
I Os Gafanhotos
Passou pelo município

de Jaraguá uma nuvem de
gafanhotos.Felismente não
fizeram muito estragos.
Estiveram em Rio do Cer
ro, Rio da Luz e Garlbatdl.
Pelo rumo que tomaram,
crê-se que devem ter ido
pera a zona de Timbó.
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DE FLORIANOPOLISDe ILDEFONSO JUVENAL para o Correio do Povo

fI Arma Ideal do PODO o projeto constitucional - A E. F. Santa Catarina
Hino a bandeira - Os pracinhasEntre as inovações resultan- ser castigado por haver patríotí-tes do movimento armado que em camente se desobrigado de um de- A Assembléia Consrl- regime democrático que

. O monte partível inferi-1950, deu novas diretrizes á poli- dever de consciencia. tuinte aprovou ôntem, dia assegure a todos o bem- or a Crê 10.000,00 ficatica e administração no Brasil, o O voto secreto é, pois no Bra- 16, a projeto da futura estar social e econômico, isento de imposto devoto secréto foi, incontestavelmen- síl, incontestavel realidade.A revo- constitução, que passará decretamos e promulga- transmtssão de bens porte, a maior conquista, da qual o lução armou o povo com uma ar- agora e receber emendas mos a Constituição do herança ou legado, po-POVQ pode vangloriar-se, pois, êle ma ideal" com a qual êle ataca de 7 dies, Estado de Santa Catarina. l dendo rambern ser dispen-se assinou com mais poderosa 'e sopetão.jçomo ,os. comandos, ao Como já é do conheci- O projeto' compõem- sado o imposto, de rrans-eficiente das democracias, tornan- mesmo 'tê;npo que se defende al- mento público, o pream- se de 223 artigos, dividi- rmssão. "inrer-vtvos" dodo-sé capacitado para conquistar tívament� deixando 'atoníto certos bulo adotou a seguinte dos em 10 títulos. predio urbano crus ico depor meios brandos, elevados e 'pa: proüssíonaís .da '-poIítiéa" quando formula: "Nós, os repre- Cada legielerure QU- pequeno valer.trísticos, o que a revolução não convocadca cumprir o- dever cí-. sentenres do povo cararí- rará 4 anos, reunindo-se <' As multas' de mora nãoconseguiria completamente ,p�j·;�>:"V1cO': de 'elegé'r�os' governantes. , nense, in vocando a pro- a 15 de abril' e . durando 'poderão exceder de 10%meio das 'armas beliéósas. '-.

Para veácer' nos días atuais' a' reção de
.

Deus, reunidos 7 mezes, ,<:_ .

- sobre (],,,,importancia doOs maus governantes jamais honra do sutraglo dos seus concí- em assembléia constiruln- O Governador será debito e delas não pode-.. se perpetuarão no p-oder, inielíci- dadãos, necessita o individuo des- re pera organizar juridica- substituido pelo Presig.�t1" Tão pQ[.ticipar 08 ageptes,tändo a Nação, ao Estado ou, ao Irutar prestigio pessoal, adquir.ido mente o Estado, sob um te da Assembléia 'e';'na do fisco:; '.' ,:; t

.

. Mupicipio, ·com .0 ".ma:is .revoltaüte- por Inequívocas manííestações de falta deste pelo Presíden- I, Q estqdo e' os murriet-descaso pelas cousas públicas, inteligência, probidade, trabalho uso da máquina, barate- te do Tribunal de lusnçe pios "prestarão assistenclaprincipalmente os que .são pre-. :honr.ado, patriotismo, e finalmente ando os juros do capital não havendo assim o car- recnlce e material as po-mentes necessidadesda gente Iabo- pela demonstração cabal de que e facilitando os tranpor- go de vice-governador. pulações rurais, facilitandoriosa humilde, carecedora de am- se ínteressa pelo bem estar do po- t V E
.

t Io'nl ��á .de . ,9; <;l, numere e aqui�içãO' de, reproduto-t .es. . XCla. em a,s"" d d
.

b
.

do
.

d b
_ paro e 'pro ação; e a politica do vo, não se divorciando das suas todo o direito de . ser

e 'c esern arg-a ores 'atu- res, a u os sementes,'cambalacho e do, compadresco justas aspirações e dos seus an- considerado o autor ex- almente e. esse numero ínstrumentos agrlcoles etc.preterldora dos verdadeiros valo- .seios de justiça. clusivo desta crise. que
somente poderá ser alte-. ficam isentos de im-res em beneficio ríos medalhões Os catarínénses deram nas úl- nos esmaga, o ,lnlll!�go r.ädo por. proposta do tri- postos municipais 05 veí-ímprodutívos, não mais imperará timas eleições cabal demonstração da pobreza a quem 'pre bunel, sendo que um quin- culos de tração animal,em': nosso pais, Porque de nada } de como sabem valorisar o voto tendeu alp,parar e, o pai'. to d<;>s. lugares ,será, pre- empregados por pequenoadiantam os prejulgamentos do ve- secreto, isto e' de como sabem dos rícos surgidos. ine*� enchido por edvogado e lavrador no transperre derídítum popúlar.oom a intenção -ab- terçar à arma Ideal, conquista ad-, [plícavelmente entre os
membro' do Mlnlstértn Pu- .sue psodução. ,surda de gloriIição de falsos valo':' mlravel da revolução de 30.

