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A Igreja C óhca,�

como as igr' rtites-
tentes dos Es

"

' i-
dos, apoiam dec inente
o radío norte-americano.
Para fazer uma generell
zação, pode-se dizer que
tôdas as \ denominaçõesDomingo, 22 de Maio. de 1949 N.1.542 utilizam-se do rádio como
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Cs'tr";'da rforupó-São Bento Lavoura Catarinense ���Et���ioTa�f�: ���1:t \.I \.;;
manentes, outras que or-o

O deputado udenista I material? genízarn «shows» de cerac-
O Snr. deputado Biase Faraco fez em uma' das suas ultimas sessões o Waldemar Rupp endereçou c) Qual é o numero e

ter temporário-mas o in-
o ao Executivo o seguinte quals as especies de f1- teresse da religião pelo

b E d C
'

S- B t d S I pedido Je informações: produtores adqueridos e rádio é um fato indiscu-seguinte discurso so re a stra a orupa- ao en o ou: Exmo. Sr. Presidente fornecidos nas mesmas tivel.
I da Assembléia Legtslatíve. circunstancias aos pecua- O apôlo das lgreles aoO Sr. BlASE FARACO- ca de 200 colonos ja da- ximamente, da qua par. R .,

r ?
G equeremos respettose- rIS as rádio deve-se, nos EstadosSr. Presidente e Srs. De- li se retirarem, em de- ticíparão o Sr. overna- V E

.

d) Q
. _.

Co S mente a . xcie. que se uats os orgaos In- Unidos, não só ao poderputados. Durante a nos- manda de localidades dor do Estado, o er. e- dl dí
. .

E f dí dl I
.

igne mgir-se ao xmo. erme ianos na re IS n- do meio como elemento desa legislatura, partícu- onde melhor possam cretário da pasta espe- S Ch f d P d E bi
-

d b f" ?eíalízada no assunto os
r. e e o o er xe- urçao �sses ene.I�I�s divulgação, mas tambémlarmente na presente transportar a fruto de cutivo solicitando-lhe as e.) QuaIs.o.s Munlclplos ao respeito que o ràdtosessão legislativa, temos suas lides agráficas. Prefeitos não só de Jara- . .

f
-

b f dárí S D S P ld t guá e S. Bento do Stil,mas seguintes In ormaçozs: maIs. e.ne !c�a os por es- I norte americano tem pelosouvido v rIOS rs. epu- r. resi en e e no-

de todos os Muníclplos a) Quais as espectes e Sc') dlstríbulção ?
. _ principios morais e rellglo-tados abordarem O problema bres colegas, desde que qual a quantidade de ma- f) Qua. !ltas Assoclaç.�es sos. Qualquer denomina-do transporte ocuparem- iniciei meu mandato ja- interessados, quais sej«J,m.. R

o

f b fd d R d
.

deí lt d os de Campo Alegre,Ma- quines e tnsrrumenros e- uraes Ja o.ram ene�lcla- çäo religiosa conta comse das estra as e o a- maís eixei cogi ar es gricolas fornecidos gratui- das pela Lei que �grIga o êsse respeito. Jamais osgern. Desejo aproveitar te importante problema fmrae'sImtaoippoolirSt'oCaUnnoI.ia_nob.as � rarnente aos lavradores Estado a su.bvenclOnala_s- conceitos religiosos sãoesta verdadeira atmosíe. e dele tratei junto aos
t

.

I � t d ao'á
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d t t 'à As demarches estão ca ermenses pe a öecrera e quan as em a o ser apresentados em formara rodoví ria. para tarn po eres compe en es, J � ria de Agricultura no pe- no corrente ano?
_ deprimente. E o que ébem tecer' algumas con- ao tempo em que se a- neste pé e creio nada riodo compreendido entre g) Qual a subven�ao mais: os prtnclplosmorais.síderações em torno de chava em, seu posto de mais nos restar senão Janeiro de 1947 a 4 de que coube, ou cabera a

comuns a tôdas as reli-um assunto pelo qualme Governador o Dr. Ader- esperar essa conteren- Abril de 1949? cada uma MIas. gtões, são defendidos sls-venho batendo desde í- bal Ramos da Silva. Tam- da, da qual temos ra- b) Q I b
. -

.

d t b
. .

d I d
- ua a contri uiçao (ass) WALDEM 'R RUPP rernãtícernenre pelo rádionícío de meu man a o, em jamais e e se es- zoes para esperar que d Q d J d U

.- r\
o L,;,sta o e qua a mao comercial dos Estadosqual seja o da ligação cursou o Presidente da surjam resultados con-

pare a aquisição desse Transcrito do Diario da Unidos.rodoviaria entre S. Ben- Camara Municipal de S. eretos, medidas, enfim
to do SUl e Corupá. Fa- Bento do Sul, Sr. Car- que tornem efetiva a rea- Tarde. Por ser comercial, o rádio
ço justiça, preliminar- los Ziperer Sobrinho. lízação desse empreen- norte-americano é lnde-
mente, á ação nesse sen- Pensou-se em que a dimento. pendente. não há nêle in-
tido desenvolvida pelo solução seria incluir es- Era o que tinha a di- O Brasil receberá imigrantes por Via Aérea terferência alguma de in-
nobre colega da União se problema no Plano zer no momento, sr. Pre- teresses creados. Qualquer
Democratica Nacional Sr. Rodoviário...'

.. sidente, sobre o partícu- É das mais auspiciosas despeito do que possern cidadão, qualquer firme,
Artur Müller, que se vem O Sr. ARTUR MUL- lar. (Palmas). a noticia de que vamos dizer pessoas cujos ínre- qualquer instituição, pode
empenhando pela mes- LER - A estrada de receber, sernanelmente, rêsses particulares estão obter tempo radiofônico
ma realização, pois o rodagem S. Bento do Sul imigrantes por via aérea. sendo contrariados, um e servir- se das emissôras
Municipio que dígnamen- Oorupá faz parte do Marcondes Mattos De modo a atender, com excelente material humano, pera a propagação de su-
te representa é parte in- Plano Rodoviario desde mais rapidez, os pedidos como jamais foi encontra- as idéas ou productos,
teressada. Sr. Presidente, 1937. Está, até, classífí- Chegou quarta-feira à de técnicos pera nosso do nos "grupos técnicos sempre, é claro, que selem
entre as graudes vanta- cada como de segunda noite, pelo expresso, a- parque índustrlal, assim dispostos á imigração. respeitados os principios
gens que adviriam dês- classe. se .me não .falha companhado de sua ex sorno de espeda,listÇls em O serviço de treneporté do rádio norje-emerlcano.
sff empreendimento; está a memoria pelo Decreto ma. familiá. o sr, Már. agricfilinra' e- êrn' outros aéreo c'Om�çará im�diàta- 'Esta independência ex
a possibilidade de os ma- n. 5, daqu�le ano. condes Mattos' ex-Juiz trabdlhos, a Comissão menre, o que significa uma plica, em parte" a atitud�
deireiros e outros indus. O Sr. BlASE FARA- de Direito de Curitiba- Mista BrtlsiJ - O. I. R. pro- espécie de tratamento vi- leal que o rádio dos Es
triais do planalto pode- CO - A ess� ponto tam- nos videnciou para, concomJ- goroso do-organismo na- tados Unidos
rem trazer sua prOdução bem eu cbegarei, no de- S. Excia. veio assumir tantemente, com os embar· ciQna,I um tanto avitami- man!êm com relação ás
até a estação de Coru- correr de minhas consi- o Juizado de .Jaraguà do ques maritim08, venha, nado. Cónsignando êsse diferentes denominações
pá, de onde, então, se fa- derações. Sul para o qual veiu de por via aérea, em rUmo fato não é de mais lem- religiosas
rá sua' transferencia pa- Por ocasião do 75°. a..: ser nomeado pelo Go- semanal, um determinado brar-se 11 necessidade pre- _

