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tunidade de a.conlpanb,à� .'<,

de perto o Qrabijho d:�
seus auxílíarês � q'@jS
efetuaram afgu�as
sões. Observöu Iam

.

aquela alta '- autori�
os meios usades pelos'"
bicheiros para fugirem
ao flagrante, ou sejam
engulir as listas, o ref�-
gio nas fortalezas. O tí
tular da Delegacia de
Costumes e Diversões,
acompanhado de dois de
tetives, dirigiu-se para; a
rua Botucatú onde exis-

tia uma fortaleza no pré-
'. . . . dio de numero 193. Foram

mos elarante os pseudo- Em círculos otícíaís em àpreendfnes mais de tresarautos da paz, bem co- Roma, declara-se que o mil listas do denominado
mo o grave pecado que fechamento dos consula- "jogo de bicho".existe na cooperação dos soviéticos na Italía é -x-com os inimigos da Pá- uma "medida óbvia", No Rio de Janeiro játria e da religião.

..

tendante a impedir a foi elaborado o programaNó capitulo" Aos Ho- abertura de consulados
para os festejos do día

mens de Bem ", que é o italianos na Russía., Um do trabalho.j] No Teatrofinal, D. Jaime Camara, porta vo� do. Ministério Municipal será organizaapos renovar sua efetuo- do Exteríor disse que a da uma sessão solene,sa 'saudação de Páscoa, URSS fez a mesma cou- discursando () Presidentedirige um apelo a todos sa com outras nações Dutra que abordará im
os homens de bem que ocidentais que pediram portantes assuntos de inhabitam a terra abençoa- a abertura de consula- toresse nacional.da pelo Cruzeiro do Sul. dos na União Soviética.

._ x-Este apelo se resume em
, �.

-X-
. Em Salta na Argentinanão transigir com os co- Em Londres, o Partido

estão interrompidas asmunistas, pois quem tal C0I?-servaß0r.: proclama comunicações telegrátífizer, tornar-se-á eumplí- mais -yltorlas sob.re_ o
cas e telefonicas. Os conce de futuras desgraças Tra�a�hIs.ta, nas eleíções Ilítos ocorridos naquelaem nossa extremecida mumcipars da Inglaterra cidade ocuparam as pa-Pàtría. e Pais de Gales, Um�en- ginas da "La Prensa" eE continua: tor c_ons�rvador dísse
do "La Nacional", tendo"Não transigir, pois que que o partido aumentou
o primeiro anunciadoo perigo é co�um, tam de 43 seus lugares em
que houve quatro mor:"b�m co�!l� seja a.rep,!l- 21 conselhos: Na semana
tos e 31 feridos, enquansao ao lDl�IgO. Foílassím p3;ss_ada realísaram-se e-
to que o-segundo diz queque o Brasil��ecedeu �f!l .lelç�e� p�ra 61 co_nselhos morreram 3 pessoas eto�as as ocasroes que I.DI- mumorpais. Re:PlIcou um
26 ficaram gravementemigos externos des.afl.a mentor trabalhista que os
feridas Espera-se um coram nossa fé e patríotís- conservadores só ganha- municado oficial quantomo.

. ,

ram �7 lugares, e que aos mortos e feridos.."�ão transígír é, �o algarismos representam -X-,mimno, retrair-se e nao os resuItados de somen-
Atendendo ao convitepres�ar concurso aos co- te 18 condados.

do governo norte amerí-munístas -X-
cano o sr Eduardo Go-"Não transigir é des- No Bairro de Grajaü !. .'

d
._solenidade� pascais, al- víar das atividades co- no Rio de Janeiro, o dia mes seg��u �1 av�� n�m�jaJldo-vo�.J! �! - e:e -&\lD.i.stas 6S'.....;.,gcautoB e de ontem roi-aziago. para"Ál manhalaaemor:n�o-seCrIsto, � UDICO autor ua ingênuos. os bicheiros, pois contra e ,

'_verdadeIra paz. Bem ad- "Não transigir e aler- eles desenvolveu a poli. âm observ�çoel� �a zogavertiu Jesus que não a tar em tempo é dar 0- cia uma autentica "bli- e. o�upaçao a la a. e
dava a se�elha.nça do portunamente o brado de tzkríeg", em varios pon. fOIS Irá: r�ançail�âlamundo,senaQ mUI dlversa- alarme: tos da cidade. Talvez es-

erra e
_

S a os DI os.
mente: "Deixo-vos a P�z. "Não transigir é ainda sa grande ofensiva tinha

.

. X-
.dou-vos a minha paz; nao negar absolutamente os sido um reflexo do tra- 'FOI apurado de que o
vo-la dou como o dá o votos do eleitores a can- balho que- teve o gene- sr. �rado Kelly, c�mfemundo". didatos apoiados pelo co- ral Lima de Cmoara, in- renCIOU com o �reslden-E continua a Pastoral: munismo.

. .' do pessoalmente a rua, te Dutra, maDIfest�ndo'E lastimavel que, u- "É preciso I Deus o no dia anterior, verificar que a UDN e�t� !lDlda e
.surpando titulos e ben� -

quer! o andamento d� campa pronta' para InICIar o.s,
. merencia da paz, haja "Deus nos d-ê, a nós nha contra o jogo do bio trabalhos para o..encaml
quem se ar'vore em pro- 'todos It. sua verdadeira oho. Nesta-ocasião, o che- nhamento

_

do problemam�tor da "paz" ef!l co�· paz." fe da Policia teve opor- da ��cessaö dentr? .

do
gressos, de onde e baDI- eSpI�Ito .

do acordo mter� ,

do Jesus Cristo, o autor partIdàrlO. O chefe doda verdadeira paz entre , •
-

,
/

N "d d
governo, depois de se

os home.ns. E ma!s lasti- A Imlgraça-o I uma eClS'SI a I d.eClar.�r s�tisfeito .com amavel amQa o fato de
comumcaçao, adIantouhaver quem se alaparde'

,

I
que na volta dos Estadossob pele de'mansas ove- Não é possivel negar- foram OS imigrantes es- Uilidos. e.stimaria enconlhas, para assim 'desfral- se a necessidade da imi- ,trangeiros. num sistemà trar formadoo um ambidar a bandeirã branca, gração a fil,ll de se mo- unitário de -área cultiva- ente favorável para oescondendo a vermelha dificar os quadros demo- da, q.ue d.-eram ao Brasil

I entendime.nto
dos partique pretendem implantar gráficos do nosso pais, uma das maiores organi- dos. O presidente da

em todos os quadrantes ,com seu fmenso territó- zações agricolas do uni- UDN, em seguida. ob@erda terra. Quem não des- 'rio, onde falta tudo, do verso. com a lavoura do vou que após os côntac.cobrir, de inicio, a mano- transporte ao braço hu- café. tos iniciais com o sr. Ne.tira desses agitadores mano. Se não quisesse Ainda agora, quando a reu Ramos, vai se enten
mundiais, que se dão co- manusear ..o-farto mate Comis�ão Mista�Brasil-O der com o sr. Artur
mo pacifico e pacifica- rial que e�iste sôbre o IR, em notavel trabalho Bernardes.
dores, serà capaz de assunto, bastaria o sim, de valor economico e -x-
prestar seu leal mas' in- pIes bom senso para de- social, vem encaminhan- Em Manaus ocorreu a
genuo concurso a implan- monstra:r ,a ,carência que do para. o Brasil, em altas horas da noite umtaçao de uma paz calcu- apontamos. . contingentes de dois mil tremor de terra e só foilada e simulada e, se e: Acontece popem que a mensais, {}�rca de trinta notado por poucas pes�les chegassem a domi-. cristalização dê uma mil imigrantes,não se per- soas. Este acontecimen
nar, paz tambem forçada mentalidade que vem da cebe aquele entusiasmo to foi rapido e não sedurante imposta, como já- preagem dü indio e da quedeveria existir por tal verificaram consequencio sentem algumas infeli- escravatura do negro é cometimento.'Indiferença as.
zes naç.ões cur�peias.. poucó propic�à á MAm· e até, ·por. incrível que"A fIrn de com talS preensão da transceden- pareça, uma carta baI
"pacifistas" jamais coo· cia do problema imigra- burdia de informações
perarem os catolicos tório, e perturba, por ve- emanadas de órgãos que
nem os demais brasilei- zes

.

o desenvolvimento deveriam colabÓrar na i
ros de boa tempera e al- . nat�ral do senso lõgico. niciativa. dificultando o
to quilate aqui den.uncia- .

