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d dí 22 d Pavoroso Desastre
amos a seguir o iscurso pronuncia o no la o cor- ,

rente,no Assembleia Legíslàtiva, pelo deputado Artu rMüller: ' em Subida

- 'JARAGUÃ DO SUL

res desta terra, até a

falta de todos os recur

sos.

Os gafanhotos devas
tam as culturas dos ce

reais, a peste os reba
nhos de suinos, a aftosa
o gado de corte e lettel-
1'0, a propría naturesa
desencadeou sobre eles
o seu furor, provocando
cheias, devastando plan
tações 'e dificultando
transportes. A esses, ma
les, como se tudo isso
não bastasse, ainda se lu
ta com a falta de braços
e as doenças, entre as

SR. PRESIDENTE
SNRS. DEPUTADOS

..

Na hora do

aperitivo, tome
Um Calice

de

tenha descurado com

pletamente do assunto,
mas é que, seja por fal
ta de verbas, seja pelos
processos burocráticos
demorados. seja pela
perniciosa intervenção
politica, o fato verdadei
ro é que Q decrescimo
vai a maior de ano para
ano, e, se medídas radi
cais, praticas, mais efi
cientes não forem toma
das, dias de amargura
estão sendo reservados a

economia do estado. .

E o poder legislativo
tem responsabilidade

Explodiu a caldeira da Indústria de Fécu
las Alwin Selbmann causando, numerosas
vitimas - Quatro mortos até o momento

Recolhidos' ao Hospital de Ibirama os

feridos restantes

multiplicados, triplicados
dessiminados por todo o

estado, dando-se-lhes for
ma pratica, homens ho
nestos e capazes para
direção e as verbas ne

cessarias para bem cum

prirem a missão que lhes
são atríbuldas. A pacata localidade de duas não resístírão aos

As dificuldades são Subida, á margem da Es- ferimentos, desvaneceu
muitas, mas tem que trada de Ferro Santa Ca- do-se qualquer esperau
ser vencidas e o serão tarina, foi apalada na tar- ça .de que possam sal
se o Legíslatívo e o Exe- de de 5a.-feira ultima, var se.

cutívo, com a boa venta- díaf ê, por lutuoso acon- E' a seguinte a lista
de dos ruralistas, numa tecIme�to, decorrente d!1' das pessoas que perece
comunhão de defeza de explosao de �ma cal,del- ram em consequencia da
Interesses reciprocos, se ra da l�dustrla de Fécu- explosão: Fortunato Mar
esforçarem nesse senti- las Alwm Selbmann S.A. tíns solteiro com 55 a

do. Atê omomento, ao que nos; Belmiro' Mauricio,
Hoje, sr. presidente, se sabe, 4 operários que casado com três filhos

snrs, deputados, venho s� encon!ra-yam -no i1?te- um do� quaís pereceu:
submeter a apreciação rior da fabrIca _no ins- também, no desastre;
desta Casa uni voto con- tente da explosão perde- Germano Dalíovo, de 17
gratulatôri� com o chefe Iram a vida, encontra!l- anos, solteiro, filho do
do Poder Executívo, com dó-se .outros em estado 'Sr. G'erOiiimo Dalíovo,
o Presidente da Confe- desesperador. comerciante no local.
deração das Associações A .potente caldeira que Entre os feridos en-
Rurais de Santa Catarí- movimentava a referida
na e com o Presidente industria explodiu pelas centram-se Otacílío Víc

torino. solteiro, com 22
da Associação Rural de 4. horas d.a tarde do .men- anos, Luiz Alves, com
'Jaraguá do Sul Inclui, clonado dia e.xíepots �e 19 anos, também solteiro
sr. presidente um voto rebentar o telhado, saiu

e Paulo Schmidt, todos
de congratução com es- pelos á�es descr.evendo em estado grave.ta ultima associação, por- �mpress�onant� CI�CU�OS,
que seu presidente, o Indo ca�r, n.as Imedlaçoe� Foram vitimadas pela
agronomo dr. Aguínaldo do cemIte�lO da locall- explosão diversas pes-

, de Souza teve a feliz dade, apos percorrer soas qUE\ se encontravam

ideia de 'comemorar de considerável distancia. pelas imediações da fá

um modo pratico e com Dois dos operários. que brica, inclusive os srs.

medidas de estimulo eos s� encontravam n.o Inte- Domingos de Alcantara,
lavradores o "Dia do Co- rior do estabelecimento com 52 anos. Zacarias
Iono" fabril perderam a vida Clemente, com 29 anos

.
.

t t t d e Antonio Mauricio. Es-Vemos do convite Ieí- ins an aneamen e, sen o

to a est� Casa, que ins- que o�tros sete foram tes também se encontram

tituio um sorteio entre recolhídos em estado em estado melindroso.
os colonos de u�a serie gráve ao Hospital Miguel Sabe-se que a Direto
de objetos' uteis a eles, Couto.. da vizinha cidade ria do estabelicimento
tais como uma carroça, de lb.lrama. fabril tem procurado, na
arados, maquinas de cor- Mais tarde, !�leceram medida do possível, so

tar ração, 3 cadernetas outr�s duas vltI�as do correr as vitimas e suas

bancárias com inicio de trágico acontecímento, famílias, nada lhes deí

deposítos populares, ter- sabendo-se que maís xando faltar.

ramentas, plantas de ar-

vores frutiferas, sémen
tes, aves de raça, etc.
Essa iniciativa, que

esperamos seja realísa
da no proximo ano em

todos os municipios, bem Diz se que Stalin ficou
merece os votos que re- "indignado" com a ten
queiro e que, si apro\la- tativa de assassinato so
dos, peço seja dada ci -

frida pelo lider comunis
encia as respetivos titu- ta italiano Palmiro To
lares. gliatti. A emissora sovi-
A se.gunda medida, sr.

presidente e snrs .•depu
tados, que tomo a liber
dade de requerer, é a da
indicação que passo as

mãos de V. Excia., e que
pede nomeação de uma
comissão 'de 9 membros
desta Casa, representa
das as diversas zonas

de cultura do estado,
afim de, com' os tecni
cos dos Departamentos
de Defeza e Produção
Animal e Vegetal, da
Secretária da Agricultu
ra, estudar e consubs
tanciar em lei, medidas

Stalin "indignou-se"

"O día 25 do corrente,
é dedicado a uma classe
que representa o alícer
ce da economia catarí
neuse.
No Estado do Rio Gran

de do Sul, de ha muito que
é considerado feriado,
dada a ímportancía capí
tal e a consideração que
é devida aos que, nos

estados agricolas como é
o nosso, respondem pelo
equilíbrio economico e

.financeiro.
Cuidando da produção

rural, no fornecimento
dos produtos essencíaís
a alimentação ou no su

primento da materia prí
ma ás índustrlas, que
são os problemas maís :
importantes para todos
os governos, nesta hora
diíioíl da humanidade,
onde a fome ronda até
as populações da nossa

pátria, trabalhando de
sol a sol, sem leis pro
tetoras, sem horas de
distração, sem o coníor
to que tem os habitantes
das cidades, bem mere
cem os colonos, que se
lhes dedique um dia do
ano,' recompensa, alias,
bem pequena.
Os colonos catarinen-

