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Não é a primeira cer- dubias, como na maior
tamente não será tam- parte das vezes.

bem a ultima vez que a O nosso Estado tem
imprensa trata da índus- sido uma vitima desses
tria das multas, pelos a, Inescrupulosos que para
gentes do fisco. cá vem, já com o fito de
Na constituinte, quan- arranjar dinheiro.

do se discutia a distri- Ainda agora, noticias
buíção das· quotas par- do municipio de Jaraguá
tes aos agentes autuan- do Sul, dão conta que um

tes nas infrações, o as- fiscal, vindo de norte do
sunto foi largamente de- país para ali transferido, Ao sr. Bernardo Meyer
batido, procurando-se pôr multou, dentro dos pou- os nesses cumprimentos.
um paradeiro aos man- cos dias que ali esteve,
datarios do fisco, que cerca de �150 pequenos
disso faziam' um melo produtores, porque não O processo referente
para enriquecer em pou- cumpriram um dispositi- ao Titulo Declaratorio

dos - para a tribuna e co tempo, tendo sido vo do regulamento do do sr. Bernardo Meyer
a pretexto da defeza da pronunciados uma serie imposto de consumo que foi encaminhado pelaliberdade - como se Il- de discursos esclarecen- mandava extrair cópia firma especialisada des- Notas &berdade fosse anarquia do quanto era terrivel mensal da escrita üscal, ta praça "A Comercial
- para defender esses a arma nas mãos dos A maior parte dos Ltda.", tendo sido obti
inimigos da Pátria 'e desonestos caçadores de multados que ignoravam do no praso re cord de
da humanidade. fortunas, que fazem des essa exigencia que nun- menos de 30 días.
Não se lembram esses sa classe funcional a ca lhes tinha sido feita

representantes do povo mais odiada do comer- pelos fiscais nos anos

que, essa .líberdade que cio e da industria. anteriores, são pequenos Ur, Cantll'do Ramoseles pensam defender, Ainda bem que a maior fabricantes rurais, que Ucessará fatalmentente no parte dos fiscais, tem aproveitam suas frutas
dia em que essas "pre- consciencía da sua mís- na confecção de doces
tensas vitimas" assumam são de Instrutores dos ou melaço de frutas, co

o poder. contribuintes e não de �o geralmente são de-

I serem os seus algozes. sígnados esses produtos,Os parlamentares e a
Mas, existem por aí I rodos sabe11! que es-

Comlssão de' Estudos e
centenas deles, que enrí- se.s produtos sao a man

Deieza do Petróleo, em
quecem da noite para o tetga �o pobre � sua Ia

tolerar e encobrir as
dia multando a torto e a bricação deveria ser

pretensões ocultas dos dir�ita, o que é muito e�timu�ada.: Ma� o íun
comunistas, estão a ca-

Iacil dados os complica I
cionario nao qUIZ saber

var a sua propria ruína, dos regulamentos e ás de nada. Multou, arreca
são os coveiros da de-

pouco claras disposições dando grande parte das
mocracia no Brasil

das leis, quando não ser- multas, ,:,oltou para o

J. JUSTO vem para interpretacões norte. FOI dar um pas-
o

seio, pouco lhe interes-
�"O=�--------------- sando que, logo depois,

dezenas de pequenos
produtores davam baixa
das fabricas, deixando
que as laranjas, goiabas
e demais frutas apodre
çam, pois o modesto lu
cro não compensa man

ter um advogado (hoje
em dia, para ser comer·

ciante ou industrial é
preciso ser advogado)
que lhes oriente nas

complicadas escritas e

leis fiscais,
Mas não é só. Santa

Catarina é terra de tra
balho .e quem trabalha
tem dinheiro. Dai a co
bica. Agora percorre o

Estado um terno de Iís- de, duzentos cruzeiros.
A

·

t / 1949cais vindos do Rio Gran - São de dois mil e qui- SSIOa ura p
de do Sul, que tem co nh.entos cr.uzeiros par.a,

/

. d á O snr. Jorge Erschlngmo inspetor geral um Ir I c�ma e,. izem, que J
fez sua assinatura paremão do snr. Rogeríó vao avisando aos con-

Vieira lider pessedista tríbuíntes. «Não façam 1949.
'

na C�mara Federal e defeza por que vai ser Grato.

que estão fazendo uma peíor!» --------

safra em regra. As mul- Se�á as�im que que-
tas lavradas já devem rem íncentívar a produ- Calixto Bor«,ester subido a mais de ção? li!

uma centena e não .são (Do "Diario da Tarde"
" "

-Florianapolis)
-------------------

A infiltração cornunís.: dos pelos comunistas
ta nas diversas seções I propositalmente, onde foida organísação dos Es- atacada a policia que
tudos e Defeza do Pe-I nada' maís fez do que
tróleo e sua perniciosa! manter o respeito a Ieí, já
e atrevida agitação, está estão a merecer das
a exigir não somente pessoas sensatas uma
dos responsaveis por repulsa mais energica.
essa agremiação co�o Lamentavel ainda é quepor parte do proprio _ parlamentares, saiamGoverno - responsavel dos seus trabalhos na
pela segurança. e orde� Camara onde tantos asinternas � medidas mais suntos de premente ne
energicas. cessidade e utilidade ja-Na verdade, proibidos zem mezes a espera dede se -organísarem por serem discutidos e votaconta propria, os ver-

melhos não podiam en

contrar melhor campo
de agitação, já que eles
não querem petróleo
nem outra coisa a não
ser o dominio interna
cional sovietico, porque
não reconhecem outra
patria a não ser a do
bolchevismo e outro
mentor a não ser Stalin.

O que é lamentavel,
é a passividade com que
a comissão dos Estudos
e Defeza do

-

Petróleo,
que temos fé que seja
ideallstica e que a sua
frente tem homens de
responsabilidade indis
cutivel, preste-se a 101e
rar essa permanencia e

perturbação consecutiva
dos adeptos do credo
vermelho em seu seio.

Os recentes aconteci
mentos no Rio, promovi-

o petróleo e 05

ccmunlstcs
A Induslria
das Mullas

SANTA CATARINA
Já se foi o tempo em produtos do seu peque-I blico, a maior fonte de

que os produtos de lati- no estado, os quais sem- renda, .

cinios e derivados de pre tinha cotação supe- E que os governan
carne suina catarinenses, ríor aos iguais de Minas tes desses estados antes
brilhavam nos mercados e outras procedencias. que os nossos, compreen
das grandes capitais. Com os anos, essa deram que para fixar o
Ha mais de um decenio, produção foi diminuindo. homem ao campo, au

quando se entrava nas Perdemos primeiro a mentar a produção agro
casas de venda de ge- praça carioca, depois a pecuaria, é preciso olhar
neros alímentícíos no paulista, e agora nus com mais carinho para
Rio de Janeiro, São Pau- chegam noticias que esses, setores. Noticias
lo, Curitiba ou mesmo tambem a paranaense de poucos dias, nos dão
Recife, vía-se diante dos vai aOS poucos nos abano conta de que o governo
produtos, em letras de donando. mineiro fez com o snr.
destaque, o distico: «Pro Especialmente a índus- Rokefeler um acordo
duto Catarinense», ou tria de laticinios, que pára o emprego de ca.
então este outro. «Fabrí- era uma das principais pitais na agricultura e
cado em Santa Catarina». fontes de renda, hoje mecanisação da lavoura.
A fama era tão gran- está em franca derroca- No Paraná, para onde