'
.

que .. souberam, «monetí- blíco. "

.

I O ensino 'primário éres, pois o eleitorado está plena-
.

Exemplo \, edUicante tivemo-lo,'
. zar» á 'cQ.ofia:hçl\ q1J� V. .: ;�ãOd condi�õ��. ,para Obrdiiaí6r1? e,será miniS-Imente consciente do �alo: do" �o- e� �uHas comunas do Itstado, Excia:,,'lhes� dalegeu». cnaçêlo e mumClplO, ter fra o em tingLia riacionllto .secreto" s�Qe qU}� ele e, felIz- prmcIpalmente . na Jaraguaense, '. , ,. . 35.000 hab.!tänt.es. e renda constituir.'ç1o disc.ipIil!,é!mente, um.a rea1ida(l� in��n�est�vel, I O'nde a maioria ao elei�orado .ele-

.

Em Tubarão>ne�te:,Es, d�; ,Cr$'� 500.000,.00 e,yarâ dos horarios das," escpl'as6 por melO do voto: SlgIloso pro, geu para seu representante na As..; t�do. teve lugar. ng ,diá,dis!r!to 5 000 hi:lbitantes � 0.. ensi-no retigiõS'o: "de 'a-CUIla eleger aqueles-mais dignos e sembléa Constituinte, cidadào/�8o-, � .� .19"do C'C).rl'enJ�,»JWl_.-Jlrª,u-."g; re:tldCl9.� Gr'. 5Q.OnQ,oo. corda 'Com a' confiss�o;,_í ...�m�is wn>ac�tl;o�\pa,,!��l"ci?' . ��nnattétMm"àtfté-lff�,É?,"Hl:8t'í'ê:'" "' dê d'öncmttraçä'O ,,_ dos' Os�' 'prefeifM o da r�Jig'iosa do aluno;CIO do pod'er. ,,'
. que tem sabido honrar e engran- Congregados MarIano� Cap!tal e 'SãO'

. FranGi-sco Os funeitmari05 'púbii-Persistia ainda entre muitos, odecer pelo l:!ªber, Griterio e pa- do buJ-Catarinense,. -em do Sul, serão eleitos ecos -p.oderão ap9sentar-se,. impestificado pavôr de que o voto triotismo, o niunicipio de: Jaraguá regosijo ao �5° aIiiversa- tambem assim o� v�r.ea- cot:T1 30, anos de' �erv1çosecreto; não .() era de fato; que naquela casa do POvo. ),' .

'-rio da fundação do nú- dores, sendo estes de um e compulsoríamente aosolhos maliciosos, lnvisiveis, .sorra- Oxalá procure o laboi'i6s'0 povo cleo daquela cidade. .minimo de 7 e .) máximo ·70 anos. A investidurateiros, espreitavam, procurando Jaraguaen,se, guiad9, pelo patrio- .

Divel'SOS trenS especi- de 15. nos cargo5 será por con·descobrir em quem o eleitor vota- tismo -de Artur Müller eleger nas alS correram na estrada
'

As Câmaras Munici- curso.va, se contra o. partid? d? gover- futuras eleições para' governador Tere�a Cristina. levando pais reunir-se;hão durante É facultado ao Estado. no para malqUlstá-lo; mtrIgando-o; e vereadO'res de sua progressista catollcos e m::trlanos. 20 dias em c,ada trimes- adotar bandeira, hino, ar-bem como a incerteza de que a comuna, varões' dignos, prob"os e O encerramento tt'\ve tre e extraordináriamente mas e selos proprios.apuração de voto não seria proce- ilustres, a exemplo do seu repre- lugar na praça da, Ma- quando convocada pelo Somente de dois emdida com elevada lisura e justiça, sentante no
. Congresso do Estado. triz, tendo falado, alem I Prefeito, pelo Presidente dois anos poderá ser fei-perdendo assim O' eleito o voto O povo de Jaraguá, como o dos do rex. Padre ,,�1 mUio I ou um terço dos vereado, !a qualquer revisão deindependente e conciencioso, mas demais municipios catarinenses Dufner, Diretor daWede- res.

