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Fica proíbl a ta: �a
gern em meu, e�d 'que
liga a Estrada Nova-com
a' Estrada Rio C-erro; não
me reeponsablllsando pelo
que possa acontecer.

LEOPOLDO KLeiN

-

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Admintstraçãor Rua Marechal Deodoro da Fonsêoa, .136 - Fundado em 1919 - TBLBj>ONB N. 39

ANO XXX

Aniversario do «Correio:do
o 25-. aniversario de trabalhos gràficos do Snr. Reiner Os

gel!tileza da Radio ,Jaraguá

Povo» Escola Machado de Assis
discursos - A '.

'

A -inauguração do novo predio - Uma fes-
ta de brasilidade � Se Rachel de Queiroz

Conforme havlarnos di- rezada em ação de Ora- rida de sua excelsa e tica no sentido, da eman- ouvisse os discursos e as demonstraçõesvulgado
:

reallaou-se do- ças, na Matriz da cidade, extremosa esposa, a ter- eípação de Jaraguá da
mingo ultimo em um dos cujo templo esteve repleto ra amada dos seus díg- tutela de Joínvílle. e a civicas e bem brasileiras, não despresaria
salões do C. A ßaepen- de fieis. nos e extremecidos Il- sua elevação a munící- os olhos azues. Um exemplo de amor adr, um almoço de confra- Logo em seguida, os lhos. pio, Artur Müller foi um
ternisação dos colabora- snrs. Leopoldo Reiner e Moço inteligente e dos mais ardorosos ba- instrução do 'povo de Itapoeusinho
dores do "Correio do Po- Guilherme Neíjzel, socíos culto, Artur Müller Mm- talhadores.

'

vo" e da firma Sociedade da Sociedade Graflee preendêra logo que .ta- Tanto a suá pena vi- Domingo ultimo, foi i-: promotores da construção
Orafica Avenida Ltde., Avenida Lrde., Artur Mül- raguá não poderia avan- brante de [ornalísta, co- naugurado o novo predlo .Idaquele confortável esta
onde o mesmo é lrnpres- ler e Paulino Pedri, dlre- tajar-se na senda do mo a sua palavra elo- escolar, mandado coas- beleclmenlo e com a Ca
so e cujo chefe snr. Leo- ror deste jornal, acompe- Progresso, sem ia exís- quente, e todo o ardor truir .ern Irapocuslnho pe-,mar,a Municipal por ter vopoldo Reiner comemora- nhados de todos os auxl- teneia de um jornal, combativo de sua mocí _

Ia Sociedade Escolar e I tádo o euxtllo, dízendo
va o 25°. aniversario de Iiares dirigiram-se ao Ce porta-voz dos anseios do dade, toda a sua dedica- com auxilio da Prefeitura que a população do, rnu

trabaltlos greflcos, miterio Municipal, onde seu povo. e ao mesmo ção de verdadeiro amí- Municipal. : nícíplo podia orgulhar-se
Ao final do almoço, o visitaram o rumulo do sr. tempo, elemento orienta- go de Jaraguâ, (oram Pelas 15 horas, grande: dos seus representantes,

snr, Artur MülJer em no- Venancio da Silva Porto, dor do seu desenvolvi- postos â prova, em de- messe popular; professo- porque eles, acima' de tu
nie do 'Correio do Povo" cujo mausoleo estava ar mento cultural e social, feza de tão justa causa, res 'e alunos da Bscola do, punham (). Interesse co
e do snr, Leopoldo Rei tisticamente ornamentado e então, [untando-se a E Artur Müller só des Machado de Assis' e dos letivo. A .prove ali estava
ner saudou os seus con- de flores e onde

. deposl- outro grande e sincero. cançou ao assístír, a 8 estebeleclmentoemals pro- na leí que concedera os
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. xtmos, reunlam'-'se em fren- qulnze mil cruzelros e queVI aos, izen o e quan- taram uma. coroa, preíro I amigo e aragu : o saU-I e' n e' 1934, �'so�
to lhes éra 'gra10 ter ali de saudades ao fundador doso.Venancio da. Silva' Iene instalação do mu- te eo môg-esfosó predlo, fora aprovada por unani-
reunido os colaboradores do, «Correio do Povo» e Porto, fundou. ó-«Correio nicipio, oreádo pelo De- 'o melhor do Intertor- do midade de votos.

I

e auxiliares, atuais e an- da tipog-rafia, estando do' Povo», semanarío in, creio N. 565 'de 26 de munlclpíé e que cu�tará Logo depois, foi dada
tigos, alguns vindo de tambem presente (O snr. dependente e noticioso. Março do mesmo ano. apenas 55 mil cruzelros a· palavra ao sr, dr. Ar
murro longe pare juntos Veneneie Nicoluzzl; grafl- dedicado aos -Interesses É de justiça relem tendo a prefeitura auxilia- quimedes Dantas, que fe
comemorarem aquela data co, s?brinho do extinto. do Distrito, cuja publica- brarmos que êle teve do com 15 mil, sendo o lou em nome dos Verea-
tão cara para 05 aníver- FOl o seguinte o dlscur- ção teve inicio a 8 de por companheiros, nessa. restante produto de con- dores, historiando a vida
sarlantee. so pronunciado pelo es- Maio de 19i9. cruzada benemeríta, lQsé rrtbulções exponteneas da do patrôno daquele esta-
Falou em seguida o critor Ildefonso [uvenal, O que tem sido para Emmendoerfer, Waltet- população local. belecimento e saudando

escritor e jornalista Ilde- no �Imoço de confraterni- Jaraguà, o «Correio do Breithaupt, Waldemar Tomando a palavra, o toda aquela população que
Ionso Juvenal, cujo dls seçao: Povo», nesses 30 anos Grubba, José Bauer e sr. vereador' Ioão Lucío IãO bem: compreendera o
curso adia�te publicamos «Senhores: de sua vitoriosa' e' pa- tantos outros ve.rda- da C05têl'� -secretario da valür da i-nstrüção públi,ca •
na integra.' Ha 32 anos passados, trioticá existencia, vós deiros àmigosd'est·aterra. sociedade escolar, produ- na formação da nacionaU ..