.de e . a aceitação por da. acorrem levas de agrl-
parte do público obriga. Ainda agora, nos ehe- cultores catarinenses,
va esse ramo do comer· garn noticias de que duas tudo se fez para acolhe
cio a adquirir a mautel- das mais importantes Ia- los e dar continua as
ga, o queijo, produtos bricas estão para ser sístencía técnica e ma
de salsicharia, a te-Ios a .transíerídas para o esta- teria).
venda. E muitos dos co. do de Minas Gerais, ou Um projeto de lei, nomerciantes, diante dessa ao menos, ali estão mon- meando uma comissão
aceitação, já designavam tando estabelecimentos de deputados para, com
seus estabelecimentos desse genero. os técnicos da secreta
como «Casa de Santa E atraz dessas indus - ria de agricultura, estu
Catarina». Elas existiam trias outras irão sendo dar o aumento da pro-110 ��o, em São Paulo e transíerídas .para onde dução e os meios IínanCuritiba. haja mais materia prima, ceiros de os levar avan-

O barriga-verde, de onde melhor se proteja te, numa escala mais a
passeio ou a negocio, as' industrias rurais que celerada e pratica, ar
tinha orgulho de apre- ja fizeram a riqueza de rasta-se na Assembléia
oíar a distinção a preíe- muitos industriais e to- catarinense a passos de
l'encia do público pelos ram, para o erario pú- caracol e, se tudo cor-

rer bem, lá para 1950,
nas vesperas das elei
ções, sairá um decreto
prometendo a melhoria
da abandonada classe
agro-pecuaria, quando,
já no proximo ano, o

orçamento poderia con

signar verbas maiores e

por-se em pratica as
medidas que essa comis
são achasse por bem
adotar.
Veremos se não tem os

razão no que afirmamos.

Bernardo Meyer
O snr. Ministro da Jus,

tíça expediu Titulo De
claratorio de' cidadão
Brasileiro, ao SDr. Ber
nardo Meyer, industrial,
estabelecido nesta cida
de.
Vindo para o Brasil

ha muitos anos, dedican
do-se a industria e co
mercio de laticinios, ten
do também um estabele
cimento desse ramo em
Curitiba.

-x-

"

Desde semanas que a
nossa cidade hospeda o
snr. dr. Candido Ramos,
destacado medico em

Lages.
S.S .• que já ocupou os

mais destacados cargos
na administração do nos
so Estado, é tambem
prestigioso politico na
zona serrana.

A presentamos ao ilus
tre visitante 1l0SSOS cum

prmentos.

Delegado Esp.
de policia

Do snr. Ten. Olavio
Rech recebemos comu

nicação de haver s. s.

assumido o cargo de
Delegado Especial de
Policia deste Municipio.
,

Grato pela comunica
ção desejamos uma fe
liz gestão.

:::�.i::::::::::::::::::::::::::::::::::�::;:::;E::::�.�::::
CORREIO DO POVO

A gerencia avisa lIOS

presados assinantes que
estão em atrazo com

suas assinaturas, pare
nos remeterem com bre
vidade.
Outrossim comunica

mos aos nossos assi
nantes de fóra da séde
e aos de outras localí
dades, que poderêo fa
zer a remessa da im
portancia pelo Correio,
podendo pera isso de
duzir as despezas pos
tais.
----------------,____

::::�.�:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::r?:::

Fechada a Igreja
do "Bispo fi -

O snr. Ministro da Jus
tiça, baseado no parecer
do Consultor Geral da
República, baixou uma

portaria cessando em
todo o pais a ação da
Igreja Catolíca Brasilei
ra, creação do celebre
ex-Bispo de Maura.

Noticias
ACamara Muninipal

de Joinville, cassou o

mandato do vereador
snr. Adernar Garcia, di
retor da Empresul, por
ter essa empreza "Contra·
to com o Municipio.,
A mesma Camara vo

tou uma moção de lou
vor aos deputados Max
Collin, Guilherme Urban,
Artur Müller e Ramiro
Emerenciano pelo proje
to apresentado na as

sembleia para as obras
de defeza no rio Ca
choeira.

-x-
Continua forte agita

ção na Argentin� onde
a policia declara ter des
coberto um complot, che
fiado por um antigo adi
do a embaixada Amerí-
cana, para assassinar o

presidente Peron e sua

esposa.
Na Praça Maijo, houve

um serio conflito, do
qual resultou sairem fe
ridas 80 pessoas.

-x-
Exonerou-se do cargo

de Ministro do Trabalho,
Industria e Comercio, o

snr Morvan Dias de Fi
gueiredo.

Faleceu dia 28 neste
Municipio, á Estrada Te
rezinha em Retorcida, o

. senhor Calixto Borges,-----------

um dos fundedores do
Municipio de Jaregué pois
que veio para o Munlci
pio na mesma canoa que
trouxe a Jaraguá o des
bravador Emilio Carlos
Iourdan.
O extinto que contava

BllTEí' AGUIA 114 anos de idade, deixou
e\ 8 fllhos todos casados e

� PUl"'O residentes no Municipio
além de 53 nétos e varlos
bisnétos.

:äBllIiIlIiillllll "

Na hera do

aperitivo. tome
Um Calice

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ii Artigos para viagem, bolas para foot-boll i:i
ii Material para seleiro i:i
ii Variado sortimento de lonas oleados e i:i
ii panos, couros para estofamento, i iH algodão em pastá etc. 1:1
ii Oferece i:lii Max Schneider 4. Cia. 1:1
11 Rua Marechal Deodoro da Fom�e� N. 893 l,�li jARAGUA DO SUL SANTA CATARINA !!l:1�::::::::;.:::::;.;.;..::::;.;.:::;.:.:;.;.::;.:::;.;.=_:;;._:;.;.;.;.;.::;.;.::;.::::::-;.:-:::::::;.;.::;.;.;.;.;.:::::::::::::::;::::::-. :: ;

rr�f�itu,ra Municinal tl� Jaranua' UO õ[! Delegacia Auxiliar de Policia
P H PORTARIA

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

-x-

Vistas da cidade I fFo;t��
� go, usando dlarlamen- �

Aende-se na Grafica � te dois calíces de �Avenida Ltda. ' � Bitter Agui8 Puro �
��

O Sr Tenente OlAVIO RECH, Delegado Especial de Policia do Municipio de jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:NOMEIA o cidadão Severino Pedri, pare exer
cer o cargo de Inspetor de Quarteirão de Irepocusinho, nesre distrito.

Iaraguä do Sul, :!4 de Setembro de 1948.
2'. Ten. Olavio Rech

Delegado Especial de Policia.

PORTARIA
O Sr. Tenente OLAVIO RECH, Delegado Es

pecial de policia do Municipio de Ieragué do Sul,Estado de Santa Ceterlna.. no uso de suas atribui
ções:

NOMEIA o cidadão Francisco Koehler, pare
exercer o cargo de inspetor de Quarteirão da Estra
da Irapocuzlnho, neste distr ito.

Jaraguá do Sul, 24 de Setembro de 1948.
2: Ten. Olavio Rech
Delegado Especial de Policia.
-x-

- Assumiu o cargo de escrivão de policia, o sr.
Osmar Duarte, recentemente nomeado para esse car
go e a quem tambem apresentamos nossos cumprimentos.

