
Jaraguá receberà a- que deverá ser ouvido mesmo que tivessem de
manhã a visita de des- sempre que possivel e lançar mãos de camba
tacadas figuras da U.D.N. ter parte ativa na esco- lachos com outros parti-

. entre elas o Eleu ilustre lha dos nom'es a sereut' do A U D N d J ás: ... e aragu ,

presidente sr. Irineu recomendados ao eleito- que apresentou a Santa
Bornhausen e os surs. rado especialmemte nas Catarina a maior vito
Drs João José de Sou- eleições municipais que ria, está numa encrusi
za' Cabral, lider da ban- dizem de perto do inte- Ihada, e o caminho que
cada na Assembleia Le- resse do lar e do bem tomar decidirá se vai
gislativa, Oswaldo Cabral estar de cada um. passar do primeiro para
membro do. direterio. es A Un.N por proposta o ultimo <;los disputantes
tadual � Wanderley.Juni- do deputa?o,Artur Müller a governo do municipio.
O! preSI?�nte do dlre�o- elabor�u mstruções de- Dequem a culpa?
rIO m_umClpal de FlorIa- mocratIcas para esco- Nossa não! Pois a ui

nopolI�.. Ilha
dos candidatos

.

com

II
continuamos na estacada

'.
A v:sIta :p�ende-se, � a eleição de dele.gad�s para alertar o povo e

sItuaçao polItI�a mumCI dos nucleos eleItoraIs com ele seguir para a

paI desse partIdo onde para a convenção muni- vitoria em 25 d3 Novem

du�s correntes disput�m cipal; bro, colocando nos pos
a. lIaderança dos udems- InfelIzmente. nem todos tos da administração mu·
tas.

"
compreenderam o aI nicipal homens honestos,

O que e pre.cIS? acen- canc� tão popular dessa capazes, progressistas e

· !uar ne�sa dIsputa d.e maneIra de escolher os que ponham em pratica
mand_?, e que um partl- representantes dó povo o seu maior problema -

do na? pode pertenc�r e ant�s que houvesse o da produção agro-pe··
exclusIvamente a um dl- a mamfestação dos de- cúaria.
retorio �u grupo que o leg�do.s, unicos que tem Conte o povo com este

al��so alI colocou � que o dIr�Ito de escolher, jornal, pois 'ele nunca

hOle quer ser o dItador por VIrem com delegação recuou na sua defesa e

municiPal.
.,

dire� dos eleitores, ]an- agora mais uma vês, h�
A democracia smcera ç�aram-se numa campa- de levar os seus legiti

e mesmo a politica soci nha de dE'sle!lldade con- mos representantes ao

aI requer que os homens tra os proprIOs compa- governo municipal.
publicos estejam em ilheiros, querendo fazer -x'-
contacto Ip�is direto com vingar· candidaturas de Estão se realisando em

a grande massa popular grupos ou trincas, ainda todo o es�ltdo as conven-

'.><l
•
:,,' "f, ...

a 'toes, 'tard :�\�
,

�irtá
Em' tn-tt�bI:O ·ãt 1946 a

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEfONE N0. 35 Editora do. «Correio do

���====��������������������������������������������I���� Povo» começou a pere-

ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL Domingo, 17 de Agôsto de 1947 -, Sta. Catarina - N. 1.441 grinar com um requeri-

______
=---------------------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i;;iiÍiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.._- iii mento, pelo D�partamen -

to das Municipalidades e

notlaallllas
.Preíeítura de Jaraguá,
para obter uma copia ou

uma certidão do relato
rio do sr. Tenente Pre- .

O infeliz Estado de (5 milhões em 1941 e 27 feito Municipal.
Pernambuco até hoje não milhões em 1945). Nos tempos anteriores

tem o seu legitimo go- -00- a ditadura, esses doeu-

vernador, estando sendo Florianópolis (DEE) - mentostnão precisavam
administrado pelo presi- Verificando os saldos a- de ser pedidos por cer

dente da Assembleia Le- nuais de todos os ban- tidão, eram publicados,
gislativa cos existentes em Santa para que todos os muní-

É que os pessedístas Catarina, observa-se que cipios tivessem conheci

do sr. Agamenon Maga- os depósitos a prazo fixo mento do que a autori

lhães (queremistas do sr. e com aviso prévio eram dade administrativa tinha

no: o Colegio sabiamente Getulio Vargas) manco- os seguintes: 70 milhões feito em beneficio do

dirigido pelas benemeritas munados com os comu- em '94-1, 101 milhões em povo e como tinha aplí

Irmãs da Divina Providen- nístas poem a decisão 1943 e 1R5 milhões em cado as rendas muníeí- (

ela. futura Escola Normal das eleições todos os 1945.
'.

pais.
de Jaraguá,-o "Grupo Es- chicanas imaginaveis pa- -x- .

Dali em diante, tudo

colar São Luiz", 'estabele- ra retardar a apuração
.

1 nas prefeituras passou a

cimento particular, oficla- final. Instalo.u-se ontem e� ser segredo. Porque?
lisedo e dirigido pelos pro- .

Mas, f.elizmente, a J�s. Petrópolis a.ConferenCIa Pois bem. Depois dos

ficientes e infatigaveis Ir- tíça Eleitoral está coníír- Inter - Am�rlCana para indeferimentos protela

mãos mertstas.-rembem- mando a yontade popu- Conservação da Paz, ções, engavetamentos do

futuro Ginasio de Iaragué, lar para entregar o o_pu- c�� a presença
.

dos requerimento e StU re

e o Ú. E. Abdon Batista, lento estado ao candída. Mínístros do Exterior e curso ao então Interven-

modelar estabelecimento to Neto Campelo. mais. de 400 acessores e tor, veio ele agora ao

de ensino publico -000 �

.

técnicos conhecimento do atual

Corupá, o rico distrito Esteve em Minas Ge- Foi eleito
.
presidente governador, que lhe deu

de jaraguá, ostenta tarn- rais o sr. Presidente Gas- da Conferencia, p�r pro- despacho, mandando for

bem, além de escolas iso- par Dutra, que ali foi p���a da Argemma, o necer a certidão pedida.
. ledes e Grupos Escolares inaugurar a exposição de ministro �aul Fernandes. Louvável o gesto do

de reconhecida utilidade, animais e produtos derí- O Presidente General chefe do executivo cata-

o importante Seminario vados Eurico Dutra pronunciou rinense, mas não com-
.

-000- importante' discurso, do pleto.
Sagrado Coracão de Jesus, qual daremos um resumo

uma das expressões mai e
Achamos que á certidão,

Florianópolis (DEE) - no proxírno numero
.

I
eloquentes da proficiencia

. para um jorna que quer
Vem descrescendo, no d blí íd d t it

do .ensino religioso do . � -x-
ar pu lCI a e gra UI a

Brasil.
quínquênío 1941/45, a das atividades admínís-
Produção catarinense de O di t d I tít t t tí d

. , .

d
jaraguá póde orgulhar.

Ire or o ns 1 u o ra rvas o mUDlClpIO e·

couros salgados: 930ito- do Alco 1 A
. tornecíd

se de ser um municlplo neladas em 1941 915 em
o e çucar man- venam ser 10rneCI as

do Estado, onde é menor 1943 e àpenás �77'1 em
dou arquivar. o requeri- gratuitamente e que �e

a percentagem de analfa- .194 O
mento em que Walter deveria mandar abrir

I � s couros secos B ith t dí J'
.

di
.

catarinense, e crianças e beios.: Os alemães que O. V: T. r' r .
r, reI.aup , pe ua }cel!ça .uma sm icancia para sa-

adultos, indiStintamente, colonísararn, não descuide
SI:) t' ...am .�g�I ••02:��e$CI 'Para Instalar uma �sllla ber em que gaveta o rê-

procuram receber os eflu- bit'
mo no peno o. 5 one- de açúcar e deferiu o queríerento esteve «ar

vios dos seus raios bené- �am _emd a s�'l� o, aS.InS- Iadas em 1941 e 2R9 to- pedido de transíerencía quívado» durante este;
fícos. �uçao os I .os:. I _o neladas em 1945. Já os de engenho de He�rique 10 mezes

.

lhovefrno'lta pnncrpio, �ao couros verdes, e depois Nagel para Oscar Nagel' E pOdI'a' se 1'1' até alem
A instrução primaria es acu aram o enSInO d d b 1943 . ..'

-

,

encontra .. se. dl'sseml'nada d 'd' a
'

.