Dai as atitudes como a amplo movimento de di
dos que pensam ser exa· vulgação de fato tão pro
gerada a capacidade do missor, nos Ifaz descrer
territorio nacional, assim da compreensão do ver
como o negativismo des- dadeiro valor que repre
trutivo de outros, que senta para o pais, a vin.
julgam resolver-s� .o pro- da de imigrantes, cujos
blema com a simples indices quer de sauQ.e,
transferencia de flagela- quer tecnicos, os colo
dos de uma região para ca muito acima dos que
outra, esquecendo-se que até então tinhamos race-

D. Jaime Camara diri
giu importante Pastoral
ao cléro e catolicos do
Brasil, no- domingo da
Páscoa.
Em sua mensagem. o

arcebispo do Rio de Ja
neiro Iocalísou especial.
ment� o problema da
paz:

., e com esta que a

vós nos dirigimos, pre
zados Cooperadores e

caríssimos Filhos, nestas

�ota� & �otwia�
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A Pasterat de D. 'Jaime�� ••••-:;: o:.. ••••••••••�••-m..�� :

l! A data de hole, 21 de Abril, assinala a[! passagem de um dos grendes acontecimentos

I!
da nossa Historia Pátria, feito �ue marcou. o :

: ínícle de uma nove etapa. ne VIda da nacio- '

: nalidade.
! E' que na datá em questão, há 157 anos
: passados, morria no famoso campo da Lern- :
! padosa o bravo alferes de milicia Joaquim'
: José da Silva Xavier, mals conhecido por:: Tiradentes. •

: À morte desse magnifico rebento da terra .

! brasileira foi por enforcamento, e seu uni,co !'= crime foí o de aspirar uma Pátria livre, grande :
= e cheia de prestiglo no conceito' Jas nações �::�! clvlllsedas. Seu sangue. sangue de herói

�= porque de um dos prlmelros mártires da

nos::::,'::=j! se liberdade, tingiu e encharcou este, sólo
� que pisamos.

. . .Os seus lnlmlgos - dentre os quais SII
! verto dos Reis avultou, encarnando a figura
: da suprema degradação humana -

consegui-:=::}•

tarn concretlsar assim, seus terrlflcantes dese-
! los de afogar' em sangue o primeiro grito de
: liberdade que ecoou por este Brasil em fora;:: mas por outro lado, adjudicaram pera St o :: díreito ce infamanté - pécha de inconfidentes, :
� com a qual tngresseretn em nossa Historte. :

:
'

Mas como o ideal de liberdade no ho
= mem data de milênios e é eterno como eterno
: é o curso das estreles, o velho sonho acelen-
rado por Tiradentes não morreu e voltou a

}�. germinar e empolar novos cérebros e venceu
t. um dla, tornando-se nessa realidade grandiosa

I
! que hoje presenciamos, com um Brasil llvre,

:.:::::
: grande e desfrurendo de um leger de honra.
:- no seio dos dêfiTals' 'povüs ctvtllsados do
: Globü. �

� Entretanto, e comü dolorosa e triste irü·
: nia dü destinü, achamo-nosl hOje, qUíJndü re-

:1! lembramos a memüria sagrada e imortal do!
: protü-marlir, frente á frente de um novo e:
: pretenso casü de esmagamento da nossa li- :
! berdade E' que novos brasilelros� por, J4d.Q. � .

.: indignos dêsse nome; novos e sinistros Silve- :�
�. rios dos Reis, d�sejam sacrificar a liberdade B
• de nüssa Pátria, cimentada com o. sangue ge- :
: neroso de -Tiradentes, em holücaustü á uma:
: ideologia estranha" e tão deformada que de I
: modo algum püderá se amoldar. aQ 'nossü �: temperamento de

-

povo bom e sobretudo:
: cristão. :
: Mas não impürtam as desgraças do mo-

.

: mentü. A mürte de Tiradentes é a voz

estri_.:::.:'::"j; durante de um clarim, é uma alvorada e toque
: de reunir, é um símbolü e uma epopeia qUl
: viverá por todo o sempre na men_te e no .,-co-

: ração de tüdos quantos amam a liberdade, de
: todos quantos adoram a prüpria P\'itria. Nãü
: será' a vQntade de uns poucos de brasileiros'
desfibrados que há de marear a beleza do s.o-

• nho de Tiradentes.
� E assim, dentrü em pouco havemos de
: saudar a queda fragorosa dos que pretendem Ji sacrifirar a liberdade dü mundo e da nossa �;_ Pátria, da mesma fürma como hoje homena-'
: geamüs a

...memoria glüriosa dü prüto-marlir
: da nüssa liberdade.
� Jaraguá do Sul, 21/4/MI..

.

:: ....*.i*••"..-:.•••• �••••••
,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

Instalüu-se co'm as so- Bulcão Viana, Braz Alvezlenidades de estilü a As- e José Maria Cardosü da
,sembIéia Legislativa, _ em Veiga, para aCQJDpanha--

sua 3a. legislatura. rem ,ao recintü o sr. go-Cüm li presença do sr. vernador José Boabaid,Desembargadür Urbano que se encontrava na.. se-
Sales Presidente dü Tribu- cretaria da Casa.
nal de Apettíção e demais O sr. governador em
autoridades, .o sr. deputa-, exerciciü, leu .o preambulodo Rui F'euêrschliette, vicé- da mensagem dos traba
presidente declarüu aberta lhos do Executivo em 1948
a' sessãü, sendü' . lida tendo depois se retirado
a �ta de segunda com as mesmas formali
se�ao preparatória, que dades, tendo uma compafOI aprovada. .' nhUI da Fürça Policial
L.ügo em seguida (oram prestado continencia.

desl�n��os .os sors, de-. Lügo depois foi el1cer�puta(fos �unes Varela rada a sessãü.

Assembléia Legislativa

Na sessãü seguinte fo
ram eleitas a Comissão
Permanentes e as diver
sas comissões previstas
do regimentü internü pas
sando então .o legislativo
cafarinense a trabalhar
normalrneijfe.

bido.
Uma coisa é. positiva:

a imigração e uma neces·

sid�de. Uma.necessidade
u'l'gente e que precisa
ser atendida. E a rara

oportuni(lade que se nos
oferece dever ser entu
siasticamente recebida,
I\ssim como ultrapassa
düs todo& os obstàculos
que se lhe oponham impa
trioticamente pela igno
rância de suas verdadei�
ras finalidades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rr�f�itura MuniGi�al a� Jara�uá aO �ul
...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.\

fr v. S. já possue seguro de acldenre pessoal??? 11
ll Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã i!
H poderá ser tarde demals II . . . ii
ii Preencha o coupon abaixo e peça infO(mações!! O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

H sern compromisso á G. RODOLFO FISCHER ii da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de Santa
..

.. Catarina, Brasil, ne forma da Lei, etc.
H (Seguros em Geral) C. Postal,67 - Jaraguá do Sul. li FAZ saber a todos os que o presente edital de

ii . ii citação, com o prazo de trinta (30) dies, virem, ..u dele

li Nome pol' extenso _ __ -............ II conhecimento tiverem, ou inreressar pösse, que, es-

idade Residencia ii tendo se procedendo ao Inventàrio dos bens deixa-
......... .

-
- -

ii dos por falecimento de Maria Rühr, e tendo sido féita

Profissão
_ r

- H a decl-aração de herdeiros, na qual consta os herdei
.. ros de nomes Alfredo Rühr, Margarida Esrella, Adé-

Cargo .. -

H lia RUhr, Cecilia Rühr, Luiz Rühr Junior, Ewaldo Rühr,

Ocupações essessorles:
__

_ _ !l Artur Rühr e Guilherme Rühr, como ausentes, Iodos
.

ii brasileiros, maiores, pelo presente edital, chama e cita

II - --- ---- - .. ---.- .. - - -
-- .. --- - -.---

- II :��a�!���h:::����ta�,a�� ��.g;���c��e�i�t�!�eOlu����
\.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.: pare falar aos termos de dito Inventérlo, sob as pe

nas da lei. E para que chegue a noticia ao conheci

mento dos mesmos, se passou o presente edital que
será afixado as portas do Edlííclo do Forum, no lu

gar oe costume e publicado pelo jornal local "Cor

reio do Povo" e Diario Oficial do Estado. Dado e

passado nesta cidade de Iaragué do Sul, aos qua

tro dias do rnez de março do ano de mil novecen

tos e quarenta e nove. Eu, Ney Franco, escrivão, o

subserevt. (assinado) Ary Pereira de Oliveira' [uiz de

Direito da Comarca. "Está conforme o original do

que dou fé.

'-

REQUERIMENTOS DESPilCHf\DOS
427- Leopoldo Boshammer-bras. requer transf.

imp. sôbre seu estabelecimento comercial sito á estr.

