
Gresae
.

a diferença em faDor de Irin�: :�J��:.�orßltau5en
FpC?lis -:- A medida que chegam· do interior os resüItados
eleItoraIs cresce expressivamente a diferença entre Irineu

Bornheusen e IldoDeeke que a esta. altura
atinge a cifra de 1 f O O o votos

I ,
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Artur Müller dois mil
dois

. 'rineu Borf,J"ausen

treis
sete

e Edgar Piazera

Artur Müller foi eleito Prcefeito· de Jaraguá do Sul, pela vontade sobérana" de um povo conciente

Todas as urnas já foram apuradas com exepção de uma que não pode influir no

resultado da eleição O primeiro distrito manteve-se coeso em torno dos candidatos da

oposiçãoe a diferença minima registrada em Corupá assegurou a vitoria de Artur Müller.

Waldemar Grubba 2237 Luiz de Souza 2217. A UDN terá maioria absoluta de vere

adores Adolfo Antonio Emmendoerffer, o vereador mais votado.. Otaviano 'I'issi, Adol

fo Emm-ndoerfter, Willy Gessner, Curt Vasel, Herbert Schneider, Walter Jark, Ney,

Franco, Mario Nicolini, Otto Hilbrecht, Oscar. Meister, e Alvim Seidel comporão a

Câmara Municipal.

Näo houve surpresa I parabéns; pois soube. dS- representantes na qâma:- neste muníeípío o seu".

colher entre os eandída- ra -Estädoal. Precíso é opositor. I

Como se esperava
_

o tos aquele que é o mais considerar que as vota-,

I resultado
da apuraçao capaz de dar a Jaraguá ções de Luiz de Souza e Os oulros candidatos

das urnas de J�ra�uá. do uma admínlstráção que Waldemar Grubba Obti-I .'

S?l, deu uma v�torla lím- o possa elevar no eon- I das nesta municipio 130- :
Surpreendeu de algu�

pída aos candídatos da
censo dos municipios do Irerão alteração de vez I!l_odo as pequeuas vota

UD N. e. do PR P. estado que ambos os candidatos çoes. que obtiveram os

A vítoría de A r tur' , .

eandídatos do PSP e PTB

MÜlle.r,
o povo d.e· jara-/. Jarau.aá lerá dO.i

..

' depU.ladOS? ,serão
o

Ita.,mbem. v.?t!l�os
ou

s.ejam
Príam

..

0 Ferr.ei
guá do Sul, deu uma de

. em outros mumcrpios ra do Amaral e Fausto

m�'pstr�çti.o .;��l>re.sJh!;a.".,A eiJ1IjUllraßQc, y.��Ç.�o .eomo
: vem. �contecend() LQ.bo.�, .Brasil "'� d�da

.

' de Independeneía de 'Von- que tivera.m Walõemar emGuaramírím onde o sr. a exígua votação obtída

tade, e de conciencia de- Grubba e Luiz de Souza Luiz de Souza já tirou não contam com possí

mocratica. O povo de dão-nos 8. impressão que a diferença de 20 votos bilidades da;leleição.

Jaraguá do Stil está de Jaraguá do Sul, terá dois que sobre ele obteve

quarenta
e vinte

novecentos e

mil seicentos
e

e

, Deputado Estadual

UDN

PSD Willy G. Gessner
Augusto Schulz

1.363 João Lucio da Costa
,
35 Arnoldo L. Schmitt

6f: Adolfo A. Emmendoerffer

82
MaFio Nicolini

29 PSD
15

192 Carlos Hasse
159 Delfino Raduenz

Heinz Marqóardt
Harry Grubba
José Floriani
Walter J.ark

2 217
Kurt Hilbrecht

.

1 13
Eselino Rosá

2 Alvin Seidel
, 1 Dorval Marcatto

Ag Edmundo Bmmendoerãee
Wolfgang Weege
'Alberto Meyer 'J.
Erwin Hanemann

2.237 PTB
42 Artur Meister
13 Edmundo Balock'
13 Mllitão Oliveira
2 Oscar Baggenstoss
3 Vitorio Lazzaris
2 José Ranck J.
Alwino Schwarz
Rolando Dorbusch

9 Alfredo Lange
4 Adolfo Volkmann
3 Erich Hornburg
1 Francisco Lennert
Gervasio Bastos
João Kiatkowski

403 PS P
4 José Leseowíez
3 Rícardo Kreutzield
1 João Gasehe
Oswaldo Kanzler
Guilherme ccheíbel

219 -Iosé Lino KleID
252 Guilherme Pradi
216 Carlos Haüermann
205 Erwino Enke
'169 Líndolío Maba
285 Luiz Carlos de souza