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
moderna e primorosamente instalada do ii

DR. SADALLA AMIN II
CONJUNTO DE �PARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
«Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 li• .Joinville -

___u

790 - Paulo Benkendorff-bras. transf. lrnp. terreno sito � estrada Guarajuba, vendido a Willy Zeitz.Idem.
7SU - Heinz Funke-bras, transf. lmp, terrenosito a estrada Isabel, adquírldo de Ricardo Wendorff.Idem.
792 - Marcos [unck-bras. rranst, imp. terrenosito a estrada Isabel, adquirido de Rudolfo Lisckha.Idem.
793 - Ewaldo Tübel-bras. transf. imp. terrenosito a estrada Ano Bom, adquirido de Alfredo C'G.Erdmann. Idem.
794 - Rudolfo Lischke-bras. fransf. imp. ter-

reno adquirido de Heinz Funke, Idem.
795 - Maria lopes-bras. transf. imp. terrenoedificado com uma casa, sito a rua Nereu RamosCorupá, adquirido de Cerlos Iantch. Idem.

'

796 - Waldir Maffezzolli bras. transf. imp. ter
reno edificado com uma casa sito a rua AlmiranteBarroso. adquirido de Paulina Wacholz. Idem.

797 - Erich Volkemann-bras, rransf, imp. ter-
reno sito a estrada Jaraguazinho, vendido a PauloHafermann. Idem.

798 -- Hartwig Konell-bras. transf. imp. terrenosito a estrada Irapocú, adquirido de Waldemar Adam.Idem.
799 - Hartwig Konell-bras. transf. lrnp, terre-

no sito a estrada lrepocú, adquirido de Willy Sasse.Idem.
800 ,-- Hartwig Konell bras. transf. imp. terre-

no sito a estrada Itapocú adquirido de Rudolfo Kreis.
_Idem.

801 - Vva. Alvina K Oestereich-bras. transf.
imp. terreno sito a estrada Garibaldi, vendido a Rudolfo Oesjereich. Idem

802 - Oswaldo Oesterelch-bres. transf. imp.terreno sito a estrada Garibaldi, adquirido de Vva.Alvina K. Oestereich e Herdeiros. Jdern.
803 - Alfredo Vasel-bras. franst írnp. terreno

sito a estrada Jaraguá vendido a Vitor Kath. Idem.
804 - Luiz Cecarn-bres. transf. irnp. terreno

sito a estrada Itapocuzinho, vendido a Emilio Bor
tolini. Idem

.. 805 - Carlos Backmeyer-bras. baixa imp. car-
ro de mola de um animal. vendido pera fora do
Municipio Idem.

806 - Nicolau Miguel Bins-bras. transf. imp.terreno sito a estrada Ieregué Esquerdo, vendido a
Primo Luiz e Virgilio Chiodini. Idem.

807 - Rudiger Raeder-bras. baixa imp. sobre
bicicleta vendida pera fora do municipio. Idem.

808 - Bernardo Bollmann-bras. transf. irnp,bicicleta vendida fl Rudiger Raeder. Idem.
Bernardo Karsten Filho-bras. transf. imp sobre

carro de lavoura, vendido a Alfredo João de Souza,
Idem.

810 - Hildgard Kelbert-bras. baixa imp. sobre
caminhão vendido para fora do Munícipio. Idem.

811 - Luiz ôalrer-bras. transf. írnp. sobre car
ro de lavoura, adquirido de Ignacio ôalter. Idem.

812 - Julio Plazera-bras. transf. imp. terrenosito a estrada Ieragué (Fundos) vendido a União
Brasileira de Educação e Ensino. Idem,

814 - Affonso Oestre i ch-b ras. tran s f. im p, ter - tt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i r;:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::i1��n�.s�e�e�:f����d���guá adquirido de Vva Alvi- ii

��rr�i� n� r��O
ii

Tratamento em- poucos dias pOP ii816 - Carlos Guilherme Ierke-bras licença exe- ii ii
A'"�u�a8r�e�i:�:�]�t�e����:2�:��:e:�:g::;or::: ir A�!��:R!sPA::s��!s III Ap�!�:l!�p!:�:eeE:::miCi=::·:o�a��:a_ _.!:!:.cerca existente em frente sua propriedade sito a rua que tomarem uma T t t íuid d BI

.

P t tite I te c'CeI. Procopio G. Oliveira. Idem_'

,'.1:::.:::::::.:
assinatura anual pa-

ra amen o rapi o a enorrugra.u r08 a 1 e mpo n ia.

::::.!::.'
819 - Afonso Hanemann-bras. baixa trnp, so- re o ano de 1949 re- Doenças Venereas Oronicas no Homem e na mulher.bre Alfaiataria sito a tua Preso 'Epitacio Pessoa nes- ceberão desde já e

Todos 03 tratamentos são controlados p-or exames de i:::.i:::_
ta cidade Idem. gratUitamente, o821 - Artur Tres-bras. licença estabelecer-se 1.1. "Correio do Povo" ':::.i'::.1 Laboratorio proprio. DisI?omos de instalaçõescom Botequim a estrada Irapocú-Hansa, neste muni- até fim de Dezembro

;;.;_��e��t:::�:::���::::?d��:n::'I���=:S�::::� -.i::'.:: deAFa1ç�a4m:RseE-uNsCalnAun_ :: !:.!:.: mr. Moa;;;�;�;i�;;�;��;;;à�. Rú�a§ 1:.. 1:.. '

sito a estrada Poço d'Anta, adquirido em Asre-Pú-blica. Idem. ...... Rua Oandido Lopes 179-2°. - andar - Das 19 ás 21 horas. ::824 - José Peters & Cia. Lrde.-Pírma bras. Ii- I.i.: ��os B�:S fe����çsõe: 1.1.: i.::.i Correspondencia: Caixa Postal 461 IIcença estabelecer-se com lola de calçados a rua Mal.
I'Deodoro da Fonseca, nesta cidade. Idem. li Feliz Ano Novo,!i ii C U R I T I B A-P A R A NA' !i

reno �Tt� ;- e�:�:d�Olt���������� !r�r�ini:�e::�� lt:::::::::::::�:::::':::::::::::::::::::::::)J 111:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U

Oficina de Concertos de Bicicletas
Aviso a todos os meus aníi'gos e freguezes que,trensferí a minha para á Rua Marechal Deodoro

n. 507,- emfrente ao Glnaslo São Luiz.
Teodoro José Wolf

Idem
826 - Harry Butzke-bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Ieragué, adquirido de Industrie e Co
merci W. Weege S.A. Idem.

827 - Arno Kieckhoíel-bras. transf. imp. ter
reno sito d estrada Itapocuzinho, vendido a HarryZastrow. Idem.

828 - José Reiser Filho-bras. transf. imp. ter
reno sito a estrada jaraguá vendido, a José Scheuer.
Idem.

829 - Paulo Klitzki-bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Itapocú-Hanse vendido a Liane Behling.Idem.

830 - Maria das Graças Verbinen-bras. p/s.procurador transf. irnp, terreno sito a estrada Nova
Retorcida, vendido a João M. Verbínen. Idem.

