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;:�&tiiba recebeu o

ren�ga eocédía,

;�O*lt i'os

1)-' o, die 5,
r.it@:(",,:SeU; iverserlo,
ei:tn�� Re ia, filha

. , . dtJ, snr. Alfon b. ícoluzzl.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI
A

Imprésso na SOCiedade Gráfica AVENIDA Ltda. �' �-:-:_'F1fz anos fiele G. sr.

CAIXIl poSTIlL, 19 Adminíatração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39 Walter Gosch, lndusrrlal e

. diretor da Firma de Cal-

Domingo 12 de Junho de 1949 Bta. Catarina N.1.545 çados Gosch Irmãos. Na
'

mesma data aniversaria-se
'r .,/ a sra. Aurea MUiler Grub-

O Vagão-Tgnque "'cOm 24.000 1. de Julfio - Ola do R.C.fi. ba, esposa do sr. Berner-
do Grubbe, Junior.

Litros de AIcooI Desabou Ser- É preferível evitar a tu- =-Amenhã transcorre a

bereulose do que curá Ia. data narallela do sr, An-

B· E Ih d T rror A vacina BCG evita a ronlo Hafermann.
ra alXO SpÇI an o o . e

tuberculose. � -Dia 14, Roberto Fun-j,
Peça íntruções ao pos- ke Filho. O 'sr. Domingos

to sanitário mals proximo Reck. Ainda a sre. Gény
de sua residencia. 8aganski esposa do sr.

Ioão Sagenski. Na meso

ma. data aniversaria se o

sr.. José Geya, coletor Es, .

tadual desta cidade.

'Cerca das 11 horas do rovíe, sr. Diegenes Mon

dia 8, no Alto da Serra teiro, rápido, correu a ca

em Petropolls, manobrava bine de sinais, comuni

um trem cargueiro P-3, cando se com todos os

procedente do Rio de Ja- porto-chaves adiante. Çll-
---.....---

neíro, quando o carro tan- tão, aberto um de'SVio, 'por Looaíeque Dz-86, levando 2'4.0 onde o carro cheio de al-
litros �e alco?1 consig�a-I cool pessou velosmente
do a fírrna FIUza Pereira, rumo ao 2°, distrito, pois Foi admitida Lídia Wod-

de�ta cidade, por falta de
sínäo iria fatalmente re- llnski na funçi\_o de Pro- Festivo é o dla 14 pa

freios, desgarrou da com-
b dlficl fessor Auxiliar," referencia ra o sr. Alfredo Krause,

. -

ds do deszo- entar-se_ centre O e I ICIO II (Escola mista de Bra- destacado elemento da vi-pOSlçao, escen, '" da estaçao . . _ .

vernedo as ruas Tereza,
"

,ço Rlbelrao Cavalo, dis- da social deste Municipio
Sá Earp e Souza Fran�a. 100,000 Cruzeiros de- Prejuisos triloe rnunlciplo de Iara- e' gereute da Empresa ,sul
O carro, deda a veloci-, gué.) B.de Eletrecidade. Ao mes-

dade em que descia a Ia-
.

Ao dar ':_nJrada no .des- mo rernpo. sua pessoa é

delre, prOVOCOli tremendo VIO, o vagao �escarnlo.u,· Deputado Fernando Mello benquista nos meios es-

penico, tombando !1 belr� do riO, Esteve quarta-feira ultl- portivos de Ieragué, na

Houve uma correria ge-- que mergeia a via ferr':_.a. ma nesta didade o Dr. qualidade de Presidente
ral e o vagão inflamavel Ao tombar, o vaga<? Fernando Mello, deputado do'C. A. Baependl. «Cor
ia levando o pavor por derrubou um poste de sl-

a Assembléia .Leglslaríve, reio do Povo» ' desela-lhe
onde passava nals, destruindo todos os

pertence ci bancada da U- muitas felicidades.'
Os funclonarlos em aparelhos ali colocados, e

níão Democrática Naclo- =-Dta 15 aniversaria-se
zrende atividade, pr�cura:- culo valor ascende a a jovem Marcia filha do
Ó nal..

T Tram conjurar o perigo. 100.000 cruzelros. Toda O ilustre parlamentar sr, Mario avares, arn-

Evitada o Perigo de Explosão a carga de alcool foi sel- que aqui veio a serviço bem Helle Fuck filha do

va. de sua profissão aprovei- índustrtal Henrique Fuck.

Um funcionário da fero tou esse ensejo pare fazer -=Dia 16 faz anos o sr.

uma visita a nossa reda- Santos Tornezelll; profes
çäo onde manteve agra- sor em Duas 'Mamas.

davel palestra conosco. -Dia 17 a vluva A-

Gratos pela distinção manda da Costa, cunhada

que nos dispensou e au- do sr. Manoel Francisco

guramos ao Deputado Fer- da Costa.
nando Mello feliz estada. -Dia 18 o jovem Poli-

bio Adolfo Braga filho
-__ -do sr. Lauro Braga, veti

rinario nesta cidade.
A todos os aniversa

riantes da semana «Cor
reio do Povo» deseja os

melhores votos pe fel,ici-
dades.

-

Em excurção devera
chegar hoje Cl esta cidade,
a Escola SENAI de Join
vile, acompanhadél de seus

alunos e professores.
Nesta cidade o SENAI

realizará uma partida de •

futebol e ourra -de voley. '

Ontem na sala das au-

As 10 horös da manhã diencias foram realizados
terá lugar na quadra da os seguintes casamentos.

