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_:_ Foi apro
vado () S�nadQ o pro
jeto que proíbér'·a�.j.mpor
tação de automóveis por
particulares, mesmo a ti
tulo de bagagem.
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O L I T I C A Inevitável a Guerra Misterioso
.

.

Ainda não terminaram votos. O sr. Carlos Go-

C U
8 - .

S
8

"

t
8 ,desastre Aéreo

as apuraçõe� paraos�ar- mes de Oliveira venceu ontra a nlao oVle Ica
gos de .preeídente e vice- tambem por contagem , T

._"

presidente da República e igual ao sr. Nereu Ramos. .
.,

res avioes caíram ao

j� se levanta uma forte Pl.lra Camara Federal a O escritor russo Kravchenko declara que a Rússia pretende mesmo tempo na

cor.rente para anulação do UDN elegeu quatro depu- separar a América dó Sul dos. Estadós Unidos mesma regiao

pleito pare esses cargos, redes, o PSD quatro e o

por irregularidades na PTB um. Montevidéo, 19 � É pode fazer politica .com instalação de bases na WASHINGTON. 19 _

apuração. Para a Assembléia Le- inevitavel a guerra con- o passado. As atividades Espanha, Citando a ex- Prosseguem as pesquisas
O Código Eleitoral de- glslattve, ainda não' com- tra a 'União Soviética, da Russia consistem em periencia na Coréa, Kra para localização de 2 oa

termina que a apuração putados os votos de Blu- declarou o sr. Vitor separar a' América do vechenko declarou: ças que se precipitaram
para os dois mais alros menau, São José, Lages, Kravchenko, autor do Sul dos Estados, Unidos, «Stalin cometeu um erro ao solo ontem, quasi no

postos eletivos seja feita São Joaquim, Gaspar e livro «Escolhi a Liber- afim de.obter vant�gens fundamental que o des- mesmo momento, a 50

,pelos Tribunats Regionais, Ohepecö, a UDN elegeu dade». Acentuou Krav- estratégicas». Amplíando 'prestígía e, consequente- quilometros dá Washin

�as in�truções do Supe- '14 deputados, o PSD 16, chenko que seria ímpos- seu concerto a respeito mente fortaléce as ações ton, aproxímádamente.
nor Trlbunal mandou íe- o PTB 5, o PRP 2 e. o sivel, no futuro, uma e a infabilidade da guer demo�raticas». -

Final- Quanto ao terceiro avião,
zer a contagem pelas PSP 1. neutralidade como a que ra, Kravechenko afirmou mente Kravechenko rei- seus destroços foram en-

Juntas apur�doras. �aí --:-x- _ f�ra mantida pela Sué- categoricamente que a I terou sua oposição á He- contrados nas proximida-
evenrarem dlver�os JUrlS- É a segu�nte a votação, c.Ia e pela Suissa .na �l., Espan!Ia de Fra��o não galidade dos partidos co- des da Noskeville. O pi
tas, entre os quais o sr, apurada ate as 12 horas tima guerra mundíal, 10- poderia ser admítlda nu loto com uma perna fra

Pereira Lyra. a nulidade do dle- 18 do corrente, clusive com referencia ma frente anti soviética, munistas, frisando: _- «Se turada, não conseguiu ex

que, os jornais disc�tem pelo Tribuô�1 Regional, aos países da Ämél"ica salientando: � «N�o se irrömper uma guerra plicar exatamente as eau

amplamente e de acordo para os candídatos de Ia- Latina. Referindo-se aos pode combater a dítadu- com a União lSoviética sas -do acidente, tendo de

com as simpatias de ca- I'a�uá e Guaramirim : 'sentiment�s dos povos r� soviética com out�a8 será.nec�s8ária.a expul- elarado apenas que per

da .um. LUIZ de Souza . 2489 sul amerIcanos' contra dícaduras». Declarou am- são ímedíata dos comu- oebera dois outros caças

Anulado que sele esse Waldemar Grubbe 2.269 os Estados Unidos devi- da que, não acreditava nistas e StoUS derigeotes decendo bruscamente no

pleito, nova .eleíçäo para João Romário" 787 do aos acontecimentos na seriedade das infor- da vida eeonomíca e vale, alguns momentos

presldenre e vlce-preslden- Príemo Amaral 5,89 anteriores, d e c la ro 11 mações a respeito da social da nação. antes da sua propria Que-

te será reellsede. Mas Fausto Brasil 566 Kravohenko. - «Não se da, Permanecem em mis-

n� �n�m�� n� � M� �� o de--- �Wr�u�usQsd�8�

acreditamos nisso. maior probalidade de .eleí- -

'.

"

• _ plica acidente.

O povo já se manlfes- ção é o nome do candl- -O (jnnnríll lo'urd'ilß dUmpr'lman'Iiitou e a vontade popular dato da UDN. Dr. Luiz
- 'a:: a::

'

"', L
_

'

'I:
---

deve ser respeitada. de Souza.
,

-x- , -x-

I Pela sua ele.·l!a-o para Prefeito Municipal o sr Depu- 3 600Parece que o sr. Odilon A votação para os caro T , ,. • '

,Braga ainda tem grandes gos Federais (Ie Preslden- lado Artur Müller recebéu do sr.: General Rodolfo Jourdan o

t�f�ali����s nadeVi����:� �e�de�:P:b�I��g�in�!�P.- telegrama seguinte:'
"

.

"Cadilacs" importados

d
' . A�I\ Ao E'; "'''''-ili'' ,L,;.._.J . I.. .I- CQmº bagagem

si endtr. -�-,
- '+-oc-,-.<"'" '�

�'.�' . L';,'�,"" ,"- "'.

