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RALASSISTENCIA
Foi formada em Floria- da cultura agrícola e in- ceu a cultura e conse- rão apurar. que trabalha rnais de 50

nopolis uma comissão pe- dustrial ali desenvolvidas. quente colheita. Açucar, Outra produção que anos pera ter um lote de

ra orientar em todo o es- Era de dizer-se "já em 1940 produzia Santa tem cifras destacadas na terras e uns trinta mil

tado as organisações das vai tarde", mas, como diz Catarina 65.938 sacos, exportação, é a dos lati- cruzeiros de economia, o

Associações Rurais, crea- o ditado, "antes tarde do em 1941, diminuio pera cinios. que os outros põem no

das pelo decreto n. 8.127, que,nunca", mãos a obra. 61.752; em 1942, 61.580; Ela está ainda em es- pé de meia em menos de

de 24 de outubro de 1945 Com exepção de pou- em 1945, 45.251 e 1944, cala diminu1'tiva. . 6 anos, com menos tra

pelo sr. Presidente da Re� cos produtos, a produção 30.235: Do que valem preços balho e passando vida
,

publica. rural tem dlrninuido
'

no Não sabemos se o fa- compensadores se não folgada.
Até que afinal deita-se Estado. tor do decrescírno foi a existe o produto. E preciso ter em vista

uma vlsta d'olhos a 'zona Ainda a pouco o Dire- restrição do Instituto ou Dizem que o nosso la- que, pera amealhar uma

rural (oxalá que não seja tor do Instituto do Mate a diminuição da cultura vrador nada em ouro. economia de rres dezenas

com intuitos pollricos), declarou que poderlarnos da cana, mas, os orien- Comparativamente com de contos de reis, o la

pare defeza de seus mo- vender muito rnais, . mas redores da' politica econo- outras atividades ele não I vrador trabalha rnais de

radores e, paralelamente,!!lnão havia, pois decres-jjrnlca do estado, o deve-(é)passa de um pobretão,@trintaanos,desdeonas-
tU'

cer do .dia até o

cer.

escure-

Come pão de milho,
raramente manteiga, não
vai ao cinema ou ao bar;
duas ou rres vezes a um

baile, onde toma uma cer
veja.

Compra um par de sa

patos cada 5 ou 10 anos,
e a maioria, só vestiu
um terno de casimira no

dia do casamento.

Eles constroem a sua

casta o edifício' escolar e

I a capela.

Quando passarn dos
40 anos, tem os dedos

encarangados, somente

abrindo o tanto pera pas-
.

sar o cabo da enxada.

E' por isso que os fi
lhos dos trabalhadores
rurais abandonam os cam

pos e vão pera as cida

des, trabalhar 8 horas por
dia e com máís confor

to, desfalcando enorme

mente a produção agrico
Ia.
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.bei do controle des preços .Notns e Nolicias

Foi expedido "exequa- O Santo Padre, Papa
rur" do governo braslleí- Pio, XII, acaba de distin- E' a esse estado de

ro a Afilio ßollerr, cOP.- guir o Dr. Adolfo Konder coisas que a comissão

sul italiano em Porto Ale- com a benção apostollca deverá ter em vísra para

gre com jurisdição em é a concessão de indul- orientar os municípios
Santa Catarina. gencia plenarla "in artí- agricolas como o nosso

- 0- culo mortis", ainda mes- que dispõem pera defesa

Os snrs. Celso Ramos, mo que, \Ião podendo desse importante setor

Dr. José Born, Dr. Tasso confessar-se nem receber econornlco a importancia
de Miranda, Manoel Fer- a Sagrada Comunhão, só inferior a .dois mil cru

reire de Mello e Dr. AI- invoque; arrependido 'com zeiros.

varo Millen da Silveira a boca ou ao menos com

constituem a .comíssêo o coração o ôentieelmo'
_

de propaganda das Asso- Nome de Jesus.
clações Rurais em Santa ' Essa alta distinção foi - ..

Ca1arrna: _':.' encernínheda ao -Dr. Adol- _ _
.

_ .