Guarany o encontro de Affonso Francisco Gusla
voley ,entr� o Grupo Es- vo Oestereich com a se

colar Abdon Batista e o nhorita Lucia Specht. Ro
SENAI. A tarde no Esta· dolfo Möller com a 'se
dio do Ba'ependi com ini- nhorita Elga Alma Engel
cio as 14,00 horaa joga- mann. Harry' Baumann
rão Ginasio São Luiz com a senhorita Unda
v,ersus SeNAI Weiler. Bruno Borché!r�t
Aos visitantes deseja- com a senhorita Hildegard

mos uma feliz estada em Dalmann. Leopoldo Schrö-
•

nossa cidade: -

der com a senhorita Ana-
Novaski.

.

ANO XXX JARAGUÁ DO SUL

De Florianopolis

Exeur�ão-

A Assembléia Legisla. vo Regimento de Custas

tiva concedeu mais 90 'Judiciarias, dentro de.60

días de licença para tra- dias; 2°. - Quando, afio
tamento de saúde ao sr. nal, pretende o Bxecutí
Governador AderbaI Ra- vo catarinense dar cum-

mos da Silva. prímento a referida Lei.
-x- -x-

Chegaram a Floriano- Fora a agíteção que

polis, acompanhados do provocou a, visita dos
sr. CeI. Passos Maio, os representantes do sr. A

snrs. Drs. Marcelo Ro- demar de Barros a esta

drigues e Toledo Piza, Capital, o ambiente po
secretario e secretaria lítico é de calma. Todos
da Fazenda, do governo estão na espectativa es

do sr, Ademar de Barros. perando o desenrolar

Diversas pessoas os dos ácontecimentos que
foram receber na base se desenrolam no Rio,
aérea, especialmente po- em torno da' escolha do

líticos e amigos pessoais futuro sucessor do Pre
do CeI. Passos Maia. sidente Dutra. Até os

Dizem que alem dos jornais daqui, sempre de

fins politicos de organi- espada em punho a se

sação do Partido'Social degladiarem, pondo na

'Progressís no Estado, os ·rua muita sujeira, estão

vísítantes vieram tam- silenciosos, a espera do

bem assentar medidas grito de partida ...
pará estabelecimento das Quanto ao acordo, por
linhas da Viação Aerea enquanto não se cogitou
São Paulo (Vasp) até es- do mesmo nesta Capítgl,
te estado e de uma a- não passando de boatos

gencia do Banco do Es- o que se propala pelo
tado de São Paulo.

'

interior e ainda com

-x- mais acento em Floria-
Os deputados Fernan nopolis

do Melo,Waldemar Rupp -x -

e Aroldo Carneiro de Causou magnifica im-
Carvalho, por intermedio pressão o oficio dirigido A vacina BCG é a me

da Aßsémbleia, pediram pelo Dr. Oscar Leitão, Ihor defesa contra a tube-
ao·�ÊXetfuti,..o' Cäwinetl� Juiz de Direito da Co., culose. _

_�_
se as seguinte's informa' marca de 'Rumenan .aó 'Ajud�-nos à salvar seu Outro de�astre avisto-
ções: 1°. - Qual o mo- capitão Delegado de Po.. filho da tuberculose vaci-

rio verificou-se em Por
tivo que vem determi· Hcia dali, advertindo-o nando-o com o BCG, des- to Rico, quando um a
nando o não cumprimen- de que, si não hr posto de:ri 4° .. dia d� vida._

vião tombou espetacu
to, por parte do Cover- termo a jogatina desen- Peç� m.struç�es ao p.os- larmente depois de uma

np do Estado, do disposto freada que ali se está to samtarJ(� mal� proxlmo fal!ta do motor do apa.
na Lei n. 101, de 10 de estabelecendo, fará pren- de sua resldencla.

relho. Foi o maior de-
Agosto de 1948, que pre- der e procesar os infra-

sastre na historia da a-
via a expedição

.

de no- tores. viação. Até quinta-feira
de muitos esforços os foram encontrados 37
vaqueiros conseguiram vitimas do acontecimen-
restabelecer a ordem. to do dia 8. O numero

_. x- de mortos seria de M.
O povo de Florianopo- Até' o momento ainda

lis está imprecionado não se sabe um motivo
'Com a tl'agedia do avião exato da "pane" no mo-

-

da FAB, que brutalmen- tor do avião. Apenas sa-
O Brasil e Estados novecentos milhões de te destroçou-se ao solo, be-se que o aparelho

Unidos preparam o te'r- cruzeiros para aquisição em Cambirela, situado na antes de sua partida foi
reno para negociações de refinarias de petro- encost� duma montanha examinado por um me

em torno de. um tratado leo. Esse credito aumen- onde verificou·se o maior canico responsavel e que
que resolva a situação tará a produção da refi- sinistro aviatorio até a- declarou o avião estar
da carencia de dolares naria já encomendada gora registrado no Bra- em perfeita ordem, antes
em nosso pais, cuja' si- para 45.000 barris dia- si!. Fala-se que segunda- de sua partida. As gran-
tUação é. cada vez mais rios. feira, lá pelas 14 horas des empresas aéreas es-

premente. -x- o avião voava baixo, tão preocupadas com o

Entre as medidas a- O Banco Mundial já quando minutos depois desastre em Porto Rico.
pontadas como necessa· esta estudando a conces-' o apa,relho_ desapareceu Dizem as empresas dos
rias são as do acesso do são de um grande im- entre as nuvens, quando Estados Unidos, que es

capital estrangeiro sem presUmo ao Brasil, para mais tarde ouviu·se um tão trabalhando sem ho-
restrições. desenvolver. diversos estrondo tremendo. Co- rario fixo, que as linhas