124 João Espíno- ia
161 Cirilo Uber

Armando Simone
Leoberto Leal
Orlando Brasil

Agripa Faria
-

fiRTUR MULLER. Pedro.Lopes Vleíré:

_______
---

Nunes Varela'
Rogerio Vtetra
Aristides Largura
Vitor Buhr

r-

Ouadro demonstrativo, das

eíeíçêes de J'araguâ do Sul
Presidente

Getulio Vlirgas
Cristiano Machado

, Eduardo' Gomes

Luiz de Souza
,

João Colin
1.716 Waldemar Luz

2:� Francisco Gotardi
. Horaeie Rebello

'

Vice-Presidente

Altino Arantes'
Odilon Braga
Cafe Filho

PSD

1.988 Waldemar Grubba
2.997 Elpidio Barbosa
409 Mota Pires

Alcides Abreu
Norberto Bachmann

1 967 Edmu,ndo Vlerrnond'

3:463 Ioequím Nunes

I
PRP

2545 ·C' • Md'2'817 assro e erros
. João Batista
169 Nivaldo Lang

José M. Cardoso Veiga

PSP
Prfamo P. do Amaral

1.845 FredericifG. ôchwartz
763 Pedro de Lima

100 Arnoldo M� Xavier

ss
63 Vereadores

3 Herbert Schneider
1 Curt Vase]

21 Ney Franco
4 Gebard Roeder
3 Albrecht Gumz
3 Otaviano Tissi
9 Alexandre Haacke
2 Leopoldo weu

UDN

Senador

Nereu Ramos
Carlos Gomes

Legenda PSD
« UDN
« PTB

Oeput�do Federal

UON

Plácido Olímpio
Jorge Lacerda
Manoel Pedro d. Silveira
Adolfo Konder
João Bayer Filho
Aristiliano Ramos .

A. Wlinderlty
Francisco Mascarenhas
Pedro P. FJenik
Custodio, Campos

,

Americo Davila
Ramiro Emerencíeno
Herbert Georg

y

�5
135
178·
44
373
206

23
57
13õ
77
141
207
169
23
188
104
lOt
132
112
78

18J
37
15
83
46
21
�9
70
126
6ó.
77
'1
40
24

U
ãl
9
42
43
27
22
22
t9
10
85
4
M
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CORREIO DO POVO· - DOMINGO, DIA - 8-10-1950 2

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA !\

ii moderna e primorosamente instalada da
'

il

!! DR. SADALLA A \lIN ii
ii CONJUNTOS DE APARBLHOS MODERNOS, UNICO NO ii
ii ES'tADOS DE SANTA CATARINA E PARAN À H
II «Rua Abdon Batista _ defronte "A Noticia"» H 67� .

- Paulo Linzmeyer - bras. transf. imp., ter-
C!inka geral medico - cirurgia Je adultos e creanças

ii' HORR10S: 0-2 e 4.6 da tarde � Hora marcada' 4 H reno edificado com casa, a Avenida Getulio Vargas
Partos Di.Hhermia .Ondas curtas e' Ultra-�urtas

::

•

:1 Corupá, vendido a Walter Jark Idem.
. Indútotermia - Bisturi-e1etrico . E1ectro.cauterização

ii " .Joinville ii 676 O
R' I h

.

:1
- tio Berthelsen _ bras. transf. imp. ter-

aIOs ntra.vermel os e azuIs .

•
fi.{,::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::,::::::::::::::l::::::::::::�::::::::::;....:::::::::::::::::::::�.'�. re�o com a é!rea de 141085 m2 sito a estrada Gua- 1_1l!iiE"__',-iII·-liII,-,·-=Il-.. 1l-1lIEi!'1�

'"

raJuba-Corupa, adquirido de Marla Benkendorf. Idem. I�-I'I-."
.._.I_.�.-- ._.._ .._.. -- ..

,

. li AUTO JARAGUA S. A. li 6�8 - Teodoro.Roth.ers - bras. transf. imp. es- ...F b'
; (Sezões. Malárias. I

ii Industria e Comércio
ii tabel��lm�nto 1..0":Iercl�I, slto.a estrad,a ISdbel

coruPálll1
", re,s Impaludismol

!.'.!':'Ii OFICINA Serv'l·n.o "FORD" .:1::.1 adquIrIdo
de Maria Wlelseskl. Idem. .....,

-

Maleitas Tremedeira III

y
..