1
a que a rusca em ambos do mUDlCIplO de mandando caminhar para

o 110m vernacu o, pre· e 1944 tendem a supIan· J á S
por todos os recantos do feriram os colonos instruir t

' aragu do uI, despacho as centenas de'

municipio, por meio de es- os filhos no idioma dos
ar c0pl segurança, a requerimentos que estão
producao dos anos ante· - x- . -

cola') estaduais e munici- seus' avós, a deixá·los dores: 843 toneladas em .. prebs]?s pelas repartIçoes

pais, e a vossa cidade os- crescer envoltos nas trevas 1941 952 1945
A estImatIva da safra pu !Cas,. uns. nas gave-

tenta, àlém de um grupo da ignorancia.
e em . de açucar de 1947/48 é I tas dos prefeItos por se

escolar est�doal, de reco- Dai a razão porque em de 21.837,990 sacos, sen' tratarem de desaIeto.s
nhecida proficiencia, Ires jaraguá do Sul, como' em . Florianópolis (DEE) do 10.771.000 da zona destes, outros por neglI-

conceituados e modelarés' A renda tributaria da porte e 10.062,338 da zo·' gencia de chefes de re

estabelecimentos de ensi- (continua na 5a. pagina) União, em Santa Catarina na sul, Santa Catarina partições ou simples en-

vem crescendo anual- consta com uma provo- carregados de informa-

mente, de modo bastante vel safra de 100.000 sa- çõ.es.
forte. Em 1941, a atreca" cos s�ndo o maior pro- Mand.e s. excia. fazer

dação foi de 28 milhões, dutor Pernambuco, com uma devassa dando an

mas em 1945, ,de 72 mi- 6.700.000, seguindo-se damento as petições de

lhões. relativI1mente ao São Paulo com 5.088.889 de quantos procurarem
ano de 1939, o acresci- e o Estado do Rio, com justiça ou defeza de seus

mo se traduz por t54%. 3.700.000. mteresses e poderá es-

Os maiores títulos de - x- tal' certo que o povo

re:çtda são o imposto de . '_
lhe será grato.

consumo (17 milhões'em A C?oIDIssao de Preços, Quantos tem seus neo •

1941 e 35 milhões em
no RIO, a,caba de cons- gocias entravados a es-

1945) e imposto de rendai ta�ar que um s�co de pera de despachos.
. trIgo da ao padeIrO um Quantas terras não estão

----'------/.lucro
liquido de. Cr$ sendo trabalhadas a es

ções municipais para es- 263,40, calculado o quilo, pera do deferimento de

colha dos candidatos as na vend� por Cr$ 6,00. seus pedidos de con·

eleições do dia 23 de no-
E aSSIm d�monstrou: cessão!

vembro. 1 �aco de farmha de 50 Pratique s. excia. es-

Joinville ainda não se qUIlos (Cr$ 200,00), 1 pa- se ato de direito e de

manifestou, ma�, como cote de f�rmento (Cr$ justiça, para com os seus

tudo indica, terá quatro 5,90), 1 qUIlo e 200 gra- governados e eles não o

candidatos. O sr. João �as de sal, (Cr$ 1,50), esquecerão.
Colin pela U.D N; Werner _00 gramas de açuC\lf ,---------

Metz pelo PSD; Fritz Gas- (Cr$ 1,20), �r$ 6,00 de Prensa de copiar
senfert, pelo PTB, e Ro- lenha e 52 lItroS' de agua.

dolfo Maier pelo PRP. Gasta-se portanto Cr$ Oompra-se urna

Blumenau já tem as- 212,60, conseque-se 82 Ofertas á Soe. Gl'afi·

sentado o sr. Vitor Hae- _--------;..._ ca Avenida.

ring pelo PSD e hoje es-

colherá o sr. Frederico
Busch pelo UDN.
Em Mafra o PSD. indi

cou o sr. Pedro Kuss.
Em Canoinhas dois ir

mãos disputam &. Prefei
tura; o sr. Jovino Taba
lita, pela UDN. e o· sr.

Otavio Tabalipa pelo
PSD.
No proximo numero

daremos uma relação
mais detalhada.

:.--------.

Fundação da Biblioteca
Municipal

Ilctos
A solenidade - Discursos - A primeira diretoria -- Os patronos
- O deputado Artur Müller pede a exclusão de seu nome como

patrono de uma estante e indica debaixo de grandes aplausos o

nome do expedicionario ginasiano Antonio Carlos Ferreira, um

dos heróis jaraguaenses morto na Itália - 12 estantes, por pro
posta do Dr. Ary Pereira Oliveira.

jaraguá hospedou no

dla 10 o sr, professor Lou
rival Cemare, ilustre Pre
sidente da Iunra Regional
de Bstettsnca . e o sr. Te
nente Ildefonso luvenal,
brilhante escritor cetarí

nense, os quais aqui víe-

·
rarn, assistir a fundação
da Biblioteca Municipal.
As .10 horas, com a'

presença dós snrs, Dr.

My Pereira Oliveira e Joa
quim Piazera, respetlva
mente Juiz de Direito da
Comarca' e Prefeito Muni
cipal, presentes tambem ,

outras autoridades, profes
sores e pessoas de des

taque local, o sr. prof.
Lourival Carnara abriu a

solenidade explicando os

fins da reunião e benefi
cios da biblioteca.
Poz em discussão o nO-Ime do patrono da bibliote

ca, tendo então pedido a

palavra o sr. Tenente Il
defonso Iuvenal, que pro
nunciou o discursos se

gulnte :
-,

«O importante municipio
de leragué Sul, que ta[ffo
vem contribuindo pera a

grandeza economica do
Estado, há-de tambem
muito contribuir para a ele
vação cultural de Santa
Catarina.
Do seu seio hão de sair

pllra os mais honrosos e

dignificantes prélios da
inteligencia, culturas tiio
aprimoradas, que engran-

· decerão os contempora�

nios e orgulharão os pós
teres, porque a luz do sol
bemdito da Instrução vem

se projetando de ha mui
tos anos sobre esta adml
revel porção do territorio

Antonio C. Ferreiro
Patrono da Estante n. 10

PO.LITICA

de

qulios de massa francesa

que, aO ser levada ao

forno, sofre «quebra» e

fica reduzida a 65 quilos
e 400 gramas.
Com a massa, são fei

tas, como ficou provado
na· Subsistencia do Exer
cito, as unidades seguin
tes: 9 pães de um quilo,
18 de meio quilo; 77 de
250 gramas; 100· de 150

grama e 510 de 50 gramas.

Na hora do

aperitivo. tome
Um' Calice

Puro
DinER AGUIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital n. 2265, de 12-8-':47.
PauJino Pedri e Julieta

Ambrosi.
Ele, brasileiro, solteiro.

oomerciano domiciliado
e residente nesta cidade

á Rua Barão do" Rio

Branco, filho de Antonio
"

Pedri e de Martha Pedri.
'

Ela, brasileira, solteira
domestica domiciliada e

residente nesta cidade á Telefone n. 40.
RUll Barão de Rio Brau- I .."",.
co filha de João Arnbro-

-----=---------------

si e de Maria Ambrosi.

Edital n. 2266, de 12.8-47.
OOOOOOOOOO�OOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Walter Carlos Hertel � Adolf "Herrn. Schultze �
e Gertrudes Breithaupt. � MARCENARiA EM GERAL �

ELe, brasileiro, solteiro �
2::6:S

relojoeiro domiciliado e 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
residente nesta cidade � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00.
filho de Walter Hertel e 2::6:S d d

.

�

00 Mantem um estoque permanente e to GS (JS tipos �
de EIsa dos Santos.

m;z de MobiliaS, especialmeDte para escritorio. �

Ela, brasileira, solteira, 2::6:S
�

doméstica domiciliado e 00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
residente nesta cidade 00 Dor?lit�rios, Sala� de Iantar 00
filha de Walt.er Breithau- 00 Cópas, Escrltori as, Moveis Justlcos e outros.

pt e de Ida

Breithaupt.e
MOVEIS AVULSOS COMO:

E para que chegueao co-
Cadeiras

nhecimento de todos, rnandeí Poltronas fixas e giratorias

passar o presente edital que
Mesinhas de centro e para radio

será publicado pela impren- 00 E entre muitos outros. a

sa e em cartório onde será 00 Caixa Registradora marca "RECORD"

afixado dut ante IS dias. SI 00
Afamada pela sua eticiencia, substitu 00

�������r
a�u.emsouber de �gumim- m;z

indo � C�x� Re�sttadoras de�
-l

2::6:S elevado custo.------- -
-
�

,

.

pedimento acuse-o para os 00 Toda a Mercadoria á ,.outa Entrega 00

Banco Popular e Agrl'cola tins legals �
�

IRENE PEDRI,oticial 2::6:S RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 2::6:S

�
Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU __� 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, r� I 00000000000000000000100000000000000000000_Jaraguá"'do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

ii
FRACOS E AN�MIC0;31

�
Tomem: --'-__

iIl
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS ��:?é�EEO��T:�? Kühn & Rengel

� Depositas 'com juros- d dlsposlção-qsem limite) retirado livre 50/0 Empregado com iII!.lI nes:

Á disposicão conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 Tosses F KR R A R I A

com retiradas semanais sem avíso lIté Cr$ 20.000,00 • . .. 6% Resfriados fabrica de ferramentas agrlcolas.

Dep. inlclal Cr$50.000,OO cjretlradas sern. sjavíso Cr$ 20.000,00 5% Principalmente Machados. Enchadas foices, etc.

Depositos com aviso-Reto diarla até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas II .1--------

mjaviso prévio de 50 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dias 61/2'/.; 18Q dias 7'/. �)l "., d}.�f,
' (:����::::nças

Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12 mes�s 7'/. Deverá ser dado o n
\.:_

aviso previa de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

ii
j VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR D� SAÚDE.

