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Acümpa�hb�;'%e sua'
exma. familia esteve em

leregué O' sr. depurado
Antonio Nunes Varela, ll-
der da malorle na Assem
blele Legtslatlve.
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A viagem do iiustre v],

sltanre teve por fim servir
de padrinho de batismo

A 30 Anos de sua sobrtnhe, filha do
casal Gert Breithaupt.
Em companhfa de arnl

- O sr Aristides da I gos
vísírou a cidade na

Fontoura RegO', Inanetor qual Ià residiu. por seis

neiro do ano passado. do Encíno Municipal co- anos, quando criança.
Observem se, agora, munícava ao "Correio do O "Correio do Povo",

quais os produtos que Povo" que, tornando co- a�resentüu�lhe seus cum-

sofreram as maiores res- nheclrnenro do pedido prtmentos.

tríções nas exportações. deste lornel, havia trens-

Oabe o primeiro lugar ferido uma escole pare a

aos alímentleíos que tl- estrada Rib. Cavelo.
verem a seguinte 01'-

- Pela Resüluçãü ns.

dem: cate, 155.295 sacas 281, de 2 de Iunho, éra
e menos: arroz 20.652 to- creado O' Dlstrlto de Ba
neladas a menos: milho nanel, 4°. do Munlclplo
não chegou a ser expor- de Joínvllle.
tado em' janeiro deste ano

- Faleceu em SãO' Ben
ao passo que em janeiro, to O' rev. Padre Dr. Pedro
de 1948 foi vendido em Franken, que foi fundador
remessa «e 38.015 tone- do Çolegío São Luiz,
ladas; farinha de 'man- quando v�rio da Paro

dioca, este ano, tambem qula de [eragué.onde go
nada e no referido mês sava de geral estima�
do ano passado 8.655 to
neladas, o cacau em a
mendoas sofreu queda
de 5.808 toneladas
Quando as Manufatu

ras, as reduções foram
semelhantes. Nossas ex

portações cairam de-
2.788 toneladas para-
2.246, registrafido-se a

maior parcela de deficit
nesse movimento na parw
te relativa aos tecidos
de algodão que desce
ram de' 626 toneladas (ja
muito pouco) para 67 to
neladas.
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Depois de aceloredes da UDN propôs a apro
debates, foi aprovedo . O' vação de uma mensagem
proléto de lel de ortgern ao sr. Gal. Dutra, por ha- Os dados mais atualí

governemental que cria. ver reassumido O' gover- zados do Serviço da Es
mals 8 lugares de sub-Ils- no; O' sr, Konder Reis so- tatistica Econômica e, Fi

cais de Fazenda, que Ioí bre 'uma estação pera 'nanceíra, do Ministerio
tenazmente combatido pe- passageiros na 58. Zona da Fazenda, orgão do

Ia bancada udenlsta, que Aeree e O' sr. Oswaldo sistema do I. B. G. F. re

alegava não somente a Cabral apresentou um velam que as exporta
desnessecidade de rnals prolato de lei sobre apo ções deste pais, em ja
aqueles empregos, COrnO' a senradorla dos funciona- neiro ultimo foram me

economle a que a adml- rlos em serviços especiais nores as que se efetua

nlsrração devia se subme- no que foi secundado pe� ram no mesmo mês do
ter nesta época, lo sr, Antenor Tavares. passado. As nossas ven-

,

-x- Na sessão do dia 31,üs das, já foram começan-
O depurado f'erreíra de snrs. Blase Feraco, Artur do mal no ano de 1949

Mello requereu a ao Exe- Müller e Braz Alves apre. em relação, a 1949 que,
cutívo lnformeções sobre sentaram e justificaram por sua vez, foi precario
O' RegimentO' de Custas um voto de congratuleções para o nosso comercio
Judiciarias, que deveria pelo trascurso do �50. Exterior.
ser expedido, sagundo a ano de Segração Episco- Vejam os leitores a

Le! sancíonada dentro de pel de U. Ioequím Dornln- diferença entre um ano e

dOIS me��s, fazendo no �ues, Arceblspo Metropo- outro. Em 1948 vende
entanto Ja um ano sem a lHanO', tendO' O' SI'. Presi. mos para o estrangeiro
expediçãO' do decretO'. sidente designadO' esses no primeiro mês, 336.587

.

O sr. CardosO' da Vei- deputadüs para cumpri- I
toneladas no valor de

ga falüu sobre O' aumento mentarem S. Excia. Revd- um bilhão, 619 milhões
de vencimentos dos fun - ma. de cruzeiros.
ciO'nariüs públicüs e O' sr. - x - A queda foi portanto
ArmandO' Calil Bulüs sü- DiscursandO' na Camara de t 592, no valor e 1839%
bre a crise dO' carvãO'. Municipal de Flürianüpü' no volume.

- x- lis, O' vereadür udenista Exportamos menos de
Na s2ssãü dO' dia 50, sr. Rübertü da Luz Cüsta; 63.701 teneladas e dei

da Assembléia Legisldtiva, desmentiu que tivesse a- xamos de ganhar menos

O' sr. AlfredO' Campüs fa- deridü a? partido dO' snr, 257 milhões de cruzei
lüu sobre O' cenrenariü de Adernar �e Barrüs, cünti-_ ros, em Janeiro deste a·

ßtilmenau; O' sr. Jüãü Jo· nuandü fi'el a UDN. no comparado com ja
sé de Süul,a Cabral" lider

ICOMECAMOS MAL
ESTE ANO

) ,

ABSOLVIDO
r-

POR Irmão Mario Cristovão

Faleceu quarta-íeíra,
ultíma, ás 7,50 da manhã
o estimado sr. José M.
Müller, índustríal estabe
lecido nesta cidade, vi
timado por um ealapso
cardiaco. .'
O extinto que desapa

rece aos 6õ anos de i
dade era filho de Blu-
menau, esposo de D. An
na Engelmann e pae do
Tenente Eugenio Müller
e D. Edika Hemann ca-

Municipal sada com. o sr: Curt He.
mann. CrIOU amda o la-

Em sua ultima sessão lecido cinco filh,os de

de segunda-feira passa- criação dentre os quais
da, e que teve lugar ás o sr. Ingo Grenel.
treis e méia horas da Osepultamento teve lugar
tarde foram discutida ás 9 horas, nO' cemiteriü

e :ap�ovadas duas indi- evangélico com grande
cações de autoria do ve- a�ompanhamento.
reador udenista sr. João Fez· a encomendação
Lucio da Costa dispon- do corpo o Revdmü. Pas.
do: que constasse da a- tor Waidner que profe
ta dos trabalhos um vo- riu sentidas palavras de
to de-, 8Ql}gpatHlações' e .conforto.aos atingido por
homenagem ao Revdmo. tão rude e inesperado
Irmão 'Mário Oristovãü, gülpe..
Prüvincial da Oüngrega- Á �lUva D. Ana Mül

ção Marista, pela passa- ]er, rIlh��, ao Deputado
gern dos festejos do seu Artur Muller, ao sr. Lau
cincoentenário de vida ro Müller e 08 demais

religiofõ!á; üutra que 80- parentes do falecido sr.

licitaya; voto de cüngra- Jo.sé M. Müller, o. «Cor

tulaçJ,es com S.' Excia relO do Povo» apresenta
Reydmo. D. Pio de Freitas; os seus mais sinceros

Bispo de Joinvile, pela pezames.
sagração do Bispo Coad •
jutor de Joinvile, o

Revdmo. Padre Frei Ina·
cio de- Ribeirão Preto.
A Mêsa passüu, em se

guida, os comp�tentes
telegramas ao Irmão Má
rio Oristovão é ao Bispo
D. Pio de Freitas.