NU'.7 �J:.m--DO" 'liIwl a-:·.-uunt81f··parauea, 'Ir iJII-_

-X-I B. Eduardo, Gomes , i D i I I'
-

. 'p f·1
o sr, Getulio Vargas '2.049.000 ragua, ao am go e a emocrac a pe a e elçao para re elO. R I O, 19 _ Segundo

mandou o sr. Da�lon Cristiano Mb:hado. (a) General Rodolfo Jourdan. informações colhidas pela
Coelho propor um acordo !.477,OOO

_

imprensa, nada menos de

aUD�mM�re�q�G�ioVqM U�000�----�-�--------------------�--3.�,C�il����

a direção central não re- Odilon Braga 1.961.000 ,
, d' t n

- , ram ao Rio como baga-
�

-solveu por enquanto qual ÀIUno �rantes 1.392.000, Mataram os presos en ro . iiO ,co I!rii gern de passageiros. Essa

., sua arUude a tomra no Café Filho 2.125.000 '-'.'. •
�. importação "negra" dev�

'. futuro, visto ser atualmen- -x-
, da cadela e quel'maram

terminar agora, com a

te o partido que mostrou O s m a i s provaveis ,

'

desvalorizado o cruzeiro lei ontem aprovada pelo

maior coesão, tendo au- eleitos para aCamara d'
Senado.

m�ntado fortemente sua Federal em Santa Catari- OS ca averes . RIO, 18 - Um tele-
bancada na Câmara Fe- na são os snrs. Placido. barb . .

d grama do exterior noti-
---.....------

deral. OJimpio, Waldemar Rupp, ImpresslOnante ato �� ansmo pratica o em
ciou que a baixa do caf� C-x- Wanderley Junior e Jorge Chapec6 - As VItimas eram acusadas de de Ne w I ar k, de 1,25 urados

As eleiçôes estaduais Lacerda pela UDN; Nereu haverem incendiado uma Igreja centavos e 1.61 centavos

estão virtualmtnte -apura- 'Ramos, Leoberto Leal,
'

.

-

é atribuída ao feDomeno
.

daß com a vitoria do sr. A�ripa Faria e Armando FLORIANOPOLIS, 19 tos !l tiros d�ntro da dos rumores de que o deixaram o leprosário
Irineu Bornhausen sobre SImone pelo PSD e Saulo - Na madrugada de cadela, por malS de 200 governo do Brasil tenci-

o .sr. U�o Dee�e c0f!11
Ramos pelo PTB. quarta-feira na cidade pessoas. Depois os cor oD.avá desvalorizar fi cru- CAMPO GRANDE, 19

maiS de vlDte e CIßCO mil ' de Chapecó, no extre- pOS foram arrastados zelro.'
-

__ O leprosário São Ju-

mo oeste do Estado empilhados no· pateo Os circulos oficiais lião acaba de conceder

E Ie 81tos verificou-se impressioo interno da prisão; em- desmentem. entretanto alta a 16 doentes curados.

nante ato de barbaris· �bidos de gasolina e qualquer desvalorização É a primeira vez que is

mo. Os irmãos Orlando queimados. da moeda nacional, afir- so ocorre no Marto Gros.

Romano, Rauny, Ar- O destacamento poli- mando q�e não ha moti- s!>. P diretor do leprosá-

ando e Ivo de Olivei· ciaI composto de cinco vo para ISSO. Todas as

I �10 lßfo�mou que em ma

m,
., ld' d d d medidas oficiais tendem 10 prÓXimo, deverá con

ra, presos preventiva- so a os, na a p o e
I I

'

_ . ceder alta a outra turma
mente acusados de fazer diante da maioria á va or zaçao do .c,ruzel- b

.

.

.. . .. ro e á sua establhdade. tam maIOr. "

I haverem lncendiado a -e do Impeto vmgativo
igreja local, foram mor· dos assaltantes.

,oj

Prefeitos
UDI Concordia

Creciuma
lmarui
Indaial
Itajaf
ltaiópolis
Jaguaruna
Laguna
Lages Eleito Prefeito de Blumenau
Mafra
Palhoça O Sr.. Hercilio Oeeke
Porto Belo 14 pessoas feridas
Porto União Terminou a apuração das eleições
Tijucas naquele Municipio NOVA' YORK, 19 _

'

Municipios onde somen- .

Um trem de passageiros IQUDdada parte da

te säo nomeados pelo B�UMENAU, �g- - Café FIlho 790 da estrada de ferro cen- cidade de Marcelino

Governador Te�mlDou a apuraça!> .d�s Selador traI de ,Nova York, cor- Ramos

Florianopolis .

elel()oes neste mUßlc!plO Car.los Gomes 5.019 rendo a 110 quilometros _

São Francisco dó Sul apresentando o segumte Nereu Ramos -3.424 a hora, descarrilou hoje PORTO ALEGRE, 18

Municipi08 onde somen-
resultado: no centro da cidade de - Noticias da cidade de

te haverá eleições em Presldenle Soternader Oneida. O desastre é a- Marcelino Ramos reve-

l 9 5 2 1· V 4.'145 Irineu Bornhausen 5.012 tribuido a uma,porta de Iam que o lUo Uruguai
Ge�u 10 argas U k d ã d á t b d d

.

Guara Mirim Eduardo Gomas 4.264 do Dee e 4.494 aço e um vag o e car- est rans or an O.lOun.

Ituporanga Cristiano Machado 1.lß'02, "

riefena ga, caida söbre as linhas, dando ti. parte baixa da-

Taió poucos momentos antes. quela cidade. Numerosas

Tangará
João Mangabeíra. HerOlho Deeke 4.004 Morreram o maquinista �asal!l de Marcelino Ra-

Turvo.. Vlce-Presldenle ,

Guilherme Jenst\n 2570 e o foguista, e pelo me- mos ja foram submersas,

Rio Gapinzal Odilon Braga 4.351 José Ferreira 2.490 nos quatorze passageiros .sendo vultosos os preJui·
Piratuba Altino .Arantes 2.631 Votaram 9.757 eleitores.·f ram/hospitalizados. .

zOS.

Desastre de trem fald trBnsb8rdBn�1
I Ril . UrUluai

Araranguá
Biguaçu,
Blumenau

,
Bom Retiro
Brusque
Caçador
Camboriú
Campo Alegre
Canoinhas
Curitibanos
Ibirama
Jaraguá do Sul
Joaçaba

. Joinville
Nova Trento
Orleães

Rioido Sul
Roueio
São Bento do Sul
Timbó ..