{ Dep. POPUlares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-

4 radas semanais seIT' aviso até Cr$ 1.000,00 5/12"/.

r Dep. Iimitados-(Limife até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com �{ �����

retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2·/.}4 Cure seus male� e poupe seu

t
Dep. Especiais-(limile até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com {{ bom dinheiro comprand(l na

retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/. '4 FARMACIA NOVA
Faz todas as operações bancarias, co."o seJa.,,:" cobranças, descontos,

Ir
de ROBERTO M. B01\8T

passes, deposltos •." contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.
a que dispõe deImaior �ortimen· ..

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ

i
to na praça e oferece seus

arti'l.
forma�o p�la Faculda�e de Med!cma da

i Serviço atencioso e rápido gos á preços vantaj9sos..
Umversldade do RIo de Janeiro

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá B L U ME NAU . STA. CATARINA

�����C!J���<!l

@)������(à)=...-.�������@
�����

:�f::
:::::::::::: :::::::::::: :::::::: :.::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::.-::::::::::::::: ::::::-.:::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::

:::::::::::: ::::::::::::::::t!
ii Ao& Construtores �

I §dll1Ullz &: Cn;aL U�ato = Jaraguá do S.1 �
ii

::

I
Possuem est{)quep:::m::o'::'t� entrega. de • II

� &�!;,�oMacu.co, Virgem e Camboriü. ii
Tubos Galvanizado.
Canos de Chumbo.
Acessorios para encanamentos.

Forros e Assoalho de Pinho.
-BaciasSanitária.
Fossas «OMS».
Caixa para Agua <Eternit».
Oaixa Descarga «Eternit».

Completo sortimento de material Glasurade
PARA ENCANAMENTOS SANITARIOS

e Completo amostruário �e Ladrilhos e Azulejos.
-------------------------

----------------..·--------------a

BANCO INDOSI�J!oE.���J�.���JoEJ,!�TAPINA S/A. :.I':I:::.!-------------1
CAPITAL INTEGRALIZADO· CR$ 6.000.000,00

DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ::

ii

�r::::n�� ÁGENClA: Jaraguá do Sul i::.::.�:Brusque Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

l�êjF: F=_. a••_�;;;.::rr��l:::f::.: :::!:!Curitibanos empresümos. financiamentoa mediante caução de titulas comerciais.

bl�:���OPOli5 paases. ete., aceitando dOc��:::O!:dk:c:::res em custodia, mediante

i.':.l::Ibirarna abona em C/Correntes os seguintes juros:

:f:;���nga A Disposição, sem aviso, com retiradas livres
2% !:.:!::i.Jaraguá do Sul

.

pard qualquer importancia

i��J!8� Com Aviso �: �rt��o�o,��iradas livres
50j. :::�.:::.!Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,()O

Lages
Mafra " dep. iniciais ii partir de Cr$ 20,00 .i••i..
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Pira tuba Com Aviso de 100 dias 5% ii

��t����:��o ���o A���: �� �2�e��:S 5 1/�0� '.I:::::,:::i.Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
S. Francisco do Sul "Os juros são pagos ou capitalizado_ seme.lralmente

S. Joaquim A
.

b d
.

d d
Taió" econom Ia é a ase a prosperl a e

::�:::::�,::,::Tijucas Deposite as sua_ economias no

Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio de Santa Catarina SIA.

. �[3:rr�nga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
Aos sábados das 9 às 11 horas ii

ii

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

�.@!@)®'i'@)®!@@5!@)®Y@®'i'@)®Y@)@Y@)®r®@!@)®Y®®Y@)(@�
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão� e Resíríades <®
{@ TODAS AS MOLESTIAS DO HPHRUHO ftfSPIRHIÓRID @j
�. "Encontram alivio imediato com (., uso do �
{@' I n C O m p a p a v e 1 @

.l[!!!!���!!:i!ll!!!j

'.

� t� I �T � L I � Il
� Irene Pedrl, Oficial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para •

casar-se:

Edital N. 2.263 de 2·8-47.
Arnoldo Zimmermann e

Lira Schmidt
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente na Ilha da fi

gueira, neste distrito, sen
do filho de Pedro Zimmer
mann e de: Paulina de
Souza Zimmermann.

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domicilieda e

residente na Ilha da fi-.

guelra, rieste distrito, sen
do filha de Leopoldo ôch
midt e de Minna ôchmtdr.

Edital N. 2.264 de 7-8-47
Marlene Lubawskt e" Ma-

ria Kanzler
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente no Ribeirão Mo

lha, nesre distrito, sendo
filho de Alexandre Lubaws
ki e de Maria Lubawski.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, no
Ribeirão Molha, sendo
filha de João Kanzler e

de Maria Steilein Kanzler ..

'f.:W••••••••••
4
••' •••• :)•••••••••••••• .-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

� - \.iasolina - Querozene - �
.

.

; Oleo Diesel - Lubrificantes
:

Comercio e Industria

G E R MAN OST E I N S_ Â.
•

·
·

·
·
·

·

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

Rua 15 de Novembro, 41

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

. LOMBRIGUEIRA MINANCOHA"
Vermitugo 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 e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i ernedios

Compre hoje" mesmo urna LOMBRIGUEIR!'
MINANCORA para o se-u tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- jOINVILLE

� ,,�
Posto JARAGUA Ltda.

Rua Mllrechal Deodoro - JARAGUA DO SUL

Seção de Lavagem e Lubri,ficação"
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustíveís - Acessarias - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene em litros e

em caixas.

Atende dia e noite, á qualquer hora.

eliniU �e OI�os,
_ O�UidOS, nariz, fiarlHnta I

DI'_ Aranlnlo Tavares

Po[essor Caledralica de Biologia do Inslittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe Glos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de GPridade de Florianópolis, ..."

Assistente do professor David Sanson, na Rio de janeiro.

"Ex-Interno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

",

t

b
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Fundação da Biblioteca

Municipal
Esportes em Revista

(Continuação da ia. pagine)

por H. Ramos

c. í. Baependi I D. Pedro II S. PlllUlu. Ihante vitória sobre os

Por motivo de rrfeo rem- Fpõlis: Paula Ramo� x Suécos, os Argentinos le
po não realisou-se domin- Atlético. Colegial x Cara- ventaram o campeonato
go passado, como, havia- vene, mundial de písróla.

outros antigos centros de ínolvídavel fundador de e estrangeiros. mos noticiado, o almeia- ßrusque: América x Argentina: ßuenosAires:
colonisação alemã, dificil- Jara�'uá, proponho o no- Eslanle 1'10-Arlur Müller-jor- do encontro Baependí des- (Joinville) Bruequênsse. O próximo Campeona-
mente são encontrados me do ilustre soldado bra- neltste e um dos mals i - te cidade versus D. Pedro Resultados Domingo Ollimo to mundial de Box Ama-
analfabetos: sileiro Coronel Emilio lustre e talentosos fllhos da vizinha vila de Corupä Rio Botafogo 5 x ßonsu- dor, seré realizado nó ano

O vosso municipio, e, Iourdan, para patrono da de Iaragué. A sua brilhan- .

Jlgos de Hoje. cesso O. Os goals: Aos de 1949 em Buenos Aires.
notadarnente esta vossa Biblioteca rnunlcipel, Sen- te atuação na Inprensa ou Rio: América x Madu 12 minutos Milton abre o Nova Iorque: loe Louis
cidade, epresenrern-ee ho- do que a mesma conterá na Iribuna, pugnando pe- reira: Framengo x S. Crls- "ecore" finalizando bem campeão mudial de todos
ie em tão elevado gráu a principio, dez estantes, los sagrados Interesses do tovão. Bangú x Fluminen- um "corri' batido por San. 05 pesos, antes de aban
d� prosperidade, que, já a exemplo da Biblioteca muníciplo, hão lhe' feito se. Borafogo x Olaria. to Cristo. Otàvío aos 9 donar o ring, lutará 3
esrão requerendo maíoj municipal de São José, grangear profunda estí- ßonsucesso x Vasco. minutos do 2' ternpo, le- vezes ainda.
cooperação doe poderes proponho os seguintes i- ma e o sincero apreço de ôão Paulo: Palmeira x vando a melhor sobre, Ellie Tandberg que re-

competentes e dos homens' lustre nomes pera as refe- todos os Ieraguãenses. Hemandez aumenta pare cenrernente derrotou Ioe
de boa vontade e são pa- ridas estantes: Senhores-O momento 2 a contagem. Teixeirinha Baksi será seu próximo
triotismo, maior amparo e Estante H. 1 - Celso Barma- é de satisfação patriotíce em notável sern pulo ven edversârlo .considerando
coadjuvação no sentido saudoso cetarlnense, de pera todos os filhos de dos .herols laregueenses ce Max elevando para 3. séria ameaça ao campeão.
do seu desenvolvimento assinalados serviços éÍ sua Ieraguã, pois, feliz, bem I deveria ficar perpetuado a diferença. ,

