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gar o PresldeRote Euríco

Dutra, que se demoràrã �

dois dlas, inaugurando a

Exposição Industrial e ou
tras solenidades.
No dia 7 haverá um

grande desfile militar,
tomando parte no mesmo

as associações e estabele
cimentos de ensino.

x-
Na guérra da Coréia os

comunistas continuam a

recuar diante dos ataques
dos americanos, especial
mente da aviação que tem
causado grandes danos
nas forças blindadas.

ANO XXX - JARAGUA DO RUL Domingo, 27 de Agosto de 1950

Hercilio Luz Filho

Muito se tem dito e Democrático, e nesta Ia

escrito, contra a atual mentavel função, vem de

admínístração pública prendando tudo aquilo,
catarinense. Ainda que quecom capacidade e es

não se tenha dito tudo, forço, conseguiram outras

queremos crer que seja admlnístrações. De de-

este o governo, contra grau em degrau, a Em- A hora marcada o pí
o qual, maís se tem Ia- prezul, que ontem foi a loto defrontrou-se com

lado,dentre todos os maus poderosa força gerado- o brigadeiro;

governos de Santa Ga- ra de todas as nossas
- As suas ordens.

tarina. indústrias, hoje, aí está,
- O sr. sabe que exis-

Não endossamos torlas em completo descrédito te no Brasil uma lei que

as campanhas que tem e impotente. Repousando proibe os pilotos estran

sido dirigidas contra a' como repousa, sobre a geiros 'de sobrevoarem

clan que por nós admi- Emprezul, toda a respon- determinadas zonas do

nístra e governa a coisa sabílídade de manter em territorio brasileiro?

pública, ainda assim, de funcionamento o formi- - Sei, senhor briga-

I todas elas, julgamos que davel parque industrial deiro.

nenhuma é mais justa do que ela proporia
'

gerou,
- É verdade que o

que esta, que agora se mal podemos avaliar as senhor por diversas ve

faz atravez da Empresul. funestas consequências zes tem sobrevoado esses

Essa organização, an- que resultarão, si conti- locais?

tes de passar para as nuarem os desmandos É verdade, senhor brí

mãos do Estado, antes que vimos assistindo. É gadeiro.
de ser «socializada», foi quasi inconcebivel a O piloto quis detalhar

sempre o orgulho de to- imperdoavel distração OB motivos que assim o

'I da esta zona, 'porque dos dtrígentes da Em- levaram a proceder, mas

por aqui, não havia nino prezul, que redundou Eduardo Gomes o inter-

I
guem que não se bene- naste racionamento de rompeu:

ficiasse com seus prés- consequências ímpre, - Não é necessario

timos, J
não lhe conhe- visiveis. E não diriamos esplícações.

rcesse,
a importância e a quasi, si não conheces- -Levantou os olhos do

meticulosa eficiência. semos outras Imperdoa- mapa qne estava esten

Os louvores e a fama veis "distrações" do Go· dido sobre a mesa cha

:da '1J!'gfmi'Z'8�ã6- eerríem -verno Oatarínease, que mou um -dGs ,seu......?�

mundo. Nlnguem lhe le- sem dúvida é o respon- liares e apontando o pí-
vava a palma, e quanto savel direto pelos últimos loto, disse;

.

não lhe invejava ,o bom azares que caíram sobre - Prenda esse homem.

nome, a sua congênere, a Empresul. Quase na mesma epo-

a famigerada Light. O ca um soldado da aereo-

parque industrial norte Florianópolis, a Capi- nautica esperou-o na

catarinense, cresceu, de-
tal do Estado de Santa porta de seu gabinete e

senvolveu-se e viveu Catarina, por um resul- pediu-lhe uma passagem

sempre em função' da
tado desfavoravel nas para Recife a fim de

EmpresuL • urnas,. por víngança tor- visitar a mãe que estava

Todo o estado lhe de- p�, fOI _premIada: com a passando mal. Eduarno

ve muito, sendo que o I
trlste �IDa, de VIr a ser Gomes ali mesmo assi

norte, lhe deve tudo. a mais a�ra�adas das nou uma requisição' de

Hoje nas mãos do gO-I
nossas capítaís de Es- passagem e disse lhe

verno que aí está, a
tado. que tomasse o avião do

Bmprezul é uma sombra Não duvidemos que se díe seguinte.:No outro

do que foi. De organiza- tente fazer o mesmo com dla, pela manhã, ao en-'

ção exemplar, que tanto o norte de Santa Cata- trar no aereoporto mili

nos orgulhava, a Empre- rina. Seria um crime tar encontrou o soldado

zul passou a ser uma monstruoso, mas no gê- sentado a um canto, com

agência, pouco escrupu- nero, não seria o prí- a fisionomia triste.. Fez

losa do Partido Social meiro. um sinal para que se .

aproximasse e perguntou
lhe porque não havia
embarcarro.
Um coronel chegou a

ultima hora e ocupou o

meu lugar - respondeu
o soldado.
- Espere um momento.
subíu a estação de

radio e mandou um aviso
ao avião, que ja se en

contrava em meio do
caminho,paraque regres.
sasse imediatamente a

base. Ao chegar o avião
duas horas depois, man
dou o coronel descer,
fez o soldado embarcar
e deu ordem ao piloto
para que levantasse vôo
novamente. Oonsta que
obrigou ainda o coronel
a pagar a gasolina da
maia viagem.»

-x-

Da passagem do Bri
gadeiro Eduardo Gomes
por São Francisco do
Sul, ressaltamos um

acontecim�nto digno de
registro.
O sr. Sub·comandante

da 6a. BAC do Forte Ma
rechal Luz, Tte. Antonio
dos Santos Melo, havia

(Continua na ·3a. pagina)

Pioneiros de Jaraguá
Vamos hoje focalizar

uma figura extraordína
ria na politica e comer

cio de Jaraguá do Sul:
Georg Czerniewicz.
Nasceu em Berlim,

Alemanha, em 12 de Ja
neiro de 1866, tendo fei
to estudos em escola

era contra o novo mu- sendo o maior exporta
nicipio, 237 'assinaturas, dor de manteiga.
expressando o desejo de Em 1928, \ quando o

que os moradores que- «Correío do Povo», do
riam continuar a perten qual era um grande
cer a Joinville. amigo, iniciou a campa-
O outro, que deveria nha para a emancipação

colher os votos para o I do distrito, foi um dos
novo municipio ou para primeiros que, com Gui-

.
,

secundária e especial de
comercio.
Era filho do, comerci

ante Franz Czerniewicz
e de dona Augusta Len
gnick.