ses, sr. Presidente e snrs.
' Deputado ARTUR MaUER

,

Deputados, não somente quais se deve destacar r êses estado precario
pelo seu espírito ordeiro a malária. Tudo isso, a que se avísínha.
e trabalhador, hoje maís falta de adubos para os Ha as iniciativas que,
do que nunca merecem terrenos jà cansados, embora satisfaçam, pre
a homenagem desta Ca- mais a erosão que não cisam, por isso mesmo,
sa, porque, nos días difi· se combate, levam o nos- da proteção que o poder
ceís da guerra, emquan- so homen do campo, a- Legislativo está em con
to seus filhos prestavam climatado, ordeiro e tra- dições de dar.
serviços a Pátria nas fi- balhador, a procurar Semanas atraz, em
Ieíras do exército, eles outros estados, na espe- companhia de colegas
redobravam de esforços, i rança de melhores dias desta Assembléia, vísí
mantendo o nivel da pro- para o futuro. tamos a Granja dá Res
dução agrícola, que éra E. sr. presidente e snrs sacada e, o Posto Assis
tambem a batalha mais deputados, dai vem o Brasil, estabelecimentos
inportante nesse sector decréscimo da produção mestres, pontos de par
interno do pais. Corres- a que ja tive ocasião de tida para o incremento
ponderam, assim, á es- fazer referencia e de- da produção animal. No
pectativa e ao apêlo da monstração em discurso tamos muito esforço, ca
nação, embora amargu- prolerido nesta Casa, no pacidade e grande von
rados, grande parte de 8.no pa�sado, quaúdo su-1 tade dos funcionarios, a
les, por atos atrab�liários geria medidas de prote- começar pelo seu diretor,
de c�rtas autopdades, çã<) á produção agricola. _para que aquele estabe
que amda os faZIam p�s- E preciso comter es- lecimento atinja o fim a
sal' semanas nas cadelas ses males, por todos os que se destina. Podem
e lhes levavam as es- meios ao alcance, para merecer criticas, mas de
pingardas que tinham fixar tambem I) homem boa fê ninguem pode
pa!a defesa de suas pro- á terra, dando-lhe rega- negar que é um bom
prledades e suas lavou- lias e criando na moci- prin0ipio, merecendo a
ras e que até hoje, não dade escolar um ambien- ,iniciativa governamental
foram devolvidas. te de simpatia para a. francos' aplausos.
Nessa �I?o.ca, parece vida dos campos. Assis Ha nesses departamen·

que os e�plrltos do mal Chateaubriand, ja disse tos, a falta daquilo que
se reumram para tra- certa vêz e com '. uito todo o povo tambem sen-
zer ás classes rurais o acerto que, "em vez de te: o dinheiro.

'

,

desanimo, a falta de co- plantar e colher, o bra- Esses estabelecimen-
ragem que os elevava a sileiro põe-se a politicar tos, os do fomento vege
verdadeiros herois quan- frenéticamentlC', de esto- i tal e outros qu� tem pordo :da colonisação do ter- mago vazio".

' I fim a pl'oteção e incre
ritório, e!lf�e.ntando, ,des- Não venho dizer que! mento ?a produção agro
de qs prImItIvos senho- o Governo do Estaflo pecuárIa, precisam ser

ética anunciou que Stalin
enviou-a seguinte mensa

gem ao Partido Comunis�
ta italiano: "Comitê Cen
tral do Partido Comunis
ta da União Soviética
sentiu-se indignado com

,-------- êste atentado provocado
pela escoria da humani
dade contra a vida do
orientador da classe o

perária e de tôdas as
massas trabalhadoras da
Itália", o nosso querido
camarada Togliatti". O
órgão central do P.C·
soviético lamenta que 08

eompanheiros do cama

rada Togliatti não te
nham podido protegê-lo
contra êste infame ata
que traiçoeiro".

necessarias e recursos

financeiros. para a de
feza e aumento da pro
dução agricola.
Em dando essas medi

das, estou certo sr. pre
sidente, que embora com

grandes esforços e sa

crificios, havemDs de fa
zer voltar aos colonos
de Santa Catarina, a re

alidade de dias melho-
res, porque a esperança
de ha muitos eles per
deram""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IE�ntal� �e Cuí21c21@ FUN O A ç A O [dilal ,dI! ,L�illio'
O Doutor Ary Pereiru Oliveira, Juiz de Di- C I DADE TUPI NAMBA O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi-

reite da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de J- • to da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de San-
Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC.

NORTE DO ESTADO DO PARANA'
a Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital, com FAÇO SABER a todos que o presente edital
-

o prazo de trinta dias virem, ou dêle oonhecimen- de leilão com o prazo de dez (10) dias virem ou de-
to tiverem ou. interessar possa, que por parte de De uma idéia para a Realidade Ie conhecimento tiverem, que findo êsse prazo hão

Augusto Konell, por intermédio de seu ' bastante de ser arrematados por quem mais dér e maior lan-

procurador advogado doutor Luiz de Souza foi re- N' -4- ce oferecer, no dia 27 do corrente, ás 10 horas, em

querida a citação de Alberto Wendorff e encon- frente ás portas do Edificio do Forum da Comarca
trando-se o mesmo em lugar incerto e não sabido, "Adquirindo datas em Tupínambá, tive a os bens penhorados á Fábrica de Calçados Vara S.A.
cita e chama-o para, decorridos 30 (trinta) dias da ventura de constatar in loco a ótima situação to- na ação executiva que lhe move Artur Müller, abaixo
data da notificação, vir ou mandar pagar ao su- pografica, climatérica etc. demais esta futurosa descriminados:-

plicante Augusto Konell, a importancia de Cr$... COmuna Paranaense, obra esta devido ao espirito 10) - Uma máquina SINGER n. 2322144-G-18-2.

3.00Q,00 (Treis mil cruzeiros] acrescida dos juros e empreendedor do Snr. João Chmereha. 2°) - Uma máquina SINGER G 8::!57596-18 digo
mais cominações do direito, sob pena de se prece- (a) CONRADO JOSÉ de Q. WOIGNITZ" 31-18. - 30) - Uma máquina KOHLER n. 13459505.

der, findo aquele prazo, á cobrança executiva in- . 4°) - Uma máquina NECHI-BVj3.- 50) - Uma

dependente de quasquer outras notificações ou in-I Em "TUPINAMAA" Lóte comprado dinheiro banca pare máquina de costura completa, sem mar-

terpelações, tudo de conformidade com petição a- dobrado- ,ca e sern número.- 6°) - Balancim marca GLOBUS

d�an.te transcrita: PETIÇÃO:, Exmo. Snr. Juiz de Agencia em Jaraguá do Sul
n. 2092. - 70) - Um motor 1/2 H. P. rnerca ARNO

Direito da Comarca. de Jaraguá do RuI. Augusto n. 099672.- 80) - Um motor 1/2 H.P. marca lEB

Konell, brasileiro, casado, lavrador, residente nesta Rua Mchal. Deodoro da Fonseca, 870 " GINA n. 31351.
Comarca no lugar Rio Cerro, por seu procurador Cujos bens constantes do auto de ' penhora de
bastante o advogado ínfrasslnedo. vem expôr P

Gru"ndung der' Stadt TUPINAMBA'
folhas dos autos da referida ação executiva, serão

requerer a V. Excia. contra ALBERTO WENDORFF, levados em leilão e arrematação. Assim serão os

brasileiro, casado, lavrador, residente atualmente referidos bens arrematados por quem mais dér e

em _lugar ignorado o seguinte: Que, em data de 3; Im Norden des Staates Paraná maior lance oferecer, no dia, hora e. lugar acima

de Junho de 1941 emprestou ao Spldo. , como faz; Von einer mencionados, podendo os mesmos serem exarnlna-

cérto Ci) documento incluso, a importancia de Cr $. ! Idee zur Wirklichkeit dos, por quem interêsse tiver, na Fábrica de Calça-
3.000,00 (Treis mil cruzeiros) exigivel mediarite o'· N. 4 dos Vara S. A., sita a rua Marechal Deodoro, nesta

prévio aviso da 30 (Trinta) dias; Que, agora, ds- cidade. E para que chegue ao conhecimento de to-

sejando notificar o devedor da sua intenção de Indem ich Gründsücke in Tupinambá erwarb, dos se passou o presente edital que será aflxedo ás
rehaver o emprestado, não o tendo mais encontra- batte ich das Glück am Ort und Ste lle, die aus- portas do Forum, no lugar de costume e publicado
do nêste Municipio, d! onde se ausentou 'para lu- gezeichnete topograíísche und klimatische Lage, pelo iornel local "Correio do Povo". Dada e passa

gar ignorado, fazendo esta afirmação, requér a V. dieser zukunftreichen Komune Paranas festzustel- do nesta cidade de jaraguá do Sul, aos nove dies

Excla. seja Alberto Wendorff notificado por edital len. Eine Leistung die den Unternehmungsgeist do rnez de julho do ano de mil novecentos e qua-

para, decorridos 30 (Trinta) dias da data 'da noti- des Herrn João Chmereha zu verdanken ist. renta e Dilo'
'

ficação, vir ou mandar pagar ao Splte. a impor- C J' Q Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (assina-
tancia de Cr$. 3.000,00 acrescida dos jUL'OS e mais gez, onrado ose . Woignitz. do) Ary Pereira Oliveira. Juiz de Direito da comerce!

cominações constantes do documento aludido, sob Im Norden Paranás liegt die Zukunft Brasiliens. Está conforme o original, do que dGU fé.-

pena de se proceder, findo aquêle prazo, a cobra-
çe executiva ludependente de quaesquer outras Agentur in Jaraguá do Sul Ieragué do Sul 9 de julho de 1946.

notificações ou interpelações. Requér outrossim, Rua Marechal Deodoro, 870 NEY FRANCO
depois de perfeita a notificação, sejam os autos Escrivão
entregues ao Splte. independentemente de traslado.