Iaregué, adquirido de Jose Shlesl. Como requer
428- Francisco Reichel-bras. requer transf. imp.

terreno com 3.000 mS2., sito a rua Presidente Epí
tácio Pessôa, nesta cid. vendido a Carlos Hardt.
Idem

429 - Eugenio Ballock-bras. requer baixa imp.
sobre um caminhão de carga, vendido pare fóra 'tio
municlplo. Iderrt

450- Carlos Helnzle-alernão, licença consrr.

mausoleo ne sepulr. de Ana da Silva Freitas, inhu
mada no cemiterio Municipal desta cld, Idem

431- João Streuner bras. requer transf. lrnp,
terreno com área de 287.872 ms2., sito a estr. lgué
Altó, vendido a Guilherme Humberto Emrnendoer

fero Idem
432- Alberto Winter-bras. requer transf. lmp, •• ..

terreno com área 60.000 rnsã., sito a esrr, Ribeirão
Grande do Norte, adquirido de Romano Hise e Rei·
noldo Schmidt. Idem (

433- JOSé Alves de Siqueira-bras. requer transf.
imp. terreno área 55.COO mS2., sito a estr. Tres Rios
do Norte. vendo eGeraldino Amélio de Souza. Idem

434 - Emilio Krueger-bres. requer transf. imp
terreno área 300.000 ms2., sito a estr. Rib Macuco,
vendido a Rudolfo Krueger. Idem

435- Walter Tela-bras. requer transf. irnp, so�
bre estabelecimento comercial, sito a estr. ltapocu
Oorupé, adquirido de Artur Trels. Idem

456 - Artur Eggert-bras. licença mandar consrr.
casa de alvenaria de ríloros, em sua propriedade, si
ta a rua Abdon Batista. Idem

437- Henrique ßorrbllnl bras. licença mandar
constr, casa de madeira em s/ propriedade de Ma
thlas Pansrein, sita a estr. Iaregué Esquerdo. Idem

438- Paulo Papp-bras. licença mandar pintar
sua casa sita a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem

439- Luiz Iarke-bres. requer alvará de, habite
se afim de alugar perre de sua casa, sita a rua Mal.
Deodoro da Fonseca, nesta cid. Idem

,400- Mauricio Koehler-bras. requer transf. irnp.
sôbre 'blcíclere, adquirida de Leopoldo Leverenz,
Idem

441- Verdi Francisco Lenzl-bras, requer transf.

imp. terreno área 550 mS2., siio a rua Ma�. Deodoro
Fonseca (fundos) vendido a Theodoro José Wolf.
Idem

442- Arnoldo Gosch bras. licença estabelecer-

se com Serraria e fabrica de cepas pera tamancos
�

e aaltos de madeiraa Earr.Jtapocustnho-Manso, nes- • ••
re munic. Idem -k

443- Henrique ßoeder-bras. requer transf. ter-

reno área 2.150;, s ito a Es tr, Ja raguá, adqui rido de .":::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::._':::::::::::::::::::::::..

Mario Norberto e Jaime Célio Plazera, bem como it

A
l!

:::s::!t;::'���it�s��::a:;��;�:3;�e,�f,�da; II AU��ús�r!ReA��érc� A.
. II

rua Rio Branco, nesta cidade Idem ii OFIOINA Serviço "FORD" ii
445- Narclzo ôchíocher bras. requer licença ii MEOANIOA AUTORIZADO ii

estabelecer-se com uma Ferraria de concertos, a Esrr,

Itapocú-Hansa. Idem - Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL �

446-- Alberto Siewerdt-bras. requer transf, lmp, Posto de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes
de um terreno com área de 132.500 rntsâ. , sito á esrr. Lavagem _ Lubrificação _ Carga de Acumu-
Rio Cêrro, vendido a Hugo Siewerdt. Idem ladores -e Consêrto de Pneus.

447 - [ullo Gedorrt-bras. requer transf. írnp, de

um terreno com área. de 3.750 rnrsâ., slro a Estrada Esta oficina está instalada em condições
Itapocusinho, vendido á Alvaro João Bertoldi. Idem pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou

448- Rudolfo Hoffmann-bras. requer transf, de reforma em seu automóvel ou caminhão, bem

uma caminhonete bem como dos respe. imp. adquí cerno retificação de motores etc...

rida de Conrado Erdmann. Idem· Todos os serviços são executados com

�:r���df;:i�f:������:�r�!:Xf!;:i;�� �J!�:���!f;!::�::::::,::::,�::]
Marta Alice Mey e QUo Eugenio Mey, com área de
9.240 mS2., sito a rua Benjamin Constant no. 299.
Como requer

450- João Ferreira Junior-bras. requer' transf.
imp. sobre bicicleta adquirida de Afonso Franzner.

Idem
. 451- Hugo Bruch·bras. requer transf. imp. de

terreno com área de 20000 qIts2!, vendido. ao sr. Al
fredo Buettgtm, situados a estr. Ribeirão Grande da
Luz. Idem

452- Hugo Bruch bras. requer transr. de um

terreno com área de 11.250 mts2., sito a Estr. Ribei
rão Grande da Luz, vendido ao sr. Clarlos Raduenz.
Idem

.

453-:-- José Reiser·bras. requer transf. de um ter

reno com área de 235.400 mts2., sitos a Estr. Jdra
guá, vendo a Miguel Fodi. Idem

454- Guilherme Krueger-bras. 'requer transf
de imp. sobre um terreno com área (Je 62.500 mts2 ,

imp. de um terreno com àrea de 158.830 mts2., sito
sito á Estr .. Jaraguá, vendido a Alvino Flor da Sil

na Estr. Jaraguá, vendido a lIea Rahn. Idem
455- Helmuth Óoetzke.bras. requer trausf. de va. Idem

um carro de lavoura um animal, vendo a Alvino Sch- 459 - Carlos A. Jansen·bras. requer transf imp.

midt. Idem de uma bicicleta adquirida de Laura Harbs. Idem

J:: 460- Alvaro João Bertoli·bras. requer transf.
456- l.jvilasio Pinheiro-bras. requer transf. imp, imp. terreno com área de '274.800 mts2. , sito a Estr.

de um terreno com área de 75.000 mts2., adquirido Nova-Retorcido, adquirida de Eugenio Bertoli. td�m
de José Rosa e filhos, sito á Estr. Poço d'Anta
Idem Secretaria do Prefeitura Municipal de Jaraguá

457- Angelo Bortolini-bras. requer fransf.;) de do Sul, em 10 de Març<! de 1949.
imp. sobre um terreno com áreá de 1.250 mts2.:, sito
á Estr. Jaraguá, vendido a Vital Maestri. Idem EDGAR PIAZERA

• 458- Gustavo Hanemann-bras. requer transf :;";Pelo: Secretario Municipal.

CABELOS BRANCOS

Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sal;s de pra ta

Em poucos dias de uso o 01eo Mac Bir restitue

aos seus cabelos a cor primitiv� O Oleo Mac

Bir não contem enxofre nem seis de preta e

não é tintura. Vegetal e perfumado. Combate

a caspa e detem a queda dos cabelos. Não

prejudica a permanente. À venda nas "farma

elas, drogarias e perfumarias do Brastl. Aten
demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 25,00,

livre de porre. _

Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de Janeiro-D,F:
REMETA-NOS O COUPÂO ABAIXO

Iaragué do Sul, 4 de março de 19.49

O Escrivão

NEY FRANCO

::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::

:Ia
m
n
C
"'G
m
:ou
m

O
Ci)

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

Queiram remeter-me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. livre de porte, __ ... _.

vidro... do Oleo Mac Bir.

Nome
_ _

_ _ .

Rua
_

_._ ..

No
.

Cidade
_

_ , _ _ .

Estado
_

_ _ _ _._
_ _ .

CP-1-JSC

/

I
1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. I, 2, 3 e 4
Proteja a �aúde de seus filhos' e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

lemedios

COlJ1pre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
MINARCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

jOINVILLE -

ii
..

ii Dr. 'Renato 'W'altgr ii,
ii M É o I C o I�

ii !I �

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii

ii om cursos de Aaperfeiçoamento no
' li

ii Rio de Janeiro • São Pa�o e Buenos Aires. ii

H Doenças de Senhoras - Partos - Clinica li I

ii Geral de Adultos e Crianças. ii
::

II

!! Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
ii TELEfONE N. 3 ii
H Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii
:: iii

.

,

- frnQUeZH lerUOSB e fSDolomenlo frsico-
(ASTISI! NO !OMEM E NA MULHER)

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico • Dlétlco.

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas
dirigindo-se a F. S. NEVES.

�.....

x

....

a

....p�os""'t....
a

...

I,

....2..r3....9�8�_R�i....0..rd....e�Ja....nlã)e....
ir

....o�...._Bra�s,,-<i1YJ\::.)
�------�----------------

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Municipal ��n��!�es:.�lb��m�:�ãn� � [nlQTon PI�llde Redação, bem como a Ill l) nu lJ
redação final do proleto-.

-

. . .

lei;que concede uma sub- � �rene �e�rl, O!ICI�1 .do
venção de CrS 25.000,00 a Registro CIVIl do I, Distrito
Sociedade Hospital e Md- da - Comarca Jaragua do Sul.