,

Em 1890 rumou para o

Brasil, vindo fixar resí
dencia em Joinville, onde
seis anos depois contraiu
nupcias com da. Helena

Sehulz, transferindo sua

moradia para Jaraguá do

Sul, onde se estabeleceu

com casa comercial e

hotel.
Como comerciante, e

pela soa formação intele
tual e de honradez, tor
nou se logo um elemento
de grande preponderan
ela na vida economica
e politica do então dis

tríto, polarísando-se em

torno de sua pess-oa to

das as atividades.
No ano de 1897 come

çou a grande luta entre

Joinville e Parati pela
posse de Jaraguá.
Decidiu então o gover. Está sendo aguardado andou em propaganda

no estadual de criar com um decreto do sr. Presí- politicá. -x-

Barra Velha o nmníclpío dente da Republica de- Ern Minas Gerais o PTB

denominado Gloria, que terminaddo que os fun· apoia a UDN e o PSP o

compor.se-ia dos dois' cionarios públicos a car- candidato do PSD.

distritos, mandando fazer gos elétivos deverão -x-

para isso um plesbiscito. afastar·se das
.
funções Foi in'dicado o selthor

Os votos Aram dados durante a campanha Ademar Garcia 'para

em dois abaixo-assinados eleitoral. candidato do PSD a

dos quais eram portado- -x- Prefeito de Joinvil�e,
res como homens de A prefeitura de Cha-I contra o sr. Rolf ColIn,
rec'onhecida ,probidade, pecó pediu autorização candidato da UDN.

os srs. Gorge Czernie - a eamara Muni91pal p�ra
- - x -

. wicz e Roberto Buehler. abt-rtura de um· credito O PTB de Santa Cata-

Em 13 de setembro de de Cr' 42. O O O. O Q para rina retirou a candida-

1897, encerrava-se -a vo- pagamento das de,!õ!pesas tura do sr. Carlos Gomes

tação levando um dos com II comitiva' c;lo sr. de Oliveira ao cargo de

abaixo.assinados, o que Nereu Ramos, que ali governador, dando libero

transferencia para ?ara'd, lherme Walter, Angelo
trazia a seguinte decla- Rubini, Augusto Milke,
ração: «Nos, abaixo as Jacó Buck, Henrique Pia

sínados, declaramos, de- zera e, outros, solídarí

baixo da nossa palavra sou-se com este jornal.
de honra, que apresen-

- Essa campanha que foi
tamos a presente lista de muitos anos, ele teve

junto com a anexa a a satisfação de ver ví

todos os moradores não toriosa em 1932.

querendo ningnem assí- Em 10 de Novembro

na-Ia», Seguiam-se as de 1938, cercado de seus

duas as-sinaturas acima filhos Helena Kelermann,
referidas. Erna e Ernesto, índustrí-

,

Continuou ainda, Georg al nesta cidade, expirava
Czerniewicz, a ,sua luta em sua residencia, de

pelá .manutenção de Ja- baixo da consternação

raguá como distrito de da população que via

Joinville, não descuran- extinguir a vida de mais

do da gerencía da casa um grande pioneiro e

comercial, que em pou- construtor do progres
co tempo tornou-se prós- so de Jaraguá do Sul.

pera e uma das mais I .

solidas firmas da zona, ARTUR MÜLLER

POL,ITICA
(Continua na ultima página)

Bta. Catarina - N.1.607

Está em XeqlJe
o Santa Catarinanorte de

A Lei é para todos
Continuando urna re- publicou entre outros o

portagem sobre a vida seguinte episodio, que fi
do Brigadeiro Eduardo xa bem o caráter desse

Gomes, cadidato da UDN, ilustre militar:

PRP, PL, e PUC ao car- «Existe uma leí que

go de Presidente da Re- proibe aos aviadores es

publica, a revista «O trangeiros sobrevoarem

Globo» de Porto Alegre, o centro do territorio

_

nacional em determíua-

dade aos seus correlígí-
dos locais. Essa le-í, porem

.
vinha sendo sistemática'

onarios para su!rag!lr o mente burlada por um
nome de sua predileção. piloto de um pais amigo,

-x-: com o quallutamos Junto
O sr. Getulio Varg8;s na ultima guerra.

mandou apoiar na paraI-I Esse piloto, por eír
ba o �ome do sr. José cunstancias especiais,
Ameríeo, da UDN, pera que não foram apuradas
candIdato a governador. (talv.es por conveniencia

-x- de serviço ou necessida·

O sr. Barbosa Lima, de de atalhar caminho)
governador de Pernam- diversas vezes sobrevoou
buco deixou o PSD e as zonas proibidas.
com seus amigos passou O piloto tinha fama e

a 'apoiar o candidato gozava de ampla popu-
udenista João Cleofas. laridade. Cientificado do

-x- ocorrido e identificado
O sr. Cristiano Macha- o responsavel por aque .

do virá a Santa Catarina les vôos fora de lei
em companhia do sr. Eduardo Gomes mando�
NereuRamos evai visitar convidar o piloto a com

diversas cidades. parecer ao seu gabinete.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comércio e Indústria Br8nhau� S.A.
1t11.�.RI••• 8IRI•••,.

SENHORES ACIONISTAS:

. .. Te�os a �atisfaç�o -de �ubmeter à vossa apre
craçao, discuesão e deliberação, a presente prestação'
de contas de nossa gestão de negoclos desta socie

dade, referente ao periodo de 10. de Julho de 1949 à
30 de Junho de 1950.

Além do balanço geral, discriminação da conta
de Lucros e Perdas e demais documentos compro
batorios que estão à vossa disposição, e que dão
conta da nossa administração, estamos ao vosso

inteiro dispor para todos e quaisquer esclarecimentos
que por venrura vos, lnteressarn.

'De ordem do Sr.
Prefeito Municipal'
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Agôsto, ar
recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na In
tendencia de Corupá,
o imposto sobre "Ex
ploração Agrícola e In
dustrial" .

Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mês, ficará o

eontrtbuinte sujeito
a multa de 10%
sobra o referido
Imposto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da Pre-

feitura Municipal Uma limousine Chevro-

�edF;.a��O�S�G�E�R�Alu�k ��J}�::r��;í�:çõ::a:: Ilfei!-bi!=r!ieE!E·s-m�;;:;;:-I!v redação deste jornal.
Tesoureiro ,

II�
. Maleitas, Tremedeira

I
________

--------. I - CURAM ..SE RAPIDAMENTE COM -

Bolas p. futebol i " Capsulas Antisesonicas Idas melhores marcas V:S. IIpoderá adquirir pelos rne- MinanGora"
nores preços na Iii I

CASA REAL q Em Todas as Boas Farmacias •

m É um produto dos Labora�orios MINANCORA I
...

IIL.I........! -;!.�l2!.!ll!.I! 11��ata�I!!I11!!!I!!!!!!!!1! "';
.iiiiiiiiiiJ,iiiiiiiiilii._.;...iiiiiiiiilil.iIiIiii&i. .-==._. liiiiiiiiililliii.iIi iiiii&iiiiii J

ARTUR BREITHAUPT - Diretor
WALTER BREITHAUPT - Diretor

Balanço Geral, encerrado em 30 de Junho de 1950

li. T I V O

Disponi,�1
Caixa
Bancos

Realizavel
Mercadorias
Contas Correntes
Subscrição Compulsorla
de Obrigo de Guerra
Participações em outras
Emprezas

Imobilizado
Imoveis
Máquinas & Instalações
Veículos '

Semoventes
Moveis e Lltenslllos

Compensação
Ações em Caução

12.361,50
179.717,90

1.221.659,58
1.288.032,32

5.500,00

2.000,00

260.364,62
208.586,50
179.779,45

1.845,30
26.239.54

.

