

A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM A ,SUA FILIAL
EM JARAGUA DO SU-L A RUA MARECHAL

� FLORIANO P.IXOTO, 54-58
(SOBRADO OHO WAGNER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso. Zarcão,
, Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce

ra e qleo "ara S_oalho, Massa para Jan_el,a.
MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - JoinviIle,

LIDER DO COMERCIO DB 'fINTAS
.

Sacos de Papel?
Gráfica Avenida Ltda. Na Soco Grafica Avenida

Venda, deMoveis Usades
'!', ! r'Cr I "rI 1'''( 1';'1 f! 1.L:'

�

Estão a venda diversos móveis de
esorítorío, já usados.

Vende-se ainda mobilias de sala de

jantar e para copa, igualmente usadas,
por motivo de mudança.

Os moveis e mobilias em apreço,
acham-sé em perfeito estado.

Tratar com' Pereira na Empresa
Auto Viação Catarinense.

Jaraguá do Sul Santa, Catarina

�"t��\����.�JIIE
IIp I,· L�o�ol�o Kar�ten IIK �
II ii PROPRIETÁRIO liA I!

,tiO II Rua Marechal Deodoro, N. 158 "R li
USI ii

ii ii

II li SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii s ii
ii
T

iI SITO DE LUBRIFICANTES, 1\ T li

II
O

II :����i:!�����:� II E II
:111 :I:! BATERIASE VULGANIZAÇÃO IIN �

DE. PNEUS. ii i!
\�::::::::::':!) �::::::::::::�i

j.,

-- fraqueza neruoso e fSDotomento físico-
,

(ASTISIA 10 HOMEM E IA MULHER)
A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr: LOPES FERREIRA:

«ASTISIA SEXUAL» '- Tratamento CUlico e Dlético.

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

Caixa Postal, 2398 - RiQ de Janeiro - Brasil

8úlisfeilo- da /h'da
c;cCi6o-u de saDo-rear um

9ud/inAfetleiro-.s

sr-.ßÃ� ylRCt�
• 0.

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