Aos quatro dies do rnes qulzesse- fazer uso da pa-
ternldade São José e da Estado de Sant� Catarina

de abril do ano de mil lavra, foi feita a votação,
Outras providencias. Em Brasil.

novecentos e quarenta e depois de terem os verea-

seguida o sr. Presidente Faz saber q�e c��parece.nove, pelas sete horas, na dores votados, foram con-
cedeu a palavra a quem

ram no cartono.exibindo o�sala do Forum, no edlfí- vidados os vereadores
dela quizesse fazer uso, documentos eXI�.ldos pela lei

cio da Prefeitura Munici- Willy G. Gessner e Max
como ninguem a solicitou, afim de se habilitarem parapal de Iaragué dó Sul, Thieme Junior, para pro- casai-se:reunidos os vereadores: cederem a apuração, feito peseou-se a Ordem do

Arquimedes Dantas. Luiz isso constatou-se o se- Dia que constou da: con- Edital N. 2.522. de 13/4/949
Maes, Augusto ôarrí, Max guínte: aprovo o proheto - tinuação da 2°. discussão Alberto Sbardelati e
Thieme Inr., Carlos Rut- 6 e aprovo o veto-õ; sen- do projeto-lei que autoriza Alida Klowaski
zen, WiHy Germano Gess- do aprovado o projeto-lei. a montagem ou constru- Ele, brasileiro, solteiro,
ner, Frederico C. A. Vasel, Logo apos, passou-se a ção de casas de madeira lavrador, domiciliado e re-

1-�"===S"-"-"'''-''-'''''-''===S''-'I-''===='I!!il!!'I-1Albrecht Gumz, Otaviano 2°. discussão do projeto em zonas do perímetro Sesidtreandtea Vnl�lasle Ndoivsatr,i.tor'I'lhoá Ir;;_mll=;;;;;;;;;;;;;;
...

;;;;;;;;;;.;_IIiiI�;;-(Se;zl-õesl·,-M·al-la-r·I'as,·Iii.Tissi, João Lucio da Costa -leí que autoriza a monta- urbano e da outras provi- �F b
. - III

e Luiz de Souza, sob a gern ou construção de ca- dencías; sobre o assunto de C�rlos S�ardela!1 e dto Iii' ", r"'s Impaludismo Ipresidencia deste último, sas de madeira em zonas falaram os vereadores dHeeldavtl!.ges Sclilochetrl ôbar- �: �
_

� _ Mal�itas, Tremedeira_depois de constatada a do perlrnerro urbano e da Willy G. Gessner, Arqu i- III �

presença do número legal, outras provídencías; em medes Dantas, nessa al- Ela, brasileira, solteira':I:
- CURAM-SE RAPIDAMEN:TE COM

..

foi aberta a sessão e pro- discussão pediram e obrl- tura o Presidente é subs- do�ést�ca, domi�i1i�da � I� "Capsulas Antisesonicas Icedida a leitura da Ata veram a palavra sucessl- tituido pele Vice-Preslden- restdeute neste dlstrlro, a I':

iiida ultima reunião de 28 vamenre os vereadores te, vereador Frederico C. estrada Ribeirão Molha, I" M· " IIIde março do corrente ano. Arquimedes Denras e 'IA ll- A. Vasel e vai ao plena- filha de André Klowaski :g Inancora iiiPosta em discussão, foi Iy G. Gessner, sendo in- rio onde solicita e obteve e de Thereza Horwat. m Em Todas as Boas Farmacias II!a mesma aprovada sern terrornplda a discussão, a palavra. falando sobre o

Öl' Iemenda, pelo que foi essí- por estar na hora regi- projeto acima referido; em Edital N. 2.523, de 19/4/949 II É um produto dos Laboratorios MINANC0RA
..nada pela Mesa. Em se- mental; logo -apos o snr. seguida pediram o obtíve Gregorio Leitholdt e

1"1'1: iguida passou-se ao expe Presidente designou a Or
ram a palavra, ainda os

Regina Slavanitz -.Toinville - Sta. Catarina-
_.dl t d d d D' Ele, brasileiro, solteiro, f::::!:=-=!iEi!i!lllIl=:iiiiiiE!m!!il!!h'EEi::!!!!!!!!I!:=Ii!!!IE:!!E!!l!i!E!iEiIlente que cons ou e: em o Ia, para a ses- vereadores Willy Germa-C· I 1

-

d
.

f
. . lavrador, domiciliado e re- /uma- ircu ar nv, • rece- sao e quínta- eira proxi- no Gessner e Arquimedes _bld d CM" .

dí 7d· sidente em Iaragué-Alto,I a a amare UnICI- ma ou seja ra o cor- Dantas. Posto em discus-paI de Iaguaruna; Of.41/49 rente, e que constará: da são, foi o mesmo aprova-
filho de Pedro Leitholdl ��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;�;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;:;;;�:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;expedido ao Presldenre da continuação da 20. dlscus- e de Magdalena Kitzber-

Camara Municipal de Or- são, o projeto-lei que eu- do. Logo apos o sr. Pre- ger Leitholdt.
D AI B t Ihleães; Of. 75/49 e Of. torlsa a montagem ou sidente, esclareceu aos Ela, brasileira, solteira, r.' _ varo a a a - UÉDIC«;i>

78/49 ambos recebidos do construção de casas de snrs. vereadores, que del- doméstica, domiciliada e

sr. Prefeito. Logo após, o rnadelra em zona perlme- xariam de entrar na Or- reS'tdente neste distrito, em
sr: Presidente cedeu a pa- tro urbauo e 1°. discussão do Dia de hoje os prole- Ieragué- Alto, filha de
lavra a quem dela quízes- dos projetos lei que abrem tos-leí de autoria do snr. Francisco Slevanítz e de
se fazer uso, como' nin- creditos especiais de Cr$ Prefeito que abrem credl- Maria ôlevanlrz.
guem a solicitou, passou- 45.000,00 e CrI 47.186,00. dos especiais respetlva- Edital N. 2524, de 19/4/949se a Ordem do Dia, que Findo o que, o er, Presi- mente de Cr$ 47.186.00 e

Walerido Kath econstou de: foi lido o dente, declarou encerrada CrI 45 000,00, pois que os
Laura Iongtonprojeto que declara lnsub- a sessão. mesmo,_ recebe�a.m as in- Ele, brasileito, solteiro,sistente decreto do Exe- forrnações, solleitedes ao lavrador domiciliado e re-.

d . (ess) Luiz de Souza, P f'
. . ,cunvo e, doutras provi- João L. do Costa e Ora-

snr
•. r,: elto e que. IrIam a

\ sidente neste distrito, nodenci��,. cpm o _�r.esp�tiv.!> viano Tissi. -
_ C<;>mlssao, de FInanças, Rio da Luz, sendo fil-hoparecer e véto, ein discus-

_

afim desta d?r o parecer. legitimo de Ca'rlos F. G. ;;;;;;;;;;;;g;;;;g;;�;g;g;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;m;;;;;g;;;;;;;;;;;;;:;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;mmmm;;;;;;;;;;;:�ão. falaram os vereado Ata da Reunião Ordinaria de 7 Durante a leItura da Ata, Kath e de Bertha Hornres João l, da Costa e
de Abril de 1949 chegou ao recinto o ve- burg Kath.Arquimedes Dantas; logo reador Albrecht Gumz. Ela, brasilei�a, solteira,ftpÓS passou-se a votação, Aos sete dias do mes Nada mais havendo a tra- doméstica domiciliada etendo o sr. Presl'dente es· de Abrl'l do ano de II 1'1 ·d d

'j tar o snr. preSI ente, e- residente neste distrito. emc1arecido aos srs verea- novecentos e quarenta e signpu a Ordem do Dia, Rio da Luz, sendo filhadores, que de conformi- nove, pelas sete horas, na
dade com o que determi- sala do Forum, no edifi- para a sessão do dia 11 legitima de Alfredo Jung-
na o Regimento Interno, a cio da Prefeitura Munici- do corrente, e que cons- ton e de Irma Horoburg
votação era secreta; pas- paI de Jaraguá do Sul,

tará da: discussão do pa- Jungton.
sando o sr. Presidente e reunidos os vereadores: recer dd Comissão de Re-
demdis vereadores, a se ArquI'medes Danlas. Au- dação, relativo ao proje- E ?ara que chegue ao co-

t I· d b nhecimento de todos, mandeimunir de envelope, e ca- gusto .oartl·, LUI'z Maes,
0- el que conce e su ven-

.,
- ,

S
.

d d H
.