Da se a presente para efeitos fiscaes, o valor
de Cr$. 100,00 e ségue junta a próva do paga- O d

..

bmento da taxa judiciária devida. O advogado in- n e comprareimais arato
frassinado tem escritório á rua Mal. Deodoro da
Fonseca, n. 210 e possüe o telefone n: 34. Com u

ma cópia da inicial mais os seguintes documentos:
1 doc. de crédito de Cr$. 3.000,00 devido por AI
berto Wendorff a Augusto Konell; 1 traslado de
uma procuração lavrada a fls. 362, do L. n 20, do
tabelião sr. Mário T. da C. Mello, desta séde; 1 ta
lão da Taxa Judiciaria passado pelo Coletoria Es
tadual desta cidade, sob n. 286. N:r.p. Defer imen
to. Jaraguá do Sul, 7 de julho de 1�48.-pp. (assi
nado) Luiz de Souza. 77-48. - 7-7-48. [coladas duas

estampilhas estaduais no valor de Cr$ 3,00 sendo
uma de taxa de saúde, devidamente inutilisadas].

A petição levou do MM. Dr. Juiz de Direito
da comarca, o seguinte DESPACHO: A; como re

quer. - Em 7-7-48. -(assinado) A. Oliveira, E para
que chegue ao conhecimento de ALBERTO WEN
DORFF, se passou o presente edital, que será afi
xado as portas do Forum, no lugar de costume e

publicado pelo jornal "Correio do Povo".
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

Sul, aos sete dias do mês de Julho do ano do a

no de mil novecentos e quarenta oito.-Eu NEY
FRANCO, escrivão, o Subscrevi.-(assinado) ARI
PEREIRA OLIVEIRA. Juiz de Direito da Comar
ca.-'·f:stá Conforme o original, do que dou fe.

Jaraguá do Sul, 7 de julho de 1948.

o Escrivão
NEY FRANCO

me]�. Cl=

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

lEdlnt21R ue «]t21C2l(Ü) dIe
9

ros Â1lll§eJDlte
O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na Forma da Lei, ETC.

FAZ saber a todos os que o presente edital de

citação, com o prazo de trinta (30) dias, virem, ou

dele conhecimento tiverem, ou inreressar pósaa, que,
estando se procedendo ao Arrolamento dos bens
deixados por falecimento de JOSÉ GONÇALVES
DE ARAUJO, e tendo sido feita a declaração de
herdeiros. na qual consta o herdeiro de nome Se
bastião Gonçalves de Araujo, brasileiro, solteiro,
maior, como ausente. pelo presente edital, chama e

cita ao dito herdeiro Sebastião Gonçalves de Araujo,
pera no prazo de trinta dias, se fazer representar, ou

comparecer a êsre Juizo, pera falar aos têrrnos de
dilo arrolamento, sob as penas da lei. E pera que
chegue noticia ao conhecimento de todos. se passou

.. ..
o presente edital, que será afixado às portas do Fo-

rum, no lugar de costume, e públlcado pelo jornal
local "Correio do Povo". Dado e passado nesta ci

dade de jaraguá do Sul, aos vinte oito días do mês
de junho do ano de mil novecentos e quarenta e oi

to. Eu, Ney Franco, escrivão, o Subscrevi (assinado)
Ary Pereira Oliveira.-.Juiz de Direito." Est.á confor
me o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 28 de junho de 1948.

O Escrivão
NEY FRANCO

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e_SA BE SaUBI

Rua Mal. Floriano n. 15� - JARAGUA

C!inka geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro.cauterização

- Raios Infra-vermelhos e azuis.I

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira
qualidade, assim como: Sed3s, Casimiras, 'Linhos, Tussores, Brins

:H.iscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e 'de Cabeça,
Tricolines, panos para cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões,
Camisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos outros

artigos, os quais, está Vendendo pelos MENORES PREÇOS DA PRAÇA.
'Visiten-na sem compromisso, e certifiquem.se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Dieser Verkaufslad-en hat ständig Artikel erster Qualitret auf.
.

Lager, wie:-Wollst.offe, Leinen, Tusore, Waschstoffe, Riskaden, Creto

ne, Algodão, Handt.ücher, Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhan��toffe,
Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fus�ons, Hemden,. Grawaten, S�!Umpffl,
Fertige Anzüge, Mreutel, sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU AUSSERST

NIEDBIGEN PREISE VERKAUFT WERDEN.
Besucht diesen bestebenden verkaufsladen! Ohne verpflichtung' ihrerseits, um

sich die Artikeln und Preisen zu überzeugen.

--------.--------
Kühn & Rengel

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agrícolas.

Principalmente Machados. Euchades Foices, etc.

-----------.--------------

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOM8RIGUEIRA MINAHCOHA
Vermitugo suave e de pronto

deito 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

i ernedios

Compre hoje mesmo uma. LOMBRIGUEIRA

,

MINA�GORA para o seu filhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

jOINVILLE -

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

CASA DAS TINTAS
FILIAL EM jARAGUÃ DO' SUL

RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58

, OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó,
Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Olea de linha

ça, Alvaiade, Gesso, Zarcã<Y, Massa para vidra

ceiro, Oleo para soalho, Cola, Agua Raz etc.

Anilinas: para tingir tecidos de Lã, Algodão,
Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

litros, Cera para Soalho.

PREÇOS DA MATRIZ
MATRIZ em Joínville, Rua do Príncipe. 848

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Criação do Minísté- Junt�. de Alistamen=l�t.�löT�� �ll�ll32. B. C. Desapareceu o navio
. to Mddar de Jaragua I S d f

. que transportava u-

d S
r

d dSI' egun o ornos infor-

riO a au e' o U Irene PeJri, Oticial
"

do medos, irákomandar O

D d P Registro Civil do r" Distrito 520. Batalhão de Caçado- ma bomba. atomica!
.

e or em do sr. re- .da Comarca [araguá do Sul. res, aquartelado em Blu-

sIdente. da J. A. M., ch�- Estado de Santa Catarina rnenau, O tenente-coronel A marinha comunicou
mo !fiaIs UI�a vez OS Cl- Brasil. Celso Lobo de Oliveira, hoje que um navio norte-
dadaos abaixo, para que Faz saber que comparece- distinto oficial do Exêrci- americano, que trensporta-
c?mpareçam. com a ,ma- ram no cartório exibindo os to largamente relacionado va uma bomba atornice,
xima urgencia posslv�l, documentos exigidos .pela lei na sociedade de Joinvile. desapareceu nos ultlmos
nesta Junta, para o Iím afim Je se habilitarem para

dies da guerra mundial
de receberem seus cer- casai-se: O navio em quesjão e-
tificado de reservista, �...........................-.-..-...----- ra o cruzador "Indíanopo-
sendo que, após o prazo Edital n. 2416 de 20-7-48. � Fortifique o seu esroma- � lis", Ao que parece o dito
de 20 dias serão .devol- Rudolpho Kenls e Erna � go, usando diariamen- � cruzador foi afundado po r
vidos todos os certifica- Hasse � re dois calices de � um submarino niponico.
dos ao sr. Chefe da 16a. Ele, brasileiro, solteiro,

� Bitter Agoia Poro �C.R. .
lavrador domiciliado e re-

��...,..........,..,.."..".... P.'STAS ESCOLARESsidente em Ieraguä-Alro, -�

Antonio da Silva, Emi- nesre distrito, filho de Ri- SACOS DE PAPEL (Bolsas)
lio Ernesto D" Oscher, cardo Kanis e de ßerrha de boa fabricação vende-se na Grafica

Ott? .