-x- ramos da atividade eco- nhecido o local onde se aéreas regulares estão
Embora o governo in- nomica brasileira. verificou' o desastre, pa- aproveitando a catàstro-

gles des:r;ninta, teem-se Entre os projet9ß3- )}:�st* ra aquele lugar segui- fe para uma tentativa
como muito provavel a a construção, "dä, ,o�:ilSi:na ram, bombeir9s elemen- de acabar com essa con

desvalorisação da libra geradora de 'Patii�"Afon. tos do exercito, marinha, correncia, que funciona

es!erlina, dentro. de um

I
so, de 120- m,iI kilO.w.ats. a�roIiautic�, força. poli· a tari�s mais baixas.

meso ' -X-. CIai e medICos, afIm de I. Havlá 80 pess,oas a
-x- Depois dtG: diversos iniciarem a escalada do bordo do avião e fala-se

Os jornais continuam diasgreve e perturQ!lção monte e localisar o apa. que apenas 28 consegui'
a atacar o ato do Snr. da ordem, voltou a cal- relho. A primeira turma ram salvar-se,
Nereu Ramos que indul": ma 'a Bolivia. As_ desor- 'e�a comandada pelo co-
tou do resto da pena a qens'provo'(1aram'l17vi- ronel Vieira Rosa, co-

_

Marga�ida ßirschmanfi" '�1!Pas, sendo 33 pl�,:t:tos. mandante do 14°. Bata-

1. de Julho- 01'1 do B.C.fi.condenada pelo Tribuna}:" .,,;' -x--.· Ihão de Caçadores .. A U U. Militar por ter servido -;." �Gl'ande boiàda era primeira noticia sobre o
de locutora durante a cond�zjda po.r " uma das fato era trazida por um O BCG administrado

gu�rra, na Alemanha, in� J,'U8S p�ncipais de, Mafra, jovem que dizia o avião desde t�nra idade é medi
jurIando o po�vo brasilei-, quaiid��'um touro em'ai- encontrar-se num grotão da de alto valor contra a

ro e os nossos pracinha,s. vec,id'o'disparou. Um dos de 80 metros de profun- tuberculose.
AJem dos editoriais boiadeiros lançou cães didàde. Não era possivel Essa vaciml é dada pe-

dos jornais cariocas �am- no e:qcalce do fugitivo, a retirada dos mortos Ia boca; não produz rea

bem a Associação dos quando a' matilha fez devido ao mau tempo. ção de e5pecie alguma e é
Ex-Combatentes protes. com ,que se verificasse Assim que for possivel fornecida -gratuitamente
tou contra o ato. ' :0 estouro da boiada. Na recolher os corpos, es- em todo Bra�i1.

-x__: .liöra "H" um pai conse- tes ser�o levados para o Peça instúções ao pos-
O Tribunal de Contas' :gúiu salvar dois filhos batalhão afim de serem to sanitário mais proxi.

registou o credito dá de morte certa. Depois embalsamados. Acredita- mo.

1. de Julfio - Dia do B.C.fi. se que os mortos ,·foram
em numero de 26, sendo
20 todos oficiais e o res

tante tripulantes.

NOTAS &
NOTICIAS

Visitas
, '.

Es-tiveram em visita a

nossa redação o� srs. A
rislildo Tomaselli e Cló
vis Goulart", professores
da Escola SENAI de Join
vile.

Agradec emos a honrosa
visita.

A laçA0

A data 29 de Maio foi
festiva para imprensa ca

tarinen�e, pois, a nossa

colega «A Nação» de Blu
menau neste dia comple
tou cinco anos de exis
tencia.
A Nação que desde

1944 faz parte da cadeia
dos «Diarios Associados»,
«Correio do Povo» dese
ja muitos e longos anos

de circula-ção.

Nascimento

O lar do casà'Í LindoÍ
fo Schmidt e de sua se

nhON Ana Zimermann

Schmidt,
.

foi enrequecidö
no diõ 5 de Junho, com

o nascimento de uma in
teressante garotinha que,

Alfredo Krause

Casamentos-

NOVOS
cidadãos brasileiros

O Ministro da Justiça
assinou portarias conce
dendo titulos declaratorios
a Hermann Theodor Frie
derlch Jacobs, é Alberto
Holtz, residentes em Santa
Catarina; e encaminhou a

consideração do Presiden
te da República, manifes
tando se )avoravelment�,
ao pedido de naturaliza_
ção ele Gertrud Martins
residente no mesmo Esta
do.

1. �e JulHo· ßlB.do'B:C�fi.
Parteiras! Cooperem na

defeza <fa criança brasilei- •
ra contra a tuberculose..
Aconselhem as mães

que vacinel11 seus filhos
contra a tubercúlose p�'o
BCG desde o 4°. dia de
vida. Infruções podem ser

solicitadas no posto sani
tàrio mais proximo (Ie sua

residencia.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- Domingo

Eu abaixo assinada Ma

ria Fontana Paulo, por
meio desta, venho retirar

as calunias por mim in

ventadas centre as pes
sôes do ônr, Otavio Da

ná e Dna. Alvina F. Len

zl, declaro que de ambos

nana posso provar con

tra suá moralidäde.
1

Ribeirão Grande do Nor

te, 18 de Maio de 1949

Maria Fontana Paulo
I

,

A SIFILIS
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MiLIA E PARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

·MENTO DÊSSE _ANDEFLAGELO
USE O

REUMATISMO

ESCRÓFU LAS

·ESPI N H AS
FlsTULAS
Ú'LCERAS
ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7. ANOS

VENDE·SE EM rÔDA PARTE.

Perdeu-se
Um tampa do tanque

de gazolína de um mo

ter marca Wanderer, no

trageto da Estrada Ne

reu Ramos a Jaraguá.
Quem encontrou obse

quio entregar nesta ge
rencia, que será gratííí
cado.�

Atenç:ão
Maquinas para picar

carne de procedencia
Alemã, marca "Alercan

dewerk" V. S. encontra

rá na "CASA REAV'.