I passar o presente rdital queda um. dirigiu-se a cabi- Max Thl·eme Junl'or, WI'lly çao a oCle a e
_ osplta bl' lI'M 'd d S- J

' será pu Icauo pe a tmpren-ne onde se encontravam Germano Gessner, Frede- e aterm a e ao ase e
:;a e em cartório onde serácedulas e alí colocava, rico C. A. Vase!. Otavia- da outrélS providencias; afixado dmante 15 dias. Siem suas &obrecartas, as no Tissi, João Lucio da discussão do parecer da
alguem soub�r de algum imde sua preferenc;"'. A se Costa e Luiz de Süuza. Comissão de LegislaçãoU

J t' f t peàimento acuse-o para osguir eram ditos envelopes Havendo número .legal, e us Iça, re eren e ao re-
ints legai!,introduzidos, por cada foi pelo sr. Presidente, querimento do sor. Alber-

\ votante, na urna que se declarada aberta a sessão, to Rahn; discussão do
achava sobre a Mesa da ordenando ao sr. 20. Se, parecer da Comissão de
presidencia. Finda a vo- cretario que procedesse a Legislação e Justiça refe
tação o sr. Presidente leitura da Ata da reunião rZllte ao projeto-lei que
convidou os vereadores de 4 de abril do corrente autorisa a venda em con

Willy Germano Gesser e ano; o que depois de fei- correncia pública de ter
Max Thietne Junior, para to, foi postaJem discussão ras do Patrimonio Muni
escrutinadores, os quais e subsequente aprovação, cipal; continuando em 1°.
apuraram o seguinte re. o que foi feito sem emen' discussão, os projetos-lei
sultado; aprovo o projeto da. Logo apos passou-se de autoria do sr. Prefeito
- 6 e aprovo o veto - 5 ao expediente que constou que abrem creditos espe
em vista deste resultad� de; Of. 42/49 e Of. 43/49 ciais de Cr$ 47.186,00 e
foi aprovado '(l projeto-lei. ambos enviados ao snr. Cr$ 45.000,00. Findo o
Em seguida foi lido o Prefeito; Of. 44/49 expedi que o sr. Presidente de
projeto que céde a Asso- do ao Presidente da Ca- c1arou encerrada a sessão
ciaç�o. Rural um predi? mara Municipal de Jagua- na qUill faltou o vereadorMUnICipal, com o respetl- runa' ainda na hora des- Carlos Rutzen.
vo parecer da Comissão tinada ao expediente foide Legislação e Justiça e .lido o parecer da Comis
veto do sr. Prefeito; em ISãO de Legislação e Jusdiscussão, como ninguem liça, I'eferente ao requeri-

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros

Fins'lMoveis Estofados, Tapetes, Divans,
Colchões e 1!:strados para Camas, Etc.
Executa-se serviços de estofamentos em:

I':.1; trolios, onibus, automoveis etc.t"...

.:$����m"�·R�i9"------------.---------

I Compléto Sortimento de Fazendas - Armarinhos' - Chapéus Roupas Feitas, etc... I

CASA TOB IASjA
QUE OFEREOE o MAIOR SORTIMENTO ...

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

h
". A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENOIA ...

- \
• Â RAINHA. DOS PREÇOS BAIXOS li•••• lael•••11 1-IS.laIUill•••

ea••III••SI1 118.111 I.eu�'J. A R A G U Á DOS U L Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 SAN T A C A T A R I .N A

Camara
Ata da Reunião Ordinaria de 4 de

Abril de 1949

IRENE PEDRI, oficial

FRACOS E ANEMICO;;s I

Tomem:

VtNHO'CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com iIita Ia:

Tosse.
Re.friado.
Bronquite.
E.crofulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

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

(ass) Luiz de Souza, Sementes novas de todas
João Lucio da Costa e qualidades está a sua dis-
Otaviano Tissi. posição na Casa Real

I

PAG.3

r="Trani�õr��orã'=Ja�ua;n���l
H VIAGENS DIÁRIAS 'EM ONIBUS !l
ii Jaraguá do ,Sul á Blumenau li

II JARAGUÁ DOHS��ARIO:LUMENAU II
ii Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas ii

I! Chegada as �,45 hs. Partida as 12,30 hs. Ir
ii AGENCIA li

ij:::::::::!::::::�::::�:::���:::�::�::::::�:::��::::�::::::�::=�:��:::::JJ

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,
ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE
_- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelho

- R.AIOS X-
Diretor Médico do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

ri:a;�����mmi1

l�j���O�i� �aZf��.�islbi Aven. Getulio Vargas, 79 Rua DomiDgos da Bova s/n

� J A R A G U Á DOS U L -1- S ABT A C A T A R Ilf A

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

...."""_!"��.�-----�---------

�Õfi'�i'�'a M e��=�i��lii ------------------------------------___ li
ii DE ii
ii .10";;;'0 W.-est ii
::.. ::
:: ii

RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERRBPRA, 103

Está equipada com um modernissimo aparelha-
mento de solCila eletrica, oxigenio, aluminio,

ii antimonio etc. ii

i! Especialisada em reformas de 11
!.!., automoveis e caminhões. ii

iiU Serviço rápido e garantido. ii�':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::!)

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA DEJOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLGRINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO erro WAGNER)

OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
ra e Oleo para Soalho, Massa pera Janela.

Vende-se
Uma casa de material,

sita a Rua CeI. Procopio
G. de Oliveira.

Tratar com a

Vva. Curt Sievert

IE�ntall �e Cnt21cêâí�
o

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di

reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, Etc .•.
Faz saber aos que o presente edital com o

prazo de vinte (20) dias virem, ou dele conheci

mento tiverem, que por parte de EDITH DONAT

MOREIRA, me foi dirigida a petição do teor se

guinte:- PETIQAO:- Exm=. Snr. Dr. Juiz de Di

reito da Oonfarca de Jaraguá do SuI.- Edith Do-

nat Moreira, ou apenas Edith Moreira. nos autos MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

da ação de desquite litigioso que move contra seu
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS I

marido Nery Moreira,diz que não havendo sido cita-

do ainda o mesmo Nery Moreira apesar dos esfor-

çosda Suplte, que intentou a diligencia: inicialmente

f'I!JIIA����'f!If!IJ��i8fJ!iI
@®@l®®Y@)@1®!@)l@)@f@)1'@!@)@®Y@)@J

�U!�!:'d�':.,I'��C�,�t��'JJ S::;'dFI���:�6";�II!;C'g�o::,�� 'I Fa�rica rr� F�rram��ta� �nricolas � Adolt Herrn. Schultze �
��e�aa cf����:Q!�u�fm���eP�t:�t:e���csaet���� �f;aac�= I

D E

H � ate' rece mMóAvReI.sCE,J,NcIAMRolA" Ed'eMtGodEoRsAoLs tipos da
�

tação e finalmente, em Fevereiro deste ano nova

t i �
� @J

diligencia em Guaramirim t�rnou-se inutil. Dest'ar- ® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
te, como o citando não tem profissão certa, estável PEDRO RENGEL

�
Mantem um estoque permanente de todos os tipos @

e fixa, e ser incerto o lugar em que se encontre,

t
Rua Marechal Deodoro da fonseca N. 183

,.
• de MObi_lias, especialmente para escritorio.

;a Suplte. Com fundamento no arr. 177 nO I do 00- ,

-

digo de Processo, requer a V. Exa. se digne de or-
JARAGUÁ DO SU� STA. CA CARINA IB\ INSTALAÇOES

COMPLETAS DE: •

d
.

it
-

feit di
� Dormitorios, Salas de Jantar

ena� seja a Cl açao �I a por e ttaís, nos t�rmos Esecura-se qualquer serviço de ferramentas � .;
da leí. - P. D. Jara�ua do S�l, 30 ?e. MaIO de

I

b
agrlcolas pera uso de lavouras,

como::)
\21 Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros.,

.

1949. pp. (a) PI�Cldo Olympio de Oliveira. - (co-, Machados. Enchadas Foices etc. � MOVEII;J AVULSOS COMO:

ladas tres estampilhas no valor de cr$ 3,00, sendo, Servico ranid ld d 1 did
Cadeiras ;

uma de ta d d tod t duaí d id I
er VIÇO rapl O e garanti o e aten e-se qua quer pe I o. I

.'

,

xa e sau e, as es a IS, eVI a- ßd Po trenas fixas e giratonas

mente inutilisadas com data e assinatúra).- A pe- ���-���;i!lfJ � Me�inhas de c.entro e para radio foiii..\

tição supra transcrita levou de MM. Dr. Juiz de
\21 E entre murtos outros. a

3

Direito da comarca o ssguinte DESPACHO:-" J; � Caixa Registradora marca "RECORD" @

á conclusão. Em 31-3-49.- (a) A. Oliveira.- Conclu· @) Afamada pela sua eticiencia, substitu �
sos os autos, foi proferido o segmnte despacho:- M I LHOES O Ie)

indo as Caixas Registradoras de @}
Defiro o requerido. Expeçam-se os competentes e-

� ... . elevado custo.·--------

ditais, Com o prazo de vinte dias.- Em1-4-99.-(a) c... � C3(1)� = I� Toda a Mercadoria It pronta Entrega ;
A OI'

. " E I DE PESSOAS TtM USADO COM C3
......

