
Eslradas. Em 8 dias de
chuvas, no trecho da es

trada estadual, entre a di
visa de Guaré-rnlrim e

Rio Cerro, encalharam
mais .de 200 caminhões e

registaram-se 9 tomba-
mentos. .

Sendo essse trecho de
cerca de �O quilometros
pode-se fazer uma ideia
do estado em que estão
as estradas.

Aniversarios
Dia 5. anlversarlou-se o

snr. Geronimo Torrraselli.
Dia 6, dona Juliana

Coutinho, professora em

Poço d' Anta e a exrna

snra. Eleonora Luz, espo
sa do sr. Nestor Luz, fun
cionario federal aposenta
do.
- Dia 28 transcorreu o

aniversário natalício do
sr. Dante Schiochet, co

merciante nesta praça.
_....:' Na mesma data o

menino Flavio, filho do
sr. Dante ôchiochet.
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PORQUE' NOTAS
APASIGUAMENTO?�

&.
NDTIOIAS

Isso compreendeu muito as pragas dos ,gafanhotos,
bem o sr. General Dutra, a peste suíne e as en

o estão:compreendendo os chentes no Sul do país e

pessedlstas e udenlstas do a sece no nordeste; quem Agora vamos tarnbem las "fabricas" de gasolina
Rio Grande do Sul, São se der ao trabalho de ter gasolina stnretíca. E' econtrarão um born mero

Paulo, Minas e outros es- calcular os preluízcs da isso pelo menos a noticia cedo o que, naturalmente,

tados, raiva que dizima o gado que nos vem dos Esta- contrlbulrà pera diminuir
. Essa trégua, é ditada no norte e a broca que

dos Unidos. o custo geral da produção;

pela compressão moscovi- está acabando com a mai -

. Não é novidade, pois os preços do oleo cru, e

re, externa e Interna de or cultura o café, não po- já a Alemanha a fabrica- consequentemente, dos pro

um lado, e a situação e- de deixar de ser pelo va antes 'e durante a guer- dutos refinados, vem subin

conornlca, abalada seria- congraçamento da familia ra, rnais é sensastonel, do de 110% e 9(.;%, nos

mente pelos' flagelos que braslleire, ainda meís que pois que é. o maior for- ultlrnos dois 'hnos; final

corroem os alicerces da não aféta a dignidade po- necedor de petroleo qu.e mente; considerando-se o

nossa produção, de outro. lítica de qualquer pessoa. r�corre ao produto arrlfl- seu valor em calorias, é Clinico medica. Acaba de

. Quem pensar nas con- Ser centre o apasigua-] ciel, pela falta do natural. muito baixo o preço do fixar residencia em Iara

sequenclas das contínuas mento dos esplrítos neste E' que ô produção está gás natural, que é uma das guá e abrir consuttorlo

greves e agitações insu- momento grave é ser con- em declinio pelo esgota- materlas primes requeri- medico o Dr. Francisco

fiadas pelo comunismo, tra o Brasil, que precisa mento dos poços. das pare a "fabricação" Antonio Piccione.

que geram grandes prelui- de paz e ordem pare so- Para que se tenha idéia da gasolina. O novo clinico é for-

zos e trazem a confusão erguer se economicamente que o emprendimento ià é -X- mado pela Fàculdade de

e o desanírno entre o um negocio comercial, ve- Foi registrada a Radio Medicina da Universidade

povo; quem meditar sobre J. JUSTO iarnos o que é a fabrica Araguaia, na cidade de de São Paulo, onde . cll-

a ser operada pela . Cer- Brusque, que terá como nicou ne Santa Casa de

thage HydrocoI em diretor o Dr. Raul ôchae- Mesericordia e no Hospi-

O CanCe I· "".* ESCRVEryt-NOS":
Bronwsville. ieoró �;t�� a potencia de tal de Clinicas.

r
Diz-se por ai que o Os seus oito proprieta- -x-

As terças, quartas e

sextas-feiras, á tarde, da-

�������it°u�u���r� s�� ��: ::� ��:e:�:������ãe� sa�d�n���r�:ri:sà� ���� �ôm���snltas em Nereu

.

=�=
100 mil cruzeíros pera o de 3.779,000 dólares: a culdades, não somente na Irmão Daniel Deu-nos o

O cancer e, uma doen- Em
Glnasio de Iaragué. To- Forest Oil e a Nicaraguá sua vida econornlce como d

.

it

_
nos_so pais, morre- dos nós queremos o gi- Share Corp , com 1.269,000

prezer e' uma VISI a o

ça que se caraterlza pela rsm 20 mil pessoas no nasto e certamente de a- cada uma; a United Gas politica-externa. Irmão Daniel Celestino,

multiplicação anórmel das citado periodo. e�istind� cordu com as suas posses, Corp e a La Gloria. Corp,
Ainda não terminaram antigo diretor' do G E.

células que se tornam por em tojo o temtofl(�, naci- ninguem se esquivará em com 1 milhão cada .