•
_

-x- fo Konder, pela Ernbaíxa- dentes. Calcula-se que a

........................................

da do Brasil junto ao safra de cereais ali bate-

Vaticano. rá um record de 12 mi-

-o - Ihões de sacas. E São

Por decreto de hontem Paulo, esse. vai dar de

do sr. Presidente da Re- milho, feijijo e arroz, se

publica foi suspensa ,a gundo estimativas da ôe

subscrição compulscrle creterla de Agricultura,
de Bonus de Guerra. 50 milhões de sacas. Com

As pessoas que já te- metade desses recursos

nhern subscritos . titulos podem-se atender ás ne

em 1946 ficam com direi- cessidades normals das

to a requerer a devolu- populações do sul e da

çäo da imporiancia paga. Capital Federal. As so-

-0-- bras podem sair pelo por-
O PTB está reclernan- to' de Santos. Elas atln

do a entrega das prefei- gern g 15 [milhões de sa

turas de São Paulo, San- cas, no minirno, ou s'e
to André, Campinas, Ri- jam 90Q mil toneladas.
beirão Preto e rnals 8 do
Estado de São Paulo, O valor alimentício des

alegando ter ali ganho sa massa de cereais, trans
as eleições e isso fazia formada em calorias é

parre da acordo com o suficiente, dlsse-rne um

sr. General Dutra.

I
perito em alimentação,

-0- pare nutrir, durante 4 me-

O sr, As�is Chateau- ses, 10 milhões de cria·

briand, escreve no "O turas. Este é o periodo
jornal", que "no Rio chamado ciitico, pelo pre
Grande do Sul, a safra sidente Truman, pãra abas
de arroz atingiu !l 12 mi - tec;-imento das populações
lhões de sacás. E o do- europeias e asi.aticas:'
bro do' ano passado. No
norte do Paraná, a cultu- Nunca se viu tanta far

ra do feijão e do milho tura e tanta fome ao mes

alcançou niveis surpreen- mo tempo.

: O sr. Presidente da tos] economícos. Art. 10 - Para o efei

Republica [asssínou de- Art. 6 - Como orgãos to do controle dos pre
ereto estabelecendo a auxiliares da C.C.P. se- ços fixado nos termos

comissão central do con- rão criadas nas capitais desta lei, rodo vendedor

trole dos preços, de cu- dos Estados e dos Ter- é obrigado a fornecer

ja lei extraimos os se- ritorios, no Distrito Fe- ao comprador de gene

guintes textos: deral e nas sedes dos ras ou mercadorias de

Art. 1 . Fica instituida, mumcipios e distritos,
I
primeira necessidade,

no Ministerio do Traba- comissões de preços, uma nota de venda, se

ho, Industria e Comer- com as atribuições que ja esta á vista ou a pra
cio, a Comissão Central lhes forem conferidas zo, assinada por ele ou

de Preços. pela C.C.P. e constitui - por empregado:
Art. 2 - A Comissão das segundo as possibi- Paragrafo unico - A no-

Central de Pre- lidades Le exigenciaslo- ta de venda conterá:

ços (C.C.P.), que íuncío- 'cáls, o �. -. ••• ,. a) a indicação 'do pre-
narà sob a presidencia § 1 - Os membros das ço e da mercadoria ven

do ministro do Trabalho, comissões referidas no dida;
Industria e Comercio, I artigo

anterior serão de- b) o nome do estabe-

será constituida: signados pelo ministro .lecímento:
a de representantes do Trabalho, Industria e c) o nome da firmaou

do comercio, da índus- Comercio, ou pelas au- do responsavel;
tria, da agricultura e da torídades a :quem dele- d) o' nome da rua e O'

pecuaria; gar tal atribuição. numero do predio;
b) de dois represen- § 2 - Na falta das co- e) o nom.e 'da localí-

tantes operarias: missões' auxiliares a que dade com a data em que

c) de representantes se refere este artigo, é feita a transação.
dos Ministerios da Justi- suas atribuições serão Art. 11 - A C.C.P. pra
ça e Negocias Interío- cometidas a delegados videnciará para impedir
res, Fazenda, 'IAgricultu- especiais, designados na a retenção dos estoques
ra, Viação e Obras Pu- forma do paragrafo an- com fins. especulativos,
blicas e Trabalho, In- terior. A escolha. pode- podendo aplicar multas

dustria e Comercio: rá recair em servidores de dois mil a cem mil

d) de um militar; publicas ou de autar- eruzeíros, sem prejuízo

e) um
'

