
ANO XXX

A Companhia' de Pe
troleo Italiano «AGIP»
anunciou que o primei
ro campo petrolifel'o
descoberto na Italia, per
to da cidade de Corre
giomare, no Vale do PÓ,
ao Sul de Milão, já está
produzindo tão grande
quantidade de combusti
vel que promete trans-

formar profundamente a
economia do pais. Se
rezio Mattei, vice-presi
dente da «AGIP», disse
que foram utilisados ma·

quinario e material .nor
te-americanos para ex

plorar o p<iço de petro-
160, mas que o mesmo
está produzindo exclusi
vamente sob a organis-a·

De Florianopolis Vendas e Consignaçöes
o Sr. deputado Artur Müller, apresentou na Assembléia, o projeto deEmbora os deputados do a sua gestão; os snrs.

que compõem as banca Oswaldo Cabral e Ar- lei que altera o imposto de vendas e consignações Notas &das da oposição tenham mando Calil congratula- Artigo 10.- O imposto I pagamento imediato, sen- guarda-livros ou conta- Notl"cl"aspor varias vezes inter- ram-se com o governo .

d I íd d .

pelado a maioria e es- pela abertura de um cre- sobre vendas e consi- o uma devo VI a ao or proprios, poderão Fala-se que numa sole-pecialmente a Comissão dito de cem mil cruzei- gnações, a que se refe- contríbuínta a qual fará ter seus livros com pro' nidD.de realisada em SeEspecial encarregada de ros para a estrada La- rem a .Lei n. 31, de 11 a prova do pagamento. fissionais ou escritorios
petiba, o prefeito Men-de dezembro de 1935 e § 2�.- Os- contribuin- de contabilidade devida-fazer o ante-projéto, o guna-Jaguaruna; o sr.

o Decreto Estadualn.72, tes anotarão nos livros mente habilitados e si- des de Moraes, declaroutrabalho sobre o aumen- Waldemar Rupp pronun- de 28 de dezembro de de registo de vendas á tuados dentro da zona que somente era atacato do funcionalismo aín- ciou violento discurso 1936, será cobrado por vista e no de registo de de Iíscalísação da exa-
do pelos Tereadores.da não chegou ao ple- contra o governo pela Comenta-se agora quenário. Mas, segundo de- demora em satisfazer os verba, por quinzena, me- duplicatas o numero da toria
um grupo de vereadoresclarações do presidente pedidos de informações diante guias extraídas guia, data e importancia § 1° ...- Os que quize- vai dirigir um rapto aoda referida comissão, já feitos pelos snrs. depu- em 3 vias, apresentadas paga. rem usar dessa íaculda-
general Mendes de Moestá pronto, estando sen- tados, havendo acalora- pelos. contribuinte� a e- Artigo 3°.- As guias de, deverão comun�car raes, para positivar suasdo datilografado, espe- dos debates das banca- ?Cator.la onde estiverem deverão ser conservadas á exatoria onde estíve-
acusações e se ele rerando-se assim para a das udenista e pessedis- Inserttos. em arquivo pelos contri- rem in�cr.itos, o nome
ousar-se irá o grupo inproxíma semana. ta. foram nomeados os Artigo 2°. - As guias buintes, para efeito de d? profíssíonal e sua re-
tentar processo, por cri-Em discussão deverá snrs. Blase Faraco, Ar-l[

serão apre.sentadas den- Ilscalísação, durante dois sídencía, bem �omo o
.me de injurias e calu.entrar :o adicional, que. tur Müller Cardoso da tro de 8 días apos a da- anos, expirados os quais, numero do regísto do
nías, contra o generalcomo já foi divulgado, Veiga e B;az Alves pa- ta da quinzena vencida, considera se isento de mesmo na C. R. C. S. C.
prefeito.estabelece para os que ra representarem a As- contendo � soma das qualquer rêsponsabllída- Artigo 60.-: Esta lei

-x-percebem até Cr$..... sembleia na Pascoa dos vendas á VIsta e o nume de "cal o contribuinte. entrará em vlgobr .na de- Noticias de Campo No-1.500,00 mensais, 5% aos Militares; o sr. Cardoso ro, data �a emissão e Artigo 4°._ Fica abo- ta da sua pu lIc!lç_ão, vos acabam de chegar15 anos, 10% aos 20, da Veiga reclamou o ImportanCla. de cada fl!-- lido o livro de registro revogadas a:s dísposlções quando diz-se que um15% aos 25 e 20% aos projeto de aumento do tura e duplicata extraí- de estampilhas de ven- em contrario.
gravíssimo conflito aca-trinta anos; os que per- funcionalismo e apoiou o das.

,

das e. consignações . Sala das Sessões. 14 bOM de correr ali. Nestecebem e-s. 1501,00 -até sr. Ramiro Emerenciano § 1°.- De posse das �rtIgo 5°.__Os .contrI-1 de Junho de 1949. conflito achavam-se en-3.00000, o adicional se- na reclamação para a guias será processado o bumtes que nao tíverem volvidos o delegado derá de 4%, 8%, 12 e reabertura dos empresti- ARTUR MÜLLER policia e numerosas pes-16%; para os que rece- mos «rapldos» pelo Mon
soas. 'Há varios mortos ebem mais de Cr$ tepio.

Q M h d
tertdos.Faltam-uos ainda3.000,00, será de 3%, 6, -x- uinhentos iI ões e muites detalhes do acon-9 e 12%. O cálculo não A situação politica I tecimento. Seguiu paraserá feito sobre qualquer continua inalterada. O

D '

1 B -I Campos Novos, afim deadicional já existente, assunto dos cafés conti- O are.s para o ras! abril' inquerito, o capi-mas tão somente sobre nua a ser o proxlmo en- tão Veloso da Policiaos vencimentos. contro entre o sr. gene O total das empréstimos pleiteadas nas Estados Unidas Militar.Para fazer face as des- ral Dutra e os snrs. Dos 150 milhões 40 seriam emprégados no Vale S. F1'anéísco -x-pezas decorrentes, fica Walter Jobim, .
Otavio

tOuínta- feira uItima rea-elevado para 20% a mul. Mangabeira e Milton de A respeito, prosseguem as conversações em Washington Iísôu-se a tradicionalta prevista no artigo 88, Campos, de onde se es- O sr. Otávio de Bu- i com outros empréstimos I tada pelo presidente Du- pro.cissão de Corpusda lei do imposto so- pera apareça o futuro lhões, ecomonista brasi-j de fomento. tra entre os inversionis- Cristi, que saindo da 1-bre vendas e consigna- presidente da Republí- leíro e chefe da Comis-I Fontes bem informa- tas privados, excede, ao grela Matriz as 10 horas,ções, isto é dos que tí- ca.
são Economica Conjunta. das asseguram que o sr. que se acredita. os 300 percorreu as ruas Mareverem que pagar o Im- Aqui em FJorianopo- Brasileiro-Norte _ ameri- i Bulhões está procuran- milhões, e ate poderia chal Deod.oro e Avenidaposto por verba, quando lis, continuam os boatos
cana. que preparou o do conseguir creditos pa- elevar-se a um bilhão Angelo Plazera, revesnão o fizerem na epoca sobre entendimentos en- relatorío sobre à econo- ra cobrir as dividas aos num periodo de temp� tíndo-se de grande brilho.legal. tre os snrs. Nereu Ra- mia do Brasil, prosse- Exportadores dos Esta- de cinco a dez anos. -x-. -x- mos e Ad�lfo Konder, guiu em suas conversa. dos Unidos. Segundo es- Peritos norte ameríca. Dia 16 do-corrente, noTem carecido. de im- mas tudo nao passa de ções com os funciona-' sas informações o eco- nos, não obstante, ne- Rio de Janeiro, foi inauportancia os assuntos c�nversa para c�nfuu'" rios dos Departamento