�
964 ts

. iveira .
- como o réo encontra-se em ugar "1 e.::l...... RUA RIO BRACO,

- TELEFONE, ti.
incerto e não sabido, passou-se o presente edital BOM RESULTADO O POPULAR � .;- n> Jaraguó do Sul.:.. Sta. .Cotorlno �.
de citação, pelo quel cita e chama ao dito NERY DEPURATIVO �\ � � S!' � r,.'\1I1i\\�!.�1ft\II(i�_�!t.t:\\m. lli\\y'IÃ\!.G\\Ii\\IIA�!.�1i\\1I1ã\.
MOREIRA, para, dentro do prazo legal contestar

EL IX IR 9"14 Q.. �. � s <=
��lSI�\g(���lSI�����\g(�

ou não a ação de desquite que lhe move sua mu-
. o C3 a

lher Edith Danath Moreira, ficando, outrossim, ci- 00 IJJ � �\

tado para todos os termos e atos até sentença fi- A SIFllIS ATACA TODO O ORGANISMO E. iii ::l �. I�
nal da mencionada ação, sob pena de revelia, tudo :: �rn "S

.,

de conformidade com a petição inicial do teôr abaixo O Figado, o Baço, o Coração, o I �� o �
. PETIQA-O TNICIAL II E '--Estomago, os �ulmões, a Pele 0....1 "" 'O o .,

transcrita> -.. :- mo. xmo. ri,
..., "1 'O "'"

Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Joinvile.- Produz Dores nos Ossos, Reuma- ,. �o � �!I

Edith Moreira ou Edith Donath Moreira, brasilei- tlsmo, Cegueir., Queda do Cabe- ,: rn .....

ra, casada! residente em Gllaramirim, distrito desta lo Anemia, e Abortos, 00 = Q.. �.

Comarca, ora denominada Autora, por seu bastan· Ccnsu,h� o médico � = � �
te procurador que' a presente subscreve, conforme

etome o poplJlar depurativo I» ... "1 S

certidão que esta instrúe, que quer propor contra a :!'� c'

seu marido Nery Moreira, ora denominado R. bra-
ELIXIR 914 S \:#� g.

sUeiro residente em Guaramirim, a ação ordinária Inofensivo ao organismo. Agrada-:!. � g;
de desquite, na qual 6 sendo necessario provar'á: vel como um lic6r. Aprovado co-.� ::l rn

1°)- que a A. é casada civilmente com R. pelo re- mo auxiliar r10 tratemento da SI· .
C3 (I)

gimem de comunhão de/'Jens e cujo casamento rea- F(LIS. REUMATISMO da mes-
S

Iizou·se no dia 8 de Dezembro de 1947 (doc. da ma orieem, pelo D. N. S. P.

cert.) 20)- que em principios de Fevereiro deste

ano, não só injuriou-a como ainda seviciou-a, pro·

dusindo lhe ferimentos constantes do atestado me

dico que instruia justificação preliminar da ação
sob doc. nO 3;3°)- que os fatos espóstos autorizam

o desquite dos esposados com fundamento no art.

317 nO III do Cod. Civil; 4°)_ que não existem fi

lhos do casal; 5°)_ que o casa) já se acha separa

do, conforme alvará iudicial junto. Nestes termos

e nos melhores de direito devem ser julgados e

provados os presen tes artigos, decidindo' se por

procedente esta aÇão afim de ser der.retado o des

quite da A. e R. com as pronunciações de Direito.

Protesta�se e desde já se pede o depoimento pes

soal do R. sob pena de confesso, depois de inicial

mente ser o mesmo citado para responder a todos

os termos da ação, por testemunhas cujo rol será
��

oportlJnamente depositado em cartorio e juntada : ure seus males e poupe seu

de documentos necessário á contradição da contes· bom dinheiro comprahdo na

tação. Dando·se a presente para os efeitos fiscais FARMA'elA NOVA
o valor de Cr$ 2.500,00 D. e A.P.D. Joinvile, 15 dE'

Julho de 1948.- pp(a) Placido Olympio d.e Olivei

ra.- (coladas duas estampilhas estaduais no valor

de cr$ 3.00, sendo Uma de taxa de saúde, devidamen

te inutilisadas com a data e assiijatura) - A petiçãO
iniCial levou do MM. Dr Juiz de Direito da Comar

ca de Joinvile, o seguinte DESPACHO:- D. e A;

Como requer.- Joinvile, 15-648.- (a) Maurileo G»o._ap.,_�_�__'I"ll'J

Coimbra.- E para que chegue a noticia a público _

se 'passou o presente edital com o prazo de vinte

dias, que serà afixado no lugar de costume as por

tas do Forum e publicado pela imprensa local e

Diário Oficial do Estado. Dado e passado nesta

cidade de Jaraguá do Sul, aos primeiro dia do

mez de abril do ano de mil novecentos e quaren-

'ta e nove.- Eu, Ney Frdnco, Escrivão, subscre

vi.- (a) Ary Pereira Oliveira.- Juiz de Direito

da Comar a".- Está cGnforme o original, do que

dou fé.-
Jaraguá do Sul, lade Abril de 1949.-

ir·
..· ..· ..··-::-·,�· ..· ..·

..· .:':;-;-

�i
�Gelo?�
I!Bebidas Boss Ltda.�
l· '1.
'.

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

(Bolsas) Re!'lidencia: Benjamim Const9.nt, 136 - Tel. 12

vende-se na Grafica

Avenida Ltda.

PASTAS

,Clinico �e OI�os, Ouui�o=, nariz, fiaraanta
Dr. Arlninio Tavawes

Polessor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florian6�olis

Ex.Chefe alas serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

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

formado pela faculdade de Medicina da

. Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA "

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

O Escrivão Ney Franco

------,------��-----------------

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

Dr. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO

::::::::::::::::::� ..
:::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

REUMATISMO

ESCRÓFU L�'S
ESPINHAS

FisTULAS

I �
Ú-L C E R AS

'I
ECZEMAS

, FERIDAS

,

DARTROS
1 MANCHAS

I" ELIXIR DE NOGUEIRA"
I CONHECIDO HÁ 11 ANOS

VENDE·SE EM TÔDA PARTE.

BW1S f DEMAIS

AHCCOES DO

�DlUtD CAGELUDO.

1!(@�®r®®r®®Y@)@)'!@®Y@)®Y@)®'f@)®r@)®li'@)@r@®Y®@@
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.

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados. �
� TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHRUHD RtSPIRßIÓftlD @j
� Encontram alivio imediato com c, uso do .;
@ Ineompáravel

.

�
I Pl!ilorü'"dI! lIogieo Pl!loll!Dll! I
@) O PEITORALHAIS CONDE<:IDO NO BRASIL ta))
�1ft\t;;\!��t�IÃ\!�t;;\%��!�I;;'\%��%��!�'él!��!�@U.®@J..®@�
������������.
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(HERINGE)

Artigo especial
oferece

Engenho RAU Limitada
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Anna Bolduan geh. Jahnke
zu sich in die Ewigkeit zu rufen. Sie wurde
im Alter von 62 lehre 3 Monaten und 9 Ta
gen nach langen schweren Leiden ploerzllch
in den Tod gerufen.

Es ist uns ein Bedürfnis allen unseren
Nachbarn herzlich zu danken, die uns in den
schweren Stunden mit Rat und Tat zur Seite
standen. Besonders danken wir Herrn Pastor
Neumann für seine trostreichen Worte im Hau
se und arn Grabe, ferner danken wir allen de
rien die Sarg und Grab mit Blumen schmükten.

Iareguesínho, April 1949
Es trauern hier am Grabe der Witwe Richard
Bolduan 6 Kinder und 11 Enkelkinder.

NACHRUF!!
Traurig trug man Dich zum Grabe, Treugeliebte

Mutter
Unsre líeben Tränengabe, folgt Dir jetz zum Grabe,
Liebe hatte uns vereint; Jeder der Dich kandt hat

geweint
Schlumre sanft in kueblen Grabe, an

trauernd stehn
Unsere Hoffnung bricht nicht ab, denn

giebts ein Widersehn
Bei Gott ist Ruh, im Leben Schmerz
Ruhe sanft Du treues liebe Mutterherz.

RUHE SANFT

- Domingo,. DIA 24-4-49 PAG.5

Convocação 11_!i!!I!l!!EEII_!l!!!!U_II_III:;_1I _ i_I__1IEEI1\

De ordem do sr. Presidente da ASSOCIAÇÃO m A t e n ç a o!
RURAL DE JARAGuA DO SUL, e de conformida- Iii .

de com o art. N. 33, parágrafo ú!lico dos Estatu- a Reabriu a Casa de Saúde e Matermdade
tos, c��voco os senhore� A�soClado� pará a ...A�- I Dr. Kiefer sob a direção do 1-sembléla Geral Extraordínäría a realizar-se no día III
8 de. Maio de 1949, ás 10 horas, na séde da Asso- IOf

·

At' P'
·

'1
--

�����: a-fim de deliberarem sôbre a seguinte
iii r. ranCisco n 0010 Icclonl ...

1)- Eleição da nova diretoria. III MÉDICO I
2)- Relatório da diretoria, II Formado pela Faculdade de Medicina da I3)- r�estação �e contas. m Universidade de São Paulo.