679 - Concilio Arnaldo Dias - bras. ·transf. III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -. I

i�
MECANIOA I AUTOIUZADO ii imp. ,ter�eno com a area de 100,000 ß12., sHo a es· d-I' "C I A t·

. ·1
i! -Ru Marechal Deodoro _ JARAGUA DO SUL _ ii tradtt 'RIO Novo Corupá, adquirido de Alfredo Bod· II. apsu as n Isesonlcas

...

ii P G
ii demllerg. Idem. III'M·

;; I
ii

osto de asolina - Depósito de Lubrjficantes H I .'
713 - OUo Diener junior bras. Alvará de ha- ...

Inaneara LI

H - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- li blte-se para sua casa a rua -Mal. Deodoro li III "., I
ii ladores e Consêrto de Pneus. H Fonseca, nesta cidade. Idem.

"Em Todas as Baas F arrnaClas ...

!! Esta oficina está instalada em condições ii 718 Gertrudes Noser bras. Alvará de habi· III É um produto dos Laboratorios MINANCORA I

ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou
ii te·se para sua casa a rua Presidente Epitacio Pes- 1-'11' 'I""

H reforma em seu automóvel ou camin'hão, bem' i1 'soa, nesta cidade. Idem. ...

-.Joinville - Sta. Catarina-

ii CGmo retificação .de motores etc. . .

ii .

719 - Julio Maffezzolli - bras. Alvará de Ha-
i=U!!!lii!!l=mii=r:=I: !!!i!I!iE!!=II=!!=II!!!lii!!Il!;'!!!I!!!!!I_i

.,:,i Todos os serviços são executados com ii b:te-se para. alugar sua casa a Avenida Getulio Var-

����.�����ii gas, nesta clddde. Idem. .
'

II ���e;.:'�o�����.°o/:::��esdr:;r:s��na;�I�:�;:: li 744 - Walter Her'el- bras. Alvar6 de Abi'.-

•

[ahllna rl() [DrramDn-tas Anrl'nntnQ
't

'nca e OXIgenio. ii se para ai "gar sua casa a rua Mal. o.odoro da Fo�- ,r u � uu r� � 1\H
. lJ U Ia o

�:::!:::::::::::::::::::::::::::::::
.:; seca, nesta Cidade Jdem

i t.................................................,..................................

.

746 -_ João Carlos' Stein'· brtJs. Alvará de Ha-
. DE'

!! ;!.; �, .l.i·
blte-se para alugar sua casa a rua Mal. Deoaoro da ' PEOHO RENGEL

._
ii � ....: ;:.; Fonseca, neSlá cidade. Idem.

'

III•
.. ii � �. -;;:: ii .

750 --- Jacob Emmendoerfer . bras. AlvéJrá de t
Estrada Jar;gua Esquerdo

i� iii" iii
H IS! I � ii Hablte·se para aluga:: sl'a casa a rua Mal. Deodoro JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

'a>1II__•''-.'\
.-u ii

p'
ii da Fonseca, nesta cidade. Idem.

,- .

lI!JiI1i
Cl I !i 782 Maria Lo b 'I

'

d H'
Esecuta-se qualquer, serv,lço de ferramentas

-'- II "'" ii
- ngo - ras. t'\ vara e aDite

I
agric las g

dl':Jii �
C\1 �:: se para alugar sua casa, a rua Mal. Deodoro dd • .

o p ra uso e avou.ras, como.

C(, \:,'" II = e � � ii Fonseca, nesta cidac1e. Idem. ' .
M�chados. Enchadas FOIces etc.

ã2 ., o .a" ' ii"'.1 = ; i li 785

-,
Generoso Bona bras. Alvará de Habite. ServIço rap�do e garantido e atende-se qualquer pedido

IS. �'�'�i =
ii r...1 ...d Õ � ii . s� para alugar süa casa, a rua Rio Branco, nesta r,;#íA���-����

;( (I) ."._ ::.... "'I:l � rn ii CIdade. Idem. \

A
: 8 � � ii � I � � § fi 790 - Guilherme Moeler bras. Alvará de Ha- O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A·

'"' � o o la; e � Il ...... _ � o ii 'bite-s� p�ra alugar sua casa, a..-'rua Procopio Gomes LOMBRIGUEIßA MINANC'OßA
'111 gGl< 6.0

=
ii" s:... S ii de OliveIra, nesta cidade. Idem. ,

O �� .... iii � ii N �.g·ã ii ,815 - Francisco F. Fischer· bras. Alvara de·

.... UII) 0(1) Q. li...... = �.;!. ,,:,,: Habite·se para aiugar sua casa a rua «9 de outubro»
CI) E(IIo N ."