• Iml?ostos.os votos vêm provando claramen" dispõe da arma ideal para a vito� ração de Santa Catarina, I O orçamento municipal É obrigatoria a concur-te flue. o .voto é, em .ver�a:de, se- r!a mais justa e edificante. E' ques- mai� os deputados __Bia- consignará 15% parll o rencia pública para forne-creto, mVlOlavel e crIterlosamante tao apenas de mànejá-Ia Convb- se l' araco -e Artur Muller, I ensino, 1 % para amparo cimenlos ao Estado .tapurado, não podendo à eleitor nientemente; na ocasião oportuna este ultimo ali fora como a maternidade e 5% para municípios. -x-que V?tou .conscie1}t.emente .contra para o bem -de todos e o IJl'ogI'bB' convida�o especial. da assistencia e saneamento Entrou em discussão naos mafQraIS da polItICa dommante, so da terra Jaraguáense. delegaçao de Flonano- rurBI Assembléia a indicaçãopolis. Alem da renda qu� lhe' do deputado FernamdoEssa Solenidade foi é' atribuída pelos paragra- Melo, referente as medidasassistida por mais 5.000 fos 2° e 4° do art. 15 da para. melhorar o' trafegopessoas, sendo irradiada' Constituição Federal, os da Estrada de F.erro San
pelas emissoras da capi- municipios cobrarão im, ta Catarina, dando lugartal e do Sul do Estado. postos predial e territorial CI grandes debates, sendoFoi a maior concentra- urbano, licença, industria a mesma afinal rejeitadaO Sr. Geraldo Rocha, de ovos. V. Excia. legis- ção catolica já l'ealisada e profissões, diversões pelos votos do P S.D eenviou ao Sr. Getulio lou contra os proprietá- na parte sulina de San- púlJlicas, melhoria e outros P.T.H, tendo aquele apre-Vargas uma extensa car- rios, impôs aos constru- ta Catarina. que digam respeito a SUl! sentado um substitutivota. fazendo uma parale- tores 50 por cento sobre -x- economIa. que foi aprovado.la entre a época anterior o custo das obras, com Washington (UStS) -A O imposto territorial -x-a 1950 e a posterior, da encargos sociais e assim produção de receptores não incidirá sobre sitios O deputado Bulção Vi-qual extraimos (> seguin .. o operário que se pre- de televisão em 1947 se, com menos de 20 hecta- ana apresentou uma indíte trecho: tendia proteger se en- rã de aproximatlamente res, quando cultivados só cação para o amparo aos«Quando V. Excia. se contra esmagado, sem 400 mil, segundo anun- ou com 'sua familia o br�vos expedicionarios,apoderou do Governo, poder sustentar a prole ciou um funcionário da proprietario que não pos- no que foi secundado pe-em 1950, um operário ou encontrar teto em National Broadcasting suír outro imovel. los demais partidos.ganhava no Rio um sa- que se possa abrigar. Company. As cifras da

lario diário de dez cru- Tudo isto decorre do produção em 1946-infor- máquinas sendo necessá· Washington (USIS)Comzeiros; com tal importân- e�ro de V. Exci�. acre- mou a mesma fonte-in- rio apena-s um quinto de o fim de superar a e�ca___________ 1 cia, ele podia adquirir 10 I dItando .ser poss�vel ele- dicaram apenas 10 mil homens hora, para colher sez de moradias foram_--------� quilos de carne seca ou val' o Dlvel de VIda en· receptores de televisão. um acre de trigo, com instituidos nos Estados35 quilos de feijão cin� carecendo a produção e --x- uma cf'ifadeira. Assim, Unidos grande número. co galinhas, 6 quiÍo de esmagando o produtor, Washington (USIS) -Qua· não Se receia nenhuma de programas .de aprencarne verde doze dúzias onerando-o com encar- tI'O quintos de trigo nor- escassez de mão de 0- dizagem de construção.de ovos ou i4 litros de gos, sem equilibrar a te-americano são agora bra para a colheita do Assim é que em abrilleite; com a legislação situação, introduzindo o colhidos por meio de trigo, apesar de existir havia quase 49 mil esta-de V. Excia este mesmo • • maior número de terras belecimentos participan-homem ganha hoje trin- MUDAS f ull'le �s O t' I cultivadas. No ano pas- do desses. programas deta cruzeiros, mas sô pó- - r ru e lOamen HIS sa�o, c�rca de 5�.mil treinamento, os quais sãode adquirir com o salà- .__._..�...............----...................._...... celfadelra� mecamcas patrocinados pelo Deparrio de um dia 3 quilos Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, Jabotica- foram fabrIcadas, elevan- ,tamento do Trabalho l'n-d h beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, PaI·
,

e c. arque ou 2 quilos meiras, etc., etc. do O total existente !las cluindo cursos de pintu.de carne, 6 de feijão e PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO fazendas norte-amerICa- ra, encanamentos, eletri-não pôde comprar uma Leopoldd Seidel- OORUPÁ nas para 400.000. cidade, metalurgia e ou�galinha nem duas dúzias • -,-----------�"., 't f'
.