Buttendorf Gus!avo Iunrz Kanis. Vende-se na Soe. Gra .lIven. ltda Avenida Ltda.
Bmílio Kruger, Henrique Ela brasileira solteira
Gonçalves Sobrinho. Pau- lavradora uomtciliada �
lo Guilherme Carlos Mül- residente 'em Iaregua-Alra, .IM•• SI88 •••IA.e.
ler, Affonso Rothsal, An- nesre distrito filha de
tonio Jagielski, Se�ast�ão Germano Has�e e de Gui- lT\\n°stn�1llln°tfl'tfl\rP,§ tfI' ff1\ � iF'dJlmdJl tfI'tn\de Borba, Carl Friedrtch Ihemina Hasse. JlJ) � � \ill1lJl � \ill1lJl .&1l� �\ill\UI
Stuhlert, Gustavo Kars- I .

ten, �.a.Xinlei F�lisbert.o Edital n. 2417, de 21-7-48 f I rme nt o A m e r I c au" Re d S ta r"Gracílíano LenZI, Henri- w alther Konell e Hele-

que Fernandes Klock, 11a Redünz
Antonio Hoepfner, Hen- Ele, brasileiro, solteiro,
rique Pangratz, Edmun- lavrador domiciliado e re

do Prust. . sídente em Rio Cêrro, nes-
r te distrito, filho de Carlos

Jaraguá do Sul, 19 de Konell e de Milda Bruch

O d
Julho de 1948 Konell.

n e se encan- ADEMAR M. SILVA Ela, brasileira, solteira,

, _ Secretário da J.A.M. lavradora domiciliada e

trara entoo residente em Rio Cêrro,
, J dAI'

' neste distrito Iilha de AI-

d P
unta e ístameate

I berro Radün� e de ßertha
a presença e restes em Militar de Jaraguá Radünz.·

I

Joinville

Säe Paulo do Sul E para que chegue ao co- Florianópolis
nhecimento de todos, mandei São Francisco
passar o presente edital que Blumenau
será publicado pela impren-
sa e em cartório onde será Mafra
atixado dui ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legah

Foi enviado o seguinte I
mediante deliberação do

oficio ao Ministro da Tribunal Re�ional Eleito
Guerra: rlll do Estado do Rio
"Excelentissimo senhor Grande do Norte. Assim, I '

General Canrobert verei- solicito a vossa Excelên-Ir----��
ra da Costa. M. D. Minis- cia as necessàrias provi- �

Bitter Aguia Puro
tro da Guerra. dências no .sentido .de s�r I �

abre o apetite e

Tenho a honra de co- dado cumprImento a deCI-
I tavorece a diRestão

municar a Vossa Exce- são dêste Tribunal, pondo
)

lência que o Tribuilal Su- o auxilio da fôrça federal
�----.............,.

pellior Eleitoral, na sessão á disposição daquele Tri-
de hoje e nos têrmos do bunal Regioilal. Apresento
artigo 12, letra "1", decre- a VOSSli Excelência os E D I T A Lto-lei número 7586, de 28 meus protestos de elevada
de maio de 1945, resol- estima e constante consi
veu atender á requisição deração. (a.) Antônio Car
da Fórça Federal, feita los Lafayete de Andrada".

tem enfrentado os diver
sos surtos epidêmicos já
registrados no pais.
Citou especialmente a

debelação da febre ama

rela, da varíola e da pes
te bubonica no govêrno
Rodrigues Alves, quando
foram confiados a Osval
do Cruz as prerrogativas
de ministro de Estado.
Mas depois desse-frisou

-nenhum outro govêroo
déra ao problema de saú
de a culminancia exigida.
Finalmente o deputado

Miguel Couto Filho lem
brou que, ne apreciação
do "Plano �alte" o depu
tado ßayard Lucas Lima
frisara, mais uma vez, a

imperiosidade da criação
do Ministério da Saúde,
transparecendo rambem
nas rnensagens presiden
ciais ao Congresso um

pensamento no mesmo

sentido.

O projeto respectivo foi
entregue, ao presidente
Dutra pela Comissão de
Saúde Públíca da Câmara
A Comissão de Saúde

Pública da Câmara dos

Deputados, incorporada,
foi recebida pelo presiden
te da Rei1ública a quem
foi entregar a suges
tão aprovada por aquele
órgão pare a criação do
Ministério de ôoúde.
Em nome dos 'compa

nheiros da Comissão fa
lou o deputado Mignel
Couto Filho.
Depois de dizer ao pre

sidente da República do
enrustasrno e da crescen

te confiança com que êle
e seus colegas viam a

ação do chefe do govêr
no no que diz respeito
aos problemas de saúde,
o orador realça a tenaci
dade e a eficiência com

que a medicina brasileira

Boatos sobre

Correndo insistentes ru

mores de que o ex-sena

dor Luiz Carlos Prestes
se encontrava na Capital
Bandeirante, o matutino
oficioso "A Manhã", por
ínterrnédlo do seu corres

pondente, ouviu o sr. Ar
naldo Pires, adjunto da
Ordem Politica e Social
paulista, o qual assegurou

categoricamente que care-

cem de fundamento as

versões correntes, pois
Prestes não se encont ró

na capital bandeirante.
Adiantou estar o policia

paulista vigilante a respeí
to, tendo já feito incur
sões a diversos locais on

de se suspeitava estivesse
o chefe comunista.

Divisão no P.5.D.
Declara um jornal ca partidário, o qnal lo'

rióca que está novamen- to graças a interfer� a

te em curso no seio do do, presidente Dutra, a

P. S. D. a luta entre du- poiado por outra ala do
trista e não dutristas. P.S.D. A ala dutrista não
Todos lemnram se, diz reconhece nunca a dire-

o jornal, que o sr. Ne- ção do plano politico do
reu Ramos e uma ala do sr. Nereu Ramos e

.

o

P S.D. fizeram todos os caso de Alagoas veiu
eslórços no sentido de dar nova vida a velhas

torpede�r o acordo inter-I divergencias no P.S.D·

Pastas Escolares Vende-se na

Graliea Avenida Lida.

Fica proibido a todas
as pessôas de entrarem no

meu quadro de hortaliças��
sem minha licença.

pe�:�;6�oi�r�����i� �ii�;f���;� lf'i;-'ii'íiÖi?fJoão, 4-7-48. de ROBERTO M. HORST �: _:

PAULO KORO L a que dispõe de maior sortimen- f: .
:

L
to na p�aça e oferece .seus arti-I: Boss Ltda;------.---- gos a preços vantaJosos. : .:1

��Faç�d.igeS���
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua .L J�

, ������-----�

do. antes das refeições,
.

� usando calic de �
� Bitter Aguia Puro �
����

De ordem do Snr, Pre
sídente da Junta de Alls
tamento Militar de Jara
guá do Sul, solicito o

comparecimento dos ci
dadãos abaixo, afim de
receberem seus certifi
cados de reservísta. IRENE PEDRI,oticial
José Pereira, Bruno

Borchardt,WaldirMaííez.
zolli Alfredo Müller, Jo
sé Fernandes. Hermes

Nogueira, José Schwa
nitz, Leopoldo Lunelli,
Roberto· Ristow, Conrad
Schrúeder,Adolfo Specht,
Paulo Kirsch, Affonso
Larsen, Helmuth Baehr.

Jaraguá do Sul, 19 de
Julho de 1948

ADEMAR M. SILVA
Secretário da J.A M.

I
�--...............

� �ãO sofra de indlges- �
� toes,

use.