ra os vagões da estrada niversario da fundação verno do Estado. número de imigrantes. mente de cobrir os c1ar�
de ferro. Outra� conve de S. Bento do Sul, lá Ao Ilustre Magistrado É digna de registro demogràficos abertos na
niencias nesse transpor- compareci, juntamente e a sua digna famBia o essa nova iniciativa, que agricultura, na indústria
te, que tambem, de cer- com outros colegas, re- «Correio do Povo» apre- a par dö criterioso serviço que se expande e no cu
to modo, aproveita me- presentando esta Assem- senta boas vindas e vo- de seleção. efetuado na mércio que procura se
lhor a condução férrea, bleia Legislativa e assis- tos de longa e feliz per- Europa previamente. ga- adaptar ás realidades do
pertencem mais a esfe- ti a uma conferencia en· manência nesta Comar- rante ao nosso país, (1 após guerra.
ra especializada e, so- tre S. Ex. o Sr. Gover- ca.
bre elas é autoridade pa- nador José Boabaid, Se-

S�.f�l:�fr�o��e�:���:o� ��e���f:' d�s E���e��sJ�� 811'XO'U 1 Dercenl1nem' Je No ta� & Noticias
Sabemos que existe raguá. pessoas conhece· U U Uy U

uma otima rodovia, sa- doras dos problemas da-
f I d U"d Informa-se de Santiago As altas autoridades dos

tisfatoria, pelo menos quela região como o sr. Ireves nos s DuOS OluOS do Chile, que aviõet) da Min;sterios do Trabalho
qual seja a Dona Fran- Carlos Zipe.rer Sobrinbo base de Los Condores e Marinha informaram quecisca, mas o transporte e o Sr.Pedro CominezLFi- WASHINGTON (USIS) levantaram vôo em pro- sera mantido e escalona-
pela mesma se tornamui· I cou então e8tabelecido I-As greves dos traba- cura do avião «Anjo das mento no aumento de sa�
to mais dispendioso do que mais i�teressante se- Ihadores,_ provenie.ntes Crianças», desaparecido larios para os Marítimos.
que se feito' com escala ria o Governo do Estado de questoes trebalhlstas em viagem a Lp Paz' -x-
em Corupá, devido á subvencio:nar aquelas mal sànada�, atingiram - x- Dia 16. segunda-feira
tra�sf�rencia para a fer- Prefeituras para que e- um. grau. baIXO bastante, Dizem que o furacão ultima, o Presid,ente Dutra
rOVlarla... las, valendo-se desse au- sat�sfatorla nos Estados que assolou a cidade de embarcou, viajando em

O Sr. ARTUR MUEL- xilio e de seus proprios Umdos. em 1948, tanto Amarilo no Texas, des- avião, com destino aosLER - A estrada de ro- recursos, e com o mais no que se refere ao nu- truiu 45 aviões e oS han- Estados Unidos.
dagem por S. Bento do direto conhecimento que mero �e trabalhadores gares do azroporto de - x-
Sul ;.- .

Corupá, enc�rta tem da .região, pudessem e�volvIdo�, como no que Tradewind. Um trem de N? _Rio de Janeiro em
o tranSIto de 100 (_!Ullo- construir .essa estrada de dIZ respeIto a.o, numero 80 vagões de carga da Gra)au, ocorreu doloroso
metros, em. relaçao a acordo com as necessi- de horas perdIdas. Estrada de :Ferro Santa I acontecimento. Quando o
Dona FranCIsca. dades. De acordo com dados Fé teve descarrilhados 35 menor Járge Matos Mo-

O Sr. BlASE FA.RA- O Sr. ARTUR MOL- recentemente publicados vagões, não havendo viti- reira e seu amiguinho An-
CO - V. Ex. anteCIpou LER - O Plano Rodo- pelo Departamento de mas felismente pois a 10- tunio Nunes da Silva ten
meu pensamento. Ia, jus- viario é o cemitério dos Trabalho dos Estados U- comotiva e o tender, per- tavam retirar dos fios e-
tamente, ressaltar que o projetos... nidos houve 3419 greves maneceu nos trilhos. letricos um papagaio, quan-transporte pela estrada O Sr. BlASE FARA- em 1948, em compara- --x- do os fio' envolveu. A.n-
S. Bento do Sul-Corupá CO - Nesse ponto não ção com 3993 em 1947. Despachos de Madburg, tonio sofreu graves quei-se torna muito menos posso concordar com o O total d� trabalhadores Berlim, zona de ocupa- maduras, enquanto que Joruedispendioso. nobre colega. . . envolvidos baixou de ção russa, alegam que on- faleceu imediatamente. Ne-Outra vantagem que Na semana passada, 2.170.000 em 1947 para ze russos e oilo alemães, nhumd ajuda lhes foi pos-ofereceria essa estrada estiveram em Floriano- 1.96ü.000 em 1948. morreram em consequen- sivel fazer si alguem o
seria a de dar posslbili- polis os Prefeitos' de S. As cifras inicam que a cia da explosão dum trem tentasse 'lambem teriadade para amplo escoa- Bento do Sul e Jaraguá, população está mais in- de munições sovielico. O morte c�rta.
mento da produção de entendendo-se ambos clinada ao trabalho, o trem foi pelos ares perto -x-
uma rica zona. Devemos, com' o Governador, a que traz grandes espe- de Wolmirstedt, quando se O Serviço de Meteoro-a esta altura de nossas respeito dessa estrada. ranças para um maior dirigia de Setemdam para logia informou que a ronconsiderações, assina- Posso infoumar aos no- progresso da nação. O. Madburg. Os mesmos des- da de frio que vem dolar - e o ufazemos com bres Deputados e a Ca. pachos disseram que uma Polo Sul e que invadiu ot�i!lteza - que, nessa re- sa que, das conversa- pastas Escolares de to- comissão especial de in- Brasil, desde o Rio GrangIao se tem verificado ções hl:Jvidas, ficou es- dos os tipos e tama- vestigação russa atribuiu de do Sul até S. Paulo,verdadeiro exodo da po- tabelecido marcar-se u- nhoB, V. S. encontrará na a explosão á sabotagem. encaminha-se agora, parapulação. Com efeito, cer- ma conferencia para pro- CASA REAL -x- o Norte.

Nomeada uma deleuação dos Es
tados Unidos para o congresso

Mundial do Algodão
WASHINGTON, (USIS)
Edwin 12_ Wbite, As-,

sistente do Sécretario da
Agricultura é o Ohefe
de uma Delegação dos
Estados Unidos, compos
ta de dez pessoas e que
estará presente para a
oitava reunião do Con
selbo Consultivo da Con
ferencia. Internacional
do Algodão, que se reà
lizarà em' Bruxelas.