.. -x- ros o IClOS.
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Agradecimento notas nofiaias
As Irmãs da Divina

Providencia" vêm teste
munhar o seu reconhe
cimento de gratidão ao

povo de Jaraguá, pela
sua boa vontade e sacri
ficio prestados em bene
ficio da festa decorrida
no dom�ngo p�ssado.
Em particular agrade

cem aos benfeitores e a
todos que com sua .,ge
nerosidade tomaram par
te ativa em beneficio, da
festa.

" � �
Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

'de

DIHER AGUIA
Puro

( "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHO� É A

·lOf,'ORIGUEIRA MINAHCOß'A
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0010000 0000001 H Bànco Popular e Agrícola
� I i� Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU

ww �m e
AGENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

��
4

��

J
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio do Sul

��[I-·n-q-U-R-.n·-ln-n--i1'-r-I·D�·-d-ß�fi-i1-n'-�-i1--I�fl ABONA JURaS AS SEGUINTES TAXAS

ooml I: a:: a:: .J � � Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre
0000

I LJ A I 0000 � A dispOSição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
00 (Hoje C O R P ) 00 1 com retiradas semanais sern aviso até e-s 20,000,00 . . . .

OO� � ii""
Dep. inicia! Cr$50.000,00 c/retiradas sem. s/aviso e-s 20.000,00

zes � O dia 7 de Julho de 1947. completam 50 anos, que � Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

pisat-arn os primeiros colonos 1)0 sólo de Hansa 00 mjaviso prévio de 50 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dies 61/2'/.; 180 dias 7'1·

; (hoje CORUPA). 00 )1� Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

� 11 aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.Para comemorar dignamente esta data, serão organlsedas �

itOO� grandiosas festividades, entre outras, uma grande � Dep. populares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. [niclal e-s 20,00, com reri-
zes � radas semanais serr aviso até Cr$ iI.OOO,OO 5/12'/.

«Exposição lndustrlal, Comercial, Agri- � Dep. Iimilados-(LimHe até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.ÕOO,OO com
00 Ú � retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2'/.
00 cola e Histérica», 00

�
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

00 00 retiradas sern aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 7'/.
00 que demostrarä o progresso de Hansa (hoje CQRUPÁ) 00 Fa.z toda.s as operações bancarias, corno selam: cobranças, descontos,

� 'nos seus .50 anos de existência, como tumbem. serä 00 '

passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.

00 editado um "JOHNAL - CINQUENTENARIO". 00
MANTEM OORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ

i;w
w ii ServiçO atencioso e rápido

zes Apelamos DO Comércio, lndústrla, Lavradores e povo em geral, de �
prestar todo seu apoio moral e material, para que esta data seja fes- 00@��������
tejada com o maior brilho posslvel e provar mais uma vez a capa- 00

.

00 cidade e progresso do povo Corupeenso. 00
0000 0000

Prefeitura M IJ- I
0000 A Comissão organizadora: 0000 nlcipal de
0000 Alfredo Langer - Lauro C. Blunk - Alberto jl!laffezzolli OO� Jaraguádo Sul
0000 �OO Vermitugo suave e de pronto

g �S{':le�=!�i _-, :':;�;erW��_t.,- !1t,nHi�:::;ht Neto III lE� fital� ,ERvEt��Rf;(\'u';:LdJE'�aI�A�E, d���FOR_
�w D d d f)

ME o n, 1, 2, j e 4
�1::3:í •.

, �OO e or em o esr, .. re- Proteja a saúde de seus filhos f' a sua própria!
OO�OOOOOOOO ' OOOOOOOO�OO fe�to Municipal torno pu- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:�����:W����� le�d�s

cada-se na Tesouraria da COOlFrc: hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA

Prefeitura Municipal de '
MINANCORA para o seu tilhinho.

Iaragué doôul e na Inten- E um produto .los Laboratorios Minancora

dencia de Corupé, '0 im- ...'_O__I_N_V_I_L_L_E_' _

posto TERRITORIAL.
Levo ao conhecimento desta praça e Não 'satisfazendo o pa- IIII 111�a quem interessar, que adquiri oestabeIe· gamento no referido mês; -= 1==.=================::;= L:�..cimento comercial do sr ficará o contribuinte sujei- ..:;:l: :::::'.