I

nomista brasileiro pro- gam-se a acreditar que gurado o S�g�ndo oont�attados nat dAssembléia, ddlr'UnFNontes autorízadas de Estado, do Tesouro e cura conseguir ..... o capital privado norte gresso. Brasíleíro de ��VIS o que o os os pro- a asseguram. que do Comercio, sobre a 150.000,(00 de dollars, americano esteja pronto ronau�lCa. Ness� ocasrao[etos, apresentados es- nada há nesse sentido. possibilidade de inver- com essa finalidade. Is- a outorgar tais quantida- deverla� re1!-Dlr·se certão dormindo nas comis- O .sr. Aderbai. RaJ?los sões privadas norte-ame- so faria elevar o total des embora admita-se ca de mil aviadores dosões. Votos de pezar pe- contínua D:e�ta Capital, rícanas em sua pátria. dos emprestimos nego- que', em grande parte o pais int.eiro. Apropositolo desastre de Cambíre- d�vendo VIajar para o Acredita-se que a pri- ciados pelo. Brasil a uns que seja ohtido ou não, o Presidente
.

do Aer,?la, onde perderam a ví- RIO, de onde talvez vol- meira entrega do em- 500 milhões de dollars. dependerá do. proprio Clube do Brasil, sr. LI'da 28 pessoas; diversos tará: �m Setembro.
. préstimo do Banco de Todavia, o restante da I Brasil. ma: Net�, revelou quediscursos sobre estradas VIaJOU para � �IO o Exportação e Importa- ajuda financeira solici- hoje existem cerca dede rodagem; o sr. Fer- deputado �ntoDlo Carlos ção serà de uns....... cinco mil aviadores oí-nando Mello fez longo Konder ReIS e e�tá seu- 40.000.000 de dollars, os vis.discurso de congratula- do esperado aqui o sr. quais serão empregados Proceder dos Catolicosções pela saida do sr. I�eneu Born�ausel!' pre- no grande projeto doCorreia e Castro da Pas· sIdente do Dlretorlo Es- Vale do São Francisco.ta da Fazenda, critican- tadual. Afirma-se que essa pri-

meira entrega será su

plementada mais tarde

Petroleo na Italia

-x-
o. Partido Democrati

co Liberal, de Toquio,
chefiado pelo Premier
Shigeru Yoshida, acusou
os comunistas japoneses
de estarem planejando
uma «Revolução em A
gosto». ° Partido prome
teu livrar o pais dessas
maquinações clandesti
nas dos comunistas, mas,
pelo momento não deu
outros pormenores.

-x-
Foi fornecida a. lista

das pessoas que recebe
ram os melhores salarios.
em Washingtou no ano
de 1948.

A estrela cinemato
grafica Betty Grable,
com os salarios de
208.000 dolares, e a mu
lher de salario mais e
levado. ° artista mais
remunerado em Holly
woo( foi Alan Ladd com

2123M dolares.

POLITICA

A nova Constituição I Junos ou programas fes
da Arq.uidiocese do Rio tivos dos mesmos, quan
de Janeiro, recentemen- do terminam com bailes;
te assinada. estabelece as esportulas serão ta
que dentro dos templos beladas; não é permetida
não haverá cumprimen- nenhuma apropriação de
tos; proibi a celebração bens de irmandades e 08
de missas por intenção papeis de casamento so
dos extremistas, mesmo mente poderão ser tra
para encomendação; não tados pelos proprios noi·
terão a graça divina os vos.

atos de formatura de a-

O Governador, segun ..

.
Ninguem .

pode ainda I em torno de um candida- do consta, viajará denfIxar as preferencias .

to as forças de maior tro em breve para o Rio,das grandes forças elei: expressão democratica. de onde somente voltatorais em torno dos can- Tudo indica que até rá em Setembro, patadida�os a sucessão do Setembro' o povo saberá reassumir a 'administra�PresIdente Dutra. os nomes dos candidatos. ção.As sondagens conti- -x- -x-nuam procurando as di- O sr. Teledo Piza, en- Esteve em Florianopo-versal:! correntes politi- viado do sr. Ademar de lis uma delegação decas coordenar em torno Barros, andou percorren- pessoas de destaque dedos respetivos candida- do o Estado, ascultando Guaramirim, que foi cotos mais em fo(,o, que as opiniões, para ver o locar a faca no peito dosão os srs. Nereu Ra· que se pode fazer pelo PSD: ou mudam a sédemos, Brigadeiro Eduardo seu chefe. Esteve em do municipio de MassaGomes, General Canro- Porto União, Floriano- randuba pal'a ali, ou irãobert, Getulio Vargas e polis e JoinviIle, mas em um blocó contra oAdemar de Barros. parece que nada de de- Governo, ao lado da UDN.No parlamento, José finitivo foi realisado. • Com� se vê, a roscaAmerico. e Benedito Va'· -x- está aperta..ndo.ladares estão fazéndo a. Continua em Floriano- Mas o sr. Ricardo Witt,exuma,çã� do cadaver polis, o sr. Aderbai Ra- que saiu vitorioso no prido golpe de 37, emquan:.. mos da Silva, procuran- meiro "round", será queto que o sr. General do "Emdlreitar" as cau- vai mesmo entregar osDutra, p�ocura, acima sas do PSD .que parece pontos?dos partIdos,: conciliar não andam muito boas. Duvidamos!

Grande produção do primeiro campo

petrolífero descoberto

ção e' direção italianas.
° petroleo produzido é
denso e rende 40 por
cento de gasolina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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576 - Hess & Filhos-firma bras. transf. lrnp.

terreno edificado com uma casa sito a rua Benjamin
Constant (fundos) adquirido de Emilio Petersen.

Idem
577 - Llbelsína Murara-bras. requer certidão se

é devedora de qualquer imp. nesta Repartição. Cer

leflque-se por certidão.
578- Norberto Frankowiak-bras. transf. lmp.

terreno sito a estrada Ano Bom, vendido a Eugenio
Frankowiek. Como requer

579- Erwino Kraúse-bras. requer pagamento
da quantia de Cr.$ 320.00, relativo serviços presta

dos na conservação da estrada Itapacú, Ao Sr. In

tendente pera informar.
580- Norberto Frankowiak-bras. transf. imp.

terreno slro a estrada Ano Bom, vendido a Herbert ----

Frankowiak. Idem
�-

581- Ervino Krause-bras. requer seja feito CO LO N ISACãO
o entulhamento da jazida produzide pela retirada de ,

areia pera macadamização da estrada ltapocu, em

seu terreno (terras de planta) sito a mesma estrada.

Ao Sr. Intendente pera informar.

582 . Selma Joberg bras.' transf, imp. terreno

sito a estrada lrapocu-Hensu, vendido a Erwino

Manske. Como requer
583- Alicio Burlnl-bres. rransf, írnp. terreno si

to a estrada Itapocu Hansa, vendido a Erwvino Mans

ke. Idem
584- Walter Iensen-bras. transf. imp. caminhão

plataforma, vendido a João Planinscheck. Idem
_

585- Guilherme Humberto Ernmendoerfer- bras.

transf. imp. terreno sito a estrada Ieregué-Alro, ven

dido a João Trenner. Idem
586- Guilherme Humberto Emrnendoerffer-bres.

transf. imp. terreno slto d estrada Iaragué-Alro, ven

dido a firma Fecularia Rio Molha. Idem I
587- Niló Mendes-bras. licença estabelecer-se

"com Garapeira embulenre nesta cidade. Idem

588- Guilherme Selke-bras. transf. imp. terre .

no sito li estrada Rio Cerro Esquerdo, vendido a

Afonso Guinter. Idem
589 - Carolina Staut-bras, transf. lrnp t�rreuo

sito a estrada Itepocu-Hensa, vendido a Clara

Staut, Idem
590- Ana' ôchürz-bres. transt. lmp, terreno sl

lo a estrada Itapocu-Hansa, vendido a
.