O Conselho deverá re
visar a Eituação mundial
do algodão e intercám
biar informações concer
nentes a politica do al
godão, adotada pelos go
vernos, membros do Con.
selho.
A Comissão foi esta

belecida na Conferencia
Internacional sobre o al
godão, realizada em Was
hington, em 1939. A sua
função principal é a de
colaborar na apresenta
ção de sugestões para a

solução mundial dos pro
blemas relacionados com
o algodão.
Os membros da Dele

gação dos Estados Uni
dos, são peritos em ne

gocio e técnicos do go·
verno em produção al
godoeira, bem como es

pecialistas em agricultu
ra e comercio iternacio
nal.
A Comissão realizou

as suas primeiras ses
sões em Wasbington, e

a sétirn.a, no Cairo' hà
um ano passado - C.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAUtlNO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêea, 136 - Fundado em 1919 -. TELEPONE N. 39
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Urgente

Até parece um baralho procuro pelo Rei. - Será
com o qual costumamos que temos o «Rei» para
fazer uma fézinha no encaixa-lo no futeból?
Pit-Paf Oll no Poker, nas Óra, que dúvida. - Temos

horas de lazer. Estas Ii- entre nós e entre nós lo
guras, entretanto, tarnbem gou aquele que hoje é

tem significado persona- campeão absoluto do Es

Ilsslrno para .os que se tado. _ Éle é o «Rei» do
devotam a outros miste- baralho esportivo.
res.De uns rempos a esta E no voley que vimos

parte, Jaraguá do Sul tem outro dia? - Ora, no vo

evoluido enormerneute em ley remos verdadeiros

materia de
.

esporte, lncen- campeões. - Para com

tívadas de perto pelas e- plerer, temos necessidade

quipes das secções espe- do «Az» esportivo. - E
clallsedes do "Correio do pensando nisso, lembrei- P HY LO B I L
Povo" e pela Rádio Iara- me de duas ródas, dois

guá. Ainda não faz multo pedais e um celirn, coisa

tempo, que assistimos no tão corriqueira entre nós,

"Ring", de uma de DOS- - É notório de rodos,
------.---

sas casas de espetaculos que temos 1,200 Bicicletas
públicos, o "Valere" do e creio eu que ninguem
Box de nosso Município procurou fazer deste veí

ii barer-se com rivais ce- culo, um objeto revelador.
regortsados de outros - Daí nascer a ideia «um

Municipios. Dentro em cerrame de ciclismo». _

breve, veremos em nossos Assim como-as agues
Salões a «Rainha do Mu- mansas do Itapocú produ
nlcípío», a irradiar sua zlrern bons nadadores, e

belesa e seu encanto pa- que até holé não tiveram Vende-se
ra todos nos, a Dama do oportunidade Je se reve-

meu baralho, e que repre- lar em publico, assim re- Em Corupá: Um sitio com

sentará pera orgulho nos- mos tambem ótimos cl- 200 morgos de terra
��

so, o que há de rnals be- clistas, cujos valores des- aproximadamente. com

lo e representativo em conhecemos. _ Um certa- casa e instalações com- ure seus males e poupe seu

f '1 M
... " I d pletas. Otímos ranchos, bom dinheiro comprando na

nosso ern urncipro. - me, pois. seria a go e

Será uma efemeride noté- memorável em nosso a- e grande bananal já FARMA'CIA NOVA
vel pare todos os lere- genda de esportes. - E o dando bons resultados.

guaenses, empenhados em

I trajeto, perguntarão:
Iara- "BOA CASA I

de BOBEßTO M. HOBST

mostrar aos irmãos dos guä do Sul ._ Corupá e Dentro do Distrito. Uma a que dispõe de maior sortime�-
outros Municipios, o que Corupá - laraguá do Sul, casa de material com to na p�aça e oferece ,seus artí

temos de belo e encanta- um percurso que faria 5 d t gos a preços vantajosos,

d d
morgos e erra.

or e e quanto somos mais ou menos 40 quilo- Preço de ocasião, Rua Mal. Deodoro, 30 _ Jaragua
capazes. merros, estrada bôa pare d d dí

-

Em capacidade futebo- bicicleta, trajeto curto, tu-
an o-se con íçoes.
Tratar nesta Gerencia

Iistica, então, nem se fa- do favorecendo aos inú

la� - Praticamente todos meros candidatos do ce

J9gam futebol: desde o lim e do pedal. - a pró
garotinho que se inicia no pria temperatura ajudaria

C!rupo Escolar ao vovô a estes d�nodad?s, - com Fica proibida a passa

blgodudo e grave. - apro- esre cer!ame t�rlamos de-I gern em meu terreno que

xlma-s� � ��ta em que senvolvldo .mars um. es- liga- a Estrada Nova com

Bencerlos irao .enfrentar porte, que é quase Inato
a Estrada Rio Cerro, não

O Imprensa-Radio, para nos �ravos- e valorosos
me responsabilisando pelo

demonstrer aos
.. h�bltan- carartnenses,

. que possa acontecer.

tes deste MumcIPIO, as A postos pois, as duas

habilidades e a pujança vozes nativas de Iereguã
, de seus pupilos. E, sele- do Sul: Correio do Povo

cionando o meu baralho, e ZYP-9, Radio leragué.
Atenção ��

A Casa Real tem a ma- 1xima satisfação de avisar-
� ...

(ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)
a sua distinta clientela que

L
.

Ilta
A quem solicitar, será enviado pelo correio a

acaba de receber uma in-

�m�r�la aIinldade de alumlnío da
interessante obra do Dr, LOPES FERREIRA:

DOIS APRENDIZES DE SELEIRO i"Marca Rochedo".
I

dSTISIA SEXUAL» _ Tratamento CUnieo e Diétieo.

Tratar na Rua Mal. Deodoro da Fonceca, 368 _

C R ß Y O n EscrituraçãoMercan-

Eunte
ao p�d.ido e-s 10,00 para as despezas t

eom O Snr. MAX SCHNEIDER Lapis
.

til. Contabilidade _

dIrIgIndo-se a F. S. NEVES. �
n a Registo de Finoas - Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil i

Gráfica AvenidlJ LIda. Defezas Fiscais, ������
Contratos - Naturali

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

. Urna Sugestão Vende-se um ótimo ter

reno situado no centro

desta cidade, medindo 16x
50 merros, ao preço de
ocasião. Negocio urgente.
Para mais informações
nesta gerencia com o Snr.
Paulino Pedrl.

OINEGUE

PRISAO DE
VENTRE

VALETE - DAMA - RIE E AZ

Phylobil normaliza o

funcíonamon o do f:1a ..

do, combate as cót.cas,
corrigindo a prisão de
ventre e as funções in
testinais. Reméd: J vege
tal em gõtas. Tome 20

gôtas, 2 vezes ao dia.

Para os males do fígado

Comunico a distinta

freguezia que, acabo
de receber uma grande
partida de sementes Ho
landezas, garantidas, no
vas, V. S. encontrará na

Casa Real.

Proibição

LEOPOLDO KLeIN

.

.

PROCURA-SE

Jaraguá do Sul Santa Catarina

·Procuram-se

Mecânico's

FRACOS E ANÊMlcoa I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Bmpregado com w\t n.a:

Tosses
Resfriado.
BronqUite.
E.crofillo••

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

tj2 oficiais

José M. Mueller & Cia. Lida.

"

PREFEITURA MUNICI

PAL DE_JGUÁ. DO SUL

EDITAL"
De ordem do Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul
torno público que
durante o corrente

mês de Maio ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Co

rupá, e Taxa de Fisea

Usação e Serviços Uiver·

sos (Iluminação Pública).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobro o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança jll
dicialmente.

Tesouraria daPre
feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
5 de 5 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

VARUES
E HEmORRÓiDAS

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES......, AUTO
MOVEIS.

.. ....

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEIRA MINANCORA ;l:l}�:::;::;::::::::::::;:;:;:::;:::;:'::::\�::jl
Vermifuga suave e de pronto DB JOSÉ ISIDORO fJOPI

efeito Dispensa purgante e dieta! Ponto de Almoço (l Jantar

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- Da-se pensão para os moços servem-se

ME o n. 1, 2, � e 4 marmitas.
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em Deposito de lenha picada /'

remedias
.

Entrega-se a Domicilio

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIBA

•

MINANCOBA para o seu tilhinho. Rua Mal. Deodpro da Fonseca, 183 - Telefone, 23

E
.

um produto dos Laboratorios Minancora li JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina ii
- IOINVILLE :::"\ t.::::

T-o----_..... .a
ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!