�
� Bitter Aguia Puro �
��� ...................................,

AVISO
Nos abaixo assinaoN,

proibimos terminante
mente a todas as pessõas
de entrarem em nosso

mato sem nossas licen
ças, afim de caçar.
Não nos responsabiza

mos pelo que possa a

contecer.
Estrada Itapocusinho

9-7-48.

Julio Vogel
Erico Vogel
Ervino Vogel

AVISO

um fermento eficiente e de ótimo rendi
mento, fornecido em latas fechadas a vá-
cuo e em pacotinhos, colocamo-nos à dis

posição dos interessados neste Estado.

COMÉROIO E INDÚSTRIA
GERMANO.STEIN S.A.

Canoinhas
Porto União

COMPRA-SE
Doce de Laranja

Doce de Goiaba
Doca de Carambola

pagando-se os melhores preços_

Oferta para Jorge Mayerle S/A.�Comércio
Av. Getulio Vargas n. 998

em J O I N V I L L E

r=h;''''''�""''"R�;t;�;;�'t�='''E�p';;;;�='''�
.1.1 DE- SOUZA\. & ROSSI .I:.!Indo a Joinville não se esqueça de vi-

::.1.::! sitar o «Bar e Restaurante Expresso» a Rua ·.:r.:�9 de Março em frente ab Micro Onibus.

..!:::!
lã V. '�n:,�co"n�����ooS:••�:;��"i:s, r��o:r�:;1:_i:.

arejados, hebidas, nacíonais e estrangeiras.
Ambiente puramente familiar

t.!.:::::::::::::::::::::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l}

IMPOSTO SOBRE TABACOS E
D&RIVADOs E SOBRE BEBIDAS

ALCOOLICAZ

De ordt!m do sm. Cole
tor, torno publico que no

corrente mez de Julho,
arrecada-se impo�to acima,
reterente ao 2°. semestre do
corrente exercicio .

.

Os Contribuintes que não
fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazei-o
no proximo:mez de Agosto
com a multa de 20%.
Exgotados os supra citll

dos prasos, serão extraidas
as competentes certidões de
dividas para ter logar a co

brança executiva,

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, 1 de Julho
de 1948.

ELEODORO BORGES
escrivão

Vistas da cidade
Vende-se' na Grafica

Avenida Ltda.

::::::::::;":::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
...............................................................................................................................
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I

fi � I OOOOOOOOOO�OOOOOOJlOO�OO���OOffir 11I1======....IIIEr� �I ura um�l[13. rr� ara�ua O u Il Adolt Her:·E��G��A�ltze Irr ')i l0n.nnlrln VarQton {(K''''"f}REQUERIMENTO&\DESPACHADOS . 00 MARCENA__. 00 ii P ii lIUpU Uu � 0_ UII :: !!

� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da m ii
.. H A!�522-Dr. Alv�ro da Costa Batalha-bras. licença 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

.

m:s liO
PROPRIETARIO ii iimandar retalhar sua casa e efetuar diversos reparos 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 l� Rua Marechal Deodoro,' N. 158 i

••••::.i••••:: R .::..:! .....:i.:
sito a rua Preso Epitacio. Idem.

� de MObiliaS, especialmente para escritorio. 00 i
..
1 '523-Harry Buchmann bras. alvará de Habite- zss

00se por ter terminado a construção de sua casa sito 00 INSTALAÇDÕES �o.MPLSETIASd DEl: t

;
H S �:.. :.ii S 1:.1:.a rua Domingos R. da Nova. Idem. � orrnrtorios, a as e an ar ii.. SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-524- F. Frederico Moeller bras. licença-reformar 00 Cópas, Escrltorios, Moveis. rusticos e outros. �i H SITO DE LUBRIFICANTES, H T Hseu predio sito a rua Beniamln Consrenr, nesta ci- � MOVEIS AVULSOS COMO: 00 ii !! .. ..

dade. Idem. zes Cadeiras
. .. 00 HT !! COMBUSTIVEL E ACES- 11 ii

525-José Alvise bras. licença construir casa m Poltronas rixas e' glratonas. � ii ii SORrOS, LUBRI- ii
E ii

de madeire, a estrada Francisco de Paula, zona ru- �. Mesinhas de c.entro e para radio � �i H FICAÇÃO CARGA DE !! II
ral. Idem. 00 E entre muitos- outros. a

'

zss liO li ii
N

li
526-Romeu Bastos bras. lincença construir ca- � Caixa Registradora marca "RECORD" 00 H ii BATERIAS E CONCERTOS DE

..1.1 .!:.: ,

aa de rnadeira em propriedade de Adolfo Fiedler, el- � Af�mada pela. sua etici�ncia, substitu 00 H H PNEUS,
to a rua abdon Batista (fundos). Idem. � indo as Caixas Registradoras de 00 '.::::::::::::::::: �t::::::::::::{!527-Gustavo Weber transf, ímp. terreno slro zes elevado custo.---------
CI estrada Felipe Schmidt, adquirido de Carlos Rutzen. 00 Toda a Mercadoria á prnata Eotrega 00
Idem. � 964 TELEFONE 75 �

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::� RUA RIO BRACO, -

, m:s,
.528-Luiz lark bras. licença construir rencho, OOJaraguó do Sul Sta. Catarina.OO __

:
..

em sua propriedade, a rua Rio Branco, nesta cida- oooooooooooooooo�uoooooooooooooooooooooo Dr. Alvaro Batalha _ MlÉDJHCOde. Idem.
529-Leopoldo Reiner bras. licença executar

pintura nas janelas e portas de sua casa sito a A
venida Getulio Vargas. Idem.

MO-Bernardo Meyer bras. licença reformar
rancho, nos fundos de sua propriedade, a rua Elisa
Stein. Idem.

531 - Aberto Marangoni bras. licença construir
casa alvenaria de tijolos. em sua propriedade a rua

Rio Branco. Idem.
532-Alfredo Schulze bras. requer redução do

Imposto Predial sobre um predio por ter passado
por casa de aluguel pera casa particular. Idem.

.

533- Luiz Iark elvarà de Hebíre-se para . alugar
sua casa sita a rua Rio Branco, nesta cidade. Idem.

534-Hesse & Filhos Ltda. firma bras. licença
estabecer-se com industria dé Tenorla, a rua Benja
min Constanr. Idem.

'5õ5-Francisco Chaves. bras. transf. lrnp. terre-
no sito a estrada Rio Paulo, vendido a Rudolfo
Sprung. Idem.

556-Maria Bussi Kaminn Klug bras. Alvará de
Hablte-se pare alugar parte de sua casa e padaria a

rua Mal. Deodoro. Idem.
.

557-0Uo Wagner bras. Alvará de Hablre-se
para alugar 2 compertírnentos de seu predio sito a

rua Mal. Floriano. Idem.
558-José Franzner-Iicença mandar construir u

ma casa em alvenaria de tijolos em sua propriedade
sita a estrada Pedras brancas. Idem.

539 Arnoldo Kruger bras. transf. imp, estabele
cimento comercial sito a estrada Pedra Amo!ar Co
rupá. Idem.

540-Selvino Vieira bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Caminho Pequeno, Corupá adquirido

1I!1�E!!lIE!IS!il!!I�!_jZi!!!'iiE!:-jlaliillIl!lE!!llE!!!lBEil!!il:l-
D-. Renato '1[)(7alter nda Sociedade' Colonizadora Hanslatíva Ltda Idem. m ,&- ww ::

�����&��:i:::�����::�::·:�r::��:i::n::�::�::�: I Dr, f ranc�!!�!n! Piccioni :.11 ComC;"��R�'�p',�i���:E����CIALIZADA �
.

rnausoleo sepulturas de Carmem e Antonio Psheidt, --

F d I F Id d d M dlcíne da III ii Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. ::

I orma O pe a ecu a e e e I lU ii
CI'

. gno cemiterio Municípal de Corupé. Idem. Universidade de São Paulo. : ... li' Doenças de Senhoras - Partos -. mica
�i546-Hermann Oscar Adam alemão licença es- L:

• • •• • I ii Geral de Adultos e Crianças, iiabelecer-se com sapataria, a rua Nereu Ramos, Co I Ex-semi-Interno do. I-!0spl�al das_ClInIcas e Santa Casa de