representante quías. da ação penal que no

da imprensa; Art. 6 - A fim 'de. eví- caso couber.
Art. 3 - Os serviços tar lucros excessivos, a Art. 12 - Os balanços

prestados pelos membros ,C.C.P. poderá tambem das sociedades ou fir

da C.C.P. e das comis- fixar preços de generas mas que produzam bens

sões auxiliares a que se ou mercadorias não con- forneçam utilidades ou

refere o art. 5, serão sideradas de primeira prestem serviços consí

gratuitose considerados necessidade. derados essenciais, ou

de '.relevante interesse Paragrafo 'unico - De- que deles façam comer-

publIco. pendem, igualmente, de cio ou transporte, serão

Art. 4 - A C.C.P. com· audiencia da C. C. P. obr�gatoriamente acom-

pete: quaisquer majorações panhados tda conta de

a) evit!:l-r a elevação dos preços dos generos de lucros e perdas, sob
do cUßto de vida no pa- ou me�cadorias cuja pena de multa de cin
ís e providenciar para produção e venda sejam quenta a cem mil cru

a redução dos preços regulados por autarquias zeirO's, aplicada pela
cobradO's na data desta ou outros institutos que C.C.P.

lei; .

. tenham delegação do Art. 13 -' Constituem

b) 'tabelar os prêços poder publico. infrações:
maximos de venda dos Art. 7 - As resoluções a) co-brar preços su-

generas, serviços ou uti- da C.C.P. constarão de periores aos tabelados;
lidades essenciais. portarias firmadas pelo b) _ sonegar mercado-

c) pesquisar os custos seu presideI).te ou subs- rias· ou recusar vende·las;
de produção' e distribui- tituto. c) favorecer ou 'pro

ção, afim de orientar a Art. 8 - A C.C.P. terá ferir compradO'r em de

politica geral dos' preços; uma Secretaria, que se trimento de outros;
d) regular e diciplinar rá constituida pelo ser- d) deixar de fornecer

n� t�rri�o�io nacional, a vidores publicO's desig- a nota de venda referi

dlstrlbUlçao e transpor-. nados, admitidos, ou . re- da no art. 10.
te dos generos e merca- quesitados na forma da Art. 14 - As infrações
darias de primeira ne- lei.

.

previstas no art. ante-

cessidade;
: Art. 9 - O Ministro do rior serão punidas com

e) superintender. e fis- Trabalho em casos de multa de um a cem. mil

calizar, em todo o país urgencia, poderá avocar cruzeiros, a qual pode
a execução das medidas a sua decisão imediata, poderá ser cumulada,O'u
que venha a adotar e o'S assuntos da alçada não, com a a pena de

os serviços que estabe- da C.C.P., encaminhando prisão simples de 5 a 30

lecer; suas resoluções ao con- dias.

f) promover inqueri- nhecimente da mesma. § 1·- A aplicação da

J. JUSTO

pena atenderá a situa
ção economica, o grau
de instrução e as cír
cunstancias do fato.

§ 2 - No caso de re

incidencia, aplicar-se-á
sempre a pena de pri
são.

§ õ - Em se tratando
de firma coletiva ou pes
soa jurídica responderá
pela pena de . prisão o

administrador ou geren
te diretamente respon
savel pelos negocias do
estabelecimento onde se

tenha verificado a infra-

ção.. .

Art. 39 - A C.C P. ·ou

suas comissões auxilia
res baixarão instruções
aos agentes pará o fiel

cumprimento do dispos
to nesta lei.

.

Art. 40 - A ação re

pressiva de autoridades

policiais continuará a

exercer em colaboração
com os orgãos institui
dos nesta lei.

Paragrafo unico - Os
inqueritos policias que
promoverem serão sub
metidos ao julgamento
dos juris de economia

popular, quando incidi
rem na competencia
destes.