PASSIVO
EXigi,el

Contas Correntes
Diversos Credores
Dividendos

Nio exigivel
Capital 2 000.000,00
Fundo de reserva 48.702,76
Fundo de Previsão 35.000,00
Fundo de Depreciação 476 103,82
Fundo pl Contas Duvidosas 35.000,00

Compensação
Caução da Diretoria
Lucros em Suspenso

.

554.071,64
28.000,00
200.000,00

Pela presente declaro

que as palavras pormim ii
D R "IT 1+

II

dirigidas contra a se .. ii r. en,ato "" a .9r ii
Ei

nhorita Elza Pessatti não ii M É O I C O ::

são verdadeiras,' pelo que �l ii
as retiro. :. ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii

li C d f
. i=

J
- Rb'!l om cursos e aper eíçoamento no li

0110 O erl. ii Rio de Janeiro - São Pulo e Buenos Aires. ii
-------- 1.:.' . Doenças de Senhoras - Partos - Clinica .ii.

"EUXIR DE NOGUEIRA" Carrinhos e berços pare li Geral de Adultos e Crlançes. li
=:o��D� ..�c:. rianças pelos menores li consultório e Resídencia: .

- ao lado da Prefeitura Municipal. !l
I • li TELEFONE. 3 !!
preços V. S. podere ad- :: J á d S I Sta C t

• ::

--------- quirir na CASA REAL;� aragu o D -
. a BrIDa ii

Proib i ção

. 192.079,40

1.517.191,90

676.815,41

100.000,00
3.486.086,71

782.071,64

2.594.806,58

100.000,00
9.208,40

3.486.086,71

a)- ARTUR BREITHAUPT ' Diretor
WALTER BREITHAUPT - Diretor
HANS BREITHAUPT .. Contador
registrado no CRC. sob. nr. 0450

Conta de Lucros. a Pardas, Encerrada am' 30/6/50.
/ Débito Crédito

Seguros 28.377 ,30
Gratificações e Donativos 109.115,OQ
OrdenadoseAposentadorias 363 965,10
Despesas Gerais 71.144,20
Transportes 97 654 50
Comissões 47.072'40
Impostos é Selos 287.319:20
Contas .Correntes 26,90
Fundo de Reserva 14.695,00
Fundo de Prevlsão 35.000,00
Fundo p! Contas Duvidosas 35.00000

Di�idendos 200.000:00
Lucros em Suspenso 9.20R 49
Mercedorías

'

juros I& Descontos
Contas Correntes

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MíLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO OÊSSE GRANOE FLAÓElO'

USE O
'

A SIFll.IS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULA'S
ESPINHAS
F IST U.L A S
Ú',LCERAS'
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

Proibindo aos vizinhos
por .deixarern animais sol
tos, fazendo estragos n�s
roças, não se responseßt
lizando o abaixo assinado
pelo que possa- acontecer
dOS mesmos.

Messeranduba

CARLOS BERNDT

Proibição
Proibo terminantemente

a. entrada em minha pro
priedade e plantações no

lugar Ieraguezlnho.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.

jaraguazinho, 18-8-50

EUGENIO WOLF

Concede isenção e imolumentos a.

Capela de Santo Antonio de Nereu

Ramos.
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Jaraguá
.

do Sul, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste munl

cipio, que a Ceraara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte leí.- '

Art. 1. � Fica isenta do pagamento das taxas

e emolumentos a que está sujeita a aprovação das

plantas da Capela de «Santo Antonio» em

Nereu Ramos.
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor ne data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prafeírura Municipal de Jaraguá do Sul, 14 de

agosto de 1950.
'

(ass.) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito - Municipal

IMPUREZAS DO SANGUE?

UIXIR Df B06UfiRA
AUX. TRAT. SIFILlS

Para Doces'
e Bolos

S��e�r;;r���se��:�����: rr:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-i:.'::;:.:;:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::ll
Encontram-se na ii

e - ii
Soe. Grallca Avenida LIda. li ••BII•• PI eG.S.ItI,ell ii

Av. Getulio Vargas, 350. ii oferece
ii

------
H C. 'Leopoldo Mey_ II
H i:
ii Rua P. Epilacio Pessöa N. 156, ou na Serraria·Retorcida ii

\:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti'Vende-se

Declaração

PARA FERIDAS,
ECZE.MAS,
IN FLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A S,
ES P I N HA 5, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas Forenses- COMICIOS
Mais uma extraordi- gos Pascoal determinan

naria vitoria profissional do fosse o mesmo resti
acaba de conquistar o tuido á liberdade.
Dr. Luiz de Souza. Bem acertados anda
Em maio ultimo o sr. ram, pois, os jurados que

Domingo Vírgüío Segala, .
absolveram inicialmente

mais conhecido por Do- ao acusado e bem mere

míngos Pascoal, realden- cidas foram as palavras
te em Santa Luzia, muni- que, na ocasião do ter
cipio de Kraquari, res- mino do Juri, proferiu
pondeu o Juri, na comar- o MM. dr. Juiz de Direi
ca de São Francisco do to de São Francisco do
Sul, acusado de haver Sul,�quando, 'dirigindo-se
matado a tacão o cidadão ao Dr. Luiz de Souza e

João Fermino. logiou a defesa que o

Fez a defesa do aeu- mesmo proferira em prol-

sado o Dr. Luiz de Souza do acusado.
que, por cerca de duas

. Agora' com o resultado
horas, falou- historiando definitivo alcançado no
os fatos e procurando Egréjo Tribunal de Jus
provar a inocencia de tíça, cumpre tambem a

Segala, por ter agido em nos, os do ((CORREIO do
Iegltíma.ríetesa, POVO». que tambem ja
Proferido o veridi-ctum foi defendido com exito

foi o reu absolvido pol' pelo dr. Luiz, em rumo-

4 'Votos contra 5. Inconfor- roso e recente processo
meu-se o Dr. Promotor por pretenso crime de
Público e apelou para a imprensa, apresentar os
Instancia Superior o que 'nossos cumprimentos e

fez com que o réu per- congratulações aquele
manecesse preso na ca distinto e competente
deia . pública," de São causídico.
Francisco do Sul. - Amanha será realí-
Agora, porem, o Egré- zada mais uma sessão do

gio Tribunal de Justiça, juri em Jaraguá, sendo
de Floríanopolís, examí- submetido a julgamento
nando o caso, confirmou o réo Carlos Bayer, de
a absolvição de Domín, Corupá.

R t � I �T� � C I· � Il A Lai á para todos
Irene P. Günther Oticial do

'

. (Co�t. Ja 1a, pagina)
Registro Civil do' 10 Distrito I recebI�0.um tele�rama
da Comarca Jaraguá do Sul" urgentísstmo do RIO �e
Estado de Santa Catarina Janeíro, o qual pedía

Brasil I
sua prese.nça naquela

.

capital "'OIS seu veneFaz saber que comparpce.
' "".

