
pelo EstadoFloriaRopolis 5-(A.N.) Di- .esmulsíonavel e 43 mil
Faculdade d'e Farmacl'a e OdoRretoria Santa Catarina 569 homens diariamente.

Serviço Nacional Mala- Com estes recursos toloaia. Acha-se aberta a
Notíeía-se que do Rio príneípe Carlos partirão

ria iniciará amanha de- serão dedetizados em m.a�ricula das prímeíras
foi expedido o manda- para a residencia de

.

serres dos cursos de
to dé prísâo a, Benja- ôaudrlnzham. detízaçäo zonas.malaríe- numerosas cidade t74:920.

.

o

nas. Campanha terá du- predios e uma popula- Iarmacía e odontología,
mim Vargas, irmão do -x-

da Faculdade de Farmä _� _

. ex-Ditador, que respon- Noticias de Cairo in- ração 5 meses sendo Ieí- ção de 875. 649 ou seja .
.

.

-

tas voltuosas despezas a- 67 habitantes por certo CIa e Odontologia de
de por crime de morte formam que os meios po- ":

Santa Catarma
contra Rosa Conde de Iítícos do Egito verírí- quíslção mate.ria�; atin- total atribuido Santa Ca- .'.Boite

.

caram, com am argura, gíndo a cifra 'total de 6 tarína. Responsabilidade �� candlda}os, a ms-milhões 91, mil 645 cru- tecnica a cargo Dr. Ma- eriçao de�erao apre�en-
':""'x- que este pais é o unico

zeiros. Serão emprega- rio de Olíveírac.Ferreí- tar requerlment,? devI�a-
Nestes ultimos días o den�r� as nações ár!lbes dós 350 bombas asper- ra, medicos Djalma Fer- mente selado. E:' Instruído

ealor subiu a .tO graus decídído a prosslegUlr na sobas 4 caminhões 17 reira da Costa e Decio com os seguintes doeu-
no Rio de Janeírö. Isso luta contra Israe .

.'
,

.

237 S I d B" A I mentes; prova de con-
no suburbío do Meier, Os outros são acusa: Je��s, 5(j {ebOqUes, 'l� va

f
or

.' ot�n� -J r-e �s clusão 'do curso secun-
naquele mesmo lugar a dos abertamente de te- Q:lll' 7.41 79I�ros .qlueroDzDanTe'Ha.lodr buncdloOn ,riO Id� IOL .

därío, carteira e ídentítemperatura míníma foi rem esquecido suas pro- 11·mI o qui os ...., 1 elan,. swa e-
dade atestado de ido

de 23,2 graus. Outras messas de defesa con- em po, 165 mil 744. litros aI, Joao LUIZ Gonzaga. neid�de moral, atestado
localidades como Bangü. junto da Palestina, para

de sanidade Iísíca e men-
na Praia; e na Praça seguir cada qual seus

tal, certidão de nasci-
.Barão de Taquara e Ja- proprios interesses. LOCAIS tenderem com os liders

mente, prova de quitação A Radio Jaraguá, nas
carépaguá atingiu o grau -x-

'. dos diversos partidos militar e prova do paga- irradiações da "sua festa"
37-. O ponto menos quen- Fontes oficiais calou- Hospital São José. Esta se- representados na Cama-

mento da taxa deínscrí- de natal dos Pobres, que
te foi o Alto do �. ""de Iam que os ' prejuízos, mana, já por duas vezes, ra Minicipal para o apoio ção,

"

. organísou a custa �as
Açúcar com 34, 2 zgraus. eausados pela enchente esteve reunida a direto- da medidas propostas. Para informaçoes mais contribuições alh"Ias

-x- na zona da Mata em ria do Hospital São José, detalhadas os candidatos unicamente, fE:'z iÍljtlstas
Nas ruas de Shanghai Belo Horizonte so�e� a desta cidade, afim de A Seca. A seca reinante

poderão dírígír-se a Se- acusações aos padeiros
foram recolhidos os ca- cerca de cem milhões tratar de interesses des- em toda ',e�ta zona do

cretaria da Faculdade desta cidade. taxando-os
däveres de 182 críanç as de cruzeiros. SE:' nosso estabelecimen- Estado, es-,': causando

em Floríanopolís, á rua sem reservas, de desu-
e de sete adultos, mor-

_
-x - to de caridade. graves prejuízos a lavou-

Esteves Junior, 1, ,.té 20 manos, incapazes de
tos de frio e fome: A- Divulga-se no Rio e� Sob a presidencia do ra. As colheitas de milho, de Janeiro. compreender a alegria
ereseenia-se que. cente- mensagem que o PreSI- sr. Arnoldo L. Schmitt, arroz e fumo, que pro-

das crianças desprotegi-
nas de outros refugiados dente Dutra esté convo- contando coma presen- metia ser' uma das mais

das da fortuna, em rece-
tenham tido .a mesma cando o Congresso para ça do rev. Padre Alberto abundantes dos ultimos A Agua ber, nessa festa da fami-
sorte, em virtude prín- 15 de Janeiro, já redí- Jacobs, diretor efetivo .e anos, esta para fracassar.

Exatamente como os de- lia cristã, a visita do
cipalmente por falta de gída, devendo chegar ao dos snrs, Walt;er Breit- O milho secando sem as

., - .

t r Papai Noel.
Ih Senado nas proximas h t J é Em'mendoer espigas recheiarem,. o malS °rgaos, o In es mo

DeI'xando de' lado as

agasa os. '

aup, os, .•
. "

,-

arroz, e,specialmente neceSSIta de água, para
-x- horas. fer, 'Ney Franco; Wal.de,;;

t b Ih I rm t grosserias já ditas por
Em S. José de Costa Informações. vindas 'do .mar Orubba e Artur Mül pl�ntado. em seco, da ra a ar rtgJ) a, en e.

uma dama daquela emis-

.

. .

J li d me....
ma f'orma.

. Qu,ando se uebe. pouca
.

Rica paira um perigo mumClpio de u o e ler. Inicialmente, por PFO- I:S

á f f sora quando angarIava
novo de rebentar a luta Castilhos no Rio Gran· posta do sr. Artur Müller, O caloI' chegou a· 40 goa! as ez�s. lCam re-

donativos, queremos, uni-
na Amedca Central. uma -de ,.sul anunciam qU�,a ro�am preenchidO's +os gr.aos n� sOpl�ra,. estan:-. seqUIdas, �Iml�':l�m de

(}iun�n-tej d�_r uma expU
vez que a-Comissão Mi 'safra de trigo'é calcula carg'os vag'QS,:na direto: do 'já se-th-água-tfve-rsos. v-olum�:e,.,saoelimtnadaj

cação a-faborllJs-apopu-
I '1 poços da cidade. Nas' com dIfIculdade.

.

.

.

J á

litar despachada pe a da ali em duzentos mI ria, sendo indicando o

lagoas e mesmo no rio, A Ag�a Term�l R;�diO- lação de aragu, que
Organização dos E�tados sacas., sr. Waldemar Grubba pa-

os peI'xes devI'do a agua ativa OlIg.ometáhca San deve ser esclarecida da
Americanos informOu ter -x- ra substituir o sr. Leoni- ,

. t C t" d verdade, já que todos nós
ocorrido um ataque con Anuncia-se que. por das Cabral Herbster, o quente e falta de ahmen- a a arma:, nasce o

que aqui estamos e

tra. La Cruz, nas imedi- grandE;' falt", de arroz, sr. Leopoldo'Carlos Mey táos pela yasante d3;s �u�J�� e��:�::feé��r: labutamos, sempre temos
ações da fronteira deste será aumentado o >pre�o para substituir o sr. Car- guas, m!>rrem aos ml-

o bom funcionamento recebido coices dos que
pais. com a Nicaragua deste cereal. Fala-se Já los Mey. • l�ares. TIvemos oportu-

intestinal. aqui montam suas tendas
na noite de domingo ul- em escasses do produto,

I Aprovada essa propos- mdade de yer, e� uma
O Serviço Nacional de de trabalho ou cavações,

timo. mas ao mesmo tempo os ta, passou, na sua segun- lagoa proxlma da CIdade,
Educação Sanitária reco- geralmente com o apoio

-x- tubarões' tentaram ex- da reunião a discutir a um colono apanhar .trez menda o uso de 4 a co- de todas as classes soci-

-

,Pelo menos 9 pessoas portar 300.000 sacas pa- construção' de Um Pavi- balaios de peixes mortos.
pos de água durante o ais, sempre de corações

morreram afogadas nas ra o estrangeiro, pleite- !hão de Isolamento e re- O calor e a seca,. a.lem abertos para as boas e
praias de Buenos Aires, ando ainda a completa construção de um Pavi- dess�s grandes preJuI�os dia.

justas iniciativas mesmo
devido a uma súbitamu- liberação do produto. Ihão de Isol�mento e re-. a lavoura tra� tambem

-
em subscrição de auxi-

dança na direção do -x- constru�'ão interna do a consequen�la das do-
lios em troca de um

vento. �inda a Cruz Ver; No Rio deante as re- edifício, bem como a �nças, especI�lm�nte �o diploma de "socio de
melha prestou osprimei- clamações da população cbmpra de uma nova e tIfo, do qual Ja fOI regls- Curt Sievert honra".
ros socorros a mais de e da impresa,·o serviço moderna mesa para ope- tado um ?aso {tüal n�ma Os padeiros de' Jara-
250 banhistas. de água da prefeitura rações; o que tambem moça de �7 anos de Ida-

Repercutiu dolorosa- guá. tão miseravelmente
-x"':'" informou que os reser- foi aprovAdo. de.