'I=> ii Consultório e Residencia: _ ao lado da Prefeitura Municipal. li.,:. MIsencordla de Sao Paulo ii TELEfONE N.3' fiupá. Jt;mCarlos Adler bras: licença estabelecer-se III C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A iii ii JIU':lguá do Sill Sta. Catal'ioa ii
com açougue e fábrica de banha, a Avenida Getulio I sill "-Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias

internal
,-

�--_------_Vargas, Corupá. Idem. ::: e externas: Pulmões _ Coração _ Estõmago _ figado - Rins _

552-Parque Teatro Filadelfía licença estabele- I Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da ...

cer-se com diversões a rua D. Pedro II, nesta cida-

DI
péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. Ide. Ig���Leopoldo Schmidt bras. transf. imp. terre- ß_ ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

'I'no sito a estrada Ilha da Figueira, vendido a Leo- I PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 Às
.

poldo Néitzel, Idem. I 6 HORAS EM CORUPÁ NO HOSPITAL EVA,NGELICO. ._554-Germano Hannemann bras. tl'ansf. imp.
IIIterreno sito a estrada Jaraguá, vendido a Albertina mAS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU::Hannemann. Idem.

I'"
RAMOS DAS 2 Às 6. HORAS DA TARDB. iii

555-José Bankardt bras. transt.. imp. terreno m
sito a estrada Ribeirão Molha, vendido a Bruno Än- ,- CORUDÁ :-: SANTA CATARINA I'drovandi. Idem. III

,gi ii 1!-IIEIi!II�i!!Eiililli!!!!EIiBEl!EEl!!ijliE!iEl:=mE!i!El;Ea!556 - Ernesto Barock bras. transf. imp. terreno
sito a' estrada Ribeir.ão Mdcuco, neste distrito, ven-

dido a Alvino Greul!.
557-Eurico Duwe bras. licença estabelecer-se

com' casa de Generos alimenticios, a estrada Rio da
Luz. Idem'.

558-Max Hoepfner bras. licença construir mau
soleo na sepultura do Freimunc10 Frezgdng, inhuma
do cemiterio Municipal desta cidade. Idem.

559-Berrradino Freyberger bras. transf imp.
terreno sito a estrada Francisco de pauld, vendido
a Paulo Franzner. Idem.

560--Carlos Glatz bras. transf. imp. engenho
de açucar, vendido a Alfonso Glatz, silO a estrada
Rio Cerro. Idem:

561-Severino Pedri bras. transf. imp. terreno
sito a .estrada Itapocuzinho, adquirido de José Maria
da Veiga Idem.

562-Carlos Glatz bras. transf. imp. carro de
lavoura, vendido a Eldefonso Glatz. IJem.

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisão de Ventre
e ne s mo lesties do
FIGADO

ESTOMAGO
INT'ESTINOS

Fe st t o s , Azid, Vomitos,
Pes d d e los, I nd i s g e.s t õ e s,
Co l i c e s do Figddo.

Gez es, Digestões P-.enosds,
Dôres no Esfomdgo, Mdo
He lito , Retenção de Bilis.

Vende-se em toda parte.

17n;��7te;�UflS f CßßPlnlHRIH Fç#ç.��;ÂD::-,., Guilherme A. G��<J.edke & Filhos J. . I RGO:" Rua Marechal Deodoro Fundos Gi, 'Entrada ao lado do Foto Atelier Hans

LOSS,': Qa-n OQ mOhnrOQ [ ma,' Q haratoQ, Dormitórios modemos e simples
c Ü U O ullu lIO li O U O

� Jogos parasala.
I'1'1 . Jogos para cosinha I PRODIDT.O§ DA: •

, g����: �����: ;�;�n�:�al e solteiros li K1I1ldl1ill§tJrlla dle Caliçadlij§ ,i Guarda comida e guarda. lou�as ,I ((;([})§Cllil Krmãl([})§ §o. Ao ISecretáriéi da Prefeitura Municipal je Jarflguá afi. Bufes epennadelras

k
. "

�do Sul, em 23 dé junho àe 1948. ui Cadeiras-Mochos-Camiseiros',' �CAIXA POSTAL, 11

O.
".

ri.
.

Camas·Taboas de lavar roupa, JARAGUA DO SUL, S. atarlna
MANOEL LUIZ DA SILVa i f.-JI1lIb� "f'i!b "'ê��",,":&'lb W{!!. "'4 "f'i!b"",;pt!'!b """b�..ri !

'Rd'f'llr "'Slh.....:a ",e4Z��:àe;;i'eSecietário. -.-....G-Q-�foer-' -.-C-�L-� a .._-$ ....0

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS' DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICA.IS, E
.

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
- RAIOS X-

.

Diretor Médico do Hospital "São José'
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

!=I;E!ii!;:;.;:!!=n=n=u=n==i=n=;;i!E!i=!!i.;;5111

'1liF b (Sezões, Malárias, I
'1:"1 I'!I rl'!ls Impaludismo I
::=

� 'iíI Maleitas, Tremedeira!g

I� - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
III "Capsulas Antisesonicas I-

IIII M inancora" :'0

III Em Todas as Boas Farmacias m'

IIIÉ um produto dos Laboratórios lVIINANC0RAIII
Iii' -.Toinville - Sta. Catarina- , �I
r=!;=;i=!ii!E;:=;;=!i=!i=n=i!=n!!E!!i�!;=!!IE

formado pela facJ.1ldade de Med!cina da
Universidade do Rio de JaneIro

I'3L U ME NAU STA. CATARINA

Dr .. Arn1linio TaVaíl"8S

Clinico �e OI�os, Ouui�Gs, "oril, fiaruanto
Pofessor Caledratico de Biolog�a do lo�tittuto de Educação �e .Florianópoli�Ex-Chefe Glas serviços clinICaS e clrurglcos da especIalidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor DavId Sanson, no Rio ge Janeiro.

Ex-Interno par. concurso. dOI Assistencla Pública do Rio de Janeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POV

I- :'::r�od:a'::::iS I
. ®

Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova

ti'

I
Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

�IVidros. Molduras para Quadros qualquer'
tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões Funerarios.

���--�ll, Banco Popular e ,Agrícola il
� No Vale do Itajaí - Matriz BLUMEAU

it AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

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

{.ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS ,
Depositos com juros- ci disposição-(sem'limite) retirada livre 5% {
í disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 4
com retiradas semanais sem evíso até Cr$ '20.000,00 • . .. 6%

Dep, iniclal Cr$50.000,00 cjreríredas sem s/aviso Cr$ 20.000,00 5%

i
Depositos com aviso-Reto diarie até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas

� mjeviso prévio de 50 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dies 7'/.
} Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2,/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o {

{<!li avlso previo de 2 meses para retirada, quando findar � prazo do deposito. ,
� Dep. populares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reti-

iiredes semanais sern aviso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
� Dep. limilados-(Limife até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

ii} retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem evíso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem avíso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. .., 7'/.
----------

Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,
passes. deposito" em contas correntes, deposito. de valores, etc. etc.

fLlXIR Df HÚúüEIß�
o remédio que tem d3fJUnd'J
o sangue a. tres gerações I

Feridas
Eczemas
'Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas "j ::

I!l CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, !!
ii moderna e primotoumenle instalada du � ii

!! DR. SADALLA AMIN 11
Grande Depurativo dosangue H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H

"MEDICAÇAO AUXILIAR �� ESTApOS DE .SANTA CATARINA � PARA�Á." ,ii
NO TRATAME NTO g «Rua Abdon Batista - defronte A Nottela » ii

SIFILIS". ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii
�i _ ....oinville - ii
.. ..

SEMPRE o MELHOR! .•.