uma;
os incidentes com a A r- São Luiz e atualmente

assim dizer, autonomes. onal cerca de 60 mil cano dar um auxilio. Mas aqui Gulf Stare Oil Co e a gentlna e Chile e ja sur- professor no Ginasio Me

Com a autonomla que as cerosos. Se todos sou�es- não se discute o caso da I ôrone & Webster, Inc. com I gern
os de Honduras e rista de Curitiba.

eelulas adquirem pode .8 sem -que o 'Cancer atmge necesstdede do' auxilio ã17.000 ceda uma' a Ctif- Cosra do Ouro, onde gran Gretos pela agfadevel,

doença se generalizar por ernbös os sexos indistin mas sim a legalidade d� cago Corp, com' 503.000 des 'manlfestações conrre visita. ,

rodo o organismo. tarnente, rodas as raças e mesmo.
'

dotares.
os inglezes levaram ô se- N.,o einema. Dentro de,

E' baseado neste co- em todas as idôdes te'ria-.
rios conflitos, registando- poucos dias será inaugu-:

nhecimento que se pode mos' de encará-lo certa- Não se compreende que A Reconstructíon Finan· se mais de 30 mortos. rado nesta cidade um novo:

combater o môl antes que mente, como um grande o snr. Prefeito lance mão ça Corp inverteu na em- rcinema. ,

o mesmo se generôlize. flagelo. de tão grônde importancia, presa outros nove milhões
C R:-x

.'

t"
O "eine Ideal", como

Dôí o valor do diagnos- sem que pôrô isso. esteja de dolares. o.sta Ica es a vlv�n- foi denomidado o novo

tico precoc.e. a �!it��P:���Ci:sh:r�d1t�� autorizado pelô Camara A fabrica deverá carne.;. d� dias �� grandes aglt�- es,tabelecimento, funciona-

Dentre as Câusas �pon-. riedade Jo cancer espon-
dos Vereadores, de .quem çar a funcionar em 1949. çoes POlItIC?S, tendo hav�- rá no salão de proprieda

tôd�s do �ancer, tem.apa- taneo ou provocando por
o assunto depende exclu- Acredita-se que o seu cus- do umô S�f1e- de élssaSSI- de do snr. José M. Müller,

TeCido m�ltas _vezes a dn
por enxerto cont ta sivamante.: E' preciso n? to final ser.á de 19 milhões natos �e !Iguras .de, wan-I sendo

seus empresarios os

agente f!1lcr�b!ano, causa- hereditaried�de dae� matar .que nôo est�mos mais de dolares, ou 380 miihões de proJ�ç.ao pa.rtldar.la. snrs; Alberto Santos e

dor de mfecçoes. � .

oença no tempo da dItadura e de cruzeiros. :rerá a capa- A pohcm tem mva.dldo as Harry Karger. -

No entanto, as pesqui- �e esta eXiste se prQces- 'que o povo, por interme- çidade de produção inicio casas dos adversarlOs sob

sas realizadas em grandes sa �e � modo espec.ial, dio de seus representantes aI de 7.000 barris de pro- o pretexto deap.ree�der ,ar. Nomeações Forôm nomeô

centros cientificos, não fugindo as. formulas slm- na Camara !\1unkipal, é dutos de petroleo por dia mas, mas seu IntUIto e o dos Afonso Langhamer,

chegaram aindô a nenhu- pIes das leiS de Mendel. quem resolve tais assun- e de 150.000 libras de ma� 'de prender esses compe- Augusto Bré\tz e Tadeu

ma conclusão positiva Os Sobre se o uso do al- tos. terias quimicas. I tidores eleitorais. Stazdk, respetivamente,

virus tambem' têm sido coof é capaz de provocar Parece-nos que o snr. .

d S
.

d -x�
Sub-delegado e l' e 2'

responsabilizados como o cancer, ainda nada exis- Prefeito está a mão usur- � fabflca !1 ta�ol!n! Acompanhado dos Mi- suplentes dessa aütoridô-

• causadores do cancer. Na. te de positivo. O fumo en- pando os poderes da Ca-
cUJa construcao se !n,Clara de no distrito de Corupá.
em março, prodUZira de n1stros dá Justiça e da

__

.

_

da de positivo porém se tretanto é um dos elemen- mara Legislativa". 7 a 8000 barris por dia, e Educação viajou para o

sabe sobre o assunto e é tos mais importantes tnes- _1100 �ilhõe� �e libras de Maranhão o snr, Presi- BITTER AGUIA PURO

por isso que não se con- te sentido pois que ele mdterIàS qUlmIcas;,por ano. dente General Eurico Du·

siderô o cancer como in- irrita pelo calor e queima RODOLFO OLSEN A fôbrica estará pronta tra, que ali � demorará

feccioso e consequente- pelo alcatrão que é veicu- em 1950 sendo a sua cons alguns dias.

mente contagioso. lado pela fumaça. No dia 5 festejou seu trução orçada de Ií5 a 88