Tubario
Urussanga
Videira

PSI

Araquari
Campos Novos
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CORREIO DO POVO 2DOMINGO, DIA -22·10-1950 -

o Doulor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc•..

FAZ RABER aos que o presente edital de ci

tação, com o prazo de trinta días virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por parte de Quimica In
dustrial Brasileira S. A. foi' proposta, neste Juizo,
uma ação executiva, contra Otto Eugenio Mey, e

como esteja ausente desta comarca, em lugar incer
to e não sabido, conforme certidão passada pelo sr.

Oficial da justiça, pelo presente edital cita o mencio
nado devedor ou a quem lnteressar possa, para
dentro do prazo mencionado, alegar o que tiver a

seu direito, ficando, outrossim, citado' pera acom

panhar todos os demais termos da cause, até final,
sob pena'de revelia, tudo de conformidade com a

petição inicial do teôr seguinte> Petição - Exmo sr.

Dr. juiz de Direito da comarca. de Iereguä do Sul
Quimica Industrial Brasileira S. A. por sua repre
sen tante Buschle & Lepper Ltda. e está por seu

bastante procurador abaixo assinado advogado bra

sileiro, solteiro; com escrítorlo a Rua Mal. Deodoro
da Fonseca n. 136 na a Comercial Ltda., onde rece

be evíeos e citações diz que é credora de O t t o

Eugenio Mey, brasileiro, solteiro, comerciante, resi
dente e domiciliado nesta cidade de Iareguä do Sul
da importancia de Cr$ 7.937,00 (sete mil novecentos
e trinta e sete cruzelros) como provam os documen
tos anexos já vencidos e não pagos; Que o devedor
não tem querido pagar ao suplicante nem o capital,
nem os juros que assim sendo vem se propor e pre
sente ação executiva autorizada pelo artigo 298 item
12 e 13 do Codigo do Processo Oivil .- Requer por
tanto o petlclonario a V, Excíe., se digna mandar
citar o referido devedor para que. pague dentro de
vinte e quatro horas a mencionada importancia de
Cr$ 7.937,00 mais lurosrcustes, honorarios de advo
gado do requerente 'ou nomeie então o requerltes
bens que são de sua propriedade:a) Uma bicicleta
Husqwarna N. 149.612 chapa n. 9, b) Um tacho de
cobre e um motor de 2 U. P.; bens que serão exe

cutados índependenre de novo mandato ficando des
de logo sltado o suplicado para dentro de dez dias �!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��.

a contar do mandato cumprido, contesrar a ação
e acompanha-Ia até final sentença tudo sob pena de
revelia dando a presente o valor de Cr$ 7.937,00
pera os efeitos fiscais e nestes termos. P.' Deferi
m ento.- Iaragué do Sul, 25 de Agosto de 1950.- a)
Hercilio Luz Filho '.- coladas estampilhas estaduais
no valor de Cr$ 3,50, devidamente inutilisadas).
Despacho'. Cite se por edital na forma da lei, lera
guá, 21-9·50. Ca) Marcondes. - «E para que chegue
ao conhecimento de todos, .mandou expedir o pre
sente edital, que 'será afixado no lugar de costume
e publicado pelo jornal local «Correio do Povo»'
Dado e passado nesta cidade de jaraguá do Sul,
aos nove dlas do mes de outubro do ano ce mil
novecenros e cinquenta. -Eu, Ney Franco, escrivão
o subscrevi .- (a) João Marcondes de Mattos, Juiz
de Direito da comarca- Está conforme o original do
que dou fé.- I

jaraguá do Sul, 9 de outubro de 1950.
O escrivão

Ney Franco

r··:rr·Ja_duflitluflr::#-' MI LHOESOALÇADOS .

�
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DE P�SSOAS TEM USADO COM

I R G'O
'

I.
BOM RESULTADO O POPULAR

.

I DEPURAT,IVO,

ELIXIR 914
.

A SIFILIS ATACA TODO O' ORGANISMO

Edital de Citação

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

,LOMBßIGUEIßA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensá purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

,

ME o n. 1, 2, � e 4
,Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUElRA
•

MllfAIfCORA para o seu tilhinho.
f um produto dos Laboratórios Minancora

- ]OINVILLE-

•

PRODUTOS DA:

IlDld11illstrlia (1te Calçados
Goscllil Irmãos §o A�

CAIXA POSTAL, 11

t JARAGuA DO �UJ,. s. C8t8ri:JaL.. --tP_ n,
-.

np, , IIVIIV ,

Vende.sePARA FERIDAS,
E C Z E MAS Um terreno com 45

, 'mil metros quadrados,
I·N F L A M A ç O ES, inclusive casa, planta-
C O C E I R A S ,

ções etc; sita no lugar
Três Rios do Norte;

F R I E I R AS, Tratar com o propríe-
tario sr. Eduardo Hahn

ESPINHAS, ETC. ou com o sr. Carlos
M e i e r. Tres Rios do

II @!®@!®@!®�@!®@!®@!@)@!®@'?®®Y@)�@f@)(§1 li Norte.
-

�-----------------

Encontrarn alivio imediato com o uso do �

I Incompápavel ,@I

I Pl!ilßfül dI! . nogieß PI!IßII!Iß� i
@) O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL �it®@l®@.i..®®l®®l.®®l®@l®��@l®®i.®@l.®®i.®@,1S
5f:f����
Vitorio Lazzaris'

NUNCR EXISTIU IGURL

AUX. TRAT. SIFILlS

,

fMIIK Df B06UfiRATODAS A.S MOLESTIAS DO

Correio �o Povo
Bua MI. Deodoro •. 136
Telefone t!. 39 - C. Postol, 19

!! JARAGUA DO SUL li
Máquinas para cortar ii Santa Catarina licabelos bem como nava· ii ' ::

lhas de procedencia Alemã II ASSINATURA ANUAL II

aéaba de receber a CASA ii e-s 35,00 ii
REAL. ii ii
Defronte ao eine Buhr g GERENTE H

H PaoUno Pedri ii
�:::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::��!!::::::::::.ji

LojR e

EXPOSiÇãO:.
'f a b r i c a :

Avlin. Getolio Vargas, 79 Boa Domingos da Kova sln
J A R A G U A DOS U L -X- s A • T A C A TAB I • A

FRACOS E ANÊMICOS I

Sociedade Grafica Avenida Ltda,
Av. 'Getulio Vargas N. 350

••••••••••••• o- •••• � _ •• _ ••••••• • •••

ii Fabrica e Beneficiamento de Moveis

� Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans. .