-

.

ibi d rando pai se enc-ontrava
çam no cartono exi In o os -

- t- f mod
.

ld I I' gravamen e en er . .

t�cumJ_entos hexbl�I,1 os pe a ei
I Procurou ele conseguira Im e se a rntarem para um lugar em avião de

casar-se: I carreira ou qualquer
Edital N. 2.832', de 22-8-50 meio de condução, o que
Heleodoro Ponciano Velo- não' conseguio devido a

80 e Anita Alves de Oli- hora que recebeu o te
veira. Ele, brasileiro, sol- legrama. .

teiro lavrador. domicilia- Membro da UDN sabe
do e' residente neste distri- dor do ocorrido, assim

to, em - Itapocuziuho, filho que chegou o Brigadeiro
de Ponciano Veloso e solicitou um lugar para
de Maria Julia Veloso da o Tte. Melo, verificando
Conceição. se que não seria possi-
Elar bl'asileira solteira, vel, pore� Eduardo Go

doméstica, domiciliada e mes sugerIU que um dos
residente neste distrito aviões que o acompa
em Itapocuziuho, filha de nhava o deixasse e� lu

Joãg Alves de Oliveira e gar que. fosse po.�sIvel
de Ursula Machado Perei- consegUIr outro aVia0 de
ra Oliveira. carreira.

No regresso da cidade,
Edital N. 2.833, de 22-8-50, o Brigadeiro, depois de

Oswaldo Krtiger e
se despedir de todos

Paula Krüger entrou no avião para �al-
Ele, brasileiro. solteiro, tar 'logo a s6guir, sem

I�vréldor. domici�ia�o e re- palet6 e sem gravata,
sl�ente 'fleste· ?Istrlto, em procurando o Tte Melo
RIO da �uz, filho de �I-I dizendo «�edo'lhe meu

fre�o Kruger e de Paulma lugar pois ví�jarei ao la·
Kruger.

.. . do do piloto, para que
Ela, brasileIra, so ltelia, voca possa ver seu ama

lav�adora, domicili��a. e do pai».resld(>ute neste diStrito, E la se foi para o Rio
em Rio da

..

Luz, filha de de Janeiro, o filho que
Ricardo Kruger e de Ana iria ver seu pai moribun
Krüger. do, graças ao lspirito

E para que chegue ao co: humanitario e bondoso
nhecimento de todos,.mandel. deste. grande brasileiro
pas�ar o presente f'dl.tal que que será com a vontade
sera publtcad� pela Impren� de Deus e dos brasilei
sa e em cartono ond� sera

ros O futuro Presidente
afixado dUlantt: 15 dus., SI do Brasil.
alguem soub::r de algum Im

pedimento acuse-o 'para os

tins Iegab
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

----------------------�

Hssine O "Correio �o
Povo" O seu jornol

CONVITE
A SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAI tem

a grata satisfação de convidar os srs. soc�o� e
. exmas. famiIias desta sociedade para partiCIpar
do grandioso baile social á realizar-se em sua .s�
de social no dia 2 de Setembro de 1950, com 101-

cio as 20 horas, abrilhantado pelo afamado Jazz
Continental de Joinville. �

•

Pelo compaJacimento de todos agradece
A DIRETORIA

Os diretórios da Llnlão Democrática Nacional e do Partido de Representação Popular con-

vida", a. população pera os seus comicios eleitorais, a realisarem-se nos locais e datas abaixo
designados:
GARIBALDI Dia 27 de Agesto, às 10 horas no Salão Gescho

_« .« « « « « 15 « « « Wolf·
ESTR. JARAGUÁ, 84. « « « « « 20 « «, .« Hofmann
TRES RIOS DO SUL 2 « Setembro « 20 Waldemar Rau

I�
« « « «

TRES RIOS DO NORTE « 9 « « « 20 « « « Moeller
RIO DA LUZ 5 10

,

Hornburg« « « « « « «

« « « « 3 « « « 15 « ... « « Gumz
« « (I « 5 « « « 20 « «'-- « Barg

RIO MOLHA « 7 « « « 20 « «( Casa Bachmann
ITAPOCUSINHO « 10 « « « 10 « « Salão Wehrmeister.

I
« « 10 « « « .. 15 « « « Avanci
« « 10 « « « 20 « « « João Pessoa

ESTRADA ITAPOCU' « 14 « « « 20 « « « Salão Treis
CORUPA' « 17 « « « 10 « « « Lepinski (P. Amolar)

« « 17 « ,« «
, 16 « « « Soares (Bompland)

« « 17 « « « 20 « « « Schulz (Ano Bom)
« « 24 .

« « « 14 « « « Weber (Estr. Isabel)
ESTRADA ITAPOCU' « 20 « « « 20 « « « Salão -Henschel :

-

« « « 25 « « « 20 « , « « Casa Vasel (lrepocú-Hensa)
leregué do ôul, 20 de Agosto de 1950.

ARTUR MÜLLER - Preso do D. M. da UDN
LUIZ DE SOUZA. - Preso do D. M. do PRP

�ahresrnesse
'

. Comércio e Indústria BRflIHßUPI 8. ß.
Convocação para Assembléia Missa de I.· Aniversário

Geral Ordinária Àdolfo Baeumle e filhos convidam os

parentes e amigos de sua querida e inesque-
Convocamos os Senhores Acionistas desta So- civel esposa e mãe

ciedade para comparecerem à Assembléia Geral Or- OI.I"11"a Baeumle _ Brennerdinária, a se realizar no dia 27 de Setembro de
t 950, às 10 horas, em sua séde Social, à rua CeI. para assistirem a misse de 1. .eniversérlo
Emilio lourdan, 21, em Jaraguá do Sul, pare dell- .

de falecimento que será celebrada em sufragio
berarern spbre a seguinte ordem do dia: de sua alma na Igreja de Corupá, dia 3 de

1.) - Relatorio da Diretoria ôerembro ás 7,30 horas.

2.) - ::>arecer do Conselho Fiscal - Amecipadamente agradecem a todos que

5) - Exame, discussão e aprovação do Ba-
...c.o11m.p.a.r.e.ce.r.e.m_éI_e.st.e_á.to_d.e.f.é_c.ri.s.tã•.•

·

..lanço geral. conta de Lucros e Perdas e

demals documentos correspondente ao
ano social de 1-7-49 à 30-6-50.

4.) - Diversos assuntos de interesse Social.

Achem-se a disposição dos ônrs, Acionistas os
documentos a que se refere o artigo 99, do decreto
lei n .. 2627 de 27 de .Seternbro de 1940.

.
Ieraguä do ôul, 27 de Agosto de 1950.

a)- Artbur Breitbaupt.
Walter Breitbaupt

Diretores

Adolf Baeumle & Kinder laden alle Ver
wandten & Freunde Ihrer geliebten und unver
gesslichen Frau & Mutter

Olília Baeumle - Brenner
ein, der hl. Me-sse beizuwohnen, die ge

lesen wird zu Ihren SeelenheiIe, anleessltch
des 1. Jahrestages Ihres Ablebens, am 3 Sep
tember um 7,30 Uhr in der Pfdrrkirche Corupa. •

Im Voraus danken wir allen die diesem
Akt christlicher Naechstenliebe beiwohnen.