·--MUDAS--·
Frutüeras e ornamentais

,
\

Laranjeiras, Pepegueiros,Kakiseiros,Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

CO'níferas, Palmeiras, etc., etc.
Art. 41 - Fica extinta Peçam catalogo Ilustrado

a comissã de que trata
I

L E O pot DOS E I D E L - COfupá
a letra B, do. item 1. po .-_.�.,�,,��,..----------------.

art. 2. do decreto 8.400, '"

de 19 de desembro de ._:_,__ �"'"'."--. _

1945. IArt. 42 - Os atos rela.

�tivos ao ;pessoal e re- G Rodolfo F.·sc"'er """-I
cursos financeiros nece-

'

� ".
" II 1

. -

d'd �
®EilGltUJR08 E� GERAL '

sarlOts serao expe 1 os Rua Ma�echal Deodoro da Fonseca. 796 _ Telefone. 53

opor unamente .

}.,':. .

•
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301 - Vitor Gaulke - brasileiro requer licença
construir um sobrado em alvenaria de tijolos, na

sua propriedade, idem
331 - Deolindo Pedro de Azevedo - bras. re

quer licença construir um .rancho de madeira desti
nado' pera deposito de lenha e lavar roupas, nos

fundos de s. propriedade. idem
377 - Eugenio Wolf - bras. requer baixa imp.

de um troli de aluguel vendido a Rudolfo Tepassé,
idem

378 _ .. Ervino Ehlert - bras. requer transf. imp.
de um terreno com a area de 11.500 mt2. idem

379 - Artur Toewe - bras requer transf..· imp.
de um terreno com a area de 126.500 mt2. idem

380 - Carlos Erdmann - bras. requer transf.
imp. de um terreno com a area de 100.000 mt2.idem

381 - Rudolfo Klitzke 1.. bras. requer transf. imp
de um terreno com a area de 5.000 mt2. idem

382·- Ernesto Sohn - bras. requer transf. imp.
de um terreno com a area de 16.000 mt2. idem

383 - Alfonso Guenther - bras. requer rransf.

imp. de um terreno com a area de 89.815 mt2. idem

.

384 - Leopoldo Neitzel - bras. requer transf.

imp. de um terreno com a area de 1.250 mt2. idem
385 - Carlos Erdmann - bras. requer transf,

imp. de um carro de Lavoura. idem
386 - Rosalina Tonen - bras. requer transf.

imp. de tim terreno com a area de 37.500 mt2. idem
387 - João Rodrigues de Souza - bras. requer

alvaré de licença pera estabelecer-se com "Hotel".
388 - Blunck & ôchmidt - bras. requer alvarà

de licença pera estabelecer-se com Funilaria. idem
389 - Erico Koch - bras. requer alvará de li

cença pera estabelecer-se com Funilaria, idem
390 - Letore Lombardi bras. requer baixa

imp. seu estabelecimento comercial. idem I

391 - Eugenio Wolf - bras. requer alvará de
licença para estabelecer-se com casa de Generos ali

menticios, botequim e açougue não diario, idem.
392 - Teodoro Roeder - bras. requer alvará de

licença para estabelecer-se com uma Empreza de
Transportes. idem .

.

393 - .Iosé Modestino Iunkes - bras. requer
transf. imp. de um estabelecimento comercial. idem
'. 394 - Herta Gosch - bras. requer alvará de li

cença para estabelecer-se com uma fabrica de cepas
de madeira pera tamancos e sapatos. idem

395 - Julio Manteurel - bras. requer baixa do 1 .

imp. de um au tomovel particular adqu i rido de Olsen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Irmãos Ltda. idem
'

Decreto N. 75
"

o Prefeito Municipal de Iaraguà do Sul,
usando da atribuição que lhe confere o art. 12
item III, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril
de 1939,

DECRETA:
;

Artlgo-Llníco - Para efeitos de percepção de diarias,
o Inspetor Escolar Municipal é considerado na ca

tegoria padrão K, revogadas as disposições em

contrario.
Prefeitura Municipal de Jaraguà do Sul, em 27

de março de 1946.
\ Ass) - Tenente Leorrldas O. Herbster

Prefeito Municipal

Decreto �e 1 �e ß�ril de ·1�4�

resolve;
o Prefeitó Municipal de Iaregué do Sul,

CONCEDER EXONERAÇÃO:
.

De acordo com o artigo 92 § 1. letra a, do
Decreto-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942!