José M. Müller

Câmara

UNANI
Realizou se segunda I

� O Irmão Màrio CrIsto
MIDADE reira passada, nos salões vão numa oração belissi

do Colégio São Luiz, a ma pela simplicidade e

'R..
ealizüu-se t.erça feira

homenagem que as au- grandeza de' conceitos

lt
creta p.a�saram üs Juradüs toridades, amigos e admi- externou tO'do O' s'eu a-

u Ima a sessão dO' Juri a d�c�lr sü�re o fa: radores do Redvo. Irmão gradecI'mento pela de-
ern que foi submetidO' a tO' crlmmüs t d

.

ju�gamento O' réu Miguel bT� �m�u aR? a Mário Oristovão lhe tri- monstração de carinho e

Ktatküwsky acusadO' de re�ünbsêJ I I a e O' eu. butaram por motivO' do amizade que estava re-

haver mortO' a facll em
.

ea ertüs os trabalhü.s transcurso do seu cin· ctlbendo

Retorcida, nO' lugar B�açü �0lnrel3 s� .�xmf· dPrjsl: coente.nârio de sag�ação. O «Correio do Püvo»

dO' RibeirãO' CavalO', O' sr. r�" � o
. r� una o url

.

Ao agape. of�reCldo ao que se fez representar,
Antüniü Bruseke. JI ü/ declsc!lo

fA
düs sors. Ilustre ProvlDCIal da PrO' na ocasião, pelo sr. Dr.

devidO' aO'· fatO' da raei- /:Ja 3s e �uel üra nO' se�- vincia do Centro da Luiz de Souza, aprovei-
dade desse,s julgamentüs �.O' f a. sOk ver O' reu Oongregação Marista ta a oportunidade para

Igu.e .

Klat üwsky, pür compareceu elevado nu- .mais uma vez, cumpri.em nüssa Cümarca, gran- una.mmld�d.e,. acülhendü, mero de pessôas as mais mentar O' DI'gno ProvI'n-
d� era O' númerO' de pes- assim a nt d
süas que se encüntrava

. d \ e�r� pro�e en- representativas da socie- cial augurando-lhe parà
nO' amplO' salãO' do Fürum.

cla
.

a egltlma efesa dade local. o futuro as maior�s fe- ----.------

Aberta a sessãO' que rrüPrla alegada, pela de- Falou, saudandO' o ho- licidade� em sua vida

füi presitlida pelo Dr eSEêlm· .

t d
':- . menageado. o sr. Dr. que tem sido, toda. dedi·

. VIS a a unamml- Pro t P'bl' d'" dMarcündes �attos, teve dade manifestada o Dr. mar�� or u ICO a co- c� a ao bem da huma-

lugar ? sürtelo dos jura- Marcündes Mattüs man
' . mdade.

düs cUJa cünstituiçãü cün-j düu passar incüntimmli

�u h
c�m üs sor�: JuliO' alvará de sültura dO' acu-

�c arlas Ramüs, Edgar sadO' que assim dO' ban
PI�zera, Art.ur Breithaupt, CO' düs réus, p�ssüu para
Jü�O' Schrel�er, Jüãü O. üs braços dos seus paMuller" CleclO Espezirn e rentes e amigüs cüm üs
Dr. AlvarO' da Costa Ba- quaes viajO'u para Ribei.
talha. -

C 'I
A

' .'
raü ava O' ünde tem sua' WASHINGTON CU'SIS) fl'camos acabrunhados e

püs O' IDterrügatóriü residencia.
'

dO' Réu passaram a ser
Segundo as palavras do nunca nos retiramos

üuvidüs, em plenàriü as
Secretario da Defeza, quando os acontecimen-

testemunhas: Adülfü 'Me-' Louis A. Jo.hson, os Es-. tos não nós são favora-

��I, ��lbérat�i�ricRd��r:� Associação Rural ����:ru3��0<�n::�����t�� :�!�», acrescentou Joh-

K h k
defeza nacional», em OSt' d D fasc mans y. A Assüciaçãü RurA] de d

eere arlO a e e-

D d I
K u gran e escala, porque sa h t-

Pa a a pa avra ao Dr. Jaraguá dO' Sul 'leva aO' estão determinados a
c amou a ençao para

rO'mütor êste deu iniciO' cünnecI'mehtü de quem
o fato de que os Estados

, mantet a sua liberdade.

� lIcu.sa,çãü cüm a leitura interessar, que diariamen- «Estamos determinados
U1Udos tem üfer-ecido, ge.

,O' !Ibelü passandO', em te nüs dias uteis das 8 de que não deveremos nerüsamente, os seus re

seg�lIdll, a üutras cünside- as 12 horas estará ria se- ser vitimas da guerra»,
cursos para fortalecer

�açües �m. türºü dO' crime de da AssociaçãO' uma disse Johson quando fa- os governos deIlÍocrati

d
do crlml�OSü, terminan- pessüa escarregada para Iou na 37. reunião anual cos de todo o mundo,

� por pe�lr li cündena- atender O' expediente da da Camara de Comercio auxiliando-os nO' estabe-

çaü. dO' Ren. referida Associação. dos EstadosUnidos. «PrO'. lecimento e manuten.ção
FlDda a acusaçãO' füi

.

dada a palavra a defesa Jaragua' do Sul. 80 de
curamos evitar a guerra. de melhores condições
Procuramos eliminar a de vida para o püvo, de-

. qu� era constituida de MaiO' de 1949. causa do confll·to. 'O nos-
.

d�!s advügadüs Drs. Her: sencora]ando as revolu-

cllIü PedrO' ela Luz FilhO' LUIZ G. AIROSO
so apoio ás Nações U- ções e o desenvolvimen-

e Luiz de SO'uza. '

nidas tem sido dispensa- to de forças caóticas.-

Recülhidüs á sala se-
1°. Secretario

f

do com sinceridade, e G.
de todo coração. Nunca

Washington (USIS) - A
Gamara dos Represen
tantes aprovou, por es

magadora maioria o

projeto de verba de 16
bilhões de dolares para

Estiveram terça-feira úl. as forças armadas nor

tima nesta cida!1e, em vi- te-americanas, no novo

sita aos seul? amigüs e anO' fiscal.
correligiünariüs dO' P.R.P. A medida aprovada
üs srs Dr. Jürge Lacerda garante ao Exército. Ma
e DeputadO' Jüsé Veiga, rinha· e Aviação, um a

aquele dO' Gabinete dó sr. créscimo de dois bilhões
MinistrO' da Jusliçc!l e ês- mais que o ürçamento
te deputadO' estadual pü- anterior. Um orador da
pulista em Florianopülis. Cümissão de Verbas da
Os ilustres visitantes, Camara assim se ex

no mesmO' dia, estiveram pressüu.
no �emiteriü lücal, em vi- "Foi propósito da cü

sita aO' tumulü dO' cürreli- missão submeter a apro
giünariü Leüpoldü Augus- vação um projeto de
tO' Gerent, ünde; se de fundos <redicados â paz
sincumbinJü da missãO' e á liberdade. Espera
que lhes füi cO'nfiada pe- mos não ser chamados
lo Presidente NaciO'nal dO' ás armas para defender
P.R.P. sr. PUniü SalgadO', esses propositos, mas,
depuzeram uma grande como uma naçãO', não
cO'rüa de flüres naturaes. podemos deixar enfra-
Quarfa-feira estiveram quecer-nos e temos por

üs referidüs visaantes em Obrigação mantermO'-nüs

Cürupá ünde reviram üs fortes para qua]quer
seus amigos e cürreligiü- eventualidade.

'

nariüs ali residentes.
. A tarde üs drs. Lacer-'
da e V�jga prüsseguíram Vistas da Cidade
sura viagem para Blume- Vende-se na Gráfica
nau. Avenida Ltda.

Homenage� a

Leopoldo Gerent

Aprovado o or
çamento para

a defesa

Necessaria a defesa Nacional

para aManutençâo da Paz

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO
- Domingo DIA 5-6-49 -

realizar-se em 5 de Jun 110 proximo vindouro,

séde do Clube, que será encerrada com um

GRANDIOSO BAILE SOCIAL.

PAG.2 "
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Çarnara Municipal �t�I�T�� �1�ll

Ata da reunião Ordinária de

23 Maio do 1949

������
Clube Atletíco Baependí

.