Colchões e �strados para Camas, Etc.
Execute-se serviços de estofamentos em:

;!�J- trolíos, onibus, automoveis etc.

.·ii.��lmIi���m

Tomem:
.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com lIiLo us:

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulose

- Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
It UM· GERADOR ÓE SAÚDE.

Belíssimo s o r timento,
para qualquer estação
do ano, com modêlos

para todos os gostos,
recebeu e oferece

,A Comercial Ltda.

-Ó,easa '1- Sal81
Rua Mai. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas, curtas e Ultra-curtas
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização

I- Raios Intra-vermelhos. e .azuis. '

:�!:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:�:::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::,\

II L A V AR B E IVI ? II
:: Pois sim! Sb se fôr com produto da II

II fabrica Apolo! II
:: Os produtõs da II

,!.I
'

FABRICA DE SAHIO "A P O LO" .1.1de propriedade de Henrique Teodoro

.:l.:! Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ;i.�:!!pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

.1.1 ����i!�net�pe�::�dO de fabricação e uma

I�.�As marcas "ApOLO" e "ROMMEl/', são '

',1,1 encontradas em todas as boas casas do ramo. ::11::Pedidos ao fabricante

t:��,::::���!!��.!�!�::,:�:,::J

Advocacia - Contabilidade - Seguros
o Planos econômicos e contábeis de en

tídades comerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econômicos. '

, o Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

Legalízação - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Imposto de Renda.

o Fuzões, encampações e alterações so
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so
ciedades .: Aditivos de contratos ,. Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos às fuzões,
encampações, alterações e modificações sociais.

.

o Distratos sociais - Cancelamento de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos às liquidações.

o Perícias judiciais e extra-judiciais - Re
visões e Parecer - Assistencia técnica contábil,
jurídica e fiscal.

o Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças ... Serviços comer-
ciais em geral.

'

o SUB-AGENTESDA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo - Transportes - Acidentes Pes- 'Isoais e do Trabalho - Automeveis - Respon-
sabilidade Civil - Fidelidade.

"

Bua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAGUA -00 SUL -- III-==FR::Iul·:=I=�::IE:I··A=�=ED::::::O··DIC�=A=IIS=E=-N::-=.=s==-l

L8ranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- .�ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

ro_ Calál� O••lrado �L==LE=-.�,P.=O=L=I;J=0::llS.=E=I=D=E::::IIL.I.c:=C=o":UIEP=á=:::iii
�t8!ft��.1Ji8.�a:��
I��riGa U� F�rram�nta� MriGol� I

.

DE �
PEDRO BENGEL" '�

Estrada Jaraguà Esquerdo

JJARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas

b
agricolas pl?ra uso de lavouras, como:

JMachados. Enchadas Foices etc. '

viço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido
. �����'íM!�_

Dr. Waldemiro Mazureehen

o Fipdo, o Baço. Q Coração, o
estom.go, os Pulmões, a, Pele
Produz Dores no. O••os, Raurna•

tlsmo, Celuelra, Queda do Caba
'0 Anemia, e Abortos,

Cchsulh ° médico
.tome o popy.lar dapurativo

ELIXIR 914
Inofanslvo ao organIsmo. Agrada.
val como um IIc6r. Aprovado co.

mo auxiliar no tr.tltmento da SI
FILIS. REUMATISMO da mas.

ma oricem, palo D:- N. S. P.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA -22 ..10';1950 --.,.
3

pela presente, fica pró"
toldo terminantemente, o

REQUER IMBNTOS DESPf\CHF\DOS o transito ou trabalho em

terras de minha proprle-
849 -- Afonso··Floriani _ bras. 'licença fazer re dade sern meu expresso

presa d'água em sua proprtedade, a estrada Ribeirão consentimento.

Grande do Norte. Idem. Não me responsabiliso
885 - Aleixo Dellegiustlna - bras. licença exe- pelo que possa acontecer

��r�n�rn�lmae��ma�����, a�aqu���rde reç�- _

Elisa Stein, nesta cidade. Idem. ter essa minha determl-
886 - Sebastião José Pelxer . bras. transf. nação,

imp. terreno sito a rua 15 de Novembro-Corupá, Idem. Es tra,da Bom p la nd

887 - Aifredo MUller - bras. transf. lmp. ter- (Corupà), 25 de Setembro Oficiais de seleiro que
reno com a área de 246.300 rnã., sito li estrada Gua- de 1950. saibam costurar bem a Ö Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
raluba-Corupé, vendido a Adalberto Liesenberg. Idem. Henrique Schleuel mão. Paga-se bom orde· Direito da comarca de Iaragué do Sul,." Estado de

, 888 - Alfredo Müller . bras. transf. imp. ter- nado. Santa Catarina, Brasil, na forma da lel, etc ....
reno com a área de '153.100 m2. sito a estrada Gua-

------·----'1
Informações cem o sr, TORNA' PÚBLICO, de acordo com a lei que

reíube-Corupé, vendido a Irmgard Liesernberg. Idem. JORGE VIERHELER em Carlos Ehlerr, filho de Guilherme Ehlert e de loanna
889 - Alfredo Müller - bras. transf, irnp, ter- Jaraguá do Sul ou em Ehlert Buttendorf natural da Alemanha, com 82 anos