Rio: Em 1948 será leva
cultural. terra. Foi deputado e se- feliz o povo que assiste, n� biblioteca, como um Avílo marca aos 19 rni- do a efeito o campeonato
A instrução do povo nádor federal; púgnou er- no presente de nossa his- exemplo. de ernor éÍ patria nutos o 4 do Botafogo. Sul Arneríceno de pingue

não se opere apenasrnen- doroearnente em defeza toria, nesta epoce de re- p�r.a a Juventude que li Aos 32 minutos, Teixei- pongue.
te por meios do ensino dos Interesses de Santa marcada e lamentável vtsítasse e que, dentro rinha novamente rnovlmen- Délla Torre é o novo

nas escolas. As bibliote- Catarina. rnentalldade footebolístlca desses �ua!ro ínregranres I ta o placard" assinalando Técnico do América do
cas, como os museus, são Quando por ocasião da esta sincera e eloquente, da Feb 1D�ICaVa o do br�- em belo estilo, o 5. e úl- Rio.
excelentes meios de ins- guerra mundial de 1914, a preocupação pelo seu de- vo Antonio Carlos Ferrei- timo tento da tarde. Ávila ex-center-half do
rrução do povo; instrução sua voz se fez ouvir na senvolvimento cultural ra, morto em combate em Renda: 27.300,00 Internacional de Porto A-
recreativa, porque por êles Cemare Federal, em deíe- A Biblioteca municipal Monte Castelo. AI�no. de X legre foi contratado pelo
todos aprendem recreando za doe teutos-brasllelros de jaragué será um mar- um do� estabelecl.mentos América 2 x Fluminén- Botetogo.
o espirito. de Santa Catarina, vitimas co essínaledor da cultura d� en.smo desta Cidade e

se 1. Canto do Rio 4 x Beteteis recendíu amí-
As bibliotecas, ' na ex- de injusto ataque no Par- do seu povo; um templo �lDasldno, foram os mo- S. Cristovão 2. Vasco 4 �avelmente seu contrato

pressão aurorisade do lerneuro Nacional. divino do saber que hade nvos .que o leva\T�m a
x ßangú 1. Flamengo 2 com o América do Rio .

.

sacerdote e poeta Mareoll- Eslante R' 2-0resle Guimarães muito elevar a tetra Iara- preferi-lo aos demais, to-
x Olaria 1. Nhônhô é o novo era-

no Dantas, l'são colmeles -Saudoso educador pau- guaense no· conceito da dos merecedores de h_?- S Paulo: Corintians 2 cante do CaxiM de Join-
onde abelhas humanas lista a quem Santa Cata- cultura nacional.

, �enagen�, lendo ent.ao
x Portuguesa 2. vile.

vão g'uardar o mel do pen- rina deveu a nacionalição Parabens, pois, ao labo- Sido OUVidas prolongad�s Minas: Atlético 4 x Me- Soriano, famo�o arquei-
sarnento, a trescalar o olôr remodelação do ensino

I
rioso e digno povo de p�lmas e o orador conc�u!u tõjurg'ia 1. ro Perudno, foi contratado

da inteligencia primorosll" primario. Jaraguá do sul por esse dizendo que, se. mer"Cla Porto Alegre: Internaci- pelo Fluminen�e, receben
e os consulentes se fartam Eslante I' 3-Haraeio lunes Pires nofavel 'Dcontecimento da�uela assemblelaalguma onal 1. Grêmio o. do por quatro. meses de
daquele mel substancial, �memoravel jornlllis.la, que hoje se regista para estJ!"a, ela o demonstrasse Fpólis; Avai 2 x Figuei- contrato, 50 mi! cruzeiros
que tanto alimenta (} es- poeta, prosador, teatrolo- o er:grandeci:nento moral aceitando sua_ proposta. rem�e�. de luva. O pareiheiro Na-
pirito, desenvolvendo o go e romancista catarinen· de Santa Catarina. .

.

Obteve entao a palavr.a Curitiba: Coritiba 1 ·X cional "Elíaco" venceu

intelécto. se. Foi Diretor da Instru- Findo o discurso, fOI o �r. dr. Ary Pereira 011- Atlético 1. domingo último o grande
Senhores -A Junta Exe- ção Pública do Estado. por unanimidade aprova- velra,. que propo,s que em oulras lolieias Premio Brasil, continuan-

cutiva Regional do Con- Cooperou eficientemente da a indicação do nome vez �e 10 como estava
.' Rio: O ßra�1I não par- do assim invicto nos pra

selho Nacional de Estatis· para a nacionalisação do do fundador do município, preVisto, o numero de es- ticiJ)ará do. próximo Cam- dos Nacionais. O �nr.
tica, d� qual é digno Pre- ensino em Santa Catarina· Gel. Emilio Carlos Jour- �ante� fosse elevadoa 12, peonato Sul Americano Waldir Neves, vencn o

sidente em Santa Catarina Eslante R' 4 Luiz Dellino -1- dan para patrono.» mclumdo-se entre el�s. o de Futebol, a ser disputö-. �egundo Concur!!o de Ti
o ilustre �r. Profe�sor nesquecivel e consagrado Em seguida o sr. Prof. no�e daquele e�pedlclo-, do na capital da Equador. ro ao Alvo realizado �a�

Lourival CZlmara destaca- poeta catarinense e gloria Lourival Camara, falan�o narlo e o do escrllor Ten. O Bons\lcesso foi mul- bado (dia 2) na Capital
do intelectual catarinen�e e da poesia nacional. disse que ia :por em dls- IIdef�nso J�v��al, que por tado' por ter chegado atra- do Estado, com 78 pontos
estimado Diretor do Depar· Esllnte I'S-Cruz e' .Souza-I- cussão a escolha dos no- este Jornal mlClara a cam- zado no encontro com o contra 74 du �egundo co"

tamenJo Estadual de E�ta- mortal poeta e prosador mes dos patronos indicd- �anha que $e tornou rea- BotZlfogo. locado Snr. Miranda.
ti�tica, no seu plltriotico catarinense. Um dos mais dos pelo sr. Ten. Juvenal, hdade. O América pOl: ter in-

------�-

proposito de dotar todos queridos e festejados poe- pedindo.a exclusão do Aprovada � proposta, o c1uido em seu quadro de

�.

os municipios do Estado MS e escritores nacionais..seu, visto que a escolha sr. prof. Loul'�val �amara aspirantes um jogador do Tome, saúde, Nsando,
com uma Biblioteca Pú - I Eslante N.6�Crispim Mira-mar- deveria recair em pessoas deu posse a dlretona acla- juvenil.

como aperitivo, o gran-

blica, vem de atendu, ge- tir do Ílfi'rnalismo catari- que estivessem ligados ao mada e agradeceu<: pre- O Olaria por não apre-
de estomacal

neroSlimente, a feliz suges- nense. Historiador, folc- 10- município ou ao Estado s�nça e coopoeraçao. de sentar um vestiário em' BITTER AGUIA

tao do "Correio do Povo", rista, escritor muito apre- por serviços prestados. tÇldos, cerro .de. que, amda condições aos (juizes) que
_

de ser Jaraguá uma das ciado. Apologista da va- Pediu então a palavra e�le: ano sena maugurada dirigirdm seu jógo com o Chocolate branco. bem
primeiras cidades a ser liosa cooperação Jo colo- o �r. deputado Artur Müller blbllote.ca.. . . . Flamengo. .

eomo outros diversos ti-
contemplada .com esse be- no estrangeiro para o de- que congratulando-�e pela A. vrJI.nelra dlr�to.na fl- S. Paulo: Os jogadores pai. Dezenas de tipos de
ndicio. senvolvimento econcmico fundação. da Bibliotecél; cou aS�lm constltmda: do Palmeiras F. C. rece- pralinées, chocolates em
Podemos considerar des- de Santa Catarina. dis"�e que ninguem mais Presld�nte de Hon��-�r. berão Ct$.10 000,00 de p6, cacao em p6, acaba

_de já, perfeita realidade a Estante I', l-José Boiteux do que o prof. Camara Ary .Perelra de. Ohvelr�, bicho, caso vençam o S. de receber das melhores
fundação da Bibliotftca -:-Saudoso e consagrado tinha direilo a ser patrono; �reslde?le�Prefelto Mun�- Paulo hoje.

