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Deputado Artúr Müller .,.*.,. Ha dias apareceu por aqui um automovel

com algumas inscrições. Destes que oerlodlcamenre

Faz anos quinta feira próxima o snr. Depu- apareciam, em raides e passeios pelo paiz e fóra de-
tado Artur Müller. Ie, pilotados por elementos daquele grande clube

Essa data, para os que trab�lham nesta. folha «Veja o Mundo primeiro, á custa dos que trabalhar».
bem como para os inum�ros amigos e. admI�ado- Apareceu e rodou pela cidade, ante a indiferença
res de Artur Müller, é digna de especial registro, de uns e o comentarios dos basbaques:
pois que assinala o vencimento de maís uma eta- -«Ao Alaska, hein? Deve ser longe!. .. »

.

pa de uma vida toda Depois, depois certamente fizeram o que todos es-

No prearnbulo de sua dificiente. Resume-se a di- dedicada ao bem e ao tes desportistas, membros do citado clube fazem, e

mensagem ao legislativo zer que ha 6 comarcas progresso do seu po- que nós todos já sabemos.

parece que o sr. Governa- vagas, alem dos 7 juiza- vo e da sua terra que, Mas, estes) fizeram mals. Fizeram sujeira. Fo-

dor do Estado quiz abrir dos substitutos. Isso é pelo coração, passou ram à redação do «O Estado» e deitaram falação

uma porta por onde os grave, muito grave, pois a ser Jaraguá do Sul centra o Prefeito João Colin de Iolnvíle, porque

partidos pudessem chegar coloca a justiça, um poder dêste o dia em que não os recebeu.

ao ponto desejado pelo de Estado, nas mãos de aqui pisou. São palavras de um dos dois agulas:
sr. Presidente da Republi- leigos, Juizes de Paz, na Militando na politi- «A desejada aproximação com os circulos so-

ca, no congraçamento das maior parte das vezes, ca do nosso Municipio elas, politicos «e econômicos,» a exemplo do que

forças democratlcas da simples cabos eleitorais. por mais de vinte a- vlnharnos fazendo, não pessou de tentativa. O Pre-

fiação, para o beneficio Torna-se, assim, urgente, nos, natural por força feito daquela comuna julga-a um feudo alemão e

do país. que o legislative resôlva disso, tenha o ilustre com a sua atuação fascista negou-se a receber-nos.

Dai abordar a Mensa- tão magno assunto procu- aniversariante exerci. Não foi dificil cientificarmo-nos de que aquele

gern o. assunto, quando, rendo os meios para que do altos cargos públí- demagogo lograre eleger-se explorando a obra na-

em considerações declara os bachareís procurem cos na administração 'ctoneüzadore do grande catarlnense Nereu Ramos e

que, "essa desejada união ingressar local e conseguido, fazendo crer aos reutos que as medidas de abrasilei-

de supremos propósitos ne maglsrretura, sanen- em torno de seu no- mento tinham exclusivamente finalidadedehumilha_los.»

patr;oticos, girando no el- do o mal que, longe de me, aureola de prestí- Depois deste trachínho dedicado ao Prefeito de

xo de um ideal comum, decrescer, só pode aumen- gio social e politico Iolnvlle, refere-se a que, antes de chegar a Pornero-

poderá verificar-se, não rar,
'

tão solida e expressi- de lhe estouraram dois pneus «defronte da casa de

obstante, sern o sacrifício va como hão bem de- um destes eapoliadores.»
da integridade e índepen- Na penitenciária existem monstrado os resultados das pugnas em que se Eles (quem?) fecharam-me a porta na cara, Ia-

dencía dos partidos poli- 156 condenados, acusando empenhou. zendo com que eu agisse como os brasileiros do

rtces". uma sensível diminuição Dadas as suas qualidades de politico, de ehe- nordeste».

Em Santa Catarina, esse na comparação com o ano fe de familia e de cavalheiro, muitas e muitas Ora, ora, vamos por partes, devagar com o

"modus vivendi" é dificil, anterior que era de 172. serão, por cérto, as manifestações de simpatia e andor que estes santinhos são do barulho.

não tanto por malqueren- As oficinas da Penitenciá- de amizade que o digno aniversariante receberá Certarnente o Prefeito João Colin, o demagogo
Çd ao atual chefe do exe- ria renderam em 1947.Cr$ de seus inumeros correligionários e amigos. que trabalha de manhã á noite para concertar 05

curlvo, mas de fundos 1.164 626 90, mas não A elas, com o mesmo calor e entusiasmo, o estragos que deixaram em Iotnvílle os que admlnls

odios políticos, armazena- diz quanto montou a des. J "Correio do Povo" ajunta os seus maís síncéros traram antes, não estava pera perder tempo com an

'dos no coração durante, peza encarecendo a neces- vótos de felicidades ao lado de sua digna família. darilhos, Tem mals o que fazer.