DIA 5 DE JUNHO - TIRO DE REI [SCHUETIENfEST)
Irene Pedrí, Oficial do

Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece-

•

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei ...

afim de se habilitarem para

Aos vinte e tres dlas das unenlrnemenre, Logo
do mes de Maie do ano apos, solicitou e obteve a

de mil novecentos e qua- palavra o vereador Ota-
.

renra e nove, pelas sete viano Tissi, o quel lnfor
horas, na sala do Forum, mou á Casa, que, confor

no edifício da Prefeitura me fõra combinando, fa

Municipal de jaraguá do Iara com o sr, Prefeito,

Sul, reunidos os vereado reíerente ao transporre
res: Arquimedes Dantas, dos vereedores pera no

Augusto ôartl, Luiz Maes, vo horario das sessões
Edital N. 2.561, 31/5/1949

Max Thieme [unlor, Willy da Camara, tnforrnundo Harry ôiöberg e Gertru-

Germano Gessner, Frede- que o sr. Preteito cedera des Gessner
'

rico Curt Alberto Vesel, o eutornovel pera uma

Otevlado Tlssl, Ioão Lu- vez por semana. Em vis- Ele, brasileiro, solteiro,

cio da' Costa e Luiz de ta disso o sr, Presidente, lavrador, domiciliado e

Souza. Havendo número designou as 2a• feiras pa- residente neste distrito, em

legal foi pelo snr. Presl- ra as sessões, ás quinze Garibaldi, sendo filho de

dente, declarada aberta a horas Logo apos, pediu Alvim Sjöberg e de Hed

sessão, ordenando ao sr. e obteve a palavra o ve- wid Fischer ôlõberg.

2°. Secretário que proce- reador João L. da Costa, Ela, brasileira, solteira,

desse a leitura da Ata da o qual, solicitou urgencia levradorà, domiciliada e

reunião de 16 de Maio do na votação das redações residente neste distrito,

corrente ano, o qual de- finais de Ires projetos-lei; em Gerlbaldl. filha de Bru 8 horas - Marcha com banda de musica

pois de feito foi submeti- sendo logo apos, aprova-
no Gessner e de Elisabe- cia do atual rei;

do a discussão e subse-. do unanimemente o pare- tha SahJi Gessner.

quente aprovação, o que cer sobre a redação final E para que chegue ao co-
: c)- 9,30 horas - Começo do TIRO REAL;

foi feito sem emenda, pe- do projeto que abre cré- nhecimento de todos, mandei
-

lo que foi assinada pela dito especial ire Cr$ . . .

passar o presente edital que
Mesa. Em seguida pas- 6.000,00; aprovado por será publicado pela impren-

.

sou-se ao expedlente que todos o parecer sobre a
sa e em cartório onde será

constou de: parecer da redação final do projeto- afixado durante IS dias. Si

Comissão de Redação re- lei que abre um crédito alguem souber de algum im

latívo a tres projet?s-)ei; espe�iéll de Cr$ 1.797,00 pedimento acuse-o para os

um telegrama recebido do e al.nd.a aprovado por ints legals
Mal. Mascerenhas de Mo- unanlrnídade o parecer

rees; telegrama recebido sobre a redação final do IRENE PEDRI,oticial

do snr. Pinto de Arruda, projeto-lei que tambem a-

1°. Secretário da Assem- bre crédito especial de
-------

bleia Legislativa do Esta- Cr$ 1.500,00 Em seguida,
do; Of. n, 552, recebido passou-se á Ordem do

da Camara dos Deputa- Dia que constou; da dls

dos do Rio de Janeiro; cussão do projeto-lei que
Oí, 13/49 recebido da Ca- dispõe sobre o fechernen

mera Municipal de Or- to e abertura do cornér

leães; Oficios n'". 59/49 e cio, aos sábados; sendo

60/49 enviados ao snr. aprovado em 2°. e última

Prefeito; Oí, 61/49 envia- discussão o l°. arr, da

do ao sr. Alberto Santos, ernende. modlílcstlva e

proprietário do Cine Ideal, rejeitado o 1 0. err. do pro

desta cidade. jéto; aprovado a emenda

Logo após, o sr Presí- Luiz Maes e rejeitado o

dente cedeu a palavra a 2°. art, do projeto-lei e

quem dela quizesse fazer ainda aprovado por todos Ribeirão Grande do Nor

uso. solicitou 'e 'obteve-a a emenda Albrecht Gurnz, te, 18 de Maio de 1949

o vereador Arquimedes quanto aos dizeres finais.

Dantas, o qual apresentou Por unanimidade foi dls

a Casa uma indicação pensada a ida do projéto
verbal, no sentido de que á Comissão de Redação,

<fosse telegrafado eo De- pera a redação final. Ne

purado Blase Faraco, se da mais havendo a rrater,
solidarisando pela brtlhan- o sr, Presidente designou
te defesa manigestada em á Ordem do Dia, pera a

prol da construção da ro- sessão do dia 30 do cor

dovfa Corupé-ôão Bento renre, e que constará da

do Sul; em seguida pediu discussão dos seguintes
e obteve a palavra o ve- requerimentos; sr. Alberto

reador João L. da Costa, Rahn; Cine Ideal de pro

o qual pediu que tarnbem priedade Alberto Santos e

fosse telegrado ao Depu- da Agro Industrlal Ltda .•

tado Artur Müller, que digo, Agro-Industrial Re

tambem se vem debaten- torcida Ltda. Findo o que,

do há tempos, pelo assun- foi pelo sr. Presidente,

to; submetidas ao plena- encerrada a sessão na

rio, foram ambos aprova- qual faltaram os vereado-

Convidamos a lodos nossos presados associados para a
...

Grande Festa de Tiro ao Alvo,
casai-se:

Programação
7,45 horas - Concentração na séde dos ATIRADO

RES e demais esportistas de tiro ao alvo;
á residen-

d)- 12 horas _:_ Almoço de Confraternísação dos atirado

res e demais esvortistas e associados;

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;
no BOLÃO serão disputados durante todo o dia

LINDOS PREMIOS, bem assim no TIRO COM ARMA

DE PRESS.n.O;

Os associados que queiram tomar 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.

Eu abaixo assinada Ma
ria Fontana Paulo, por
meio desta, venho retirar

as calunias por mim in
ventadas centra as pes
sôas do Snr. Otavio Da
na e Dna. Alvina F. Len

zi, declaro que de ernbos

nana posso provar con

tre sua moralidade.

Os festejos e o baile serão abrilhantados por ótimo

OONJUNTO MUSIOAL HE BLUMENAU

Jaraguä do Sul, IS de Maio de '1949-

A Diretoria

Marip, Fontana Paulo

Atenção PRISAO DE.
VENTRE

A Casa Real tem a ma

xlrna satisfação de avlser

a sua distinta clientela que
acaba de receber' uma In
finidade de aluminio da
"Marca Rochedo".

Ur. Waldemiro Mazurec�en
�.s. 81 .aU81 II

Phylobll normaliza °

funcionamento do figa
do, combate as cólicas.

corrigindo a prisão de

ventre e as funções in
testinais.Remédio vege
tal em gôtas. Tome 20

_
gôtas, 2 vezes ao dia.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia 4e adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

_ Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização

res: Carlos Rutzen e AI- I
. Raios Intra-vermelhos e aluis.

brecht Gumz. _

•

(ass) Luiz de Souza,
João Lucio da Costa e

Otaviano Tissi.

PHYLOBIL
Para os males do ligado

�_f1SitO-
i:..!! (lSTISlt lO HOIlEIl E Bl MULHER) •

� A quem solicitar, será enviado pelo correio a

1 interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

4
«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clil!ico e Diético.

� Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas

) dirigindo-se a F. S. NEVES.

1 Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

����I"""'���_"-<"C-:

����

, ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na
I

aLl
COIIRI cas,..

QUEDI DOS CA·

BU!S E DEMAIS

AUCÇOES DO

COlíftO CABnDOO.

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maior sortimen

to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragu
�.�-_"«JI

·r-DN IC'O"(:,$:PliAR
-

-'"" "

POR EXCHU�CIA

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

CA'SA TO81AS {A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO .. ,

.

.

.

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE

SUPER!O.
R QUALIDADE .•.