Clara Staut

Reichert. Idem
591- Erich Fischer-bras. transf imp. terreno

sito a estrada Ribeirão dos Hungaros, adquirido de

Rudolfo e Frida L3aerwaldt. Idem _

592- Frederico Kalser-bras, transf. imp. terreno

sito a estrada Ribeirão Macuco Grande, vendido a

João Krüger. Idem
593- Primo Leoní- bras. transf. irnp. terreno si

to a estrada Itapocuzinho, adquirido de Oito Meyer
Idem

594 - João Leonl-bras. transf. imp. terreno si

to a estrada líapocuzlnho, adquirido de Oito Meyer.
Idem

595- Paulo Horongoso-bras. rranst, lrnp. ter-

reno sito a estrada Jaraguá Alto, vendido a ôocie- ii
dade Luterana de Jaraguá Alto. Idem ii

596- Alvino Koch bras. transf. lmp terreno si-
..1.:.;.to d estrada Nova-Retorcida, adqulrído de Pascoal e
..

Geraldo Backer. Idem
""

H
597- Carlos Nlels-bres. trensf. lmp. terreno sl- \:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

to a estrada Vila Nova, vendido a Hilário Heck.

Como requer.

Ponto de Almoço e Jantar

Dá-se pensão para os moços servem-se

marmitas.
542- Atona Maler-bras, transf, imp. terreno si

to a estrada Iereguã Esquerdo, vendido a Brich

Meier. Como requer
543 - Waller Treis-bras. transf. imp. sobre bícl

cleta adquirida de Procoplo Pereira Inr, Idem

545 � Eugenio Bertoldi-bras. fransf. terreno si

to a estrada Retorcidd, adquirido de Alvaro João
Bertoli. Idem

546- Alberto Zlese-bras. rransf imp. terreno

sito a estrada Ribeirão Aurora, vendido a Otro

Bast. Idem
547 - José ôcheple-bres. transf. imp. terreno si

to a estrada Poço d' Anta, vendido a Iuvenal Silva.
Idem

548- Lauro ôohmírz-bras, transf. lrnp. terreno

sito a estrada Ilha da Figueira, vendido a José Graf.
Idem

549- Leopoldo Gnewuch-bras. transf. imp. ter

reno, sito a estrada lrapocuzlnho, vendido a Artur

Bortolini. Idem
550..,.... Ary fiedler-bras. transf. írnp. terreno sito

6 estrada lrepocuzínho, vendido a Leopoldo Gne
wuch. Idem

551- Waldemar ôchwertz-bras. transf. imp.
terreno sito a estrada Irepocú-Hanse, vendido a Fe

Iix Richert. Idem
562- Rudolfo Moeller-bras transf. imp. terreno

sito a estrada Ribeirão Alma, vendido a Harry Pers

eh. Idem-
553- Emilio Schroeder-bras. baixa imp. sobre

mercador ambulante de cereais. Idem
554- Herta Meter-bras. transf. imp. terreno si

to a estrada Jaraguti-Esquerdo,. vendido a
.

Erich
Meier: Idem

555- Edmundo ôpllter' bras. transf. imp. terre

no a estrada Itapocuzinho, vendido e Alfredo f. R.
Zinke. Idem

556- Germano Engel-bras. transf.. imp. sobre
bicicléta, adquirida de Rudolfo Link. Idem

557- Guilherme A. Oliveira bras. licença man

dar construir casa em alvenaria em sua propriedade,
sita a estrada Jaraguá Esquerdo. Idem

559- Carlos ötrelow-bras transf. imp. terreno

sito a estrada Ano Bom. vendido a Alma Krüger.
Idem

560- Max Thieme Iuníorbras, transf. imp. ter

reno sito a rua Lauro Müller, vendido a Ernesto
Oestereich Filho. Idem

561- João Ienrsch bras. transf. lmp. terreno sí
a estrada Isabel, adquirido de Erich Schulz. Idem

562 _. Adolfo Ernesto Wajand-bras. licença cons

truir casa de madeire, sita a estrada Bompland, zo

na rural. Idem
563- Guilherme Gramm Filho-bras. Iransf. imp.

terreno sito a esrrada Caminho Pequeno, vendido a

Sofia W. Adler. Idem
564- Guilherme Heller-bras. Ilcença estabele

cer-sé com Empresa de Transporte a estrada Rio
Novo. Idem

565� felix Werner- bras. licença construir ca

sa em alvenaria de tijolo, em sua propriedade, sito

a Avenida Getulio Vargas. Idem
566- Müller Irmãos-firma bras. licença recons

truir cerca existente em frente a sua propriedade si

ta a rua Epitacio Pessoa. Idem
568- José Graff-bras. transf. imp. terreno sito

a estrada Ilha da Figu,e.ira, vendido a Lauro Schmi-·

dr. Idem
569- Demetrio Mainhok-bras. licença construir

rancho em sua propriedadf' sita a rua Mal. Deodoro _

(fundOS). Idem

I!úf:������570- José Graff-bras. transf. imp. terreno' sito
.... ...
••

• ...�
a estrada Ilha da Figueira, vendida a Engelberto e VI tO r Io Lazza r IS �

Sebaldo Oechsler. Como requer
5

571- José Grilff-bras. transf. imp. terreno silo Loja e

EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a: lí3 ..

--------�----------...

�h:f���13e�ha da figu.eira,
vendido ã Albrecht

oe_e Aven. Getulio Vargas, 79 Bua Domingos da Mova sln � Clioicu �e Olhos, Ouvidos, "oriz, finruaota
572 - José Graf!; bras. transf. imp. terreno sito J A R A G U Á DOS U L -1- SAN T A C A T li B I I A

..

ö estrada Ilha da figueira, vendido a Luiz Cordeiro

I
. . .

. � Dr. Ar...ínio Tavawes

de Souza e Simplicio Cordeiro de Souza. Idem Fabrica e BenefICIamento de MoveIS Pofessor Catedratica de Biologia do Instittuto de Educação de fforianó,afis

573- José Graft bras. transf. imp. terreno silo Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins. ti Ex�Chefe d0':-t������sd�I���ld:d;lrd�g��Ó�adna6;�Fr:,clalidode
no

ladeemstrada Ilha da Figueira, vendido a Evaristo Klein. Moveis Estofados, Tapetes, Divans,
"I

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

I
Ex-Interno por, concurso •. da Assistencia Pública do Rio de Jenelro

574-- José Graff-bras. transf. imp. terreno silo Colchões e �strados para Camas, Etc. :

a estrada Ilha da Figueira. vendido a Gabriel e Sil- Executa-se servl'ços de estofamento5 em:

I'"
formado pela FacduldRade dde JMed!cina da

O h I I
Universidade o io e anelro

vestre ec s er. dem •• I"b
.

t

575 Em')' ..,. h d b b" b Je.. tro lOS, om us, automovels e c. B L U ME NAU 5TA. CATARINA
- I 10 uC roe er ras. alxa Imp. so re �•••

caminhonete, vendido para fora do municipio. Idem ������ �_�
�_�_�

Deposito de lenha picada
Entrega-se a Domicilio

Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôre.