mals de dez anos e que sidade do estabelecimento, Tem que pagar ainda as contas do exercício

somente um milagre do do nienlcomío judiciario.
------..,...-------------

passado. Não ia largar o seu serviço pera lncum-

Pado Antonio poderia ameí- Na pene da Educação
lo'ru''e' '·0' de 90pe'e "'� -oCAI'S

'
- bir-se de, com a responsabilidade do seu cargo e

na rrnas não fazer desape- Popular, a mensagem é O b
- com a do seu nome, favorecer «esta desejada apro-

recer a ponto de poder ser ampla, deixando ver que ximação com os circulos econornícos», pois já se-

f�it,êI uma colaboração en- muito se fez nesse secror Avisemos aos amadores Dia 9 de Maio terá
be no que ela sempre acaba: numa facada na certa.

rre oposição e governo e da admlnlstração . publica. deste Esporte que o ror- lugar a inauguração do Dai a sua defesa facista. Mas ele não logrou
é preciso que se note que, Em 1947 foram criadas neio será no dia 2 do cor- salão Cristo Rei, o ma-

eleger-se da maneira pela qual o entrevistado disse

.quando dizemos oposição, 169 escolas estaduais, 121 renre na cancha Brasil gestoso edifício construi-
que lhe informaram. Elegeu-se pelo voto da maioria

referimo-nos a UDN. municipais e 6 partícula- de AUGUSTO PEREIRA. do pela Paroquia de Ja-
do seu Municiplo, 'sem explorar coisa alguma, que

Na politica catarlnense, res, o que eleva ao total raÕu�'enzimento será Ieí- joinvilense, mesmo reuro, é melhor brasileiro, porque
como também em outros de 1756,1214 e 103, respe- trabalha e produz, do que muito nordestino vagabun-
estados, he os que

.

pen- tivamente.
to por sua excia. revdma. do que não tem ou não quer encontrar o que fazer.

sern, e muito acertada- Existem 77 cursos com- D.Pio de Freitas, Bispo de Fez o sr. João Colln muito bem. E tanto fez

mente, que nesta hora plementares, 86 grupos
• Joinville, devendo falar

bem que um colono qualquer, destes que mourejam
1'"' "t nessa ocasião os snrs,

grave qne atravessamos, escolares e u9u escolas Na hora .do de sol a sol, tambem sentiu o «cheiro» dos tais e

os homens públicos, ao isoladas, tendo sido esta- Dr. Arquimedes Dantas fecl.ou-lhes, rambem ele, espoliador não se sabe de
d' aperitivo, tome d

-

t
menos por patriotismo, de- beleci es 8 cursos, 14 numa sau açao as au 0-

que, a porta na cara.

vem convergir seus pen- gfu�os e 155 escolas. Um Calice ridades e povo e o sr. E' que os próprios colonos já sabem o que

samen tos para o Brasil, A matricula nos grupos d.
Artur Müller em nome lhes custa a aproximação destes tais, que passeiam,

deixando seus ajustes de foi de 28 563, contra 23881 da comissão construtora. enquanto eles trabalham,
contas, pessoais ou poli- em 1946, e a frequencia BITTEn AGUIA Na mesma ocasião' se- O valente quiz bancar-se:-agir como 05 bra-

,ticos, para uma epôca mais media de 25542, contra !\ rão tambem inaugurados sileiros do nordeste.

oportuna. 22013. Puro os retratos de D. Pio e Ora, os brasileiros do nordeste não são nem

Não queremos dizer que Nos cursos complemen- do Vigario Padre Alber- mais brasileiros nem mais valentes que os do su-

a oposição deverá se tares II matriculé1 foi de to, homenagem dos :pa- doeste.

"acomodar", pois isso 2366 e a frequencia de roquianos. Mas, apareceu uma alma compassiva que lhe

seria abjeto; seria uma 2261, havendo aquela e emprestou os pneus. _

traição aos que, arrostan- esta diminuido de mais ----.------ Benção de sinas: No dia «Si não eu ainda estáva lál.. , E' provaveL
do o odio dos caciques de um mil. 2, domingo proximo, te- Com uma coça dt pau no lombo.

eleitorais, que ainda exis- Nas escolas isoladas a p O L IT I r. A
rá lugar a benção dos E aprenda. Quem viaja leva pneus de sobres

lern por aí afora, os ele- matricula foi de 80310 ,sinos da Igreja de N. S. salente, cola, macaco, corrente e buzina. PrincipalJ
geram. (inicial), e a frequencia Aparecida, em Ribeirão

mente buzina, Que garganta não vale.
-

É preciso, nesse ponto media de 64573. �No Rio conferenciaram
Grande do Norte. E quanto ao falar alemão, nós tambem sabemos

estamos de acordo com a O ensino municipal pri- com o Brigadeiro Eduar. Correio do Povo: Devendo dizer alguma coisa e não perdemos a oportunidade:
Mensagem, que "na crili- mario: teve uma matricula do Gomes os snrs. Adol- circular em numero es- -«Auf Wiedersehen! Gute Reise!lt
ca mais rude e no debate de 42538 alunos e a fre- fo Konder e Irineu Bor- pecial, no dia 9 de Maio, (Do "Diario da Tarde", de Florianopolis)
mais violento, há de su- quencia media de 44074. nhausen. data do aniversario, o