AntoD'io· Tobias,' .t �or:fe������a2;�op���e ILp,."!L lH�in.Hlao �ars,tflA' �f I{ �
ro mês, sendo então feita H H P ii,

.

ii
dest�. cidade, 'assumindo-lhe o ativo e

a cobrança judicialmente. :: !!
PROPRIETl\R:I@ 11 Anpass�sopero continuar a merecer do pu- ra T�����f;�� dâe ����e�t�á 110'11 Rua Marechal Deodoro, N. 158 J!R' tI

blico a mesma confiança depositada ao do Sul, 6 de luuho de ii ii li 'H
meu antecessor, visto continuar com o 1947,

F. VOSGERAU II S II 1l S H

mesmoJ:;:gl:1ád�:e:u�ci;. de Junho de 1947
Tesoureiro

IIT ii SE;&�OD�EL����F��:N�::'O- ·1:·1:: T:::!::NEM� ANTONIO TOBIAS BITTER AGUIA I! I! COMBUSTIVEL E,ACES-

Concordo - ANTONIO TOBIAS I I
ii;; FI����O�, C����I-DE iiE II

_______

-

_�_.
'---- ��al�d:�:S �:t��acs:eas� 110·11 BATERIAS E CONCERTOS DE 1.:;.; N 1.:1.:::::

....

PNElIS•.Kühn & Rengel tt::::::::::::�J' tr::::::::::ß
]j-' L � R A R I A AVISO ,

tão, quando se usa o Proibimos terminante, ���������IBITTER AGUIA l fabrica de ferramentas agricolas. mente a todas as pessô- Fabrica de Moveis "SÃO J03GE"
______..

.

Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc. as de entrarem em nos-
'

.

• sas propriedades nas

i Especilll!da,de em cadeiras de palh�, !_iPP'; Colonial, Rus· {
Nãf! é para menolJpre�ar margens do Rio Pedra d,' tico e . de assentos de madeira. compensada. �
E grave êrro pensarP"

Amolar Alto, para caçar
A h ·,11

.

S t'A �
que os dentes de leite'

-

"eclsa.�e e pescar. )1 C I es esan nna }
por nascerem condena-

. • __!' Não nos resposanbill- } 'Rua Dnque de Caxias s. n.

i
.

dos a cair, não precisam zamos pelo que possa i Á" '.,

de cuidados. Quando fi- acontecer aos mesmos. CORUP - Jaragua do Sul - Santa Catarina - Brasil

cam cariados ou caem Competentes oficiais de. Corupá, 9·6-47. �..�-""'-(t����
antes do tempo a diges- sapateiros- 'la Madeireira Corupá LIdo.
tão dos alimentos não se Dr.' Renato W"altgpfaz conveni7nte�ent� H[ h' � r I � rO"lcl'on lt� "l�!��···:··�·:·:·:··:-:·:·:·:··���í! ll-
r;:��I:tam:s����i��O!�� raurlca u� lJa �,au�ö uHU [nu ua. tl _.��.���_ .. �.���.��_�.. l ::Ii:l

M É D I C o

P

!.
CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADAroeure conservar os

luforme-se com JOl;:,E'PETERI;:,:"
..

dentes de leite de seu
v v em Joinville, : ao menor preço, da ii Com cursos de aperfeiçoamento. .nQ H

filhinho. Aos dois anos e à Rua OUo Boehm. 748.-CaÍxa Postal, 192. _ Fone, 211.: praça vende �i Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. li
. .

d
. 11 Doenças de Senhoras - Partos - Clínica

.

li���I::O Id::t��ti��sSeei: ��@li8��@fi�����m����@li8 � Eng�nbo RAU Limitada li H Geral de Adultos e Crianças. ii
em seis mêses.- SNES. I'Ofl-Cl·na Mecanl-ca

m:.:.:.:...·..h.... •....·��:.:.�!!!!l Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal.!:

A
- 11 TELEfONE N.3. 11

'Geral
te n çao .�'_"=="'�::��"���"=-"�I:�::�:::�!:_E:··_ 111;�;:_;"';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;�li="=.,_,,_

.._,_ ..��
TIRE A SUA MELHOR iii fe'bre's

.

(Sezões, M.alárias, I�
fOTOGRAFIA NO !g I.mpaludlsmo.. m·iii Maleitas, Tremedeira ...

FOTO ATELIER M - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
- de N.obrega - I "C.apsulas Antisezonicas I

Rua Coronel Jordan 87, ÜI' '1'1(ao lado do Banco lnco) U. M inancora" :�
HABEIS PROFISSIONAIS -

1"'1' III
JARAGUÀ DO SUL Em Todas as Boas Farrnacias III

Santa Catarina, iii É um produto dos L�boratorios MINANC0RA m
fOTO· A,TELIER 'L!!=!!�!!!!!��!��!!�!!�i!����!!==!=!!J

"MEDICA'ÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS".
A PRAÇA

SEMPRE o MELHOR: ...

f L IX I R O f 'HU 6 a t I H A ;
o remédio qua tem depundol
o Illngui de tres ger:1çõss! iEmpregacf� com êxito nas:

Feridas.
Eózernas
Úlceras
l:Vlanchas
Dartros

.�, ;, EspinhasI!� 3:1 R""IJ-m:,,.l·I·"'mo.....fll '7:.-h v .. , Äc._

".�!iqj Escrótu'as;��- sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA·
Grande Depurativo do s angue

É faci I fazer boa dlges-

Vende-se uma Casa de
Material, com jardim e

chácara e mais um chão

Vende-se

para casa.