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguádo Sul, em de Julho de 1948.
MANOEL L. SILVA.' Secretári�

Completo sortimento de Fazendas - Armarinhos· Chapéus - Roupas Feitas, etc... I

CASA TOB IAS(A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

,

,

A UNICA QUE NAO TEME CONCURRENCIA ...

IIIII.S tl.elelAII I IS.IIAIGEIItG.
e.II.III.I� 118.1� I.eu,"

SANTA CATARINA

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

- JARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Declaração
Aviso a todos que não

me responseblliso por di
vidas contraídas por min
ha mulher Herto Conrado

Corupä, 22 - de Setern
bro de 1948.

Ewaldo Conrd

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

ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 5 de Outubro de 1948
--�-=-=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=.---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=---

SANTA CATARINA N°. 1.510

o CASO DE SÃO BENTO E s=oR T E S
NÃO TERMINOU O FESTIVAL PROMOVIDO PELO D. PE
DRO II JUIZ FRAQUISSIMO - INCENTIVAÇÃO POR
PARTE DE ELEMENTOS DA DIRETORIA DO D. PEDRO II -

Á PRÁTICA DO JOGO VIOLENTO - OS JÓGOS

Damos abaixo o dis- sideraveis, o que me traz Um plesbicito feito
curso que, com refencia a esta tribuna, baseado quanto a vontade dos
ao memorial da comuna unicamente em pedir que moradores pertenceremMunicipal de São Bento, a douta Comissão, em a êste ou aquele muni
revindicando parte do ter- seu parecer, haja com cipio, deria 99% íavoraritorio de Jaraguá, pro- justiça. vel a Jaraguá, porque,nuncíou a deputado Ar- Data de 1876, época alem de atender com
tur Müller na assembleia da fundação, em que os carinho e presteza, seriaLegislativa: 'moradores da zona rei- mais Iacíl qualquer re- Varios fatores concorre- \ cou o Baependi qua, "enegrecer" meís a já_ Snr. Presidente, vindicada vem, exclusí- clamação, visto a distan- ram para decepcionar os "batendo" 5 "penaltyes" "ofuscada" tarde espor-A Camara Municipal vamente, tendo ligação cia entre as sédes das entusiastas do "BEL ES- fez 4 "goals" contra 5 de tive,de Jaraguá do Sul, to- com o munícípío a que repartições. PORTE BRETÃO' que seu antegonista. Quero tornar claro quemando conhecimento do pertencem e como parte A zona serrana, a qual acorreram ao campo do O terceiro e ultimo a resolução tomada peloMemorial enviado à Co- integrante do distrito de pertence Serra-Alta. de- D. Pedro II do distrito de encontro, vencedor do Baependi resultou comomissão daDivisão 'I'erríto- Hansa, hoje Corupá. dica-se a cultura do tri- Corupá, afim de assistir primeiro cotejo "versus" já mencionei acima, nãorial do Estado, pela digna E' ali que pagam os go, linho, erva-mate e os cotêjos a desenrolar- vencedor do segundo, do "foul" cometido peloCamara Munlcípal de seus impostos, Iazem outros produtos próprios se na tarde de domingo portanto D. Pedro II X meia do D. Pedro II noSerra Alta, autorizou-me seus negocios e é por daquela região. ultimo. Em primeiro lu- ßeependl'', não terminou médio esquerdo Baloquipor oücío do seu ilustre ali que exportam suas A parte reivindicada, gar, não foram realizados por ler o capitão da equi- nho, visto não ser o rnespresidente Sr. Luiz de mercadorias.

'

cultiva os produtos do os jógos da parto da pe visitante, em vlsta de rno "feito" de propósito,Souza, datado de 14 do Para se ter uma idéia litoral: bananas, laran manhã, pelo não compa- atos anti-esportivos de di- como desculpou-se o meiacorrente, a apresentar do absurdo a que se pre- jas, arroz, fumo... recimento de clubes dis+ rigentes do clube D. Pedro Henrique, num gésto eduá aquela douta Comissão tende sujeitar os mora- Será muito mais pro- putantes, o que denotou Il, que, sern medir as con- cado e esportivo, procuas razões porque aquele dores da zona basta di- dutiva a incentivação da a falta de organização sequencias que poderiam rendo ele mesmo socorrermunicipio se antepõe á zer que, em 15 minutos produção, dadas as í- dos promoventes do fes- surgir pela incetivação dê- seu adversário, e sim, pelopretenção feita pelo mu- eles .estão na vila de gualdades de cultura. tival. sses dirigéntes, organiza- comportamento desele-nicipio visinho. Corupá e que precisam Si a ilustre Comissão de Em segundo, o árbitro dores do festival, a seus gante do certo grupinhoSempre é desagrada- percorrer 40 quilometros Divisão Territorial qui- escolhido foi fraco, fra- jogadores á prática do' apaixonado que aplaudiovel ventilar casos dessa subindo a serra, numa zesse fazer um benefi- quissimo na marcação jôgo desleal, retirado sua o feito deeproposital denatureza, onde municí- estrada pessítna e íntran- cio às populações que, dos "fouls" não tendo equipe do gramado, pon-] seu jogãdor, incentivandopios procuram revíndí- sitavel em tempo de residentes no litoral, não energia para reprimir o do á disposição do clube aos demaís a seguirem ocar a outros, I areas de chuvas, para chegar a devem pertencer a Ser- jôgo violento, sende par- promovente do festlval, exemplo daquele .. terras, como se não cons- cidade de Serra Alta. ra Alta, não teria duvi- cial, como o fo- não só o "troféu" ganho Depois ficam admira-tituissemos um todo, que Perderiam 2 a 5 dias da em propor a anexação ram os "linesmen". na primeira partida, como dos quando um quadro vi-deve ter em mente tra- para pagarem impostos, de toda a bacia do Por último, a atitude ternbem a taça que estava sltanre leva "praças" parebalhar pelo engrandeci- atenderem ao registo rio Cachoeira ao muní- de dirigentes do D. Pedro sendo disputada. manter a ordem e evitar amento geral do Estado civil, a justiça e afinal cipio de Jaraguá do Sul, II, clube mandatario do Gesto apoiado por todos entrada em campo quasie o bem.ría coletividade entrarem em ligações deixando àquele, a re- festival, que num gesto os jogadores e torcedores que a todo instante, desem ambições em au- com as repartições e gião propriamente serra- deselegante 6l anti-espor- de seu clube o do capitão elementos que prejudicammentar seus patrimonios autoridades! na, adotando o limite tivo, não só aplaudiam da equipe' alveceleste, o desenrolar da partida.territoriais. Para se fazer uma i- que, partindo da usina I as jogadas violentas co- porquanto o clube Iara- Quem não póde deixarEm principio, sou mes- déia da serra que eles da Força e Luz de Co- mo ainda incentivavam guaense tinha ido á Co- a paixão de lado e conmo contra a creação de: tem que transpor, lem- rupá e sempre ao pé da seus jogadores á prática rupá a convite do D. Pe- servar a boa composturanovos municipios e de-I bramos que a altitude serro abrange o vale do déssa modalidade desleal dro II pera abrilhantar seu em certas horas. que nãosanexação de glebas de de Corupá é de cerca rio referido. '

de jôgo. festival e não para ser exerça cargo algum de'terras á outros, que não de 70 metros .e a de Não se compreende O S J Ö G O S apupado com palavras de diretoria, pois, está assimtenham por fundamento Serra Alta maís de 800. que, moradores de uma baixo calão e sujeitar-se prejudicando não só o. irretorquivel, o progres- Por isso, o decreto lei zona, tenham de passar A primeira partida, D. á vontade "sanguinária" clube como comprome-so da zona, e, acima de n. 238, de I". de Dezern- todo o distrito de Coru- Pedro II x Acarai désta de certo grupinho de tor- tendo os demais dirigen-tudo, as comodidades bro de 1958, confirmou a pá, (Estradas Ano Bom cidade, terminou com a cederes apaixonados, en- teso
.