Sabe-se, no entanto que Um fumante médio, ao aniversário natalicio o sr. milhões de dolares, ou se-
-X-

o cancer pode ser provo- chegar aos 50 anos, deve Rodolfo bIsen, industrial ja, 1 milhão e 100 milhões Ja regressou de Frank-

cado por fatores irritivos ter consumido 481,800 ci- nestô cidôde. e 1 bilhão e 760 milhões fort, na Alemanha, onde Os telegramôs de Tere-

agindo constantemente so· garros que produziram Entre as homenagens de cruzeiros. inaugurou a .nova linha de zina. no Piauhi. informam

bre determinada parte do 52.800 gramas de alcatrão. que lhe foram prestadas navegação ôerea semanal que a UDN está vencen-

organismo. Agentes me- B' preciso que se sarba nessa data, juntam-se os
O importônte no caso, é entre aquela cidade e o do as eleições Municipais

, canicos, fisicos, quimicos que 20 grômas deste al- votos de felicidade do que tanto os diretores de Brasil, o avião da Fab. na maioria dos Munici-

os n1ôis variados podem côtr.ão é suficiente para "Correio do Povo", ô que
uma quanto de outra fa- pios.

dar lurrar ôO cancer. As- se tornou credor, pelos
brica têm certeza de pro-.

-x-
.

X
Õ' provacar um cancer nd d

. I' I U Governo Federal es-
- -

'sim, o traumôtismo que o orelha de um coelho. seus valiosos dotes, tão UZlr a gaso ma e o o eo O . Snr. Presidente dô

uso do cachimbo determi. leal, e progressista cava�
a preços de concorr.ncia tá parl! pub.licar o plano Republica acabô de revi-,

ná sobre o labio do fu- O ca.cer escolhe pôra Iheiro e amigo.
com o produto material. Is- que organisou parô eVÍtôr

gorar a disposição que

mante inveterado. seus malefícios, de prefe- to significa-se que o ga- a alta de preços e salari.,.
dá aos ex-pracinhas pre-

Nos Estados Unidos, rencia os seres de rdça Ião (quôse 4 litros) da. os, eviiitandO as constanles
ferencia na nome"'ç'ão pa-

b t t I· (7'4 75 ôltas. esses sectores'
...

nestes ultimos 26 anos, o ranca, e en re es es os gôso Jnô comum (1- rô_cargos publi-cos.

cancer passou do 70 para
do sexo feminino. octanas) custaria, na fa� -x- - x-

o 20 lugar, no obituaiio Isto aconteve devido ao brica, entre dois cruzeiros Rio, (A. N.) - Publica- Dec!araréll\l-se em greve

matando ônualmente cerca fato da pele dos brancos Na hora do e dois cruzeiros e vinte oram-se estatisticas sôbre, os operàrios da empresa

de 135 mil pessoas. Nes- em virtude de sua pigmen- aperitivo. tome
que eql.uivôle a 50 centa- as 81 linhas de ônibus fornecedora de energia,

te pais, registaram-se de tôção, oferecer menor de- vos o ltro. existentes nestô cí'lpital. bondes esgoto de Pelotôs,

660 a 800 r.mil casos de feza que a dos negros, Um Calice Vemos, portônto. que Estas linhas transportarôm no Estàdo do Rio Gran-

cancer para 16 mil de pa. escreve o "Diôrio Côrioca". de ôcaba de ser vencido o quase 14 milhões de pas- de do Sul.

ralistô iIifantil. Os dados o principal obstal�ulo 0- sageiros só num mês. As -x-

estatisticos mostram ôin- iHnEn AGUIA posto á industr1a do p_e-' estatísticas tambem ôbran- Foi creada em Floria-

da que para cada 10 ha- CAÇ�O SECCO.e diver- Oi!\ troleo sintetico: o preço. gern o movimento de 22li- nopolis a Policiô de Cho-

bitantes do mundo um ha sos tipOS de peixes em

k,.
PUl"O Outras condiç.ões que nhas dos subúrbios. Reve- que, composta de um pe-

de sofrer de cancer em con�ervas, V. S. encon- favorecém o produto são Iam os dados a insuficiência' lotão de 25 homens sob o

qualquer época de sua
trara na os seguintes: os artigos do número de ônibus pa- comando de um tenente

vida. CASA REAL ....,:� quimicos produzidos pe.,. ra ô massô transportavel. da Força Policial.

Ha muitos que alnda
não compreenderam a ne

cessidade de uma epôca
de enserrilhamento da agi
ração politica no país,
com a colaboração de to
dos os brasileiros ne cam

panha de vítalíseção do
Brasil.
ôe, os que procuram

torpedear ou embaraçar
essa iniciativa do Presi·
dente di! Republica, racio
cinassem um pouco �o

bre a situação político-e
conomíca da Patrla, pon
do os interesses desta a

cima dos pessoais ou pôr
tldarlos, veriam que é u

ma necessidade,umaques
tão de salvação publica
que determina essa medi
da.

é a vida do seu es

tomago.

!

I

/
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Prefeitura MuniGi�al �e Jara�uá frO �ul TERRAS EM CUBATIO � JOINVILLE
.