A Maria de Lourdes Ayroso, do cargo de pro
fessor provisorio padrão B, do Quadro' Unico -do
Municipio, da escola mixta Ruy Barbosa de Pedra
Amolar do Distrito de Curupé. _

Comunique-se
Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

IPlrefentllmr21 JMI1UlJIllncn�21li die
JJ2llr21gllJlá dto s llJlli

Requerimentos Despachados
Dta 27-3-46

Continua

"ONDE
. ,

COMPRAREI MAIS BARATO__
das ft. Suspensórios
apéos

�

� Sedas

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. E"RICO BRUHNS,
JARAGU.( DO SUL Rua Ct>1. Emilio JonrdßD, 62

D:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::

ii BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA. ii
:: Fundado em 23 da fevereiro de 1935 H
!l I

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

i:i: DEPENDENCIAS EM: RESERVAS GR$ 4.000.000,00

�[::::!a�á AGENCIA: Jaraguá do· Sul
Brusque Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

�!��1��as
-.

End. Telegraflee "INCa"
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 73

Cresciuma MATRj[Z: I TA JA Í
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
JoinvilJe
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho •

Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim

.

Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

..

"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. descontos.
emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

. passes. etc.. aceitando documentos e valores em cuslodia, medianie

.
taxas mcdíces,

Abono em C jCorrentes os seguintes juros:
A Disposição, sern aviso, com ;Tetiradas livres

pare qualquere ímportencla
Com Aviso de 30 días e retiradas livres

de Cr$ 1.000,00·
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

Com Aviso de 100 dias 5%"
Prazo Fixo de 6 meses 5%
Com Aviso de 120 dies 5 1/2%
Prazo Fixo de 12 meses 6%

Os· juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas. economias no ,

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.
. HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

Aos sábados das' 9 àB 11 horas

-

Porque v. s. vai se preocupar com costu-_·

reíre, para fazer o seu casaco, para o frio.
que se está aproximando?.. Quando a

�A\§A SONI§ lhe, pode fornecer estes

ja confeccionados! " . E QUE CASACOS '.'

talhados na ultima moda e em pura lã . . .

V. S. encontrará: casacos curtos, treis quar
tos e compridos, no que ha de melhor e por

preços exepcionais. Lá mesmo v. s. - encon

trará, corres de -Já .

pera casecos e talheurs,
assim como tambem uma grande variedade

de fios de lã em cores bellsslmas, lenços de
seda para cabeça em cores Ilndlssírnes e

tantas outras novidades que não é posaível
enumerar.

rr:::::�SA
�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SONIS

(proprieraria FRANCISCA BUCH)

-

Novo HOTEL�
Recentemente instalado com moveis e utensilios

todos novos. O rnaís proximo das Estações Fer
roviaria e Rodoviaria. Dirigido pelos proprieta
rios João Rodrigues de Souza e senhora. 'Cosi
nha especialmente brasileira. Para maior conforto

e comodidade dos ônrs, Viajantes, todas as

camas são providas de excelentes mosquiteiros.

End. Telegraflco: "NOVOTEL"

Telefone 'n. 57"' � nua' Padre Franken n 200

JARAGUÃ DO SUL SANTA CATARINA

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-

hidutoterrnia, Bisturi Eletrico,· Galvanocante�io

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-

Diretor lUédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

f a rma c ia· N"o va
de ROBERTO M. BORST

I a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuA
@l® @J@ @l® @!@)

-:;;0'
o /0

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

FRACOS E ANItMICOS I

T_.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

1.,...._...
To••••
Resfri.d••
BronQuit••
Esc:rofulo,.
Conva lesc:enç••

VINHO CREOSOTADO
o'tt UM GERADOR DE 5AUOE.

00000000000000000000100000000000000000000

Erucst» Lcss aann
-----------------------------------------,-

lItER RARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEQAS ROTATIVA PARA .ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO
I.

,�

o ANJO J;>ROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Verrnitugo suave e de pronto

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

ME o n. 1, 2, 3 e 4
-'

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

remedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o Sf'U filhinho .

E um produto dos Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

�IDEAL= ................
........�

':
� .

�:IIIA M A R C A DOS BON S P.R O D U TOS :III�'
ê.. ····.. · .. ·,.. ·:·.·····�·····,:..:.:.;.·····.:.:.:.:.:..:.:,:;.·····:·�·····,�:.:.·····:�2

A§§ID(jAR DE BAIDl�]ILHA.