Comunidade Evngelica Luterana

Itapocusinho Alto - Santa LuziaConcede subvenção ao Jardim da
Infancia· «Pestalozzi» da Comunidade
Evangelica de Jaraguá do. Sul. A Comunidade Evangelica Luterana de !tapo-

O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de cusinbo Alto, Santa Luzia, vem agradecer a todos

Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições. os bondosos corações que deram donativos e con-

Faço saber a todos os habitantes deste muni- tribuiram para o bom resultado da festa popular
cipi.o, 9ue a �amara Municipal votou e eu sanciono em db�nef�ci�dda/ogst.rui:�4��Jgreja, que deu o

a segumte lel:- pro u o IqUl o e r
.

. ' ..
A todos o nosso mUIto obrIgado e que Deus

Art. 1. - Fica concedidé;l ao Jdrdim da Infancia
_ os proteja.

«Pestalozzi», da Comunidade Evangelica Luterana de
Jaraguá do Sul, uma subvenção de Cr$ 250,00 (du
zentos e cinquenta cruzeiros) mensais, a contar de
1. de maio do corrente ano.

!tapocusinho, de Agosto de 1950 ..

P. Comunidade
Carlos Ramtbum,

Art. 2. - As dbspesa& decorrentes da conces

são desta subvenção, correrão Jj)or conta do exesso
de arrecadação do presente exercicio. '-===:::III-===::::IIIE===- .==. _===11

contr;::;e�;u: M::�:::�d:e J.::gUádi;:O::�: 4 <:.� FRU T I��E�R�·�N :: I S �.
agosto de 1950. • U

(ass,) WALDEMAR GRUBBA D Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei-

�:.<'..Prefeito Municipal ' ras, Jaboticabeiras, etc. - _Roseiras, Dahlias,
iI! Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc

�'=';UTO""'JARAGUA='s.=A:=='11 �. L:OPO::� �:;:rslr'�'corupá .�
.

Industria e Comércio H Observadores Mili- C $ 7 79"5 0"0'
,

OFICINA Serviço "FORD" !! B' I r., i

MECANICA AUTORIZADO lares rasi eiros na

Core'l"a. �erdeu-se a importân-
- Ru Marechal Deodoro - J a R a G u A DO SUL - cla acima de sete mil se-·

, ' RIO 25, (V.A.'_ teCentos e noventa e cin-
.. Posto de G'as01ina '- p6sito de Lubrificantes S· f'" b

.

t J rii eIS o IClalS ra- co cruzeIros, en re a a-
ii - Lavagem - Lubrifi ção - Carga de Acumu-

'1
.

d d' guá á Guaramirim. péde-
_ i:',i:. ladores_ e Conslrto de Pneus. SI elros, sen o OIS

da Marinha, dois do
se a quem encontroU, en-

::
E t f"

'. L;;Í' t I d d'
- tregar nésta Redação, oug s a o lema', es.. inS a a a em con lçoes :: Exercito e dois da ao Snr-:- Heitor Pereira,::

para efetuar qualquer servjço de consêrto ou ii
g

reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii Aereoilautica, irão na ou ainda na Rádio Jàra-
II cc,mo retificação de motores etc. . . ii proxima semana para guá,que será re.compensa-
ii Todos os serviços são executados com ii a Coréia na qualida- �E\ conformIdade.
t.l. esmero, por competentes profissi-onais e a pre- i.:i. �edeobservadoresm..i. Fitas para maqui-ços razoáveis. Também dispõe de s61da elé- 1 d tII trica e oxigênio. ii Itares,segun o n� ...ICl- nas de escréver .

\1 �} am os vespertInos Todos os tipos na Soco
........................................................................................................................

cariocas. Gráfica Avenida Ltda.

Presip.en t�.
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Ca���:;�:��;?s�i�lapa I �§��t��;.E���� fiErIII ,L I ::::::D::�::�
,

nidade Escolar do Rio da AneetES DO

r;����:i��i�Y;:���Jilli}��� ?I!�;:��:�lJ.�t�� "!.!!"'!!!jI!!i!I.!.!!I!.!f���!I!,!I!.·!r!t!..;i·"!l!!1w'!:!�.i."!!..!!!!!!:!..!!!!!!l!!.!!!...!!!.!!!.!:!!..!:é:O:UR:O:C:A=BI=L=UD=O:.:..Tissi, João Lucio da Costa e Luiz de Souza. em sua propriedade sita'
D I Ed'l'tal 'de Prllm'e'llra Praç'aHavendo número legal, foi pelo sr. Presidente, no lugar Rio da Luz II, '- ec araçãodeclarada aberta a sessão, ordenando ao sr. 2°. sem a devida autoriza-

Secretario que procedesse a leitura (da ata da ul- ção -da Diretoria.
. Declarámos que as pa-

.tima sessão, O' que depois de feito foi submetido Os infratores desta pro. lavras airigida a.senhorlta' O Doutor .João Marcondes de Mattos, JUIz de,
a discussão e subsequente aprovação, o que foi íbíção serão responsabi- Çecilia Rowe são sem Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

.

feito sem emenda, pelo que passou a Ser assínada lizados civil e criminal- fundamentos. Declaramo� Santa Catarina, Brasil. na forma da Lei, etc ...
pela Mesa; lógo após, foi aprovada a ata de reu- mente. ainda que a pessoa .e FAZ SABER a todos os que o presente editalnião de 8 de maio do corrente ano, -Em seguida, Jaraguá do Sul, 17 de I digna d� seu, procedi- de primeira praça, com o prazo de dez dias virem,
passou-se ao expediente que constou de: - agõsto de 1'950. mento, "

ou dele conhecimento tiverem 00 interessar possa,telegrama recebido do sr. Ministro da 'Marinha; RICARDO ,KRÜGER -Iereguä do Sul 10 de que, findo esse prazo, hão de ser arrematados portelegrama expedido a Vva.Otto Henschel; parece. �

Agosto. de 1950.
'

quem mais der e 'maior lance oferecer, em frente
res da Comissão de Finanças, bem como os pro- f����·�:::':""''''''''�:l ás portas do Edificio do Forum, 110 dia 31 do
jetos-Iei elaborados pela mesma Comissão, aos ä Prodnt�s- �l Tereza Weinlurter

corrente, as 10 horas, da manhã, 08 bens penho-seguintes requerimentos: Paroquia Evangelica Ja-
� •

fJisabet Weinlurter rados .a Otto L Mey, na ação executiva que lhe
raguá II; Matriz São José de Corupä, e da Capela )(�.AN TARTICAl. Regina Stenger m6ve S/A. White Martins, cujos bens vão abaixo.Santo Antonio de Nereu Ramos, respectivamente. Guise/a Stenger desoriminadost-.

Logo. apos, foi pelo sr. Presidente cedida a : � '� 1.). _ Uma máquÍna trançadeira de pavios,palavra a quem dela quizesse fazer uso, solicitou �:Bebl'das Boss Lid'a.'�.' _ instalada na 'fábrica de velas dê eêra, do executa-
e obteve-a o. vereador João Lucio da Costa, o

. • Proibiçao do, avaliada em Cr$ 3.200,00. .