bsistir sempre, segundo os Existem 10 estabeleci- Domingo terá lugar a "Correio do Povo" não
--------------------

ditames da moral, uma for- mentos de ensino semi- convenção da UDN em circulará no proximo
te dose de justiça equili- especialisados (Institutos Curitiba, a qual tambem domingo. I
brada que lhes dê valor de Educação e Escolas comparecerão os snrs. Os anuncios para esse I
e crédito perante o con- Normais), com uma ma Prado Kelly, lrineu Bor- numero especial, deve, Primeiro Preeidente Constitucional da China
senso popular; que é a tricula de 1891 alunos e nhausen e Flores da Cun- rão estar na gerencia
instância final no jUlgll- 26 cursos normais regio- ha até quinta-feira proxima. -O generall'ssl'mo Chiang

t d h bl" t' I d
. tucional dll China, foi o

men o os omens pu I- nals, com a ma rICU a e Para a sessão do en- Kai Shek foi teito primei-
cos". 1347 e a frequencia media Is eleições de Corupá: Ain- seguinte: 2.430 votos fa-

Vamos pois á critica de 1272 alunos.
cerramento foram convi-

da não foram jul�ados ro presidente constilucio -

voraveis contra 269 para
dados os diregentes do . .

d nal da China por uma d
,.

d Ch
serena, justa, da presta- Exist.em 1 escola profis- os recursos espeCIaIS a seu a versarlo r. eng

-

d f
. I' I f

.. PRP, PTB e Partido Li-
I'

-

d C á
. maioria esmagadora. Cheng Chn, presidente do

cao e contas elta pe o slOna emmma e a Aca- bertador. e elçao e orup, pOlS O resultadn da eleição
sr. Governador Aderbéil demia de Comercio de que o julgamento da 27a '" Conselho Judicial. Chiang
Ramos da Silva aos re- Santa Catarina, com os secção foi convertido que elegeu o generalissi- Kai Shek havia-se recu-

d I d C d'l" mo Chiang Kai Shek, pri- sado anteriormente a acei-
presentantes o povo ca- cursos, este u timo, e 0- em I IgenCla. -.

presl'dente const,I'-
tarinense,' nos nove mezes mercial Básico, (4 anos), escolares, bibliotecas etc). Apenas o recurso

melro tar a candidatura para a

de adminstração no ano Técnico de Contabilidade, Durante o ano foram geral é que foi julgado
-------- presidencia, porem de pois

de 1947. (3 anos) e Superior de concedidas 58 bôlsas es- e confirmada a decisão mente embacia a vista aquiesceu com a condição

Na parte' que toca a Ciencias' Econômicas (3 colares e das 103 matri- da primeira instancia. quando não faz ver tudo de que, se fosse eleito, o

Secretaria da Justiça, Edu- anos). cuias no Curso de Habi- Assim, o fogueteiro de em duplicata. Deve ser ex-embaixador da China

cação e Saúde, a parte O Estado ainda conta litação de Professor de Corupá enganou-se Tal- o mesmo que, por detraz em Washington Hv Shih,

que se refere ao judiciario, com 7877 associações au- Educação Fisica, foram ves efeito do excesso do da Radio Jaraguá,. faz a I seria nomeado primeiro

é lé;lconica, mesmo muito xiIiares da escola (caixas aprovados 57. uso da"Vigor",que geral- guerra a UDN. ministro.

rI mensagem
Governamental

Eleito Chiang-Kai-Shek

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adolf Herrn. Schultze �MARCENARIA EM GERAL 00
Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00

CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

IMantem um estoque permanente de todos os tipos
de MobiliaS, especialmente para escritorio. ------.----

- GAITAS DE BOCA00 INSTALAÇOES_ COMPLETAS DE:

I "Bering" tipo Bohner de

I
Do����S�� &lm�

�d�preç�e �manhGs
�� � �Cópas, Escrftorios, Moveis rusticos e outros. vende por preço incrivets
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anual. ii iizes Rua Marechal Deodoro, N. 158 ..

R
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SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- li S �
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d���r�i�:� �:8.�r�.� IIO ii BAT���;Ã� C�����Tg� DE ·I:i:'N i:::.::..!! 1-:- �LJ � Maleitas, Tremedeira 1'1'1' Sendo 6 de erval e 10 ii ii PNEUS.I_J -CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

!�.i, Vende-se de plantio, contendo tarn- \�::::::::::::::�j �.�:::::::::::::?i_.
- bem 1 moinho e fabricaI "Capsulas Antisesonicas I� Um terreno com casa de farinha de mandioca,

fil' iii de enchamél e beuíeíto- uma maquina de cortarM M inancora" III rias, sitos no lugar Estrada foragem tudo tocado a

I"', 1'-11' Izabel, distrito de Corupá, agua.
_

Em Todas as Boas. Farmacias
... neste Munícípío. Preço de ocasião e fa-

I III Ver e tratar com eilita-se o pagamento.É um produto dos Laboratorios MINANC0RA
o:: João G�rislier, na referida Ver e tratar com o sr.