dos moradores atingidos. aspiração da população -Humboldt-Rio Natal) vitori-a do primeiro pelo' tre os quais estava aquele ObservadorA creação de peque- local, determínando que pará-Irem a séde do seu "escore" de dois tentos a que assinara o oficio :

aonos municipios, por ca- os limites municipais Ios- municipio, gastando 2 a zero (2 x O). clube dêsra cidade. Nãoprichos politicos, é con- sem, com o municipio de 3 dias, quando o podiam O segundo encontro poderia ser outra ä atitudetraproducente do ponto São Bento, hoje Serra fazer em menos de meia entre Baeperidi x Estrela tomada pelo capitão dade vista economico e Alta, os §Gguintes: hora. da vizinha vila de Reter- equipe visitante, pois, umafinanceiro, e inoportuno • "Começa no ponto em Se assim fizesse, eví- cida; terminou empatando vez os animos alterados,nesta época de crise, que o divisor das águas taría tambem que ali por um tento sendo deci- sérias consequencias popois viria aumentar sen- dos afluentes dos Rios funcionasse uma secção dido por "penaltyes' Ven- dertarn surgir, o que viriasivelmente a despesa I Negro e Itajaí encontra eleitoral com 50 eleito
com o funcionalismo e o divisor das aguas dos res, com todos os gastos'prejuízo de outras ver- Rios e Itapocú; segue de transportes, quandobas, como construções por este ultimo e pelo podiam votar em Corupá.de estradas, instrução que üca entre os Rios Junto Sr. Presidente, A falta de técnica nas terminaram em luta cor- poral, pregando "algupublica e incremento da Negrinho e Novo, até a para que com meu dis- preliminares e no encontro poral, o que exigiu a in- mas dentadinhas" em seuprodução agricola. mais alta nascente do curso sejam enviados a principal das lutas de tervenção da assistência, contendor, oque obrigouMas, essencial é que, Mandioca; desce por ês- ilustre Comissão de Di- " box" na ultima sexta afim do evitar grave aci- o juiz a suspender a lutauma vez resolvida a te até a sua foz no Rio visao Territorial, um feira do mês, levadas a dente. no 5°. assalto, com a increação de novos muní- Humboldt; desce por ês- mapa do municipio de efeito no "ringue" im pro- Mascara-negra, sendo vasão do tablado pelacipios, ou anexação de te até a foz do ribeirão Jaraguá do Sul, um es- v-isado no palco do atingido no estomago assistencia, afim de aju-terras de um a outro, Bonito, daí segue por uma Ii- boço da região preten- Cine Ideal. pelo seu adversário, não da-lo na separação dostenha-se em vista, ex- na sêca alé a foz do. ribeirão dida e, recomendo que, A numerosa assistência gostou, reclamou e, não lutadores.clusivamente, o benefi- Cachoeira no Rio Ilno Bom; so- 'para completo estudo e

que acorreu á luta de sendo atendido pelo juiz E, assim foi encerradaciamento dos moradores be pelo Rio, Ano Bom à uma proposição justa, a amadores de nossa oida- da contenda, começou a a noite "pugil ística" comda zona e, tanto quanto sua nascente; daí, por Comissão requisite a pu- de, foi decepcionada com distribuir socos acompa- um fim renhido de umapossível, deixar em con- u'a linha seca, à nasceu- blíeação n. 22, do Depar- o desfecho da luta prin- nhados de cabeçadas. luta amistosa, ja quejunto, terras de uma e te do Rio Humboldt". tamento Estadual de Es- cipal, travada entre Ty- Sendo castigado com "_não d�u" para ser ummesma cultura, afim de Ve-se, que a lei n.941, tatistica, que contémda-
.rone e Mascara-Negra. lVioIentos murros por TY-lf1m �mlstoso de umaluatque a admínístração seja de 1943, não modificou dos írrespondíveís sobre Os dois contedores, fu- rone, rocorreu à luta cor- renhida.guiada com facilidade, a de· 1938. Manteve-a os direitos do municipio gindo as regras do "box",organiza-la, proteger e in lolum na parte da linha que represento e das ---------aumentar sua produção. sêca enlre os rios Humboldl e vantagens que advierem

Assim, não se concebe Ilno Bom. dessa anexação,
que, zona do litoral, cu- Não procede a alega- Antes de terminar, Sr.ja lavoura (dispõe) dife- ção do Memorial, de que Presidente e snrs de
re profundamente da ser- a administração de Ja- putados, quero declarar
rana, seja à ela anexa- raguá do Sul não se in- que dou minha inteira
da, obrigando a nova teressa pela zona. solidariedade ao protestoorientação administra- Toda a conservação aqui feito pelo nobre snr.
tiva. das estradas, Ano Bom deputado Alfredo Cam-
Dai, alem do direito e Humboldt, conforme pos, contra. o desmen

que Jaraguá do Sul tem declara em documento bramento de territorios
sobre a zona reivindi- anexo o Snr. Prefeito de Blumenau e Araquaricada, tambem as razões Municipal, é custeada para formação de um
acima expostas são con- por aquela prefeitura. novo municipio. Como

-x-

No jogo realizado do
mingo ultimo em Blume
nau, entre os quadros do
Olimpico X Palmeira, ven
ceu esre por 4, a O.

"Começou com sôcos e terminou ádentadas"

Augusto lung
Ervino Schulze

Declaração Perdeu-seja disse em aparte,
quando falou aquele re

presentante do povo.
Sou tambem contrario a

que se incorpore àquele
novo municipio qualquer
parcela do municipio de
Joinville.
Deixo assim, antecipa

damente, minha opinião
com respeito ao as
sunto."

Nós abaixo assinados,
declaramos por este meio,
não serem veridicas as

palavras maliciosas que
proferimos contra a famí
lia 'Elias Gesser e srtas.
Anelda e Nutti Behnke.

Rio Paulo, 28/9/48

Domingo dia 26, uma

tampa de caneta tinteiro
com as iniciais J. L. C.
(objeto de estimação).
Quem a enCGntrou é

obsequio entregar na ge
rencia deste jornal ou ao

prõprietario João Lucio
da Costa que será gran
cado.
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O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito .,"' Formado pela. Faculdade _de Medicina da
::, 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de ôanra II
Llniversidede de Sao Paulo.

III � Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
Catarina, Brasil na Forma da Lei, etc.... ; Ex-semi-interno do, �ospi�al das_Clinicas e Santa Casa de .. : 00' de MobiliaS, especialmente para escritório. 00FAZ .SABER �os que o presente edit�l virem il'l

Miserlcordia de Sao Paulo m 00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00Oll con�eClmen!o tlverem?u I�teressar possa, que I: C LI N I C A G E R A L - C I R UR G I A 1"1'1" s::Q:: Dormitorios, Salas de [antat �
tendo Sido designado o dia trinta (30) do corrente Iii ,.. � Cópas Escritorios Moveis rusticos e outros. �
mez as 14 horas pera a realização da audiência Ia Partos" Doenças_de Senhor�s, 'Hom.ens " Molc:sttas mteynas I' zss

, ,
.

m:s,

dí
'. d' - -

Ir
e externas: Pulmões " Coração " Estômago " Fígado " RIOS - � MOVEIS AVULSOS COMO· �extraor mana e concessao de suspensao de execu-

II Doenças nervosas " Sífilis " Doenças venereas > Doenças da � Cd'
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ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. I � Mesinhas de c.entro e para radio zes
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Indo as Caixas Registradoras de �a no teia a pu ICO e ao con ecimenro o reu, se I 2ASAS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU II I d �

passou o presente edital que será afixado ás portas
'

, iii e eva, o custo.-------- - �
do Edlficio do Forum, no lugar de costume, e pu- I'il

RAMOS DAS 2 AS 6 HORAS DA. TARDE.
III Toda a Mercadoria á pronta Entrega zes

blicado pelo jorna� local "Correio ,do Povo"> Dado :g CORUDÁ :_: SANTA CATARINA i RUA RI� BRACO, 964 - TELEFONE, 73
.

00
e �assa�o nesta Cidade de Iaragué do Sul, ao pri- III.� .._. ._.._. . .. lO' '_1._ ..-1 00 Jaragua do Sul Sta. Catarina 00
melro dla do rnez de setembro do ano de mil nove- ...;ii!i!!i5Ii!!!I!!m;;a;;;IEE!IIII=;_II!E!1bEl!E;;!!EI!.;;;IIii!III;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;_. OOOO�OOOOOOOO�"OOOOOOOOOOOOOOOOOOooOO
centos e quarenta e oilo.' Eu, Ney Franco, escrivão,
o subscrevi.

(assinado) Ary Pereira Oliveira juiz do Direito
Está conforme o original, do que dou fé.-

Iereguä do Sul, 1: de setembro de 1948.
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CORREIO DO POVO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

NEY FRANCO Escrivão
I Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris

� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova

�I
Moveis, Espelhos, Vi���idraças. Corta-se®IVidros. Molduras para Quadros qualquer

tipo. -'CAIXÕES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerarios.

::Ja _m
n
C
"V'
m
;O
m

c=
.....
.

I Clinico �e OI�os. Ouviilll8. nariz. fiaruanta IDr. Artninio Tav8i1res
Polessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

Dr. Renato W'alter'
MÉDICOH'

::

li Com cursos de aperfeiçoamento no

li Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires.
!i Doenças de Senhoras - Partos - Clínica
..

Geral de Adultos e Crianças. ..

H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. �i
ii TELEfONB, N. 3 ii

il Jal'aguá do Sul - Sta. Catarina !!

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

'3LUMENAU STA. CATARINA

o remédio qu<� tem dspur,do
o sangue de tres gllr JÇÕdS!
Empregado com êxito nas:

FILMESEmprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Kodak 6 X 9-120 e 620

garantido até o fim de
1950 e-s. 15,00 só na

CASA REAL.

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
•••A ".ess. 81SIrlIWA IIIeliliA

IIA.JIli.1I1 III 1••••11: fL IX I B O E H � S.llt ! HA
Uma lil,ha 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.

Feridas
Eczemas
'Ú:cens
Manchas
D .utros

� Esoinhas
, ..� !1eumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR! ...

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.

I
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de I

ARANDELAS. ELIXIR DE NOGiJEI·{ A

Grande Depurativo do sangueMATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza

pedido de instalação de luz e forQa.

"MEDICAÇAO AUXILIA
a fl.ualquer, NO TRATAMENTO

j SIFILlS".

.............................................................................................................................,

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

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

..........................................................................................................................,

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI(JO
CIRURGIA PAR'ros, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS R TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

-' Eletricidade Médica -,_

lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-

FILIAL EM jARAGUÁ DO SUL
RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58

OFERECE: Tintas a Olea, Tinias em PÓ,
Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Olea de linha

ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para vidra
ceiro, Oleo pera soalho, Cola, Agua Raz etc.
Anilinas: pera tingir tecidos de Lã, Algodão,

Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

litros, Cera para Soalho.

PREÇOS DA MATRIZ

.. i:-!!====!!=;!=ii=ii=!;=!!=!!=;;=;i=;!;;;;:::!i;i

IIIF b (Sezões, Malárias, III
'1'1'1 ,., r"'s Impaludismo m
:,:

� � Maleitas, Tremedeira:,:

III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III
iii "CapsLl-las Antisesonicas m'
�

BIII Minancora" :,:

III Em Todas as Boas Farmacias III
m m

IIIÉ um produto dos Laboratorios MINANCORAIII
Iii -.Toinville. - Sta. Catarina- III
f:'_!!=n=n=n=i!=!i=!!=i!=i!=:!!!!!!!!li=u=;
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No Vale do Itajai Matriz BLUMENAU fi I

DE
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, Escrituração Mercan- GUI"lherm'e A. G. Gae.like & FI"lhosjaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

J til. Contabilidade _ , u

� Registo de Firmas - Rua Marechal Deodoro Fundös
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

í(�
Defezas FI·scal·s· '. E d I d d Fntra a ao a, o o oto Atelier Hans Los

Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre 3% Contratos - Naturali- ,

IA dispOSição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 �'sações _ Cobranças-
Dormitórios modernos e simples

:'.com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00 • . . . . 6% Serviços Comerciais JJOgOS pera sala

Dep. ínlclal Cr$50.000,00 cjretlredes sern s/aViso Cr$ 20.000,00 . 5% {(� ogos pera cosínha

Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas 4
em geral. !

• Guarda roupas colonial

It
rnjaviso prévio de 30 dlas 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dias 61/2'/.; 180 dias 7'/. {I �

-- Guarda roupas para casal e .soltelros

4 Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61{2'1.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o � Seguros
I
• Guarda comida e guarda louças I

,

(!) avlso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

i
I Bufes e pentladelras IL

{ Dep. populares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reli- li'� �'YPIRANGA" Cadeiras-Mochos-Camiseiros IP

4 radas semanais serr aviso até e-s 1.000,00 5/12'1.
I Camas-Taboas de lavar roupa ,

Dep. Iimilados·(Limife até e-s 50.000,00} Dep. inicial e-s 20.000,00 com {i' FOGO - ACIDENTES -

�F"IJ!i!i"ii1--�iJ;j-Si}_ "tal ..

&� .,_ --- '.,.
retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2'/. é TRANSPORTES - AUTO- êit ü MB;; .)?tC!