ELIXIR DE NOGUEIRA

� ��m�r�ial Lua. �--------=�---

� . -

F���""'''yjAVO! MAE! f�lHA!t J �

{� Ca '!) �_ �� 1 TO [) A S D EVEMU S A R

11 ,,:n tl illl:l'IX'OwnSEOATINA
1: r:n,. �:

I ti
_.l'IIII " (OU REGULADOR VIEIRA)

: _. � Á� A l1UlUER EVITAR DORES
�: R.. � � N �

�1
o

� � � � AllYlA AS CÓLICAS UTERiNAS

�� � -.::1 gg> � b Emerega-58 eem vantagem para

� � � §2 a
.

éombuter as i,B'lgularidados das

Il:
� o

� � funçõ&& periódicas das senhoras

: s- � � � � É Calmante I!I regulador dessas

: "'I
.,.. � �

funções

.s � � � � FLUXO-SEDATINA
: �.§ s: �
: � �I a-
:�. o � �
: � � � �
: � �
.

�
�

. �

Escrituração Mercan
til - Contabilidade'>

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

(PARA fERiDAS,
f C 2. t MAS,
I N F L A M,P. C; Ó E S.
C c c t i e x s\..... \..... L. 1': _"',

"I
f k ; E I R 1\ sJ'ti 5�N.:�_���� ..

..

Seguros
�'YPIRANGA"

NUNCR EXISTIU IGUl=Il

FOIlO - ACIDEITES -

TRAISPORTES - AUTO
MOVEIS.Emprêsa Sul Brasileira deEleticidade S. A.

,

Matriz: .....OINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

pe!ra cua comprovada eficácia'
multo r*celtada. 08VO aer usada

com confiança
'

flUXO ..SEOATINI\
:.:: ..:;. ��

, �f.H::\i·(�'rR&..SE :mi '{,ODr\. PA.RTE

l�_,_,� t __�=_.....,.__....••RA A MGISA BIS.IIHfA IREellll.
M.IHrllle. IM 11••"81:

FRACOS E ANEMICOS I

Tomam:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Illpregaia &til bitt ali:

Tosse.
ResFriado•
Bronquite.
EscroFulose
Convllescenc;as

VINHO CREOSOTADO

·É UM GERADOR DE SAÚDE.

Uma '!ihlla 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.

•1'.!tI�••1 81 M181,ie
BOMBAS 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 GHP
servindo até 50 metros de profundidade..

�----------------

Dr. -Arquímedes Dantas
..V8Ga••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M3

S�timen� oom�e� 9 variad���ES, CASTIÇAIS LOBOS, de

��������I.����.,��������������.�,..i:
•.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz 9 BANCO IN"DU'STRIA E COME'OPIO DE S CATADINA S/A
SEÇÃO DE �;��A:=Ç��a�qu:.:n�:!�Ci�::. presteza a �ualquer

Fundado .��p�;����;:;:.�I;::�5 CR$P6.000.000'O� .1::.' i:.!:.pedido de instalação de luz e força. DEPENDENCIIlS EM: ' RESERVAS CR$ 4.000.000,00

���t: AGENCIA�!aa���u;�:I�;r!�:��iNl�50" II
Concordia . ..::

Cresciuma Caixa Postal, 10 - Telefone, 75 ii
Curitiba ß _ IDIWI'N

' ::

Curitibanos lv.aA'Ir iró\ .....UA: I TA J A I li
Florianopolis faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran- H
Gaspar
lbirarna ças, descontos, ernpiestimos, financiamentos mediante cau- li
Indaial ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando docu- !!
Ituporanga mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas ii
Jaraguá do Sul ..

Joaçaba Abona em C /Correntes os seguintes juros: H
Joinville Disposirão, sem aviso, com retiradas livres ii
Laguna" -.

Lages pard qualquer importancia 2° /0 g
Mafra Com Aviso de 30 dias e retiradas livres i!
Orleans de Cr$ 1.000,00 3°í- ii
��:t�tnião Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,(')0 H
Rio de Janeiro dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ii
Rio Negrinho e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
Rio do Sul Com Aviso de 100 dias 5% Ji
S. Francisco do Sul Prazo Fixo <;Ie 6 meses 5% ii
t!óaquim Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
Tijucas Prazo Fixo de 12 meses 6% ii
Tubarão
Urussanga
Videira

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

Anossa

�®y®@!@)@Y®®Y@)@Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@®Y@)®y®®Y@)(§) ..

� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
.

�
@) T@DAS AS lVIOLESTJl:AS DO ßPßRflHß RfSPIRßIÓftlD �
I Encontram alivio imediato com CI uso do I
I

IncoDlpar8vel
..

I P�ilDríll d� HogieD P�IDI�Iß� I
ê> O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL @)
i(@@i®@).@@,;.@w.®@l®�@!®@l®@j@@j@@.i®@,;@@Ji

p Os juros são pagos ('u capitalizados semestralmente

eco nom ia é a base da prosperidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAIXA. POSTAL, 19 Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

SANTA CATARINA - N°. 1.500
ANO XXIX JARAGUÃ DO SUL Domingo, 25 de Julho de 1948

A CANDIDATURA
do Sl1r. NEREU RAMOS

[r�dD da [dueücão
Afirma o "Diario da Noite" que, dis· Creio que os homens Creio que, o educador

cursando na séde do PSD, o Presidente valem aquilo que sabem. é o escultor de persona
Dutra deu a entender, publicamente, que

Creio que, na história do lidade humana. Creio
tá

.

d P id d d
" mundo, o homem e a hu -

que, faremos do Brasiles a acima os artidos, an o o primeiro manidade se elevaram á uma nação feliz, alíabe-golpe de desaprovação á candidatura do medida dos conhecímen- tizando e educando, semSr. Nereu Ramos á sucessão Presidencial. tos que adquiriram. Creio exceção, todos os cida
. que, � educação,,;é. o a- dãos. Creio que, todos

.' prefeíçoamente .fI�ICO e
os grandes fatos da his-

S 1 G d d t'
. mental dos m�Ividuos e toria do mundo, e assima ve a ran e a a dos povos. Crel? que, o

I os do Brasil, resultaram. alfabeto e. o_veICulo pa- da educação e da inicia-

d h -1
ra transmI�sao de todos tiva individual. Creio que,e O�1e os conhecimentos huma- -' .

J • nos. Creio que, um povo
a educação Iísíca dev:I analfabeto não pode ser sempre acompanhar a e_O I A OO CO LONO educado. Creio que, os ducaçao mental, para faghomens se elevam na
zer homens completos.

�

sociedade na proporção Creio que, os analía-
.

. d s conhecíme tos que betos equivalem a ver-Programa dos festejos comemorativos do DIAon.
'1 1DO COLONO b troclní da Assocl

-

R adquirem- Creio que o dadeíros mutí ados, pe aso o pa rOCInIO a ssocraçao u-
,..

d privação de uma capa-ral de laraguá do Sul e Prefeitura Municipal saber e o. maror po er
. .

9,6 horas - Missa.
.

do mundo. Crei� que, na cídade essencial do mun-
10 horas - Benção do prédio - ôéde da As- !av?ur�, no com�rclO, na do atual. Creio que, em

sociação Rural. In?�strla e em toda� �s todos os paises do mun-
Hasteamento do Pavilhão Nacional. atívídades, a supenon- do, o hornen bem educa-
Discurso do Sr. Prefeito Municipal. �ade pertence aos que do se distingue do ho-
10,15 horas - Inauguração da Casa do Lavra- tI�erem .melhor educa- mem mal educado.

dor de Iaregue do Sul. çao. Crew que, só a .e- Creio que, todos os bra-
Sessão solêne da Associação Rural. ducac�o forma bons pais, síleíros devem trabalhar
Discurso. do Sr. Deputado Artur Müller - bons fIlh?s, b�ns esposos, no propno aprefeiçoa-A Colonização .de Jeragué do Sul. bons cidadãos, ?o�o mento, de que a alíabetí-
Discurso do Sr. Dr. Luiz de Souza - Horne- ta�bem bons profI�s�o- zação é o primeiro passo

nagem ao Colono. nais �m qualql!er OfICI? e condição indispensá-Discurso do Sr. Mário Tavares da Cunha Mel- CreIO que, so alíabetí- vel Creio que, a próprialo - Dia do Colono zando e educando todos saúde, em todos os índí-11 horas - Encerrameuto da Sessão. os brasileiro�, realiza�e viduos e em todos osSORTEIO GRATUITO de ferramentas sémen- mos os destinos nacio-
povos, é resultado deres, mudas de árvores frutíferas, publicaçõe�, medi- nais. Creio que" a ríque- conduta baseada er-camentos ovos e aves de raça bebidas charutos za de um pais e propor- conhecimentos expemichurrasco', etc., etc.