Jleno com a area de 19õ.tOO m2. sito a esttrada Gua-

I
Blumeneu a Rua João de idade casado' lavrador, resídente no lugar R i o

raiuve- Corupá, vendido a lrmgard
'

Liesemberg. Id. É UMA DOENÇA GRA.vlsSIMA Pessoa,' N ..
90. Cerro. de'sta Co�arca, desela renuncia.r a sua. nacl-MUITO PERIGOSA PARA A FA·

889 - Alfredo Müller-bras.- transf. i�. ter- MiLIA E PARA A RAÇA. COMO Iíd d de orloem afim de obter a cídadanle bra-
,

UM BOM AUXILIAR NO TRATA. {:��,
•••�}'••

4····:··:1
one 1 a e e;'

•

reno com ár�a de 19õ. 100 m2., sito á estra Gua- MENTODÊSSEGRANDEFLAGELO = = sileira, por meio de titulo declaratorlo, tudo de con-

rajuva - Corupá, veudido a João Hutte > Idem. USE O = Produtos = formidade com o disposto no artigo 60. da lei n. 818
890 - Alfredo Müller-braa-rra nsf. imp. ter-

. �� B I de 1H de setembro de 1949 .: qualquer cidadão po-
reno com área de 135. 250 m2.. sito á estrada Gua-' t=AN TARTICA=i derá apresentar inpugnação que tiver, no prazo de
raiuva-Corupé, vendido a Guilherme Beier. Idem. A SiFILIS SE APRESENTA SOß

l� i1 (10) dez dlas, contado ne forma da. lei. E pera que
891 - Francisco Moréttl-brea-trensf. imp. INÚMERAS FORf)I1AS, TAIS COMO:

:. : chegue ao conhecimento de quem mteressar possa
terreno 'com área de õ.600 m2.,silo á estrada São �;�::6;�SL�� �Bebidas Boss Lida.; mandou o juiz expedir este edjtal, que s��á. afi�a�o
Ioäo-Corupã, vendido a Mario' Floriano. Idem. ES P I N H A 5 � =� no lugar de costume e publicado pelo.Diérlo Oflclal

892 - Afonso Feiler-bras.-transf. imp' ter- F iST U L A 5 : -:.: ••.:.:. ��:;. ..:.::·.·�:i do Es t a d o e imprensa local «CorreIo, do Povo».-
reno com área de 15.000 rri2.,sito á estrada São João, Ú -L C E R A 5 Dado e passado nesta cidade de Iaraguä do SUl, ao�
Corupá, adquirido de Leopoldo Horstmann. Idem. � � � � � : � Aluga-se vinte e seis dlas do mes de setembro do ano d� �II

89õ - Irmgard Bach bras.- licença estabele- D A R T R oSUma chacara com casa novecenros e cinquenta> Eu, Ney Franco, eS�rlvao
cer-se cnm Generos-Allmentlclos, á estrada Rio No- MAN C H A 5

nova a vinte minutos do o subscrevi. (a) João Marcondes de Mattos, JUIZ de
vo-Corupä. Idem. OI EliXIR DE NOGUEIRA"; centro. Tratar na Oficina 'Direito da Comarca .- Está conforme o orlglnel, do

864 - Henz Bomholdt-bres. licença mandar CONHECIDO HA 71 ANOS ! E. S. Bendhach, Rua Mal que dou fé.
,

.

íazer pintura sua casa, á rua Iaregué, ne vila de , �&�SE EM rÔD" .::'.::':.••.' Deodoro 84 fundos. [aragué do Sul, 26 de setembro d� � 950•.
Corupá. ld�m., '. O escnveo

:::s�::��:::vªi��1�Iª1��:':����;:�� A !:'�:�;g�;��g��;'�!��� Illil�l:f"r..=r;5-���sua certidão de casamento. Idem. (SOBRADO OTO WAGI\IER) ...
. � IJ � Maleitas, Tremedeira ...

868 - lnduslrla & Cnrnerclo W. Weege S.A. OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo- III � CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ I�
Firma bras.- rransl. irnp. oemlnhäo vendido a Ärt':lr veis, 'Maqulnas, Caminhões, Automoveis etc. - - iii
RistoW. Idem.. Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvalade, Gesso,' Zarcão, I� "Oapsulas Antlseecnlcas III

899 - Adolfo ôrrelow-bres, licença construir Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina ...

IIIcasa em alvenaria em sua propriedade, á estrada, pera tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce- III Minancora" ,O
Rio Cerro, neste distriro. Idem. I ra e Oleo para Soalho, Massa pare Janela. III IR900 - Alfredo ôteellng-braa-Ilcença fazer MATRIZ: Rua do Principe. 848 _ JoinvüJe,. . Em - Todas as Boas Farmaeias III
reparos eu sua casa. á 'rua Benjamim Constant, nes- LIDER .DO COMERCIO DE TINTAS 11'1'1" É MINANCORA m
ta cidade. Idem.

----- _'':_'-
...

um produto dos Laboratorios ...

truir �a:�ld;m!â::::'°e�O��!i��;;rl;����;� ��t�:: ��I�B- � ;L!:=:!_i�inV��11 �i!!:����:i-EI=!!J
da Iaragué-Ésquerdo nesre distrito. Idem. Ce so ranco _ �

..,
..:: :\902 - Albercht Behling-bras.- licença cons- DESPACHANTE ADUANEIRO i
==

�&. :v. e
..

trUI'", galpa-o em sua nropriedade. á rua Mal. Deodo
. ii V � ßR � ii

... SÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina ii ii
ro da Fonseca. nesta cidade. Idem, Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO» - Telefone, 103 ii

_.•aE'la. ai ;A"G...aJ..�ãll'a ii
. OOõ - Paulo Papp-bras.-Iicença construir

.