I 28 Morgos
REQUERIMENTOS DESPACHADOS Vende-se ou troca-se, por terreno em Jara-

guá do Sul.
imp. Aceita-se tambem outras propostas.

Para melhores detalhes é favor dirigir-se aos

uma Snrs. Osny M. Ayroso- Jaraguá 99 ou Luiz G.

Ayroso Sobro. - Itapocúzinho

�lml'Vm�
A Praça

46-Bertoldo Ponstein-bras. transf.

"terreno adquirido de Oecilia Panstein. Idem.
47-Harri Klemann-bras. transf. imp. de

bicicleta adquirido de Curt Kühms, Idem.
48-Max Verch-bras. transf. imp. terreno ven-

dido a Leopoldo Schroeder. Idem.
--------------------_

49-Wanda Glasenap-bras, transf. imp. terre-

110 vendido a Erice Glassenapp. Idem.
50-,José Ersching bras. transí, imp. de um

carro de lavoura vendido a Gustavo Lesemann.

Idem.
51-Emilio Dunke-bras. baixa imp. sobre um

carro de lavoura, por ter transferldo sua' residoncta

para Blumenau. Idem.
71-Alberto ßaeurnle-bras. transí. imp. terreno De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publico

com a area de 2.500 mtsã. comprado de Alfredo qus até o dias 31 de Março do corrente ano, todos

Larsen. Idem. os proprietarios ou ocupantes de terrenos são obri-

72-Leopoldo Weiler-bras. transf. imp. de uma gados, de acordo com a Lei n. 53 de 24 de junho

casa situada a rua Hercilio Luz, comprado de An de '1937 a:

tonio Streit. Idem. '1.- Roçar as testadas das vias públicas muni-

73-Gustavo Veber Junior-bras. transf. imp. cipais na distânciaminimà de 15 metros em ambos

adquirido de Otto Weber. Idem. os lados, não sendo' permitida capoeira em altura

74- Frederico Bosshammer-bras. licença para superíor a 1,51). metros.

estabelecer-se com Generos alimentlcioj a estrada 2. - Limpar e carpir as valetas, drsnos, sar-

Faxinai (Oorupá). Idem.
.

getas, corregos e ribeirões afim de darem escoa-

(Dia 31/I/48.) mento ás' aguäs. ,

55-Bernardino H. da Silva-bras. licença refor- 3.- Derrubar as arvores frutiferas, uma vez

mar a casa existente em sua propriedade a rua que prejudiquem a projeção do sol nas estradas.

Mal. Deodoro da Fonseca. Como requer. 4.- Podar as cercas vivas em uma altura

57-Adão Norosny. por s. procurador Helena maxima de 1,50 metros.
.

Norosny. licença proceder' diversos reparos e pin- 5.- Lançr no mesmo dia, os detrites e vege

tura interna em s. predio.ldem.·. .taes da limpeza, para dentro do terrenos numa

58-Antonio Müller-bras. licença construir um distância nunca interior a 2 metros,

salão para diversões em sua propriedade sito a es- A metragem fixa será de 600 metros, por 10-

trada Garibaldi. Idem.
.

te sendo que a Prefeitura subvencionará por me-

59 +Leopoldo Schmitt-bras. licença construir tro exedente com 20 reis, quando de um ládo e 40

uma Casa em alvenaria de tijolos em sua proprie- reis quando em ambos os lados.

dade sito a estrada Ilha da Figueira: Idem. Os infratores das disposições acima, serão

60-Hugo Volkmann-bras. licença construir multados na importância de Cr$ 30.00 a 50,00 e

uma casa de I?adeirü em sua propriedad-e sito a duplicadas em cada reincidencia, alem da. inden�
estrada FranCISCo de Paula. I.áem. .' zação de que trata o art. 5 da supra referida L61.

61-Alfredo Fischer-br-as.Tioença construir uma Jaraguá do Sul, 1 de Marça de 1948

casa em alvenaria de tijolos em sua propriedade VERDI LENZI Fiscal-Geral. PRODUTOS DA:

sito a estrada Rio Cêrro. Idem'
�

.

62-Alfredo Koehler-bras. licença construir 1T1Jí).t4l1ill§il-1l"'�dJl Alp rrdJl�rdJlAltn\�

uma casa em alvenaria de tijolos em 'Sua proprie-.
_--------------

......--.1 lllUlM ll.llll<m. �� tL<m.Jl�@MIlJIU>

dade sito a estrada Itapocusinho. Idem.
'

Dr. Waldem"lro M·a(fzuf,8c�en
.

rr tn\� ("1l-n mnäes �o � "

64"':'Edgar Volkmann-bras. licença construir
- \lJrllJlu>�l111 11 (Q!.1lJI0) 0)0 .Elo

R·
.

k
CAIXA POSTAL, 11 �-uma casa em sua propriedade sito a estrada 10 ,JARAGUÁ DO SUL _ S. Catarina,

Oêrro. Idem. �.I. 81 SalBE
65-José Narloch-bras. licança construir xi- ;i3:;;a1lißJ0r;jOC:P"':::ZI'.·