. mente na manhã' de 6 do atacados, foram procura-
Informações de Lon- vatórios da cidade con- O ponto principal foi a A onda de mosquItos, corrente o falecimento doa em vesperas de natal,

dres do Palacio Bucking- tam com mais de deliberaç'ão da .diretoria por falta �a abertura. de do snr. Curt Sievert, ge- para cQntribuirem com

han dizem que se pro� 750.000.000 de �itros diá- em construir o novo e valos e dIgamos I!lesmo rente do Banco do Vale pães para a festa da ra

. cessa'muito lentamente rios. A falta de água em moderno hospital no ter descaso da� autor�dades do Itajai nesta cidade. dio. Explicaram que o

a convalescença do Rei alguns bairros, é devid!> reno já para esse fim nes,se �entIdo, sao um O exti�to fora atacado serviço já havia termi
Jorge VI da ·doença da a entupimentos ou aCI- adquirido na rua Mare- vetd3;deIro fla�elo,. A subitamente de grave nado, tendo mesmo par
perna que o prostrou. dentes, mas não por es- chal Deodoro e bem as prefeItura dls1?oe� de mal no dia anterior. te dos empregados já

O. Rei � a familia Re- casses do precioso liqui- sim os meios de seu um quadro �e fIscaIs que I Tra�sportado ao Hospi- sido licenciados para
aI, InClUSIve o jovem do. financiamento. bem poderIam aten�er tal São José onde foi passarem o natal comAinda com a palavra o a. esse �erviço com ma!ol' operado pelo� medicos, suas familias e que, osr.Artur Müller propos a rIgor, Já que o COdlgO Dr. Alvaro Batalha e Dr. pão que já estava pronto,creação da Taxa Sanita- de Posturas y�tado pela Renato Walter, logo foi destinava-se a comproria Municipal, constituida Camara MUDlclpal, lhes visto que tratava-se de missos com os clientes
Comunica-nos li dire- Schneider. de um adicional sobre os dá a força para esse

um caso fatal. Curt Sie- nos dias de festas, quan-
ção do Ginasio São Luiz Tornou-se portanto uma impostos. fi�. Já que a natureza vert soubera, pelo seu do não trabalhavam.
de que o Governo Fede realidade o velho sonho Dessa forma, de uma nao nos favorece, tenha- cavalheirismo, sua edu- Deram, no entanto, latas
ral acaba de autorisar o dos Jaraguaenes, estan- maneira suave e com a mos ao menos o bom cação e elevados dotes de doces e biscoitos, para
fUncionamento do curso do de parabens a popu- contribuição patriotica a senso da f?rça humana de coração, tornar-se uni a distribuição. ..

'

ginasial no 'proximo ano. lação local. que nenhum Jaraguaen- para amemsar o mal. cidadão estir;nado no seio Essa a. verdade. Não
Assim, desde 2Ó de Ja- O ginasio São Luiz se ou amigo dessa terra da população local. Era recebemos lições' de ca-

neiro corrente, poderão deve-se não só ao auxi- se negará a colaborar, casadó'com dona Etelvi- ridade de quem quer
ser feitas as matriculas lio do povo que ",com- teremos dentro de pou- PerdelJ-se na Sievert e contava que seja, pois antes da
e, desde lode F"vereiro preendeu e auxiliôu es- cos anos um novo e mo�

com a idade de 31 anos, Radio Jaraguá aqui che- .

os Irmãos Maristas pre- sa obra, como. especial- derno hospital para aten- Uma botoadura para deixando quatro filhos gar, já a praticavam.os
paração os alunos pala mente ao. rev "'Padre Al· der o desenvolvimento' punho de camisa, cor- menores. O seu sepulta- e, ela é testemunha diS
o exame de admissão, os berto Jacobs, que visan- do futuroso municipio. rentinha branca, com u� mento deu-se no Cemité so, pois quando percor
quais serão realisados na do esse estabelecimento A pr.opo�t� foi aceit� ma chapa azu!, no tr�- rio Municipal da cidade reu a popu�ação em c�
segunda quinzena do de ensino, 'cedeu a pro- por unammldade da dI geto da· AvenIda GetulIo com grande acompanha ça de "SOCIOS honorarl
mesmo mês. priedade aos Irmãos Ma- retoria. sendo ainda de- Vargas até o Bar Cata· mento, sendo o caixão os", mais uma vez, nós
Para responder pelo dstas. .

�

signado o dia fo de Maio rinense ou outra parte. funebre carregado por e toda a população, foi
expediente da fiscaliza- Destaque-se ainda, co- proxim<;> para uma festa Trata-se de objeto rde seus inúmeros amigos prodiga em abrir os
ção foi designado o sr. mo primeiros credores popular e' o ,inicio de estimação

".

até a sepultura A enlu- bolços.
Altino

.

Pereira, coletor da nossa gratidão, a: Con- UIl),a campanha financei- .

tada famiJ,ia apresenta-
27

Federal e para professor' gregação Marista, tendo ia para o n()vo Hospital Quem a encontrou ob- mos nossos sentidos pe- Jaraguá do Sul, de
de educ_acão física fQi aqui a frente da direção São Josê sendo designa- sequio entregar nesta zames. Dezembro de 1948
contratado o sargento ex- o rev. Irmão José Fran- da ainda: uma comissão gerencia que será grati ..'pediciona!'i?, Haroldo cisco. de membros para se en- ficado.

_

��.., .o','"'-�1 tie1mH'm'u: ein
\-;.�

• ��.é �td�s�ana em

Jpra_i�a ,ß?;...SiJh�, sr, GerIjtan.(é�j.eln ft�I�, um dos '

. direrores da f�rl1itJ Indus-.:H tria e.'GomérciötStein S. A.,

:,k· de lOinville.
,

.�

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

A viajem, p,J:e.q�eu-se a;;:;;:;�;;���!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!��;;;��������;;;��!!!!!���!!!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!�������!!!!!'!!!!!!!!!!!!���� equíslçêo nesta cidade :de
ANO XXIX _. JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 9 de' Janeiro de 1949 Bta. Catarina �rN. 1.523 um Imóvel afim de aten-

der tambem ao nosso
munlclplo as arívidadeelndusrrlete. e cornercrats
daquele importante estabe
lecimento catarinense.
Ao toverr industrlal os .

cumprimentos e votos de
felicidades do "Correio
do Povo".

Gratos

1 notos & Ilcãclos
I
/:

COMBATE A MALARIA

·folllil1lla
Da Cia. Wetzel Indus

trial, recebemos uma lin
da folhinha.

A Pedidos
festa com ROUBO ßI�eia

OINASIO SAo LUIZ
AUTORISADO A FUNCIONAR

Os padeiros ..o ••
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO Domingo, DIA 9-1-9
2

Depositos Comerciais
.

Inicial Cr$ 30.000,00 (SEM LIMITE)
Depositos Limitados

Inicial Cr$. 20.000,00
(LIMITE CR$ 100000.00) 3%

Deposito Populares
Inicial Cr$ 100,00 (LIMITE CR$ '10,000,00 ) 5,5%

Retiradas semanais até CrS 1.000,00.
Inicial CrI 5.000,00 (J_.IMITE CR$ 30,000,00) ..

Retiradas semanais até Cr$ 3.000,00)· 5% . �elo •

presente �Icam convIdados os
•.

senhore

Inicial Cr$ 10.000,00 (Limite CR$ 50.000,00) aCl<?ß1S�aS desta. sociedade, para a assembl;l� Gere

Retiradas semanais Cr$ 500000) . 45% ordmarla a realIzar-se llO dIa 10 de Feve.elro d
. , ,

1949, as 9 horas, na sede social afim de deliberareI

DEPOSITaS A. PRAZO sobre a seguinte ordem cio dia:

1° Aprovação do balanço e contas do exercic

de 1948.

.:

li CLiNICA Dj3 OLHOS - OUVIDOS - NAlUZ E GARGANTA,

li moderna e primorosamente instalada do

IIDR. SADALLA AMIN:
ii CONJUNTO DB APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS
" .

ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA.

ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ..

ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde.- Ho!a lparcada: 4).
li - ".Inville -

:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 'iiiiiiiiiiiiiiii.....iiiiiiíiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiíiiiiiil

lei N.25
Re.gula a compra do leite para industrialização
O Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

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

cipio que a Càmara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 10. - O leite comprado neste Municipio

será pago a base do teôr de gordura, ficando ex

pressamente proibida qualquer outra modalidade de
compra ou pagamento, mesmo quando vendido pare
outro munlcípío,

Art. 20• - Fica o Prefeito Municipal autorizado
a tomar todas as. providencias que julgar necessa

rlas ao cumprimento e fiscalização da presente Lei.
Art. 30• - Os escarregados do cumprimento e

fiscalização desta lei terão entráda franca em qual
quer estabelecimento' de compra ou beneficiamento
do leite bem como autoridade para exercer a mais

r:gorosa fiscalização sobre o referido produto e so.

bre os livros de entrada e pagamento do mesmo.

Paragrafo Unico - São obrigações da fiscali

zação.
I - Fazer as análises do leite em cada esta

belecimento do ramo e de cada fornecedos, enrerna

mente, duas vezes por mês, pelo menos.

II - Manter, em livro especial, o quadro esta

tlsríco dos resultados obtidos com a fiscalização.
III - Entregar a cada estabelecimento fiscaliza- 3.3

do uma ficha doe resultados das analises sendo que,
extritamente de acordo com a. mesma, deverão ser

feitos os pagamentos do leite entrado no mes e a

cada fornecedor aplica-se, como base, a sua respec-
tiva mé�ia do teôr de gordura constatado no leite.

IV - Autuar os Intratores das disposições des
re lei, entregando a respectiva autuação ao Prefeito

Municipal para a devída cobrança.
Art. 40• - Cada estabelecimento, compreendido Art. 4. -- Esta Lei entrará em vigor ne data

por esta lei, fica obrigado a fornecer aparelhos e de sua publicação, revogadas as dlsposlsões em

reagentes necessários às analises bem como, quando ·contrário.
.

o leite é fornecido em vasilhame coletivo, a buscar Prefeitura Municipal de Jaraguà do Sul, 22 de

dos seus respectivos fornecedores as amostras do I dezembro de 1948.
leite a ser andlisado.

'

(ass), WALDE.MAR GRUBBA

Art. 5°. - O Prefeiro Municipal nomeará, Prefeito Municipal

quando necessar!o _?u solicitado pela� partes Interes-
NOEL L DA c:!ILVA

sedas, uma connssao composta de cinco (6) men-
MA '

.

...:J

bros, dentre os lnreressedos, inclusive um (1) a dois.
Secretario

(2) indicados pela Associação Rural local, comissão
essa a qual competirá entrar em contacto com o or

gão competente afim de regular o preço a ser pago
por gráu de gordura do leite.

Paragrafo único - Essa Comissão é considera.

da extinta uma vez cumprida a finalidade para a

qual foi nomeada.
Art. 60• - Os estabelecimentos Infratores des

ta lei ficam sujeitos a multa de Cr$ 500,00 à Cr$
5.000,00 e os fornecedores de leite fraudado ou os

que tentarem embaraçar a ação da fiscalização, fi

cam suleíros a .mulra de Cr$ 100,00 a Cr$ 1.000,00.
Para2'rafo Unico - Em -caso de reincidencia,

dentro do prazo de dois (2) anos, a multa será co

brada em dobro.
Art. 70• - Fica facultado aos estabelecimentos

ínteressedos efetuarem, diaria ou alternadamente, a

nalises do leite em seus estabelecimentos para con

fronto com os resultados obtidos pela fiscalização.
Paragrafo Unico - No caso que, por qualquer

eventual motivo, a fiscalização não se efetivar du
rante o mês, poderá o 'pagamento do leite ser feito
sob a base das analises realizadas pelo proprio ad

quirente ou das feitas pela fiscalização do mês an

terior, de\'endo, porém, o interessado dar ciencia do

fato, por escrito, ao Prefeito Municipal.
Art. 80• - A presente lei entiará em vigor na

data de sua publicação.
Art. 90• - Revogam-se as disposições em con-

trário.
.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 22 de
dezembro de 1948. •

(ass.) WALDEMA GRUBBA
Prefeito Municipal

MANOEL L. DA SILVA
Secretario

AUTO· JARAGUA S.A.
Industria e Comercio

Assembléia Geral � Extraordi�

l1ária
São convocados os senhores acionistas da

AUTO JARAGuA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO,
para uma Assembléia Geral Estraorqinária, a rea
lisar-se em sua séde, a rua Marecchal Deodoro,
nesta cidade, as 15 horas do dia 18 de Janeiro
de 1949, tendo por ordem do dia:

ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA
SOCIEDADE

Jaraguá do Sul, 27 de Dezembro de 1948.

Friedrich Barg-Dirtor Presiden.ee
".

lei N. 26 Lei N�27
O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

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

cipio que a Camara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte Leít-«
Art. 1. - Fica aberto por conta do excesso de

arrecadação do corrente exercício, o crédito especlel
de Cr$ 717,00 (setecentose dezessete cruzeiro) des
tinado a atender o saldo para com o I.A.PJ., re
lativo ao exercício de 1947.

Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 23 de

dezembro de 1948.
'

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Murlic_ipal

MANOL L.. DA SILVA
Secretario

Lei N.28

Concede abono de Natal aos funcionarios,
extranumerários e operarios da Prefeitura

Municipal.

O Snr Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni

pio que a Camara Municipal, votou e eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 1, - Fica concedido aos funcionarios e

extranumerários desta Prefeitura, sem quaisquer des

contos, o "ABONO DE NATAL" de 1948, corres

pondente a um mês dos respectivos vencimentos.

Art. 2. - O beneficio de que trata o artigo an

terior é extensivo aos operários, desta Prefeitura, na

base de Cr$ 200,00 (duzentos cruzelros], cada um.

Art. 3. � Para fazer face a despesa decorrente

da concessão prevista na presente Lei, fica aberto o

crédito especial de Cr$ 30.300,00 (trinta mil cruzei

ros) que correrá por conta de anulações que õra fi

cam feitas no Orçamento vigente, conforme discri

minação abaixo:-
0221 Aquisição de moveis e utensllíos

Cr$ 2.000,00
" 600,00
" 4.300,00

Denomina "Praça 29 de Outubro" a

antiga "Praça Tenente Leonidas Cabral

Herbster", em homenagem a data historica

de 29 de Outubro de 1945
Eu Luiz de Souza, Presidente da Camara Mu

nicipal de Jaraguá do Sul,. em virtude do disposto:
no § 2°. do artigo €6 da Lei Organlee dos Munlcl

pios do Estado de Santa Catarina, e em' obediencia

ao .prescrito no § 40• do citado artigo, faço saber

que a Camara votou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1. -- Em homenagem ao episodio histori -

co de 29 de Outubro de 1945, em que as gloriosas
Forças Armadas do Paiz, por seus lideres, entre os

quaes sobresele o General Alcio Souto, puzeram

fim ao regime ditatorial que deprlmla o Brasil e os

Bresllalros perante a concíencla democratlca do uni

verso, fica denominada "Praça 29 de Outubro" a

atual "Praça Tenente Leonldas Cabral Herbster".

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em con

trario.
Jaraguá do Sul, 29 de dezembro de 1948

Luiz de Souza
João Lucio da Costa
Oravleno Ttssl

07U2 Almoxarife
1211 Cobrança de Plscellseção
2945 Amporo a Materindade e

Infancia
3303 Professores �ubst!tutos
3421 Biblioteca
8000 Grat, a Eng. aprovação de

plantas
9411 Extra numerario mensalista
9845 Subvenção concedidas por

Lei a diversas instituições

" 4.000,00
" 10.400,00
" 1.000,00

" 1.000,00
6.000,00

" 1.000,00
30.300,00

2%

Lei N.29

Banco Popular e Agricola do Vale do Itajaí
COM AGENCIAS EM: Brusque, Gaspar, Corupá,
Indaial, lblrame, ltoupava, Jaraguá do Sul, Presidente

Getulio, Rio do Testo e Rodeio.

Denomina "Avenida Angelo Piazera'

a atual "Avenida Getulio Vargas".
Eu, Luiz de Souza, Presidente da Camara Mu

nicipal de Jaraguá do Sul, em virtude do disposte
§ 20• do artigo 66 da Lei Organlee dos Muníclplos
do Estado de Santa Catarina, e em obediencia ao

prescrito no § 4°. do clrado artigo, faço saber que f

Camara votou e eu promulgo a seguinte leí:

Art. 1. - Fica denominada "Avenida Angel«
Piazera" a atual "Avenida Getulio Vargas".