-1-4)- DIa do COLONO. ia x-semi-interno do Hospital das Clinicas e anta Casa de

I
Emilio da Silva UI Misericordia de São Paulo

pelo Secretário I� C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A
iii Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias intt:rnas

CO LO N I (... AC
-

O
iii e externas: Púlmões - Coração . Estôrnago « figado . Rins

��I a L. Doenças nervosas - Sífilis . Doenças venereas > Doenças da •

, III pele em gerei. Alergia (asma, etc.), Tratamentos modern os.

IVendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôra, iii ESPCIUISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do IIIParaná, clima, agues, e estradas boas. Preço e-s I'· GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA
-I800;00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se

��;�ef�:�r ���o�t��o��e���i·��r.ta��:�n� l��t�� ill!!/:��!:!���':I���.!!;!:!�I��;I
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva �f! _

ou com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld, em
Jaraguá do Snl.

,

�-
Aluminio da afamada

marca ''ROCHEDO'' avul
so e em baterias.

.

Faqueiros de aço inox
"Hercules" 56 . 104 e 130
Peças. Os. mesmos ta
lheres pod-erão ser com.

prados avulsos, na

s�:e;r:��:Sed�i;����:�' � I R t
::�o�::�::c�:��::� : I �ão o� mel�or�� � mai� �arato� I

I
PRODUTOS DA: I

Atenção llIDldill1l§trliat die Caliçadl(G§ IMaquinas para picar (G(())§c]bl Irmäos §o Ao ·

carne de procedencia

k
CAIXA POSTAL, 11

;:JAlemã, marca 'Alercan- RAGUÁ DO SUL· S. Catarina
dewerk" V. S. encontra-
rá na "CASA REAL". # "e "e, "O e e e�& ti C "SI"" �I\\ "fg"" e.-

Clube Atlético Baependí
A Diretoria convida todos os seus associados -Defronte ao Cine Buhr.

;����Ti��1�r I�
Contratos - Naturall- :

I
SEDE EM I TA J A I .

seções _ Cobranças- I Fundado e 23 de fevereiro de 1936

� C DEPENDENCIAS EM' CAPITAL INTEGIULIZAPO CR$ 16.000.000,00ôerviços omerciais
$ 22 2i em geral. IE Araranguá' RESERVAS CR. 343. 44,40

MaZUr8CLen _.-

I
S1 ����e:eau AGE�CIA: Jaraguá d SulII

I
Braço do Norte Rua CeI Emilio Iourdan, 115

.ea.a 81 .a'.1 Seguros �:��1�has End. Telegrafico uINCO"
Rua M 1 FI

.

'.'YPIRANGA" Concordia C· P t I 65 T I f 7'"
a. oriano n. 152 - JARAGUA

1
Cresciuma '- aixa os a, - e e one, o

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran-
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas FOliO - ACIDENTES - Curitibanos

ças, descontos, emP' estimes, financiamentos mediante cau-Indutotermia � Bisturi-eletrico • Electro-cauterização TRANSPORTES - AUTO- �:::��:l�ovos çäo de titulos comerciais, passes, etc.,- RalOS Infra.vermelhos e aLuis. MOVEIS.
I Chapeco Mantem as seguintes' modalidàdes de DEPÓSITOS:

�. __. .._.__,__ . .. II ��OPOIi. À OI.pOIlçl., " �;�, �:::�TE, com reliradas2'lo a/a.1({ :::::::::::: _

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::"1
n ala

« - LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,ii ii Ituporanga

, l.!.i:= Inauguração Predio Escolar I:ij.: JJJo�rl�n�gvnl.bll!edO
Sul

«- t.�TTADA PARA PARTICUtÁ��s: Ia
. até llmlre de Cr$ 100.000,00, 11

li - ii I t:��:a juros 4% a/a.�I Reali�ar-se-á eI_!J Itapocus�nho domingo dia 8 de Maio ii Mafra « - LIMITADA ESPECIAL, ajé
ii corrente a mauguraçao do Prédio Escolar onde funciona a ii Orleans �r$ 50,000,00, juros 5% alaii Escola Machado de Assis. ii

I
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial"ii ii Porto União

as retiradas de mais de Cr$�i
.

A Festa terá inicio as 9 horas comsa inauguração do ii Rio de Janeiro
l' d fii

. .�.....- 'i ii Rio Negrinho 0.000,00, so po em ser eítes rne-i; Prédio para o qual convida-se as dignissimas autoridades e ii Rio do Sul diante um aviso previo de 10 diesii O pOVO em geral. ii S. francisco do Sul Com Aviso de 60 días - Sem Ilrnlte, juros 5% aja.li ii S. Joaquim « « «90« - « « «5 1/2% ala.ii Em seguida festa popular no Salão João Pessôa onde II iij�cas « « «120 c -« « « 6% ala.li não faltarão ch�rrasco, doces, cate, galinhas, bebidas, jogos, ii Tubarão Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6% ala.i! tiro ao alvo e díversões eto, etc. _

.
ii Tangará Depositos Populares, juros 5% ala.li . ii Urussanga

1;1 Pelo comparecimento de todos, desde já agradece. ii Videira

II A Diretoria!!
j�:::::::::::z::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J]

em arrazo com o pagamento de suas mensalidades,
pera t age-las, afim de evitar que sejam eliminados,
do quadro srciai, de acordo com os estatutos do Clube.

Outrosirn, torna publico, que a partir desta data
fica expressamente vedado á pessoas que não per
tencem ao quadro social e que residem nesta cidade,
a frequencia da séde.

Os interessados deverão providenciar, caso
queiram, a sua admissão no quadro social, procu
irando os snrs secretários e tesoureiros pera preencherem as necessarlas propostas.

Pelo Clube Atlético Baependí
João Batista Klüppel

1°. Secretário

Festa de São Marcos
Em Barra do Rio Cerro no dia 24 do correu.

te, como de costume realísar- se-á a tradicional
festa de São Marcos padroeiro daquela capela.Haverá churrasco, bebidas, jogos etc. -etc.

A festa será abrilhantada pelo conjunto Wolf.
Haverá onibus da Transp. Jaraguaense.

A todos convida a Oomíssão
-------�_�_.... 1117

•

Dr.' Waldemiro

CASA REAL

Proibição
Proibo terminantemen

te a entrada e passagem
de pe.ssoas e animais emi _meu terreno.
Não me responsabiliso

pelo que possa aconte
cer.

Estrada Itapocú Hansa

Hercilio A. Gorcia.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,

F K fE I R A 5,
ESPINHAS� ETç:.�om�r�ialltaa, NUNCR EXISTIU IGURL

. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje JOlarão em Oorupä.em prosseguimento ao Torneio Trial1glJlar D. Pedro II e Baependl.

O Prêllo será irradiado pela ZYP-9

Jaraguá do Sul, 13 de Abril de 1949

4RY PEREIRA OLIVEIRA

Juiz de Direito

JULIO ZAC��� RAMOS
LJ_---.._-.I[] ,.

CLICHES

CUIDADO!

Ninguem é obrigado!
Ha tempos já nos refe

, rimos a certas arapucas e

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na 'Sociedade Grafica AVBNIDA Ltda, malandros que, periódica-

CA.IXA. POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 Fundado em 1919 TE!LE!FONE! N. 39 mente, batem em nosso

�����'!!'!"'!!'�'!!'!"'!!''!!'!'''!!'��:'''�:7�������;;�;;;;����;;;;;:�������=:;������������'!!'!'''!!'!!!

municipio arrancando- os

ANO XXIX JARAGUÃ DO SUL _;_ Domingo, 24 de Abril de 1949 _ SANTA CATARINA N0.1.538 cóbres dos incautos sob

pretextos os mals verta-

dos e absurdos.

Locais desta folha de seus aml- T" O E I d J d T b
gutnhos e amiguinhas des-

écaícos e perários specia iza os uiz e u arão Agora,. ao que sabemos

Anlversárl'os
ra cidade. oferecendo por O

DAl. d d
anda por ai um tomador

este motivo um al)eritivo' epartamento Nacional' de Imigração torna cana e ser nomea o, de assinaturas pera deter':'

Dia 19, aniversariou- acompanhado de um bom púbiico que se encontram .na Hospedaria de Imigran- pelo sr. Governador do minadas Revista que se

F V vinho.
tes da Ilha das Flores cêrca 2.000 técnicos e espe- Estado, -o novo Juiz de diz de orientação trabe-

se o sr, rança osgerau, clallstas europeus, de várias naclonelldades, aguar-
Direito da Comarca de lhlsta e fiscal.

dedicado funcionàrio da Casamento dando colocação na lndüstrla, no comércio e. na Tubarão.