.
'

queiro, nos fun�os do telreno _de prOprié?ade do Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

sr. João Loss, SItO a rua Domingos R., Nova Idem. Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

67-Aleixo Dellagiustína-bras. tral.\sf. imp. ter-
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

WW��WI::��:��::'Q::�S:�ZUWS::����reno adquiride de Helena L .. Regis, com a areia
. Indutoterrnia - Bisturi-eletrico _ Electro-cauterização

��������u���

de 1.131,54 mts2. sito a rua Elisa Stein. Idem.
I

I
' Raios Intra.vermelhos e azuis. � Adolf Herrn. Schúltze �68-Comerc_io e Industria H. -Iordau S/A. �

Idem. I
MARCENARIA EM GERAL

77·-Eduardo de Oliveira Machado bras. transf. �
w

imp. terreno adquirido de Siegfried Joaquim Wen- V"'::C·. aRREIO DO povo
Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �.'

sersku. Idem.'
r ( CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00

80-Guilhermé Hüttl Filho bras, transf. imp. I AVISAMQS aos. nossos presados leitores que I I
Mantem um estoque

pe.r
rnanente de todas (JS tipos 00

terreno comprado de Paulo Kassemodel. Idem. estamos procedendo a cobrança das assinatu-
de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00 .

83�Lauro Carlos Blunk-bras. procurador de � ras pera o corrente ano. � INSTALAÇÕES C MPLETAS DE: 00
Hulda Jung, transf imp. de uma casa vendido a � � ):.Q:.{ Dor?)' orios, Sala� de T�ntar 00
Ema N. Wulff, situada a rua Duque de Caxlas

� Cópas, Escn riOS, MoveiS rusttcos e outros.

�(Cornpá.) ldem. .

84-·Willy Krisanski-bras. transf. imp. de um

I
M II!

MOVEIS AVU SOS COMO:

carro de

lavo.
ura vendidó a Harry Viebrantz. Idem.

Casa de oveis Cadeiras'

I85-Constante Hernaki-bras. transf. imposto re-
Poltronas tixas e giratorias

.

.

ferente a três casas doadas, uma a Carlos Herna- Vitóri,o Lazzaris Mesinhas de centro e para radio

cki, uma a Maria e Carlos ernacki e uma a Apo- Ci> Jaraguá do Sul - Rua Domingos B. da Nova Ci>
E entre muitos outros. a

lonia Hernaki, situadas a AlV. Getulio Vargas (Co Move'ls "d C
• 00 Caixa Registradora marca "RECORD"

.

,Espelhos, VIdros e VI raças. orta-;
. Af�mada pela.sua etici�ncia, �ubstitu 00

rUPá'�ldC��stante Hernacki-bras. �o �ol�nês,· se Vld.ros. Molduras para Quadros qualquer

I
lOdo as CaIxas Registradoras de �

tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
.

elevado custo,---------
�

transf. imp. terreno doado a Leopoldo Hernacki, Em estoque e sob encomendas. � . E .. 00
situado a estrada Isabél Idem. Enfeites para Caixões funerários. � Toda a Mercadoria á pro.Dta nt ega

�87-Augusto Jung-bras. liceuça construir mau-
00 RUA RIO BRACO, 9,64 - TBLBFONB, 73

soléo na sepultura 'de Reinoldo Jung inhumado no
00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina

cemiterio municipal sito a estr. Isabél. Idem. 1::::::1 OOOOOOOO�OOOOOO,�OO

88-Leopoldo Hernacki-bras. transf.· imp. de '

D
um carro de lavoura de um animal comprado de Dr. Arquimedes antas
Constante Hernack. Idem, ,

75-Willy Maffezzolli-bras, licença pin,tura lex' .B"A�AI>G
H CLiNICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii

terna da casa de propriedade de Hedwig Schaldach \
9'U 11 moderna e primorosamente instalada do !i

sito á rua Nereu Ramos-Corupá. como requer. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343
ii DR SADALLA AMIN ii

81-Guilherme Hauff-bras. licença construir
ii . •

-ii

casa de madeira. para moradia em sua propriedade, c:I ii CONJUNTO DE APARBLHOS MODERNOS, UNICO NOS �i

sito á estrada Ano Bom-Corupá. Idem.
ii

'
.

BSTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ 'ii

82-Berta Wendelmeyer bras.licença abrir pas-
li «Rua Abdon Batista - defronte HA Noticia"» ii

sagem para veiculos, no muro exisi.ente em sua l'I-I',!-!!�!'�!!�!!�!!�!!!5!ii$'!====:!==!!==!!==!!==!! '1'1','1 ii
HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - HOra marcada: 2-4 !i

propriedade sito á Avenida Getulio Vargas, Coru-
.=.._ .._n .. .._.. ._.._ .._ .._ .._.

li • �oinville - 11

pá. Idem.
' iiiF b e5

(Sezões, Malárias, il�"

98-Hugo Hansen.b.ras. transf. i!llposto de U!l1 '''1'1 ", r «I.mpaludismo '. m .....:
_

carro de mola de um ammal, adquendo de Joao o::
�

.
MaleItas, TremedeIra o::

Emmendoerffer. Idem. II' - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ III "�
-- .;.... ...,

..
,......,...
..
..,.. ,......."