�
.. - 'd d

'

'O CI o � o 3 ii � q � ii nesta Cl a e. Idem.
/

C) : ��.� :;, ::.., GI!IIl . CO :1 818 - Helmuth Neumann . bras. Alvará de Ha.

O .� ... � li : '2111'
1; ..1 �. ii bite·se para alugar sua casa, a rua- Rio Branco nesta

� ��: �i � 1I..g 111;
. cidade. Idem.

•
'

� �;� �:� .tIIIIfIIIIA ii....s "O ii
Secretaria da Prefeitura Municipal d� Jaraguá

a �.!�:� �� li Q '5 'i jr
do Sul, 19 de Julho de 1950.

w "fi.g �=a g ii � CI:: .1.1 ' ADEMAR
ag en.Ese.

M. SILVA

Câ':��::iã���r:�d�pal rrefeltura Munici�ai ue Jara�uá UD �uI9f�lnRO CIHl ���;:��i�:�E�'�o:.rr�
7 de Agôsto de 1950

I Irene P. Günther Oticial do Ela, brasileira, solteira,

Aos sete dias do mês de Agosto do ano de R EQUER fMENTOS DESP f\CHf\DOS Registro Civil do r" Distrito domestica,. domiciliada e

mil novecentos e cíncoen:a, pelas sete horas na sa-

da Comarca Ta!,aguá do Sul. residente neste distrito no

Ia do �orum, no edifi�io da Prefeitura. Muni�ipal de 852 -- Hermann Kotze > alemão licença mandar Est�do de Santa Catarina Morro da Boa Vista filha

Jaragua do Sul, reunldos os vereadores: Federico �ze" pequenos reparos em seu prédio sito a rua CeI. faz saber que compap'ce-
de Marcos R o s a e de

C. A. Vasel, Albrecht GUITIZ, Otaviano Ttssí João'
emendo Mac�ado,.. Oçrupé. Como Requer. çam 110 cartorio exibindo os Maria Santos.

l:úcio da Costa e Luiz de Souza. Foi pelo s;. Pre� 85? - Ricardo Seil - bras. licença marider documentos eXI�.ldos pela lei Edital N.2·855, de 27-9-50.

aídente declarada aberta a sessão ordenando ao sr. co.nstrUir c.asa de madeira pare moradia em sua pro-
aíim Je se habilitarem para

Rudolfo Bolduan e

.

20, Secretário, que drocedesse a I�itura da ata da úl- príedade sito a estrada Felipe Schmidt. Idem. casar-se:
Amanda E. Maria Beier

ti!lla se.�são, _ que depois de feito, foi suçmetido a 85.4 Edmundo Hauck - bras: llcença mandar Etílral N. í!.852, de 22-9 50. Ble, brasileiro, solteiro,

dlscussão, nao, sendo porem, submetido a
.
votação co.nslrUir �asa, de madeira para moradie em sua pro.

Karl Heinz Büchli e lavrador, domiciliado e

por falia do numero legal. Em seguida passouse a prledade suo a estrada Felipe Schrnldt. Idem Aste Dombeck residente nesre distrito em

leitura do expsdíenre que constou de: urna indicação 855. - Willy utto Koerner - bras. tranf. í.m p, Ele, alemão, mecanico, Jaraguá-Alto, filho., de

do vereador Albrecht Gumz? um pedido de informa- terreno Sito a estrada Itapocú adquirido de Else Koer- solteiro, domiciliado e re- Richard Bolduan e de

çäo. formulado pelo vereador João Lúcio da Costa' ner Schemmel. Idem.
stdente na cidade de Ioin- Anna ßolduên,

foi alnda clenrificede d Cesa da chegada de um exem� 856 - Willy Otto Koerner - bras, transf. ímp. vile, filho de Karl ßüchll Ela, bresíletre, solteira,

p!ar da Lei �rçamentdria .para o ano de 1950, rece- terre�� e parte de uma casa sita a rua Nereu Ramos e de Margarete Charlotte domestica, domiciliada e

_ bída da Prefeitura Municipal de lolnvlle e outra da edqulrldo de Else Koerner Schemmel. Idem. Büchli. residente nesre distrito em

Prefeitura Municipal de Canolnhas. Ninguem fez uso
857 - Pedro Luy - bras. transf. imp. terreno sl- Ela, brasileira, solteira, Jaraguá-ÁIto. filha de Ri·

da Palavra.. Por falta do número legal, deixou de ser I
to � estrada Pedra d'Amolar, vendido a An t o n i o domestica, domiciliada e 'cardo ßeier e de M a r i dI

feita a Ordem do Dia. Lógo após, o sr. Pr�sidente Fellpp. Idem.
" residente nesta cidade á Bork Beier.