,qual comunicou ao plenario, que representou a : : 2.) _ 50 quilos de velas, cêra pura, já empa-Oamara nos funerais de Otto Hensehel para o que : � .:; �: Pelo presente t6rno pü- cotados, avaliados em Cr$ 1.500,00.' Total de ava-foi designado. Em seguida, passou-sé a 'Ordem do
,. blico que. é. terminante- Ilação Or$ 4.700,00.

.Dia, que' constou de: aprovação do parecer da�� mente '�r�)lblda a entrada
. Cujos bens constantes do auto _de pe!lh6ra 8Comissão de Finanças, referente ao projeto-lei Lure seus males e poupe seu da familia : Jacob Ro.hr-, auto de avaliação de folhas �a refe�lda açao ,e:lÇeque abre crédito de Cr$. 372�062,00; foi aprovado bom dinheiro comprando na bach � de quaesquer eutiva, serão. levados em hasta pública de venda e

por todos o parecer da Comissão de Finanças FARMA'elA NOVA outros estranhos em meu arrematação em primeira praça pelo preço darelativo .ao projetoIeí que abre crédito de
.

,

terreno sito � �strada avaliação, isto, .é, .Cr$ 4.700,00 (quatro mi! e sete-Cr$, 323.400,00 e sendo aprovado tambem o pare- de ROBERTO M HORST, Isabel, no Distrito de eentos cruzeiros). Assim serão os referidos bens
cer da Comissão acima, ,referente-ao requerímento C?rupá.. AbEl jnfrat�res arrematados por quem mais dér EI mai�r lanceda Comunidade Evangelica de- Jaraguá do Sul, pe- a que dispõe de maior sortimen- deste aVISO s.erao aphc.a- oferecer, no dia, hora e lugar acima mencionados,to na praça e oferece seus arti

I d Idindo subvenção ao Jardim da Infancia <Pestaloz- gos. á preços vantajosos. das as pena Ida es egars. podendo os mesmos se�em examin�dos, por quemzi» daquela Comunidade., Em seguida, foi submeti- .' ,Corupa, 17 de Agosto interesso tiver, na täbrlca de velas do executado,do a la. discussão o projeto-lei que abre credito Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua
I
de 1950. '

_
cita nesta cidade, a ru�. Benjamin C0.nsta�t. E

especial de Cr$ 323.400,00 o qual foi aprovado por
.

Germano Kuhne
para que chegue a notícía ao eonhecimenío de

unanimidade; foi submetido a la. discussão e apro- todos se passou o presente edital que será af xadovado por todos' o requerimento da Comunidade ás portas do Forum, no lugar de costume e publi-Evangelica desta cidade, pedindo subvenção ao A Corrtercfal Ltda. cado pelo jornal local "Correio do Povo" ..Dado e .

Jardim da Infancia «Pestalozzí» daquela Comuni- passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos setedade; sendo pelo vereador Otaviano Tissi,. pedido Advocacia _ Contsbiliä«de _. Segu�os dias do. mez de Agosto do ano de mil novecentos
urgencia, a qual foi cedida; para discussão do e cincoenta. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.projeto-lei, elaborado pela Comissão de Finanças • Planos econômicos e contábeis de en- (a) João Marcondes de Mattos. Juiz de Direito da
e referente ao pedido de subvenção acima referi- tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis Comarca. Isstä conforme o original, do.' que dou fé.do, sendo aprovado por todos o projeto-lei em Ia, ,de fins econômicos. Jaraguá do Sul, 7 de Agosto de 1950.discussão; com a palavra o vereador João Lucio

• Elaboração de contratos e .escrítas _. O Escrivão: NEY FRANCOda Costa, pediu da casa,' urgenoía. para Declarações de firmas individuais e coletivas -

rc:'���_���_I'
vötação dos pareceres- e projetosíet, lidos hoje Legalização - Minutas paraIançamentos iniciais

I.' fa�', rl'�'a ·â·� F�rram��'ta� ��'r"I��laõ'
,

no expediente, sendo por todas cedida a urgencia; de escritas _ Imposto de Renda.sendo aprovado por todos o parecer da Comissão _

de Finanças, referente ao requerimento da Paró f Fuzões, encampações e alterações so-

quia Evangelica de Jaraguä II, bem como o pro-
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so-

i
. . lo[eto-Ieí em la discussão; foi ainda aprovado o,

cíedades - Aditivos de contratos - .Atas - Mi- DE
IWC

. nutas para lançamentos relativos às Iuzões, PE'DRO RENGEL �parecer da omíssão de Finanças, relativo ao re-
eneampaçõen, alterações e modificações sociais.

'

,

.

.

.

�querimento da Capela de Santo Antonio de Nereu
C t d

!
' Estrada Jarjlp'uà Esquerdo'

i
}(.amos, bem como o projeto-lei em la. discussão; • Distratos sociais.. ancelamen o e �,
subm�tido a discussão., foi aprovado por unanimi- firmas - Levantamento de balanços - Minutas JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA '

d d d C
. -

d F' f' para os lançamen,tos relativos às liq'uidações. '

'

a e o parecer a OIDlssao e manças, re e-
Esecuta-sé qualquer serviço de ferramentasrente ao' requerimento da Matriz São José de • Perícias judiciais e extra-judiciais - Re-

I
agricolas pgra, uso df lavouras, como:

J
Corupâ, pedindo isenção das taxas e imolumentos visões e Parécer - Assistencia técaica contâbil,

'

Machados. Enchaa'éls Fo.ices etc.a que està sujeita a aprovação das plantas, da jurídica e fiscal.
cl d 'I' d'dquela matriz; bem como o projeto-lei em la. dis-

. • Assuntos trabalbistas _ Naturalizações _
Serviço rapido e garanti o e aten e-se qua qUt!r pe. I .o

cussão. Nada mais havendo a tratar o sr. Presi- Defesas fiscais - Cobranças - Sérviços comeJ'- _�"'�.1JJIifJ!���..'dente designou o dia 19 do corrente para nova ciais em geral.sessão e a Ordem do Dia, conl5tará de: - 2a. dis-
• SUB-AGENTES DA OOMPANHIAcussão do projeto lei que abre credito especial NACrO!NAL DE SEGUROS "I P I R A Nde Cr$ 323.400,00; 2a• discuss'ão do projeto-lei ela-

borado pela Comissão de Finanças, relativo ao' GA": - Fogo '_ Transportes - Acidentes Pes
rec;Iuerimento da Comunidade Evangelica de Jara� soais e do Trabalh.o - Automoveis - Respon
gUá do �ul pedindo subvenção ao Jardim pa In- sabilidade Civil - Fidelidade.
fancia «Pestallozzi» daquela Comunidade, 28• dis
cussão dos projetos lei elaborados pela. Comissão
ue Finanças, e reterentes ,aos requerimentos se

guintes: Paroquia Evangelica de Jaraguá II; Cape
la Santo Antonio de NHeu Ramos e matriz São
José de Corupá: la discussão do projeto-Jei que
abre credito especial de Cr$ 6.454,60, e la. dis
cussão. do decreto que abre credito de Cr$.20.000,00.