.

fabricas do país a co-

municipal de Jaraguã do historiador, Jornalista! e· de uma das estantes, pois clpal, 1 Vlce-Dr. Valde;ml- E�tocolmo: - Apôs bri- nhecida CASA REAL.
Sul, ,POiS o ilustre sr. Pro� proslldor catarinense. En- (os seus serviços presrados ro Mazurechen, 2' VIce
fessor Lourival Camara tusiasta pelas cousas de I a Santa Catarina, como Dr. Luiz de Souza. Secre
lIqui se encontra, honrando sua terra. Foi um dos maio- professor, como diretor tário Geral-Mario Tavares
a terra Jaraguá�nse com a res cultuadores do passa- do Dep. de Estatística e da Cunha Melo, l' 8ecre
sua pre�ença e promoven- do de Sta CatlirinZl. representante do Es1aco tãrio-Dr. Aguinaldo de
do tão importante melho- Estante I'O-Liberato Bittencourt em diversas conclaves eul- .souza, 2' Secretári07Ed
ramento. l\' Bi blioteca -General e engenheiro turais e tecnicos o creden- gar Piazera, l' Tesoureiro
municipal é perfeita e in- militar. Autor de uma cen- ciavam sobejdmente para -Agente Municipal' de Es
contestavel realidade, por· tena de obras. didaticas e patrocinar uma das estan· iatistica. 2' Tesoureiro-E
que todos 05 jaraguáense cienti(iclls, abrangendo Vil- tes, �endo além de tudo, rico BIosfeld, Orador Dr.

patriotas !It todos o� ami- rios ramos do saber. E- graças a sua boa vonté!- Priamo Ferreira do Ama

gos desta terra, contribui- ducador emerito, llcriso!a- de, que a indicação feita ral e Silva.
rão, sem relutancia, com dor do espirito de brilhan- pelo escritor Ildefonso lu- " CONSELHO FISCAL
os recursos necessarios á te geração de moços que venal pelo "Correio do l' Dr. Arquimedes Dan
confecção das estantes e estão dignificando o Bra- Povo" tornou·se uma rea- tas, 2' Wolfang Weege; 3.
outros moveis precisos. �il. lidade. Waldemar Grubba, 4'Leo-
Cenrenas, milhares de Eslanle 1·9·Lourival Camara- No �ntanto, vinha pe- poldo Reiner, 5' Rodolf.o

livros, Jornais e revistas, historiador,' jornalista e dir uma substituição no Hufnuessler.

vir,ão de toda parte, doa-: prosador catarinense, e patrono da estante n· 10, CONSELHO SOCIAL
dos por todos aqueles uma das maiores. ôutori- para a qual fora indicado t-InspetM João Romario

que se interessam pelo de- dades nacionaIS em Esta- seu nome. Relembrou en- Moreira, 2-Inspetor Manoel
senvolvimento cultural do tistica. Diretor do D�par- tão 0'5 feitos dos nossos Luiz da Silva, 3 Diretor
nosso povo. t�mento de Estatisca do 52 bravos expedicionarios de Grupo Escolar Abdon
Senhor Presidente-Co- E�tado, cujos excelentes que foram combater, na Batista, 4-Diretor do Gru

mo um preito de gratidão trabalhos hão merecido ItBlia e dos quais 4 ali po Escolar São Luiz, 5-
e saudade homenagem elogiosas referencias por morreram pela patria. Diretora do Grupo Es,co
muito justa e merecida ao parte de técnios nacionais Sentia que esse feito lar Divina Providencia.

.

AO PÚBLICO
�---

Temos o praZQr de com(inicat aos nOR·

sos distintos freguezes desta e das praças
circumvisinhas, que desta data 'em diante
a PAI )ARIA CRUZEIRO passou a ser de
exclusiva respommbilidade do Snr. Alfredo
Schulze, e a TORREFAÇÃO DE CAFÉ do
Snr. Alberto Bauer.

Esperamos induzir os nossos distintos

amigos, clientes e fornecedores, a estender
ás· novae firmas a preferericia, confiança e

apoio, coÍn que sempre distinguiram e hon·
raram a firma ora extinta.

Jaraguá do Sul 14/8/1947
ALFREDO SCHULZE'

ffLBERTO BffUER

CASA TOB·IAS Casemiras - Linhos - Sedas _'. Tussores - Chapéus de Sol
e de Cabeça • Roupas Feitas • Miudezas- Brioz - Riscados -

Voils - Chitas E mais MIL ARTIGOS!
EID Guerra a�s preços Altos

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 652

JARAGuA DO SUL
.

SAN�A CATARINA

.

� Preços se....concurrência -...
PARA BREVE! MUlTO BREVE!. .. Sedas desde Cr$ 3,50 O metro

..
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2394-Jorge Erching-bras. requer alvará de
habite-sé para sua oasa. Como requer.

2401-Francisco Lavin-bras. certidão, para
fins de renovações da licença a titulo precario no

Conselho Reg. de Engenharia e Arquititura, si no
distrito de Corupá continua havendo falta da Oons-
trutores licenciados. Idem.

2403-João Bailoni-bras. naturalizado certidao
desta Prefeitura -de que continua havendo falta de
Profissionais. Volte querendo explicando qual a

especie de profissionais. Idem.
2417-José Salai-bras. transf. imp. de uma

Barbearia vendido ao sr. Setembrino Bona. Idem.

24�9-Alfre�0 Langer-bras. licença mandar S ti t .

construir uma casa para moradia. Idem. . ornrnen o

2420-,Jorge Augusto Oarlos Wille-bras. traust.

imp de um terreno adquirido do sr. Germano
Wille. Idem.

.

2422-Hedwig Schaldach-bras. transí. imp de
um' terreno. Idem.

2424-Max Fíedler-braa. alvará 'de Habita-se
para duas salas. Idem.

2425-José Pedro Hang-bras. transf. imp de
um terreno vendido ao sr. Francisco Belleti. Idem .

.

2426 - Francisco Pinter-braa transf.· imp .' de
um terreno vendido ao sr. Wiegando Seefeldt. Idem.

2431-Emilio Benthin-bras. alvara de Habite
se para sua casa Idem.

2432-,-Max Fiedler-bras. alvará de Habite-sé

para sua casa Idem.
2433-Max Fiedler-bras. vistoria e Habite-sé

para sua casa Idem.
2434-Alfredo D. Janssen-bras. vistoria de

habite-so parà sua casa Idem.
2436-Artur Schütze-bras. transf. imp. de um

terreno vendido ao sr. Luiz Hornburg. Idem.
243g -José Glovanelli-bras. rranst. imp. de um

'terreno vendido ao sr. Daniel Luy. Idem.
2440-Alberto Floriani-bras. transf. imp. de

um terreno adquirido de Domingos Anacleto Gar- De ordem do sr.

cia Idem.
. Prefeito Municipal

2441-0scar Harbs-bras. transf. aimp. de um torno publico que,

terreno adquirido de Paulo Harbs. Idem. durante o corrente

2442- Oscar Harbs-bras. transf. imp. de um mês de AGOSTO,
terreno adquirida de Lauro Hubs. Idem. arrecada-se na Te-

2443-Rudolfo Zilse-bras. transí, imp. de um sourarte da Prefei-

terreno vendido ao sr. Luiz Schuster. Idem. '.
tura Municipal de Ja-

2444 - Ricardo Wild-bras. traust. ifnp. de um ragué do Sul e na

terreno vendido II. sra. Lena Zinke Idem. Intendencia de Co-

2445-0scar Harbs-bras. adquirido de Erich I rupá, o imposto so-

Harbs. Idem.
. bre Exploraçãn Agricola

2446 - Adolfo Strelow-bras. transf. imp. de um e Industrial.
terreno Tendido ao Ir. Arnoldo Spiesa. Idem. Não satisfazendo

244:7-Benjamin Jacob Riedtmann-bras. transf. o pagamento no. re

imp. de um terreno vendido a sra. Isolde Hindel- ferido mês, ficará o

mayer. Idem.' contribuinte sujeito á .

2448 - Norberto Pedro Rauch-bras. transf. imp. multa de 20% sobre

de um terreno adquirido de Angelo Piazeira Cars- o referido imposto no

ten. Idem. primeiro mês, sendo

2449 -Frederico Gomes-bras. transf. imp d41 então feita a cobran-

uma Garapeira vendido ao sr ..Henrique Gonzaga ça judicialmente.
dos Santos. Idem. Tesouraria da Pre-

2450-Norberto F. Prim-bras. licença estabe- feitura Municipal' de
Ieeer-aa com um pequeno engenho de •.��'1car. Iaragué do Sul, 1 de

Idem. Agosto de 1947.
"2451-Bernardo Grubba-bras. baixa imp. sobre E. Vosgerau-Tesoureiro

um carro de mola. Idem.
2452 -Arthur Toewe-bras. transf. imp. de um

terreno vendido ao sr. Bruno Gessner Filho. Idem.
2453-Lina F. B. Strelow-bras. transt. imp. de

um terreno vendido ao sr. Paula Pfleger. Idem.
2454-João Carlos Steio-bras. transf. imp. de

um terreno vQndido a Priscila Isolde, Sonja Aga
da e Marlene Marta Harnack. Idem.

2455-Hercilio AnacJeto Garcia-bras. transt

imp. de um terreno adquirida de EI7.a Garça Flo-
rialJi. Idem.

.

2456 - Ricardo Gaedke- bras. transt. imp. de

um terreno vendido ao sr. Alvin Fischer. Idem.
2457-Daniel Schaldach-bras. transf. imp. de

um terreno adquirido de Alberto Blordorn Junior.
Idem.

2458-Ernesto Theilacker-bras. transf. imp. de
um terreno vendido ao sr. Ricardo Gaedke. Idem.

2459-Rudolfo Darem bras.' traust imp. de um

terreno vendido a Christina Liesenberg .. Idem.
2460-Aleixo Spezia- bras. baixa imp. de um

carro de lavoura. Idem.
2461-Fernando Schmidt-bras. transf. imp. de

uma bicicleta, vendido ao sr.' Artur BaumgarteJ.
Idem.