. .em, �egui,da ��öu da p�.:- A�!agt.lU,º"�L,,l'e.c,ebi1t.. .llem Q, s�:eis." -P�q!k _ Q:1l&l!4� falámos,.d,e.Ja ,Z_i.lL�!:a_�á,or,"-�L4§iYfL�ºß:, clélQe. ,,:'
"

�- -,� _M ,
.

lavréJ' o' df-LUIZ d-e Sou� satIsfatorramente em seu· tendes observado a tra- raguâ do Sul, logo. nos' to, 'historiando a vida da O ultimo oradorJoi o sr.

cu,a oraçá?, �m resumo seio amig_o e 8;colhedor, jetória. }'uminosa e' bri- vem á mente a figura sociedade � externando ii dr. Luiz' de Souza, presi
fOI a segumte., .

um amoroso filho ado- lhante .'

desse pequeno, dessa individualidade Camara Municipal que dente da Câmara que em
«Esla festa e a dos qu�, tivo, o qual vinha ani- mas admiravel astro do ilustre e querida que é havia volado o auxilio e resumo disse que após as

expontaneamente assumi mado do t
.
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A t MUll Al sancionado a lei que 'o palavras sábias � brilhao-.'
•

.
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_l)apo wo e mun o a ,Imprensa, ca-
.

rur ,tI �r, porque e e
oO.ßcedia, visto a isso t� tes do de.p'utado Artur Mu"I-ram o compro!"l�so �e elevado proposIto' de tra- tarinense e 1iàêíonal. incarna a terra jara. er' ,

--

es.cldrecer a. opmlao pu· balhar em pról do seu E Artur Müller se iden- guaense;' como legitima se recusado o sr. Prefei (eI" e do Vereador dr. Ar-
bllca! �speclalmente a da engrandecimento eco- tificou' com o seu jornal; expressão do seu povo.

to e convi,dando o sr. Ar, quimedes Dantas nada
co_letlvlda�� Jaraguaen�e. nomico e cultural.

.

toda conquista do «Cor-I Dirão que nem todos tur Müller, para abrir o mais restava a dizer sob
�ela p.artlclp'!m do maIOr Naqueles tempos, este reio do Povó» em bene, aqui lhe são alllÍgos e prediö que entregava a pena de reduzir a belesa
8.0 maIs �umllde servidor marav:ilhoso rincão des- ficio comum, representa I admiradores; que ele sociedade e ao uso es- da festividade. Limitou-se
do «Corre�o �o Povo» ne- vendado pelo valoroso uma vitoria do seu digno p<lssue em Jaraguâ al- colar.

� o oradur a dizer um esti
la tem qumhao apreci�vel Coronel Emilio Jourdan, e valoroso diretor.

, guns desafetos... Mas, O sr. Ärtur Müller, fa- mulo á juventude escolar
o sor.. Leopoldo Remer �ra, apenas distritQ de Jaraguá mui.to deve 8.Q. quem não os possue? Se lando em seguida disse a ali presente para que, no

qu� vIa t:anscorrer o 25°. JoinvUle; si bem· que .o patriotIsmo e àC inteIi - '0 divino Jesus que era missão nobre dos profes- futuro, pelo estudo e pela
amversano de. suas licles seu comerç�o( principal.. gencia de Artur Müller, a personificação da Vir- sores nesta hora de' pro- dedicação ti Pátria, vies
em artes graflcas». mente ,o ·e'xpo.:ft�t:lor, ,fôst. _a. .

evolução brilhante tude e do Amor, da Bon. vações do mundo, conci-' sem à ser úteis á grande-
.
Apos

_

varias outra-s con- .se devéras aprecii:wet� operada nesses trinta dade e da Justiça, os te. tando o povo' a -prestigiar sa do Brasil
slderaçoes o orador con- bem demonstrasse () anos na sua vida eco- ve e continua a te-los a intrução dos escolares Os vereadores, prosse�
�Iuiu concítando todos, acentuado -progresst) tia nomica'-� politica - social, como então, poderemo� e congratl!lando-se com os guiu o orador, sentiam-se
mcl.usive os homens da lavoura e criaç�o e in, par� a conqriísta da si- hós, simples mortais pe felizes em ter votado, por
radIO difusão, atualmente, dustrias correlatas. tuaçã'o, in'vejavel que caminosos, nos isenta- unanimidade, o auxilio de
no Municipio. capi,anea- Era êle 1m moço in- hoje" disftuta, como o mos de os possuir? ! povo e pelos ideais de- Cri _ 15 OOO,� p�ra a consdos por Werner Stange e teligente. que acabava mais ,hífportante dos ,pe- Sim, Artur Müller pó- mocraticos e cristãos da truçao do edlflclO escolar
Walter Franco, a unirem de cursar o conceituado quenos municipios' do de ter. desafetos, mas o gente brasileira." �U2 en�ão se i'l.augurava.seus labores no sentido «Colegio Santo Antonio», Estado. A sua pena de que os jaraguaenses não Saudemos o b.rilhante A Mesa da Camara, porda g�a�desa da terra z da Ide Blumenau

..
Viéra pa- Jornalista critedoso, o podem deixar de reco- "Correio do Povo" na sua vez, disse o Sr. Luiz

colellvlda.de Jaraguaense.s. ra. Jaraguâ ahm .demou- seu : verbo de �rador nhecer, é que a sua. vi,. pessoa ilustl"e do seu de Souza, sentia-.se feliz e
Por ultImo, o sr. Mano reJar no comerCIO, mas cOnVIncente e a su� ação da tem sido de pl'oveito- digno Diretor, Sr. Depu- h�nrada em ter tido oca.,

Tavares da �unha Melo, a sua inteligencia e pa..- de homem público de sa dedicação e patrioti tado Artur Müller, tor, slao �e, na recuza do sr .