• A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA ...

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

--�----A-�-m-H-A-D-�-�-�-O-S-M-ß-o-a-----� IIM••s ••eIGIMIIII•••MGII•••
cal.Mla.11I 118.111 l�fJ,"n

1�_J_A_R_A_G_U_Á__D_O_S_U_L__• R_u_a_M_a_re_c_h_al_D_eo_d_0_r_0..d_a_F_o_n_ee_c_a_N_._3.6._S_/ S_A_N_T_·_A_._C_A_T_A_R_I_.N_A.......
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Munl,
elplo, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte LeI:

'Art. 1. _ Fica aberto por conta do exesso de
arrecadação do corrente exercicio, o credito especial
de Cr$.6.000.00 (seis mil cruzeiros) para pagamen- f)
to dos vencimentos da funcionària Alzira Murara, e

xerclclo de 1949.
Art 2. - Esta Lei estrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas às disposições em

contrário.
Prefeitura Muníclpal de Iaregué do Sul" 24 de

maio de 1949.

Abre cedito especial
o Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

laregué do Sul, no uso de suas atrlbulções.
Faço saber é! todos os habitantes deste Muni

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1. - Fica aberto por conta do exesso de

arrecadação do corrente exercicío, o credito especial
de Cr$. 1.500.00 (mil e quinhentos cruzeiros) pare
devolução da lmportancla paga a mals pela firma
MANOEL F. DA COSTA S/A., de acordo com o

qüe requereu.
•

Art. 2. - Esta Lei entrará em vlgor na data
de sua publicaçãu, revogadas ás disposições em con

trdrlo.
Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, 24 de

maio de 1949.

As)- Waldemar Grubba

Prefeito Municipal

Abre credito especial

As)- Waldemar Grubbe

Prefeito Municipal

Abre credito especial
o Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

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

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a, seguinte Lei:

Art. 1. - Fica aberro por conta do excesso de
arrecadação do corrente exercicio, o credito especial
de Cr$. 1.797,00 (mil setecentos e noventa e sete

cruzeiros) para aumento da iluminação pública de
Retorcida, inclusive instalação da luz na ponte sobre
o rio Itapocú.

Art. 2. -' Esta Lei entrará em vlgor na data
de sua publicação, revogadas ás disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 24 de

Maio de 1949.

As) - Waldema Grubba

Prefeito Municipal

BII. e Restaupante
DB JOSE ISIDORO COPI

Ponto de Almoçd e Jantar
Da-ss pensão para os moços servern-SIe

marmitas.

Deposito de lenha picada
Entrega-se a Domicilio

,Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 183 - Telefone, 23

il JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina li
"':U::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{(::!

Clinica ,de Olhos, OUUi�8:, nariz, fiaroonta
Dr. Arlninio Tavares

Pofessor Catedratico de Biologia do InstiHuto de Educação de f1orianó,olis
Ex·Chefe .o,s serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

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

ex·lnterno por, concurso, da Asslstencla PúbllcCl do Rio d� Ja.nelro
\

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade 610 Rio de lf,neiro

BLUMENAUSTA. CATARINA

Vermitugo suave e de prunto
eleito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedios

ffi�..Ql1Ja"fa:Y��""""(���
Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIR!

���� ��
•

MINANCORA para o SI'U tilhinho.

mica de f�rramentas ��ricolas �um �odto �ON ��oLtr;� �n,nc""
�

�
PEDRO D�ENGEL t @!®@.í®®Y@l@1®Y@ll@)@'!'@"§@!@®®Y@l�

�
Estrada lar guà Esquerdo '�AdOlf Herm. - Schultze �

, JARAGUA DO SU� STA. CATARINA t � MARCENARIA EM GERAL �
� Esecura-se qualquer serviço de ferramentas' @ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �

b
agrícolas pare uso de lavouras,

comO:d
® qA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

, ;Machados, Enchadas Foices etc.

I
Mantem um estoque permanente de todos (JS npos j •

viço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido.
• • de MobiliaS, especialmente para escritorio.

�iSfft�-���� t;;\ INSTALAÇÚES �O.MPLETAS. DE: �
I � Dormitorios, Salas de 1antar \SI

- C® Cópas, Escrltori JS, Moveis rusticos e outros. ;� MOVEI;;: AVULSOS COMO.·
' • •

;::::::::::::::::::::::::::::::::!::............ J

� (")... P Cadeiras

Ia � �c W Z � Poltro�as fixas e giratorias
,

" ... õ ® '

Mesinhas de centro e para radio
)00 ....�C/ltll � _, :lo' E' I01' ...., entre muitos outros a
alO".,o. o

;
. ,.

O Co:lo' 51 tll '..
Caixa Registradora marca "RECORD"

_
g � � (IJ ! � , ,Af�mada pela.sua etici�Dcia, substitu �

• '? ,"",.., .... ª ::Co (t;n IOdo as Caixas Registradoras de �
OITO ELEMENTOS TÔNICOS: - -'" :lo' �

- � I d �

I c. � �.: � .... : � t§)� Toda a Mer:ad�ri� �u;���t;-,Ent.ega....,_-..;_I10 'f" i:» � ãl W §' o ,I RUA. RIO BRACO, 964 - TEl.BFONB, 73
•• 01 oo-!�t'II!I.ac ••

::I CIo I :lo' o ". a::: Jaraguó do Sul Sta. Catarina, �C i Co �
C/l

r i � @J®@l®@1�®J.��1@��@11.@®i®@ll§)@)
•• ft � � 3: lIII.t =
- a:tlOl';tl

,- I :l Z � � _.2:

Os Pálidos Depauperados, Esgo- t ii
:lo' � � 5- �

• ; ...:tll�
�

§i"N
lados, AnêmiCOS Misl queeriam ,...... -

-

e" -tll

M i II> z:Io' ca.
agrlls, Crianças raqu tleas .... ...:tI i jC'

_ Cl
., go:lo'_ :lo'

ceberão a (()nificaçào "eral do CIo :.2: (") :ti
• ,..n:lo"o ..... Cl

.. _.

,....:10'OI.
2: Z

2:
"..�. o oo-!

C/l .:-
):::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

Ministario da GU8pra

�. Reoião Militar e 5. Diui'são de Infantoria
s. D. Acaraí

Ouarfsl General - Escalão Territorial
A diretoria deste clube, tem

o maximo prazer de convidar seus
associados e exmas. familias para
o Baile que fará realizar no dia
5 de Junho.

O Baile será abrilhantado
pelo afamado Jazz Guanabara de
JoinviIle.

-

Pelo comparecimento agradece
A DIRETORIA

Alistamento Militar

Classes de 1931 e 1932

Pelo presente, chama-se a atenção dos cida
dãos nasêldos no ano de 1932, para ã obrigação de
se alistarem dentro do prazo legal (os primeiros seis

meses do ano civil em que completar dezessete anos \

de idade - até o dla 30 do rnes de Iunho);
Todo aquele que assim não proceder, será alis

tado á revelia e considerado infrator do ALISTA
MENTO MILITAR, sujeito as penalidades da Lei e

á multa de (Cr$ 10,00) dez c�uze.iros. ..-1
O Alistamento quando e feito dentro do prazo

legal é gratuito, recebendo o alistado, imediatamente
o documento que constitui prova de estar EM DIA
COM AS SUAS OBRIGAÇÖES MILITARES, até

completar 20 anos de idade, o que possibilitará:
a) ser nomeado funclonerlo público ou extranume

rário federal, estadual ou municipal, ou ingres
sar como funcionario ou empregado de institu
tos peraestels auterqulés, associação ou empre
sas oficiais, oficializadas ou subvencionadas ou

cuja existencia e funcionamento dependam de
autorização ou reconhecimento pelo poder pú
bllco:

b) assinar contrato de qualquer natureza com o

Governo Federal, Estadual ou Municipal;
c) obter passaporte ou prorrogação de sua valida-

de;
d) obter carteira profissional;
e) obter licença para o exercício de qualquer in

dustria ou profissão;
matricular- se ou prestar exame em qualquer es
tabelecimento de enstno.