- Joinville - Sta. Catarina- I� propriedade. JOSÉ KUROL
!!!=:!!E!!!!:!!!i!=!!=n=n=!!!!!!!i;!!!-!::=!!=!i=H=!�! Canoihnas

Vende-se
Uma carroça pare 2 a

nimais, 2 cavalos inclusi
ve 2 preparos.
Preço a tratar na firma

Com.1 nd. H. JORDAN S.A

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFJAMACÓES,
COCEIRAS,
F R V E I R A 5,1
ESPINHAS, ETCJ

MILHOES'
DE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
o Figado, o Baço, o Coração, o
e.tom_go, os Pulmões, a Pele
Produz Dore. nos O.sos, Reuma.
tismo. Cegueira, Queda do Cabe
lo Anemia. e Abortos.

Consulte o médico
• tome o popular depurativo

ELIXIR ,914
Inofensivo ao organismo. Agrada.
"ei como um licõr. Aprovado co.

mo auxiliar no tratamento da S 1-
F(LIS e REUMATISMO da me.·

ma origem. pelo O. N. S. P.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

'J.lP1li11i1 p= �,fb I CRIANÇAS, DOENÇAS iN-TERN�S E TROPICAIS, �

V!/ �IW \lli� �� DOENÇAS DA PELE.

- Eletricidade Médica-
lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra' Vermelho
, -RAIOSX-

Diretor ltlédieo do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

Terreno: com diversas
casas perto da cidade.
Tratar com o Snr. Eu

genio Piske, a Rua Ab
don Batista.

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gas á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 ,Jaragua . _

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

NUNCR EXISTiU IGURl

Vistas da ,cidade
Vende-se na Grafica

Avenida Ltda.
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:. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
� TOD�S AS MOLESTIAS DO ßPHRflHD RfSPIRHIÓRIO �® .

\ Encontram alivio imediato com o uso do @ .

c@ In-colDpap8vel ®5
� P�iloríll d� Oogien P�IDll!nll! �
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o sangue da tres ger"ç,hs!
Empregado com êxito nas :

Vende-se
Uma casa de material

nova com aguá encanada
etc.
Sita a Rua Rio Branco.
Informações no Bar No.

vo ou na oficina de The
odoro j. Wolf.
leragua do Sul, 5-4-48

Vende-se
Ótimo Violino de fa

bricação Alerna.
Proprio para profissio

nais.
Tratar com Noberto Rauch
Fermeeta Colonial

Retorcida.

I � �om�rGiallUa,
Escrituração Mercan
tll « Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Flscais >

Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

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

Feridas
E;:czemas.
Ulceras
Manchas
Darfres
Espinhas
Reut113.tismoP.RODUTO§ DA: Escrófu+as

Inãusma dIe Cal�caQl(())§ SEMPRE o M:si��:�i.�as
I G(())§c]ill mnäos §: Ao : � EL����R�;�;L;o��1 �'A

k
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RAGUÁ DO SUL· S. Catarina GrandeDepuratlvodo��:,�,
-d'íI.."S;."IlIi1€S1!.......:&'lb��

-

® Pr � "MEDICAÇAO AUXILIAR_-rs-.-..-w-"U:""U C.. C.. lO

NO TRATAME NTO
SIFILlS".

�����
Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

............................--...�... -------------------

Dr. Waldemiro Mazurec�en
e.IA 81 Sal81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico ,Electro,cauterização,

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

COITRA CISPA.

BU�S f DEMAIS

AnCCOES DO

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO;.
MOVEIS.
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o Sr Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de Art. 2. - Esta Lei entrará em vlgor ne data

Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições. de sua publicação, revogadas as disposições em

. .
Faço sab,:_r a todos .o� habitantes dêste Mu�-I contrário.

'

cipio, que a Camara Munlclpal decreta e eu sancro- Prefeitura Municipal de Ieraguà do Sul, em 16

no a seguinte Lei:- de abril de 1948.
Art. l'-Ficam isentos do Imposto Predial, por

quinze anos, os prédios pertencentes e de restden

cia dos Expedicionários.
Art. 2' - Ficam tambem isentos do Imposto de

Exploração b.gricola e Industrlel, os imóveis rurais

dos Expedicionários, com a area inferior a 250.000

m2. , quando nêle residirem e cultivarem.'

sua p�;{ic�çã�,s::V:;;�d��r:��i��o�ifõo:s ��. c���ar�� r�JOEDr!lIIlE,flllillliiEranllllll!c'IS!allltCOi ,lnIIFPtol-nIIOl!!i!!!iipl_I'CciIIOnll !IIIPrefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 16

de abril de 1.948. I
(ess.) WA LDEMAR GRUBBA MEDICO

IPrefeito Municipal. I Formado pela Faculdade de Medicina da

O Sr. Weldemar Grubba, Prefeito Municipal de I
Universidade de São Paulo.