Art. 2. - Esta lei enrraré em Vigor na data d,

sua publicação, revogadas as disposições em con

Irario.
Jaraguá do Sul, 29 de dezembro me 1941

Luiz de Souza
João Lucio da Costa
Otaviano Tissi

Industria da Madeiras Janss8�:Sl
. Assembléia Geral Ordinaria

20 Eleição do Conselho Fiscal.

30 Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 30 de Dezembro de 1948.

Carlos Leopoldo ME
Diretor Presidente.

Na sua nove fase de estruturação, sob os moldes

da melhor tecnica bancária, acomodada aos habitos

reglonals de trabalho e produção, cumprimenta todos

seus clientes, quotistas e aos elementos vitais de

Santa Catarina, augurando os melhores votos de

NATAL e ANO NOVO de 1949, quando seus servi

ços estarão de fato guiados go sentido de bem ser

vir aos reais interesses econornícos de seus clientes,
malogrado qualquer campanha de detração por parte
de quem quer que seja.

.

O Banco Popular tem hoje uma realidade a apre

sentar a todos e isso fará desse estabelecimento u

ma tradição honrosa pera todo o Estado de Santa

Catarina, irradiando se do Vale do Italei, .

A Superintendencia
-x-

Apresenta a sua nova tabela de taxas para de

pósitos. a vigorar no novo ano.

CONDIÇOES DOS DEPOSITaS

DEPOSITaS A VISTA

Aviso Previo .

RETIRADAS COM AVISO PREVia DE:

30 dias
60 dias
90 dias
180 dias
Praso Fixo·

De 180 dias
De 160 dias

4,5%
5%

6,5%
6%

6,5%
6,5%

Prazo Fixo - Com renda de juros mensal, com
capitalização ou não dos juros 6%

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::r.:::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZ.&
A.DVOGADO

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

Residencia: Benjamim Const9.nt, 136 - Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MÉDICO

I
Registro CIvIl do l° Distrito !li -

da Comarca Jaraguá do sU1'1 Formado pela Faculdade de Medicina daEstado de Sant� Catarina
_ Universidade de São Paulo.

F
BrasIl. iii

Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de Iaz saber que comparece- III Misericordia de São Pauloram no cartorio exibindo os iii,
-1'-documentos exigidos pe la lei III CLIN'ICA GERAL-CIRURGIA
_atim de se habilitarem para m Partos _ Doenças de Senhoras, Homens - Mol�stias inte�nas Icasai-�e: -- e externas: Pulmões - Coração - Estômago - Fígado - Rins -Exemplo aos nossos e com isto serão honra-: traga consigo os louros III Doenças nervosas _ Sifilis _ Doenças venereas - Doenças da I

dos muito mais.

I
da vitoria. Este. s são nos- Edital n. 2477, de 29-12-48

lili péle
em geral. Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos.Fulebolislas Derrotado o Fluminense sos melhores votos. Helmuth Ehlert e Irm-

III ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. Igard Utech iii
O BOM JOGADOR-SEU DEVER O Fluminense F, C. do I

Ele, brasileiro, solteiro, DI Consultas Diariamente ..m Coropá no utigo
-Jogar sempre honesta- Rio, ora excurcionando I Empale ía'uste enlre lavrador, domiciliado e

I Hospital Efangelico _Ei!
pelo Norte, após ínu-

E d' íd t di t ít
mente Jogar com interes-

meras vitorias, acabou slu anles e resi en e neste .1S nto,

Iii
se e ardor até, o fim do

em Jaraguá-Alto, filho -,"1' HORARIO: DAS 8 Às 12 B DAS 2 Às 6 HORAS �prélío.
' sendo. d�rrotado pelo Baependí de Alberto Ehlert e de

'1: ATENDE OHAMADOS A QUALQUER HORA I
Ferroviário de Fortaleza,

Emma Ehlert. .

Manter seu sangue frio. I t d a OJogar pelo prazer do pe a con agem e zx - No jogo realizado êa. Ela, brasileira, solteira, :.: ÇORUPÁ :-: SANTA CATARINA 1--J'ogo e pelo exito de seu A Argentl'na no Sul Amerl'cano feira ultima entre as e- lavradora, domiciliada eDil '

.

d E t d te' 1!I�1Ei!IiIII!_!!ii!!i!!!I!!EI!!!!EII!!II!!!III!!!!!Ei!!!!Ii!'i!!!!!IiiIIEI�!i!!!!!!I
team. Ser 11m bom A Argentina participa- qurpes os s u an es residente neste distrito,cooperador. rá do proximo Campeo- aspirantes do Baependi, em Jaraguá- Alto filha deObservar escrupulosa- nato Sul, Americano de verificou se um empate Carlos Utech e de Annamente as regas do treí- Futebol a realizar-se em �e. tres tentos

.. Empate Utech. _namento, obedecer as Marçod nOt RiOd· ES1P�erad:se ��:f\�crt�tea��1��� ap�� Edital n. 2478, de 29-12.48ordens de seu mestre, que en ro e u las
á bí Francisco Fodi e Ma-treinador ou capitão. seja solucionada agre·' r ítro,

.

ria Adayr Lenzi.Animar seu quadro ve dos jogadores por-I �rande ou quasi todo
Ele, brasileiro, solteirohonestamente, também tenhos. . brilho da partida, desa-I dí d à

.

pareceu quando desabou lavrador domiciliado eap au Ir os a vers rios
Flavio Cosia vascaino por mais aquela chuva torrencial residente neste distritoquando merecedor�....

d bre nossa cíd d E em Francisco de Paula,
,

Respeitar os J'uizes e e 3 anos so re nossa Cl a e. ramO t
.

FI
.

C d ld 10 d filho de Jacob Fodi e dedemais autoridades e a- eCDlco aVIO Os- ecorrl OS m. quan o
. . .ta do Vasco da Gama Laxixa após unia jogada Rosalia PO!0'Y Fodí

.

ceitar as desisões sem
renovou contrato com o toda pessoal, encaminhou Ela, 1>rasIlelr� �<?ltelra,protesto ou demonstrá-
gremio de S. Januario a esfera ás redes de pro.fessora domlclh.ada e

ção de desagrado.
t d dEsperar que os árbi- por mais tres anos, \ Silva, Cinco minutos a-I residente nes a CI a e.tros sejam rigoroso na B d' p' pós Fredi despachou con- á rua Marechal �eodoro, aepen I e en.

. tra o arco Ferrassa in- da Fonseca, Iílha deaplicação das regras. O. C. A: Baependí es�á felizmente' conseguiu to- Verdi Francisco Lenz� eQuando Perde cogitando a vínda do Já car o couro· marcando de Guilhermina PereiraFelicitar o vencedor. famoso. Perí de
_

Mafra centra. Quasi no fim da Lenzi.reconhecer os seus me-: cogn,?mBlDa�o. ':Let.ao Ser
primeira fase Ämadeu EdI'ta'} nO 2479 de 4-1-49

lt d rano oa InICIa iva por- .

t ..

t "r� �s e apren er 8: cor- tanto" conquis a o prI!Delro en- Hilario Gregolowítzchngir as 'Was propnas Ia- Esperamos agora de to do Baependí, A este
e Catharina Watzk�

lhas tecrãcas.
t d d momento a contagem Ele brasileiro solteiroNão mostrar sua con- lqhue u O· c?i:'ra a �e-l assinalava 2xl para a e- lavrador domiciliado e

t a íedade nem procurar or maneira possrve "

d E t d t Um .

.

r r. .' . afim de ue nossos d'.
'.)

I{}Ulpe
. o� s u an.es. residente neste distrito,[ustilícar com soíísmas

tí t
q

. tento lícito dos Estudan-
em Francisco de Paula '

a derrota. por IS as
b pr�sencl"': tes foi anulado pelo juiz filho de Waldemar Gre'Quando Ganha ;e;ngrr A 0JSt Jogos � nesta prime�ra las.e, apí- golowitzch e de Mari�, Ser generoso e modes- t� :n��ntro as:rfaar: eJe tando

_

um .lmt.peddlmento Kempínsky.W. Nau deve -l.a,z.er alar- 25' que nao exis lU e ma- Ela brasileira solteirame de sua vitoria. proximo. neira alguma. A�s 15�. doméstica domiciliada eO Baependi em Blumenau da fase. secundária vero residente neste distritoIm Tudas as Ocasiões Seguirá hoje a Blume- o terc",�ro tento dos al-
em Jaraguá- Alto filh�Comportar-se de acor- nau a embaixada avi-anil vos. Com ;'X! �o �arca- de Mathias Watzko e de

do com os seus ideais composta de titulare� e dor. o Baependí nao �e- Elisabetha Watzkosuperiores. Não dizer pa- aspírantes. Naquela, cída- Sa?IIDOU lançando-se In- -lavras obcenas. de o Baependi 'everá telfamente. contra a m�- Edital, n.O 2480, de 4-1-49 .
.