disignou Q dia 15 do. cerreute para nove sessão, fi� 858.- Maria. Teresa Müller - bras. transf. imp. Rua. Mal. Deodoro 'da Edital N. 2.856, de 27-9-50 ..

cand? a ordem do Dia, a mesma marcada, para se-
terreno �ltO � estrada ßomplend, adquirido de Leo- Fonseca, filha de Leepol- Allitor Volkmann e

do d]a 7 do corente, Findo o que, foi encerrada a
nardo Vítachik. Idem. do Dombeck e de Emma Ruth Mahs

sessao, na qual telreraui os . vereadores: Arquimedes .

577 - Vva. Augusta Balok - bras. Alvará de Dombeck. Ele, brasileiro, solteiro,

Dantas, Luiz Waes, Augusto ôarrt, Max Thieme lnr.,
hablte-se pera �ua casa á rua Presidente Epitacio Edital N. 2.853, de 25-9-50 a�faiate, domici�ia�o e re-

�arlos Rutzen e Willy Germano Gessner. Ein tempo: Pessoa, nesta Cidade. Como Requer. Fernando Schier e

. sl�ente nest� distrito, em

ainda na hora do expediente foi lida uma comunlca-L.
582 - Grupo Escolar «Divina Providencia» - Herta Klein

RIO Cerro, filho de Adol-

. ção de 'impedlrnento do vereador Willy G. Gessner llcença c.�nstr.uir sobrado em alvenaria no esrebele- Ele nrasileiro soltel pho Volkmann e de Tecla

d
ciment J t t MI'·

'
...

erro, Volkmann

e co�par�cer as sessões por espaço de trinta dlas,
o a exis en e, a tua a. Deodoro, nesta ci marceneiro, domiclliedo e E b··· .

Em vísta diSSO o sr, Presidente mandou convocar o
dade. Como Requer. "

residente em Rio Negrinho '
Ia,

. raslIelra� .1'I.oltelra,

suplente Gerhard Roeder.
' 660 - Leopoldo Ganske - bras. transf. imp, filho de Germano Schier I do�estlca, doml�lh�da, e

(ass) Luiz de Souza
terreno com ,a, area de 91.250 ms. sito ct est ada Rio e de Maria Schier. re.sl�ente ne�te dlstrJt? em

João Lúcio da Costa Novo-Cerupä, adquirido de Alberto Langer. Idem. Ela, brasileira, solteira, dRIO CMerhro,Jllhda dGe �llhc�r-
Otaviano Tlssl

637 � Paulo Bokor - hras. AIAará de Habite- domestica domicill'ada e
o a sh e e UI er-

, se para aI
•

R
. ',.. mina Ma s.

'

,,-
..,-_�_________

ugar sua Cdsa a rua io Branco nesta residente neste dIstrito, na '

..

Dr. Renato 'W'aItgp
ii cidade. Idem.

' '

Ilha da Figueira, filha de
E _?ara que chegue ao CI;>:

II !I 661 - �. Jan��n '- bras. transf. imp.. negocio Antonio Klein e de Helena
nheclmento de todos,.mandel

ii M É O I C O :i:.·,i,,·
de generos allmentlclos. bebidas e fumos sito a rua Binder Klein. pas�ar o presente edl.tal que

ii
'CIRURGIA GBRAL E ESPECIALIZADA �Vj����n?fJ��� Vargas (fundos) adquirido de' Sibi- Bdital N. 2.854, de 2!) 9-50. :�r� ���I�c:�t�rr;l�n��p:�';ã

It.! Com cursos de aPR�rfediçoaJmeI?to noS_pli. 669 - Alb�rto Marangoni - bras. Alvará de LeobiMno Antonio Ferreira e afixado dUlante IS' di.l�. SI

li
10 e anelro • ,ao ulo e Buenos Aire!.:: HabIte se para alugar sua casa a rua Rio Branc"

arcolind Rosa alguem soub�r de algunl im-

I: Doenças de S�nhoras _ Partos _ Clinica ii nestd cida,de Idem. .

'
.

Ele, brasileiro, solteiro, pedimento acuse-o para' os

i! Geral de Adultos e Clianças. ii 672 - Eugenio BonifaCio Dias '. bras. fransf. op�rario, domiciliado e tins legab ..