Dr. Wal�emiro MazureC�8n
e.la 81SA'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização
. Raios Intra-vermelhos e aluis.

o •

MÃE! filHA!= AVO!
c- TODAS DEVEM USAR

" tE>
r') fLUXO··SEOATINA=
a (OU REGÚLADOR VIEIRA)

--= A MULHER EVITARÁ DORES
....
S» ALlYlA AS CÓL1ÇAS UTERINAS
....
tE> .EmDfega-•• com vanta,�m para

I

_. tomboter as Irr5�ullilridad.s das

e fur.t3e" periódicas das ••nhoras

S» a Calmsl'ite e r.,ulador des las

_.
func;:6••

Vl FLUXO·SEDATINA
cr-
S» pol. aus compro••da .flcáct_. •
.... milito receitada. Deve ••f U�.H

� com confiança
......

FLUXO..SEDATINA=
. DCONTIU.aS:.I E. TODA PARTE

Para Doces

e Bolos
Usem pratos de papelão.
São praticos e higienicos
Encontrem-se na

SOCo Grafica Avenida LIda.
Av. Getulio Vargas, 350

B��·�f·"········��E�
r I"'}liGe 0·11
�Bebidas Boss LtdaJl

f� �}f.�.l
--------------�-------------------------�

\ I

Vende-se
66500 ms. de terra, no lugar Vila Nova, distante

da cidade, 20 minutos.
Tratar com o proprietarlo Snr. João Picolli.

Ieragué do Sul.

ii
Dr. Renato 'W'altgp 11
CIRURGIA G�R�LDE IE��CIALIZADA li

oro cursos de Aaperleiçoamento no . ii
Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

Doenças de Senhoras - Partos - Clinica i�
Geral de Adultos e Crianças. H

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. i:
TELEFONE N. 3 ii

Jaraguá do Sul _ Sta. Catarina li

Clinico �e OI�os, OUUi�8S, ftoriz, fiarUHnta
Dr. Anninio TavaW8S

Polessor Catedrolico de Biologia do lostittulo de Educação de Florianópolis

Ex·Chefe Glas serviços clinicas e clrurglcos da esp.eclalldade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso. do"Asslstencla PúbllcCl do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
.

BL U ME NAU STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Camara Murilclped assinada pela Mesa. Em .I===-c::::Il.*=:::::II*.-==:::::'IIC:==-I=====-I seguida, pessou -se ao ex-

� �pediente que constou de: Escritório Jurídico Comercial
3 de Of I::.{ 9

.

d A É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
. 5u 4 envia o a s- MUITO PERIGOSA PARA A FA·

sernbléla Leqlslatlva; Of. MíLlA E PARA A RAÇA. COMO Advoeâeia - Cobran�as • Loteamentos - Representa-õfls
e uM BOM AUXILIAR NO TRATA.

'V

56/49 enviado ao sr. Pre- M�NTODÊSS�;:A�DEFLAGELO

�
Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias

Aos três días do mes palavra o vereador Arqui- feito; um telegrama envia- Granja - Agro-Pastoril - Marca: 54

�de Maio do ano de mil medes Dantas, que em no- do a Vva. Francisco Maes;
telecreme enviado a' LUI'z Cine . Teatro MaraJ·oara, 30• Andar, Ss. 23 á 25

novecentos e quarenta e me da bancada do P.S.D ,
õ

nove, pelas séte horas, na se solldertsou com o pe-
Maes e um telegrama en- �Nt!:��I:S :�R�:;';��;�o��: Telegramas: ELIBRANCO

sala do Forum, no edifi- dido acima que em segui- vlado á Augusto ôarrl, REUMATISMO

�
Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54

cio da Prefeirura Muníci- da foi aprovado pelo ple- embos vereadores. Ainda ESCRÓFULAS L A G E S --'- Santa Catarina - B R A S I

L�pai de Jara�uá do Sul, nàrlo, Logo apos, pediu e na hora destinada ao ex- ES P I N H A S

reunidos os vereadores: obteve a palavra o verea- pedíénte foram lídos 4lJa- Ú!LSCT��:: Diretor:

Arquimedes Dantas, Max dor João Lucio da Costa, receres. Logo após o sr.

I
E C Z E MAS Dr_ Elisiário õe Catnarao Branco

Thlerne Inr., Willy Germe- que pediu da Casa, um Presidente, cedeu a pala- F E R IDA S

�
!::1

no Gessner, Frederico voto de congratulações, vre a Quem dela quizesse o A R T R o S Advogado

�Curt Alberto Vasel, Ora- pela passagem dos feste- fazer uso, solicitou e ob- I
MAN C H A S

Aceitamos representar nesta e 'necessitamos de
viano Tissi, João L. da los do descobrimento do teve-a o vereador João L. "ELIXIR DE NOGUEIRA"
Costa e Luiz de Souza. Brasil, o que foi por to- da Costa, o qual pediu da CONHECIDO HÁ 71 ANOS

representantes em outras praças

Havendo númerolegal,foi dos acei�. Em seguida, Casa, um vo�decongra- _�V�E=ND=E�.S=E=E=M=T=ÕD=A=P=AR=T����I.��:*�������������.�.�.����
pelo sr. Presidente decla- passou-se á Ordem do tulações, pelo transcurso

rada aberta a seesão, or- Dia, que constou da: 20. da data aniversaria do

denende ao sr. 20. ôecre- discussão, do proléto-lel termino da guerra Mundial,
tário, que procedesse a que abre credito especial ontem transcorrido; logo
leitura da Ata do reunião de Cr$. 46.000,00 com a após pediu e obteve a pa
de 23 do corrente, o que respetiva emenda; sendo lavra o vereador Willy G.

depois de feito, foi subme aprovada por unanímlda- Gessner, o quel se soll

tido a discussão e subse- de e emenda aditiva; em darlsou com o pedido a

quente aprovação, o que 1 0. dlscussão, foi aprova-
cima e pediu que fosse

foi feito sem emenda, pe- do o projéto que abre cre- telegrafado ao Mal. Mas

lo que foi assinada pela dito especial de Cr$ .... carenhas de Moraes e ao --------;------�----��- ---...._.��-�--..._

Mesa. Em seguida pessou 9.297,00; absteve-se de Presidente da Associação

IEse ao expediente que cons- votar no projéto acima, o dos Ex-Oombarenres, des- m1l\\ro �lUln 1l))rdJl§Ün.pn° lfdJl AIP JEnerrí rn°AI A �C'I �o
tau de: or. Circular 3 re- vereador João Lucio da re cidade, o que foi acei llY U) li JD) cru. uli \& 11 cru. \\J1 \& li \& lL \.\,;. �L � PA
cebida da Assembléia Le- Costa, quants a parte, da to pelo plenário. Em se

gtsletlve do Estado; Of. firma Manoel F. da Cos- gulda, pediu e obteve a

Olr. 6 recebida da Assem- ta S. A., por fazer parte palavra o vereador Frede

bléia Legíslerlva; Oficios da mesma. Nada mais he rico C. A. Vasél, o qual
50/49� 61/49, 52/49 53/49 vendo a tratar o sr; Pre- pediu urgencia, no sentido
e 54/49, enviados ao sr. sidente. designou o dia 9 da votação dos pareceres

Prefeito; 1 ,convite recebi- do corrente, pare a pro-
da Comissão de Redação,

do da Sociedade Escolar xima sessão, e a Ordem referente a dois
.