�UL AMÉRICA
C'APITALIZACÃO,S/A.

,

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA

DE CAPITALIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS

NO SORTEIO DE

Maio 1949
I 'J K
MCB
G R L
Z I O
YDO
SXH

Os portadores dos
tltulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritor!o de S. Catarina
RUI Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIllfOPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

BARY KRAUSE

SEDE SOCIAL
RUA DA ALFÂNDEGA. 41-ESQ. QUITANDA

(Edlfido Sala,ap)

RIO DE JANEIRO
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�.:!., AUTO JARAGUA S. A. .I.!
Indústria e Comércio

.:!.:l OFIOINA Serviço "FORD" ::!.:i.: PARA TODOS OS FINS!! I

!!
MEOANIOA AUTORIZADO ii OLIOHERIA PROPRIA

ii
- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U 4 DO SUL - Desenhista especializado em propaganda

;.::1:. Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes
Atendemos pedidos do Interior

- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- Velox Propagadora

.. I d C
�

t d P
Publicidade em Rádio - Jornais -

1::::::::':::::
a ores e onser o e neus.

Revistas _ Folhetos

Esta oficina está instalada em condições Dr. Muricí, 1.009 - Cx, Postal, 1.775

pare efetuar qualquer serviço de consêrto 'ou

reforma em seu automóvel ou caminhão, bem li
C U R I T I B A

i:ii:! cerno retificação de motores etc...

i::.:..::i: rll
•••••••-[]

Todos os serviços são executados-com

öl
esmero, por competentes profissionais e a pre-

t���:�:�;,��;:::::,:,,:�:,�,:'"�:,::�::=::�J -:1111=....=================11111-

Onde comprareimais bàrato fp11 l!���I�����O ��]
Fazendas, chapéos� roupas feitas miudezas em 110 II Rua Marechal Deodoro, N. 158 II R II
geral, pelos menores preços da praça, só na u- II

ii ii

Oasa IltieO BIU,aIS ::�.'.!:' S !:.'!:.'
ii S

ii
SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-

ii ii

Jaragu-á do Sul -X- Santa Catarina !! u SITO DE LUBRIFICANTE", H T
II

At
- C K ß yo n

IIT II C��!��;IV�U���s- 1\ E II
A casa���e��ma-

Lapis

na i::!;:O IJ:.�. BAT����Ã� C�����Tgi DE IINil
xima satisfação de avisar.

ii ii

a sua distinta clientela que
. Gráfica Avenida Ltda ii ii PNEUS. ii ii

acaba de receber uma in- \:�::::::::::::lj \.:,::::::::::::::�i

finidade de aluminio da ��__�

.,
......_

"Marca Rochedo".

I---"[] "'

CLICHES
[]

Irene PeJrI, Oficial do

Registro Civil do 1° Distrito

da Comarca Taraguá do Sul.

Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

afim de se habilitarem para
casai-se:

Edital N, 2.563, de 7j6/t949

Rudolf Behling e

Hilda Keske

:: '\
ii

ii CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, ii

ii • moderna e primorosamente instalada do ii

nOR. SADALLA.A tlIN!!
!! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li
ii ESTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ H
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii

ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

11 - ....oinville -
__Jl

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

Edital N. 2.562, de 2/6j1949.

Leopoldo Schwerz e

Adele Gascho

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Iaraguástnho, filho de An.

tonio Schwarz e de Elisa

berha Steterlein Schwarz.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em

Jaraguásinho, filha de Jo
ão Gescho e de Maria

Wolf Gasehe.

Ele, brasileiro, solteiro,
carpinteiro, domiciliado e

residente .neste distrito, na
Ilha da Figueira, filho de
Emilio Behling e de Joa
na Böder Behling.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e.__
-------

Sementes novas de todas

residente neste distrito, na
qualidades está a sua dis-

Ilha da Figueira, filha de
posição na Casa Real

Teodoro Keske e de Gul- HEMOftMIDAS
Ihermina Prahl Keske.

KKU
E VARIZES . ßlbuns para fotografias,

!!!"J------- capa de madeira e de

couro V. S. encontrará

na Gasa Real.

Edital N. 2.564, de 7/6/1949.

Francisco Wentrich e

Elisabetha Lux

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Ribeirão Cacilda, filho de

Vladlslau Wentrich e de

Elisabetha Wentrich.

Ela, brasil :!ira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, à
estrada Itapocú-Hensa, fi

lha de Alberto Lux e de

Maria Berto.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

I
afixado dur ante: 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

ints legals
IRENE FRORI, oticial

Usem pratos de papelão.
São praticas e higienicos
Encontram-se na

Soe. Grafica Avenida lida.
Getulio Vargas, 350

Hemo-Virlus
�"'Qjlll'","

"�"--''lIl;_��.-..---..... ,..._.""._.
•

_
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IOAICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATABINAs/A.I
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4t '15
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DEPENDENCIAS EM:
CAPITAL INTEGRALIZADO CR"" .000.000,00

I.,:,GI'" :.: �
RESERVAS

I

CR$ 22. 34�244, 40

� e 0_" Araranguá

..�. • ':= I
Blumenau AGENCIA: Jaragua _

do Sul
Brusque

r
. §J Braço do Norte Rua CeI Emilio Iourdan, 115 �

[i 1
�

�,ç,�ob End_ Telegrafieo "INCa" Iril

!i==:��:::-.-�:�:::! I
��w]#: f" todas as OP"'çõ"c:�:a�a:s:�.p::-c��:f::�;a�Õ IJ
Curitibanos ças, descontos, empl estimes, tínanciamentoê

mediarite cau- �
Cambirela �C

.