:h:' consultório e Residencia: _ ao lado da Prefeitura Municipal.!l te�reno com a area de 100.000 m2., silo a estrada
reSidente nest.e distriio no IRENE PEDRI GUNTHEK

TELEFO NE. 3 I: RIO Novo-Corupá, adquirido de Alfredo Bodem-
Morro da Boa Vista, filho

' Oticial

ii Jaraguá do Sol - Sta. Catarina II berg, Idem
673 - Francisco Minatii - bras. t�a�sf. i m p.

terreno com a area de 185.000 m2., 'sito .a estrada
Isab, I-Corupá, adquirido de Robe.rto KnolL Idem.

974 - José Mina!ti . bras. transf. ilnp. terreno,

com � area de ,115.0�0. m2., sito a estrada F e I i P e

Schmldt-Corupa adqUirido de Francisco Minafti. Idem.

I

Dr. Waldemiro Mazureehen
ea.aBlsa'BI

Rua Mal. Flol'iano n. 152 - JARAGUA

Escriturario "M", pelo Secretário

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!'

SERjVE PARA QUALQUEI{ IDADE, CONFOR-'
ME o n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde -de seus tilhos e a !>ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro' em

lemedios

Compre hoje mesmo nma' LOMBJUGUEIRA
MINANCORA 'para o seu tilhinho.

t um produto do� Laboratorios Minancora
- J O I N' V I L L E

\
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OQ�REUO ':po. eovo DOMINGO, DIA -.l810"1950 -

Eu abaixo assinado Vi

tor Hornburg, declaro pelo
presente que não são ver

dadeiras as palavras que

proferí contra as srres.

WaHi e Sibila Dallmann.

Rio da Luz, 25/9/50.
Q VITOR HONRBURG

-. .

O Doutor Ioêo Marcondes de Mattos" Iutz de
.Dlrelto da comarca de laragué do' Sul Estado 'de
Santa Oatertna, Brasil, na forma da lei. érc ..•

PELO presente edital torna público, de acordo
com a lei, que LEO ÜBERALL natural da Alema

nha, nascído em 22' de maio de' 1887, filho Iigitimo
de Alberto Llberell e de Agéltha ,Hqrt�I.(.iberaJ, lavra
dor, casado, domiciliado e residente nesta comarca

no distrito de Corupä, em o lugi:lr «Rio Isabel» de-:
--------...;.............

----------------�_:_-:---.--�-.-�----

.sela renunclar a sua neclonelldade de origem afirÍJ �eCl·���C:,;;';
q

�"l'�Ur'l"nOg '�.
�

,O(V\� �Ide obter a cidadania brasileira, por meio de 'titulo iit)-n ��
,

declaratorio, tudo de conformidade com. as formalt-
.

iais d�t sel�{r9 ,que !, '

!

I

'

dades da lei nv, 818', de 18 dé setembro de 1949.- salbem costurar _bem. a ,

-

Qualquer cidadão poderá apresentar ínpugnaçêo, mão. Paga ��, bqUt orq,e. Beljssi�b sortimento:
que tiver, no prezo de, dez (10) dies, 'contado na for nado. para qualquer estação
ma da lel, E pare que .chegue ao conhecimento de

'

,

Informações cem o sr. do ano, com modêlos

quem ínreresser possa,' mandou o MM. Juiz expedir JORGE VIERHELER em
para todos 'os gostos,

este edital, que será efíxedo no lugélf de costume as leraguä do -Sul ou, em recebeu e oferece

portas ,do Edificio do Forum, publicado pela impren Blumenau a Rua João
sa local «Correio dOI Povo» e no Diario Oficial do Pessoa, N. 90. I i' Sociedade Grafiea Avenida Ltda,
·.&rado.< Dado e pessedo nesta éidade,de lereguä do ����� Av. Getulio Vargas N. 350
Sul, aos vinte dias do rnes .de setembro do ano de

mil. novecemos e clnquente.. Eu Ney Franco, escrt-
Lure seus males e poupe seu

l.,__
. ......,.......�...

�.lvãO-; O subscrevi .,- (assinado) João Marcondes de bFoAm.RdMinhA�irCoIAc,omprNa,nOd(lVAna' �::"··,""�;�·�·u·��,·:·""�".::;Mettos .. Juiz de Direito da Comarca. Está conforme .

o orlgtnel, 'do que dou fé. .' �. .J
-Iaregué -do Sul, 15 de setembro de 1950.