Informar na Tipografia
Avenida N. 350.

H. KELBE�T
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS -

-- APARELHAMENTO MODERNOQuadros Santos e

bem como de divar
sa� vistas de todos
os tamanhos VB. en
contrará na

CASA REAL.

- PREÇOS MODICOS.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 158 -- Telefone, 40 .

-..Jaraguá �:tO Sul -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pretcítnra :M1Ulll1lncnpaR de
JJarag1Ulá d!o §1UlR E c Z E MAS,

Requerimentos Despachados I N F L AMP. ç O E 5, De Florianopolis, rece-
17 - 3-47. C C C [ I P. A <; bemos uma Circular Co-

2234-Helmuth Baade-bras.-requer traust. imp.
.

'

,. - , municandu que em As-
de um terreno comprado de Oscar Cielusinsi. F R I E I R AS, sembléia Geral realiza-
Como Requer. da aos 12 de fevereiro

2235-Adão Nadrowski-bras. requer licença NUNCR EXISTIU I G URl ES P I N H A 5, ETC. do corrente ano, foi eleí-
mandar fazer pequenos reparos e pinturas externa ta e empossada _. para re
em seu prédio sito á rua Hercilio Luz. Idem. ger os destinos desta So-

2239 - Luiz Slachiak-bras. requer transí. imp. O rn I � T � G I � I L 100000000000000000000100000000000000000000 ciedade no periodo so-

dIdee.unlm. terreno 'vendido á Mauricio e Max Hermann. neu '00 Adolf Herrn .. Schultze 00 cia11947j1949-a Direto-

00 ;
ria que- se segue: Presí-

2237-Alfonso Benkendorff-bras requer transt. imp. Irene Pedrl, Oticial do M MARCENARIA EM GERAL dente-Narbal Alves de
de um .terreno vendido á Luiz Slaehiak' Idem. Registro Civil do r" Distrito � --

� Souzatreeleítoj.Vte e-Pre-
2238 -Paulino Rosa Silva-bras. requer transf. imp da Comarca [araguá do Sul. � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da � sidente-Dr. Lauro Fortes
de um terreno adquirido de Evaristo Klein. Idem. Estado de Santa Catarina � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 Bustamante; Secretário-
2239-Silvestre Stoinski-bras. requer transf. irnp. Bras l. � Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 Ivo Maes; 1· Secretário-
de um terreno vendido ao sr. A teixo Spezia. Idem Faz saber q�e c�l1�pan'ce- 00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00 Menotti Digiacomo; 2·
2240":'" Ricardo Ramthúm-bras. requer transf imp. ram no cartono .exlblndo o�

IINSTALAÇÕES
CO�1PLETAS DE: � Secretário-Arony Nativi-

de um terreno vendido a Leopoldo Voltolini. idem dl�.:umentos exw.tdos pela lei
Dormitorios, S�las de [antat ;�

dade da Costa; t: Tesou-
2241-Alcebiades Verbinen-bras. requer transf. imp. afim de se habilitarem para Cópas, Escritor ios, Movei" rusticos e' outros.

reíro-Celso Koerich (ree-
de um terreno adquirido de Maria Vebinen. Idem. casa.-ve: leito); 2· Tesoureiro-La-
2242 - Leopoldo VoltoIini -bras. requer transf. imp. � MOVEI') A "ULSO-; COMO· � erte Espindola Lisbôa;Edital N. 2.240 de 12-9-47. � Cadeiras

- .

.

I�
de. um terreno vendido ao sr. Lauro Voltolini idem. � Orador-Dr. Frederico

.

2243-Salvador Siqueira-bras. requer traust. Faustino Moretti. e Elisa � Poltronas tixas e giratorias Herondino L€'ite(reeleito)
imp. de um terreno vendido â Navino Satler. idem. D�ID:archI. 00 Mesinhas de centro e para radio Comissão Fiscal

2244 - Leopoldo Voltolini-bras. requer transf. Ele, brasileiro,
.. �olteIro, 00 E entre muitos outros,a. Narbal Silva(reeleito);

imp. de um terreno vendido 'á FranoisooVinter. idem. lav�ador, domícílíado e 00 Caixa Registradora marca "RECORD" Dr. Altamír Gonçalves
2245-Navino Satler-bras. requer transf. imp. resIden�e em C?rup�, 00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00 Azevedo e Halo Balbi.

de um terreno vendido ao sr, Carlos Spredemaun sendo .fIlho de VICto�IO � indo as Caixas Registradoras de � Comissão de Sindicância
Idem. Morettí e de Ernereneta- zes elevado custo.---------�.Ordway Conti, Dr. Ju-

2246-Fedele Voltolini-bras. requer licença na Zanella. 00 Todll a �Ierea(loria á pronta Entrega 00 randyr Salles e Irmão
construir uma casa de madeira para moradia Ela, brasileira, solteira, � RUA RIO BRACO 964 - TELEFONE 73 00 João da Cruz.
própria, em terras de propriedade de José Vol- lav�adora, domiciliada; e 00 Jaraguá do S�I Sta. C�tarina 00 Gratos pela comuni-
tolini, sito á estrada Nova. Idem. residente e� I�apocuslD- ����������®�����s::Z!�m<�� ção.