[aragué do Sul, no uso de suas atribuições. Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

Faço saber a Iodos oe habitantes dêste Muni- II Misericordia de São Paulo

cipio, que êI Câmara Municipal decreta e eu sanclô- l I- qUI- d a ç a- o ß'I c LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A

no a seguinte Lei:- II
Art. l'�Fica o Poder' Executivo Municipal, au-

.
Partoa « Doenças_de Senhorl!,s, Hom�n8 • Molé�tiaa inte!nas

• Ri e externas: Pulmões - Coração • Estomago • Fígado • Rms •

torizado a auxiliar o Jardim da Infancia, anexo ao III Doenças nervosas. Sífilis . Doenças venereas « Doenças da

Grupo Escolar Particular Divina Providência, com Vende-se otimos moveis para escritório.

I
péle em geral. Alergia (asma, ete.), Tratamentos modernos.

a quantle do Cr'. 200,00 (duzentos cruzeiros] mensais. Motivo mudança. ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

Art. 2.-Estll lei éntrará em vigor na data de
1 cofre da melhor marca naciorfal "Berta" DI CONSULTAS' DAS 8 Às t 2 B DAS 2 Às 6 HORAS À

sua publicação, revogadas ás disposições em con- U RUA MARBCHAL DBODORO, 507 - JARAGUÁ DO SUL. I
rrärío. 1 maquina Remigton n: 12, nova III

.I

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 16 1 mesa. para maquina de escrever
MI 2AS, 4AS B 6AS. FBIRAS ATBNDERÁ BM JARAGUÁ

1-
d brll d 9 8 1"1 DO SUL NO PBRIODO DA MANHl; À TARDE, DAS 4 Às

e a ri e 1. 4 . 1 estante extra-fina, fabricação "Palermo' 7 HORAS BM NBREU RAMOS. I"(ess.) WALDEMAR GRUBBA 1 dai
.

t
.

"A tri I iti "

Nca eira gira orla us rlaca
. egl Ima Residência: Rua Epilacio Pessôa 519

Prefeito Municipal 2 secretarias de otima fabricação I1 'prensa de fabricação francesa I JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

N 8 Outros objetos de menor valor.
IEIIII!i1!li!!!I'!!!!i!!�IEIEllEIl!!iii!l!ilill!ll!lllill!!lli!!!!ll_iiii!ililiI!!!5!!!iI

• Ver e tratar a Rua Epitácio Pessoa, 565. --

-n • � til fi f! 1!!1

,JaragUá
do Sul i7ÍR,ê��(�o;[s&�;;piní�·

ÜLAONMJOBPaRIÜGTUETEol'nR,DE SMEUISNFAILNHCoOSßÉIA
I 'I Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

Rua Marechal Deodoro Fundos

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

Vermitugo suaye e de pronto . di.
efeito Dispensa purgante e dieta!

.

Bi
Dormitórios modernos e simples

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-"
Jogos para sala

ME 1 Jogos para cosinha
o n. _ , 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! ti. Guarda roupas colonial

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em IP Guarda roupas pa!'a casal e solteiros

remedios I
Guarda comida e guarda louças

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA Bufes e pentiadeiras
•

MIUNCORA. para o seu tilhinho. Cadeiras-Mochos-Camiseiros

E um produto dos Laboratorios Minancora ti. Camas-Taboas de lavar roupa

jOINVILLE Dl

LEI n li
O Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, no uso de SUllS atrlbuições.
Feço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio, que a Camara decreta e eu sanciôno a seguin
te Lei:-

Art. l'-Fica denominada "EXIlÉDICIONÀRIO
CABO HARRY HADLICH" li rua projetada que par

te da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, e tem o

seu prolongamento até a rua Rio Branco.
.

Art. 2'-Estll lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em con

trario.
Prefeitura Municipal de [aragué do Sul, em 16

de abril de 1.948.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal.

L[I ß. !i
O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Ieragué do Sul, no uso de suas etríbulçôes.
Faço saber a todos os habitantes dêsre Muni

cipio, que li Câmara Municipal decreta e eu sanciô-

no li seguinte Lei:- .

Art t'-Fica denominada "EXPEDICIONÁRIO
JOÄO ZAPELLA" a rua projetada que parte da Rua

Marechal Deodoro da Fonseca, e fern o seu prolon
gamento até terrenos de propriedade do Sr. Reinol

do Rau.
Art. 2'-Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
Prefeitura Municipal de Iareguä do Sul em 16-

de abril de 1.948.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

LEI N.6
O Sr. Weldemar Grubba, Prefeito Munfcipal de

Jaraguá do Sul, no US9 de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio, que a OêmareMunicipal decreta e eu sanciô

no a seguínreí Lei:-
Art:· t'-Fica denominada "EXPEDICIONÁRIO

ANTONIO CARLOS FERREIRA", a rua projetada
,que parte da rua Marechal Deodoro da Fonseca, e

tem o seu prolongamento até li Serraria Lesemenu.