projetos,

Ita�ocusinho: Or.. ,97 /4� I d? Dia
_

constará da 20. o que foi aceito por todos; Uma Iii.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

anexando um proléto-leí dlscussão do proléro-lei logo após, foi aprovado rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

que abre crédito especial que abre crédito especiai unanimemente o parecer
de Cr$ 60.000,00 pare re- de Cr$ 9.297,00. Nessa el- sobre a redação final do

construção da ponte Ab- rura o sr. Presidente no- projeto-lei, que abre cre

don Batista, recebido do meou uma comissão �ons. dito especlal de Cr$ ...
sr, Prefeito; Of. 102/49 a- tituida dos vere�dores: 280.000,00. pera aquisição
néxando tambem um pro- Arquimedes Dantas Willy da Motoniveladora; e a

jéto-Iei que dispõe sobre Germano Geesner 'e Ota- provado por todos o pa
a abertura e fechamento víano Tlssl afim de se recer sobre a redação fi
do comercio, aos sábados entenderem' com o sr. Pre- nel do proleto-Iel que
recebido do sr. Prefeito; feito Municipal, relative- abre credito especial de
Of. 104/49 recebido do mente ao Iransporte dos Or$ 28.000,00. Logo apos,

P.refeito e anéxando co- vereadores pare o novo pediu e obteve a palavra
pias das propostas apre- horário das sessões da o vereador João L. dá Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de
sentadas a .esta Prefeitura Câmara. Findo o que o

Costa o .qual solicitou ur- ARANDELAS.
pa�a fomeeimento de ma- sr. Presidente declarou gencia na votação do pa-
deiras pare reconstrução encerrada a sessão, na

recer da Comissão· de MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

d� ponte Abdon Batista; qual faltaram os vereado- Legislação e Iusrtça, re- força de qualquer capacidade,
elude na hora destinada res: Albrecht Gumz Cer- larlvo ao projeto-lei que - :'\

ao expediente foi lido uma los Rutzen Luiz M'aes e dispõe sobre o fechamen- Anossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenrierá com presteza a I1ualquer

informaçã?, recebida do Augusto S�rti. to e abertura do comércio pedido de instalação de luz e força.
s� P�kl��kren'e ao (as� �izdeLo�a- aM��do� o qual fui -����������_.��_.�������-����-�--

requerimento do Cine 1- João Lucio da Costa _ aprovado por todo�. Na·

deal, destlJ cidade e' um Otaviano Tissi. da mais havendo a tratar �@!®�@5t®@5t®@!@@!@)®"f@®'!@@1@®i'@)�@!@)@�
parecer da Comissão de o snr. Presidente, desi- � TAB ®l
Finanças, relativo ao prc- Ala da Reunião Ordinaria de 6 gnou a Ordem do Dia,

�
osse, sma, ronquite, Rouquidão, e Resfriados -

jéto-Iei que abre um cré· de Maio de 1949 para a sessão do dia 16
ßPßft�lH � Ó �

dito especial de Cr$,.. Aos nove dias do mês do corrente, e que cons- TODAS AS MOLESTIA.S DO
L O RfuPIRHl RIO @

9.297,00. Logo após, o sr I de Maio do ano de mil tará da: 1a. discussão do � IPresidente, cedeu a

pala-I
novecentos e quar�nta e projéto-Iei que dispõe so- @)

Encontram alivio imediato com ú uso do

vra a quem dela quizesse nove, pelas sete horas, na bre o fecham.en!o e aber

�
I n C O m p á p a v e 1

· .

fazer uso, solicitou e ob- sala do Forum no edifi- tura do comercIo aos sa-
• • �

���r:an� G����ae���u��� �i� �� )���e���a ��u��t �:c��S�ad����s��o �� ��� I � po,-,-Drill do Hno,-0D Polo'loneo@jlicitou da Casa um voto reunidos os vereadores: nanças, referente ao pro- • • a: a: L a: I: �I: �
de prazer pelo falecimen- Willy G Gessner, Frede- jeto que abre crédito es- @5
to do sr. Francisco Maes, rico C. A. Vasel, Albrecht pecial de Cr$ 60.00000 e @) O PEITORALMAIS (jONDECIDO NO BRASIL lGil
ontem ocorrido, sendo o Gumz, Otaviano Tissi, continuando em 2R• dis- ��t,;\!�Gi\!�t,;\!�Gi\!t8\t,;\!IMGi\U8\&;\!�/;:Mt8\t,;\!t8\Iii\!t8\ F
falecido progenitor do sr. João L. da Costa e Luiz cussão o projeto.lei que 2�����������@.i.®®i.®@,.r:l
Luiz Maes e sogro do sr. de Souza. Havendo núme abre crédito especial de -����������-- -��������������

Augusto �arti, ambos ve- ro legal, foi pelo sr. Pre- Cr$ 9.297,00. Findo o que
reôdores, deste municipio sidente, declarada aberta o sr. Presidente declarou
pedindb o mesmo, que fos� a sessão, ordenando ao enc::rrada a sessão, na

se telegrafado a viuva e S�, 20 Secretario, que pro- qual faltaram os vereado
aos dois vereadores; 10- cedesse á leitura

.

da Ata res: Arquimedes Dantas,
go apos, pediu e obteve da reunião de 3 do cor

Max Thieme Jnr., Carlos
a palavra o vereadol' rente, o que depois de Rutzen, Luiz Maes. e Au
João Lucio da Costa, ma- feito foi subm�tido á dis- gusto Sarti.
nifestando o apoio da cussão e subsequente a- (ass) Luiz de Souza,
bancada udedista; em se- provação o que foi feito João . Lucio da Costa,
guida, solicitou e obteve a sem emenda, pelo que foi Otaviano Tissi.

Ata da Reunião Ordinaria de

Maio de 1949

Atenção �,------------------------

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Maquinas para picar
carne de procedencia
Alemã, marca "Alercan
dewerk" V. S. encontra
rá na "CASA REAL".

Rua Marechal Deodoro da I:onseca, 343

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
.

220 Volts, 50 ciclos.

A••R111I811 111.181'$'.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT,' rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

.

servindo até 50 ,metros de profundidade.

PA R A' F E R IDA S,
E C z: t M A S,
INFLAMP-ÇÕES,
C C C [. I R AS,

FRiEIRASJESPINHAS, ET�NUNCR EXISTIU IGURL

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

-CASA TOB IAS {
A QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

-

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE. SUPERIOR QUALIDADE ...

• A UNICA QUE NAO TEME CONOURRÊNCIA...

�.--..._..._----------..._--..._-

1111118. IlAf;IG.AII E 1'_•••&11.8.
ea.IMUtASg IEB.Sg I_e"" ..

Rua Marechal Deodoro da Foneeca N. 368 SAN T A C A T A R I NA. I�

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

..

SULI JARAGUÁ
�

DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cv�:-se<2.s�IT�S;' c!:r�d::�ta. '111=::=u=lnn=�nlrl=nv=arQ=tnn=fr=Kjll�Abre crédito especial Helena, Murilclplo e Comarca de Reserva, centro do I! p n uu u Uu � O UII Iii !!
O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal Perané, clima, agua., e estradas boas, Preço Cr$!! -

ii . ,.

de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições. 800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se ii ii
PBOPRIETÁRIO h

A
ii

Faço saber a todos os habitantes deste Muni- consideravel desconto. Vende-se tambem a longo !JO
ii !! !I

cipio, que a.' Camara Municipal votou e eu sanciono praso, Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iusrus !! ii Rua Marechal Deodoro, N. 158

.:

..
:i

•••••
:i R .....

:1
•••••
:1

a seguinte Lei: em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva, :: ..

Art. 1°. - Fica aberto por conta do excesso ou com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld, em li ii

de arrecadação, o credito especial de vinte e oito Iaragué do Snl. iiS II
..:I:::� S ..