SAL REFINADDO (para cosinha)
MATA MO§�A§
-

FABRICANTE: AllIIE•• II.UEa
Rua D. Pedro -rI N. 69 - Jaraguá do Sul

•

Chãos para casas
VENDEM-SE

diversos no perimetro urbano

Informações no escrltorlo do sr. Fr. FIscher
Rua Marechal Deodoro

E

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO
.(

Escritori6: Mal. ·Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
.
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CORREIO DO POVO»
- DOMINGO, DIA 6-4-46 -
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Como únicos representantes para o' município, apresentaremos,

em breve, as renomadas bicicletas marca "HUSQVARNA",

fabricadas com o afamado aço sueco

Estilo, Perfeição e Resistencia!--

Aguardem ,pois, a ultima novidade em bicicletas!
--
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O
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BARRA DO RIO CERRO

JARAGUÁ DO SUL

Faça já. seu. pedido
Catalogos e demais dados a disposição

W. Weege· CiB. ·Ltda.
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:1 Rua Marechal Deodoro. N. 158 ii

R
H 0000'

E R IGO' I
Com casa de moradia,

ii H 0000
' pastagens e demals bem-

�1 1! �oo feltories, com luz eletríca

:i !!

Secção de lavagem, Deposito de Luhrííí- ii S li' 0000 '

• • prIT�I�. bem montada ola-

It JJ !! T!!
' 0000 P-::9 ria para telhas e tijolos.

i:�.::.::l••:::T :.:.�::.i:.:::: cantes, Combustível e Accesseríes, 11' iI 0000 Não deixe que o teu dinheiro se gaste, movida a força hldraulíca,

!! !! 0000 sern saberes no que o empregastes.' Mais informações na

Lubrificação, carga de baterias iiE li 0000 Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo Ti;:,. Avenida.
'

lt�j . e concertes de pneus. l�J I CASÃfãSB IAS
0000 seja qual for o artigo que necessitares,

OO� nela o encontrarás pelo preço mais ba-

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidadeS.A. R -r -N�: :: ::��:�a- ...
Matriz: .JOINVILLE 0000 Chapéus (os melhores); Guarda-chuva

0000 (idem); Casémtras: Linhos; Camisas; Gra-
,

(Sob Adrninistração . do Governo Federal)
,

�OO' varas; Meias; Pijamas; etc ... etc... (tudo

D&D. A, MAflm,Da
m.nD'1l1nU'IR\&. I\NIDIE'�mllK'.,,_

zes enfim), é encontrado na (JASl TOBIAS, pe-

FNaFiR N �V��M !l'iI11!1��!l\"al'1�I!F'N i!['@I:n?U�;��!!�H5!!1R 0000 los preços mais CAMARADAS da praça.

11_••1118. IM EI1J.e�l.. 0000 ----- Concede-se descontos especiais ---

.

'...

'"

. 000000 R. Pres Epitacio Pessoa 652 JARAGUA DO SUL

Umavlinha completa de MOTORES naCIOnaIS e estrangeiros de alta e baixa
'

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos '

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos .
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" Rua MI. Deodoro N. 136 ii
Telefone N' 39 - C. Postal, 19
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GERENTE

PauUno Pedri

FARMACIA J iir iI'g'UiÍ
Acaba de receber grandes quantldedes

de sementes de hortaliças e flores. O r maior

e o rneis variado estoque de todo o mu

nicipio de Iaraguà em PERFUMARIAS, hó

meopatías, produtos chlmicos, especiali
dades farmaceuticas, nacionais eestran':

geiras.
Penicilina em ampolas e brevemente

em comprimidos.

Atende-se serviço diurno e noturno

VENDE-SE a revendedores.

Entrega a domicilio.

Telefone 49. Avenida Getulio Vargas, 97.

Ao lado do Bilhar

•••RI1••I 8,1 MI81,1.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,

com válvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,

servindo até 50 metros de profundidade.

AJrtng(fj)§ IE�etJrnC((])§ ]p)2lJr21 o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

( ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

_
força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a ,\ualquer

pedido de instalação de luz e força.
'

PARA FERIDAS,

E C Z E M A S,
I N F L AM f�-ÇÖ ES,
CCCEIRAS,

FRIEIRAS,

ESPINHAS,' ETC.
NUNCR EXISTIU IGURL

, ..