•ambem antIgo redator triotismo, revelaram logo grande. visão, honesto co intere�se por esta nando extensiva a nossa Prefeito, ter promulgado a
desta !olha, q':le, como que missão mais eieva- e

.

trabalhador infätiga terra feliz, que é tam- saudação a todos aque I�i que t.anto v�iu b,en�fib�� dIsse o snr. Art�r I �a .lhe estava reservad,a: vel,' orientar�m o povo bem sua terra, porque les que, obreiros da pe- c�ar. � Jnstru�ao publIcaMuller com 05 snrs� Joaol �erla mentor do povo para a conquista dos oe- lhe é "berço da excelsa na ou das oficinas lhe' mUDlclpal. .Cr�spo, Ildefonso Juv�lJal,. Jara.guaense. paladino de neficios que I Jaraguâ e digna esposa e dos te'm ajudado nesta' cru- Uma _aluna fez �ntão a

L.ulz de Souza, ArqUlme•. sua d�fesa, voz que se, estâ usufruin.do.' ." extremeeidos filhos, por. zada benemerita e pa- saudaçao a BandeIra, quedes. Dantas, Honorato To- haveria erguer, pugnan- Ele foi o ativo Inten- que é a terra do seu triotica encetada em 8 momentos antes havia si
�ehn e tdntos outr�s hé;l,. do p�lo bem estar do dente, promotor de gran- a�ôr e idolatria de Maio de' 1919, pelo do içada pelo dr. Luiz de.VIam honrado o Jo�nal povo e. a grandesa e des melhoram,entos para E a prova de que I engrandecimento da ter- Souza e ao som do Hino
com suas colaboraç.oes, p�osperldade .

deste ad- o Distrito, o chefe esco- Artur Müller vive no co- ra jai'aguaense e defesa Nacional cantado por to
teve palavra� de carmho mIra.v..el p.e.9�0.... " da gleba Jaf,possuido de civism,o ração reconhecido deste I do seu digno e laboriO-.

dos os presentes.
par.a com a Impre�sa, es- cat�rIIle��:,' '�' que ao lado do saudoso nobre, digno e laborioso so povo; e mui especial- A festa de Itapocuzinho

" te Jornal e sell� dlretor�s. Nao v�s ,pr�clso dizer Professor Orestes Gui- povo, ele a teve, bem ment� ao e&timado cida- foi de demonstração de
. -x-, 9ue se tra�a da pessoa mal'ães, batalhou' pela eloquente e significativa, dão Sr. Leopoldo Reiner, brasiJidade, civismo, que

,
A RadiO Jaragua, que I�ustre, es.tima� e que- nacio.nalização do ensino, na sua elejção para re- operoso, dedicado pro veio mais uma ves desesteve prese�te a esta fes- rida �? Sr. Deput�do ,Ar- e o Presidente de diver- presentante

.

do Munici- prietario da- Tipografia mentir Rachel de Queirozta pelo s�udlr!tor sr.."!er- t�r Muller, naSCIdo n_a sa� associações cultu- pio na Assembleia Legis- Avenida, o qual comple- nos seus injustos concei
ne� �tange .�: seil: �lr�t<?ç ,CJ�,ade de�. Blum:�nau: fl- rals, �eneficentes ou re- lativa do Estado. ta hoje vinte, e cinco tos qne expediu sobre o'
artlstlço �r .• Walter rr�"1_�o,, ,lho.: de um_ dos plonelr�s crea'lvas, por ser ho- Foi uma verdadeira anos de proficuos e problema da nacíoríalida'
!eve a gen�lle�� de,lrr�dl�r 4a 'fu�daçao daquel� Cl� me.m de. comprovada in- consa�.Fação, _ testemu- al;megados serviços, co- de em Santa Catarina.
rOd?s. ps: dIscursos" e a d��e .. o saudoso JoaQ J�: �eh�enCIa e cultura, c�- n�o SIncero d� reconhe· mo eximio profissional -,--------erstlvldade, '. re.����d? '�s ;Muller, .- blumen.auense .. ,:pacttado para bem orl- CImento dos Jaraguaen.. · da arte do genial Gutten- Atençãop esenfe,� g.erGiS ,a,plausos, ,de nasCIm�nto, mas de entar e esclarecer, e re� ses. por aquele que tem berg e editor do "Cor-�e�o s�r. L�op,?I.do; Rei- a�ma. e se�ti���to Yer-' conhec.idamente bondo- sido no Parlamento Es- reio Po�.o". A Casa Real fern a ma-
o de des.ta fo!ha, ·0 ,abr�. dadeIramente

. J8.rag��· so, .soCIavel, prestativo e tadoal, "pela cultura, pe A saude,--pois, dos que xima satisfação de avisa·ç e agrad�,nJ1entQs.. �nse, po�,que vem ml�l- �mlgo, merec.edor, por- la crença, pelo cara�er mourej 1m D!lS lides da Cl tiua distinta clientela que
Das festivid .

'.

tando er_n ? vosso meIO ISSO, da estima e do e peja bondade, um In- Imprensa Jaraguaense, acaba de receber uma inr
'part S

ades, f�zla ho quàSI cIncoenta anos, apreço de todos.
. fatigavel lutador por me infatigaveis obreiros da )inidade de aluminio dae uma anfa MIssa e Jaraguâ é a terra que- Na campanha patrio- Ihor padrão de vida do grandeza desta terra. "Marca Rochedo".,/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li 11 "li i\indj:f não! Estão faça- o ainda hoje, arnanhã]] - Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda Sta.
II D� JOSÉ I§U)O�O- coPi: :: :: '

d
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t t ii Helena..M,uoicipio e Comarca de Reserva, centro do
li

'

Ponto de Alm,o,ço � Jantar ii- !I to eré! �e_r ar e emqls, � ..•
'

.i Pa'rariá, clima,- aguas, e estradas boas. Preço Cr$Jj! " " ii ii Preencha o coupon abaixo e peça informações !.i. 800,',0,O, por alqueire. Para ares maiores, concede-se-:: Da-ae pensão p"ara os moço,,s- servem-se
.. .. •

,i.·.: l' H i1 sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER ·.ii. consideràvel des,conto. Vende-se tambem a longo'

'marmitas.
- -

.... ,

!! li li (Seguros e,m Geral) C. Postal,67 - Jaraguá do Sul; li preso. Tratár' com o proprleterlo sr. Chlstleno Iusrus
i! Deposito de lenha picada .... , ·i 'em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

'c

!.!.i Entrega-sé a Domicilió II li Nome por exténso
'ooo oo __ oo_o_ooo ooo.o'oooooo __ .o. __ oo o ••• _oo __ ooooo ii oú com Schwartz na casa ao snr. Erlco BIosfeld, em

ii ii i!. Jaraguá do Snl.
ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 183 - Telefone, -23 ii H Idade