..

SÃO ORGÃOS ALlSTADuRES:

-As Juntas de Alistamento Militar O. A. M.)
Nas Prefeituras Municipais;
-As Reparrições Alistadoras (R. A.) - Nos

Quarteis sediados no interior do Estados do Para
ná e de Santa Catarina.

-

Ao alistar-se o cidadão deverá exibir a Certi
dão de Nascimento.

Os cidadãos que não tiverem sido registrados,
civilmente ou que t;Jão possuam provas desse regls
Iro, deverão comparecer ás J. A. M. ou R. A\, onde
serão alistados de acordo com o Artigo 25 da Lei
do Serviço Militar

Os Orgãos Alistadores Funcionam Diariamente
e Durante todo o Ano

--

Curitiba, 20 de Maio de 1949.

JOÃO GUALBERTO GOMES DE SÁ
Ten. CeI. Chefe do Esc. Territorial

��scrito;io :e Co�tabilidad:n
U DE IRINEU PETERS' U

�
Jaraguá Co su . Ru, M,l. Deodoro, 319 - S. Cltarl..

�DEscrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
Registro de Firmas, Defesas Fiscais.

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços

�
Comerciais em Geral. �Seção rrabalhista, Carteiras Profissionais e de

Menores - Acordos e Contratos.

�
Seguros - "Cla. de Seguros Gerais do Brasil",

IFogo, Acidentes do Trabalho,
Seguros Pessoais etc.

-======-I�. Fe *'::'••====••IIC=====-

COLONISACãO
,

Vendem-se boas terras de cultura, Fdzenda ôra.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, egues, e estradas boas. Preço Crê
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
conslderavel desconto. Vende-se também a longo
preso. Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iusrus
em Ponta Groese, Placido Rodrigues, em reserva,
ou com Schwartz ne casa do snr. Erico BIosfeld, em
Iaragué do Snl.

O ANJU PROTETUR DE sEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEIßA ,MINANCORA

SANGUENOL
CONTEM

ARSENIA'Tl'O, \JANADATO,
FÓSFORO, CALCIO, ETC

TÔNICO 00 CÉREBRO
TÔNICO DOS MÚSCULOS

organismo cl)m o

SANGUENOL

!! !l
ii D.e Renato 'W'altep ii

II, CIRURGIA G����DE I

��CIALIZADA II
H om CIJrSOS de Aaperfeiçoamento no !!
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. li

ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica II
ii Geral de Adultos e Crianças. li
!! Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
ii TELEFONE N. 3 ii
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina iI!
II

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lembrando um acontecimento
OINEGUE.

Bancários versus Imprensa-Rádio, uma festa para os olhos!

VARllES
..............,-.,.. E HEmORRÓiDAS

Atenção
,

-x-
.

E como não podia ser

diferente e aqui só lia

que louvar, para maior
brilho deste dia esporti
vo, contribuiram o co

mercio e a iudustria, es
teios de nossa economia,

Maquinas para picar
carne de procedencia
Alemã, marca <"Alercan
dewerk" V. S. encontra
rä na "CASA REAV',

r@'!'@)��@!@)@!@)@!@)@!@)@Y@®r®@':�@'r@)®Y@)®
..

� Tosse, Asma, Bronquite, RouqUidãO., e Resfriados I
(@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRflHO RfSPIRßIÓHID @

� Encontram alivio imediato com o uso do �

I IneompápaVe!-1
I P�ilnríll dI! Hogien Pl!lnt�nll! I
@) O PEITORAL DAIS CONHECIDO NO BRASIL � I
�®l®@!®®!®@.i.®@.i..®®!®@!®®!®@l®@.i.®®J®@.i®@,a

Aviso ao er. Alvino Cor
reia para dentro de 15
dias pagar o que rne de
ve e retirar da minha pro

priedade o anima"que lá
deixou e que � me ceuse

prejuízos.
Findo esse prazo, ven

derei esse animal para o

corte, afim de resarcir oe

danos.
.

Tres Rios do �ul, 25 de
Maio de 1949.

HENRIQUE KARSTEN

FRACOS E AN�MICO':' I
Tomem:

PROC-URA-SE

�----�----------

Dr. Arquimedes Dantas
..nl.Ga.e

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Vitorio Lazzaris
Loja e. EXPOSiÇãO:.

F a b r i c a :

Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Domugos da lovas/n
'J A R AG U Á DOS U L -1- S A I T A C A TAB I I A

Ainda ressoam em nos- ressa redordar os moti- representados pelas
�

se

sos ouvidos as torcidas vos pelos quais esta ati- guintes organisaçõss:
das duas equipes e, sen- vidade da disputa se ve- Banco Indústria e Co

timos ainda em nossos 'rificou, pois em instantes mércio de Santa Oatari

corações a emoção que de jubilo seria inoportu- na S. A.

experimentarnos quando no comentar tais fatos, a Banco Nacional do

se debateram Bancärios, detestaval politica dos Comércio S.·A.

de uma banda e de ou- bastidores, ou entrar em Banco Popular e Agri-
tra, Imprensa-Rädiç, lern- sindicancias sobre o ser cola do Vale do Itajal.
branca cara que evoca ou não ser da porfia. Editora "Correio do

um acontecimento auspi- O que se faz jus assi- Povo" Ltda.

cioso. nalar, é que a presente ZYP-9 Rádio Jaraguá.
É de se .confessar que pelada se deve exclusiva- Sociedode Gráfica Ave-

não assistimos, de há mente aos esforços destes nida Ltda.

muito, a uma festa que conjuntos, notaveis pela Max Wilhelm.

primava tanto pelo bom sua tenacidade, progre- Max Schneider.

gosto, como o foi a quin- dindo de simples elernen-. Bebidas Boss Ltda. VINHO CREOSOTADO

ta feira, dia 26 de Maio, to que, tre-inando com Adolf Hermann Schul- ' , 5 I I.. v E I R A ••

data em que se comemo- afinco conseguiram gal- ze � aos inúmeros espec- Empregado com iIito lU:

rou a Asçenção de Nos- gar por comprovado me- tadores anonimos que Tosses

so Senhor. recimento todos ÕS segre- assistiram a esta festa, Resfriado.
Desde cêdo viam-se des da arte pébolística, foi uma festa para os

funcionarios dos diversos até chegar ao ponto co- olhos t Bronquites

bancos, da imprensa e mo os vimos em sua exi- Elcrofulos.

do rädio, acompanhados bição, fato que su creio
_

Convalescenças

I
.

de seus familiares, diri- acontece pela vez primei- A
·

-

Rural VINHO CREOSOTADO
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

gindo-se ao acolhedor ra nesta cidade. ssoclaçao É UM GERADOR DE SAÚDE, Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

recinto do Baependí, gen - Confesso, dentro do

tilmente cedido por esta meu intencivel 'ceticismo da Jaraguá do Sul I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

grande agremiação de d' t das i
. -

Colchões e Estrados para Camas, Etc.

.

s ian e as rmprovisaçoes, Da AssocleçãoRurel de

r�rtii��ina;:O:,m f���:un� r:��f�����:n�euit�Ore��\�� Iaregué do Sul.. r�cebde-
-

....
::.r

....:;:r:::C::::o:::r:::r:::e:;:I::o:::::d::::O::::::P·:::O:::Y::::O::::::�"'.....
:I

....
::.: ".'.iI.'· Exec�::ii:eS,s����::, ::t;���:7se�tt�� em:

Iconcentração. va desta estreia, onde 08
mos a comuOlca.côo .

a t...
'

Enquaute que uns des- conjuntos quase total- poss� da no.va Dlre.torJa: lt1:m;�����

cançavam, provavelmente I mente novos poderiam I que flc�)u essrrn constítude: ii ii

a espera e com o pensá- pecar, em vlsta da pouca
Presidente de honro S�. III Rua MI. Daodoro I. 136 II

t f·
.

ti
. Waldemar Grubba, Presl- T I f N 39 C P ti 19

meu o na por ia que mais pra ICa,." " Q. o mais
d O A

.