:1
..
:!mil cruzeiros (Cr$ 28.000,00) para as seguintes apli- !! ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-

cações: - .�!!
:: SITO DE LUBRIFICANTES, ::

T
I:

ba»)- dede.tizadção do. Municipio Cr$ 20.000,00, =:.'1:.=T :: COMBUSTIVEL E ACES- ·11 It
- servrço e vacinação e compras de re- CABELOS BRANCOS =:.::'.

..

E
..

medios
.

Cr$ 8.000,00; _ ii SORIOS, LUBRl- ii. n

Art. 2°. - Esta Lei entrará em vigor na data
:: ii FICAÇÃO CARGA DE II ii

��n��áarit.ublicaQãO, revogadas ás disposições em Voltando à sua cor natural. iiO ii BATERIAS E CONCERTOS DE :1:1 N:I:!
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 16 Sem enxofre nem sais de prata �\ li PNEUS.

d M· d 19 9
.. :: l,i••::::::::::::::U

8 '" alo e 4.
"::::::::::::::-'.'

As) _ Waldenrar Grubba Em poucos dias de uso o Oleo Mac Bir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo Mac
Bir não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura. Vegetal e perfumado. Combate
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À venda nas i.farma
elas, drogarias e perfumarias do Brasil. 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

Abre crédito especial
O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

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

cipio, que a Camara Municipal votou e eu saneio
no a seguinte Lei:-

Art 1°. - Fica aberto por conta do excesso
de arrecadação do corrente exercicio, o credito es

pecial de Cr$. 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil
cruaeiros), afír_n. de atender ao pagamento prove-
mente da aquisição de uma MOTONIVELADORA \

encomendada por intermedio da Firma IMPORTA' ii1
••

DORA DE MAQUINAS AGRICOLAS E RODO
VIARIAS LT�A. de Pru� A�gn, confurme pedi- -�-Ü��-�-,��������...._ ������������������_

do N. 803, assmado em 8/2/49, pelo Sr. Prefeito � �� �Mfi:)Jit�l

Municipal
r�

V· t
·

L
· Ir

e .. e Si" .... n
� .

° I O r Io azza r I S c.. c.FOCA"cL"Ç;""AcD"COPSC?;
..

,Art. 2, .-Esta Lei entrará em vigor na data de � .

��:ri��blicação, revogadas' ás disposiçõeà em

con-I� Ave��j:et:ll:��=�:��9 .·RuaDo:I:;:si:aá�ovas/n'& IPrefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 16 I RGO'de Maio de 1949.
'

JARAliUA DO SUL -1- SAlTA CATARIlfA � •

As) - Waldemar Grubba I

Prefeito Municipal :�� Fabrica e Beneficiamento de Moveis I

Registrada e publicada a presente Lei nesta e Qa-n nQ illolhnrnQ ( mal' Q haratnQSecretária da Prefeitura Municipal, aos 16 de Maio a Moveis Estofados, Tapetes, Divans, I
â l) U UO (j lIu UO U O U UO

de 1949. I Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

; Executa-se serviços de esrofemenros em:

I
i PRODUTOS DA:

l;!� trolios, onibus, eutomovels etc. I, Inänstría die Calcados
..I!!il:i:i:''''.:&:'''���--���-� I· G((})§cJbl lrmäos s Ao

D�Escrito;io �e é�t_abilidadeC::W� C�SA DAS TIMTAS kRAGulADÔPSSUj�'_11s. Catarina.,andor "O a !!i @......::AL CII·" .. Q "V.. -.. 'V.. .,...�:j:-..o-

DE IR INE U P ETE RSAMAIS ANTIGA CASJ' DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL
EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

I�
FLORINO PEIXOTO, 64-58

Jaraguá do Sul � Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina (SOBRADO OTTO WAGNER) :::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� ::::::::::::

OFERECE: Tintas pera Pi n turas de Casas, M0-
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;, ::::�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas veis, Maquinas, Camlnhões, Automoveis etc.-

Registro de Firmas, Defesas Fiscais.
'

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

Comerciais em Geral.

�
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela. 1 CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .g TROPICAIS, E

Menores - Acordos e Contratos. MATRIZ: Rua do Princípe, 848 - JoinviIle, DOENÇAS DA PÊLE.

.� Seguros - "Cla, de Seguros Gerals do BrasiJ",

�
Ilôõôiiiõiiiiiiõiõiiiiiiõiõiiiiiiõ_L_ID_E_RiõiiiiiiõD°iõiiiiiiõC_O_M_E_R_C_IO_D...E..õiiiiiiiiT_IN_T_A_Siõiiiiiiõiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiõiiiiiõiiioll - Eletricidade Médica-

Fogo, Acidentes do Trabalho, Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

.

Seguros Pessoais etc. Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
-====-c::w+ • E-==-+. lpli_l: !i!!!!!!ßS!=:!!il!!iili;=I:EEu=n=i:=U=UEIII

r=Ã�9::�:!�A��1::€=��"'11�:![��A���ª���U!��::ra I �:������:��;.�r.��l�r.��i���::f������
- :;�!!�:.o - J :�fu��:��g" i I � um P�:u::::n�:�:�::::::::NCORA I r.:í""=ira���'o'rtã�'öra"'''J=araiu;i�==�..

:I\!
..
:

·

Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes VIAGENS DIÁRIAS BM
-

ONIBUS
- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

: ::

ladores e Consêrto de Pneus. , Jaraguá do Sul á Blumenau !!
Esta oficina está instalada em condlções

l HORARIOS li

pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou
i JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU �

��;:'�J��fc��\:���JP�i,�tf:�::::::: :: =D�:'=LU'iz"=DE'=SOUZA=' J �h����:!,6.:.�h�:�' �::tfJ�a .�s fg.:oo�,:, II
fr;r.�?�f���o�:�t���esdr;;��ss��n·��I�.a ��:
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Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei, nesta

Secretária da Prefeitura Municipal, aos 16 de Maio
de 1949.

Manoel Silva

SECRETARIO

Manoel Silva

SECRETARIO

- Domingo DIA 22-5-49 -

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
_

_ .

Es tac' o
_ .. _

..

CP-1-JSC

.. ::::::::::::::::::::::::::::::�::: .
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Dr. Alvaro Batalha - MJÉDIfJG
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CORREIO DO POVO - Domingo DIA 22-5-49 -

� m I�T�� � '. �·Il r��;:;����::;:�:':::;�:.::�� Em?m !'}T'!nuL(Fa�âS1Irene PeJri, Oficial do ii podera ser tarde demals It.. . Ii De ordem do snr. Cole- H
Registro Civil do l° Distrito ii Preencha o coupon abaixo e peça informações H tor, torno publico que no t. DE Jda Comarca r araguá do Sul. !!

•

G RODOLFO FISCHER ii corrente mez de Maio,Estado de Santa Catarina II sem comprormsso ã • ii arrecada-se o imposto acima, PEDRO BENGELBrasil ii (Seguros em Geral) C. Posial,67 - Jaraguá do Sul. ii reterente ao 1°. semestre do

t
E t d j 'E d

i
•

!! ii s ra a aragua squer o

ra!a�osa�:r�oi�.ec�hl�d�ec�� li Nome. por extenso ii c03:n�O���ib�fl���s que não
JARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

documentos exigidos pela lei ii
ddR'd

. ii fizerem seus pagamentos no Esecuta-se qualquer serviço de ferramentasafim de se habilitarem para II I a e
,....

eSI encia li praso, poderão satisfazel-o

b
agricolas pare uso

.de
lavouras,

comO::J
casai-se: ii Profissão ii no proximo mez de junho Machados. Enchadas Foices etc.