__ . __ .. _
Rest-dencia

�,oo_' ••••• ,��'�.�� � __ •• �._.� •• �_�_., •••• ��.�. :, '
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II ::::�:��:;ra�e.::no':::: II i-'���::��=:��::�:��:::�:::��·:'��::lGrupo Escolär «Divina ,Providência�
. Jran���rta��ra Jara�Uaen�H ii

em beneficio do mesmo estabelecimento. VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS t!
Constax:.á de varíos dívertímentos publicos

Jaraguá do Sul á Blumenau, ii
como Tômbola, Leilão, etc., -Cburrasco, HORARIOS II

Bebidas, Cafés, Doces, etc. JARAGUÁ DO SUL BLUMENAtJ
ii

fi 'II !l Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas i:.ii.. Pelo comparecimento de todos, muito .... Ohegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. :.;li agradece ' !l H AGEN C I A !;::••!I:... .
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O cidadão.Erico BIosfeld, Juiz de paz em exer- ii '

Indústria e Comércio te Estado
. __ .. _ �.oooooo_ .. ooooooo_o_o __ • __ ••
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cricio �o cargo de Juiz de Direito da Comarca fie
..
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..
:l OFIOINA Serviço I1FO'"RD"

..:!'::! CP"1-JSÇ
eragua do Sul, Estado de ôénre Catarina, Brasil, " .". ••
na forma da Lei, etc...

'

li- MECANIOA AUTORIZADO :.!::.io

• Faz saber aos que o presente edital virem ou :i:1 . :idele conhecimento tiverem, com o prazo de trinta dies
- Rua Marechal Deodoro �. J A R A 6 U A DO SUL �

que havendo sido designado o dia 31 do mez de ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes iimaio vindouro, as 11 horas, pere ler lugar a 2Ö• see- ll - Lavagem - Lubriflcação - Carga de Acumu- !�
são ordínerla do Tribunal de Jury desta Cornerca, .i::.::' ladores e-. Consêrto de .,pneus. .�:!tna conformidade da Lei, foram sorteaaos os seguln f

>

!.. tes Iurados que .rern de servir na referida sessão: ii Esta'oficina está instalada' em condições i: Vermitugo suave e de pronto
10.) Clécio Espezln; 20.) José Pereira Lima; 30.) Ge- ii para efetuar qualquer serviço de consêrro ou ii:· efeito Dispensa purgante 'e ' dietal

.

raldo Marquardt; 40.) Julio Zacarias Ramos; 50.) Sil. ii reforma em seu automovel ou caminhâo, bem. ! SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR ..

yio Pra�era; 6°.) ,João O. M�JJer; 7°;.) Àltino Pereira;!! cc,mo retificação de motores etc. . . !l ME o n. J, 2, " e· 4
8°.) Jose M. Mueller; 9°.) �dgar Piazeraj 100.) 'Curt ii Todos, os' serviços ,"$Ião executados com ii Proteja a saúde de seus t,iJhos � .a sua própria!

. VaseJ; 11°.) Walter Hef;tel; 1�0.) Pedro Bina Martins; ii esmero, por competentes profissionais e a pre- ii "Êvitará muitas doenças e 'poupará, dinheiro em"

,,13°.) Arthür .Breithaupt; 140.}ErneSJo �essmaonj150.) ii ços razoáv�is. Tpmbém dj�,põe de sólda elé.- i':..
'

'

lemedios" '

Alvaro' da Cösfa Batalha; 16°.) Nestor Gonçarves da ii trica e oxigênio. ,i Compre hoje mesmo 'uma' LOMBRIGUEIRA
Luz· 17�,,) Vergl·rl·o nU,bl·ni• 18°x 8rJ·c'o" Doubrawa· ,� � MINA'IICORA para o sau·' tt"lh','nho'.",- ..•. .

. K ..

ii, .', t-') ". .

-

,.......................................................................................................................... n ,- .

. � 190.) João Schr�iner; 20!>.) Eugenio dél Silva; 21°.) e um produto dos Laboratorios Minanco,ra_

",',Osc,�r, M,'eiS,ter:
- A todos,' ,os quais e, a cada,·uni de 'i�I!l!!i!Ir'::::::iil!!i!l!!l!i

iil!!i!l:il!i=ill!!i!llii!!ii!il!l=1I5!!i!i!=",
I - J O I, N V I L L E -

"per�1 os convida a comparecer n�, sala das audien- iii ""
'

,

1·1·
'--------'--......---------,,"-�---=

; 'cias deste J,.!iZO, .Edificio do Forum, no dia e" hora III C "b"
'

(Sezões, "Malárias, ._
-----------------,. " -�,---

;,fg���-.men��ozn��g:� ��i:��� �� �e���d:�se��!;h� III-e ,r,es 'MàIJiTa��IU��:��deira m ---------------- -....-
de. ser julgado o réo MIGUEL KIAKpSKI e OLltros III - CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM � III Ur. � ,Wal�emiro' Mazufec�en.���sc�:��:s:�sc6��:'cl';����� d��tJ������n��i �:�� ii, "Capsulas Antisesonica's ii�ar o presente ed1fal, que sera afIxado as por,tas' do I I·'Iro,rum na lugar de costume e publicado pelo jÔrilal . Minancora" Rua M�l. Floriêlno. ll. 152, JARAGUA.

"o"pcal «CorreIo do Povo»., - Dado e passado nesta -1"1'"" ,

. B::'I
'

'êidade de, Ja rag,úá do S'u1, �os trinta dias do mez de \ Em TO,da� ae Boas FaTluacias .

...

Clinica geral me'dico - cirurgia de adultos e créanças
b I d

.' ... _.-

,. Partos Diathermia' Ondas cúrtas e Ultra,.-;urtas,li ri o atlo de mH r:I0vecentos e quarenta e nov�·- III'É
. ,

,-,I" '-
"

,. ,.' III _ lrHlutotermia ,. 8,,isturi-eletfico -'Electro-cauterizaçãôßu! Ney'Franco; �scr!v-'>., o subscrévi. -;-_(assina90) JI um prQctqto,(lO� LaboratorIQS MINANC()RA�: '

Raiosqntra-vermelhos e azuis.
'

.

�rlcfo BIosfeld: �Ulz, dde pazdemf.exerclclo. - Est,a I� �.loihville ....... Sta. Oatarina- • �;;5;======5=�=====:;=�. ç-on orme O Qr1gma, O que ,ou e.'� i=-I:i!i!!iiEI:!i!i!iI!iiI.m:-::_I:_':Ii!il!iiii!.!I.:lIIi!IIIIiIIIm==m�I--II_�--::l _
�

',: .' .-!' '. '.