Art. 2' -Esta leí entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas lIS díepostções em con
rrérlo,

Prefeitura Municipal de [aragué do Sul, em 16

de abril de 1.948.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

lei n.7

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Jarlllluá do Sul, no uso de suas atribuições. I
Faço saber li todos os habitantes dêst� Muni

cipio, que a Câmarll Municipal decreta e eu sanciô·
no li seg-uinte Lei:-

Art.l·A remuneração mensal dos Intedentes dis
tritais, quand(l exatores, será calculada a base de 6%
(seis por cento) sobre a arrecadação por eles efe

tuada, no âmbito dos respectivos distritos não po
dendo a mesma ser inferior a Cr$. 900,00, nem

superior a Cr$. 1.100,00.
Art. 2'-0 pafIamento da remuneração a que

se refere ,o artigo anterior, será feito· por ocasião da

prestação de contas do respectivo Intendente.
Art. a'-Esta Lei entrarlÍ em vigor na data de

SUli publicação, revogadas ás disposições em con

trário.
Prefeiturll Municipal de Jaraguá do Sul, em 16

de �bril de 1.948.
(as�.) WALDEMAR GRUBBA

PrefeitoMunicipal

Pa�.3

Lei N. 9
O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Ieragua do Sul, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêsre Muni

cipio, que a Câmara Muníclpal decreta e eu sanciô

no a seguinte Lei:-
Art. l'-Fica o Poder Executivo Muníclpal au

torizado a auxiliar com a quantia de 0'$. 10.000,00

(dez mil cruzeiros) a construção do Ginasio São

Luiz.
Art, 2.-A referida despeza correrá por conta

da dotação orçamentária 9.34.1, do vigente exercicio.

Art. 3' - Esta Lei entrará. em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em con

trário
Prefeitura Municipal de Iaraguê do Sul, em 16

de abril de 1.948.

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Iaraguã do Sul, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio, que a Câmara Municipal decreta e eu -senctö

no a seguinte Lei:
Art. 10 - Ficam abertos, por conta do excesso

de, arrecadação, os seguintes creditos adicionais, no
total dz Cr$ 256.963,70 (duzentos e cinquenta e seis

mil novecentos e sessenta e três cruzeiros e setenta

centavos).
.

I - ESPECIAL, no montante de CrS 109.000,00
(cento e nove mil cruzeiros), destinado ii custear as

seguintes despesas:
1 - auxilio para a conclusão das obras do

Hospital Municipal de Corupä Cr$ 10.000,00
2 - para iluminação pública nas

seguintes ruas da cidade:
"Barão Rio Branco, Domingos R. da

Nova, Cabo Harry Hadlich, Gumercin
do da Silva, Quintino Bocaiuva, Abdon
Batista e Mal Deodoro da Fonseca

(Transversal) Cr$ 9.000,00
3 - pare reconstrução de estrada,

pontes e 'hoelros, danificados
pelas ultimas enxurradas que
atingiram nosso Municipio 90.000,00 - Cr$ 109.000,00

II - SUPLEMENTAR, no montante de Cr$ .

147.963,70 (cento e quarenta e sete mil, novecenros

e sessenta e rres cruzeíros e setenta centavos), des

tinadas a reforçar as seguintes dotações do Orça
mente vigente: .

0.20.1 - Subsidio ao Prefeito
0.24.1 - Custeios de veículos móveis

e utencilios , 10,000,00
0.44.4 - Publicação do Expediente 2.500,00
1.11.1 - Intendente Exator 5.500,00
2.94.1 - Assist. médica farmaceuf. 2.500,00
2.94.3 - Assistencia Hospitalar 3.000,00
8.13.1 para o serviço de ruas

praças e jardins
operários dos serviços
de estradas e pontes
para o serviço de es-

tradas e pontes
. 20.000,00

8.84.4-energia para motores etc.
3.500,00 - CrS 147.963,70

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito MuniCipal.

Lei
O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Iereguä do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio, que a Câmara Municipal decreta e�eu sanciô

no a seguinte Lei:-
Art. l'-Ficam abertos, por conta do 'saído do

exercício de 1947, os seguintes créditos suplementa
res, para as seguintes doraçöes.->

1.34.1-Quota de lançamento sobre Industrias

e Profissões Cr$. 2.000,00
8.11.1-0perários para o serviço de ruas, pra-

ças e jardins , 30.000,00·32.000,00
Cr$ .32 000,00

Art. 2'-Esta lei entrará em, vígor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário.
Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, em 16

de abril de 1.948.
(ess.) WALDEMAR GRUßBA

Prefeito Municipal.

7.200,00

10.000,00
8.21.1

83.763,70
8.231

Lei 11n. CrS 256.963;70

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretário
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Carvalho. e de ,dona
----I

Concessa ,Moreira de
Carvalho.