.•
..,.-
..
.- �

..
��..��..��..�r:_:�.:••

99-Conrado EFdmann-bras. transt impostos ,,:

,
'
•. • �I OS :

100-W�ldemar G��z-bras. transf. imposto... M inancora" 0:: � ,." l,..PÁGAR a assinatura,
':

terreno vendido a Hermlho Cardoso. Idem. ,.,." UI: "'8.0
2·LÊR o Jornal. :

Em Todas as Boas Farmacias

n'l:
.

-. :

Secretaria da Prefeitura Municipal 'de JaragUá 1:1'-1' 1'1'"
: . 3·AVISAIl a redação quan- :

do Sul, 28 de Janeiro de 1948 É um produto dos Laboratorios' MINANCORA... 1 . •
d d d 'd'

�
::: ,

ii! : o mu ar, e res� enma. :

J�SÉ p,�REMmA. LIMIA ,� _ .Toinville - Sta. Catarina- ii,' 1 ' �
�ecretarlo unl�jpa. �!E!�i

!r;!;E!!!!U�!=!i!!'!!i!_i;!!!!inEll!!!!!!!n!!!ii!F.!!!!!IL
e··:.;.··.·�:;.:;..··t·.�··:·:·*··�··+··����

Levo ao conhecimento de todos que transferi

minha loja, (CASA TUBlAS), da Rua Pres, Epitacio
Pessoa 652, pera a Rua Marechal Deodoro da Fon

seca 368, onde espero merecer a mesma atenção

Pr8feitura Municipal de Jaraguá do Sul
que me ror� dispen�a;�;oA:;�:I�d;�:·AS

E O I TAL' ��Elmnl'm!�
-

Clinico �e OI�os, Ouui�Gs, nariz, fiOfganta
Dr. Arllninio Tavai'es

ofessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex,Chefe elos serviços clinicas e cirurctccs da especialidade· no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

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

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

�L U ME NAU STA. CATARINA

\
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Atenção

�LiquidaçãoTOf8.1
-..,.- Atenaão

•

....................................................... ,
�

................................."
.

Dr. LUIZ DE SOUZ.A.
Irene PeJri, Oficial do A D V O G A D O

Registro Civil do r" Distrito Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
da Comarca r araguá do Sul. Residencia: Ben]' amim Constan t, 136 - Tel. 12
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece.

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
aíim de se habilitarem para

.
.

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

casai-se:

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

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

Tenha tim estornago Iforte, usando

.
BITTER ,AGUIA PUBA

- -De ordem do Sr.
Edital n: 2555, de 4-3-48. Prefeito Municipal
Copia de editaI de pro- de Jaraguä do Sul,

clamas de casamento re- tormo público que,
cebida do Oficial do Re· durante o corrente
gistro Civil de Mafra. mês de Março, arre

ôatyro Loureiro e Maria cadação na 'I'esou-

Gabr:�Ilé! Correia. raria da Prefeitura
,

.

Ele, brasileiro, solteiro, Municipal de Jara

operario, domi�ili�do � re- guá do Sul. e na
sídenre neste distrito, filho lntendeneia de Co
de Celestino �ou�eiro e rupá, o imposto de ASP I L L U L A S OO
de. Anna de Oliveira Lou·1 sobre IndQstrias e Pro· AB BAD E MOS S
retro. üssães 10 Semestre
Ela, brasileira, solteira, Nã� �atisfase�do SÃO I N F A L L I V E IS

dO�léstica, dömi�iliada e o pagamento no re- Nd Prisão de Ventre

resldent� na CIdade de ferido mês, ficará o e nas mo lesties do

Jaraguä do Sul, Rua CeI. Emílio Jourdan D. 62 ���;�I��I�ae, d�e E;��:!� �on�����nt�e sUkedJ% F I G A DO

1IIiIii... ....... Iusrlna Correta. sobre o referido im- ES TOM A G O
posto no primeiro IN T ESTIN OS

E _para que chegue ao co� mês, sendo então
IIIaBIltdi'lí<!d nhecimento de todos,.mandel, feita a cobrança jll-

Fe s t i o s , Azia, Vomitos,

____�__---- ���--__��.�__�,� �__� �
passar o presente edital que d'

.

It' Pesadelos, Indisge�tõe�
. bli di'

teia men e.
C I d F dsera pu rca o pe a impren- T ria da o icas .

o igd o ,

t' . d
' esoura I

sa e em car afio on e sera. .. Gez e s, Di gestões Penosas,
afixado durante 15 dias. Si Prefeitura Muuici- Dôres no Estomeso, Mdo
'alguem souber de algum im- de Jaraguá doSul. 3

pedimento acuse-o _ para os de Março de 1948, He lito, Retenção de Bilis�
fins legals I P. VOSGERAU Vende-se em toda parte.