'�.. ,II
.

I '_11 I ," ;;a._••_:, 'I_'._�'
_' '.

laraguá, do Sul, 30 de abril de 1949.�
li Clinicn de OI�ot, .nuVi�G=,

-

nariz, . fiarUßßloo Escrivão
. H Dp. Renato,,°"W"alt9P !!

Ney Franco ii.
"

M é 0;1 O O ::1••
'_ .i.!ii '

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA li
!! om cursos �e Aapedeiçoamento 'no ..' li

Vende-se ii' Rio de Janeiro - SãQ Pllulo e Buenos Aires. i
H Doenças de Senhoras - Pàrtos - Clin1ca �

66�500 ms. de rerra,:no lugar Vila ,Nova, distante ii Geral. de _ ,Adultos e, Crianças. i
da Cidilg�, �O ininu,t�s.,,' '. '

" li Consultório é Residenci�: - ao lado da Prefeitura Municipal. liTratar com o _pro�rietario Snr. João Picolli. ii TJ:LfFONE N. 3 i!..

Jarc:lguá do. SuL ii'· Jaragoá do Sol - Sta. Catari..a t '

CORREIO DO POVO - j)omingo Dl� 15-5-49 -
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Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem saIS de prata
Em poucos dias de uso-o Oleo 'Mac Bir restltues
aos seus cabelos a cor" primitiva. O 0180 Mac
Ihr não contem 'enxofre nem sais de prata e)
não e tintura. Vegetal e perfumado. Combale
a caspa e detem a queda' dos cabelos. <Não'
prejudica a permanente. À venda nas fatma:'
das, dragarias e perfumarias do ßrasll.: Aten
demos pelo Reembolso Postal, vidro

'

Cr$ '25,00.
ltvre de porté. -

Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de Ieneíro-D'F."
REMETA.NOS O OOUPÃ_O ABAIXO

'---- ,

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

"
"

Queiram remeter- me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. livre de porte, , vidro .. �
-

do Ole�, Mac .Bit,

Nome
. � 0"0 • __ •• _00 __ • __ ._._ •• _._. __ , _,000_0 • __ • •• __ 00_ o 00_ �o __ , o __ , _ o, _,,__,

Rua
... 0 •• 00 0.000 0.00 •• 0.0000_0000. 00.' o_oo�oooooo_ooo o .oo_.�

No.
�oooo ._Oo •• ooo,

.. ,.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHÓS' É.A

LOMBRlGUEIRA, MINA'KCOHA:r.
i:

".'.
--

e••a '81 .a.81

Dr.' Arminio Tavawes
Polessor Cotedrotico de Biologio do lostittuto d� Educoçãp de. floriaoó�.Qlis
Ex.Chefe dos serviços clinicas � 'clrurglcOS da esp.eclalldade no

Hospital de Caridade de' FlorIanópolis,
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno po,". concursó; da 'Asslsten!;la Pública do Rio dtl Janeiro

Formado peia faculdade de Medicina da
UniversidaQe do Rio' de Janeiro

-

BL U M E NAU'· STA. CATARINA

.,

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ßmln�� �1�ll Ultima Remessa da ,S É F
"

Pedimos roupa� e outros donativosIrene Pedrl, Oficial do
para ajudar 'aos inúmeros fugitivos queRegistro Civil do 1° Distrito

.

da Comarca Jaraguá do Sul. hoje ainda vivem na maior penuria.
Estado de Santa Catarina' Dirigimos este ultimo apêlo aos nossos,

Brasil. amigos e colaboradores para que esta re-
Faz saber 'que comparece- nWSRa represente uma conclusão digna da

ram no cartório exibindo os
nossa obra de socorro.documentos exigidos pela lei

datim Je se habilitarem para Todos os pacotes particulares e ona-
casar-se: 1i�0!�' deve.rão �star até 16 de Maio em ����

I:S;���mlmtn'f\Wa,!mmi5lI11nhH residencia. Cure seus males e poupe seu •• •
Edital N. 2.549, de 105-949

Jaraguá do Sul, 5 de Maio de 1949
bom dinhe,iro ,comprando na V I tO r Io Lazza r ISHenrique Heise e

Walli Marquárdt
'

PASTOR WAIDNER FARMACIA NOVA I Loja e

EXPOSiÇãO:. fabrica:
Ele, brasileiro, solteiro, de ROBERTO M. HORST Aven. Getulio Vargas, 19 Rua Domingos da Novas/nlavrador, domiciliado e re-

a que dispõe de malor

sortimen'l
J A R A G U Á DOS U L -X- SAN T A C A T A R I:I Asldente em Rio da Luz, .

to na praça e oferece seus artifilho de Henrique Heise e CASA DAS TINTAS, gos á preços vantajosos. Fabrica e Beneficiamento de Moveisde Tecla Heise.
ela, brasileira, solteira, A MAIS ANTIGA CAS..A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua 'Espelhos e Vidros- para Janelas e Outros Fins.EM JAAAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

I
lavradora, domiciliada e FLORINO PEIXOTO, 54-58

.
Moveis Estofados, Tapetes, Divans. 'résldenre neste distrito, em ." (SOBRADO orro WAG"lER)

001cl10-es e '�stl'ados para Camas, Etc.Jaraguá-Esquerdo, filha de OfERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo-
Guilherme Marquardr e veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc. - FREFEITURA MUNIOI- Executa-se serviços de estofamentos em:

·1
de Ulli BaungärreJ Mar- Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão, PAL DE JGUÁ. DO SUL �.;� rrollos, oníbus, automoveis etc.quardt Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Ra_z, Anelina t'.�

�m1225�YVPT
.

pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce- EDITAL 1!::S;��W.Jl'R�rJJ')���Edital N. 2.550, de 10 5-49
ra e Oleo pare Soalho, Massa pare janela.