Prefeit.ura Municipal. Ontem na sala das eu- ogricultura.
. A escôlha recaiu na Nada podemos alegar

-DIa �2! passou sua diências foi celebrado o As firmas ou pessoas interessadas em colocar pessôa do Dr. Arí Pe- centre isso uma vez que

data netelícíe � sr. Alfr�- casamento de Luiz Ferraz êsses trabalhadores, deverão dirigir-se ao Departe- reira Oliveira que até en- dita publicação exista e

d� ôchwarrz, dl�no escn .com a senhorita Cecilia rnenro Naclonal de Imigração situado no 100 andar tão exerceu identicas fun- que .

os seus assinantes

·vao da. Coletoria Federal da Silva. do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que ções nesta Comarca. venham a recebe-te efe-

desta cídade, a quem em-" p t t t d
" I"

- d
tivamente

bora terdlernente, deseja- OSVALDO FRIBDRICH
ron amen e a en era as so Icltações, que po erão

mos nosso abraço de fe-
ser feitas pessoalmente, por via postel ou telegráfica. O que queremos fazer

licidades. Amanhã, vê pas-
Víalou para Campo A- Desembargador sentir aos moradores do

sar mais um ano de exls legre, onde foi assistir ao Falencia
nosso murncipro é que

tencía o sr. Seme Mattar,
casamento de sua irmã _

da Alves Pedrosa ninguém é obrigado a ser

Iígura destacada na vida Hilda, o ievem Osvaldo

f �
·

d C I d Y S A
assinante nem dessa tal.

comercial e social, de nos- Friedrich, competente eu- a rica 8 a ça os ara,. .

E' com satisfação que Revista e nem de outra

sa cidade.
xller da Sociedade Grafi-

noticiamos a promoção qualquer:

---Tambem dia 22 ocor-
ca Avenida Ltda,

do Dr. Alves Pedrora para

reu o natalicio do jovem
Ao Osvaldo, desejamos QUADRO GERAL DOS CREDORES' o cargo de Desernberge- Si algum esperr alhao

Erich Schmidt, filho do
boa viagem e breve re-

dor do Tribunal de Jus- vier com o velho "golpe"

ônr, Guilherme ôchmldr, gresso. CREDORES
."

.CR�DI�OS . tiça do Estado, na vaga de que há obrigatoriedade
Privílegíados ,Qulrografanos do Desembarcedor AdaJ- em subscrever uma essi-

índustrlel. Fllecimento 1.- Inst. de Apos. e Pensões-
e'>

'-Dia 25, transcorre sua dos Industriarios 6 1
berto Befisario Ramos.

I
natura e pagar o corres-

data nerallcla o sr. Car- Dia 20 do corrente fale-
.5 3,20 4.096,00 O Desembargador Pe- pendente preço por s� tre-

108 Meyer estabelecido a
ceu em São Francisco do 2.- Olga Risch 50.000,00 drosa é magistrado inte- tll� de uma nova .Iel ou

Estrada Itapocú. Tambem Sul, o jovem Manoelino 3.- Heinz Gunter Püttjer 25.000,00 llgenre, culto e digno, ca- corsa �em.elhan.te;.mnguem

Tusnelda Meyer, filha do de Jesus Mascarenhas, fi 4.· Artur Mueller 22.53010 péz de, no exercicio de �evera se tmpressronarcom

sr, Carlos Meyer. lho do sr. Antonio de Mas- 5.- Silvestre Strzalkowsky 17945'40 suas novas funções, assl- ISSO. porque
trate-se de

D· 27'
. carenhas e de Merte
Ms'

, nalar com traços brilhen- mentira deslavada.

-' Ia ,amversarla·se
I a -

6.- Cortume Brusquense S/A 15 579 70

a sre. dona Joana Blos- carenhas. O extinto jovem C

. , tes. a sua passagem p�la Si o indigitado candidato

feld, digna consorte do sr.
contava 18 anos de ida- 7.- ia Cindú de Couros e Maquinas 13.078,80 meis �lta corte de Iusrlça á figura

Erlco BIosfeld e a sra. de. 8.- Oscar Kunz I 5.189,60 C�,tarme�se. "
de vitima não quízer na-

Lídia- Wunderlich, esposa
Era �1Uito benquisto na- 9.- Willy Lemke 5.000,00 .

Correio do ��vo cu rn- da com Q tal "represen-

do sr. Paulo Wunderlich quela Cidade. 10.- Francisco Fernando Fischer 4.550,00
prímenta e feh�lta o De- tante" e este passar do

-Dia 28 o menino A-. Correio do Povo, envia 11.- Germano Schleuse 416360 sembargad?r A.ve� Pedro- léro-léro para a coação e

lencar R. ßräuer reslden- a familia enlutada, sínce- 1 Co

. ,
.

sa p:la SUa merecida pro- ameaça, então pega-lo pe-

te nesta cidade, � sra. Otí- ras condolenclas.
2.- rtume Indayal Ltda. 3.804,50 moçao. Ia orelha e delicadamente

lia Nicolini, prendada es-
13.- Soe. Com. Catarinense Ltda. 3.327,00 conduzi-lo até a porta da

posa do sr. Mario 'Nicoli- At
- 14 - Otto Wagner 3.000,00 rua.

ni.

.

ençao 15.- Cortume Afonso Sander S/A. 2.958,20 Lapis C R ß YO n Cuidado. pois I

-Ainda na mesma. d�- . Á. Casa Real tem a ma 16.- Adelia Mueller 2.000,00
Ninguem é . obrigado a

ta � sr-a
..
dona Dulclneia xima satisfação de avisar 17.- Ind e Com. Brodbeck S/A 148700 na

tomar e pagaI" assinatura

Remer, digna esposa do a sua distinta ellentele que 18.- A Noticia -Ltda. 1.250',00
de publicação nenhuma!

sr. Le?poldo Remer. acaba de receber uma in-
-

Gráfica Avenida Uda.

-Amd(\ o sr. Bertoldo finidade de aluminio da
19.- Walter Thonsen 1.093,20

Gumz � dona Walli To "Marca Rochedo".
20.- Walter Max Otto Mueller 799,34

ma�zelh, 21.- João Batista Klüppel 206,00
-Dia 30, aniversaria-se .....---.------

o sr. João Batista- !Judolf. ß
TOTAL Cr$ 6.513g20 187.0t)8,44

A todos os aniversari- ßUI'O ßO� InDU�IRI RIO� RESUMO: .

a�tes da se�ana,."C?r- � U U U Creditos privilegiados 6 513'20

reIo do �oyo deseja mu ExpIrando-se a 30 deste Creditos quirografarios 187 058 44

meras feliCIdades. mes o prazo pari! a apre-
• ,

sentação das informações Total Geral 193.571,54

referentes ao Registro In
dustrial de 1948, aviso a

todo,s os senhores Indus
triar:os que devem devol
ver até aquela data, (30/4/
49), os formulários devi
damente preenchidos, já

Casamento em posse dos ditos senho-

Realizou-se ontem na r.es pois que tão logo ex-

cidade de Campo Alegre, pire o referido prazo, co- .-===::IIIC==••==*.I.-===::IIIC:==.I.

o enlace matrimonial da meçarão a c.onstar da re-

� �Srta. Hilda Friedrich com tação. dos faltosos, rela-. MUDA 5
o jovem Leopoldo Raabe. ção esta que- será enca-

Entre as inumeras felici- minhada aos Ministérios F R U T I F E R A S E O R lW A II E lW T A I S

fações recebidas, "Correio
do Trabalho, Industria e . �do Povo" junta tambem Comercio e da Agl'icultura D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

,

as suas. para que os mesmos to· ras,' Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�:� as devidas providen-

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

�"._Cordialmente. .

Pe('am Catalogo Ilustrado

ARMANDO TARANTO LEOPOLDO SEIDEL Corupá.·

Ag�nte Municipal , •••=::::I*II.C:==••IFJIIC==•••
-===::III.C==••ii.

Cilibe Atlético B�epen�f
Baile

.

Noivado
Contratou casamento

dia 17 do corrente, com a

senhorita Terezinha Mül

ler, filha do snr. João O.
Müller o jovem José Er

sching.

A Diretoria do C, A. Baependi, tem o maximo

prazer de convidar os srs. socios, e exmas. famílias

para o Baile, que levará á efeito na noite de 30 do

corrente, na séde do Clube.
.

Presidente

Alfredo Krause

PARA' TODOS OS fINS!!!

CLICHERIA PROPRIA

Despedida
. Sendo removido para
Blumenau, o jovem profes
sor Herber Lebarbechon

Poeta, despede?se por meio

Desenhista especializado em propagan:a
Atendemos pedidos do Interior

Velox Propagadora
Publicidade em Rádio - Jornais -

Revistas - Folhetos

Dr. Muricí, 1.009 - Cx. Postal, 1.775

CURITIBA

® I
§albã(()) (Marca Registrada)

Virgem Especi�.lidade
dia CKA� WEIZEt liNJD)UJ§IllAl = ]OllIDlvHlie

, ,:>�ßÃ� �IRG'fAt
. , .

ESPECIALIDADE

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