Rua Babitong,jl, 23 - Edificio Pr6prio ii I'fiNgl!lal!llAR 51? �VI�'h1�"I!lt'IA��vai3 i!
puxado em sua casa, á rua Barão Rio Branco. nes-

/

1.=.1 oferecp: l.l.!ta cidade, Idem. ,Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
M604 - Vogel & Trapp-firna brds.-Iicenç� es: exportação para o exterior e dentro do"país, transito,!! C Leopoldo ey ii

���e,���r��ccoop�o 'ô�r�:�I�ve�:!�f:!��a ��da�e�taI13�ln� l:��!i:�l�i:i�:�ft�i�::Z�::�?:!�J:f;�:re��:��f� lt::���:::�;:::::!�::��:���:::�:�:�:�:�:�:::�;::���;:�::::��::��:::�����:���:�:��:�:��:��::JJ
910 _ Generoso Bon-bras.-trdnsf. Imp, ter- de uma organização perfeita com escrit6rio e técnicos.

reno com a área de 2.975 m2., sito á rua Rio Bran

co, nesta cidade, venaido a Helmuth Neumann. Idem.

911 - Faustino P. Costa· bras. licença
construir casa de madeira no terreno de Maria Beyer
a rua Almirante ,de Barros, na vila de Corupá. Idem.

912 - João Minatti, bras. transf. imp. terreno

com a area de 150.000 m2., sito a el)ll'ada Isabel

Corupá, vendido a Helmuth Gesthmeier, Idem.

91õ - João Minatti - bras . .traust. imp. terreno

com a area de 150.000 m2., sito a estrada Isabel-Co

rupá vendido a Henrique Gesthmeier. Idem.

914 - João Minatti - bras. transf. imp. terreno

com a area de 75.000 m2., silo a eslrada Isabel-Co·

rupá vendido éI Rudolfo .Gesthmei.er. Ide"!1'
915 - João Minalfl - bras. Iransf. Imp. terreno

com a area de 375.000 m2., sito a estrada Isabel-Co
rupá, adquirido de Teodoro Geslhmeier. Idef!l'

916 - Erich Brososwki - bras. transf. Imp. ter-

ren com a area de 50.000 m2., sito a estrada Isabel·

Corupá, adquirido de Oscar Bruch. Idem.
.

917 - Augusto Brosowski· bras. tr,ansf. !mp. ter

reno com a ár�a de 50.000 m2., sito a estrada Isa

bel-Corupá vendido a Oscar Bruch. Idem
918' - 'Pascoal F. dd Silva-bras. Iic�nça estabe-

lecer-se com fabrica de cadeiras, à estrada Isabel-

Corupá. Idem -

.

'

919 - Afonso J. Adam-bras. IicenC"a estabelec�r
se com Empresa de Transaortes de cargas, no diS-

trito de Corupá. Idem
.'

920 Antonio P. Soares-bras. t'ransf. Imp. terreno

com a área de 955 m2. �i10 à rua Hercilo Luz, na

vila de Corupá. Idem"" . "

.

921 • João Lux-bl\as., transf, Imp. terreno com a

área de 102>.487 m2., sito a estr�da Ped.ra de Amolar,
Corupá, vendido a Miguel Scwlrkowskl. Idem

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 19 de Julho de 1950. .

ADEMAR M. SILVA

rr�f�itura Muni�i�al U� Jara�uá �O �Ul Proibição

Precisa-se

Dispõe de páteos para dep6sito de madeira jnnto ao qua·
dro da Esta�o e nos trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para dep6sito de mercado·
rias em genl, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras,
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras

LDespaChante
das principais firmas do Estado e
dor F.stados Vizinbos.

�.����������

i -

I
I

Escriturario "M", pelo Secretário

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Na Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

.ESTOMAGO
INTESTINOSti>

Fastios, Az ia, Vom itos,

Pesadelos, Indisge.stões,
Colicas do Figado.

Gates, Di gestões Penosas,
Oôres no Esfomago, MAo

Halit01 Retenção de Bilis.
_" -

Vende-se em toda parte.
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COITRA CISPA,
OUEDÀ DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CABELUDO.
Tö'NICO -A.PILAR

POR E)(CELENCIA

Edital

r=Au��::�������!��:=A�=l
II - �!i�=1f.�.m - JAsx�t��i���g· ii
:1:1. _Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes :1.1,'Lavagerr" - Lubrificação - Carga de Acumu·

li ladares e Consêrfo de Pneus. H
li Esta oficina está instaláda �m condiçôes ii
ii para efeluar qualquer serviço de consêrto ou !!
ii reforma em seu automóvel ou caminhão bem ii,

ti\�:���jl�:�:�!��:��::��:�:�,:.:J
Negócio Ocasião

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 Emilio Carlos louràan

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dulceo Lenzi'
Aniversaria-se dia '26

do, .corrente o jovem
Duleeo Lenzí, incompa
ravel elemento da S., D.
Acarai.

"

Ao ilustre esportista
por certo será muito fe
licitado, e «Correio do
Povo» também deseja
llre. p.or tão exausta data
mqttM Ielícídades,
...............

-.
.

.

piretor: :ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
'

CAIXA :�O�tTL, 19 .:;' ,�dministração: Rua Marechàl [)eodó_!"o d� Fo�s�ca, 136 - Fundado em 191�' - TELEFONE N. 39

ANQ XX;KI ,- ·.JÂR�ÇiUÁ DO SUL Domingp, 22 de Outubro de 1950 SANTA CATARINA N°. 1.614
,

fIP -

-

' '. ",,�'
J·únta de Alistamento Militar R [ nl Q Ton 'e I \I.I,l �la, brasileira, solteira,

Jaraguä do Sul C I d S e' [11 l) nu V doméstica, domiciliada e
Aniversarlo.s: � Aniversaria an o a er Ja

residente neste distrito,
A Junta de .Alístamento Militar' de Jaraguä em data de amanhã a Qualquer descoberta Irene P. Günther Oticial do á estrada Itapocuzinho,

do Sul, pede o comparecimento dos cidadãos senhorita Maria E. Klein cientifica no terreno da Registro Civil do 1° Distrito filha de Jeronymo 'I'ho
abaixo relacionados afim de resolverem assuntos filha do sr. Leopoldo arte de curar é ímedía- da Comarca Jaraguá do Sul. maseHi e de Theresa
de seus interesses. (Certificados de 3a. categoria Klein. Dia 25 faz anos a tamente noticiada pelos Estado de Santa Catarina Brugnago Thomasellí.
e de isenção definitiva). menina Eni Maria filha órgãos técnicos de di- Brasil.
ArmeJindo Lazzaretti. Afonso Gaedke, Albrecht do sr. Germano dos San- divulgação em todo o