Id J
,:: e e one' -. os o, ::

.tarde se fereria. outros importante, sem a indis-
ente r. g�ma. o ?se .i.1 JARAGUÀ DO SUL ,1.1

trocavam obséquios en- pensavel tradição., d� Souza, �I�e-dlto Llno S t C t
.

tre si e terceiros ainda Minha surpresa foi to-
Plezere 20

o

Idem Osc�r :1.:1 Ass.:,DATaUH:lAar::TaU"L .:I.;:�
gosavam o frescor que tal, pois o que pu'de Na�uel, .1. Se�reta�1O It """' ti

aquele recanto de Jara- constatar foi algo de mi- LUI� G .. Alros� 2. dlt�:: ::

guá, á margem do Ita- lagroso não só pelo a-
Rudl Bru�s, 1 . Tesour�l- ii Cr$ 35,00 ii

.,

f
.

.

.

'

I Edgar Plazera, 20• dito ii ii
pocu, o ereCl� , "" "".". proveltamento, como pe a

L G' C·::
::

�����f�e:����:!�t� ���:r�:i����r-i�e :o�; i:��:::'�/�'::i?�lif:' L,,��::�::,===j
natural curiosidade po-

.

Evidentemente não se
SI e Artllho Uber.

pular, qUE! deitava seus pode afirmar sem falseio

grandes olhos pelos da verdade, que os doia

portões a dentro, para quadros fizeram a pele
contemplar a anormal ja transcorrer desusada

peregrinação e estranha mente e de módo inolvi

festividade, áquelas horas davel.
da manhã. Si houve vencedor ou

Éra a festa dos treis vencido, deve-se esta

grandes: Bancos, Impren- contigencia ao melhor a

sa e Radio. as forças proveitamento das opor

propulsoras do progres- tunidade que se ofere

so de nossa cidade e do ciam a cada banco, cujo
nosso munícipio. empenho valeu ünicamen-

Ao meio dia, deu-se te em presentear' aos

inicio a suculenta chur- espectadores, que para

rascada, regado pelo que alí se deslocaram, uma

havia de melhor em ma- partida disputada com

teria de "chopp". Foi uma ardor.
delicia t
A tarde. a entrada das

duas equipes com os seus

vistosos uniformes, foi
recebido com a melhor
simpatia da assistencia.

-x

No momento, não inte-

DOIS APRENDIZES DE SELgIRO·

Tratar na Rua Mal. Deodoro da Fonceca, 368 �

com o Snr. MAX SCHNEIDER

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Aviso
-Proibo terminantemente

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 posse acontecer

ao mesmo.

Vila 'Chatrez - 19/5/49
Alexandre Avanci

MILHOES
DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFILIS ATACA TODO O ORSANISMO

o Fi,ado, o Baço. o Coração, o

E.tom.go, o. Pulmõ.s, a Pet.

Praduz Dores no. 0••08, Reuma.

tismo. Ce,u.ir., Queda do Cabe
lo Anemia, e Abortos.

Ccnsulh o médico

• tome o poplJlar depurativo

--'o

ELIXIR 914
Inofen.ivo ao or,anl.mo, A,rada.
val como um Iicõr. Aprovado co

mo auxllJar �10 tratementc da SI·

FfLIS. REUMATISMO dá meso

ma ori,em, pelo D, N. S. P.

Para Doces

e Bolos
Useni pratos de papelão.
São pratlcos e higienicos
Encontram-se na

Soe. Grafiea Avenida Lida.
Av. Getulio Vargd5, 350

Comunico a distinta
freguezla que, acabo

de receber uma graúde
partida de sementes Ho
landezas, garantidas, no
vas. V. 5. encontrará na

Casa Real.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C r.: I R A S�
FRiEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

"

..,

5 REMÉDIOS DE VALOR!
PERDA DE MEMORIA; ESGOTAMENTO EM

AMBOS OS SEXOS, clällsaço, falta de fosfatos,
convalecenças de molestlas graves, anemias e

magreza. Tome 2 colheres de Fosfosol, ou ,

ampola ao dia, intramuscular. (Use ampolas
� sob receita médica.) -

, ,

." F.OSFOSOL
,

' ��
. - �-

-

Tónico
pOI<;l o cerebra

ACIDEZ DO ESTOMAGO- DIGESTAO DIFICIL

Dôres, mau hálito, úlceras, azias, enjôos, arrotos
e dispepsia, Auxilia o funcionamento do

figado e intestinos. A venda em papeiS (pó),
ou em comprimidOS. use 2 doses após cada

refeição.

BISMUBELL
Para o .stomago

•
,

\

NORMALIZA O FUNCIONAMENTO DO FI

GADO, combate as cólicas, CORRIGINDO A

PRISAO DE VENTRE e as funções Intestinais.

Remédio vegetal em gOtas. Tome 20 gOtas. :I

vezes ao dia.

.,'
PHYLOBIL

�
Pa", o fígado

e pri�ão de ventre

ATAQUES, INSONIA, PALPITAÇOES, depres

são moral, agitação, angústia; acalma as irri

tações, elimina o' desassossêgo e as crise.·

. nervosas e dolorosas.
Calmante dOI n.rvol
MaRIVIL

•
FRAQUEZANEURO-MUSCULAREVIRIL, Este-

produto contém um vegetal da flora brasileira.
com propriedades estimulantes e vitalizadoras,

em cGmbinação com o alcalolde da "Iohimbe.ô.a",
_

mais o hormônio sexual testicular e cerebral.

I Age ràpidamente no combate à astenia (fra-

queza nervosa) e desânimo.

Procure nas farmácias e drogarias e, na falta, com·

Y. SANDOVAL JR. - Caixa Postal, 1874 - s.ão Paulo - Remessas ;'el& ....mb6Is.
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lP::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\i .€7::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....::::::::::::::::::::::1)ii v. S, já possue seguro de acldenre pessoal??? ii ii AUTO JARAGUÃ S. A. ll!! Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã!1.U Indústria e C.mércio. II•
. II poderá ser tarde demals It... li !! OFIOINA S:rviço "FORD" iiREQUER IMENTOS DESPf\CHf\DO� ii Preencha o coupon abaixo e peça informações!!" MEOANIQA

'

AUTORIZADO II
. . . ii sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER ii !! ii513- R�dolfo Schelbel:bras. IIcen.ça constrUl.r ii (Seguros em Geral) C. Postal,67 _ Jaraguä do Sul. ii ii

- Rua Marechal Deod�O - J A R A G U A DO SUL -

licasa de madelra pera moradie ne propriedade de VI- ii .

ll l ll Posto de Gasolina ;. Depósito de Lubrffícantee iitor Sc�eilbdel, sito á Estrada Ano Bom, no distrito de li Nome por extenso.............................................................. II II _ Lavagem _ Lubrificação _ Carga de Acumu- IICorupa. em ii :: :: ledores e Consêrto de Pneus. ::514- Vitor ôcheíbel-bras. requer !raEnsf. dimp;.,s/ H Idade Residencia II ii
dl

!!terreno com eréa de 75.000 rntsâ. sito a stre a ...e- ii
..

�.... ii ii Esta oficina está instalada em con íçöes iidra d' Amolar, no distrito de Corupá comprado de ii Profissao
.......,............................................................... li ii pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou liemilio G. da Silva, Idem ii C o ii ii reforma em seu automóvel ou caminhão; bem li515- Max Reichert-bras. requer licença mandar ll arg

li ii cerno retificação de motores etc. . . li.

d d
..

. .. ..

..
construir uma casa de madeira em si propne a e, ii Ocupações esseseonas: ii ii Todos os serviços são executados com iisito á Estrada Itapocú Hansa, neste Muntciplo. I�em ii !! ii· esmero, por competentes profissionais e a pre- ii516- Olavo M. Cardoso-bras. baixa sobre imp, ii ii ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- iisi estebeleclrnento farrnaceutlco, sito em Itapocuzí- �!.. �.:.y!! rrlca e oxigênio. iinho. Idem. .