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

f
MOVEIS.

retiradas sem avlso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/. {----------
Faz todas as operações bancarias, co.,.,o seja.,.,: cobranças, descontos, é . _

passes, depositas e.,., contas correntes, deposltossAdse pVRaAloçrAeS·· ::::JDeotc'peAtIcZ'I
� �-������ �-

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODA �����--���

} Serviço atencioso é rápido Cure se�s J?1ales e poupe seu

bom dinheiro comprando na

®(!���������� FARMACIA NOVA
I'

de ROBERTO M. HORST

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

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua
����

....��.�����.��.�.� ��.�.�.���.�� �.�.��.���.��.�: �.�.� .. ��!. : �.�.... ., I.................... �
---------_

�--�-------��-�-�-�------- �' �====:==:===:==:=====�=======�

II! Correio do Povo II
Rua MI. Deodoro N. 136
'Telefone N' 39 - C. Postal, 19

TARAGUÀ DO SUL
Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 35,00

DIR. GERENTE

a-------I----••-------------.,.
Paulino Pedri H

'

r ",,,,,,,,,,,=,",",,",,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,j
I

ii

�;?"'!!
�1 -1�.!! Boss Ltda'!l
........................................
�....""..._"......"._,._,._��

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

............ �� .

DE SOUZA.
se encarrega de cuida r

do seu estornago.

Dr. LUIZ Bitte Aguia' Puro
ADVOGADO

IPARA fERIDAS,
� M .A 5,

! �-l f L A M ,A. (: o ES,

NUNOR EXISTIU JGÚl=ll

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

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATAßINA S/A.
Fundado e 23 de fevereiro de 1935

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
RESERVAS CR$ 4.000.000,00

DEPENDEHCIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
lbirarna
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
joaçnba
joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

AGENCIA: Jaraguá do Sul

FRACOS E ANÊMICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
··SIJ..VEIRA·'

Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

Imprugado COII bitt BIS:

Tosse.
ResFriado.

É UM GERADOR DE SAÚDE.

BITTERAGUIA PURO
é a vida do seu es

tomago.

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEO"ATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALIYIA A'S COLIGAS UTERINAS
EmDr.ga-s. com vantagem para
tombater a. Irr.gularidades das

funç�es peri6dicas das ..nhoras

é Calmarite a regulador dessas
funç�.1

'

FLUXO-SEDATINA
pala lua comprovada eficácia'
multo r.c.ltada. o.ve .er u�a".

com confiança

FlUXO-SEDATINA
DCONTRÄ..SE Eli TODA PARTE

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pront,o

eleito Dispensa purgante e dieta l

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 1 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua p:ópria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

temedios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu filhinho;

E um produto ::los Laboratórios Minancora
- ]OINVILLE

�----------------------�

Dr. Arquimedes Dantas
••veG.BG

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

CI

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

Onde comp!arei mais barato
geral, pelos menores preços da praça, só na

Oasa 11I1�O BaUlll1
Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

End. Telegrafico ClINCO"
Caixa Postal, 10 - Telefone, 73

MATRIZ: ITAJAí
Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran
ças, descontos, empt estimos, financiamentos mediante cau

ção de titulos comerciais, passes,' etc., aceitando docu
mentos e valores em custodia, mediante . taxas modicas II
Abona em C 1Correntes os seguintes juros: ii
Disposição, sem aviso, com retiradas livres li

pera qualquer Importeneie 20/0 ii
Com Aviso de 30 dias e retiradas livres ' ii

de e-s 1.000,00 3°jo H
Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,60 ii

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ii
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% H

Com Aviso de 100 dias 5% ii
Prazo Fixo de 6 meses 5% ii
Pom Aviso de 120 dies 5 1/2% ii
Prazo Fixo de 12 meses 6% ii

�e:!���o:�::����,������o�;�m;;;�id�de '::1::.'1:::::.:Banco Inc/ustria e Comeréio ele Santa Catarina SIA.
HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os sábados das 9 às 11 horas H

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b �@1@®í®�@!@@'t'@®í®@!@@!@@'!@@'!®@!®�®@
C® Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

�
, C@ TODAS AS MOLESTIA§ DG ß�ßRnHO RfS�IRHIÓRIO @

� Encontram alivio imediato com CI uso do ®)

I lncompsrsvel I
; Pl!itOfül dI! Hogieo Pl!loll!Dl1! I
ê) o.PE�TO�A';'M�IS �ON�E�ID� N� BI!'A§�L' @»
�@l®®;@@).@�@i.®@l®@,;.®@l®®A®@l@@J®@1®®Ji

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tribunal de Justiça Departamento das I Habeas Corpus Locaiso Ilustrado Tribunal de Municipalidades Concedido Edital n. 2448, de 22.9-48.
Justiça de Florlenopolls, ANIVERSARIOS Cópia de edital recebi-em sua sessão de querte- Florianopolis, 30 (Ag. Na- florianopolis, 30 (Ag. Na- WOLFGANG WEEGE

da do Oflclal do Regisfeira última, apreciando cíonal) - S. Excia. o clonet) - O Egrégto Tri- T tro Civil de Corupá.õ ranscorreu dla 27 doum pedido de habeas-cor- doutor Governador do bunal de Justiça do Esta- corrente e data natalícia Werner Fischer epus formulado pelo Dr. Estado enviou á Assem- do, em sua sessão de on- do ônr, Wolfgang Weege, Agnes ôrrehlowLuiz de ôouza.. a favor bleia Legislativa um pro tem, concedeu uma or- chefe da importante firme Ele, brasileiro, solteiro,de seu constituinte Fran- jéto de leí extinguindo dem de habeas corpus a Indústria e Comércio W. cortídor, domiciliado e recisco Gretrer, resolveu o Departamento das Mu- favor !!lo snr. Francisco Weege S.A. desta praça. sídenre neste distrito, naconcedei-o. nicipalidades. Caso Iõr GreUer residente em Re-
Ilha da Figueira, filho deO fundarnento do pe íl- aprovado deverá entrar torcida. - Fez anos hoje o sr. Allda Fischer.do constou da alega- em vigor 30 dias após a Neme Antonio Tobias, do Ela, brasileira, solteíra,ção de a queixa-crime do sua promulgação. comércio desta praça; o doméstica, domiciliada esr. Adolfo Menél ter sido

snr. Roberto Mauricio residente em Corupá, fi-apresentada ao Juiz de Carnl·nLa"'O "Yolvo" Horst, competente farma- lha de Carlos ôtrehlow eDireito de Iara.
AV I SO II ceutlco e proprietário da de Ana Bruch ôtrehlow.guá do Sul fóra do prazo. Farmácia Nova, desta cí-É que ocorrido o fáto Vende se um de 5 Tons. dade o menino Wantoinn Edital n. 2449 de 27-9-48.criminôso, imputado ao sr. Fica terminantemente com pouco uso. Borges, e o estudante Alfredo Bartel e CeciliaGretter a 4 de Janeiro de proibida a entrada em Informações na Soco Waldir Sledschlag. Meyer1948, a queixa deveria ter meu terreno de pessoas e Grafica Avenida. - Dia 4 a sre. Pauli- Ele, brasileiro, solteiro,sido formulada até igual animais, não me respon- na Pedri Franzner, esposa pedreiro domiciliado e re-data do mês de Julho pois sebilizando pelo danos do sr. Alfonso f'ranzner, sidente nesta cidade, á ruaassim, estória dentro do que mesmo venha causar.

Sala-o CRISTO REI
residente em Rio Cêrro. Benjamin Constant, filhoprazo de seis mezes mar- Garibaldi, 23/9/48 - Dia 5 passa a data de Augusto Ricardo Fritzcado na lei
natal.ícia da srt�. Irene Bartel e de Carharlna Lei-No entanto a queixa I CLARA GAISDORF Festa ßenefieiente Pedri escrev�n.te jurarnen- thold Bartel.traz a data de 3 de agôs- --------

Dia 10 de Outubro tB;da do .c�rtorIo do. Re- Ela, brasileira, 'solteira,to o que deixa patente
S O DE PAPEL gtstro �Ivll desta cldade'l doméstica, domiciliada eestar fóra do prazo aludi- AC S

.