'Faz saber que comparece- Editaln·.2.S63, de 18-10-50.
Kluge, Antonio Chimelli, Adolpho Auerbach; An- tos, professsor em Rio mundo. Assim sendo não çam no cartorio exibindo os Manoel Felipe e

tonio Zimmerma1l.n, Affonso Bartel, Alfonso Henn, da Luz. Na mesma data merecem fé os anúncios documentos exigidos pela lei Josefina Ramos
Anesio Gonçalves, Antonio Fodí, Alfredo Dorn, a Vva.Dona Rosa Lalíln, de curas fáceis, rápidas afim Je se habilitarem pau Ela, brasileiro, solteiro,
Athanyr Píaz, Batista Vergílío, Bruno Rutsatz, residente em Nereu -Ra- e extraordínárías para

casai-se: . operado, domícílíado e'
Eduardo Arbeit, Erwin Laube, Pincegher, .George mos. doenças graves ou con. Bdí I 2861 d 105' residente neste distrito,
D H· R I' F

.

J'
Y tte n.. ,'e 12- - O a estrada Morro da Boaenck, artwíg amthum, gnacio OdI, oão Dia 26 o sr. Moacyr Bor. sideradas incuráveis,

Lourenço da Silva, José Lux, José Oorreia da ba. Dia 27 a Sra. Linda priucipalmente quando Conrado Gasehe e Vista,' filho de Manoel
Silva, Leopoldo Quentin,.' Leopoldo Lange, Leo- Bleich, profesora em Co- tais curas sejam desco- Ellsebeta Mueller Felipe e de Candida Fe-
poldo Tescher, Lino Bersan, Oswaldo Zeefeldt, rupá e a sra. Hilda da nhecidas da classe mé- Eie, brasileiro,' solteiro, lipe. .

.

Oswaldo Kihl, Rudolfo Borch. Rudolfo ZiehlsdorH, Silva. Dia 28 a senhört- dica.' lavrador, domiciliado e Ela, brasileira, solteira,
Vidal José Maestri, Valerío Gretter. ta Fldelía Lenzi filha do A cautele-se contra residente neste distrito em domestica, domícílladae

sr Giardini L Lenzi re úncí dá' leraguaslnho, f i I h o de residente neste distrito.
J.A.M. de Jaraguá do Sul, 14 de outubro de '1950. .

"

,..' • � _

-

an ncios
:

e curas r pi- to d'M d Bsídente em Bíbeírão- das e extraordinárias pa- João Gasehe e de Maria a estra a orro a oa

Valdemar Grubbe Grande de Norte ra doenças graves ou Wolf 'Gascho. VIsta, tíína de Francisca

P ld t d JAM'
'c- ' •

á' P EI"', brasllelra, solretre, Ramos e deMaria Ramos.
-resr en e a . . . Casam-,Ios: Realizaram- incur ve!s. rocur� sem,- U u

lill édl d domestica, domiciliada e E nara que chegue ao co-
--------------------

se ontem na sala das pre oUVlr.Q m co, e
h" d d d

.

f S N residente neste distrito em n ecimento e to os, man et

audiencias os seguintes sua con iançe. ---
.'

Garlbeldl, filha de Fran- passar o presente edital que
casamentos.' Arthur Steí- Em 17-10-50 , bli d I'cisco Mueia' e de Elisa- sera pu ica o pe a unpren-

. lein com a Srta. Engi bete WeiHer MuéHer. sa e em 'cartório 'onde será
A. Friese Emil Gaedke.] ., lOSSEU IRONomm, ·aiixado dUlank 15 dias .. Si

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de Direi- Com a Srta Rosa A. C. VI' 1IB8 [II:OIOTIOO I In d J
•

to da Comarca de JaraO'uá do Sul, Estado de Santa Zilse e Alitor Volkmann ,11·' :L' ,

,

. '.
' Edital. N°. 2.8ö2, de 50 .

a guem soaoer e a gum Im-

G (IllVII ....) .. pedimento acuse-o ':pua os

Catarina, Brasil, ne Forma da Lei, etc.
.

com a Srta Ruth Mahs. GRANDE TONIOO ADHEMAR SEIBEL e tins legals ..�
Torna Púpllco, de acôrdo com a lel, que Ma- ARNICE THOMASELLI IRENE PEDRI GUNTHER

ria Horst, natural de Dresdem, Alemanha, nascida Oficial
em vinte e sete de setembro. de 1886, filha legitima R d

- Declaração Ele, brasileiro, solteiro, ---------
dos falecidos Ernst Trangott Horst e Aulda Tromm- ama, e aipi� mecaníco, domiciliado e

B I f t b Iler Horst, doméstica, residente e domiciliada nesta cu- Eu 'abaíxô assinada residente ná' cidade de () as p. u e o

marca, a Estrada Irepocú, desele, renunciar a sua na-

. A fecularia Rio Molha S/A., Anna.' Papp," residente J.oinvile.' á ru� Alagô.as, 'd�s m,elhores..marcas V.S.
, estabelecida nesre munici-· f Ih d L

.