Findo o que, foi pelo sr. Presidente encerra
da a sessão, na qual faltaram os vereadores;
Arquimedes Dantas, Max Thieme Jnr. Carlos Ru
tzen, Willy Gtlrmano Gessner e Albrecht Gumz.

(
'Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19

JARAGUÁ '00 SUL -

Tdf<ICO CAPILAR

POR EXCHENCIA

Clinica geral medico - d'rurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-o;urtas
- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização,

- Raios Intra.vermelhos e aluis.

'Ur. Wal�8miro Mazureehen
..

e.sa 81' saU8E
Rua Mal. Floriano n. 15� - JARAGUA

(ass.) Luiz de Souza
João Lucio dá Cosia
Otaviano Tissi

A MAIS ANTIGA CASA DE .JOINVILLE" COM SUA FILIAL
EM JARAGUÄDO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58
(SOBRADO OTO WAG�ER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo., e em P6, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo. de Linhaça, Agua Raz, Anelina
para tinllir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para So.alho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinviJIe,

L.IDER DO COMERCIO DE TINTAS -I._-�---

NA. FALTA DE
APPETITE

"

Magresa
Cançaco
Patlidez
Fraquezg

É iDdlspl2DlaYel
O uso do

I O O O l'l NO
DE ORH
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Um terreno com a área O Cálcio e as Vitaminas. -

de 19 alqueires, em Gua- O consumo de leite e de

biroba-Municipio de Gua- verduras por parte na

'703 B
' rapuava. maioria de nossa popula-

� erta B. P. Weiss - bras. transf. Imp. Sendo próprio para ção é muito baixo. Em ge-
terreno sito a estrada Rio Cerro, vendido a Martinho plantações de sereaes, ral dá-se uma extranha

Rengel. Idem. contem mais ou menos preferência a excessivas

.702 - Berta P. Weiss - bras. transf. irnp. terre- uns 600 pinheiros e 400 quantidades de arroz, fei
'no sito a estrada Rio Cerro, vendido a Wilibaldo imbuias. Preeo 1.300,00 Ião, eçucar e farinhas.
Laube. Idem.

)"

70
cada alqueire. O resultado é que a ali-

4 - Atilio Franceski .: bras. rrensf. lmp, ter- Tratar nesta gerência. mentação assim organiza-
reno sito a estrada Rib. Grande do Norte vendido . • da não contem a quanti-
a Guilherme Franceski. I-dem.

'

, 705 - Orestes Franceski - bras. transf. írnp, ter- E D I T A L
dade suficie,nt� de vita�i-

.

na e de célcío. E dai' a

reno sito a estrada Rio Grande do Norte vendido a frequencia de tôda a eepé-
Guilherme e Hilario Dana. Idem.

'

O'
ImpoBto sobre Industria cie de doenças, pois a fal

7, 6 - Ary Sampaio Mello - bras. licença armar e Profissão

I
ra de vitaminas e de cäl-

parque de diversões a rua P. Frankern. Idem. d
707 -. Leopoldo Voltolini -. bras transf. imp. De ordern d� snr. Cole- d� o::ai�i�im�. resistência

casa vendida a Lacy Gonçalves, edificada na pro- tor, torno p�bhco que no O consumo de leite no Ipríedede da compradora. Como Requer. corrente m�� de Ag?sto Brasil deve aumentar, pois
7�8 - Frederico Kuster - bras. transt. imp. ter- arrecada-se o imposto acima, é baixíssimo e isto é um

rena síto a estrada Tifa Martins, vendido a Emilio reterente ao 2� .. semestre do graude defeÚö da nossa ILuiz Kopsch. Idem.
.

corrente exe.rcl�to. _ alimentação.

7�9 - Francisco Wint�r - bras. transf. im p. ter- .

Os Contribuintes que nao Para garantir uma bôa

rena stro a estrada Itapocu, vendido a Lucy Gon- fizerem seus pagamentos no tid d d '1'
.

I Id
•

. 1· quan I a e e ca CIO e VI-

ça ves. em... praso, ,poderao satisfaze- o ramlnes a alimentação de-

710 - Frederico Bdrt�1 - Iíeençe construlr mau-, no proximo
mez de Setembro

ve conter muito leite (pe-
sole? n.a sepul..�ra de Fehp� Wagner, Inumado no

com a multa de 20%•• lo menos 600 gramas por • ...

cerníterto Muníctpal �esta CIdade. Idem.
.

Exgotados o.s suprac.lta- dia, por pessoa), ao lado

.

711 - Afon�o Rlstow - bras. baixa imp. serraria dos prasos, serao .:!�tra,das de legumes verduras e fru-

sita a estrada RIO Cerre. Idém.· a� .competentes certidões de
tas (Serviç'o fornecido pe-

,

. 7�2 -. Lourenço Gresinger � bras. licença cons- dividas para �er lagar a co- lo SAPS).
truír xrqueiro nos fundos de SUd resídencla \ a rua brança executiva.

Mal. Deodoro da Fonseéa. Idem. ,

Coletoria Estadual de Ja-
714 - Lourínor Saifert - bras. transf. írnp. esta- raguá do Sul,' 1

.

de Agosto
beleclmento comercial sito a rua Mal. Deodoro da de 195 O

'

Fonseca, adquirid? de Vitor B. Emmen.doe�ffer. Idem. . HELEODORO BORGES (SILVIlRAI

716 � Eugenio Gasehe - bras. baixa imp. açou- Escrivão I GRANDE TÔNICO

gue e fabrica de banha sita a estrada Ierague
'....".,=--------1

zinho. Idem. ��--.(f)��-', 716· Mauricio Koehler - bras. fiscalização, Celso Branco
vistoria e hablre-se pare sua casa a rua Blume-
nau. Idem.

- DESPACHANTE ADUANEIRO

717 - Franz Xavier Weigert - alemão - 'licença SÄO FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

construir casa de madeira a rua Abdon Bertsta. Idem. Caixa Postal 35 - End. Tel.•BRANCO:. - Telefone, 103

720 - Hilda Schuh • bras. transf. imp. terreno Rua Babitonga, 23 • Edificio Próprio

sito a estrada POÇO· d"Anta, vendido a Irineu da
Rosa. Idem.

721 - Luiz Sbardilatti . bras. transf. imp. terre
no sito a estrada Francisco de Paula, vendido a

Albano Paulo Sbardilatti. Idem. '

722 - Guilherme Jourdan - bras. licença estabe
lecer-se com engenho de aguerdenté a estrada Irapo
cusínho, Idem.
.. 723· Gumercindo Lopes - bras. licença esta

belecer-se com oficina de consertos de radlos e co

locar taboleta com os seguintes dizeres:

Construção, ajusre e reparação de receptores de rá-

dios. Idem.' .

I

724 - Bruno Gessner - bras. transf. lmp. terreno
sito a estrada Garibaldi, vendido a José Salal, Idem.