Edital n. 2375, de 28-4-48.
João Burijan e Antonia

de Oliveira
Ele, Jugoslavo, solteiro,

mecanico, domiciliado e

residente na Capital de
São Paulo, á Avenida Ja-

Dedaraçõ�s dp CeI. José Faustino sehre I Trílg�diíl �I!nliml!nlíll Rm jn R � � I V I L ��i!��:n�����!i1h� ��
as explosoes de Deodoro - Granadas do -

. Ela, brasileira, solteira,
t

· d d h I H Irene PeJri, Oficial do professora, domiciliada eempo aln a o governo no marec a er- Drarnatlco suicidio ocor- ça, toda a familia desta se Registro Civil do r
" Distrito residente nesre distrito, na

Dles - Relação de morlos_ Oulros de- reu em Fortaleza. O es· encontrava á janela. da Comarca [araguá do Sul. Barra do Rio Cêrro, filha
tudante Waldomiro Soares, Então, amigos dê Wal- Estado de Santa Catarina de Raul Florindo de Oll-

talhes do sinistro desesperado com d oposi- domiro solicitaram que Brasil. velra e de Isbella Izabel
ção que 'lhe fezíram os Helena acompanhasse o Faz saber que comparece. I Cordeiro.
pais de sua namorada He- entêrro. Não tendo obtido ram no cartorio exibindo os

lena Nogueira Brasil, des- o consentimento dos pais documentos exigidos pela lei
fechou um tiro na cabeça da jovem, a multidão in- afim de se habilitarem para
em frente da resldencia da vadlu a casa trazendo a casai-se:

eleita, após ter sabido que jovem que foi colocada Edital n. 2374, de 26-4-48
os pais desta iam manda- ao lado do caixão. Hele- Hary Erich Krause e
Ia pera o Pará afim de na chorava desesperada- Maria Divina de Carvalho
terminarem com a" amlza- mente, mostrando-se, po- Ele, brasileiro, solteiro,
de entre ernbos. rérn, ao mesmo tempo contador, domiciliado e
Durante a passagem do

I
satisfeita por ter podido residente nesta cidade a

cortejo funebre diante da acompanhar Waldomiro I Avenida Getulíoävargas,
residência dos pais da rno- até sua última moradir. filho de Henrique Krau- ----------

se e de Amalia Krause .. ,

Ela, brasileira, solteira
sora Alda Soares, resí-, .domestíca domiciliada edente em Corupá. . residente nesta cidade,ANIVERSARIOS Dia 4 a sra. Estefania a rua Coronel EmilioTranscorre dia 1. do Balleck Piazeira, esposa Jourdan, n. 141,. filha docorrente o aníversarío do sr. Silvio Piazeira, Dr. Artur Urano denatalício do 'jovem Ma· mecanico nesta praça.

rio Mahíud, servindo atu- Dia 5 os industriais ----------
almente o exercito nací- Heinz Marquardt e José
onal do Rio de Janeiro Menegotto e o menino
na mesma data o nosso Getulio de Oliveira ...Dia
prezado amigo sr. Gíer- '6 o estudante Egon Ehm
dini Luiz Lenzi, proíes- ke e Hulda Maier es
sor em Barra do Ríb. posa do sr. Alfredo
Grande, ainda na mesma Maier. No dia 7 a exma.
data a Srta. Edite Teila- sra, Dorotea Harger,
cker. , esposa do sr. Teodoro
Dia 2 passa a data nata- Harger. Dia 8 o sr, Dio
lícía da exma. Sra. Iracy nisio A. Pereira, gerente
Teixeira Nunes, esposa da Empreza Auto Viação
do sr. Eszebío Nunes; Catarinense, o sr. Osmar
ainda na mesma data o Schmitt, comerciante em
sr. Ingo Klitzke e srta. Porto Uníão a Srta EI
Lucília Bmmendoeríer sa Buck, a inenina ieli� A -ISO A Diretoria do Clu-
filha do sr, JoséEmmen- Moser, e os srs. Afonso V_be Àtletíco Baepen-
doerfer. Ainda ns mesma Klein e Rodolfo Maier. dí, tem o grato pra-data. o jovem Arildo Dia 9 a senhora Amelía zer de convidar seus associados e exmas.Stulzer, filho do sr. Karsten, esposa do sr.

'1' d bail .• li áClaudio Stulzer; Dia 3 Walter Karsten; Dia 10 f�mIIas para<? gran � .

ar e que rea izart

o sr. Erico Bruns, co- Jorge Mattar e Antonio dia 16 de maio (Espírito Santo) em sua
merciante nesta praça; Dutra. séde social. Mesas a reservar com o snr.
Dia 4 o sr. José Polans- Tesoureiro Guilherme Neitzel, na 'I'ipogra-ky e a menina Marcia Falecimento: Em Ascurra, fia Avenida.