Helena, Municipio e Comarca de' Reserva, centro do

Paraná, clima, aguas, e estradas boas. Preço Cr$

800,06 por alqueire. Para ares maiores, concede-se

consideravel desconto. Vende-se tambem a longo
preso. Tratar com o proprietario sr. Chísüano Iusrus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

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

Jaraguá do Snl.

,

.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
. Vermitugo suave e de pronto

.

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
.

ME o n, 1, 2, , e' 4

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

rernedios

Compre hoje mesmo nma LOMBRI&UEIBA

MIIANCORA para o SI'U tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

fOfi�i�a M ec""ri=�7��l
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ii DE ii
ii ..João Wiest ii
ii

!!

RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103

Está equipada com um modernissimo aparelha

rnento de solse eletrica, oxigenio, aluminio,
antimonio etc.

Especlellseda em reformas de

automoveis e caminhões.

Serviço rápido e garantido.

n
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Mazurec�enDr. WaldemiroSecretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá

d.o Sul, em 2 de Jupho de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA
ealA 81 .a'81 -

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Cliuka geral m�dico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e U1tra-o::urtas

- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização
Raios Intra-vermelhos e aluis.

Secretario

I Compléto Sortimento de Fazendas - Armarinho�. Chapéus R�upas Feitas, etc... I

CASATOB IAS{·
A QUE OFERECE o MAIOR SORTIMENTO....

.

A q.UE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SU_PER!OR QUALIDADE ...

•. A UNICA QUE NAO rrEME CONOURRENCIA...
.

.

-
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SANTA CATARINA

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

I JARAGUÂ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E1ir1lil1ada a Inslaterra da Copa do 1VI1II1do O Diário de São Paulo pubßcou a seguinte manchete
«O jornalista John Thompson do Daíly Mirros, de Londres! e que acompanhou a embaixada do Arsenal, declaro.u ao v�spertino«O Globo», que o campeonato do mundo será um grande certame e o local dos matehs, uma verdadeira maravilha, pois, vocesestão construindo uma soberba praça de sports. Acredito que os finalistas serão Brasil, Argentina, Escócia e Suécia, esta no lugarna Inglaterra. Acho que apenas a Escócia irá as finais, pois, os escoceses jogam muito e ainda há pouco bateram os irlandeses
por 3 a 1. O Brasil estará entre os candidatos sérios ao titulo e OB argentinos tem categoria internacional. Voces gostarão muito

do selecionado eseocss. Trata-se de um team perígoso.s

Urna Grande Vitoria'T I R O
do Aoeref

....

DE REI
Os colorados abateram o D. Pedro em Corupá -

Albano uma barreira em campo - O clube de Dia 5 de Junho corrente, reelisou-se mals umCorupá aceitou a derroto como si fosse uma �ertame do f�moso. (�Tiro de .Rei» que o C:lube Atl�.·. neo Baependí, tradicional entidade uespornve da CI-vitoria - Outras Notas dade de Iaragué do Sul, leva anualmente a efeito. É
data festiva em que se reúnem os mels categorlsa-Todos bons desportistas estavam com as eren-
dos atiradores da região pera a disputa de tão al-ções voltadas pera o prélio de Corupä entre as e-
melado titulo. Em todos os centros civis, esta prätl.quípes do Acaraí e D. Pedro. Uma vez atrasados
ca desportiva tem larga sorna de adeptos e que se

com o Torneio, parecia que o jogo não iria ser rea-
I f dllsedo, pois, a chuva ameaçava a não reallseção do notabilíse pe a irmesa e pulso, concentração ner-

cotejo. Felismente tivemos o jogo e que foi um dos vosa e precisão ocular.
melhores durante este Trlanguler. Como havlamos Um bélo esporte, trazendo em si dupla finalidade Idito em nossa edição anterior, era bastante pecavel Exercitando o tiro, os mestres do alvo, fazemindicar vencedor pera aquela pugna, Era no duro deste esporte, a sua recreação predileta. nas horas de

Festa de
.

Sa-o' jeãe Bat.·sta
mesmo.... Depois dos 90 minutos iriamos ver quem amargor, quando ofendida a ínregrldede de nossaera vitorioso. O Acerar .segulu disposto pare apagar querida Patria, sabem oferecer a repulsa, servindo deaquela má impressão deixada quando frente ao Fla- instrutores e soldados, como somente os bons bra-

.

mengo baqueou pela elevada contagem de 6x2. Os sileiros e patriotas devotados, o sabem ser.diabos vermelhos repetiram o «big» feito do primei- -x-ro turno, desta vez abatendo os dompedrinos pela Na pequenina e super democratica ôulçe, ocontagem de 3 a 2. Aos 16 minutos Tião assinalou o exerclclo do tiro e os meios de defesa pessoal eprimeiro gO!l1 do D. Pedro. Por infelicidade Zeca coletiva, são de obrigatoriedade em todo o país. En.marcou centre, empatando o jogo. Rolando, extrema tre nos, este esplrüo se desenvolve, não por lmposícolorado avançou e marcou o segundo tento pera ção governamental, porém, pelas inúmeras socleda-05 alví-rubros. Filhinho igualou o marcador, quando des recreativas que se espalham por todos os recanrnais tarde Maba fez balançar o barbanre dompedrino tos.pela terceira vez.
-x-Faltavam 8 minutos pera o termino da pel.Ia Em ternpos idos, muitas foram as festas des-quando o árbitro deu por encerrada a partida, uma lumbranres oferecidas pelo Clube Atlético Baeperídí, ."::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;'.

vez que estava demasiadamente escuro, não mals Agora, nesre após-guerra, pouco a pouco vem se ir . ,
. ? iipodendo se praticar o futebol. Antes de tudo isto firmando este conceito, devendo chegar este certame, I H

v. S. Ja possue seguro de ecídente pessoal?? ii
houve invasão de campo por parre de asslatentes de novamente ao seu verdadeiro clímax. ii Ainda não! Estão faça o ainda hoje, amanhã iiCorupá, tdl surgindo devido uma falta duvidosa que () festejo, que se seguiu por todo o dia, teve

I ii poderá ser tarde demals t t ... . ii
o apitador Edmundo Emmendoerfer marcou na divi- �esde cedo grande anim.aç.ão, abrilhan.ado por con- ii , ',' rrna ões ii
sorla da cancha.

Junto orquestral ceractertstíco, concentrando todos os ii" Preencha o coupon ebeíxo e peça Info ç
ii

Uma grande vitoria do Acaraí e do Iureból de associados desta brilhante agremiação, num lauto al- :: sern compromisso á G. RODOLFO FISCHER liIeragué,
moço de confraternisação, Foi um espereculo digno (Seguros em Geral) C. Posial,67 - Jaraguá do Sul. ii

Sem duvida alguma foi um triunfo dificil pera de vlsta de todos 05 Iaregueeases.
ii

os �oloraddos, porem, merecido. O clube de COCrupá A noite, para termino deste grande festejo, deu- Nome por extenso" o.ooo ".o"" .. o.o" ".o o.o.o oo ii
aceitou a errota como sl fosse uma vitoria. om se inicio ao tão esperado baile, em cuja animação, ii
isto o D. Pedro não tem maís esperanças para con'- foi aberto um parentesís, para aclamar-se os vence- Idade Residencia

"". "".. . .. ".,. """"""."""" " ... ��quistar o tão almejado titulo de campeão triangular. dores pera o ano de 49 e que foram os seguintes
i::::::

Quem será o vencedor do Torneio? Ainda não sa-I cidadãos: ii Profissão
""".""""""""" "

0 0 00.�:�d�sp�â��, t:��:�� �����Si�� �:f��;��'lu��r� q�:�� ,�o�i:Cav�yg���!i���rHiendlmeyer com 48 pon-
�� Cargo .. '0"" .. "" .. """ .. " """" """",,""""".0"0.0".00" .. "0·000 IIdo teremos que aguardar o r-esultado do ultimo jogo tos ganhos II Ocupações esseseorlesr