2463-Ca'rlos Hafermann-bras. liceuça mandar

construir um rançho de madeira. Idem.
2462-Affonso Germano Berthold KoneIl-bras.

licença estabelecer-se com pequena fábrica de mo

veis. Idem.
2466 - Industria Girolla Ltda.-firma licença es-

tabelecer-se com Olaria. Idem.
2459-Claudio Stulzer-.bras. licença para colo

oação de um luminoso no referido Bar. Idem.
Secretária da Prefeitura Municipal de. Jaraguà

de Sul, em 19 de maio de 1947.

JOslt PEREIRA :_ Secretário.

rrefelit1illra lW1illl11lllCllpan die
Jaraauä . dto §1illl

Reqüerlmentos Despachados
24-4-47.

Artngo§ IEnetrnco§ jara O liar "MEDICAÇt\O AUXILIAR
. NO TA RTAMENTO DA

completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e SIFIUS".
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz
.

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a

pedido de instalação de luz e força.

Inofensivo ao orgaAismo. Agrada.
"eI como um licôr. Aprovado ee-

-III� II IEmo auxiliar no tratamento da SI·
================-

FILIS e REUMATISMO da mes- .':::: ':::"
.,........

m••rl..... pol. D. N. S. P. 11p II Leo�olno �arsten rRJl
r-�::;;t:O:·,

ii

O ii RU:-::::���!�!Olá8 II �II
I R G '0' . sil SECçAO DE LAVAGEM, DEPO- ii s II

!! SITO DE LUBRIFlCANTES, H
T

H

.T II COMBUSTIVEL E ACES- �i !l

Qa-n nQ mnlhnrS{l L mal'{l haratnQ SORIQS, LUBRI- ii E li
o U UI) li lIu lIl) ti I) U UI) ii FICAÇÃO CARGA DE

.. ..

PRODUTOS DA
!!o li BATERIAS E CONCERTOS DE IINil

.
K1illd1Ul§trna de Ca��adij§ l.L ..1J PNEUS. R:::::::::::::JJ

I G((»§c}ill Krm21o§ §: Ao .'
_ _ _

..

--------

�, .TARAGuIADÔSÜj�'-"s. catar;� BAR NOVO au. M.rechal Dood.ro

�a'éetàoeawha."Sa?:e(J!JcpeY
-

Proprietário HARRY BLOSFELD
Defronte o Posto Auto Jaraguá

Bar-Bebidas -Restaurante

..... Ambient� agradavel e familiar

e I Queijo legitimo mi

f1ualquer neiro, procedente de
Santos Dumont - Mi
nas· marca borboleta
V. S. encontrará' na

Casa Real.

I
!�!!!!E!'!=!ii!2i!!�!'EE!!!S::sel-"i!EEl'-'I-"iiIii!l'-"i!!i!i!l

Não sofra de índíges- ir"
..... .._.1 .. "=-H .1_õII_l;;; ;a;;;;;;;;l;

.. _

tões, use '''Febres (Sezões, Malárias, I
B A I� .

Impaludismo . Iítter guia ": Maleitas, Tremedeiralâ

m .

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m

M I LHÖES R lOCapsulas Antisezonicas II - M inancora" _.-

OE PESSOAS lÊM USADO COM iii -1-
60M RESULTADO O POPULAR' III Em Todas as Boas Farmacias

iii

DEPURATIVO IÉ um produto dos Laboratorlos MINANCORAI
ELIXIR 914 m!=-i_�iE;�!��EI;��i��I�?:!�ii�i!!!Eil
A SIFIUS ATACA TOOO O OR6ANISMO

.

• iii a I!! !li

�.�!:��, �sB�����e�,o�Ç��I: o n·d�I C ß m P fi rei M a i s 8 Dn to ?
Produz Dores nos. 0'.08, Rauma·1ti.mo, C.&uelra, Queda do Cabe-

Fazendas - Chapéos - Perfumes

lo Anemia. e Abortos, • Suspensórios - Sedas

Consulte o médico
Erc., etc.

POIS ISSO V. S. SE.MPRE CONSEGUE IA CASA

Erico BruhJ)s

I Casa de Moveis IVitõrio Lazzari.

� Jaraguá 110 Sut -

_

Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelho�, Vidros e vidraças. Corta-�

se Vidrp5. Moldurll� pa.
ra Quadros qualquer

�. tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomen!ias.

Enfeites para Caixões Funerários.

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.Á.
Matriz: . .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

.A.A "M81SA 8IS1I11I••. IRlelllla
..tUrE••• IM 11•••'1:

Uma linha 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.

�••!tll••1 81 IIIBI,ie'
.BOMB.{\S para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

I

l

LI
I:

.

,

�

�

fLIXII Df U6HEI�ft
o r.médio que tem depurado
o ungue d. tres ger.'wões!
Empregado com êxi� nas :

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

-

lE�llt2l�

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas -

Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófu!as

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

Milho Amarelo

• tome o popular depurativo

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

ELIXIR 914 Jaarguá do Sul

ao menor preço da

praça vende
•

•

Engenho RAU Limitada 1�
r;l�··.·-:"··:·...··,,··.····..:.:.:.;..·-.:·.··*·�,,!

.

Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«CORREIO DO POVO»

5a. Região Militar. 5a. Divisão de Infantaria

Oficina Mecanica
Geral
KELBE�T

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA. ELECTRICA E A OXIGENIO .

PEÇAS E ACESSORIOS -

- APARELHAMBNTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS-

- PREÇOS MODICOS.
--_-----

Conservas de qual-j' .

quer qualidads na'l Vende· se
cional e estrangeira

.

-

tem sempre em stock
a Casa Real.

RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA DE VIVER·

S.be ,... que",", .em· '0'••em, ,em.,...

1-lr"1indolente e sem força � Sabe a causa do

can�á�o e da frahqueza � A anemia ln- r'

vadlu o seu organismo. Se quer ter força

E• energia ajude seu corpo com

VÂNADIOL _'

fi'
/

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL

< 16B. Circunscriclo de Hecrulomenlo Militar
EDITAL

I - O Chefe da 16a. O. R., em conformidade ----------------

com o Dec.-Lei n. 9.500, de 23 de julho de 1946
:-- • _

(Lei do Serviço Militar), convoca os cidadãos abai

xo, domiciliados no Munioipio de JARAGUÁ DO

SUL, deste Estado a se apresentarem na respecti

va séde afim de se submeterem à inspeção geral

de saúde que se realizará nos dias 5 a 10 da se

tembro de 1947.
- Cidadãos das classes de 1928 e 1929 (nas-

cidos em 1928 .

e 1929);
;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;g;;;;g;g;;�;;;;;;g;;;g;�ggg;;;;::;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;g;;;;;gg;g

- Cidadãos de classes anteriores que obtive- D AI B I
ram adiamento de incorporação n a', forma do arti- r. varo ata ha - MÉDICCO
go 56 da Lei do Serviço Militar;

- Cidadãos julgados incapazes temporaria- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

. mente para. o Serviço Militar de na inspeção geral CRIANÇÁS, DOENÇAS INTERNAS E TRÕPICAIS,
de saúde realizada nos meses de junho, Julho e DOENÇAS DA PÉLE.

agôsto de 1946 e na complementar realizada nos EI t
.

id d M
meses de janeiro e fevereiro de 1947, .oom dia-

- e "ICI a e éd ica -

gnósticos diferentes ou julgados incapazes tempo-
Indutotermia,. Bisturi Elétrico, Galvanocanterio

ráriamente sómente nessa ultima inspeção;
R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

- Cidadãos da classe de 1927 que tenham
- R. A lOS X -

mudado seu domicilio para êste Estado depois da Diretor Médico do Hospital "São José"

convocação de sua classe nesta Região Militar e
- ATENDE CHAl\1ADOS A QUA�QUER HORA -

haj am comunicado essa mudança no prazo de g;g;;;;;�;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;g;;;;;;;g;;;;j;;;;;;;;g;;g;;;;�;;g;;;;;;;g;gg;;;

trinta dias como estabelece e artigo 113 da Lei do

Serviço Militar. .

II - Os convocados deverão apresentar-se ii
D R ...1I7

munidos do Certificado de Alistamento Mtlitar. li p. eD.atO.., alt9P- !!

Os cidadãos que não tenham sido alistados ii M É O I C O , l:::i::.••
ou que por qualquer motivo não possuam o Cer- ii

tificado de Alistamento Militar deverão apresentar li CIRURGIA GERAL E ,ESPECIALIZADA :.

para fins de alistamento, a certidão de nascimento ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii

ou documento equivalente e três fotografias ta- ii
.

Rio de janeíro v São Paulo e Buenos ires. H

manho 3x4. O que não' tenha sido registrado civil- H Doenças de Senhoras - Partos - Clinica li

mente ou que não possua prova dêsse registro, ou ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ainda que ignore se foi registrado ou o Jogar em ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H

que o foi será alistado de conformidade com as ii TELEFONE N. 3 ii

declarações que fizer perante a Junta de Alista- ii Jal'aguá do �Snl - Sta. Catarina ii

monto.