ßI�uns DBrD foto�rHfiHS
selecionado sortimento
Recebeu: TlP. AVENIDA
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� Coelhos, ovos 1./
- '\...

O que todus dODOS de cm �euem sß�er I I I estojos de chocolate I I I

,

", ILacta'" ..- Palchí
o maior sortimento

li

Modoas de Manga - Quan- io comum acontecer qre I I I I Id d I

da praça, oferece I
do cae manga- em algum os sapatos e verniz e-

vestido, roupa ou toalhas pois da primeira vez de ·'Café. Catarinense"

deve-se lavar imediata- uso, parlem na dobra do

I I'mente com agua quente. pé. .Para' isso é recornen- �VEN][DA, GE'IIr�J[,.][O VAJRGA� .. 234:
ôe porem, demorar um davel. embeber o calçado

pouco, a mancha penetra no lugar mencionado de

e não sai. Nesse caso oleo, gráxa ou qualquer
Registo civil - No earto- não é preciso preocupa- urnà subsrancla gorduro

rio do registo civil Io- ção. Depois que passa o sa, e deixar durante algu
ram inscritos os :seguin-. rempo dessas frutas a no· mas horas. Em seguida,
tes nascimentos; Ilse, f doa desaparece sosínha. pode-se tirar e nunca mels

de Augusto Lenz; Ewal- Bicho nos livros - E mui- parte.
do, f. de Augusto Bol- to comum criar -bicho nos Limpeza dos tapetes - Es

duan; �rna, f. José Soa- livro principalmente quan- se problema muitas vezes

res; Iríneu Alberto, f. <;Ie do estão em lugares 'hH- atormenta as donas de

Adalberto Krause; Hil- midos fechados e não casa, especialmente quen

b�rto, ,f. de Arnoldo arejad�s. É faci I mera-los. do os tapetes são claros.

Gíese; Ingo, f. de Wal- Basta abrir a primeira e Experimenta-se tudo � e
ter Dallmann; I�fanc�a, segunda pagine e a pe- nada dá resultado. No en

f. de ,Romeu Silverío; nulrima e ultima e rno- tretanto, o melhor reme

Maria Agostinha, f. de lhar com um pincel ernbe- dio é lavar o local man

José Tomas de Araujo; bido em eguaraz. Mala e chado com agua e sabão

Adelaide, f. de Adolfo conserva. e esfregar bastante uma

Borchardt; Clotilde, f. de Sapatos de vernjz - E rnuí-uou duas vezes.

Francísco Koehler.
, No mesmo cartorio fo
ram inscritos os obitos
de Lucia Lísenberg, 23 ��=

=��

anos, residente em Ne,
"=--------�-------=��

reu Ramos e Cenira UU UU,
Maria Nicodemos, :de

'

3 S.' E. GUARANImezes, filha de Walde-
mar Nicodemus.

Casamentos - Foram 'ce
brados hontem os se

guintes casamentos: Ale

Roy Zielinshi com a se

nhorita Luiza de Souza;
Euríco Lemke, com a

senhorita Lina Klitzke e

Augusto Lindeman com

a senhoritaMaria Kreutz
feldt.

CAIXA POSTAL,19

TELEFONE •. ?,JJ

- Dlreto'r: ARTUR MÜLLER -

•
- -
• Notas. Locais •

- -
•

Fínalmentelapresentou- funciona com badaladas,
se a Comunidade Evan- o que seria para a po

gelica de "Jaraguá do pulação de Jaraguá do

Sul, a oportunidade de Snl de extraordinaria

pensar na aquisição de utilidade e algo de pro-
A DIRETORIA,

SINOS. São quatro sinos: gressista é de belo. IIJl JlJl
Paz • Amor - Fé - Ora- . ��='----'--------------E=

ção - pesando mil e .tre- O preço importa tarn-
��=

zentos kilos e com. pre- bem aqui em Cr$ . . . .

ço: Cr$ 55.000,00. 55.000,00, o que para um

Talvez este preço se- tão valioso relogio, nos
ja elevado, mas o dese- tempos atuais, não é Quero Avísar ao Pu'blíco ...
lo que temos em nossos I muito elevado.

corações de adquirirmos .