N ção de titulos comerciais, passes, etc.,

I
c��:e��

ovos

Mantem as seguintes modalidades ile DEPÓSITOS:
Florianopolis
Gaspar Á Olsposição, - SEM LIMITE, com retiradas

Ibirama livres, juros 2% ala.
Indaial LIMITADA, até Cr$ 20000000

Ituporanga«
. • ,

jai-aguá do Sul juros ,. 3°jo a/a.

Joaçaba
«LIMITADA PARA PARTICULARES,

joinviIle até límlte de Cr$ 100.000,00,

Laguna juros 4% a/a.

�!t�: «
- LIMITADA ESPECIAL, até

Orleans
Cr$ 50,000,00, juros 5% aIa

Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial">

Porto União
•

as retiradas de rnais de Cr$
Rio de janeiro
Rio Negrinho

10.000,00, só podem ser feitas me-

Rio do Sul diante um avíso previa de 10 díes

S. Francisco do Sul Com Aviso dev60 dias - Sem limite, juros 5% aja.
S: Joaquim « « «90« -« « «5 lj2% aja.
Taió
Tijucas

{( « {( 120 c .« « « 6% aja.

I
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6% ala.

Tangará Oeposilos Populares, juros • 5% a/a.·
Urussanga
Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas seme-

'nais,
até o méximo de e-s

5.000.00�MARAVAL
ABBA UMA COHTA HO '-'lV C O" E PAGUE C(M CB&QUE

���� ��� ',-

'Para Doces

e Bolos

CASA. REAL

Pastas Escolares de to

dos os tipos e tama

nhos, V. S. encontrará na
Av.

I
�om�r�ial LMa,
Escrituração Mercan

nl- Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

ataqu.s, palpitações,depres
são moral, agitgção, angús
tia. Maraval acalma a irrita

ção, elimina o descssossêgo e

as crises nervosas e dolorosas.

Calmante dos nervos

{.ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

CDlTRI �ISP"
. ,

QUEDA DOS CI·

BEL'. f DEMAIS

AtECÇOU DO

CO&RO CABRUDO.

FARMÁCIA
de ROBERTO M. BOBSTSeguros

�'YPIRANGA"

FOliO - AcmEITES -

TRAISPORTES - ADTO
MOVEIS.

a que dispõe de maior sortímen

to na praça e 'oferece seus arti

gos á preços v,antajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 • jaragua

,

·T·ONI(O O:PIJ.AR

POR EXCELfNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I ComplétoSortimento de Fazendas .. Armarinho� - Chapéus Roupas Feitas, etc... I

CASA TO·B I· A�SI
A QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

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

'.

•
.

A UNIOA QUE NAO TEME CONOURRENCIA...

II•••• IAele.AII E 11••AI1GIUlel
alllll••I� 118.1� I.eu�

1JII1__J_A_R_A_G_U_·_'Á__D_O__S_U_,_L_, R_u_8_M_._8_re_C_h_ßI_·._D_eo_d_o_r_OI.d_8_F_o_n_ee_C_8_N_._3••6_8 S_A_N_T_A__C_A_T_A_R_I_N_A__...I
�

A. RAINHA. DOS PREÇOS BAIXOS

CORREIO DO POVO - Domingo DIA 12-6·49 PAG.3

·Camara Municipal Edital
Mosso f8li�o �e lo�ricB �e Calco�os Yorn S/H.

lr:�;:;'=:'=';::;::;;:;::"\1!
Ei ::

il.11
DB JOSÊ ISIDORO COPI '.I!.IIPonto de Almoço 9 Jantar

ii Da-se pensão para os moços servem-se !!

II marmitas. II
ii Deposito de lenha picada ii

II Entrega-se a Domicilio II

�u,,::�!��!:::����:::::,::�:,���,:::�:)

Ata da reunião Ordinária de
30 Maio do 1949

Aos trinta dias dó.....mês de [olnvllle, o Revdmo
de Maio do ano de mil Padre frei Inácio de Ri
novecentos e quarenta e beirão Preto, e mais que,
nove, pela sete horas, na sejam passados telegra
sala do Forum, no edifí- mas de congratulações,
cio da Prefeitura Munlcí- pelo fáto, o que foi apro
pio de Jaraguà do Sul, "ado por unanimidade. Lo
reunidos os vereadores: go após, foi lido o parecer
Max Thíeme Junior, Fre da Comissão de finanças,
derico Curt Alberto Vesel, referenle a petição de re

Albrecht Gumz, Otaviano curso da '-Agro Industriel
Tíssl, João Lucio da Cos- Retorcida Lrde., sobre o

te, e Luiz de Souza. Ha- assunto falou o vereador
...vendo número legal, foi João Lucio da Costa. sen
pelo sr

..
Presidente decla-/

do logo após aprovado
rada aberta a sessão, or por todos, e enviado o

danando ao snr.. 2°. Se- requerimento á Comissão
cretario que prodedesse a de Legislação e Justiça,
leitura da Ata 'da reunião sendo o requerimento do
de 23 do corrente, o que eine Ideal, enviado a Co
depois de feito, foi sub- missão de finanças, e

metido a discussão e sub- deixando de ser feita a

sequente aprovação. o que discussão do requerlrnen
foi feito sem emenda, pe- to do sr. Alberto Rahn,
lo que foi assinada pela por não terem vindo as