Não abaD�onar a par- enfrentar a equipe do ta guarnec�da por Sa�mr. Willy Lemke e Alidatida em dIsputa, antes Bandeirantes, clube este Uma penahdade maXlma Siewert
.

da !inalização. que nos visitou a ;, ou deu o segundo? P?nto pa- Ele, brasileiro, solteiro,Nao ser ator teatral,' 4 meses anteriores. ra o onze alvI-aml. Ape- comerciário, domiciliadO'jogando para ser elogia- Esperamos que o Bae- nas dois minutO's falta- e residente neste distrido pelos espctadores pendi em sua "tournée" vam quando Otacilio co- to, no Rio da Luz,. filhO'(Destes elementos não brou uma falta e assina de Francisco Lernke enos faltam em Jaraguá). lou o terceiro tento. Es- de FrÍeda Kath LemkeNão abusar de sua tava decretado o empa- Ela, brasileira, solteira,construção fisica. te, porém verdadeira- doméstica domiciliada eNão ser desobediente mente injusto. A atuação residente neste distritonem faltoso no cumpri- do árbitro não merece no Rio da Luz, filha demento do dever.
destaque, parece-nos que RicardO' Siewtlrt e deNão fazer apostas de tem poucO' conhecimen- Alma Döge Siewert.dinheiro no seu quadro ; to em matéria de futebol.ou. fazer crer que assim ��'}!i"'� "li As equipes:- Estudantes - Samir,'..&eJa necessário para de- )ili�Jj Ronaldo e Jorge: Souti-monstrar lealdade' ao l A �IFILIS SE APRESENTA SOB nho, Henrique e Odimir;seu clube jlNUMERAS FORMAS. TAIS COMO: Beras Fredi Laxixa GaiaNunca tràtar seus ad- I REUMfl-TISMO e Lic� , ,

ver�ári?s. c?mo inimigos. I ��CpRIO��L:� Baepend( - Silva; FerrassaNao I�J�rIar nem cul- I F iST U L A S e Elpidio; Nivaldo, Otaci-par os JUIzeS pelas der·! Ú -L C E R AS' lio e Antenor' Prada A-t N- f e j E C Z E MAS - "ro as. ao az r cousa madeu Osvaldo Silveiraalguma que seja indigna I 6 ; : � � � �'. e Wun'delich. '

da cavalheiro e de ver-

I'
M A' N C H A Sdadeiro cidadão.

C ft ß Y U nEstes são exemplos "ELIXIR DE NOGUEIRA" Lapis
QAOOS DE PAPEL

, CONHECIDO HÁ 71 ANOS Üque todos os nossos fu-
__
"ENDE-SE EM lÔDA PARTE, n a de boa fabricaçãO'tebolistas dev,em seguir, Gráfica Avenida Ltda. Vende se na Soe. Grafica\ '

------------------------------------�--�------------------------------------------------------------------------------------�"'-C·o-m-p-te-t-o-S-or-ti-m-en-t-o-d-e-Fa-z-e-nd-a-s---A-rm-a·-r-in-h-OS---C-h-a-pé-u""s-R-o-u-pa-,s-Fe-it-a-s,-e-tc.�
CASA TOB IASjA

QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

.

.

A qUE SÓ VE.NDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE. ...

A UNICA QUE NAO TEME CONCURRENCIA .............................-- -------------------------------
A RAINHA DOS ;;:BAIXOS

.

. l\111I81 1t.�I•••11 E E••R.IGII�.ItjAII_IRASIi IIDASII I.�,"II,"
.L J .A R A G tI Á DOS U L Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 SAN T A C A T A R I .N A I

..

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

o [Offl!iO d
-

POOO DOI EIPorll!1
I Direção: de EGON EHMKE

AQS Rubros e Azurras Felicidades para o
Ano Esportivo de 1949

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente: edital que
será publicado pela impren
�a e em cartório onde será
afixado dUl antt" 15 dias. Si
alguem soub�r de algum im
pedimento acuse-o para os
ints legab

IRENE PEDRI, oticial

r-frBQUeZa nerlOla e fIUO��
� (1STISI1 NO HOMEM E BA MULHER)

.

� A quem solicitar, será enviado pelo correio a

1 interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

4 «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clil!iCO e Diétlco.

� Junte ao pedido e-s 10,00 pera as despezas t
} drrígtndo-se a F. S. NEyES. �
1 Caixa Postal,. 2398 --:, Rio de Janeiro - Brasil

����

I-e-ASA DAS TINTAS1'------,------------------------------
A MAIS ANTIGA CAS..A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIALEM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORINO PEIXOTO, 54-58
(SOBRADO erro WAG"lER)

OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automovels etc.
Tintas a'Oleo, e em PÓ,- Alvaiade, Gesso, Zarcão,Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelína
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo pera Soalho, Massa pare Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

•

::li Dr. Renato W"al't9P IIii
.

M É o I C o

IIli CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ::ii Com cursos de aperfeiçoamento no iiii
.

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. iili Dóenças de Senhoras - Partos - Clinica iiii Geral de Adultos e Crianças. iiH Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !!ii TELEfONE N. 3 tili Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii..

::

,.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

lOM8ßIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugq suave e de pronto

eft:ito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONfOR

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

lemedios
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

MINANCORA para (> Seu tilhinho.E um produto dos Laboratorios Minancola
- JOINVILLE-f

I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�UL AMÉRICA
C'APITALIZAÇÃ«(S/A{;
, A MAIS IMPORtANTE COM�ANHIA
'DE CAPITALIZAÇÃO 'DA AM�RICA' DO SUL

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Dezembro 1948
O G B
B L O
VUY
HGA
Z N Y
P J Z

o próximo sorrelo
seré realizado no
dla 31 de [anel ro,

ás 16 horas.

05 portadores dos
títulos em vlgor que
contiverem uma das
cornbinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Informações com

G. R. F I S C B E R
Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIAIOPOLIS

SEDE SOCIAL
lUA DA ALFÄNDEGA, 41·E5Q, QUITANDA

(EdlReI. SIII.lipl

RIO DE JANEIRO

4

IE�ntal� �e Cnt21çal� �e
I8Ielr�ellr({b§ AlUl§Cillltc§
o Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em

Exercicio do Cargo de Juiz de Direito da Comar
ca de Jaragué do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil, na forma da LEI, E. T. C.

FAZ saber a todos os que o presente edital
de citação, com o prazo de trinta (30) dias virem,
ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa,
que, estando-se procedendo ao Inventário dos bens
deixados por falecimento de EMMA HEIN DAUGN,
e tendo sido feita a declaração de herdeiros, na
qual consta as herdeiras de nomes Hilda Daugs,
e Alma Daugs, como ausentas, ambas brasileiras,
solteiras, maiores pelo presente edital. chamo e
cita as ditas herdeiras Hilda e Alma Daugs para
no prazo de trinta (30) dias, se fazerem represen
tar, ou comparecerem a êste Juizo, para afalarem
aos termos de dito inventério, sob as penas da
lei.-E para que chegue a noticia ao conhecimento

. de todos, se passou o presente edital, que será a
fixado ás portas do Edificio do Forum, no lugarde costume e publicado pelo jornal local, "Correio
90 Povo" e Diário Oficial do Estado.e=Dado e pas
sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte
dias do mez de dezembro do ano de mil novecen
tos e quarenta e oito.-Eu, Ney Franco, escrivão,
o subscrevi -(a) Erico Blosfeld.r+Juiz de Paz em
exercicio,-Está conforme o original, do que dou
fé.

Jaraguá do Sul, 20 de dezembro de 1948.
O Escrivão, NEY FRANCO

PORQUE DEVE

FILTRA-SON DA METROPOLE?
l' - Porque: é o substituto eficiente

da antena externa, sendo colocada no inte-

:::•• :i:.
rior do radio em qual quer posição sem

::.'i:mais despezas que o seu custo.
1: 2' - Porque: prolonga a vida do apa-
ii relho, visto que o conserva na temperatura

:::'::.i:i:. normal, evitando graves defeitos, tais como
aqueima de valvulas e transformadores.

:: 3' :- Porque: evita as grandes ampera
i! gens produzidas pelas faiscas e todos os

11 atrictos atmosféricos levando a segurança 1:1::: e a tranquilidade ao lar.

