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Campanha da' "má vontade"
O orgão pessedista de Joinville

-"A Noticia"- no afan de combater
a fecunda admínístração que o Dr.
João Colin está realísando em Join
vílle, vem, de ha muito, fazendo cri
tica tendenciosa contra esse adminis
trador - menos visando atingi-lo pes
soalmente - para ferir o partido
udenista que tão fragorosamente
derrotou o nereuísmo inoperante, que
deixou a Prefeitura em Dezembro
de 47 com um deficit de mais de
um milhão de cruzeiros.

Tudo é pretexto para ataques
desarrazoados e' o joinvillense que
não é pessedista tambem sorri das
catilinarias que se articulam contra
o governo municipal.

Ao aproximar-se, a época de pa
gaménto do Imposto Predial, desen
cadeou, então, o pessedismo,

.

a cam

panha da '''má vontade", pondo em
cena toda verbosidade do que é ca
paz.

Não deu ao gatilho em simples
espingardinhas ou o maiorzinho fu
zil-metralhadora, disparou as raja
das das armas automáticas e os ti
ros dos morteiros. Lançou mão de
toda gama de sua artilharia: leve,
média, pesada, ante-aérea. Desenca
deou barragens, fez tiros longinquos,
usou tiros de inquietação, emfim, a
plicou com todo saber, a técnica
que possue.

Depois de um consumo de mu

nições que es gotou seu

p.arque,
de-

I. pois de tantos dias de labor, que 0-

....c.pu:Wi? ß4lßl1-. _. aàluu'-sátio;: que não
• se recolhera ao abrigo e nem revi
dara ao ataque, continua na lide, sem
um arranhão, sem uma eíeatríz, com
o mesmo entusiasmo para o traba
lho, com a mesma férrea vontade de
engrandecer Joinville.

Agora que o pagamento do Im
posto Predial já foi feito pelos que
deviam faze-lo, de palanque, anali
saremos as consequencias e reflexos
da campanha, não sem antes repro
duzirmos as expressões, adjetivos e

frases 'bombásticas, de que lançou
mão para evitar que êsses pagamen
tos fossem feitos e privar recursos!
à admínístração que teria então de
usar a "cobrança executiva" como
meio de coagir os faltosos, medida
nem sempre simpática.

Pela "A Noticia" o pessedismo
joinvillense usa e abusa do direito
de criticar. Não podendo elogiar a

administração de seus correligioná
rios, quer no ambito estadual, quer
municipal, procura entravar a do
udenista que serve de paradigma de
como se pode e deve administrar a

.

cousa pública.
Negando ao adversário as qualí

dades e atributos que possue, o par
tidarísmo cégo pela paixão política,
diz com relação ao Imposto Predial,
em vários números de "A Notícía"i-

«Absurdo, Ilegal, Descabido, Ini
quo, Deshumano».

«Indiscriminação que atinge os

que, em Justiça o devem e os que
razoavelmente não deveriam paga-lo
nas proporções exigidas».

-População coagida e sacrifi
cada».

«O povo' que gema sob o guan
te impiedoso da legislação tributá
ria do senhor Colin, o Prefeito oni
potente e cujos ouvidos são surdos
a grita mais que justificada dos
sacrificados- .

«Tal é o critério pelo qual está
procedendo, neste clamoroso assun

to, a Prefeitura Municipal.
«Erros e abusos que representa

a lei do Imposto Predial».
e para encerrar o rõl de citações:

\ .

-Façamos Justiça ao sr. Prefei-
to Municipal dizendo que, no Ian
çamento do novo Imposto Predial,
S. S. não se ateve a preferencias
partidárias, lançou a bomba contra
gregos e troianos, sem. distinção,
sem descriminação e, infelizmente,
<sem critério». Daí porque a revol
ta é geral entre todos os que são
atingidos pela tributação».