". """""""""""""""" .. """0' 1.i1.ique será entre o Baependí e D. Pedro. Os azuras 2°. Cavalheiro:- Guilherme ôprengler com 45 i! iite;!�:r:�i�a�;�!�d��m:����e�h�er���:�e��s ������ pontoÊn7�en��s'que disputa'ram os tiros de prernlos, tt:;:��;;:::�;;;;;:·:�;;;;:·:�·:;:;;;:;:;:;;:;;;;::·:;;;;;;;:�;;;;;:�:;;;;;:�;�;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;:::�;;::;;;:;;;:':�)Jprélio de hoje, quando Baependí e Acerat se trama- ne distancia de 150 rnetros, revelaram-se nos respecrão numa luta verdadeiramente fulminante. tivos lugares deste ano em:No jogo de domingo ultimo em Coru, á tivl"- 139 pontos - 1°. lugar - OUo Hiendlmeyer

ill'II!EilEIi A!!EI!!lSiEt9!!!!E1e·tEEn-IEç-.'ia_ IEZLOilE!!!!�
mos um Acarar jogando um futeból vistoso, quando 138 pontos - 2°. lugar - Alex Barg ntodos os onze jogadores do gremio vermelho osten- 137 pontos _ 3°. lugar - Lothar Sonnenhohltaram um físico maiusculo destacando-se duma ma� 136 pontos _ 4°. lugar - Max Hiendlerneira exuberante. Arno Simplesmente explendido. 133 pontos - 5°. lugar - Jorge Mielke I R�abriu a Casa de Saúde e .Maternidade IAlbano foi uma bórreira em campo. Cumpriu ótima i31 pontos - 6°. lugar - Guilherme Gumz

I K' f b d' -

d IIatuação o player do Acaraí. Levinos bom. O trio Dentro da categoria de principiantes, na distan Dr. Ie el' so a lreçao o iiimédio foi o ponto ditO da equipe, onde Eugenio, cia de 60 metros, colocaram's� em:

IOf· At' p'
· · ..Orestes e Girola não derlJm chanc� para que o ad- 1°. lugar - Mario Nicolini, que recebeu, alem r rancisco n 0010 'ICCIOOI 1-

versario angareasse qualquer vantagem. No ataque do premi9 instituido, uma medalha oferecida pelo III .,todos .no mesmo plano. O D. Pedro apresentou um presidente do Clube, sr. Alfredo Krause; DI MÉDICObom time e soube perder como valente antagonisla. 20. lugar _ Rolando Jansen. liAti bom. A zaga segura, onde apenas Zeca falhou
-x- Formado pela Faculdade de Medicina daquando marc tt· li:: Universidade de São Paulo.

ou um en o contra suas proprlas cores. Dara a distribuição dos premios, fez-se a esco- II
O trio intermediario sem Mundinho sentiu-se bastan lha das senhorinhas Teresinha de Arruda Ramos e ,;lC,,�.ni,intern) d� Hospital das Clinicas e anta Casa de
te d�sfalcado,. pois, este é a alma do esquadrão dom- Ursula CZierniewicz, finos ornamentos de nossa me- ',1., Misericordia de São Paulopedrmo. Na lInha de frente Francinha, TiãQ e. ft1hi� Ihor socl'edade, cUJ'a cerimonia transcorreu abaixo denh f Ih d

I C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A
o oram os me ores, quan o os do;s extremas calorosas palmas. Depois, a continuação do baile.tiveram regular atuação

As 4 horas da madrugada do dia 6, ainda ouviam-se 0" Partos· Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internaS
A arbitragem de Alfredo Lange na primeira fa· do sala-o as vozes aleo-res em torno de mesas e os I e externas: Pulmões, Coração - Estômago -, figado . Rinsse d I 'f' d I e

..: Doenças nervosas - Sífilis . Doença& venereas' Doenças da
po emos c assl Icar e regu ar, quando errou na acordes musl'cal's, an,l'mando os numerosos dançarl'- I '1 I AI .

( t ) T t t dpe e em gen. ergla asma, e c.. ra amen os mo ern os.
marcação de um penalty contra o AcaraL No segun. nos. O Baependí mais uma vez esteve em festas.do periodo arbitrou Edmundo Emmel)doerfer que Os nossos cum,primentos aos mestres do alvo! -Iii ESPCIALISTA �M MOLESTIAS DE CRIANÇAS.saiu-se com altos e baixos. A tabela com este jogo a ' ,\que tivemos apresenta-se bastaute interessante. Em --------------------

1-
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

I
primeiro lugar continua 'o Baependí, como leader in- l:"'-l!!ill!i!!EIi!!!!!!!!!!!i 1!I!!!i!!!!!!!l!!iiS!E.• �!!!!Ii!!!!!i!!!aI!!E!!!!!i!!I!=:11IIII!I! ATENDE CHAMADOS�A QUALQUER HORA I'.
ViCIo com nenhum ponto perdido, Em segundo te- UI DImos o Acaraí com dois pontos perdidos e por ter-

IIIFebres (se1zmõpesa,'luMdl!lslmároias, "MI!! .. IEii!!i!lIIEiB!!!!i!i!i!l!!!!II!!!!iii!i!!!I_II!!E!!aliEIIH_II_:_I _

ceiro e ultimo o D. Pedro, com seis pontos perdi-dos. O artilheiro do certame continua sendo Mahnke 0'0 Maleitas, Tremedeira iii ii ii
com tres goals. Arqueiros mais yasados Ati e Arno m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III!! DI'. lIenato "W'alt9P 1.1.
com seis tijolos cada um. Ataques que mais tentos .

_.. ..

É
marCilram. Baependf e Acaraí com seis goals cada I "Capsulas, Antisesonicas I :.11. M O I C O 1.1.clube. Proxima rodada. Acaraf e Baependr no campo I I GERAL E
da Rua Marechal Deodoro. M."nancora" DI li CIRURGIA

f'
ESPECIALIZADA li

I
ii om cursos de Aaper elçoamento no iiI B F' li Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. li_

Em Todas as oas armaClas
ii Doenças de Senhoras _ Partos - Clinica iiI É um produto dos Laboratorios MINANCORA I ii Geral de Adultos e Crianças. ii1,0:: iii ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. i!-.Toinville - Sta. Catarina- II H TELEfONÉ N. 3 ii;ãa!i!i!!i!!!!!!iE!!I1:_!:_!!!i!i!!i!E!!ii!iIi!!miEiill:i!!!i!iIll_!� ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina iiII

.

•.

OINEOUE
Escritorio de Contabilidade
--------------------------

DE IRINEU PETERS
A numerosa familia Baependiana novamente está de parabensl Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina

Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
Registro de Firmas, Defesas Fiscais .

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção;,'Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
Menores - Acordos e Contratos.

Seguros - "Óa. de Seguros Gerais do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho, .

Seguros Pessoais etc.

Realizar-se-á dia 26 de Junho em Ita
pocuzinho, a tradicional festa de São João
Batista.

Haverá: Ohurrascada, galinha assada,
doces, café, bebidas, etc,

A festa será animada por um otimo
Jazz de Joinville.

A Coftlls_ão

LapisJ eRBYOnEm breve a Casa Re
al recebe semanal

mente Tomates fr�scos de
Jundiai. na

Gráfica Avenida LIda. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ele, brasileiro, solteiro,
operàrio, domiciliado e

"residente nesta cidade, á

r_Qa Presidente Epitacio Para prisão de ventre

Pessoa, filho de Walter
..-------.-..

eitz e de Adele Bosha

mer Zeitz.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

llesidente em Guaramt

rim, filha de Romario Fe

lizardo COI deiro' e de

Diamantina Ignaeio.
,.