E�::,07�o2.Õ:ff::J��4: " �::: ;�� �����:;;��;· ·······:
· · .. ·II :j����s:�;�:���,�!iJ:; s"v�_:�;;�S;;�dt·

:��;:.:�:l;�f::�a��:�;O� L��;::���;;����;:����..�;���.���:.��=���] ����::�i:t\:�:f:;,õe.. c��
residente neste distrito, em ./ Coletoria Estadual de Ja-Itapocusinho, filho de lo- raguá do Sul, 2 de Maio
sé Maffazzolli e de Catha- de 1949

::�::�J:':�d�������� rõfi�'i�'a M e�;�'i'�=�'� LUC!s:��:ACK
residente em Curitiba, ii DE

ii _sendo filha de Francisco ii .J O ã O W i es t ii
Kraenskl e de Adelaide ii ii

Kraenski. RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103 Sementes de

PARA TODOS OS FINS! li

CLICHERIA PROPRIA
Desenhista especializado em propagan ia
Atendemos pedidos do Interior
Velox Propagadora •

Publicidade em Rádio - Jornais -
Revistas - Folhetos
Dr. Muricí, 1.009 - Cx. Postal, 1.775

CURITIBA

Edital N. 2.554, 16/5/1949 hortaliças frescas

garantidas
Está equipada com um modernissimo aparelha-

Rodolfo Müller e Elga mento de solua elerrlca, oxigenio, alumlnlo,
Alma Engelmann ::

.

antimonio etc.

Ele, brasileiro, solteiro, II Especlellsade em reformas de
lavrador, domiciliado e re- ;.::.i automoveis e caminhões.
sídenre nesre distrito, em

ii Serviço rápido e garantido.6�i� �81�e�0eS3�' I�!h�e�� \�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
son Müller.
Ela, brasilei ra, solteira, ÜII_Il!!!liIIIE!il!!IIE11II .1_1I..!IEll!!!!Ill I!!!!!l_!!!!!!!

domestica, domiciliada e n I/

residente neste distrito, em iii A t e n ç ã o I I '

Tres Rios do Norte, filha III -. I•.de Frederico Engelmann -IRb' C ' . II
e de Linda Kerh Engel- _

ea rIU a asa de Saude e Matermdade mmann. I Dr. Kiefer sob a direção do

E�'�n:· ::r:�ar���l�:J� � Dr. francisCD Antonio Piccioni
degard Dellmann

iii MÉDICO
�Ie, brasileir�.....�olteiro, I Formado pela Faculdade de Medicina dalav�ador. aoml�lll�do e... Universidade de São Paulresidente neste distrito, em III o.

Rio Cerro filho de Hen- R_ x-semi-íntern o do H ospital das" Clinicas e anta Casa de
rique Bor�hardl e de Ern- II Misericordia de São Paulo
ma Hornbu�g._

. I.... C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A IEla, bresllelra, solteira,
. slavradora domiciliada e -�··I

Partos - Doenças_de Senhor�s, Hom.ens. Molé.stias inte�na I'-d t' t distri
e externas: Pulmoes - Coraçao . Estomago - Figado - Rinsre.sl en e nes. e Istriro, em ::: Doenças nervosas _ Sífilis . Doenças venereas. Doenças da ._RIO Cerro, Iílha de Adol- I péle em geral, Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

fo . Deimann e de Clara _

Dalmann.

I-I
ESPCIALISTA E� .M�LESTlAS DE CRIANÇAS. ifd /ARAOUÁ DO SUL - SANTA CATARINA lWi

Edital N. 2.556,17/5/1949
GUARAMIRIM .-. SANTA CATARINA �Wi{�m���Wl�mW}(j1��Xfl� \

\
.

Leopoldo ôchroeder e 1-- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA IAna Novasky IFII"E"I!E!lI_I!EIi!!:I_h'!E!!IEII!!..n!!i!l!!!"I_E!!!_. fi����������iri

�:����::a:��0?��lii:���.::�O: �®�@1@@l®Y®l@)@!@�@t@@1®!®� BANCO INDÚSTRIA E cOMtnclO DES. CATARINA S/A. Iestrada Irepocü-Hanse, fi- �� Adolf Herrn. Schultze � SE-ID' -g;,- ITAJA'I ��lho de Alberto Schroeder �.IDi'.ID.I
Jill,jlVEL

e de M tíld <O:l. h d
• • MARCENARIA EM GERAL Fundado e 23 de fevereiro de 1935a 1 e oc roe er. .

$ 1Ela, brasileira, solteira,
.

DEPENDENCIAS EM: CAPITAL INTEGRALIZADO CR 5:000.000,00

Idomestica, domíclllada e � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da@flREsERVASCR$22.343.244,40íd G ® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

�
Araranguá

J g' d S I -rest ente em espar, filha

I
Mantem-.um

..
estoque �ermant:nte de todG.s os tipos. •

Blumenau AGENCIA: ara ua o Ude Paulo Novesky e de M b Brusque .

Angela Novesky. de O lhaS, especialmente para eSCnl(.Ifio_. .1
Braço do Norte Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

O•
rc;, Caçador

� INSTALAÇ ES COMPLETAS DE: $ Canoinhas End. Telegraflee "INCO"E para que chegue ao co- � . Dormitorios, Salas de Jantar <,

\SI Concordia Caixa Postal, 65 -Telefone, 73nhecimento de todos, mande] ® Cópas, Escritori is, Moveis rusticos e outros. � I
Cresciuma

passar o presente edit I

;
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran-,.

I a que MOVEIS AVULSQS COMO: Curitibanossera publicado pela impren- Cadeiras '

;
Cambirela ças, descontos, empl estimes, financiamentos mediante cau-

sa e em cartório onde será C N ção de titules comerciais, passes, etc.,ti d d I( II Poltronas tixas e giratorias

1
ampos ovosa ixa o UI ante 15 dias, Si � M h Chapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:alguem souber de algum im- ® esin as de centro e para radio

�
florianopolis

pedirnento acuse-o para os

�
E entre muitos outros, a

, • Gaspar A Oisposição, _- SEM LIMITE, com retiradas
ints legah Caixa Registradora marca "RECORD" . Ibira.ma livres, juros 2°/0 a/a.Afamada pela sua eticiencia, !'ubstitu tã\

� Iltndalal « - LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,IRENE PEDRI t·· I -
.

d C
.

R· cl � uporanga .

, o leIa � ln o as alxas eglstradoras e � jaraguá do Sul Juros 3°io a/a.
------- 5 elevado

custo.�--------�
'81 joaçaba I« � LIMITADA PARA PARTICULARES,

ßlbuns para fotografias, �
Toda a

Me.rcadOI'ia
á pronta

Ent.
pega- •

'I
joinville até limite de Cr$ 100.000,00,

capa de madeira e de
RUA Ri? BRACO, 964 - TELEFONE, 73

.

t:��:a ,-juros 4% aja.
cou o V. S. ·encontrará Jaragua do Sul Sta. Catarina � Mafra « - LIMITADA ESPECIAL, até
na rasa Real. �t®�@1!@@J.@@.@Y.@..i@f,;\II�Iii\!.1â\1l::\1I1Ã\;;:::(

�
0pl.rrlaetaunbsa Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a� �����\l::!I NOTA: na modalidade "Limitada Especial"Porto União .

d d
.

d C C!
Rio de janeiro as retIra as e mi\ls e r'IP
Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas me
Rio do Sul diante um aviso previo de 10 dia·s

IS.
Francisco do Sul Com Aviso de 60 dia(5 '� Sem limite, juros 5% a/a.f�/6aquim « « «90« -« « «5 1/2% a/a.

Tijucas « « «120 c -« « « 6% a/a.

�
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6%

ata'lTangará Deposilos Populares, juros 5% ala.Urussanga
.

Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

I
nais, até o máximo de Cr$ 5.000,00.