----------Alfredo Kusch e
Anna ôrrelow

Ele, bresllelro, sohelro,
lavrador, domiciliado e re- -------------------

sldente neste distrito, em
Três Rios do Norte, filho
de Ricardo Rusch e de
Berta Müller.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, á I
estrada Nova, filha de ,Willy Strelow e de Anna
Bledorn ôtrelow,
Edital N, 2,551, de 11-5-49
Christiano Alberto Raboch

e Irma Günther

PARA FERIDAS,
f C Z t MAS,
INFLAMAÇÔES,
COCEIRAS,
f K W E I R AS,'
ESPINHAS, ETC.JNUNCR EXISTIU IGURL

De ordem -río Sr,
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que,

durante o corrente
mês de Maio ar

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

Intendencia de 00-
ru pá, a Taxa de Fisca
Iisação e Serviços Diver·
sos (lluminação Pública).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeitoEle, brasileiro, solteiro, ,':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... a multa de 20%
, ��e::;���.:.����:�o U�;. UOf iCJ··no IM e �:;::�::i:��:,�ri'11 ����� �-�.ef�;r�:i��.

Iha, filho de .loäo Raboch 11
.

,

li mês, sendo entãoe de Elisabetha Kunkel ii "
DE ii feita a cobrança jll-Raboch. ii do ã O UI I estil dicialmente.Ela, brasíleira, solteira, ii ::

doméstica, dornicillede" e RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS PERREIRA,1:03 Tesouraria da Pre-
residente nesre distrito, em feitura

'

Municipal'Rio Cêrro, filha de Gul- Está equipada com um modernissimo aparelha- de Jaraguá do Sul,lherme Günther e de Anna mente de solsa elétrica, oxigenio, aluminio, 5 de 5, de 1949.
'

i, Klemann Günther, l! antimonio etc.
:: F'. VOSGERAUEdital N. 2.552, de 11-5-49 ii Bspeclellseda em reformas de ii Tesoureiro

m�:IfJt�.tB��iI'Herry Baumann e ii automoveis e caminhões. ii
. hr ',n,a .�n [_Dr·ram.Dntas A nr',nolaQUnda Weller li Serviço rápido e garantido. ii --------- U u tiu r G ü RU u 1)Ele, brasileiro, solteiro, �::::::f::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::ti

.

_-------....operário, domiciliado e re· FRACOS E AN�MICOS I ,
'

'D"E�il��ntJe eÕtt�iOB��mJ;�t� VlNHO��n;;��OTADO �. �ItQRQ' BENGELde Emrna Oestrelch

f' n f f
I

.

t'
Estrada Jaraguà Esque!doEla, breslleíre, s�lteira,

.

-

-" flOOell eruosa e 8Dotomento f8ICO- Empregado com IIllolo:
JARAGUA DO SUL - STA. OA'rARINAdoméstica, domiciliada e Tosse. .

_residente neste distrito, em (ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER) Resfriado.' Bsecure-ee qualquer serviço de ferramentasJaraguásinho, filha de Ja-
Bronquite.

b
agrlcóles pgra uso de Id-votiras,

como:�
cob .Weller e de Palina A quem solicitar, será enviado pelo correio a

E-rofulo.s. Machados. Enchadas Foices etc.W'I
.

interessante obra do Dr, LOPES fERREIRA:·" ·d
"

tend l' 'd'd·
, el er.

Convalescenças v::�:;::;:�:::':':"1 o.
.E para que chegue ao co-

«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento CUl!iCo. e D!6t1co.
.

. VINHO CREOSOTAI?O �......�� ����heci
.

d dos d·
. '

6: UM GERADOR DE SAÚDE.n ecimento e to os, man el Junte ao pedido Cr$
r 10,00 pera as despezes'Passar O-presente edital que dirigindo-se a f. S. NEVES.será publicado pela impren-

sa e em cartório onde será Postal, 2398 - Rio de Ianetro - Brasil
afixado dur ante 15 dias, Si
alguem' soub�r de algum im
pedimento acuse-o para os
infs" legai!. , !!:'!:z!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!'!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�_!!!!!!!!�,.

'IRENE PEDRJ, öticíal 11 CI.ÍNIÇA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, I!li moderna e primorosamente Instalada do
.

II
-c-om-u-n-ic-o-a'-d-is-ti-nt-a. H DR.· SADALLA. A .. '\lIN lifreguezia que, acabo ii CONJUNTo DE APARELHOS "MODERNOS, ·UNICO NOS lide receber uma grande ii ESTADOS DB SANTA CATARINA E ,PARANÁ iipartida de semenfes Ho- li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» IIlabdezas, garantidas, no- II HQRARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 !!vaso V. S. encontrará na li _ .Joinville _

_
Iii.:Casa R.eal.

BOA CASA
Dentro. do Distrito. Uma i

casa de material com
5 morgos de terra.

, Preço de ocasião.
dand0-se condições. ;;;;;;;;gg;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;�;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;�g;;;;;g;;;;;;:;;;;;;;g;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;�;;r:;;Tratar nesta Gerencia

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinviIle,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

Procuram-se

Mecânicos
t/2 o'iclais

José M. Mueller & Cía, Lida.

Vende-se
Em Corupá: Um sitio com

200 mbrgos de terra
aproximadamente. com

casa e instalações com

pletas. Otimos ranchos,
e, grande bananal já
dando bons resultados.

CO.1RI CISPA. -,----:--"""-
QUEDA DOS CI
Bn�S E DEMAIS

AHC'COES DO

t06RC CABELUDO.
'1')0 i!J1C'(t',<:Ä'P!jA R,

. �'.
.

,.

POR EXCEl�NCIA

Urgente
Vende-se um ótimo ter

'reno situado no centro
desta cidade, medindo 16x
50 metros, ao preço de
ocasião. Negocio urgente.
Para mais· informações
nesta gerenc�a com o Snr
Paulino Pedri.

�11E!!IliEEI!EaI!IIEiEI!i!i!l!!lIIEilllllE!!lDIiiI!Ii!ll 1

II A t e n � ã o!
I Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade

I Dr. Kiefer sob a direção do
I

I Dr. Franc�!!��� Piccjoni I

I formado pela faculd�'de de Medicina da

"'1 Universidad, de São Paulo.
I x-semi-Inter no do Hospital das Clinicas e an ta Casa de

I Misericordia de São Paulo

I
CLINICA GERAL-CIRURGIA

Partos - Doenças de Senhoras, l:Iºmen. - 'Molé�tia. internaê
e externas: Pulmões • Coração - Estômago • figado . Rins,Doenças nervosas . Sífilis . Doenças venereas· Doenças da
péle em �enl. Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos,

,g ESPCIALISTA riM M') LESTlAS DE CRIANÇAS. ,

g GUARAMIRIM :-;-; SANTA CATARINA

I ATENDE .?HAMADOS A QUALQUER HORA
I n ,_õ,_I_í__ Í' II �1_lI!I!!!!.,..