Realmente, seria calamitoso para O presidente Eurico Gaspar Dutra, do Brasil, e o pre-
o pàrtido ud.e�iRta se houvesse'.o sidente Harry S. Truman, d?A Estados Unidos, fotografados no

me�or resqurcio de verdade nas er- Aéroporto Nacional, poucos instantes apos a chegada do esta

taçoB������� pe;Queno. tre.eho�.cda. 9i�t,a".4J·asj,lßb:º_;��1,.Wwll$.bin-&toP,..RºT Xia aérea .

penul1ima oração há um vislumbre - ----------------

de acerto, dizendo «não se ateve a

preferencias partidarias». D. Inacio de Ribeirão Preto édotado no Rio de Ja-
Fazer uma Ieí onde o partídarís- , neiro.

mo não possa exercer vingança con- Joinvile receberá dia I da tribuna pelos dois prí. É um orgão especíalítra seus adversários politicos é, de 9, festivamente a' D Ina- meiros, designou uma co- sado no ramo, que me
fato, para o pessedismo coisa es- cio de Ribeirão Preto. missão constituida do

rece ser lido pelos que
druxula, aberrante ás normas que recentemente nomeado primeiro signatário do

se interessam por essa
sempre trilhou I Imaginar uma leí Bispo Coadjutor da Dio pedido e dos srs. Max proííssão, hoje indispen-onde os tributos dos adversarlos se- cese de Joínvíle. Colin e Guilherme Urban savel, não somente nos -

jam iguais aos dos correligionários !l! A chegada está mar- para representá-la.
. _ parlamentos. no [ornalis-Santo Deus. será isso possível? cada para as 17 horas, De Jaraguá segurrao mo, mas tambem no gran-Dai a razão maior para o pes- com a presença do po- entre outras delegações de comercio.

sedismo não se conformar: a lei é' vo, associações relígio- o Prefeito Municipal, sr. Traz interessante leí
igual para todos.rlgualdade de con- sas e representantes dos Waldemar Grubba e di- tura sobre taquigrafia,díções - Igualdade de lançamento; diversos municipios sob versas autoridades. além de outras materias
pela leí, rjamais alguem poderà di- a direção espiritual da- íntcrmatívas.
zer que teve o valor locativo de seu quele bispado. É seu diretor o Snr.
imóvel majorado por ser adversário A Assembleia Legisla- Revista Taquigráfica Oscar Diniz Magalhães,
politico, industrial ou operário. tiva a requerimento dos atualmente chefe dos

- As normas politicas do pesse- deputados Artur Müller, Recebemos o numero serviços taquigráficosdismo não admitem igualdade de Biase Faraco Max Co- de Maio, da Revista Ta'

I
na Assembléia Legislatratamento mesmo em assunto tríbu- lín, Braz Alv�s e Cardo- quigráfica, orgão de di- tiva, de: Santa Catarina,

tárío, pois, habitualmente, usa o im- so da Veiga, justificado vulgaçäo da taquigrafia,
posto como meio de ameaça e coa-

ção: ou adére ou pagará imposto -------------------------------
maior. É a lei do cré ou morre. A Vi'sita do Presidente DutraMas, em Joinville o governo
municipal é udenista e a lei é uma

aos. Estados Un:idoss6, consequente, um só o critério,
para todos.

Prosseguiremos
A. B. C.

Joinville - Junho - 1949

Barros e Getulio Vargas,
é possivel que o candi
dato venha logo à tona,
líquídando o ancioso caso.

COm a chegada dos

I
da um cortar quatro... -x-

srs. Walter Jobim, Bar- o reato é com o Gene- A politica de Massa-
bosa Lima e Otavio Man- ral Eurico Dutra randuba está agitada,
gabeira, chegou a um O sr. Walter Jobim a- com a promessa feita a
pento culminante o pro- presentou um gaucho, delegação de Guarami
blema da' sucessão pre- um mineiro, um paulista, rim, de que a séde se
sidencial. .

um pernambucano e o I ria mudada para aquele
Oontereneías: umas� .a- nome de um general re- distrito.

pós outras, entre P9lid� presentante do exército. O chefe pessedista, sr,
cos, generais e o

.

Presí- Oomo vemos, o governa- Ricardo Witt, não se
dente Dutra, parece que dor gaucho fez um me- conforma, parecendo
chegaram a aprovação nu para todos os apeti- que a situação cada vez
de 'um esquema para a tes, e situou-se muito mais se agrava. Hoje
escolha. O PSD apresen- bem... deverá reunir-se o díre
tará 5 nomes e a UDN Ohegado ao Rio o sr. torio municipal udenísta
outros cinco, para.serem Milton Campos, e, ouvi- para tomar posição no
apreciados, devendo ca- dos os srs, Ademar de caso.

.

P,Q'LITICA

A 'Visita do Presidente Outra

aos Estados Unidos

.rico Gaspar Du

tra doo Brasil, a

companhado pelo
presidente Harry
S. Truman, passa
em revista a guar
da de honra, com

posta de todos os

elementos das

forças armadas

dos Estados Uni

dos, no Aéropor
to Nacional de

Washington.