IRENE PEDRI,oticial . Tesoureiro 11- .....__..

POP motivo já conhecido a

[HiH [ftl[O HftUfin�
está fazendo a liquidação 'fi-

nal com gründi!i d�leonlol;
t�do pelo custo; í1prDD�il�m

ABONA JUROS' AS SEGUINTES TAXAS 'a._It!!EIRG. BI MIBn,ie
Depositos com juros- ti disposição....(sem limlre) retirada livre 5%

Á disposiçiio conla especial-(s/Jimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT! rotativas

6010
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

com retiradas semanais sem aviso ate Cr$ 20.000,00 • . . . com valvula elevadora acionadas por -motores trifásicos de 1 GHP

Dep. lnlcial Cr$50.000,00 cjretiradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 5°10 servindo até 50. metros de profundidade.
Deposilos com aviso-Reto diaria até e-s 1.000,00 4'/. P .. retiradas � tO ]En ntcoscara o I� mjavíso pré.vi� de 50 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dias 61/2'1.; 180 días 7'/.' ßlJr ng�§ lle rnC(())§ 'JDlara «» Rar

> Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2' /.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o I Scrtimento completo e variado de -LUSTRES, CASTIÇAIS, LOBOS, e

@1 aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

i
ARANDELAS.

! Dep. PPPUlares-(Jimite até Cr$ 10.000;00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com retí- MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz a

� radas semanais serr evíso até Cr$ 1.000.005/12'f. força de qualquer capacidade. .

�� Dep. limitados-(Limife até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

I
Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES' atenderá com presteza a rmalquer

}> retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2'J. pedido de instalação de luz e força.

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

4 reäradas sem avise até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'1· -

DM" He EffiWI

r �:.�:�:.dse��:.foe:��"cso��;,;���,:'.;�t��od:�:��c;.o��a��I�";.:,.<!���:-'!��: I� BAllen 1110U'S.lRIA E COME'Ri.C·10 DE S. CATA0,IHA S/A. !,:.!
}

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

i 11 11 P
======Serviço atencioso e rápido====== Fundado en:'! 23 de fevereiro de 1935

-

::

®�������
���.�--�-� CA�TAL lliTEGRAUZADO CR$ �OOO.OO�OÖ �l

O�-&VV����,��··•••"'·(�k;l���
DEPEHDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 H
Bo\lruamraenngauuá AGENCIA: Jaragaá do Sul li

��@Y@)®!@)@"t@@5?@)@!@)@'!@@Y@�@!@®'i'@)®r®®� Brusque Rua CeI. Emilio [ourdan, 115 ·11
í@ TAB ít R ldã R f' d @J Caçador End. Telegrafico "INCO" !!

@?
osse, sma, ronqur e, ouqm ao, e es na 0$ - g�:����1: Caixa Postal, 10 -Telefone, 73 ii

@5 TOD&§ AS MOLESTIAS D-O ßPßHnH� Rf8PIHßIÓRIO . � g��i�lb;a Faz todas as oper!!�!!��: �!I!. �lo�!ranças, descontos.11

�
E t r" d' t d

Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. !!
'_ neon ram a IVIO Ime la o com t::.J uso o

� Florianopolis passes, etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante ii
,

. I n C O m p a p a v e 1 . . Gaspar
taxas modicas !!

Ibirama abona em C /Correntes os seguintes juros: !i

@.PO,"IOlüldO·HngtDnO Pololonl"ß � �r:;���nga I' Disposição, sem aVisol' com retiradas. livres 201
ii

@5 I: I: L I: 1:.It: @ jaraguá do Sul pard qua quer importancla o H

� O FEITOR,ALMAIS COl�]IIEUIDO NO BRAS:I1Ld
joaçaba Com viso de '50 dias e retiradas livres H

'::tI joinville _ de Cr$ 1.000,00 3°jo ii
l\®@).@®Ã®@,;@@)..@���@U.@�@A®@.i.@@;,.@ tl Laguna Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M ii

k:i!t�: dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ii
Orleans

•

e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
Piratuba Com Aviso de 100 dias' 5% !!
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 9% ii
Rio de janeiro Com' Aviso de 120 dias 5 1/2°�o !.·i.
Rio Negrinho
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% I:l:BU�S E DEMAIS S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

AfECtOU DO �·a/óaquim A ecenem ia é a base da presp�ridade !.i:l:.'Tijucas Deposite as suas economias no ,.

Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ii
Urussanga HORRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas !!

�
a"���:::."''''''''='''''=""''''""'''"'"''"''''''''''';"�"'::';":,�,::,��:�::""'"="='"""""ab

íPARA FERIDAS,
EC7r'::MAC,._ � J,

I I N F L AMP. ç Ó ES.
I .'

CCCCIRAS,

Fi(�EIRi\SJESPINHAS, ETC.