..::::::::::::::::::: �.............. \� :::::::::::fj517 - Severino ôchtocher-bres. licença mandar
__

..

construir uma casa, em s/ propriedade, sita a rua
Rio Branco, n/ cidade. Idem r].-------II[:J--------ID518- Walter Ianssen-bras, alvará de hablte-se
afim alugar a pune superlor onde funciona o si es
critorio a avo Getulio Vargas. Idem

519- João R. F. Loss- bras. requer Vistoria.
Fiscalização e Habite-se, por ter terminado a cons

trução de 15/ casa, sita a rua Mal. Deodoro. Idem
520- Alexandre Haake-bras. licença mandar

reconstruir rancho nos fundös de s/ propriedade, sl- Desenhlsta especlellzado em propagan:'a
. ta a rua Cél. Procópio Gomes Idem Atendemos pedidos do Interior

521- Helena Becker Kybitz bras. requer Pisca- Velox Propagadora
Iiz�ção, Vistoria e Habite-se por ter terminado o au- Publicidade em Rádio - Jornais --
mento de s/ casa sita a rua Cél, Emílio Jourden. Revistas - Folhetos
Idem Dr. Murici, 1.009 - Cx. Postal, 1.775

522- Arno Siewerdt-bras. licença mandar cons- C U R I T IBA_ x-semi-interno do H ospital das Clinicas e anta Casa detruir casa de madeira, pera uso de diversões PÚbli-lr' -IC.. t:1 I
Miserieordia de São Paulocas, na propriedade de seu pai, sito a Estra<;la Rio

Cerro. Idem
C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A523 Condemír da Costa- bras. requer certidão

Partos _ Doenças de Senhoras, Homens _ Moléstias inte�nasse existe ou não Agrimensor licenciado neste Mnnl- ---.-.----- .--

e externas: Pulmões _ Coração _ Estômago. figado _ RIOScipio e, se ha necessidade de um pera os serviços . CASA DAS TINTAS __ Doenças nervosas - Sífilis _ Doenças venereas _ Doenças daGesta Repartição. Certifique se por certidão

I péle em geral, Alergia (asma, ete.)� Tratamentos modernos.
524-· Arcangelo ôafanelll-bras. transf. imp. ter- A MAISEA:��:A�ty::�3lN:�b:'��:E���� FILIAL

I
ESPCIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇ.AS •

.

reno com aréa de 275 rnrsã, sito á rua Expedicioná- FLORINO P.IXOTO, 54-58
rio Harry Hadlich, nesta cidade, vendído a Artur (SOBRADO OHO WAGNER)

I
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINAKrause. Como requer

, OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo- II
.

625 - Rudolfo Fischer-bras. licença executar au- veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc. - I��D;E ;�AI�_MAII_D�S ��U!I.!!;,'�IER 'IHOI.RA.I._mento em sI casa sita a rua Mal. Deodoro da 'Fon- Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão, _,_ � __ _ ,_ ..seca, n/ cidade. Idem .' Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina.

526- Eugenlo Paller- bras. belxa imp. s/ barbe- pera tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-
aria, sita a esrr, Nova Retorcída n/ Munleiplo, Idem ra e Oleo pare Soalho, Massa para Jtt_nela.62.7- .Betlsta, Araldi-bras. transf. im!); si terreno MATRIZ: Rua do Principe. 848 _ Joinville,com aréa de .119.600 mts2. sito á Estr, Rib. Hunga-

__ "�!»EI't_ �� COMERC��_�E_,!,I�!A�_ .. _ _ Iros, vendido a José Celestino Machado Junior. Idem 11,;;;;; iiiiiiiiii ,

528- Sofia Pomianowski Lenzl-b. :JS. transf.
lmp. 'terreno com area de 240.000 mts2. sito à Estr.
Rib. Grande do Norte, adquirido

�

de Gilio Antonio
. Clarim Lenzi. Idem

529 - Leopoldo Bähr-bras, transf. imp. / terreno
com aréa de 121iOoo mtsã, sito á Estrada leraguazí
nhe, . vendido a Arnoldo Mlllnltz. Idem

530- Albrecht Gurnz-bras. transf. lmp. terreno
com aréa de 97.773 mts2. sito á Esrr. Rib.· Macuco,
neste Municipio. Idem
(

531- Roberto Hansech-bras. transf. imp. terre- Está equipada com um m'odernissimo aparelha-no com aréa de 10.000 mts2. sito á rua Rio 6ranco mento de solma eletrica, oxigenio, aluminio,n/ cidade, vendido a Frederico Müller. Idem
..

532- Carlos Janssen-bras. transf. imp. terreno .H antimonio etc. !!com aréa de 120.000 mts2. siro a Estrada Rio Cor- ii Especialisada em refor�s de ii
reia, Corupá, adquirido de Erico Rüsterm. Idem. ii aútomoveis e caminhões. ii533- Afonso Llly-bras. ·transf. im",. terreno <;om ii d

ii
aréa de 1.000.000 mts2. sito ti Estrada. Pedra di Amo- H Serviço rápido e garanti. O. Hlar e C a, d "d ..

Antonl'o L uy Idem "...
. ..,.• m orup, a qUirl o oe . . ...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: r

534- José Wedderhoff·bras. licença construir'
_

casa de material para moradia em sua propriedade,
'!i!I5I'!EiiH!i!ij;!'_n'''-'I-'I!I'IEE!'!!I!iS'!-''-''--'I!EE'_sita a Estrada Ano Bom, distrito de Corupá. Idem t. 1 1_,;;;1:;;;;;;._1 1 ,I :;;;;;;;;;:-1'-.. I

I'535 - José Scheple-bras. transf. imp. terreno com mF b (Sezões Maláriasaré� de 51.6.237 mts2. sito _á Estr�da São João -

�?-I
� r�s Impa'ludismo 'I

==

rupa, vendIdo p.ara ZulmIra, NIvaldo e MaurICIo � � Maleitas TremedeiraScheple. Idem .

R nIDAMENrrE' COM536- Urbaao Godencio Fons ca-bras. transf .. _

- CURAM-SE Ar -

im.p
. .rerreno com aréa 125.000 mts2. sito á Estrada

I'" "Capsulas AntisesonicasCammho Pequeno, Corupá, adquirido de Vitorio Ju- _.

dacgewski. Idem
M. "537- Afonso Luy-bras . .transf. imp. terreno com Inancora

aréa de 120.000 n1ts2. sUo a Estrada Pedra d' Amo- m Em Todas as Boas _Farmaciaslar-Corupá, vendido a Anselmo Mockwa. Idem i539- Hilario Heck-bras. licença construir casa I É um produto dos Laboratorios MINANCORA_de
\

madeira em sua propriedade, 'sita a estrada Vila Ir: INova, neste distrito. Idem -.Toinvil1e - Bta. Catarina- II540- Jenny Pires Nunes Mafra�bras. licença__!l!E!iEEl�; eep.

��fOJ:;o��e���a�:��a :U�I�;:a�:��e:�a c�:��eI��� ;;m;;���;�;;;;�;;r:�;;;.�;��;;;;;;;;;;;f:f:;;;;;;;;;:f:�::�gj;;gff:;;�;;;��;;mg;;;;;g;g:�;r:;g;g541- Comercio e Industria Germano Stein SIA
B Ihfirma bras. requer informação em que base foi feito Dr. Alvaro ata a - MÉDltJO

.

o lançamento de Imposto Predial. A Contadoria parainformar.
542 - Otavio Dana-bras. requer exoneração do

cllrg-o de professor auxiliar da escola «General Oso
rio», de Ribeirão Grande do Norte, nesre Municipio.Conceda-se li exoneração solicitada, baixe-se Porta
ria indicando a professora regente para reger o 20.
turno, até ser nomeado professor auxiliar substituto.

Sec�etaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
. do Sul, em 2' de Maio de f949.

-

rmf�itrrra Mrrnicmal �� Jara�rrá �O �rrl

CLICHES
PARA TODOS OS fINS!!!

OLIOHERIA PROPRIA

fOf'k!;;a M ec=-;;;i;;�lii ------------------ ii

ii DE li
li .João Wiest ii

RUA EXPE!DICIONARIO ANTONIO CARLOS PERREIRA, 103

. '"

MANOEL LUIZ DA SILVA.
Secretario

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,
ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPIOAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
PRODUTOS DA.:.