Mêsa. Em seguida, pas- informações, solicitadas
sou se ao expedlenre que ao sr. Prefeito. Nada maís
constou de: Oficio recebi havendo a tratar, o sr,

do do Arcebispado de Presidente, designou á
Florianopolis; telegrama Ordem do Dia, para a

enviado ao Deputado Bla- sessão do dia 7 de Junho O Escrivão
se faraco; telegrama en- do correnre ano, e que l�ii=ii=!!=l!:;i=m!!!!iiI!l!i=m!i!!!i:=Ii!ii!!i:�:l=!_
viado ao Deputado Artur constará da discussão dos Ney Franco �IF b

m
Müller; telegrama enviado requerimentos do: Cine I Ü I"J rl"Js

(Sezões, Malárias, .,.

ao Presidente da Assem- Ideal. sr. Alberto Rahn e

Dc::I
E EE EE E c::al �I � � Mal:ir::.��IU:;::�deira IIIbleia Legislativa; telegra- Agro Indústrial Retorcida

� III III
ma enviado ao Presidente Ltda. findo o que o snr.

�
Escritorio de Contabilidade '...

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
da Carnara dos Deputa- Presidente declarou encero

.

"1'11' �'C I A t"
. . 0:"1-dos do Rio; telegrama re. rada a sessão, ne qual DE IRINEU PETERS ".

apsu as n rsesorucas

I:P,-.-cebído do Deputado"Bla- faltaram os vereadores:.

� III M
" "

se Perece; telegrama re- [Arquimedes Dantas, Car-

�
Jaraguá do Sul- Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina :o. mancora

cebido do Deputado snr. los Rutzen,. Augusto ôertl, - III E n Todas as B�as Farmacias m
Artur Müller; oficio 62/49 Willy Germano Gessner e Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,!II I. :::

e 63/�9 env!a?os ao �nr. Luiz Maes.
.

Registro de Firmas, Defesas Flscals. D III É um produto dos Laboratorlos MINANC0RA I
Prefeito;

. OfICIO. �ecebldo �ass) - .

LUIZ de Souza, Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços I-II' ..
_

. 1-'-do sr. JUIZ de Direito, des- Ioão Luclo da Costa,

� Comerciais em Geral. � __
-tTOlOvIlle - Sta. Catarma-

.. _

ta
cCb'?�oar�� s�f P;e���:' Otaviano Tissi.

. Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
i!ii!iiii!iii!!!!i!!ii!!!ii!!!il:!i!ii!iiii!!!!ii!ii!iiiiiiii!i!i!ii!ii!iiii!i!m=m!i!iiiiiii!!il!i!!I!!ii!!ii!!!liiilll!iii!i!!

r� e I

·h· "d ..
.

. Menores - Acordos e Contratos.ainde na· ora
..

� _��tlOada '" .

u

; . •••• ., --IIiiiIEm!l!ii!lm;lili!!ilil!iiiiEll!!!ii!lEElllli!ii!li":I�IEIIr.!!!!III!!Ei!l-' I

ao expedlente foram lidas.
Vistas da Cidade

� Seguros - Cía. d� Seguros Gerais do erasll .

� I� _ Id.uas indicações, d,:_ euro- Vende-se na Gráfica Fogo, ACidentes do .:rabalho'l A t e n ç a o!
ne do vereador loão Lu- Avenida Ltda. Seguros Pessoais etc.

_ Icio da Co�ta. Logo apos c:::::IIE -==- EE • I Reabriu a Oasa de Saúde e Maternidade
o sr. Presidente cedeu a FREFEITURA MUNICI- .. -

palavra a quem dela qui- PAL DE JGUÁ. DO SUL C t1 C I Dr. Kiefer sob a direção do Iii

�es��t���:� us�' �����á�� O L V N I �3, A
.,
ãO i� Dr, francl'sco Antonl'o PI'ccl'onl' !!!I'-João .Lucio da Costa, o

. EDITAL Vendem-se boas terras de cultura, fdzerida Sta. -1'11 _,

qual solicitou urgencia na Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do II MÉDICO IIIvotação das indicações, De ordem do Sr, Paraná, clima, agullI, e estradas boas. Preço Cr$ I� Po.
P?r ele ap.resentadas e a.- Prefeito Municipal 800,�O por alqueire. Para ares maiores, concede-se I formado pela. faculdade :...de Medicina da IcIma r�ferldas. Em segUl- de Jaraguá. do Sul conslderavel desconto:' Vende-se tambem a longo -1'1'1

Umversldade de Sao Paulo.
-I�-da passou-se a Ordem torno público que T t

. t" Ch' t' J t
.

d'.. : dur"'nte o corrente
praso. ra ar com o propne ano sr. IS lano us us _.x·seni·interno d� Hospital das Clinicas e anta Casa de :s:

f'? DIa qu� cons.tou d_e. � em

ponta. Grossa, Placido Rodrigues, em reserVll, II Misericordia de São Paulo

IOI submetIdo a dlscussao mês de Junho ar- ou com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld em' ._

a !ndicaç�o "que solicitél recada-se na Tesou- Jaraguá do Snl.
'

-I C LI N I C A G E R A L - C I R tl R G I A
seja consIgnado em. ata raria da Prefeitura

_ .. Partos _ Doenças de Senhoras, Homens - Moléstia. internaS
.

um volo de congratulações Municipal de Jara- --- III e externas: Pulmões - ,Ç�ração - Estômago - Figado - Rins Ie homonao-em ao Reve- guá do Sul e na ..- Doenças nervosas - Sdlhs - Doença& venereas - Doenças da -

rendis;o '"

Irmão Mario Intendencia de Co- t(
·· .. · .. · · .. · · · .. · .. · · · · · .. · .. · · .. · · ··

·�i I péle ém genl. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

Cristovão, da Congrega- rupá, o Imposto �� V. S. já possue seguro de acidente pessoal??? li Im ESPCIALlSTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS
ção Marista, pela passa- TßRRITOßIAL

.. Ainda não! Estä'o faça-o - ainda hoje, amanhã ii a
.