Do Val.e do Itaja í
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirama, Itoupava,

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio dEI Sul

�-f�'
;;�

-Emprêsa Sul Brasileira deEleticidade S.A.
Matriz:: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

I'ARA It M.IIA BIS.I•••. IR1611111l
IIAIt�IM.1 Ji. II•••II�

ama Iu.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros ds 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.

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANA XXVIII - JARAGUA DO SUL Domingo, 7 de Março de 1948 SANTA CATARINA - N°. 1.478

R�gill0 d� Rildio

t p���!�eEc�!t�n�� !o<?u-
nicamos aos nossoa parrentes, ami
gos e conhecidos o. falecimento de

nosso querido esposo, pae, sogro e avó,

° sr. Agente Postal Telegrafico pode-nos tor

nar público que termina no fim deste mês' o prazo
a revalidação do registo dos aparelhos do radío na

quela repartição.

[Xílm�l d� molorillül
Acha-se em Iaragué uma comissão 'da Inspeto

ria de veículos de Florianopolis, que procederá a

exames para motoristas e ajudantes de motoristas..

nl�rlíl Jílri1gUíl�nl�l
. A conhecida CASA REAL, nesta praça, já ini

ciou suas vendas de chocolates pera a Pascoa das
mais afamadas Fabricas de Chocolates do Paiz
"SÖNKSEN" "FALCHI",

.

A CASA REAL, vende por preços maís convi-
dativos,

CASA REAL NÃO TEM RIVAL.
Defronte Cíne ßuhr

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A'

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

eleito Dispensa purgante e .dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

•
MINANCORA para o seu tilhinho.

.

E um produto dos Laboratorios Minancora
JOI'NVILLE

-João Thledke
ocorrido pelas 23 horas do dia 26 de Feve

reiro, com a idade de 74 anos e dez mezes

e 13 dias.
.

As familias enlutadas vem extenar por
este meio os seus sinceros agradecimentos
a todas pessôas que en..,ram corroas,
flores e acompanharam o falecido a seu

ultima morada. e especialmente ao rev.

Pastor Weidner pelas confortadoras pala
vras proferidas.

Jaraguá do Sul, 4 de Março de i948

Familia Bertha Thiedke

Werner Gosch e Família

I

---------------.,---------------

Kühn· & Rengel
]:1-' E R R.A·R I A

Fabrica de ferramentas agricolas. �

. Principalmente Machados, Enchadas Foices, etc.

•

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, a

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Retos Ultra Violetas e Infra Vermelho
-RAIOS.x-

.

Diretor Médico. do Bosldtal "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.,:::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::

t����������i!��if�ß��������:
rige Nachricht mit, dass mein lieber Mann,
unser guter Vater,Schwieger und Grossvater,

Johannes Thiedke
am 26 ten. Februar ds. Jahres im Alter von

74 Jahren 10. monate und 13 tage gestorben
ist.

Zugleich danken wir fuer die reichen
Blumenspenden und allen denen die den
Verstorbenen das Ietzãte Geleit gaben. .

Besonders danken wir Herrn Pastor
Weidner fuer seine trostreichen worte.

Jaraguá do Sul, 4-3-48

Familia Bertha Thiedke

Werner Gosch u. Família

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas

��

e····································:·

tI H�bidíll? !

·11 Boss Ltda.!
........................................

Av, Getulio Vargas, 350

FRACOS E ANÊMICOS I
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILV�IRA"

Impregada ctll izi\I nu:
Tosse.
Resfriado.

Bronquite.
E.croFulo••
Conva I.s�.nças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR.DE SAÚDE.

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! •.•

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SIFILlS",

'-

ii ! Dr. �éDato 'W'alter
. 11 M É o I C o �:::i:::H
:: CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
ii Com cursos de aperfeiçoamento no r:
li Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

li Doenças de Senhoras - Partos - Cllnice �l
H Geral de Adultos e Crlanças. H
!l Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. li
ii TELEFONE N,'3

.

.

�i

ii
.

Jaragu:\ do Sul Sm. Catarina H

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

quelidades estomecees.

Nova Constituição do
Estado, Lei do Imposto
Sobre a Renda.

Sociedade. Grafica AVENIDA LIda.
Jaraguá do Sul, A. G, Vargas, 350 G�itas Hohne.' lIadi in

.Germllni. acaba de rece

ber a Casa Real.

.fFm6o/u de 'lua/idade�
FF.RMENTO (f'tí .��
BAUNILHA � -.:)

PÓS PARA PUDINS ..;. �
Á�. )).._
't-j+; I) "ni!);� '!. l .ii;(�'

.

.:'
r: . , ./"N:�'J

�
. i": ':;;'��y

./f.·/nfé!lr/da�
mordi doi .leal �'):
criadora/ deve-de f��;.�a replftaçaô da. marca f\iI��

. que e a garanlío doi f\

b:�odtÍ/óJ . MEDEIROS

I . ..� _ _ .

((]) §a1b21o' (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla CliA� WIEIllEl1 liNlIJ)lU§I�lA\JL ](OnmfvnHe

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA!

s�ßÁ� '!IRCfllt
•••

ESPECIALIDADE _

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