2247 --Lilia Airoso-bras. requer transf. imp. ho, neste distrito, sendo ������������������l;::6,S��
.__ � _

de uma bicicleta, vendido ao sr. Artur Baade Idem. filha de Angelo Demar-
2248-Antonio Estanislau Ayroso-bras requer chi e de Jacomina Fel- ::

- - -- ----- ��

::

tránst. imp. de uma bicicleta, adquirido de Fra. trin Demarchí, 11i CLlNICÀ DE OLHOS - .OUVIDOS - �ARIZ E GARGANTA, ii
· 1.1. moderna e primorosamente Instalada do ::derico Bossharner. Idem. Edital N. 2.241 de 16-6·47.

2249-Adolfo Dix-bras. requer transf. imp. Octavio Bardin e Selma ii DR. SADALLA AMIN ii
de um terreno adquirido dc Max Koegler e Mar- Grossklags !! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS
tim Gaedke. Idem. Ele, brasiletro, solteiro, ii. ESTADOS DÉ SANTA CATARINA E PARANÁ

2250-Paulo Lescowiez-bras. requer baixa imp. operario. domiciliado e;1 «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»
ds uma bicicleta. Idem. residente neste distrito, .:�:i HORARIO: 10-12 � 4-6 <n tarde - Hora marcada: 2-42251-Hari Mielke-bras. requer transf. imp. em Rio Cêrro, sendo Ií-

• .Joinville _de uma bicicleta adquirido de Carlos Kleine. idem. lho de Jose Bardin e de :.iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiôõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�,2252-Harri Sehimidt-bras. requer baixa imp. Elísabethe Bardln.
de uma motocicleta, ao sr. Adolfo Patapof. Idem. Ela, brasileira solteira., ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2253 G H t h I b t f
'

' .
- erilJanO ens sc e - l·as· requer ,rans. doméstica, domiciliada e :� � :

.

imp. de, um' eS�1!qeléci9\ento comercial sito á r.U3 resitle.nte neste· distrito.:- �Dr AI,,-arn
,; '83t'a"111I<3':'> ,;.�.�"';''''D'1 0D. Pêdro II, comprado do sr . José Iz idoro Coppi. R Cd" a .11 l'UI.JiCj 'LI

em lQ erro, sen o Tl> •. . _

. .Ó; •

•

fdem2205_Lölha; �()nnenl)Ohl-bras. requer licença
lha de Guilherme Gros- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS;;'; DE.

.

SENHORA.S E'
construir galpão de alvenaria de tijolos, em sua

sklags e. de Bertha CRIANÇAS' DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS.
Grossklags. '

.

propr!edade. Idem. DOENÇAS DA PELE.
2206-·-Curt Siewert-bras. requer vistoria de Edit8;1 n. 2.242 de.16-6-47. - Eletricidade Médica-habite-se em sua casa. Idem. FrItz Carlos FIedler e

11IGutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio2208-Artur G. Risch-pras requer vistoria de Anita Brandenburg. Raios Ultra Violeta.s e Infra Vermelhos .. � c..
habite-se para alugar sua casa. Idem. ,-

. Ele, brasileiro, soltei-
_ 'R. A lOS X _

.._U""", ,��2214-"Bruno Mahnke-bras. requer licença ro, comerciario, domicili- mr.,lor�· Alédlco dô, Hospitl "So José" ;'0'-'mandllr fazeI" pintura em sua Casa. Idem. ado e residente neste
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER.. HORA �, ,

•

2216-Alfredo Mann - bras. requer alva rá d e distrito, nesta cidade, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::.::::�::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
;habit�2��!Ê��e��� c���é Idde�n. Silva-bras. reque; �r::o efil�� d�r�:f �i:� :::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::. VE'N'DE-SE
vistoria de hobite-se, em sua casa sito & rua Elisa Vogel. ,

"
,

J'A'RAGUA' L d

.

�
Stein; Idem ..

·· ," ",' , .... :; :,.: L : F '.
i, i Ela., brasileira, soltei- Posto t 8.

2224-Ilkà Rau De Mio-bras.' requer alvará ra, doméstica, domicilia- ,

Rua Marechal Deodoro _ JARAGUA DO SULde abite-se, para sua casa. Idemr .�.: da e residente neste·

2225- Leopoldo' Safänelli-bras: requer alvará distrito, á Estrada Itapo-
de habite-se, para sua casa� Idem. cu, sendo filha de Alber-

2226-Maria Longo-bras. requer alvará de to Brandenburg e de Ida
habite-l3e, para sua casa. Idem.