.

ge!" dos f�stejos d? seu Não satisfasendo poderá ser tarde demais II... :;; I' GU�RAMIRIM :-: SANTA CATARINA
qumquagéslmo a,JlIversa- O pagamento no re· h'

. . - ii ..

rio de vida religiosa, e ferido mêR, ficará o
Preenc a o coupon abaiXO e peça mformaçoes ii I ATENDE CHAMADOS A QUALQU.ER HO.RAI--mais que fosse enviado contribuinte sujeito sem compromisso á G. RODOLfO fISCHER ir I !i_õi!!EP.li!ii!!iiil_llIEIIH II 11_;1_1 ; i_

t�l�grama ao ref�rido re- a multa de 20% (Seguros em Geral) C. Posial,67 - Jaraguá do Sul. !!
hgIOso, o que fOI aprova- sobre o referido im- ii
do p�dr llOfa.nimidbade;'d em posto no primeiro II Nome por extenso .- :.................................. li
seguI a, OI su metI a a mês, sendo, então ii ii
discussão a outra indicll- f it b a' !! Idade R�sidencia i!
ção, na q�a! o citado v�- d�ci�l�eC�te�anç ]11-

H Profis���' : i�reador soltclta que �eJa Tesouraria daPre-!! ii

consignado em ata um feitura Municip<ll !! Cargo .

. ii
voto de congratulações de Jaraguá do Sul,!! ii
com S. J:xcia. Revdmo. 2 de 6 de 1949. ii Ocupdções assessorias: ii �I�!�:osgerabi�����i; t�d��a ��ri��ul!os Jltr�-���i::D. Pio de 'freitas, Bispo li !! '

de JOinville, pela sagra-]
F. VOSGERAU ii !! Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

Raios Inira-vermelhos e azuis.ção du Bispo Coadjutor Tesoureiro \� _._ :�j 1 ........................................................................................................................... .-

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei e t c:

Faz saber aos que o presente edital virem e

dele conhecimento tiverem que a requerimento de
credores representando mais de um quarto de oro
dores na falencia de Fabrica de Calçados Yara
S/A .• foi determinada por ssts Juizo a convocação
de uma assembleia de credores a qual deverá rea
lizar-se -no dia 20 de (vinte) de Junho do corrente
ano, as 10 (dez) horas, afim de del�ber�rem em

I:Si������i1termos preCISOS sobre o modo da realização do a- •• ,

tivo:. se opten pela or.ganizaçã? de sociedade para V I tO r Io L azza r I S
continuação do negocio do falido, ou se autorizam
o sindico a ced er o ativo a terceiros, obrigando a Loja e

EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a:

todos, ainda os não habilitados, devendo estar

I Aven. Getulio Vargas 79 Rua Domingos da Nova sln
presentes o sindico e o dr. Curador das Massas

'

Falidas. E para constar passei o presente edital J A R A G U Á DOS U L -1- SAN T A C A T A R I N A

que sera publicado por duas vezes no orgão

Ofi-I
". . . .

cial e em outro jornal de maior circulação. E para Fabrica e Beneficiamento de Moveis
constar afixei no lugar de costume o presenle.-' Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguä do Sul,. .

aos trinta e um dias do mez de Maio do ano de

I
Moveis Estofados, Tapetes, DIvans.

mil novecentos e quarenta e nove. Eu, Ney Fran- Colchões e Éstrados para Camas, Etc.
co, escrivão,? subs?reyi.- (ass) João Marcondes Executa-se serviços de estofamentos em:

Ide Mattos JUIZ de direito. - Está conforme o orí- "... t r lb t
.

t
ginal, do que dou fé.- t'l� ro lOS, orn us, au omovers e c.

Jaraguá do Sul, 31 de maio de 1949 �:a;�������

/

ßr� Waldemiro MazureC�Bn
eAIA 811a'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia 16, quinta-feira, pr!!_iáio "Bancados e Funcionarios Públicos. A renda será em beneficio "do Ginasio S. Luiz. Äc amos

que isto' é 'u�· ato muito louvavel. Teremos pois.!-m grande jogo dia 16. O prélio "íaatasma''

-

Antonio J. Zimmermaon

I Bolas pr. Futebol ro

dos os tipos e ta

manhos V.S. encontra na

Casa Real.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Graflee AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTU, 19.
."

Administração: Rua, Marechal Deodoro da Fonseca, 136 Fundado em 1919 TELEFONE N. 39 Em breve a Casa Re
al rece-be semanal

mente Tomates frescos de

Iundlat.
ANO XXX JARAGUÄ DO SUL - Domingo, 12 de Junho de 1949 - SANTA CATARINA N°.l.545

-

Torneio Triangular de Futebol Festa de São João Batista
Aftne), hoje terà pros- didos .colocendo o D. Pe-

-

seguimento o Torneio Trí- dro, mals atraz ainda, Realizar-se-á dia 26 de Junho em Ita-

angul�r de Futebol Esta quando o clube de Coru- pocuzinho, a tradicional festa de São João

poderia ser. a segunda e pá .não mais teró creden- Batista.
ante-penultíma ro�ada clals pera con9uist�r o ti- Haverá: Churrascada galinha assada

desse cerremestnho tulo de campeao. SI o A- ,
..'