" ,

cional. á generalização e
mentais sôbre êsse as-SORTEIO ORATUITO de li cadernetas,' com aperfeíçoamento , .

dos
h t t sunto. Creio que, o anal-o deposito inicial de CrS 50.00 (cinqüenta cruzeíros) con e.Clmen os u eIS.

fabetismo é miséria Ií-gentilmente oferecidas pelosjßancos: Nacional do Co- CreIO que a terra va-

mércio, Indústria e Comércio de ôra, Catarina e Ban- l� o que valer .seu cul- siea, mental e social.
co Popular do Vale do Itajaf, tIvador.. CreIO qu.e Creio que, dêle decor-

SORTEIO de 1 arado (tipo) Rud Sec]; n. 8 e 1 o aperfeiçoamento SOC1- re a pobreza das nações
máquina de picar ração (forragem) aI consiste em "que ca: e dos individuos, bem

SORTEIO de 1 carroça para 2 animais. da um se eduque a 81 como as endemias e fra-
Cinema Churrasco Bebidas Doces Jogos mesmo e em que uns quezas que produzem a

Musicas, etc: .' -'
.

' ,

aos outros se eduquem. atrofia fisica e mental.
As solenidades serão irradiadas pela Rádio Ja-1-------------------raguá «Z.Y.P.9»

A Comissão organizadora espera e agradece o

comparecimento de todos aos festelos em homena
gem ao nosso Homem do Campo.

Mi!g�IROS
,flÍllóo/O' ele fjllo/idode

.1�
FERMENTO (f'í "f��.
BAUNILHA .;- � �

PÓS PARI\ PUDINS .

.;. �
.

/� f1�' ))>" :.:\

�'i'�:�W
.I/Integridade�mordi doi Jem' ::,=(�'
criadora/ deve-se �\\
a replftaçoõ da, marca \\;i.;j�que (! a garan!to do! r,J\

/Jo1Yoddló/ MEDEIROS
�

Incidente entre a Assembléia Legislativa
Pernambucana e o Gen. Gil Castelo Branco

A maioria pessedista na
Assembléia de Recife
aprovou Um votode "justo
repúdio" ao general Gil
Gast. Branco, ex coman
dante da Região, e no
vo comandante militar do
Rio Grande do Sul, pelas
expressões que este u
Sara em sua entrevísta
ao "Diario de Pernam.
buco.... a respeito do de
putado Magalhães Neto,
vice-lider da

-

bancada
majoritária.
O pessedista Osvaldo

Lima Filho fêz conside
rações sôbre o poder
civil e militar, conside-

rando o primeiro inerme
ante o último. Adiantou
que o "general do Exér
cito que participou do
movimento de 29 de ou

tubro", antes de serem
cassados os mandatos
comunistas, costumava
anunciar no Senado que
o Legislativo aprovaria
o projeto do sr. Ivo d'
Aquino ou o Exército
poria seus tanques na
rua. O sr. Lima Filho foi
mais adiante, chegando
a afirmar que alguns de
putados não iriam se

pronunciar porque o seu
medo era muito grande .

,��o VJRG�.J ...-<n DA <f'�,5l�
(�Wrrzn INDUSTRiAL
JOINVILLE

Fazem anos hoje as
senhoras Onelía Horst
esposa do Snr. Roberto

.. _

M. Horst e a Sra. Alice
Dipold esposa do nosso

amigo Alvaro T Dipold,
residente em São Fran-
cisco do Sul. Jaràguá do Sul hospe-
- Amanhã o snr. João dou por alguns días da

Neves e a Sra. Silvia semana passada o Pro
Horst. Iessor Zagonél Passos
Dia 26 transcorre a digno e culto deputadodata natalícía do Snr. do Partido de Represen-Angelo Torinelli tação Popular (P.R.P.)
- Dia 27 a menina na Assembléia LegislaEllida filha do sr. Carlos tiva do Estado do Para

Meyer, e as gemeas ná
Tecla e Cecilia Gumz. O ilustre parlamentar
- Dia 28 da Exma. paranaense, que aquiSra. Eli Weege, digna esteve em visita a pesconsorte do Snr. Wolf- sôas amigas, na rápida

gamg Weege,. Presiden- palestra que manteve
te da Associação Comer- conösco teve ocasião de
cial e Indústrial d e Ja- manifestar a explendidaraguá do Sul, n.a mesma impressão que teve do
data o snr. Harrt Grubba .: nosso municipio.

- Dia 29 festeja seu
_

aniversario natalicio o
ltIONATS-ILLUSTRIERTEsnr. Gui1herme Raduenz,

comerciante em Rio Cêr
ro, a quem enviamos
nossos cumprimentos.
- Dia 31 asenbora

Wanda da Costa, esposa
do snr. Manoel F. da
Costa diretor presidente
da Sociedade Anonima
que traz o seu nome.
- Na mesma data o

snr. Helio Westfalen, e o
menino Daroldí Bona fi
lho do sr. Hilario Bona.

Locais
ANIVERSARIOS

Jardim da IalaneíaeÓ.

Assinado pelo sr. João
Lyra e por Helena Venk
'e Irmã Estanislava, re-

i cebemos amavel convite
para assistir ao festival
que o Jardim da Inían-
cía de Guaramirim levou
a efeito no día de ontém,
ás 19, 30 horas. no sa
lão "Juca Machado".
Grato pela lembrança·

do convite "Correio do
Pôvo" consigna aqui os
seus melhores agradeci-
mentos.

Deputado Professor
Zagonél Passes

Agentes
soe. GRAF. AVENIDA LTDA.

o Atentado contra
TOGLIATTI

Informou-se que o líder
comunista PalmiroTogliat
ti, gravemente ferido nu

ma tentativa de assassi
nato, querte-Ielre da se

mana finda, está passan
do melhor. Seu estado
melhorou considerável
mente.

Depois das desordene veri
ficadas, voltou reinar ê cal
ma em Siena com a chegada
de reforços do exército e

da policia. As forças ar

madas de todo o pais
continuam de prontidão,
na especrativa de quais
quer manifestações.
Noticia-se as melhoras

de Togliatti, entretanto o

exército e a policia conti
nuam alerta afim de evi
tar novas manisfestações
de violência desencadea-

Destruíram o Símbole das contra lideres italianos.
Anuncia-se que a cal-

Em S. P. indíviduos desco- ma reina no centro de
nhecidos destruírem a torre oitenta milhas ao norte de
simbollsando a extração Roma.
do petróleo, armada por A policia anunciou a

ocasião do comicio pro- perseguição dos rebeldes
movido pelo Centro de responsáveis pelo assas-

Estudos do Petróleo -slnero de três policiais.

CASAMENTOS
Realizaram-se hontem

na sala das audiencias
os seguintes casamentos:
Francisco Horongoso

com a Srta. Irmgard
Ehlert; Erich Busch com
a Srta Lydia Ramthum e

Vilibaldo Junkes com a

Srta Lucia Klein

Ovas de tainha secca

Kg. Cr$ 20,00 acaba de
receber a CASA REAL.

.

II ATlN�AO SHßS. CAVALHEIlli II
00 Acompanhe a elegancia Je 'AmanhãI� Confeccionando ainda hoie seu terno na 00
00 Alfaiataria "Mack" de Mauricio Köhler, 00
00 Rua Presidente Epitacio Pessôa, 974 �� JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINAOO
OOOOOOOOOO��OOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

conserva o t€cido da roupa porque lava fácilmente e com rapidez.

.................................................................................
((J) §ab21.(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CKAD WETZEt ]NJD)[J§1[ITIAl = JOllIDlv!He sp..ßÃ� ylRCtAj

. ".

ESRECIAlIDADE
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