.

,

. Brandenburg.
'

Eugenio F.r.�pkowiªk-l;lr.as.;,.I;equ,eí'i.:liti�nçâ'éonst'ru.ir, -

uma casa de' madeir'a Pära moradia na propriedade. E ;'Jara qUe chegue ao co

de Norberto F[·ankowiak. Ide'tn.'; ,'. nhecimento de todos, mandei
2256-Leollardo Groeget�alem.ã,o,_requer licença pas�ar o presente ('ditai que

estabelecer-se co'!D contratador de" obras'. Idem ..
,sera publtcado pela impren-

2257 -_. August Heinrich Lessmantl-bras requer
sa e em cartório onde será

transf. imp. de estabelecimento Industrial da So- afixado dU! ante I 5 dil�. Si
ciedade Industrial Comércio de

.

Aguardente Ltda. alguem souber de algum im
Idem. ' peclimento acuse-o para o!:

2258-Frederico Hoffman"n-bras. requer transf. tins legah
imp. de Um terreno vendido ao sr. Silvestre Sto. IRENE PEDRI,oticial
inski. Idem.

2259-Carl08 Hass-hras. requer transf. imp. VENDE-SE
de seu estabelecimento comercial vendido ao sr. Uma casa de material,Erwino Reinholdt. Idem. inclusive terreno, sita á

2260....,Jusé Panstain-bras requer· transf. imp. rua CeI. Emilio Jourdan.
de um terreno vendido ao sr. Alfredo Mohr. Idem. Tratar com o sr. Geral-

2261-Leopoldo Schmidt-bras. requer transf.

\
do Kiwit Curitiba rua

imp. de um terreno vendido ao sr. Artur Bissoni. Mateus Lemes 2.222 ou
Idem.

I
na casa Real -

.

2262-SilvestrQ �toinski-bras: requer transf, Jaraguá'do Sul
Im� de seU es�be�mmento vendido. aO Rr. João ������������._��__���������������_
Budal Arins. Idem.

· 2263-Frederico Bier-bras. requer transf. imp.
de' um terreno vendido ao l'lr. Ingo Voigt. Idem.

Prefeitura Muninipal de Jaraguá do Sul, 27
de Março do 1947.

José Pereira -Lima - Secretario

'Não sofra de

indiges-I'tões, use

Bitter Aguia :
� Telefone n. 40. I;:.'"lliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiaiiiiiiiliiiiiiiiiiilliiiiiiiiii........iiiiIiiiiiIiIii·�:.4

-------

Clinica �e. Olhos, OHvi�8S. nariz. fiarganta I�
FARMACIA NOVA

de RO�EBTO M. HOBST
a que dispõe de maior sortimen,
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá
�����

«CORREIO DO POVO» - Domingo, DIA 22·6-47

PARA fERIDAS,

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveis - Acessorios - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene .

em litros e

em caixas.

A tende ·dia e noite, á qualq uer hora.

Dr. Artninio Tavares
Professor Catedratico de Biofogia da lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe alas serviços clinicas e clrurglcos do especialidade no

HospItal de CarAdade de FlorianópolIs.
Assistente do professor DavId Sonsan. no Rio de JaneIro.

Ex-Inlerno por, concurso. do Asslstencla Público do RIo de JaneIro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STJ\., CATARINA

�@Y@)®Y®@Y@>®r@)®i'@)®Y®@!@)®!@@!@)@Y@)@!@)�®@: Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
Ç®

®5 TODA§ AS MOLESTIAS DO ßPßHUH� RfSPIRHIÓRIO @
� Encontram alivio imediato com C- uso do @)
(@ IncoIDpap8vei @j

I P�ilDríll dI! nogiro Pl!loll!ßll! �
ê> O PEITORALMAIS (jONHIJE(jIDO NO BRA\J§IL @)
lt®@l®�®i..®@J.@)��@.,;®@l@@i®@;..®@j®�@}tí

Assembléia Geral
De ordem do snr. Presidente da Sociedade

de Desportos ACARAí, convoco os associados para
uma Assembléia Geral, á realizar-se dia 10• de
Julho às 20 hords, na séde social.

LUIZ AIROSO - 10. Secretario

8ocie�ß�e Catorinense
�e ßuicultura

Uma, maquina fotografi,

I
ca 13x18, em perfeito es

tado de funcionllmenlo
Tratar ,com o Sorll.

. Angelina .5,iJva
7, RiJa' Abdön Batista

�, 'jaraguã do Su]'

"MEDICAÇÃOAUXIUAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"
FRACOS E ANEMIC08 I

,

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com 8lito nas:

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
.. UM GERAOOR DE SAÚDE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tlonser:vas de qual
quer qualidade na

. .

.

cional e· est-rangeira
. - tem sempre em stock

a CaRa Real.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