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO •

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS, DE SEN�ORAS,
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE,
,

- Eletricidade Médica-
.

li1dutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Ralos Ultra Violetas e Infra Vermelho

- RA lOS X -

/

Diretor ltIédl�o do Hospital "SI. loSé' •

ATENDE CHA \tI\DOS A QUALQUER H01A -

Onde comprarei mais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

gepal, pelos menores preços da praça, só na

'casa IlleO ••,•••
Jaraguá do Sul -X- Santa Oatarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor: ARTUR, �ÜLLER Gerente: PAULlNO PEDRI Impresso na Sociedade Grafica AVENIDA LIda.

CAIXA'PO�TÀL, 19 A�ministração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TBLBPONB N. 39

de 1949 - SANTA CATARINA

no

L�m�,r�ial Ltua.
Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

,Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 15 de Maio

G.

ANIYERSARIOS

Rodolfo Fischer
Fla-Fla a

N°.l.541

Carnara Municipal" ESPORTES

SegUJ;os
�'YPIRANGA"

FOGO - AeIDEIfTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

'i

A SI'FILIS
t UMA DOENÇA OI;tAvlSSIMA
MUITO PERIGOSA PARi( A ,FA.

MILlA'E PARA A'RAÇA, COMO
uM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO OÊSSE GRANOEFLAGELO

USE, O

"

Aos vinte é três dias do da Motontveladora. Nessa
mês de ebrll rdo ano de altura, pediu e obteve

-

a Tpdos os desportistas, não só de Jaraguá, oo

mil novecentos e queren- palavra o vereador Willy mo fambem da Corupä, Nereu Ramos e Guarami

re e nove, pelas sére ho- Germano Gessner, o qual rim. estão com intenso interesse voltado para o

ras, na sala do Forum, solicitou da Casa um vo jogo' .de logo mais entre Baependí e Acaraí, olassi

no edificio da Prefeitura to de Ilratidão e reconhe- co FIa-Flu de nossa cidade. Quem vencerá? Para

IMunicipal de Ieragué -do cimento á luta e sacrlfl- nós é o ... Nada disso. não podemos indicar fa- ---------"'

Sul", reunidos os vereado- cios de Joaquim José da vorito e nem vencedor, Podemos apenas dizer que
res: Luiz Mae�, Áugusto Silva Xavier, o Alferes será uma partida muito bem disputada e depois
ôertí, Max Thieme Jnr., T�radeptes, em 'beneficio dos 90 minutos poderemos dizer quem venceu.

Carlos Rulzen, Willy Ger- da liberdade- do Brasil, As squipes deverão entrar em campo assim

mano Gessner, Frederico transcorrido dia 21 do cor- formadas, salvo modificação de ultimá hora.

Curt Alberto Vasel, Ola- rente, o que foi por rodoe
'

,

Baspendí - Olazio, Lucindo, Otaoilio, Tomsen.

viano Tlssl e Luiz de 'acelto. Logo apos, pediu Baloquinho, Nunes, Walter. Eti.. Mahnke, Justino

Souza. Havendo numere e obteve a palavra o ve- e Cilo.

legal, foi pelo sr. Presl- reador Augusto ôartl, que Acaraí - Arno, Levinos, Albano, Olindo, Maba,
dente Jecli'tra<li:J abert.a 'a pedlu<vm voto-de con- Girola, Rolando. Amando, Eugenio, ;Bona e Bartel. A SIFILIS sr:; APMESENTA SOB

sessão, ordenando eo ST. gra!ulaç-öes pela passe- A preliminar 'térá inicio ás 13,30 horas. E o INÚMERAS FORMAS. TAIS COllof'o:

_ '20. Secretario, que' proce- gern da data do descobrl- juiz, quem será� REUMATISMO

Ef!1 �âta., de amanh.a desse ii leitura 'da Ata da mento du Brasil que" .on-
�SCRÓFULA'S

festejara ma s n tal I 'S I B "I I· d' ES P I N ,ti A S

i
,;.;.

I 'um a. ': reunião de 22 �o corr�n- tem. transcorreu; � .que foi - ,
a ve, rasl campeão su -ameneaae e F iST' U h A S

C o o sr:, ';-" R?dolfo FIS te, o que depols de feito, acetro pejo plenärto. Na- " '

-J�eb9'1-" '_-
Ú'L Q, E R A S

c�er -proprreteno do Ba,� foi submetido ii discussão 'Öa meis havendo 'a ,traLtlr IUI
'E c Z E M A"S

e. Restaurant� .

Maraba, e subsequente aprovação o sr. Presidente, designou
f" E R , o A S

sito a rua Benjamin Con�- o que foi ,feito sem-emen- a Ordem do Dia para a E�,lepeís da Marmelada? Tudo O. K.
o A R ,: -R,O S,'

f�nt ao, qual o. «Cor�elo da, pelo que foi as,slneda sessão do dia 3 de melo

MAN G ti � �'''' ,

do Povo. envia mutras
i, '"aIIJR '-OE NOGUEIRA'" (

felicidaal s
pela Mêsa. Não havendo do corrente ano e que Quarta�f�ira ultimá realisö'ci'-se o matoh final

" CONHECI-OO HÃ 'n A�O.,

e . expediente por falta de cónsraré. da 2. discussão do sul-amer-icano entre brasileiros tl paraguaios. 'VENDE·SE,EM l(1,OA PARTfi,

- Tarnbern faz anos rnalérla. Em seguida pas- do proleto-lel que abre Como é do conhecimento de todos;:' H' Brasil per- ---

em data de amanhã o Dr. SO l:l"se á Ordem do- Dia, credito especial "de Cr$� ... deu- dia 8·" para o Paraguai, sendo necessario novo :� '. -

.