Arthur Gün ther e

Irene Pedri
a que dispõe de maio

.

Ele, _brasUßiro, solteiro,
to na praça e oferec

motorista, ãomiciliado e
gos á preços vantaj

residente nesta jiidade, Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua

a rua Mal. Deodõro da Olbuna para fotografias,

Fonseca, filho de Gui-
t»o._t»o._IIi>o._r.t.p.,,__"-A'J

capa de madeira e de

lherme Günther e de An.
couro V. S. encontrará

.

na Günther.
na Gasa Real. ���;::;,

Ela, brasileira, solteira, �IRll�5Serventuari� da Justiça,
domiciliada e residente

nesta cidade, a rua CeI. L..lIIIII'-"'IIII11I: HElDDftRÓIDH5
�róc6pio Gomes de Olt

�·�.m·a, filha de Henrique
Padri e Anna Dunekar

Pedri

E oara, que chegue ao co

nhecimento de todos,mandei

·passar. o presente: edital q�e

será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

atixado dm ante IS dias, Si
----.-----

algue�oub;!r de algum im

peàimellto acuse-o para os

irrls 'legal�

I�ENE �RI, oficial

Octavio Padri e
Natalia Ropelato

�le, brasileiro, solteiro,
vrador, domíeílíado e

sidente neste ,distrito
Itapocusínho; filho de

tlanoel Pedri e de Anna

:ietri.
Ela, brasileira, solteira,

-------

lavradora, dooiiciliada e

residente neste distrito,

fiUD Itapoousínho, filha) de
Ärth,or Ropelato e de

lmta Bopelato.

Vende-se

Um balcão e pratelei�
ras (usada) para negocio,
preço de ocasião, infor

mações nesta gerencia.

MALES DO
FIGADO

Willy Zeitz e

Oniltla Cordeiro

Phylobil normaliza _

funcionamento do figa
do, combate as cólicas,
coi'riglndo.a prisão de
ventre e as funções In
testína's, Remédio vege
tal em gOtas. Tome 20

gOtas, 2 vezes ao dia.

Perdeu-se
Um tampa do tanque

de gazolina de um mo-r

tor marca Wanderer, no

trageto da Estrada Ne

reu Ramos a Jaraguá.
Quem encontrou obse

.A�a_deus Mahfud, 1l!s- quio entregar nesta ge
crrvao ad-hoé faz saber reneía. que será gratifi-
que compareceram no'

.

c.artorio desta cidade de
cado. I

Jaraguá do Sul. exibin-

do os documentos exigi-
����

dos pela lei, afim de se ure seus males e poupe seu

habilitarem para casar-se: bom dinheiro comprando na

Edital N. 2.567. de 1.4-6-49. FARMÁCIA NOVA

-
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1oel011IBebidas Boss LtdJ
:

.

:1!, :
:Q••'O.._

�:
.:wrwow:

w

Para Doces

e Bolos
Usem pratos de papelão.
São prarlcos e higienicos
Enconfram-ee na

SOCo Grafica;.Jyenida LIda.
Av. Getulio tirgds,. MO

EscrituraçãoMercan

tll » Contabilidade -

Registo de Firmas ..

Defezes Fiscais·

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros �

�'YPIRANGA"

FOliO - .eIDEms -

TUISPOBTES - 10TO-
110VEIS.

FRACOS E AN�MI90S I

Tomem:

VINHO CREOS01'ADO
"SILVEIRA"

Impragido com Alita ua:

Tosl••
R.,friado.

Bronquite.
E.cr!)fulol.

Vistas da Cidade
Vende-se na

Avenida Ltda.

FREFEITURA MUNICI

DE JGUÁ. DO SUL

De ordem do Sr,
Prefeito Municipal
de Jaraguá do, Sul
torno púbMco

'- qua
durante Q corrente

mês de-Junho ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal dê Jara

guä do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o Imposto

T�RRITORUt
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança jU
dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de Jaragul'i do Sul,
2 de 6 de 1949.

F.�pSGERAU
1lesollféiro

.*��

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATABINASII•.
SEDE EM ITAJAT

Fun o e 3 da -r.verelro de 1935

PITkL INTBGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

RBSERVAS
-

CR$· 22. 343.244, 40

AGENCIA: Jaraguá do. Sul
OErEIOElc'aS EM:
Araranguá
Blumenau

Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinbas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela

Campos Novos

Chapeco
Flo.rianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
jaraguá aO. Sul
joaçnba
joinvllJe
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União.

Rio. de Janeiro.
Rio Negrinho. .

Rio do Sul
S. Francisco do Sul

S. Joaquim
Taió
lijucas
Tubarão

Tangará
Urussanga
Vi4eira

Tipos RUD. SACK
OS Melhoras

/

Rua Cei Emlllo Iourdan, 115

End. Telegraflee "INCO"

Caixa Postal, 65 =Telefone, 7lJ

retiradas
2°/0.a/a.

«
200.000,00,

«

«

«

« «

« «

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguâ 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 ore

dores na falencia de Fabrica de Calçados Yara
S/A., foi determinada por esta Juizo' a convocação 11__.................. ............_..........---ooiiiöiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiö...............iiiiiioiiio......iiiiiiiiiiii 1

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 deliberarem em

termos precisos sobre o modo da realização do a

tivo: se opten pela organização de sociedade para
continuação do negocio do falido, ou se autorizam
o sindico a ceder o ativo a terceiros, obrígando a

todos, ainda os não habilitados, devendo estar
presentes o sindico e o dr. Curador das Massas
Falidas. E para constar passei o presente edital
que sera publicado per duas vezes no orgão ofi
cial e em outro jornal de maior circulação. E para
constar afixei no lugar de costume o presente.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguä do Sul,
aos trinta e um dias do mez de Maio do ano de
mil novecentos e quarenta e nove. Eu, Ney Fran
co, escrivão, o subscrevi.- (ass) João Marcondes
de Mattos Juiz de direito. - Está conforme o ori
ginal, do que dou fé.�

Jaraguá do Sul, 31 de maio de 1949

O Escrivão

Ne� Franco

Edital
Massa falida de fo�rica de Calca�os Yafo S/H.

CASA DAS TIMTAS
A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PKIXOTO, 54-58

(SOBRADO erro WAGNER)
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

ra e OIeo pera Soalho, Massa pera Janela.
MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - Joínville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

�!-=.===::I+·-==M::::::IIÚ·=D=-··A-==S=.
.-===-

I
ri Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei
y ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc

I

Pe�m Catalogo I1astllJa n
LEOPOLDO SEIDEL Corupá / U

I •••==�.II.C:====••I.�====.·.-=====�I.�====.·I.
- I

AVÓ! MÃE! filHA!
TODAS DEVEM USAR

11' CWÚCA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA,!!
!!� moderna e primorosamente instalada do n
IIDR. SADA.LLA AMIN'
ii CONJUNTO ,DE APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS

ii BSTADOS OB SANTA CATARINA B PARANÁ
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»
ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4

Ir - .Joinville -

-

EMPREGADOS
Firma comercial' Atacadista no ramo de Fer

'ragans, 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, 59

em JOINVILLE

r;�-;1................................:.............................................................................

}
(ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: A quem solicitar, será enviado pelo correio a

Dr. Alvaro Batalha _ lVIÉDI(}ö {
interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

4 dSTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diétlco.