H 4' - Porque: Controla e limpa o som, l!ii proporcionando maior alcance e volume ao

:.:.i:·ii .de uma recepção nitida e isenta. de inter-
ii ferencias estranhas. ii
II 5' - Porque: Faculta a locomoção do ii
i1 aparelho para qualquer compartimento do ii
li predio e para mudanças. ii

ii
6' r: Porque: a ANTENA DA METRO-

i:.·.i.::.i1
POLE E UM FILTRA-SON DE GRANDE EFI-

ii CIENCIA quando ligado em conjunto com á ::
H Antena externa. iili Preço Cr$ 50,00 livre de porte. ii
!! Pedidos a: ii
I! Olympio Leite li
ii Caixa Postal 5351 ::

i! Rio de Janeiro ItI.
::

\�:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::�l

SER USADO O

(!I ta ., "II •
e

lfIi
-- e n .0i!iV4VC V o.. G.. ::vere.. :a c •

ß B R I C ß Dl M O V�! l C ß R PIm R IH IGuilherme A. G. Gaedke & Filhos
,

IRua Marechal Deodoro Fundos

I Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss' ,

I Dormitórios modernos e simples 1b
â. Jogos pare sala

I11 Jogos para cosinha
Guarda roupas colonial

"
Guarda roupas para casal e solteiros
Guarda comida e guarda louças -

•

di Bufes e pentladelras

J" Cadeiras-Mochos-Camiseiros'
Is Camas-Taboas de lavar roupa

I:riifs -. .'--.t....:&tb ."", n 04' ..-IVO Vl"'"11..- , -v.. -- :;.

FREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De ordem do Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que

.

durante o corrente
mês de Janeiro, ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencía. de Co
rupâ, o imposto de

LIf;)ENÇA
(Automoveis, bicic:etas,
motocicletas e carroças).

, Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal
de Jaraguä do Sul,
4 de 1 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

VENDE-SE
Uma mesa para ma

quina, uma mesa (escri
vaninha) uma estante e

uma prensa.
Ver e tratar á Rua

Gumercindo da Silva 393.

Jaraguá do Sul

COllRI CIS,a.
QUEDI DOS CA·

BU!lS E DEMAIS

AtECeRES DO
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Fabrica e Beneficiamento de Moveis

II ASSIl'UTUR! ANUAL II � Espelhos � Vidros para Janelas e O�trós Fins'i1
e-s 35,00, li

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

II DIR. GERENTE II Colchões e Êstrados para Camas, Etc.
n PauUno Pedri II Executa-se serviços de estofamentos em:

� y f;!� trolíos, onibus, automoveis et ú
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Cure seus males e poupe seu m��.���DnZ' '.It':;sbom dinheiro comprando na rS�'&iiLßJJ��ws:;;u�::n'�J
FARMACIA NOVA � SENHORES. ti

de ROBERTO M. BORST � (omercllatIDlte§ e IlIDlallÚl§trllan§�
a que dispõe de maior sortime�-I antes de mandarem elaborar o seusIto na p�aça e oferece .seus arti

I IM • .. IZ' D D'A Dgos a preços vantajosos, m 1IF In S � � V �
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua � ,

queiram consultar I, � A Imex Internacional Lida. ��. I� que sempre será a vossa protetora �
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fL.::.::...������i Dr. Alvaro Batalha -MÉDICo

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA' PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Vende-se oll
aluga-se

Um terreno em Serra
Alta Estação 5.485m2 com Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
plantação, lugar saudavel R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelho
e 5 minutos dlstenre da - R. A lOS X -

nove fabrica de .fiaçã�.
I

Diretor Médieo do Hospital "São José'Tratar com LUIZ Feiler
�

Estrada dos Banhados _,. ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

Serra Alla-Estaçãoo
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Ltda iii "Capsulas Antisesonicas I�

i� M inancora" I
VENDE-SE III Em Todas as Boas Farmacias l�
Yinte e oito mil metr?s i� É um produto dos Labora·torios MINANCORA I

quàdracos de terra, sue ii:1 .' IR
a n,e Marechal Deodoro II -.Toinville - Sta. Catarma- I!t

H I C
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roo

Informações nesta ge
rencla ou él Rua Rio Bran
co 145. ..-;:::::::::�::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i"

Trm�ortauora Jara�um�e II
ii
n
i�
ii
H

HORARIOS ii
JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU li

'.. Partida as 6,25 horas C1hegada as 10 horas ii

III Chegada as 3,45Ah� E N C ;�tida as 12,30 hsoll
\ l�::::::::�::�:::::::::�::::�::���:::�:�::::::::�:::::�:�:::::�::::�:��::=::Jj

----------�----------------------------�_/

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

Jaraguá do Sul á Blumenau

Tomem:
VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUSVINHO CREOSOTADO

"SIL.VEIRA"

Empregado com éIJto nas;

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTAr::O
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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construir uma casa de madeira ém sua propriedade,
em sua propriedade, sita a Estr. Itapocuzlnho. Idem.

1153-Ewaldo Köpp bras. requer licença man
dar construir uma casa de alvenaria em s. proprie
dade, sita a estr, Ribeirão Aurora. Idem.

11M-Neme Antonio Tobies-bras requer licença
pera colocar cortina em frente sua casa comercial,
sita a rua Mal Deodoro da Fonseca, Idem.

1157-Carlos Heldecke bras. requer transf. lmp.
sua um terreno com arêa de lQ2.500 mts2. sito á
Estrad. Tifa Germano, neste Municipio, vendido ao
sr. Ricardo Maas. Idem.

11M-Paulo Lelthold-bres. requer transf. [mp,
de um terreno c. aréa de 150.000 mts2. sito á Estr.
Ribeirão Wendenm, neste Municipio, vendido ao sr.

Iosé Salai. Idem.
1159-Ricardo Maas-bras. requer transf. lmp,

s. um terreno com eréa de 109.038 mts2. slto á estr.
Ribeirão Grande da Luz, nesre Municipio vendido
ao sr. Rudolfo Spredemann. Idem-

1160-Milda Grüetzrnecher-bras. requer transf.
imp. s. um terreno c. aréa de. 100.000 mtsê, sito á
Estr. Irapocú Hansa, nesre Municipio, vendido ao
sr. Arno Grützmacher. Idem.

1161--Carlos Stelmacher-bras. requer transf.
imp. sobre um terreno c. aréa de 225.000 mtsâ, sito
â esrr, jaraguá Alto, neste Municipio, vendido ao sr.

Ignacio ôtetmacher. Idem.
1162-Artur Klug-bras. requer licença p. colo

car uma teboleta com os seguintes dizeres: Calça
dos de todos os tipos pelos menores preços vende.n
se aqui; em frente ao s, estabelecimento comercial
sito á rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.

1163-Abilio Gadortl bras. requer transf. lrnp.
s. um carro de lavoura, vendido a Vva: Pia Demathé.
Idem.

1164-Alfredo Horn-bras. requer licença pare
estabelecer-se com uma Alfaiataria á Estrada Estra-
da ltapocuzlnho, Idem.

.

I1f"5-Mauricio de Góeef'llho-bras transf. irnp.
s. um terreno com aréa de 2.616 mts2. sito ii Estr.
lrapocú, neste Munlclpío, vendido a snra. Frieda
Walz Künze. Idem.

,1166-Alfonso Becker, bras. requer transf. lmp,
s. uma Alfaiataria, vendido a Arnoldo Strelow, sito
á rua Mar. Deodoro da Fonseca. Idem.

1167-Angelo Pereíra-bras. requer. trans�.
s. um terreno c. aréa de 1.500 mts2. SItO a

Quintino Bocaiuva, nesta cidade, vendido ao

Mauricio de Góes Filho. Idem.
116R-Werner Gosch bras. requer baixa ímp. s.

um automovel vendido para fora do Municipio Idem.
1169-lndustria de Calçados Gosch Irmãos S.A,

firma bras. requer baixa imp. de loja de secos e mo
lhados, fazendas e armarinhos. Idem.

1170-Minna Gütz·bras. requer transf. imp, s.

um terreno c. aréa de 28.450 mts2. sito á Bstr. Ribei
rão Grande da Luz, neste Municipio, vendido a Ru
dolfo Spredemann. Idem.

1171-Clemente Barato bras. requer licença pa
ra mandar executélr pintura ê pequenos reparos em
s. casa sito á rua Domingos R. da Nova. Idem.

1173-Herbert Rahn bras. requer transt. imp. s.
um terreno c. aréa de 119. 007 mts2. sito á Estrada
Ribeirão Vitoria, neste Municipio, vendido a Erich
Kressin. Idem .

1174-Gilio Antonio Clarim Lenzi bras. requer Acham'-se â disposição dos senhores acionis-
transf. imp. s. um terreno c. area de 17.945 mts2. tas no escritorio desta sociedade, os documentos
sito á Bstr. Ribeirão Graode, neste Municipio, ad-' a que se refere o artigo nO. 99 do decreto-lei
quirido de joão Benjamin ·Dana. Idem

. no. 2.627 de Setembro de 1940.
1175 - Rita Shhiochet bras. requer transf, Imp,

s. um carro de lavoura, vendido ao sr. Daneil Pres- Jaraguâ do Sul, 15 de Dezembro de 1948.
tini. Idem

1l79-Mauricio. de Góes Filho-bras, requer li
cença mandar construir uma casa de madeira em s.

propriedade sita a rua Quint;no Boc�iuva. Ide!ll
, 1182-Francisco Pangratz bras. requer hcença

para mandar constrnir uma casa de madeira em s.

propriedade sita a Ertr, Vila Nova. Idem
.