.:
de ROBERTO lt1 iIORST.' dAN TARTICAlr

, o' Escrivão
a que dispõe de maior sortimen.�: . :�.., to na praça e oferece seus arti :' ,

:

NEY FRANCO gos á preços

vantajOSos." lBebidas Boss Ltda.l�
C;I,so�.� li..".,��;l

DESPACHANTE ADUANEIRO
. 1 PREFEITU��A MUNIOI- FRACO��m:��MICJ� I

SÃO FRANCISCO DO SOL' - Santa Catarina PAL DE JGUÁ. 'DO :SUL VINHO c.REOSOTADO
Caixa Postal 35 - End. Tel, cBRANCO» - Telefone,103 •• 5 I L V E I R A ••.

Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio
'

EDIT Ä,L Bmpregado COJII IIito DI8:

EDITAL

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 madeirá jnnto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta

da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado

rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega se de Embarques de, Madeiras 'de outras

Mercadorias para o exterior do Brasil e

LocaUda�e� Brasileiras
�C'

Despachante das principais firQ1as do �stado
.

e
.

do, F.stados Vizinhos

í.

l?::=::::::::::::::::!1:::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::�::::.��

H Gal"a. H
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'11 .•����:=p:�::.�::.1S II
'ii Rua P. Epitacio PessOa N. 156, ou na Se'rraria-Retorcida ii
\�:::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::;:::=:i;::::::::::::�::�:E::E;:j::":::::::�:::::::::::::::::�:

�.�I-=='F=R::IIIJ!E:=I�=E=·R::II�I.,=ED=O=R=-�I-=·MS=ElV=-::-=,s==I�
I Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseirns; Maciei- �U. Ms, '·Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, I
1& 'Ca�élias, Ooniferas, Palmeiras, etc., etc
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fLUXO-SEDAIINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

'{A MULHER EYITARÂ DORES

ALIYIA'AS cOUCU. UTERINAS
EmD,.,a••• 0''" Yant�lam Plra
'tombAter •• Irr.,ul."dad8s das

fu,,�a.íi p.ri6dlcas dita ••nhoras

t Calm."t. � r.sulador de••as
_,

. I rUlIIj;6•• ,

; "

FLÜXO·SEDATINA· .

po..,.u-. c�mproY"tb: eficácia'
• mulio r.öllhadlil. Deve ••r Ullad.

com confllll\qa

flUXO�SEDATINA

::
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DeclaraçãocenRA CiSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

��. AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TéfF.llCO CAPILAR

POR E)( C EL E N C I A

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente

mês ds Setembro ar
.recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara

guá do Sul e na In
tendencia deOorupä,
o imposto sobre
Industrias e Profissiias-
2°. 'Semestre,
Não satisfasendo

o pagamento no re-
.ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobre o I'pfel'irio

Imposto no primfliro
mês, sendo então
feita a cobnt liça jll-

. dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal
de .Jaraguá do Sul, 5
de Setem,br'O de 1950.

li
-

"Negócio Ocasiãode

Por motivo de mudança, vende-se
ein Jaraguá do. Sul, a existencia do.

REX HOTEL.

Para 'melhores esclarecimento.s

queiram os interessados se diri,gi�em,'
por carta, ou pessoalmente, ao. pro-
prietärio à

,

\
'

'-, -Rua Emílio Carlos lounàat:

r""=�=;:'v;��"à=E'=M?'="='l
.. Pois sim! Sb se fôr çorn produto da ..

:.;.1· fabrica Apolo! II
Os produtos da '

:1;1 'FABRfCA DE SABIO "A P O L O" II
de. propriedade de Henrique Teodoro

Hat-ger, garàntem uma lavagem alva dá rou

pa, grande durabilidade. no uso, pelo seu

iJ. consistente rnetodo de fabricação. e uma

ii espuma exp!-'ssa.
'

"

i.!I.i As marcas ,"APOLO" e I'ROMMEl;', são
encontradas em todas as boas casas do ramo.

!! Pedidos ao Iahrjcante ..

':.=.1 Rua Marechal Deodoro da FOnseca 862 e 870

ii
- JARAGUÁ DO SUL -

... H
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li Correio do Povo H CA SA'-D�j(S-TINTAS I
.II

.

�.a III. Deodoro N, 136 II A M.,....:'��cl...�1·,tfoEs'8t'�vJ�;L,:Ã�:l":�A FI'L1ALI!
�

:: :. FLORIAN'O' PEIltOTO
" 154-58 •

ii Telefone N' 39 - C. Posta!" 19 ii (S08�ADO OTO WAGNER) , l ..'

I.;.:.,!.: JARAGUA DO SUL :1:1 I OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo- 'ISanta Catarina I veis, Maquinas, Caminhões" Automovels etc.-

li li II Tinias a Oleo, e em Pó, Alvalade, Gesso, Zercão., I

li ASSllUTURA AlVUAIJ li i Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina,'

ii Cr$ 35,00 H I para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce":

L==:,��:��.,=,=J i MA�a�I�,of:�E�a::r:��;�,�:J��;�:
Janela.