. sinos é muito mais ele- -Todo aquele que tí-

vado e maior. ver um sentimento de

E onde existe uma beleza, de crença e de

vontade aí existe tam- progresso há de se solí

bem um caminho. Para darízar conosco, e com

as coisas de Deus have- interesse, contribuir pa- •

remos nós de fazer um ra que seja possível ad
sacrificio! quirirmos coisas tão Iín-

Ao mesmo tempo a- das e valiosas: .Sinos e

presenta-se a nossa Co- Relogio de Torre.

munidade Evangelica a

grandiosa e rara opor- DEUS AMA AO QUE DÁ
tunídade de .adquírír
um RELOGIO DE TORRE

eletrico, amplamente vi
sivel da torre de nossa Jaraguá 'do Sul, Abríl 46
Igreja.
Este é um raro maqui

nismo de precisão que

Sinos e reloglo - O sr.

Pastor Waidner, cura

evangelico de Jaraguá
do Sul, acaba de tomar
a iniciativa de dotar o

templo evangelico de
um jogo de \

sinos e um

relogio luminoso para a

torre.
O jogo compõem-se de 4
sinos, que pesam 1.500

quilogramos e custa 55
mil cruzeiros.

O relógio, movido a

eletricidade, terá duas

faces,- uma para a rua

José Bonííacío e outra

para a Avenida Getulio

Vargas.
Terá iluminação no

turna' e asssinalará as

horas com badaladas.
Seu preço tambem está

orçado em 55 mil cru

zeiros.
É bela a inicitiava do

sr. PastorWaidner e es

tamos certos que não
'faltará a ela o apoio da

população.
Em outro local publi

camos o apelo feito por
aquele vigario evangeli-
co. ,

Anivllrsarios - Dia 8' pas
sa a data natalícia da
exma. sra .. dona Çonces
sa de Carvalho, dlgnís
sima esposa 'do Dr. Ar
tur Urano de Carvalho,
agente fiscal do impos
to de consumo.

Na mesma data ainda

fazem anos os :srs. Mi

guel Schwartz, Arnoldo
Sunait e a pequena Nair
filha do sr. Eugenio Soa

res, residente em Co

rupá.

C.onvite
A Diretoria do S. E. Guarani, tem

o rnaximo prazer de convidar os srs.

socíos e exmas. familias pera o BAILE

DE PASCOA, que levará à efeito no dia
.

'

21 do corrente, nus salões de sua Sede

:I!'-
.

.,

.

I· No Sul do Estado I
, .

[ESCRITORIO AVENID_!
Adalberto Cardoso Fiedler

CONTABILIDADE - REPRESEMTAÇÖES - AGENCIAS

Caixa Postal, 21 - End Telgr. AVENIDA

C RESCIUM A SANTA CATARINA

Social, o. qual será abrilhantado pelo

afamado Jazz "BELMONT", desta cidade.

Aceita representações para Cresciuma. bem

como para todo o sul do Estado.

Dá reíerencías

Sinos e Relogio de Torre

COM ALEGRIA

J. ,V. Waídner

Ingresso: É exigida a apresentação

II CLINICA DE OLHOS - �UVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

II DR. SAOALLA AMIN !I
11 CONJUNTO DE .APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!!
�1 ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii

11 «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H
'

11 HORARIO: '10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H

H _ ....oinville - i!
ii

' ::

-

I
. Dr. Wal�emiro Mazurec�en

�.I. DE SAU8E
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos
.

Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização
- Raios Intra-vermelhos, e azuis. I

.'

do talão de mensalidedes pera os socios,
e convites especiais para os visitantes.

Que já está à ex

posição omais bé-
.

-

10 sottutiento de

Ovos, Cestas e Co

e1Dos de todos

os tipos na

CASA JOSÉ GENEROSO

Façam sua encomenda à tempo!
./

Rua Marechal Floriano Peixoto, 89

J

�""""""""""""""""""""""""".I""""""""""I"""�

.

(Q) § ab :ãJ. ({J) (Marca ,Registrada)

#

Virgem. Especialidade
s�ßÃ��'RCfAt.

•• •

, ESPECIALIDADE

,�\\�O VIRCt;.J �DA e»: At
O�WrTIn INDUSTI?/AL
JO/NVILLE

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