1183-Augusto Ribeiro bras. requer IIcenç� De ordem do sr. Delegado Regional do Impos-mandar construir uma casa de madeira em s. propn-
to de Renda, neste Estado, fica intimada a compaedade sita á Estr. I'Iha da Figueira. Idem

.

recer a esta Delegacia Regional, no prazo de 30 dias1184-Carlos Heinzle-bras. requer licença man-
a firma MUELLER & CIA. LTOA. de Jaraguá dodar construir um mausoléo na sepultura dé

.

Ruth
Sul, ou o seu reponsavzl. afim de regularizar a suaHein, inhumada no cemitério Municipal desta cida-

de Idem situação quanto ao IMPOSTO DE LUCROS EXTRA
1185-Carlos Heinzle-bras. requer licença para ORDINARIOS do exercicio de 1945.

mandar construir um mansoleo na sepultura de Ruth D.R.I.R. em" Florianopolis, 8 de Dezembro de 1948
Hein, inhumada no cemiterio Municipal desta cidade

AS.) THOMAZ CHAVES- CABRALIdem

rr�f�itura Municmal rr� Jara�uá nO �ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

1128-Eugenio Kühl, transf. lmp, terreno com

aréa de 62.590 mrsã, sito á estr, Rio Novo. distrito
Oorupé, vendido a Ewaldo Hersten�tein. Idem.

1129 - Ioão ßenkherdt, transf. imp. terreno cl
,aréa de 13.950 mtsä. sito á estr. Pedra d'
Amolar, distrito Corupá, adquirido de Luiz, Feiler.
Idem.

1130-Leonardo Vitazik, transf. imp. terreno cl
aréa de 62.500 mts2. sito a esrr, ßon-plendr, distrito
Corupá, adquirido de Paulo Keesemodel. Idem,

1131-Estefano. Zipf, transf. imp. terrena cl arée
de 132.750 sito a Eslr. Rio Novo, distrito Corupá,
adqulrído de Carlos Wengrath. Idem.

1132-Ricardo Reinhold, transf. lmp, terreno cl
aréa de 296.000 mts2. sito a Estr, Rio Paulo, distri
to Corupá, vendido a Eduardo Biernaski. Idem.

11õõ-Dejame Barbosa, licença para estabelecer-
se com com Oficina, a rua Nereu Ramos, distrito
Corupá. Idem.

1134-Miguel Lehnerr, transf. lmp. terreno e

casa sito a rua 7 de Setembro, na vila de Corupá,
adquirido de Crlspírn M. Souza e Maria Lourdes
Budal. Idem.

1135-Henrique Kruger junior, transf. imp. ter
reno com aréa de 120.950 mts2 sito â Estr. Rio No
vo distrito Corupá, adquirido de Ewaldo Greffim.
Idem'

1136-Walter Ienssen, alvará de heblre-se pera
sua casa sito a Av. Getulio Vargas; rr 220. Idem.

1137-Espresso Ieraguaense. requer licença pa-
ra colocar tebolera de. madeira na casa onde está
instalado a Agencia da Firma. Idem.

.

113S-Antonio A. Schmidt, baixa ímp. s. ca

minhão de cargo, vendido para fora do Munlcipio.
Idem.

1139-Leopoldo Karsten, Iransf. lmp, caminhão
de peseagelros, vendido para Helmuth Hanssen.
dem.

1140--josé Garcia, baixa írnp. si umcarro de
lavoura vendido pera fora do Municipio. Idem.

1141-Afonso Oestreich, transf. lmp, terreno cf
aréa de 1 t 4.000 mts2. sito a eslr. Garibaldi, . vendi
do a Werner Klein. Idem.

1142-0vidio Dellagnello, transt: imp. terreno
cl aréa de 26.010 mts2. sito estr. Retorcida. vendido
a Brigida Ferrazza. Idem.

1143 -Ovidio Dellagnello, transf. imp. terreno
cl aréa de 72.000 mts2. sito a Estr. Retorcida, .

ven-
dido a .João Hilõrio e Alecip .F�rrazza. Idem.

.

1143-�Ovidio Dellagnello, transf. imp. t!rreno
cf aréa de 72.000 mts2. sito a Estr. Retorcida, ven
d-i-Wo a João Hilario e Alecio. Ferrazza. Idem.

1144 Helmuth Hasse, trannsf. imp. terreno cl
aréa de aréa de 10000 mts2. sito á Estr. jaraguá
Esquerdo, vendido a Leopoldo Karsten.IJem.

1445-Guilherme Corisch, fransf. imp. terreno
c] aréa de 238,000 mts2. sito á Estr. Rib. Grande
do Norte, vendido a Alfredo Rusch. Idem.

1146 -- Frederico' Bartei, licença mandélr construir
um mausoléo nd sepultura de Loni Léa Krüger, inhu
niado no cemitério municipal, nesta cidade.

1147-Rudolfo Klilzke.licença mandar construir
um' mausoleo na sepultura de Berta Beirne, inhuma
do no cemitério municipal' desta cidade. Idem.

1148-Alvido Müller, requer baixa imp. s. ca-
minhonete. Idem.

1149-�edro F. Freiberger. requer baixa imp. s.
um carro de lavoura. Idem.

IH>o-Albino Zanghelini, requer baixa imp. s.

açougue não dia rio. Idem.
1151-Antonio Klein, transf. imp. terreno c. a

réa de 52.759 mts2. sito a Estr. da Figueira, vendi
do a Jorge Marangoni. Idem.

1156-Leopoldo Karsten & Cia, baixa imp. s.

Empreza de Transporte, estabelecido a rua Mal.
Deodoro da Fonseca, Idem.

1074-Leopoldo Panstein-br�s. requer licença
construir casa de madeira em s. propriedade, á Es
trada jaraguá Garibaldi, Como Requer.

1075-HeJmuth Hasse-bras. ('equer licença cons-
truir chiqueiro na propriedade de Guilherme jarck,
sita á D. Pedro lI-Idem.

1080 -Ignacio Leutprecht bras. requer licençü
executar diversos reparos e pintura, em sua casa, sita
á rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem. ,.

l113-Circo Teatro Biduca-Iicença para estabe
lecer·se com Circo e teatro, na rua Padre Franken,
nesta cidade. Idem

t115-Jorge Marangoni bras. requer licença
mandar construir uma casa de alvenaria de tijolos
á Estr. Ilha da Figueira. Idem.

1116-Bernardo Schmidt-bras.· requer licença
mandar construir casa de madeira, sito ii estr. lara
guâ Esquerdo, em' s. propriedade. Idem.

1117-Rodolfo Carlos Eggers junior bras.. re
quer licença mandar construir uma caSD de madeira,
em s. propriedade sito a estrada Isabel, distrito Co-
fupá. Idem.

.

1118-Edgar Maul-bras. requer licença mandar
construir uma casa de madeira na Av. Getulio Varo
gas, distrito de Corupá, nos fundos de s. propriedade. Idem.

1122-Manoel Corrêa-bras. ,requer licença man
d�r COnstruir uma casa de madeira, sita â Estr. Caminho PequenO, disTrito Corupa. Idem.

1152-Bruno Mahs bras. requer licença mandar

1187-Edica Dorotéa Müller Hermann bras.
requer licença para mandar fazer uma cêrca de sa!'
rafos em frente de s. propriedade, sito a rua CeI.
Procopio Gomes de Oliveira. Idem

l1S8-Alfredo Mohr':'bras. requer licença mandar
construir um portão em s. propriedade á rua Mar,
Deodoro da Fonseca.

1189-Erwino Reinhold bras. requer licença
mandar construir uma cêrca de sarrafos em s. pro
priedade á rua' Mar. Deodoro da Fonseca. Ide,!!

1189-Erwino Relnhold
.

bras. requer lIcença
mandar construir uma cêrca de sarrafos em s. pro
priedade a rua Preso Epitacio pessôa. Idem.

1190-Mano�1 Marques-bras. requer b�ixa dos
iwp. S. casa de Genêros alimenticios, sito a Estra.
jarllguá. Idem.

Secretária da 'Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul em 30 de 'Outubro de 1948.

MANOEL L. SILVA. Secretário

CABELOS BRANCOS
-

Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de prata
Em poucos días de uso o 01eo Mac Bir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo Mac
Bir não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura. Vegetal e perfumado. Comb�e
a caspa e detem a queda dos cabelos. Nao
prejudica a permanente. À venda nas. farma
elas drogarias e perfumarias do ßresll. Aren
dem�s pelo ReembolSO Postal, vidro Cr$ 25,00,

livre de porre.
Pedidos ii Caixa Postal, 4.272 - Rio, de janeiro-D.F.
REMETA.NOS O COUPÄO ABAIXO

Caixa Postal, 4.272 - Rio de janeiro - D. F.