::

li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,

ii moderna e primorosamente instalada do

ii DR. SADALLA A-':IN rr:::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::�i

:.::.: CONJUNTO DE APARELHOS MO·DERNOS, UNICO NOS ::

C
·

d P
:: ------------

ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ
.••!!.i orrelo O· OVO ':!'.!

ii «Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"»
O "Átido Úrico" des pés

:: ::

I! HORARIO : 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2·4 a Rua MI. Deodoro N. 136 1� Os pés devem ser Ia-

::
- .Joinville - ii Telefone N· 39 - C. Postal, 19 ii vados. todos os dias, com

'"'D;�=LUiZ"'Diiii:::iii:siji:::iii:oiii::::iii:uiii:.::iii::ziii:::.iii.:::iii:Äiii::::iiiii::::iii._ ii ::�;�:�;:::�� li �?�fJnl�;;:f::f;��
n !! entre os dedos, porque

----------------------

ti Cr$_3_5,ao ii �•.::,'::����rm.���o�:c:lrI��"="lUl!ndl!m.l!
L:�:::�::::.=::J :t;��l�c;t��;�d:l::.� l!r.'H�bidi11? ii Lotes urbanos e

dade, devidas a um pa- [ --: coloniais.

r PA R A f E R I DAS, rasita. t{: B
-

Ltda 1 Informações no es.

Lave os pés todos os c:l. OSS . 1:.1. critorio de F. Fischer

E C Z E MAS, días e procure enxugá-
los convenientemente.

I N F l AMP, ç Ö ES. SNES.
:·..........:;..........:.;.::......., ............:.:r....

·�

C C C [ J R A S,
F�IEIRAS,

ESPINHAS, ETC.

Decretos de 1. de Agosto de 1947

9 Prefeito Municipal de Jaraguâ "do Sul

resolve: Conceder exoneração de acôrdo com o
'

jf art. 92. § 10 alinea a, do decreto-lei n. 700, de 28-
de outubro de 1942;

A Linda Bleich, do cargo. de professor pro

visório padrão «D,. do quadro-unico do municipio,
da escola mixta municipal «Osvaldo Cruz» de

Isabél Alto, distrito de Corupá, nêste munícípío.
Nomear: de acôrdo com o art. 15, item IV,

do decreto-lei n. 700, de 28· de outubro de 1642;

\
Ester Maria da . Silva, para interinamente

exercer o cargo de professor complementarista,

padrão . «F,., do quadro-unico do Municipio, na

escola mixta municipal «Osvaldo Cruz» de Isabél

Alto, distrito de Corupá, nêste municipio.
Comunique-se. As) - Joaquim Piazera - Prefeito

Portaria de 5 de Agosto de 1947

O Prefeito Municipa1 de Jaraguâ do Sul, re
solve: Considerar: Complementarista «titulada,
Mafalda Ana Rabock, que exerce o cargo de

professor na escola mixta municipal «Rui Barbosa»

de Pedra de Amolar. no distrito de Corupâ, tendo
em vista o registro de seu diplôma no Departamento

(a) JOÃO PEDRO GAY
de Educação, ficando' por conseguinte, classí-

Ten. CéI. Chefe da 16.&/C. R .----------
••-.,..-.--------- ficada na letra «F», do Quadro-Unico do Municipio,

O W Id
·

M h
a contar de 1. de Junho do corrente ano .

.r a :8mUO. azurac Sß Comunique-se. As) Joaquim Piazera - Prefeito

.:!'-S'" ai a
Portarias de 1 de agosto de t947

1tIft R!f/1 �.U.BE O Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA resolve: conceder dispensas: a Elzira Vosgerau,

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
da função de Auxiliar de Escrita, referencia VI,

_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas I da Tabela numerica de Extra-numerário-Mensalísta.

I
. Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterizaçäo

Dispensar: Otávio Dana, da função de Professor

_ Raios Intra-vermelhos e azuis.
Auxiliar padrão «B» do Quadro-Unico do

:

:Muni-

cípío, Escola mixta municipal «General Osórít»

de Ribeirão Crande do Norte, distrito e Municipio
de Jaraguâ do Sul), por ter sido admitido para outro

cargo.
Designar: EgHUo Voltolíní, ocupante do cargo

de Auxiliar do Agente de Estatistica, padrão «I»,

do Quadro-Único do Municipio, para ter exercido

na sub-Agencia Municipal de Estatística na séde

do distrito de Corupá, Municipio de Jaraguâ Sul.

Comunique-se. As) -

.

Joaquim Piazera - Prefeito

Portaria de 4 de Agosto de 1947
.

O Prefeito Municipal de Jaraguâ do Sul,
resolve: Conceder Licença: De acôrdo com os

artigos nrs. 155, alinea a, e 157, do Decreto-lei n.

700 de 28 de outubro de 194�;
A Juliana K. V. Coutinho, ocupante do cargo

de professor provisório, padrão «D», do Quadro
Unico do Municipio, de 30 dias de licença a contar

desta data, com vencimento integral.
Designar: Zulmira K. V. Coutinho, para na

escola mixta municipal «Luiz Delfino» de Poço d'

Anta, distrito de Croupä, 'munícípío de Jaraguá
do Sul, substítuír a Professora Juliana K. V. Cou

tinho, enquanto durar a licença concedida a mesma,

percebendo a gratificação consignada em lei.

Comunique-se. �s) Joaquim Piazera - Preteíto

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

-..Jaraguá do Sul -

�����-�m������_�

CI,------ _

Dr. Arquimedes Dantas I
a."eG••8

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 543

Um terreno inclu
sive casa de mate

rial em bom estado,
sita a rua Felipe
Schmidt n. 273.
Tratar com o ônr.É facil fazer boa diges

tão, quando se use o

BITTER ÁGUIA
MAX MÜLLER.

ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:
...

I:;

NUNCR EXISTIU IGURL

----------------------------�---------

I �Com�r�ial Lua. Edital

FESTA EM GARIBALDI

Reaiisar-se-ä dia 31 do eotrente,

em Garibaldi a tradicional Festa "Kiritag"
da Igrej a São Estevão. .

Hayerá churrascada, bebidas, cafe

e o afamado "Strudel" etc.
.

A OOMISSÃO

Escrituração Mercan

til » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezes Fiscais·

Contratos - NaturalJ
seções - Cobranças -

Serviços Comerciais

em geral.

Imposto de Ind. e Profissão

De ordem do snr. Co

letor, torno publico que
no corrente mez de Agosto
arrecada-se nesta Co

letoria, o imposto acima,
referente ao 2·. semestre

do vigente exercicio.

Os contribuintes que
não earlsfezerem seus pa

gamentos no preso mar-

I'cado, poderão satisfaze-lo

no proximo mez de ôerem
bro com a multa de 20%.
Terminados 05 supra cí.

rados prazos serão extra

idas as certldões de divi

das para a cobrança �xe

cutiva.
Coletoria Estadual de

Iaragué do Sul, 1 de

Agosto de 1947 .

Heleodoro Borges
escrivão

Prensa de copiar
Compra-se uma

IOfertas á Soco Grafi-
.

Ca Avenida.
----

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

.............._...r

BOLAS DE BORRACHA

de todos os tamanhos,
por preços nunca vístos:

- Casa Real -

BITTER AGUIA

. é um aperitivo cientifico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Virgem Especialidade
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Ainda hoje continuam çäo local disse da satís
os festejos para beneficio fação pela honrosa vísí
da nova Igreja de Nereu ta, tendo D. Pio agrade
Ramos, prospera localí- cido.
dade deste municipio. Logo depois teve lugar

. No dia 15 teve lugar a a Missa Campal, celebra
solenldade de benção da da pelo revdmo. Bispo
pedra fundamental por s. Diocesano, o qual tarn
excia. o revdmo. sr. Bis- bem Iez o sermão sobre
po Diocesano. \ a data.
Uma grande .procíssão Finda a missa teve lu-

acompanhou D. Pio da gar a benção da pedra
casa do sr. Basilio Schio- fundamental, tendo nessa
chet; onde se achava ocasião falado o sr. Ar-
hospedado em direção tur Müller.

' ,

ao novo templo. O projeto e construção
A entrada foi sua desse magestoso templo

revdma. saudado pelo e de autoria do arquíte
prolessor José Floríaní, to snr. Albano Kanz
que em nome da popula- ler.

.

................�..
_

..
_

..
_

..� _�
-

..� �..
_

..
_ � �

I E
-

B · hf
..

·=···............_..·····
..·___.··· .... · ···· ..··�....····�·· .. ·:·· ········f� xcursao a racID o

;�/ VOCE É AMIGO DE JARAGUA? �I Ontem, �OnVite.do
: . �J sr. Cel. Negreiros, díre-.

_ ENTÃO VENHA INSCREVER-SE :l !��grei�ml!:fl�1iV:, ��;
,

_ uma representação de
COMO ELEITOR, PARA VOTAR NAS ELEIÇOES ����ad:P�:fn�osd!e�;:i�

MUNICIPAIS .
. nh� e as obras que. ali
. estao sendo construídas

.
. . pOl' aquela, empresa.e������==() Da representação fize-

ram parte os deputados
José Boabaid, Nunes
Varela, Osvaldo Bulcão

Dr. João José de Souza Cabral Viana, Paulo Fontes,
No día 9 do corrente Artur Müller, Joaquim Da Organização Municipal

transcorreu a data nata- Pinto Arruda, Protogenes CAPITULO II
licia do sr. deputado Viera, Orty Machado, .