- EJetricidade Médica - lT � t
o � r n �

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio 11ll1lMlUl§ ]fRa Me \Lall.Ga�o§
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho ({i((J)sclhl' Hrmão§ §: Ao

_- R: lOS X -

�,' .1À
CAIXA POSTAL, 11

==��!�ZE���l,�!��;:;�= ,�::!.:�::;;!::;iDa:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r-::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

II_�; ii !I!!!!!I_18III!1I UI.
-

'A t e n ç ã 01
Reabriu a Oasa de Saúde e Maternidade

Dr. Kiefer sob a direção do

Dr. francisco Antonio Piccioni
MlaDICO

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São-Paulo.

CABELOS BRANCOS
Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de prata
Em poucos dias de uso o 01eo Mac Bir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O Oleo Mac
Bir não contem enxofre nem sais de prata e
não é tintura. Vegetal e perfumado. Combale
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À venda nas farma
cias, drogarias e perfumarias do Brasil. Aten
demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 25,00,

livre de porte.
Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de Janeiro-D.F.
REMETA-NOS O COUPÃO ABAIXO

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

Queiram remeter· me pelo Reembolso Postal, via co

mum. livre de porte,." ....... vidro ... do Oleo Mac Bir

Nome
_

_ _ .

Rua
_

No
_ ..

Cidade
< : .

Estado
, (.. _

CP-1-JSC

I
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ANO XXX

N°.1.544

Lapis C R ß Y O n
na

Gráfica Avenida Lrda
•

-

Diretor: ARTtlR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Grafica AVENIDA Lrda.

CAIXA POSTAL, 19 '" Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39
Sementes novas de todas

qualidades está a sua dis

posição na Casa Real

Festa da Santissima·

Trindade t Agradecimento
Vva. Anna Engelmann Müller e filhos

Edika Dorothea Hermmann espôsa e filhos

e Ten. Eugenio José Müller profundamente
sensibilizados pela solidariedade e conforto

que lhes foram apresentados por seus pa

rentes e amigos por ocasião da irreparavel

perda de seu pranteado e inesquecivel che-

fe digno espôso e pai. -

.

José Marcellino Müller·
Por intermédio desde agradecem a to

dos que compareceram pessoalmente ou en

víaram, condolêncías, Agradecem tambem ao

Rev. Pastor' Waidner pelas suas palavras
proferidas em casa e no cemitério Munici

pal e aos Médicos que o assistiram.

Jaraguâ do Sul, õ de Junho de 1949

� lolelanzeige DOd HlutallOU.
Ana Engelmann Müller, Ww., nebst

Kinder Edika Dorothea Hermann, sowie des

sen Gemahl; Tenente Eugenio José Müller

(Sohn) setzen allen Bewohnern von Nah und

Fern von dem plötzlichen Abruf unseres He

ben Vaters, Bruders und Chefes

José Mar�elli'lo Müller
in Kenntunis

Tief gebeugt danken wir Allen auf die

sem Wege, die uns so treu zur Seite stan

den. Ganz besonders sei gedankt Herrn Pas

tor Waidner, für seine trostreichen Worte

im Hause, sowie am Grabe. Ferner danken

wir die Herren Aerzte für ihren Beistand.

Zuletzt sei Allen gedankt die dem Verbli

chenen die letzte Ehre gaben durch
" Nach

folge zum Grabe und für die grossen Blu

menspende.
Die Hinterbliebenen.

Jaraguâ do Sul, 3 de Junho de 1949

J.ARAGuA DO SUL - Domingo, 5 de Junho de 1949 - SANTA CATARINA

. A Associação Rurlll de

Jaraguá do Sul, comunica
que a partir de sexta-fel
ra dia 3 do corrente pro-
cederá a distribuição de Mim de cumprir determinação do Exmo. Gene-

sementes de horrelíçes I
exclusivamente a seus As-

ral Comandante da 5a• Região Mi itar, convoco to-

dos os cidadãos nascidos no ano de 1930, restden-

soclados. -

tes nesre Municipio e Masserendude, pera compare-

Jara-guá do Sul, 31/5/49 cerem até dia 15 da Junho na lunre de Alistamento

Militar, anexa a Prefeitura Municipal de leragué do
LUIZ G. AIROSO Sul, afim de tratar assuntos relativos ao Serviço Mi-

I". ôecr. Enc. do Exp. litar, que refere-se a incorporação da 2a. Turma em

1°. de julho do corrente ano.
\

leragué do Sul, 31 de Maio de 1949.

(()) Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidad'e
da CllA� WETZEt llNJD)l(J§1[lllAl co jollIDl.JnHe

. /

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

Locais
CI:N:E BUHn

Apresentará hoje Dornln

go dia 5 mais uma Su

per produções da Para
mount intitulado •

Esperan�a não lIorre

Um filme que nos mos

tra as intrigas dlplomarl
cas da ultíma guerra que
abalou o mundo, ele tinha

o destino dos homens em

suas mãos enquanto o

seu estava de duas mu

lheres, uma sua esposa e

outra a de sua paixão.
Um filme que marcará

época nesta cidade.

Aniversários

I sr. Roberto Renato Fun
ke. Maria Tomazelli es

posa do sr. Inacio To-

maselli.
Tambem o sr. Clemen.

te Barato.

Noivado

Contratou casamento

hoje, o Sr. José Bruner,
esforçado funcionario do

ces
Banco Popular e Agríco-

,

la do Vale do Itajaí, com
a gentil Senhorita Ger
trudes Maria Piazetzni,
filha do casal Estanístau
Anna Piazetzni.

-

Aos distintos inumeros

votos de felicidades do

«Oorreío do Povo».

AVISO

Realizar-se-á em Alto Jaraguá «Bankhardt»,

no dia 12 de Junho proximo a tradicional fes

ta, da Santissima Trindade

Haverá Churrascada, Galinha, Strudel, Do

Café etc.
'

A festa será animada por otima musica.

A Coftlissão

Minisierio �a fiuerra - �. RegiDO Militor
16. Circunscrição de Recrutamento

Junta de Alistamento Militar de

Jaraguá do Sul

Atenção - Atenção
Cidadãos da Classe de 1930

s�SÃ� ylRCfAt
. '.

; ESPECIALIDADE

...................._.I
-..� �

Fazem anos em data

de hoje-
Sr. Inacio Tomaselli

residente em Duas Ma

mas.

Sr. Alderico Knaben e

o jovem Mario Rau, filho
do sr, Waldemar Rau.
-Dia 6 aniversaria se

a srta. -Eleonor Volrath.

-Dia 8 transcorre .. o

seu aníversarío o sr. 1-
reneu Peters, estabeleci
do com escritorio de Con
tabilidade nesta cidade.

Na mesma data a me

nina Irmgard Voigt filha
do sr. Francisco Voigt.
Também Lina Schnei

der. Ainda o-sr. Francis

co Fischer Junior, habil
contabilista nesta cida

de.

Perdeu-se Ass.)- Waldemar Grubbe

Presidente da J. A. M.

folencia fo�rlca �e CaIC8�OS Yara S. ß.
AVISO

Pelo presente evlso quem interessar possa que

se encontra em andamento, em meu cartório, o pro"

cesso de habilitação dê credito de Paulo Papp, no

Qual os ínteressados teern o prazo de dez (10) d ías

pare apresentarem as impugnações que entenderem.
�

.

Jaraguá do Sul, 30 de maio de 1949

O Escrivão

Ney Franco

Declaração �e Emp'regados
Faça a sua declaração (lei 2/3) a\é

30 de Junho no

ESCRITORIO FISCHER

r

Onde comprareimais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

'Casa EIUeO .IU••I....

Jaraguä do Sul Santa Catarina

Pastas Escolares de to

dos os tipos e tama

nhos, V. S. encontrará na

CàSÀ REAL

��rrrer�ialltua,

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·

Contratos - Naturell

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDE:lfTES -

TRAlfSPORTES - AUflr
.

MOVEIS.

f

-x-
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