Queiram remeter-me pelo Reembolso Postal, via co

mum. livre de porre, ......... vidro ... do Oleo Mac Bir

Nome
_

_ , ,

R No
..ua ..

Cidade
.

..
_ .

Estado .

CP-l-JSC

.In�usfiil e Comercio W. Weege u
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇãO
São convocados os senhores soclos desta

,
so

ciedade para a Assembleia Geral Ordinária, a rea

imp. llsar-se no dia 31 de Janeiro de 1949, 10 horas, em
rua 'Barra do Rio Cerro, afim de deliberarem sobre a se
sr. guinte ordem do dia:

I-Aprovação do Balanço'e contas elo exerci-
cio de 1948.

II _. Eleição do Conselho Fiscal
III-Àssuntos de iuferesse da sociedade.
NOTA. Acham se a disposição dos snrs. acio

nistas os documentos (I que se refere o artigo 99, do
Decreto-lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Barra do Rio Cerro (Jaraguá do Sul,) 29 de De
zembro de 194R.

WOLFGANG WEEGE-Dir. Presidente

Carlos Leopoldo Mey
Diretor-Presidente

EDITAL
,I •

Chefe da Sc. Trib: e Fisc. Thomaz Chaves Cabra

[OßOOl!i1Clio
(Para o dia 23 de Janeiro de 1949)

De ordem do sr. Presidente da Associação
Rural de Jaraguá do Sul, e de conformidade corn_
o artigo 33, parágrafo único dos Estatutos, convo
(lO os senhores Associados para a Assembléia Ge
ral Extraordinária a realizar-se no dia 23 de JA
NEIRO de 1949, ás 10 horas, na séde da Asgocia
ção a-fim-de deliberar sôbre a seguinte ordem:

1.- Relatório da Associação.
II.- Prestação de contas.

III.- Assuntos diversps.
MANOEL LUIZ DA SILVA

I. Secretário da Associação.

•
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Dr. Rubens A. Romãs
Dia 5 do corrente regia
teu-se o aniversario na

talício do jornalista Ru
bens de Arruda Ramos.
Ao aniversariante, "que
brilhantemente dirige o

nosso colega "O Estado",
de Florianopolis, os nos

sos votos de felicidades.
CASAMENTOS

T,llfa em larag·ua' Instituto Brasileiro Looets Luiz F. Zattllr, residente' Realizaram-se hontem
..,J em Curitiba. na sala das audiencias os

O
de Geografia e

ANIVERSARIOS
- D. ia 15 o Snr. 'ritó seguintes casamentos:

que aconselha a dr. Alvaro Batalha, diretor E"
.

S h "d
.

- ,
statistíoa -Hontem festejou seu 75 anos esp�zun e a Sra. Dna, Henrique c ro er com

do hospital Sao Jose '. . de preciosa existencia a snra, Maria esposa do Snr. a Srta. Anna Hafermann;
'. Agencia MUDlCIpal de Da. Maria Nicoluzzi esposa do Germano dos Santos pro- e Antonio Delvatin com

A. �e�a reínante no subindo chegando até 40
E t tísti

. snr. Leno Nicoluzzi. fessor em Rio da Luz. a Brna. Frid'a Níels.
mumctpío, trouxe-nos e 41 graus, é o 1. septe- s a ístíea

Faz anos hoje a Srta.

���������agr���t�o��: �ia:J�' g:PeO;t�;:�e�li�r� JARAGUÁ DO· SUL Asta Suner:. �-.=-=-=-=-=-::I-I-IC-=-=-=-=-=-.-I.;;;;;•..!..;;;;;;;�.;::::��-;.
ra no municipio - a fébre e convalecença: 5 h C

",.

- A.m.anha passa a d�ta

�. =�tifoide r.. d t
en ores omeraortos natalioia do nosso armgo MUDA 5• ß uma oença con a-

M
.

N' I'
.

Em compartimento íso- giosa, de maneíras que Conforme vos fôra notí- arw. wo Im.
.

.

lado do hospital local deve-se evitar o contao- cíado pela Circular 606,
- DIa 11 o Sr. Paulo

F R U T I F E R ti S E O R N A mi E N T A I S

�
estão em 'tratamento cer- to com um tíríco, assim de 18 de setembro de RuysaI!l .

ca de 10 doentes ataca- como a ingestão de subs- 1948, do Instituto de -: D�a 12 o Jovem Ar-

D Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei-
dos desse mal. tancias contaminadas ou Aposentadoria e Pensões cadio fI!ho do Bnr. Ro-

ras, Jaboticabeiras, etc, _ Roseiras, Dahlías,
Tratando-se de doen- suspeitas. dos Comerciários, está dolfo FIscher.

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

ça de caráter contagio- O meio maís seguro se realizando neste enos - Dia 13 o Snr. Verdi

�sa, fomos ouvir ao sr. de prevenir-se contra tal demais Municipios o le- Fra_ncisco �enzi, fuuci�· Pe�am Catalogo Ilnstrado

•

dr. Alvaro Batalha, aba- doença, é a vacinação, vantamento do Censo dos narro Publico da Prefei-
C á

lisado clinico, diretor do que pode ser por via Comerciários. sendo es- tura Municipal e a meni- LEOPOLDO' SEIDEL - orup

hospítal São José. oral ou parenteral". ta Agência encarregada na Lilia filhinha do Snr...i••==-•••==:::::::.* .11I1I==::::I.114t::==•••===-
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Gentilmente recebidos, Informou-nos ainda o do referido acima.

deu-nos aquele medico, Dr. Batalha que até

on-I
Assim é que hoje de

.para transmitir ao públí- tem, nenhum novo caso posse das fichas para o

co! as informações se havia sido registado, o devido preenchimento
guíntes: que parece ter entrado apraz me cientificar-vos
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"O tifo (febre tifoide), em declínio a epidemia, que devereis procurá-Ias
e uma doença infecto- Aconselha o medico até o dia 15 do corrente,
contagiosa, septícemíca, as seguintes medidas día este em que termina
cujo responsavel é um preventivas: rä .o prazo -para as devi-
um bacilo, que tem o l' - VACINAÇÃO; das íntormaçõss, asquais A t.'- de Sabado _ 15 de Janeiro
nome de seu descobri- 2' - Ingerir sõmente, á- deverão ser encaminha-

. par r
dor, Ebérth, dai o nome gua fervida; das ao IAPe, por inter-
de bacilo dê Eberth. 3' - Idem leite fervido; médio também desta
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É pelas vias digestivas 4' - E-vitar comer ver- Agência. Dm a InDO o nlreD� pr�ncipalmente pelo ?u�as e frutos crús; -em
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Cordialmente. lJ IIlJlJ O, U . lJ
íntestíno que este baeílo último caso, lavá-los pré-
penetrg no organismo via e abundantemente ARMANQO TARANTO .

chegando ao contact� com água fervida;
,

I Agente Municipal de Um filme inolvidavl ! ! J,
da mucosa' intestinal 6' - Devem merecer, I E'

.

vehiculado pela agua ou especial atenção os re
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statístíca

De interesse para todos!
por outras substancias frescos e sorvetes. É que
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alimentares. a' baixa temperatura é �

O inicio é insidioso e ötíma conservadora dos l--------IEEE! Uma obra da eine-

lento, os doentes queí- germes. Se esses refri·
xam-se de uma sensação gerantes forem manípu
de fadiga e lassidão. A lados com água fervida
boca torna-sé amarga e não há o que temer.
pastosa. a lingua cobre- 6. - Lavar cuidadosa
se de saburra. Ha sem- mente as mãos antes da
pre esplenomegalia. Dia ingestão de quaisquer
a dia a temperatura vai alimentos.
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Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturell

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral,

Assembleia Geral da Socie
dade «ês Rios do Norte'

São convidados os senhores socios para a assem

bleia geral á realizar-se no dia 9 do corrente,' as
15 horas, na séde social, afim de deliberarem so

bre a seguinte ordem do dia:
1) Reestruturação da Socidade.
2) Eleição da Diretoria.
S) Assuntos Gerais.

A Diretoria Provisória

Jaraguá do Sul, 2 de Janeiro de 1949 =- ......

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Nota: Ficam suspensas todas as entradas de favores para este filme.

HA CANÇÃO DE BERNADETE" será exibido em tres (3) dias

consecutivos, para que todos tenham oportunidade

de assistir este maravilhoso filme.

Avenida Getulio Vargas N_ 220

(Vizinho do Escritorio da Auto Viação Catarinense

e o despachante Snr. Walter Janss�n)
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contem uma inesquecivel mensagem para o mundo.!!!
Uma das novelas mais interessante,

agera transformada num grande Filme! I !
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ENTRADAS: Cr$ 5,00 e Cr$ 2,50 mais os impostos de 20%
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PARA fERIDAS,
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ESPINHAS, ETC.
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