)l Junte ao pedido e-s 10,00 para as despezas {
E } dirigindo-se a F. S. NEVES. 4
11 Caixa Postal, 2398 - Rio de Ianeiro _. Brasil i
�����-.J!J

PARA TODOS OS FINS! It
CLICHERIA PROPRIA

Desenhista especial izado em propagan Ja
Atendemos pedidos do Inferior
Velox Propagadora
Publicidade em Rádio - Jornais -
Revistas - Folhetos

.[k..,Mu.!!:í, 1:009 .: Cx. Postal, 1.775
.

CURITIBA

�""'---C""'-----D

n·..........-C
"

CLICHES

lndutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

- R:/OS X--
Dir eto Jlédieo do Hospital "São JO!ilé'

FJ����GlDJ:S-' I i,;;;���h�;�;���������i�����;'������
.

I RGO' .(t��=����ão·o� melnorest mai� �arato� t PEDRO D�ENG�L iPRODUTOS DA::

t
Estrada Jar guà Esquerdo

illIDldIlUl§trllal die Calicaldlo§ JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Ir tn\� ('> 1h1 llu.omdJl tn\� �a � Esecura-se qualquer serviço de ferramentas
, lJ.JJ'UlU)�llll 11 '<9!.\UI,») U)O /:Ao

•

b
agricolas pare uso de lavouras,

como::)k
CAIXA POSTAL, 11

� Machados. Enchadas Foices etc.
RAGUÁ DO SUL· S. Catarin a viço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido.
__;jep�••:g,flatà'O ���.,.tíIfft��;i{1b

IICONTIU.-SE .I TODA PARTE

fLUXOw·SEOATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EYIlARÁ
.

DORES

IUVI! AS CÓLlClS UTERINAS
EmDr.ga-•• com vanta(l:am para

.

tombat.r •• Irr••ularidades das
fUR�'" perl6dic.s du s.nhoras

é: Calm."t. 8 r.,ul_dor el•••••
Cun96••

FLUXO-SEDATINA

fLUXO ..SEDATINA

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .r� TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE
- Eletricidade Médica-

-----------------------, -------------------

�@)f@)®f@®f@®1@®!@)@!@)®'!@)�®!@®:®®r@)@)!@)@� Atenção{@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �. A Cas� Re�1 tem a .ma- @@:@l®@)!@)@1®!®l@)�"@'(§)1'@)@J®!®��� TODAS AS MOLEI§TIU DO ßPBRIlHO RfSPIRßIÓHIO I :::i:�:��::��:������� I Adolt Herrn. Schultze·@
Encontram alivio imediato com c... uso do � finidade de aluminio da (@ MARCENARIA EM GERAL @1
I "Marca Rochedo". r,;'\ O

' .

"CIMO" d @1
{® n C O In pá'" a v e 1 I � terece -movers e todos os tipos da ;;:(

(@
&:

�_ @ CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS \!f:1J

{® Pl!ilorül dI! Hngt-no Potoloneo �
..

1. de Julha- Dia �8 8.C.fi. @. Man�;" lI�bili�:o;:;e�=I::��o�:,�e :��ft���.tipo,I
{@ L a: a:.lI:... . (@ INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: ��

.

Procure o Dispensário @ Dormitorios, Salas de Tantar @1ê)- O PEITORALMAIS�ONDECIDO .NO BRASIL (G)) de Tuberculose mais pro- ® C6pas, Escrltvrios, Moveis rusticos e outros. �_�®.i®@j@��@j@�@i.®®i®@ü.®®.i@@!®@l®@)i ximo de sua residencia

� MOVEIS AVULSOS COMO. .

duas vezes por ano ser •• . .

.

------------------------- submetido ao exame de Cadeiras
. .. �Raio X.

-

[d Poltro�as fixas e glratonas. @Vacine-se pelo B.C.G. ® Mesinhas de c.entro e para radio
contra a tuberculose.

�
E en�re mUlt.os outros, a �Caixa Registradora marca "RECORD" @)• •

Af�mada pela. sua etici�ncia, substitu �Atenção @ indo as Caixas Registradoras de �
M � elevado custo.-.-'c""----- �aquinas para picar \SI Toda a 1IierCladoria á proota Entrega @carne de procedencia

� 96 �Alemã, marca "Alercan- RUA RIO BRACO, 4 - TBLBFONB, 7ã -

•

dewerk" V. S. encontra- Jaraguá do Sul Sta. Catarina
rá na "CASA REAV'. ®®@,i@@1l@®J.�@..��@..l®@l�@j@@1�@l

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACÖES,
C -O C [ lilA. S ,

F � i E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

9
00 �
�

�
i5i ..

3: >OI
...
� -tn
::r • ...c eOI

o ., 5.
� ca ..o
c, et'l) eo
... "c.o

c.. -t'I) �Cl iJVJ
'"I] •o
::I

oUl
�
n S».?

� =
� ......
� S»

VJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje em '�en�donal confronto, estarão em luta mais uma vez os já tradicionais rivais de" Jaraguá Leader invicto e segundo colocado, Baepen

di e Acarai respectivamente em peleja espetacular. O prélio terájlugar no campo do Acaraí ...

Diretor: ARTUR MÜLLER

Comunico a distinta

freguezia que, acabo

de receber uma grande

Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Graflee AVENIDA Ltda. partida de sementes Ho-

"",!!!!!!C!!A!!IX!!A!!!!PO!!S!!T!!À!!L�,!!1!!9!!!!!!!!!!!!A!!!!dministraçao: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 Fundado em 1919 TELEFONE N. 39
landezas, garantidas, no-

=

vas, V. S. encontrará na

õiiiiiiiiA_N_O__X_X_X J_A_R_A_G_U_Â__D_O__S_U_Liiiiiiiii_iõiiõiiiiD_o_m_i..;ng�o.;.,_1�9_diiie..;J�u�n�ho�d�e_;1�9�49;""iiiiiii�S�A,;.;N�r,;.;A;_C�A.;.T�A�R�IN�A�.iiiiiiiiiõiiõi__;N�o�.�1�.5�46;;._iõii I
Casa Real.

Locais �����!0'd��f�c�daM2�1�� Hospital Jesus de Nazaré
P d K

os meios sociais e co-

ç. ro opiaki merciais desta cidade. "I'erá lugar hoje a inauguração do hospí-

Festejou dia 14 do cor-
Por tão auspicioso mo- tal «Jesus de Nazaré». de Corupá.

rente seu aniversario
tivo os seus amigos ma- A Assembléia Legislativa será representada

natalicio o snr. Pedro
ulíestar-lhe-ão, por cer- nesse áto pelo deputado Artur Müller.

Kopíakí, alto funciona- to, o elevado apreço em ,,----
_

rio da Rede Víacão Pa- que o tem.

raná S. Catarin� desta
"Correio do Povo", Atenção para esta nota

cidade.
tambem associa-se aque-

° Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz' de

A noite, no Bar Ferro-
las homenagens, envian- Fica canselado, a procuração por mim assí. direito da -Comarca de Ieragué do ,sul, Estado de

viario, o aniversariante,
do ao digno aníversa- nada a favor do Snr. Elias Smeha para todos e- Santa Catarina, Brasil ne Forma da Lei, etc. .

ofereceu aos seus ínu- riante, votos de inume feitos legais.

meros amigos uma aní-
ras felicidades'

mada festa, regada de
finas bebidas e doces.
«Correio do Povo»,

embora tardiamente en

via-lhe, sinceros para
bens.