Da Admlnistmçêo MúnicipaJ
João José de Souza Ca- Antonio Tavares, Vigand Art. 110-São orgãos da adminisrreção:
bral. Persuhn, Armando Calil, r- A Câmara Municipal que se cojnporé de
O dr. João José é o Alfredo Campos, Cid Vereadores, com funções legtslatlvas;

lider a U.D.N na Assem- Ribas, Estivalet Pires, II-o Prefeito com funções executivas.
bléia Legislativa e a ele Braz Alves, Raul Schae- § 10-O Prefeito será eleito por cinco anos me-
se deve a orientação fero

.

- dienre sufregio universal direto e secreto cento e
firme que a bancada Tambem visitaram a- vinte dlas antes do termo 'do periodo;
udenista teve naquela quela empresa os snrs.

_ § 20-Vereadores serão eleitos por quatro anos
casa. Oswaldo

.

Mello, diretor cento e vinte dlas antes do termo do, mandato por
Ao aniversariante, uma da Secretaria da Assem- sistema proporcionai e sufragio universal' direto e

das figuras mais ernpol- bleía e os cronistas dos secreto.
gantes da politica cata- jornais "O Estado", Art. 1 t1-A lei de organização municipal com-. "A, Gazeta", "Diario da .rínense, os nossos cum- pete:jV

Tarde" "A Noticia" e b d P f'primentos. ' I -estabelecer as atri ulções os re eítos e as

-x- .

Radio Guarujá, da Camaras Municipais, observando no que fôr a-

Fizeram anos dia 12
No proximo numero pllcavel, o disposto nesta Constituição;daremos detalhes dessa II f' d V d I

-

o sr. Heleodoro Seve- - rxar o numero e erea ores, o qua naovisita. deré a eutnze nem eerã
.

f
.

triano Borges, digno es- exce era a quinze nem sere In enor a se e.

crivão da Coletoria Es- Art. 11�-São condições de elegibilidade:
tadual, e o jovem Ade- Decisões J'udiciarias I - Para Prefeito e Vereadores:
mar Wunderlich,' filho do

'

a) -ser brasileiro, maior de vinte um anos, eO Tribunal de Justiça ..

d direlf lirisr.
.
Paulo Wunderlich. estar. no exercrcio e seus iret os po I ICOS:

Dia 13 o sr. João Tosini,
do Estado julgou os se- li-pard ::>refeito além dais condições estabeleci- .

a srta. Gerda Rudolf e
guintes processos deste das no número anterior, não estar nos casos prevís-

a menina Edwirges;.filha m'in�����to cível n. 2.792, tos nos 15C), n. III, e 140, n. III, da Constituição Fe-

d? sr. Carlos �emzl.e. de Jaragua do Sul, ;ape- deral.Art. � 13-0s Pref�ito estão sujeitos ás obriga�Ia 15 a .senhorlt� .Ma-

rlante Luiz Feiler e ape- ções e impedimentos previstos pera oe DeputadosrI!l Luí, fIlha. �o mdus.- lados Paulo e Teodorot 1 F L no artigo 11 desta Constituição.rIa.' sr, ranc,sc� u�, Scheider. Relator o, sr, Art. 114-0 'Prefeito será substituido nos seusresIdente. �m Gar�bal.dI, I des. Edgar Pedreira, de- lmpedimentos ou falta pelo Presidente da Camare e,lo sr. 'I'arcícío de Olíveíra cídíndo a Câmara. Civil ne ausencia deste pelos Vereadores na ordern da�ot�a, confere�te rerro- conhecer da apelação e votação. ' .,VIarIO nest!! CIdade e a negar-lhe provímento, pa. § 10-Vagando o cargo de Prefeito na primeirasra. Faustína N. �os ra confirmar a sentença rnetadé do' quimquênio proceder-se-á á nova eleiçãoSantos. <?�tem fßsteJ?u apelada, no prazo de sessenta dias e o eleito exercerá o car-seu �atahcI� a senhoríta Apelação civel n.2.798, go pelo tempo que resta ao substituldo:Carlíta da SIlva, compe- de Jaraguä do Sul, ape- § 20 _ se a vaga ocorrer na segunda metade d_?tente professora do laute Ewaldo Jantsch e quinquênio a eleição será .feíta pela Carnara �U!1I-Gru.po Es�olar Ab�on e apelada Maria Carlota d di t tBa
..

tísta, H.oJe o m.emno Hruschka. Relator o sr.
cipal dentro e trínte ras por vo o secre o exrgm

G f d do-se maioria absoluta no primeiro escrutinio e maio-�nter Ilho o índus- des. Edgar Pedreira, de- ria relativa no segundo.,trIal Werner <:Tosch. cidindo a Câmara Civil. Art. 115�As Camares Municipais reunlr-se-ãoCo.memor!! día 19 seu conhecer da apelação e ordlnariemente cada trimestre dispensada convocaamverSarI? o sr. E�gel- negar-lhe. provimento, ção durando cada sessão legislarive vinte dlas .noberto Freíberger, día 20 f t
o menino Renato Ruyzam para con rrmar a �en en- máximo e sendo as deliberações tomadas por malo-

ça apelada. VenCldo, em I ria. '

�����������--�������--��--�������- p��'.o s� des. Edgu • § 10-A vo�ção suá Mcr�a n�s delib�açõ�
����������������00������00 PedreIra

\ Isobre voto� e contas do �efeito; .

I 00 '§ 2°-Importa renuncIa do mandato a aus�ncla-

.
\

� CI b
-

d' B 1- do Vereador � du.as .s�ssões legislativas consecuti-
--------------------. � u es e ·0 ao vas, sem. motl\l.O JustIfIcado .

. � Serviço Radio e Elátro-TBcnico I Calarinense e 14 de Jul�1 Visita (Contin;on�;o;:::::)W Ternos a satisfação de levar ao conhecimento � -

de O Banco Nacioni:ll� �

� Deu-nos o praser

;�
do distinto público, que acabamos de montar,. junto

0000 .' de Mafra urr::.a visita o sr. Agos- do C?J?1ercio acaba deà nossa Loja Central, sita à rua CeI. Emilio Jordan,
tinho Valentim do Rosa- adqm�lr o terr�no �e69 (Edeficio Fiedler), um' Devartamento E,létro- Procedente de Mafra, I

.

d proprIedade dos herdel-T d d d f d Ih ,� rio do a to comerCIO e .écnico, ota o os mais aper eiçoa os apare os � encontra-se nesta cidade, GiIara:'Mirim, onde tam-' ros �e João Doubrawa,.aI
onde estamos habilitados a executar quaisquer ser- 00 uma caravana esportiva, bem é influente politico. esquma.. da Av. G�tUllOviços de consert.os, reformas e montagens de apa- 00 apreciadora desse es- Vargas, onde val emrelhos elétricos com radio·receptores, ferros elétri- 00 porte, afim de disputar' breve iniciar a constru-

� cos, fogareiros etç. � algumas partidas, com Silveira,Ingracio Correia. ção de sua séde local.� Para maior confiança dos nossos favorecedores �
os representantes do Ary Faria, Germano Ew-00 5erá oportuno salientar de que o nosso D�parta- �OOOO Bikini. na sede social ers, Carlob Jung,JoséTra- NO][\vADO00 mento Técnico encontra:"se sob a competente dire- � do C. A. Baependi. chini,Trajano BudaI, Ciri· Em Gúaramirim, com

00, ção do sr. Pedro Mingorance 'ex-técnico da Gene� Os componentes da neu Espezim, José Gu- a distinta senhorita Maria
00 ral Eletric.

00 caravana estã composta mi, Alceu Pereira, José Dequech, dileta filha do
� .• AUTO JARAGUÁ S.A. � dos seguintes senhores: Schultz, Osvaldo Freitas, snr. Bocos Dequech, in-
� � Tito Espezim, Luiz Go- Dr. Francico Brasi Filho, dustrial naquela praça,� � mes, Carlos Lopes, Car- .Morio Cunha, Ervino Gün ajustou nupcias o jovem00 . 00 los Menine, Oss1 Koenig, ter, Antonio Narfock, 4u- Neme Tobias, comer-

OO�����������OOOO�OOOOOO�OO�oo Ce�o Kus� Sebastião gu�oAlbant cian� ne�apraça.

����.

BODAS ':DE PRATA
r,,,,� ,Comemoraram dia 5 do corrente, suaä

iBodas de Prata, o distinto casal, Geronímo
e Teresa Tomaselli. '

Nesta data rodeados de todos seus Ii- t
lhos, foi ofere�ido em sua residencia, aos ,inumeros parentes e .amígos, um jantar. tO «Correio do Povo», envia ao dístínto 4casal, muitas .ft-li_cidades.. i
�����

A nova igreja de Nereu Ramos Aniversários [oßlliluielio .[llílduill
Continuação
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��\)�O VIReI;",) � DA � <../l.f
v� hlrTln INVUSTRIAL
JOINVILLE

o ideal pára eosinha, lavanderia e lavadeira.
� i , _ �
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