IABRA UMA CONTA NO "IN C O" E PAGUE COM CBRQUE

��������������

::

II
li
Ei
ii

H
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;�:

Na Soe. Gráfica Avenida Ltda.
Avenida Getulio Vargas. 350

Tipos RUD. SACK
OS Melhores

.
� ......

.JOSÉ M. MUELLER 4 élA. LTDA. I

I
.

·

·

·

\.
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Quinta-feira proxima teremos o esperado encontro entre Banearios versus Imprensa-Rádio. A taça que será disputada entre estas equipes é um

gentil oferecimento de ADOLF HERMANN SCHULZE, representantes dos afamados Moveis CIMO. A postos desportistas para presenciarem

mais este cotejo de futebol, que desde cedo vem empolgando nossa cidade.

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI - Impresso na Sociedade Grafica AVEMDA�Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - 'Fundado em 1919 - TELEFONE

....
N. 39

I Declaração
Eu abaixo assinado de

claro pela presente,' que
retiro as palavras profe
ridas contra a Snra. Ida
Schulze:

Rio Paulo, 18-5-1949

Carlos Bayer
ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 22 de Maio de 1949 SANTA CATARINA N°.1.542

Voto de pezar
A Assembléia Legisla

tiva do Estado, numa
das suas ultimas sessões
por proposta do deputa
do udenista sr. Artur'Mül·
ler, aprovou, por unani
midade a inserção em

ata de um voto de pe
zar pelo falecimento do
sr. Leopoldo Augusto
Gerent ex-Prefeito .Mu
nleípal de Jai'aguá do
Sul e prestigioso lider J

populista.

Locais
Recebemos do" Banco

Nacional do Comercio
por sua filial local, o Re
latorlo da Diretoria cor

respondente ao exerciclo
de 1948, cuja remessa a- i

gradecemos sobremaneira.

Nascimento
o lar do casal Antonio

Bernardo Schmidt e -de
sua exma. esposa Maria
Zimmermann ôchmídr, dia
13 de Maio foi enriqueci
do com o nascimento de
um galante menino que
na pia batismal recebeu o

nome de José Antonio.

·s. D. Acaraí
A diretoria deste clube, tem

o maximo prazer de convidar SE-'US

associados e exmas, famílias para
o Baile que ,fará realizar no dia l'
5 de Junho.

O Baile será abrilhantado

pelo afamado Jazz Guanabara de
-Ioinville.

. Sem�ntes nova_s de todas

qualidades esta a sua dis
Pelo comparecimento agradece posição na Casa Real.

A DIRETORIA

AlUVERSARIOS
Dia 17 Transcorreu o

aniversario da senhorita
Maut ita Batista residente
em Ioínvílle.
- HOje faz anos o snr.

Augusto Tomelin.
- Amanhã, Braulio,

filho do snr. Erico Bruhns.
Na mesma data a jovem,

Alverita filha do sr. Arno
Krelling. Tarnbem ôllvlno
Piazera. Ainda Ingeburg,
filha do sr. Alvino Hadlich
- Dia 24 aniversaria-se

o jovem Francisco Pedro
fii. Frida Mey esposa do sr.

Leopoldo Mey. e Erotides
Dutra Haffermann.
-Dia, 25 as sres, Delau-I'dina Soares víuve do sau

doso Martinho Soares e

Dona Helena Müller espo
sa do sr. João O. Müller.
Ainda dia 25 transcorre
o aniversario do snr.

Paulo Sohn.
- Dia 27 o snr. Cilio

Nlcollnl, auxiliar da A

�.-===:::'.===.I.C=
•••

Comercial Ltda. MUDA 5
- Dia 28 o jovem Adol-

'

fo Mahfud. Eluiza Adelia
-

filha do snr. Leopoldo
F R U T I F E R A S E O R N AM E N T A I S

Reiner. Germano dos .San- � Laranjeiras, Pecegueiros Kakiseiros Maciei-
tos professor em RIO da J botícabeí

' .' .

Luz. Ozilda Tereza filha
ras, a otícabeíras, etc. - Roseiras, Dahlías,

do snr. Waldemar Rau.

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc

Aos aniversariantes dos Pe(am Catalogo Ilustrado
sete días, "Correio do r

Povo" deseja os melhores LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
votos de felicidades. •••• •• ••• ••

CONVOCAÇÃO
CL UBE AIMORÊ
O Clube Aimoré, atendendo o Art. 25

do Cap. UI, dos seus Estatatos, convóca

por intermedio desta fôlha, todos os seus'
associados para a Assembleia Geral Ordi-

...

nãria, que fará realizar na sua séde social,
na noite de 31 do corrente ás 20 horas,
para a deliberação dos seguintes assuntos:

1. - Prestação de contas da direto.
ria.

2. - Eleição da nova diretoria, que
regirá os destinos do clube no perio
do de 1949/50.
3. - Outros assuntos de interesse do
Clube.

'

Jaraguä do Sul, 20/5/949. I

A. Zimmermann - Secretário

\

E. C. FIGUEIRENSE
OIE. C.�Figueirense, de Ilha: da Figueira nes

te municipio, elegeu a sua diretotia para o ano

de 1949. A qual ficou assim constituida:

Presidente: Gabriel Oechsler

Vice-presidente: Sebaldo Oechsler

Secretário: João Januario Ayroso
'I'esoureíro: Antonio Ribeiro

Ern 16 de Maio de 1949.

Aviso
Declaração de Empregados
'Faça a sua declaração (lei 2/3) até

30 de Junho no

ESCRITORIO FISCHER

Pr.oibo terminantemenie
a entrada do Snr. Mario

Mello, professor daquela
localidade, em minha pro
priedade, salvo no meu

negocio de secos e mo

lhados
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer

ao mesmo.

Vila Chatrez - 19/5/49
Alexandre Avanci

Vistas da Cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.

�������wmfgW2íf(1Si�
,
Clube Atletico Baependí �

DIA 5 PE JUNHO - TIRO DE REI [SCHUETIENfEST]

. ,':;

Convidamos a todos nossos presados associados para a

Grande Festa de Tiro ao Alvo,
realizar-se em 5 de J U I") 1')0 proximo vindouro, na

séde do Clube, que será encerrada com 'um

GRANDIOSO BAILE· SOCIAL.
/

Programação
7,45 horas - Concentração na séde dos ATIRADO- �
RES e demais esportistas de tiro ao alvo: fl\\

á residen-8 horas - Marcha com banda de musica
cia do atual rei;

_ c)- 9,30 horas - Começo do TIRO REAL;

d)-- 12 horas - Almoço de Confraternisação dos atirado
res e demais esportistas e associadoa:

e) -- 13,30 horas --,- Inicio de TIRO A PREMIOS nos es-

tantes de 60 e 150 metros;
•

20,30 horas - Inicio do BAILE SOCIAL, com pro
clamação do novo rei e cavalheiros e entrega de

premios;
... g)- no BOLÃO serão disputados durante todo o dia

LINDOS PREMIOS, bem assim no TIRO COM ARMA

DE PRESS�O;
Os associados que queiram tornar parte no almoço
de confraternização, deverão inscrever-se na séde até

o dia 2 de Junho,' e para o baile poderão ser reser

vadas as mesas' com o Snr. Tesoureiro do Clube na

Farmacia Schulz.

Os festejos e o baile serão abrilhantados por ótimo

Cl NJUNTO MUSIOAL' DE BLUMENA.U
Jaraguä do Sul, 18 de Maio de 1949

A Diretoria /

�W2tl<�����mm�

{lPQ) v.,·'(1/114;
L_,:::==:V=,�:._�r:ec:o:m::da-se para hospitais, colegíos, etc., pela sua qualidade desinfectante

, ,:>p..ßÁ��/RCfl.t
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