,

que ora está se realízen- carai perder; então li ..sí- doces, cafe, beb�da8,. etc, .

do, mas como o D. Pedro tuação ficará mals folga- A festa sera animada por um ótimo

em vez de enfrentar o A- da 'eínde pare o Baepen- Jazz de JoinviUe.
•

careí em su cancha no di, pois assim ambos ,.a

día 29 de Maio, o deixou char-se-ão distanciados do

pare jogar centra o Fi- alvl-en'I pela diferença de:

guelrense de S. Bento do 4 pontinhos.' Esta é ii si-
-------------------

Sul, estamos atrazados. tuação da tabela. Para O'

A Junta Disciplinar prelio de hoje, lá em Co-

não deveria de geito al- rupá, é bastante pecavel

gum consentir ta! ato do indicar o vencedor. �erà

clube de Corupá. Si o que os colorados repeti
gremio da vizinho locell- rão o triunfo frente eo D.

dade se inscreveu neste Pedro; como aquele que

Torneio, então tinha que conquistaram no turno?

cumprir com os jogos e Pode ser que sim, mas si

datas da tabela, pois, es- o Acarai Ioger como atu-

.

ta foi feita pera a orten- ou frente ao Flemengo de

ração dos clubes. [olnvlle, francamente a

Pois bem, Hoje teremos tunda será grande,
'

a continuação do Torneio Esperamos que tal não

e isso é o mals lrnpotten- aconteça. O �carai segui
te. O Triangular apos o rá . disposto pera vencer

termino do seu turno, a- o D. Pedro, pera desfazer

preseara-se devéras lnte- aqueles 6a2, que pare seus

ressante. fans não foi nada favora-

Temos um leeder lnvle- vel O D. Pedro surge

to. Um segundo colocado com um bom time, pare

e um que é o lanterninha. levar de vencida a equipe
Com o resultado do jogo rubra, pois cremos Que o

de hoje a tabéla se apre- quadro do sr.
.

Gessner
sentará diferente. O Aca- não quereré ver-se colo
rai vencendo ficará com cedo là no fim, tambern
os seus dois pontos per- não querendo ficar com (,

pontos perdidos.

Faz anos amanhã o nosso ilustre amigo sr.

Antonio J: Zimmermann elemento muito querfdo no

seto da sociedade Iareguaense .onde goza de alto

conceiro nos clrculos esportivos, comerciaes e poli
tícos.

Pelo transcurso de tão grata efeméride seus lnu

meros amigos e admiradores por cérto afluirão a re

sidencia do aníverseríante, na simpatica república
da Rua Presidente Epitacio Pessôa, afim de abraçai o

/

,
carinhosamente.

-

r
BI ,. '!i -,. .. II ..

,'«O Correio do Povo» apresenta a.o distinto sr. I
aswa « usa wazw

Zimmermann o seu cordial öbraço d.e p?Jrabens
'

CA L ç A '0OS.

O ANJ� PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I R GO. I

LOM!��!�I!�e e �I!!!CORA �ão o� mfllnorfl� � mai� �arato�
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
.

ME
.

o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilbös e a sua própria!
Evitará muítas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBluaOEIRA

•

MINAICORA' parà o SE'U tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE �

(()) §a��o \
(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CllA� WIEllEt ·llNlIJ)lU§IIl�JAl = JJonIDlvHlie

recomenda':s, para hospitais, colegios, etc!., pela sua 'qual�ade desinfectante

EMPREGADOS

RAPAZ
Procura-se um, dé 14 a 16 anos,

para aprendiz de fábrica.

Apresentar-se á Rua Oel. Piöco

pio Gomes, 285.

A COIDI••ão

Firma comercial Atacadista no ramo de -Fer-

ragsns, Louças Vidros e. Armarinhos,
'

Precisa de 1 Balconista com prática no ramo.

Necessita também de 1 Auxiliar para Escrito

rio com conhecimentos gerais de serviços.
Inutil apresentar-se sem prática e credenciais.

Ofertas para CAIXA POSTAL, 39-

em JOINVILLE

Serviço Eleitoral
AVISO

-

. ,

Rita Marechal Deodoro da Fonseca. 343

O Juiz Eleitoral de 17. zona eleitoral, com

sede com Jaraguá do Sul, avisa ao povo em geral
e aos partidos políticos que acha-sé reabérto o a

listamento eleitoral nos municipios de Jaraguä do

Sul e Massaranduba .

Dr. João Marcondes de Mattos

Juiz eleitoral da 17. zona Declaração d� E.m,r8uados
Faça a sua declaração [leí 2/3) até

30 de Junho no

ESCRITORIO FISCHER

__._m ._n_�

_

Centro Cultural Cruz e Souza

do Colégio Bom Jesús

Do Centro Cultural Cruz e Souza do Colégio
Bom Jesus, recebemos a comunicação da posse da

nove Diretoria, que ficou assim constituida:

Presidente: Everaldo Miranda

Vice Presidente: Nehor Vieira
Secretário Geral: Eva Bylaardt
1°. Secretário: Tufi Dippe

. 2°. Secretário: Ab.ira Morgenstern
1°. Tesoureiro: Lorharlo Milke

2°. Tesoureiro: Arnaldo Douat

Orador: Odlalma Costa
Conselho Fiscal � Presidente: Luiz Malburg
Suplentes: Lucinda ßoehm, Luiz Carlos Garcia

e Osny Amaral
Guarda esporte: Ernesto Mendel

Auxiliares: Flàvio Mira, Herbert Reddin e Mau

ro Murara
Bibliotecários: Gerson Ferreira, IvO' Dippe e �

_

Ayrton de Sales Coimbra.

ii Dp. Renato W"alt9P U
i: -_II,.:'
ii

-

ii
M É o I C o , n

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA n
li om cursos de Aaperfeiçoamento no n"
g Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. !i

=::1.:. Doenças de Senhoras - Partos - Clínica ii
..

Geral de Adultos e Crianças. . ii
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