Faz saber aos que o presente edital, com ú

Assinado: Jacob J. Mansur prazo de 10 (dez) diss virem, ou dele conhecimento

-Dia 24 aniversaria-
--�-�-------�.....,------- tiverem, que pelo advogado doutor Luiz de Souza,

se ainda a senhorita Joa- •__.. IIII!!!
me foi dirigida 'a seguinte QUEIXA CRIME:- Exmo.

nlra Hafermann, filha
ônr, Dr. Juiz de Direito da Comarca de Iaregué do

do sr. Carlos Hafermann, De c �
a r a r a- O " 8 E m p r e ß a dos

Sul. - Luiz de Souza, brasileiro, casado, advogado

Iarmaceutioo nesta eí- I t li inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção

dade.
de Santa Catarina, sob n. 189, residente nesta clda-

Faça a sua declaração (lei 2/3) até de, á rua Benjamin Cónstanr, n 136, vem. respeito-

-Dia 25 completa mais
semente, perante V. Excia., oferecer queixa centra

-Quinta-feira, passou
um ano de existencia o 30 de Junho no OTrO' LANGHAMMER, brasileiro, casado, proprie-

a data genetriaque do
menino Fausto Reiner tario, residente em Corupá, pelo' fato que passa a

snr. Augusto Schmidt,
filho do sr. Leopoldo i ESCRITORIO FISCHER expor:

- "No die 25 de fevereiro do corrente ano, o

gerente da firma H. Jor-
Reiner. 'I

querelado. em boletim que assinou em Corupá, co-

dan S. A., desta cída-
A todos 08 anívarsa-

mo Intendente Distriial, endereçado "ao povo de Co-

de.
riantes "Correio do Po- -� ,__

�"'_____________ rupá e Iereguã" chamou o queixoso de "porco ou

-Dia 17 a senhorita
vo" deseja os melhores

II IE
cachoro sem vergonha", que, por intermedio de seu

Ivone Grimm, filha do parabens, augurando- �ll[.=...=================1 _,
mandatário Paulino Pedri, direror do "Correio do PÓ-

snr. Ricardo Grimm.
lhes muitos anos de Ie

...:] �
vo" 'lhe quer sujar o nome e ainda ofende ao que-

-No dia de hoje fes-
Hz existencia.' «:

...�\

l In v t
' l;::: ::::,-, relente com os insultos de "COVARDE, rAPEA-

�ej:e::r�n�9a��\�:v�::� Casameßtos IIP ri ���� U� �ar� �n 11K " fe��eoGq��r����" � ����h����e���PJ:���r �a��
nando Krüger, velho mo- Ontem na sala das li

O
ii PROPRIETÁRIO :'A

:: da ampla publicidade, desconsiderar o que!xoso, íe-

rador residente a Estra- audiencias realisaram-se ii li

rir-lhe a integridade rnoral: ofender a reputação, o

da Nova. os seguintes casamentos.
:: :: Rua Marechal Deodoro N 158"

:: decoro, a honra de quem goza, entre seus -concída-

-Tambem aniversaria. Emilio Johann Krüger!! II
,.

::

R
::
dãos de respeitavel conceito, que, at.!11Y"tZ ds anos,

se hoje o sr. Alexandre com a senhorita Alvína ii _.� ii
li H se tem fundado em seu procedimenlO corréto, como

Koehler.
_

Bertha Steinnert. Harry ii S ii
...
:i

...
:1 S

:

...:i,..:1
chefe de familia, profissional e Presidente da Cama-

-Amanha transcorre Sjöberg com a senhorí-
ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-

ra Municipal de Iaregué do Sul. - Em face do ex-

a d.ata natalícia; do

�r'l
ta Gertrudres Gessner.

ii H SI"fO DE LUBRIFICANTE\
..

T"
posto, Otto Langhammer incidiu na sanção do arti-

Juh.o Maffezzolh,. Iuncío- Aloís Schmídt com a se-
ii
T

ii ii ii go 14 do Decreto n 24.776 de 14 de Julho de 1934;

nano da Coletoria Fede- nhorita Catarina Zateli. ii ii COMBUSTIVEL E ACE')- ii ii assim requer que, autuada e afirmada a queixa e ou-

raI. Na mesma data a !i li �ORIOS, LUBRI-

..
:1
..
:1 E '

..
:i
..
:1 vido o Ministério Público, sela 'a mesma recebida.

menina Maria Anita, fi- --

ii ii FICAÇÃO CARGA DE
prosseguindo-se ne forma da lei, e o réu afinal con-

��.D1':D�� �·.�:Korf�at Vende.se IIO II BATERIAS E CONCERTOS DE .i.1 Ni..1 �������rNJ�t������008, ��!tl'u�n�otfv��ei�a ��� ��

rene Nagel, filha do snr.
'�

PNEUS. -

exemplar do 'Correio do Povo", de 6 de março de

Oscar Nagel. Um tereno com 57 mor- �.�::::::::::::::�} �.�::::::::::::::{! 1949, que isenta' o queixoso de qualquer colaboração

-Dia 23, aniversaria- gos de terra, inclusive jou participação ne campanha daquele jornal; e, es-

se a sra. Olga Mey Fis- uma casa de moradia,
pecificando como diligencia necessária a prova da

eher, esposa do sr. G com 6 mil pés de cana e RHENr
" acusação a tomada do depoimento do querelado, Pe-

RO'dolfo Fischer. Tam- outras plantações, com

�t' �� O
de deferimento. - leragué do Sul, 20.,ge Maio de

bem Valerio da Costa, tí- gTdnde parto de mata ,1949.
- (a) Luiz de Souza. - 205·49.·20-5-49. - (co-

lho do sr. João Lucio virgem contendo boa que-
ladas duas estampilhas estaduais no valer de cr$

da Costa. da de agua. "��DEIRO�
3,00" sendo uma de taxe de saude, devidamente ínu-

J O M II Preço baratissimo.

rillsedas). - E havendo sido designado o dia 30 do

oão • ü er
corrente rnes, as 10 horas, vara ter lugar o ínterro-

Tratar com o sr. Pau
gatorio do réu e lendo o Oficial de Just.iça cei'tifi-

Dia 24 vê ",passar .

cando não haver encontrado o réo e e5tar o mesmo

maI's um anI'versarI'o de
Imo Ppdri. ausente do lugar em que reside, mandei passar o

seu nascimento o ilustre Nesta Gerflllcia.
presente edital, pelo qual chamo e cito ao dito_

OrTO LANGHAMMER para comparecer neste Juizo,
na sala das audiencjas, do Edificio do Forum, no

dia e hora supra referidos, afim de ser interrogado,
sob pena de revelia. E para que chegue a noticia a

publito, se passou o presente edital que será afixa

do no lugar de costume, as portasél do Forum, e pu
blicado pela imprefiM local. - Dado e passado nesta

cidade de Jaraguá do Sul, aos onze dias do me". de

junho de mil novecentos e quarenta e nove.

Aniversàrios

Clube Atletico Baependi

...

Eu Ney Frant>o, escrivão, o subscrevi. (assina

do) João Marcondes die Mattos. - Juiz de Direito da

Comarca. Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 11 de junho de 1949.

° Escrivão

NEY FRANCO

A ,Diretoria solicita novamente à seus Asso- •

ciados EM ATRAZO com o pagamento das men

saUdades, a fineza de liquida-las com os snrs. Co

brador e Tesoureiro do Clube.
Outrossim torna publico que, dóra avante

deverão apresentar o recibo do ultimo mez

quando assistirem jogos de futeból, para serem

contemplados com o habitual desconto sobre o

custo das entradas, a cujo desconto NÃO terão

direito os snrs. socios NAO QUITES.
'

13-6-1949 Alfredo Krause - Presidente

...........................................................

1
..

(()) §a�21(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CHA� WEllIEt KNlIN[J§JlHAl = JOllIDlfHlie

recomenda-se para hospitais, colegio'J, etc., pela sua qualidade desinfectante

: �t>-SÁ��/RCt",
.: .. .

: ESPECIALIDADE
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