Id S b I d d Iclonaltdede de origem, afim de obter. a .cldadania nesta
.

cidade declaro I o ,e , eopoi o e,l e PO era a quinr pe os me-

brasileir�, por meio, de. titulo declá��tório; tudo de ���;aáa��t��1e�e�!�d��lhua, por est� me.i� que as e de 'Dalila do Carmo nores preços na

c�nf�l'mldade com o dlSPQstO, nQ,_arugo'6°, § 2°, da esrã distribuindo graiUi- acusacoes feIta!, c�ntra Seibe!. CASA REAL
lel nu�ero_818, de !8 .de 5etemo�ro de 19�9.- Qua�· tamente rama' de ai im as srtas. FranCIsca SO'!1
(Juer cldadao podera aprese�.tar Impugnaçao' que· tl-' ara pl�ntação.,.,,'

p
" za. e. Asta .;R�1nhold n�o

ver, no prazo de dert (10), dJas,,�ont�do na JormiJ da p
,

. .�i _

' são verdadeiras. ,'.
'.

lei. B para, que chegue ao ..cönhe�jmentp de quem
Ad'ollo EmmenJoer/er Jaraguá·. do Sul, 19 de

interessar póssa, mandou c:> Jqiz eJ'ped'ir 'este edilal, Direlor Outubro. de 1950;
quê se'rá afixado no lugar costume as portas do "

. ,

{, O Doutor João Marcondes de Mattos. Juiz de

Forum e publicado pelo Diário �Oficial do Estado e A�NA PAJ;>P Dif:�jto dd comarca de Jaraguá do SMI, ,estado de
.

"

I I "C'
, Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

a lmPransa oca orreio do Poyo" .,. Dado e pas- ��.' TORNA PÚBLICO, de acordo com a lei quesado nesta cidade deJaraguá do Sul, aos vinte s.eis (ure seus males epoupe' seu J
-

R d 'It 'C I "M' hk' t' b assinadias do mez de Setembro "doano de mil. nQvecltntol'l bom 'dinheiro comprando na
oao

.

u O o.
.

ar os. ,ISC a, que am em se,
"

e cincoenta.- Eu, Ney Franco, escrivão., o suhscri- João Mic"hk� OU João Mystka, filho de José Mischka

vi,� (a) João Marcondes de Maltos. Juiz de Direito 'FA,RM�CIÀ NOVA e de Berta Luiza Johanna Mischka, 'natural da Ale-

da comarca.-"Está cO.nform,e o oriO'in.,al, do que dou fé.- manha, COfll seteOfa imos de idade, lavrildor, resi-

J
.,

d S I
to de' ROBERTO .' IroRST� dente no distrito de Corupá, desta (1omarca, casado,

aragua ou, 26 de Setembro de 1950. .

deseja' renunciar a. sua nacionalidade de orig�m, afim
O E' . - a que dispõe de maior sortimen- I'. scrlvao to ná praçá e oferece seus arti de obter a cidadania brasileira, por meio de t i i u o

I E Y f R A. C O Bolos gas á preços vantajosos. declaratorio, tudo de conformidade com o disposto

mais. fôfos Rua Mal. Deodoro, 3 _ Jaragua no a r t i go (lo. da lei· nO. 818 de 18 {je setembro de
I 'J \, 1949 .- qualqUer cidadão poderá apresentar inpugna-

ção que tiver, no prazo de (10) dez dias, contado na

forma da l.ei. E pard que chegue ao conhecimento de

28. rodada do quem interessar ,possa, mandou o MM. Juiz expedir
êste edital, que será afixado no lugar de costume e

Campeonato da 2a. publicado pelo Diário Ofitial do estado --e jornal 10-

Divisão 3a. zona.
cal «Correio do Povo»: Dado e passado nesta cida'-,
de de Jaraguá do Sul, aos vinte e seis dias do mes

i Ern JARAGUA do SUL de setembro do ano de mil noveceli,tos e cinquenta.·
I

Acarai x Seleto Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi.- (a) I o ã o

Marcondes de Mattos, Juiz de DireilO da Comórca .

ESlá conforme o original, do que dou fé.- '

. Jaraguá do Sul, 26 .de setembro de 1950.

o Preceito ,do Dia

L E I N� ,5
,
Abre crédito especial

O sr. WaIdemar Grubba, Prefeito Municipal
de Jaraguá do ,Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os bábitanies deste Mu
,nicipio que a Câmara Munfcipal votou e eu san-
ciono a seguinte lei:

-

Art, 10• - Fica aberto, por conta do excesso
de arrecadação do corrente exercicio, um crédito
especial de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros),
para' atender as seguintes despesas com a inàqui-
quina Motoniveladora:- "

.

a) - combustfvel e lubrificante Cr$ 11.000,00
b) - gratificação do encarregado

.

do serviço (Operador) Cr$ 5.000,00
c) - conservação da Motonivela-

dOra � Cr$ 4.000,00
Art. l°. - Esta lei entrará em vigor na data L

de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

'

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 10
de outubro de 1.950. '

Bolos
mais macios

'"

(ass)-_ Waldemar Grubba

Prefeito Muuicipal '

CORUPÁ,
D. Pedro. x Estrêla

GUARAMIRIM
Avai x Baependi

O escrivão
IEY fRAICo

Bolos
mais creSCIdos

Declaração
Eu abaixo assinado Vi
gand Isberner declaro pelo
presente que não são
verdadeiras as palavras
que proferi contrd a .fami
milia Bruno Schmauch.
Estrada Schroeder 10

de Outubro de 1950.

Vigand Isberner

II Dr. Re�ato �alt9" .11,ii M É O I C Oii n-
il ii

·.ii.· c CIRURdGIÀ Gf,�RALt E ESPECIALIZADA II
om cursos e aper elçoamen o no liii Rio de Janeiro. São Pulo e Buenos� Air.es. =1

!! Doenças de S�nhoras - Pârtos - Clínica< li
ii .. Geral de Adultos e

_ Cliänças. ii
ii consultório e Residencia: - ao lado da PrefeitUra Municipal. ii
'1=;.' J dTELSEFIO NE

S·
3

Cata i ii
ii aragoá O O - ta. r oa ii

I
• •

re�oménda:-se para hospitais, eolégiõs,'etc .., pela su, quaIfdadê desinfetante:

-:,�6Ã�yIRCfAt
•••

ESPECIAlIOÀDE

� Sat1blãlo (Marca Registrada)

Virgem' Especialidade
t

•

da ClAo' WEIlEt � HNJD)[fSIlllAl = JohllvUlie
,. .' �' .�
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