Os Congregados Ma- - �Ia 6· Dna. Olga residente á estrada ôchro-do. de boa fabricação r�anos e �Ilhas �e M�-, Sc�mldt, esposa. do Snr. eder, distrito de Guaraml-Vende-se na Soe. Grafica na, levarao a eíeíto, día GUllher.me ôchrnldr,
rim filha de Antonio Mey-10 de Outubro, um grau- - Dia 7 Dna. Paula
er � de Elisabetha Meyer.de festival para ultima- Siedschlag, esposa do sr.

ção das obras do Salão Eugenio ôíedschlag, e o Edital n. 2450, de 30-9-48Cristo Rei no proprio sr. Bertoldo Neitzel, resl-
edifício. dente em Blumenau .

Ghurrascada, Doces, - Dia 8 o sr. Bruno
Café. etc. e diversos Wolff, comerciante em

jogos Garibaldi; Frida Thiem
Auxiliem todos a con- esposa do sr. Oswaldo

clusão do majestoso edí- Thiem e a Srta. Irene
ficio. filha do sr. Alfredo Zie
Antecipadamente agra- mann.

decem - Dia 9, a senhorlre
AS DJRETORIAS Vilma Gerent filha do sr.

José Carlos Gerent.

Responsabilizados os Comunistas

CAIXA POSTAL, 19 Fundado em 1919 'TELBFONE N.
o 39Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI

JARAGUÁ DO SUL -ANO XXIX Domingo, 3 de Outubro de 1948 - Sta. Catarina - N. 1.510

Seguro em Grupo
Florlanopolis, 30 (Ag. Na

cional) - Ricardo Kar
mann, Presidente da As
sociação Rural de Italó.
polís, conferenciando com
as autoridades, mostrou o

magnifico resultado al
cançado com o Seguro
em Grupo a favor dos
associados adeantando
que aquele seguro cons
titue a garantia da tran
quilidade dos lavradores.

o Exército e

o Petróleo
O Exmo. Sr. Ministro

da Guerra vem de bai
xar uma recomendação
rigorósa aos militares no
sentido de que se abs
tenham de qualquer
participação em mani
festações coletivas rela
tivamente á questão do
Petróleo.
Acha S. Excia. que não

convém aos militares ex

pôr toda a corporação a
um comprometimento
com assunto tão melín-

.

droso e profundamente
ligado á segurança na
cional. Cessarão assim,

as manóbras que agita
dores sem patriotismo
tramam no sentido de
dividir as fôrças arma
das, fazer a confusão e
atirar brasileiros contra
brasileiros.

CASAMENTO
Realizou-se ontem

sala das audiencies o

guinte casamento:
Vergilio Chiodini com
srta, Olinda Pradí.

Illustrierter-Kalender
C é C t

.

na onur SSO H ßrlßense
,

soe. GRAF. AVENIDA LTDA. Florianopolis, 30 (Ag. Na
cional) - Afim de toma
rem parle no Congresso
Catarinense ele História
estão sendo esperados
nesta capital os senhores
Oswaldo Piloto e Edgar
Chalbeeu .represenranres
do Governo do Paraná;
Dante Zaerano represen
tante do Governo Gaucho; -------
Conego ßerboza que virá
representar o Instituto
Histórico da Baía, alem
de muitos outros.

O Perrepísía é do

Contra
Florianopolis, 30 (Ag. Nac.)

O Deputado perrepista Jo
sé Maria Cardoso da Vei
ga, discursando na Assem
bléia, tem atacado várias
repartições dando a im
pressão de haver essesie
do as batérias centre o

situacionismo.

o anuncio é a alma do
negocio!
Anuncie no Correio do Povo e verá

Emilio BlJr OW
Após rápida enfermi

dade faleceu sexta-feira
última, nesta cidade, em
sua residencia, á rua
CeI. Procópio Gomes de

.

Oliveira, o sr. Emilio
Burow.

O extinto era natural
da Alemanha donde veio
para o Brasil sendo que
ha largos anos residia
nesta cidade onde cons
tituiu seu lar e levantou
conceituada fábrica.
«Correio do Povo» que

sempre viu na pessõa
do falecido uma figura
honrada e trabalhadora
apresenta, a exma. viuva
e filhos do extinto, os
seus mais sincéros pe
zames.

OBITOS
No cartorio do Registro

Civil foram inscritos os se

guintes obi tos : Marcos
Emilio Verbinen, faleceu
em 21 de Setembro com
a idade de 69 anos, era
viuvo de Maria Luiza de
Moraes; Alberto Quentin,
falecido em 22 de Setem
bro com a idade de 69
anos, era casado com
Dna. Ida Kuester,

�����
Raizes alpinas com
põem o famoso: esto

macal

Bitter Aguia

Ressurge o

Queremismo!
Florianopolis, 30 (Ag. Na

cional) - Os chefes tra
balhistas iniciaram in
tensa propaganda parti
dária com placards en
cimados com os dizeres:
«Êle Voltará l» Ditos
cartazes foram afixados

------ nas principaes ruas des
ta capital.
O Diretório Municipal

do Partido Trabalhista
Brasileiro, de Itajaí, vae
comemorar festivamente
o dia 3 de outubro apro
veitando o ensêjo para
inaugurar sua nóva séde.

Os incidentes provoca
dos pelos comunistas, ne

praça Marechal Floriano,
repercutiram no Senado
pela palavra dos srs. Ha
milton Nogueira e Ivo de
Aquino. O representante
da UDN citou, a propó
sito, as declarações feitas
por algumas das testemu
nhas do conflito. O lider
do PSD leu as notes que

"ellde-se
Duas bicicletas pera

garotos, em perfeito esta
do. Por preço de ocasião.
Ver e tratar no Hotel

Cruzeiro

Irene Pedrí, Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casai-Se:

Cópia de edital de pro
clamas de casamento re
cebida do Oficial do Re
gistro Civil de São Ben
to do Sul.
João Mathias Werbinenn

e Olga [elinsky
Ele, brasileiro, solteiro,

funcionário público muni
cipal, domiciliado e resi
dente neste distrito, á es-
trada Nova. filho de Emí
lio Verbinenn e de Maria

na Goes Verbinenn.
se- Ela, brasileira, solteira,

operária, domiciliada resí
a dente em São, Bento do
Sul, filha de' Francisco
Ielínsky e de loanna Je

linsky
E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela irnpren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante I 5 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI, oficial

sobre o fato foram divul
gadas pelo general chefe
de Policia e pelo sr. mi
nistro da Justiça. O sr.
Ivo' de Aquino chamou a

atenção dos srs.. senado
res pera os constantes
atos de provocação dos
comunistas, sobre os queís
lançou toda à responsabl
lidade pelo sucedido.

.................................... 1 _ ..
(()) §a1hl21. (Ü) (Marca Registrada)

Virge� Especialidade
dla ([HA\� WEIlEt HNJD)1(J§1[IJAl co JJ(Ü)nll1lvnlilie
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