. 727 - Antonio Manoel Correia - bras. requer
certidão que não existe Farmacia na localídade de

Rio, Cerro; num raio de seis quilometros. Certitique
se por Ceriidão.

726 • TerciJio Bagatolli - bras. transf. imp. ter-'
reno siro'a estrada Rib. Grande· da Norte, vendido

.SANüUENOLa Artur' Picolli. Como Requer.
392 - WiJly Gering - alemão Licença construir

Ixiqueiro para suinos em sua propriedade a rua Rio

Branco, nesta cidade. Como Requer.
729 - José Lux - bras. transf. imp. terreno sito

a estrada 'Tifa Schubert, vendído a Erich Meyer. Idem. OITO ELEMEt;TOS TÔNICOS:
725 - Tercilio Bagatoli - bras • transf·. imp.

terreno sito a estrada Rib Grande do Norte, vendido
a Arlur Picolli. Idem.

730 - José Lux - bras. transf. imp. terreno sito

a Ufa Schubert, vendido a Alfredo Schmuecker. Idem.
731 - José Thomaz de Araujo - bras. transf.

imp. terreno sito a estrada It�pocusinho, vendido a

Paulo Gonçalves de Araujo. Idem.
732 - Walter Lafim - bras. transf. imp. carrO Os Pálidos'Oepauperados. Esp.

de lavoura adquirido de Carlos Lafim lados, AnêmiCOs. Mle� queM."

7M - Rudolfo Bier - bras. transf. ir:np. terreno Magros" Crianças rac;ultlCas te

sito a estrada Jaraguá, vendido a Alfredo Bier. Idem. I
, 734;. Paulo Horongoso - bras. transf. imp.1 ceberãO a ttmjfi�o .era. do"

terreno sito a estrada' GaribaIdi, vendido a Reinwald IPollmann. Idem. .

736 - Augusto Konell • bras. transf. imp. carro I
de lavoura, vendido a Werner Konell. Idem.

736 - Augusto Konell - bras. transf. imp. ter

reno sito a estrada Rio Cerro, vendido a sra. Irene

Bloedorn. Idem.
737 - Leopoldo Gorges - bras. licença mandar

construir mausolea na sepultura de Frida Kammer

Gorges, inumada no cemiterio municipal. Idem.
739 - Frederico Bartel - bras. licença const,ruir

mausolea na sepultura de Martim Stahl, inumado no

cemiterio municipal. Idem. ,

740 .. Alfredo Hornburg - bras. transf. imp. ter

reno sito a estrada Itapocú-Hansa, vendido a Emilio

Zilsdorf. Idem

Prefeitura Murn�i�al ue Jara�uá u� �ul
I

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS

Vende-se Alimentação

fi!- TOSSES t IRORaUlm t

VIBRO [lEOSOTIDO

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a Alfândega. de São Francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

de uma organização perfeita com "escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
dro da Estação e nos trapríches de embarque da Ponta

da Cruz, bem como armazém para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega se ae : Embarques de Madeiras de outras

Mercadorias para o exterior do Brasil e

.

Localidades Brasileiras

CONTEM

ARSENIATO. VANADÄTO,
FÓSFORO, CALCIO, ETC

. TÔNICO DO CÉREBRO

róNICO DOS MÖSOOLOS

SANGUENOL

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 27 de Junho de 1960.

MANOEL LUIZ SILVA
Sédetário

!!
Ilf'-)
ii
li C'O
ii .....li=
.ii.... It:!
::""" U

11Q �
:: C
li
,-.

A\,9
ii VT.J

W' w...

il� =�
ii (1) " e

li.9 :�
li &=�
ii'" � ..

ii < :ti!!
H ::E ii
:: ::

"c.: & li
.. Q ::

.1,1 !!
::

A V I S Q.
EMMENDOERFER & IRMÄOS comunicam aos

seus amlgos e freguezes que, adquiriram nesta

data as instalações da Oficina Mecânica Central Ltda.,
a rua Marechal Deodoro da Fonseca.

Continuando assim a oferecer seus serviços
aos amigos e distintos freguezes.

Ieragué do Sul, 10 de Agosto de 1960.

Negócio de Ocasião

II ®'!'®��@!®®'!'®�@!®@!@®i; ;:::::r::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::
r Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados :
� TODAS AS .MOLESTIA.S DO ßPHRnHO RfSPIRßIÓRIO @5

I E.ncontrl1;..,., alivio I"";edlato com o uso do I
I

lncompáravel I
I Pl!iloritl dI! nogieo Pl!loll!lßl! I
@) o.PE!TO�1l.t:M�I§ ,?O�E4?ID� N� B�AS� �.
2t®�®i®®i®®Á®@!@@.i.®@i.®@!@®Ã®@l®@J.®®l®®'.G

Por motivo de mudança, vende-se
em Jaraguá do Sul, a existencia [do
REX HOTEL.

Para melhores esclarecimentos

queiram os interessados se dirigirem,
por carta ou pessoalmente, ao pro

prietário à ,

Rua Emílio Carlos Iourõan

LAVAR BEJVI?
Pois sim! Sb se fôr com produto da

.

fabrica Apolo!
Os produtos da

FABRICA DE SABIO "A P O LO"
de propriedade de Henrique Teodoro

Harger, garantem uma lavagem alva da rou

pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

consistente metodo de fabricação e uma

espuma expessa.
As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são

encontradas em todas as boas casas do ramo.

Pedidos ao fabricante
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870

Lazzaris
Loja e

EXPOSiÇãO:.
F a br i c a:

Avan. Getulio Vargas, 79 Rua DomJogos da lova s/n
J A R .& G U Á O O SUL -1- s A I T A C.& TAB II A

................... ,---_
.

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divaus,

Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

Executa-se serviços de estofamentos em:

O ANJO PROT�:TUR DE SEUS FILHOS E A

LOM8RIGUEIRA MINANenRA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUEr{ IDADF., CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus tilhos t' a lI'ua próFia!
Evitará muitas doenç,!s e poupará dinheiro em

lemedios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA

•

MINANCORA para o Si>U tilhinho.
t um produto àos Laboratorios Minancora

- ]OINVILLE-

::.:::::::::::::::::::::::::::::.�::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::�::_:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencia:' Benjamim Const9.nt, 136 - Tel. 12

FRACOS E ANEMICO;:; I
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado �m iIilo us:

Tosses
Re-sfriadOl
Bronquites
Elcrofulose

- Convalescenças
VINHO CR'EOSOTADO
É UM' GERADOR DE SAÚDE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



POLITICA

LOCAIS

quízessern concorrer
\

ao

pleito.
Porque?
- Dia 21 foi instalado

o dlretorlo do PSP neste
município. O ato teve lu
gar numa das salas do
Café Catarlnense, com a

presença dos represen-

I

S�BÃ� ylRCfkt•••
ESPECIALIDADE

•

@ sabäo

Virgem Especialidade
dIa ClA� WIETZEl llN]ll)l(J§TlllAIL

(Marca Registrada)

.._--_.

recomenda-se para hospitais, .colegios, etc., pela su, qualidade desinfetante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