,

fi:a;:������1'j

I��I���:":� Lazf�b��iS
I.Aven.

GetuHo Vargas, 79 Rua DomtDgos da Nova s/n

-------,
-----,-�'

- ' 'J A R A,G,� Á '1) O SUL -1- s ANTA C A T ARIB!
..................

. .

I
. Falir'lca e Benefieiamento de MovtJis

I Espelhos � VidrQs para Janf'las e.Outros Fins.

Advocacia - Contabilidade - Seguros

I .

Moveis Eslofaçfos, Tapetes" DiviilJ8,

O Planos econômicos e contábeis de en-'I Oolchões e �stl'ados para Oamas, Etc.

Itidades comerciais, industriais, agrícolas e civis I
'

,

de fins econômicos.
• Exe<:mta.se serviços de estofamento5 em:

O Elaboração de 'contratos e' escritas - I ;i�) trolios, onibus, automoveis etc.

Declarações de firmas individuais e coletivas - litf:a;�������JJLegalização - Minutas para lançamentos inieiais

r
;:A,�" "iii e..... a. ?

2'de escritas - Imposto de Renda.

'I. ZV=CCA
....

L® ç{c.·A'Ul'""'OGPOC"S'
C..

I

_.O Fuzões, . encampações e alterações so-

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so-

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi- I
'

I RGOnutas para lançamentos relativos às fuzões, ! �

"

'

})

.'

.

\
�'

encampaçõeR, alterações emodificações sociais. ,

o Distratos sociais -, Cancelamento de

firmas - Levantamento de balanços - Minutas

para os' lançamentos relativos às liq.uidações.
O Pedcias judiciais e extra-judiciais - Re

visões e Pa,recer· Assistencia técnica contábil,
juddica e fiscal.

'

• Assuntos trabalbistasi- Naturalizações -

Defesas fiscais � Cobranças - Serviços comer

ciais em geral. ,

o SUB-AGENTES DA COMPANHIA

NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN

GA": - Fogo •. Transportes - Acidentes Pes

soais e do Trabalho - Automoveis - Respon-
o sabilidade Civil - Fidelidade.

Toss..
Resfriadoa
Bronquites
Elcrofulose

. Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE"

Bolas p. futebol
das melhores marcas V.S.

poderá adquirir pelos me

nores preços na
.

CASA REAL

F.VOSGERAU
Tesoureiro

A' Comercial Ltda.

Rua Mal. Deodoro, 136 - CaÍxa Postal, 19
,

- JARAGUÁ 00 SUL -

.

_�.RODUTO§ DA::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1. jogo de .Campeonato nesta cidade no ..campo do Baependí
I

•
'

�
. -_ _. _,.

,

.

<, Baependí X, S�I,�to

Diretor: ARTUR MÜLLER ._ Gerente : PAULINO PEDRf _ Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTTL, 19 Administração:' Rua Marechal Deodóro da Fonseca,.136 - Fundddo em 1919 TBLB�oNe N. 39

ANO 'XXXI JARAGUÁ DO SUL - Domingo,'8 de �Óutubro d� 195(} SANTA CATARINA �. 1.612

Padaria n..:41 de 20 de setem�ro de, 1950 DIE KO MI�S S ION.
"

O Pl'ef�ito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

CONCEDER LICENÇA
.

PARA- FERIDAS,
E C Z E M A,;,S,
INFLAMAÇÕES,
C Q. C E I R A. S ,

F R. I E I R AS,
ES P I N HA 5', E TC.

A Maria Ivone Paterno, ocupante do cargo de
Professor-Auxiliar da escola «Machado, de Assis» de
Itapocuslnho, neste municipio, de tO (dez) dias, para

" tratamento de saúde, a contar desta data.

Cornunlque-se
.

.

(ess.)Waldemar Grubba
Prefeito Municipal

(()) §a�ãto

Virgem Especialidade
dla CHA� WEIZEt KN]))lU§IIR�JA\l .. J(())llJl1l\Vn��e

(Marca Registrada)
,��o VIRG1'
J 4':lDA�<.;Ar
(�wtrZlL lNDUSTIlIAL
JOINVILlE

recomenda-se para hospitais, colégios, etc., pela sus qualidade desinfetante.

----..

I
, i

CA·S·A _.'

Aluga-se 'rima;, á rua
,

Benjamin Conslént, N. 54&.
Preço e-s 25,9,00.
Tratar com o

. ônr, KELBERT\

I·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