Lourival, Cernere, resi _

que foi I,ida pelo vereador 45.000,00 com, ÇI resperl- jogo para a decisão.
"

->, •

'

,',Para Doe,as -

dente em' Blumeneu. Max Thíerne Inr., ne au- va emenda ei i. discussão 'Na,qtl�)e jogo'-de 2x1' às nossos patrtcios per-
c-

<; Dia 17 enlverserle-se sencla 'do 1°.' Secretérlo do projeto-lei que abre deram, porque houve �tarQ,'lelada e nada mais. Ago- e Bolos
o.sr. Felipe F-renzel. ,Tam- sr. João L. da-- Costa; ,e credito especial de Cr$-,,, ra, si alguem p�,p� 'que-'_não, foi «tramóia» pode Usem pratos de papelão.
bem a sra; dona Edwlges qUe c6(lsfou de: 1°:' dis,", 9,.297,00. Frndo ·o� que, ,o ser' que tenha, r,azä,b. Nq 'pre'lio de quarta-feirá os

VOigt, esposa do sr. Fran- cussão do projeto..:lei ,que sr. Presíde.nte, � declarou brasH-eiros. m&fs urna v:e'z puseiam a exposiçãc seu
São pratlcos e higienicos

cisco Voi,gt, abre credito especial Cr$- encerrada a sessão na qual ataque artilheiro, in'ete,ndö 7 bólas nas' redes quar- Encontram-se )na

-Dia 19 fa;t; anos o io' 45.000,00 e da, respel.iva faltaram. os vereadores: necidas pelo guaraní Gare.ia. ee,te a zero foi o plà't' ,[, Soe. Grafiea Avenida Lida

vem Alvaro TomaselI. fi- emenda; sendó, aprovada Arquimedes'> Dantas, Al- card a, favor: doI' nossos., '; ,'-
"

, ,

Av� Getulio Vargds, ãõO

lho dó ,sr. Samos, Töm�- �or todos a emenda adí- brecht Gumz e João L. O Brasil jogou coí:n Barbosa, Augusto e Mau-

seiH. .
tlvd; em _2°. discUssão foi' da Costa. ro, EU, Danilo e Norquha; '- Tesourinha, Zizinho,

,

- Na mesma data trans- aprovado únanimemente o Ademir. Jaü' e Simão. -,
"

,', '

� D 1 T A L
correrá seu aniversario o' o projéto,-lei que abre cré"

' -(ass)-",Luiz deSou- Par,agúai,�, Garcia; Gon_zalitõ e Cespedes, Ga- L '

'sr. Ary Fruet, proJ:)rieta,,:, dito especial de Cr'- ... za - João Lucio da Cos- villan. Nardelli a Cflnteros, Fernande$, Lopez, Ar.-
'

do do Rex Hotel. 280.000,00 para aquisição ta - Otaviano Tissi. ce, BenitAs e Avaios depois Barrios. ',' Imposto sobre Teritorial

-Dia 20 a sra. Herta
'

A relida ,da partida em S. Janl1ario foi de De ordt:� do snr� CQle�

G. Frenzel. esposa do sr.
765.000.00 cruzeiros. bI'

,

'2
- - A m"armelada deu certo ou nãó? Ficou tudo O.K. tor, torno pu 1CO -que no

Ruy Frenzel. a' onvo'caçao
corrente' mez - de Maio,

'-Dia 21 TerezaBür-.' arrecada-se O impolJto acima,

ger.
reterente ao 10; semestre do

A todos os aniversarian- De órdem do Sr. pr�sidente da AS�OCIAÇÄO corrente exercicio.

tes, «Correio do Povo» RURAL DE JARAGUA DO SUL, e de conformida- Os C ntribuintes que não

deseja inumeras felicida de com o Art. 33, Paragrafo Unico dos estatutos, fizerem seus pagamentos no

des convoco os Senhores Associados para a Assem- d
- .J:' f I

.

bléia Geral Extraordinaria a realizar-se no dia 2'2 de I praso,' po,
erao S tIS aze -o

-,--------

no proximo roez de Junho
Maio de 1949, ás 8 horas, na sede da Associação,

..1!.móolu-(je ollu/idocAe "
coro a multa de 200/0.

afim de deliberarem sobre a seguinte órdem: lU 7, �. Exgotados os su(ira ç,ita-

1)- Eleição da nova
-

Diretoria; FF.RMEl\ITO
(ffr "'..�, dos prasos, §erão ::;xtraidas

• 2)- Relatorio da Diretoria; BAUNILHA:;: t � as competentes eerti�õe8,' de

'3)- Prestação de contas: PÓS Pt\HI\ PUDINS �,1.)
dividas' pata ter lagar a eo-

,

4)- Diu do Colono. -." / brança executiva,

'If�)
, Coletoria' Estadual de Ja-

ti!. � raguá do Sill, 2 de Maio

1,'1 '/ �e> 1949
'

LUCI HARNACK

, ./J.·ln/i;gridade
. !._��

mordi doi JelJ:/ '

,��'
"'"

criador,,1 deve-Je
'

:,,�
(J/:ept!taçaIJ da. marca�
que e a garonlía doi t�,J

bO�(}dd/b/ MEDEIROS
&'

Ata da Reunião Ordinária de 23 de

Abril de 1949

«Pelada» 'de Hoje a Tarde

Campo dd Baependí

ADVOQADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, ,�10 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Const8,l1t, 136 - Tel. 12

((» §a1t]ãl(Ü)

Virgem Especialidade
da CU. WEIlEt lINlIllllJSIRUl - JoliIDlvnl�

escrivão

Vende-se um com 96
morgos, inclusive 'casa e

rancho, com diversas plan
tações, no lugar Francis-

•

co de
\

Paula.
Tratar com o proprieta�

!'io Manoel José Sdares,
durante 15 dias visto es

tar parado na 'casd do sr.

Frederico Schuetze em

Francisco de Paul�.

Preço de ocasião.

, Outrossim, comunico 'que de acordo com o Art.
e Paragrafo acima citados, a reunião se efetuará
com qualquer numero de éissociados.

Jaraguá do Sul, 1 t de Maio de 1.949"

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretário

(Marca RegIstrada)

t

recomenda-se para hospitais, colegioc;, etc., pela sua qualidade desinfectante

P�""·"'u-::o.�..·.i'..� '.'::

!IGelo?1
!iBebldas B&SS Lldaj
t·

-

·
.

·
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·
.
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Sementes de

hortatiças frescas'

garantidas
Na Soe. Gráfica Avenida Ltda.
AvenIda Getufla Vargas. 350
•

Dp. LUIZ DE'SOUZA.

_
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