'

M. Ballock, e a proles. onde cursava o Colégio
Gratos pelo comparecimento.
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LOCAIS

Falando novamente á
reportagem o coronel Jo
sé Faustino disse que a

explosão do Deodoro não
afetou a capacidade e efi
ciencia do Exercito. Os
deposltos atingidos perten
ciam á divisão de arma
mentos onde estavam sen

do desmontadas as muni
ções consideradas de uso

perigoso. Eram granadas
de mão de 75 e 105, . ad
quiridas ainda pelo gover
no do marechal Hermes.
Desse modo declarou o

ceI. Feusrlno não há razão
pára o que foi propalado.
Nem a capacida'de nem

a eficiencia de noso exér
cito foram, portanto e fe
lizmente, atingidas pela
tragédia".
Numa lista de trinta

mortos organísede pelas
autoridades figuram, como
operarios civis dos depo
sitos de Deodoro Eloy
Ferreira, Marcelino Laze
ro Santos, e José Augus
to Santos e Antonio Fer
reira Lopes Filho, alem
do terceiro sargento ßer
tucio Gomes Santos. Ago
ra esses nomes vêm de
ser retirados, pois seus

portadores não morreram.

Todos, logo que cuvi
ram a primeira explosão
trataram de abandonar o

local em que estevam, di
rigindo-se depois pera
suas residencias.
Teve alta do Hospital

Carlos Chagas o operarlo
Nadir Freitas, vitima da
explosão de Deodoro.

\ '

[ilCilodo 01 [UmUnilliJl
A policia visitou

cerc.a I tam que o mesmo seja
de quarenta células co- sabotador. .

munistas onde os verme- Segundo se afirma em
lhos estavam se reunin- poder do comunista

.

Al
do. Foram efetuadas nu- varo Mota Lima, foi en

merosas pnsoes e apre- contrada parte do arquí
endidos documentos com- vo do extinto PCB.
prometedores. Na Ilha do Governador
Também foi detido Sa- houve vinte e duas pri

muéI Moisés Kanitz, na- sões. Em Niteroi foi va
tural da Palestina, natu- rejada a séde dum redu
ralizado brasileiro, de to comunista, sendo pre
vinte anos de idade e sos seis militantes ver

que trabalha na Atlantíe, melhos. Todos os elemen
As autoridades, apesar tos detidos estão sendo
de sua folha de serviço conduzidos á divisão de
naquela empresa, suspeí- Policia Politica. --------------------

Boiador d� lórll!!
Noticias do Rio informam
que o jovem aviador João
Luiz Moreira da Fonsêca,
filho do famoso médico
Moreira da Fonsêce, pilo
tava um possenre avião
da FAB, em Campo Gran
de, quando caiu um para
fuso do dorso.
Estava a 10 mil pés de

altura. O aviador foi lan
çado contra o této do a

parelho, tendo, em conse-

quêncla, desmaiado. O a

vião veio rolando e quan
do se achava a oito mil
pés, o aviador recuperou
os sentidos, lançou mão
do paraquédas, atirando
se ao sólo, conseguindo
assim, salvar-se. Foi uma
façanha espetacular, iné
dita ne história dll avia·
ção.
O aparêlho espatifou-se

de encontro ao sólo. ./iIntegridade '(�.�mordI doi Jeul "'":to"
criadon?/ deve-Ie :.�,�
a replltaçalJ da. marca fli;�\
que fi a garanlío deI J>;1'.

bOnodd/óf MEDEIROS
v

BATEU NOS FIOS

Noticia procedente do
,Rio, informa ter um avião
não identificado batido
nos fios telegráficos; na

localidade mineira de "Ro·
seiras" interrompendo lIS-

sim as comunicações.
Foram tomadas tôdlls

as providencias para a

identificação do avião e

socôrro as seus tripulan
tes.

,�ÄO ViRc;:.
.7 ....-G:lDA�Ç�
��WITZEt INDUSTRIAI.
JOINVlllE

Salesiano, o jovem Olim.
pio Andrearre.
O jovem estudante con

tava 1!! anos
de idade, sendo o corpo
rransporrado pára Barra
do Rio Cerro, onde foi
dado a sepultura.
A familia enlutada, es

pecialmente a seu pai Ca
milo Andreerra, os nossos

pezames.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos.Imandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut ante I 5 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legals
IRENE PEDRI, oticial

Empregado
Precisa- se de um prati

co pera serviço -de balcão.
BREITHAU�T & CIA

AVISO
Proíbo terminantemente

a todas as. pessôas de ca

çar em meu terreno sem

minha licença.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.
Ribeirão Aurora, 26-4-48_

BRUNO PATSCH

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas) .

vende-se na Graííea
Avenida Ltda.

.C..A. Baependi
AVISO

Avisamos a quem possa ínteressar qUE:!
ôsse Clube aceita proposta para ecônomo
(zelador) para a sua séde social, cujas pro
postas deverão vir em carta f.echada e e�·
tregues ao presidente, até' o dia 8 de MaIO
p. vindouro.

,

Jaraguä do Sul, 20.4·48
A Diretoria

Dp. Ren.ato 'W'alter
. M E O I C'O

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

f

II
::

Com cursos de aperfeiçoamento no ii
Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii

Doenças de Senhoras - Partos - Clinica H
Geral de Adultos . e Crianças. i!

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. li
TELEfONE N. 3 g

Jaraguá do Sul Sta. Catarina 11

\�

s�e,Ã� ylRCflLt
•••

ESPECIALIDADE.
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