O presidente Eu-
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Aceitarão os Clubes Jaraguaenses mais uma

agremiação esportiva ?

É de se pensar quase em realizar um plebisci
to, para derimir tão cruel impasse. Será que vale a

pena?

PRODUTOS DA::

proibição

Irene PeJrI, Oticial do
Registro Civil do l° Distrito
da Comarca Jaraguá 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

casal-se:

Com o presente quero
avisar as famílias de Mar
celo Dias e Joaquim Pin
sike que fica terminante
mente proibida a entra

da das mesmas na minha

propriedade, sita em Ita

pocú - Estrada Navo, com
o fim de mexer nas mi
nhas plantações e na

criação, não me respon
sabiliso pelo que possa

Edital N. 2.568, de 17-6-49 acontecer.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente em Iaragué-Alto,
filho de João Raboch e de
Elisabetha Konckel Ra
boch.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente nesfe distrito, em
Iereguà- Alto, filha de Jo
sé Steilein e de Elisabe
tha Steitein.

tl·
..· ..· ..··�·�,· ..··�··�· ..· ..

··�l�
f:Ge I0":1 comunico a distinta

fl • Jl freguezia que, acabo

t= :� I de receber uma grande
: 1 partida de sementes Ho-

Bebidas Boss Ltda,i landezas, garantidas, no

f: d vas, v. S. encontrará na

g .:.:.:; ,��B Casa Real.

E�I br�ec:�ea �:�aa���

�e
*c:::a+ Ee EM ee

e�mente Tomates frescos de Escritório Jurídico Comercial
Jundiai. _

Adfoeâeia - Cobran�as • Loteamentos - Representaçops

Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias

�Granja Agro-Pastoril - Marca: 54

Cine Teatro Marajoara, 3°. Andar, Ss. 23 á 25 •

Telegramas: ELIBRANCO

� L A G ES - Santa Catarina - B R A S I L

� t». E/i5�;�;�: ôe Camargo Branco

n Aceltamos represen,�:v:::,�o e necessitamos de n
� representenres em outras praças �
• FM Ee Ee Mc:::I* •

li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, li
"ELIXIR DE NOGUEIRA II ii moderna e primorosamente instalada do ii

l'!IDR. SADALLA A\lINI!
!l CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li
H ESTADOS DE SANTA CATA.RINA E PARANÁ H

ßlbuns para fo�ografias, li «Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"» H
capa de madeíra e de ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

couro V. S. encontrará ii .Joinville _ ii
na Casa Real. II

-
••

Gustavo Sarti

HEMORR�IDAS
E VARIZES'

Vende-se
Um balcão e pratelei

ras (usada) para negocio,
preço de ocasião, infor

mações nesta gerenciá.
EDITAL

Eis a pergunta frontal que formulo a alguns
desportistas da terra e com os quals falo acêrca da

fébre de novos clubes que se vem desenvolvendo
me nossa cidade. Não ando de panos mornos nem

rodeios, quando- realizo esta minha sondagem. Ester
ço- rne no afã de conhecer a opinião pública e os

esportistas políticos daqui, sem entretanto, me filiar

a uma ou outra corrente de ídéies., __ __
_

o

ponto de vlste que sustento pelo período de mals Jorge Eduardo Raboch e

de 11 mêses.
Ellsebetha Steilein

É por isto e por outras cousas mals, quando
acontece algo de rixa, de choque, a estas pessôas
sempre lhes é apresentada a hrsroría, versada de dois
modos. Há os prós e há os centres. Há, por assim
dizer, a dublagem, a famosa dublagem que estamos

acostumados a ver em filmes, tipo feito nos estúdios

norte-americanos. E tudo se desenvolve assim: en

quanto são apresentadas as figuras na téla, fazendo

movimentos de bôca
_ _

(provavelmente
falando o lngles] __ _ _.

ouvimos na parte
sonora o porrugues (a eterna tradução malfeita) um

não correspondendo com o outro. Existe, naquele
que produz o filme, o proposlto único de facilitar

tudo ao espectador, inclusive, poupar-lhe o cansatl- Edital N. 2.569, de 21-6-49.
vo ler das legendas. A dublagem de fllrnes é coisa

realmente agradavel quando bem feito e torna-se in

suportavel quando mal feito, o que quase sempre a

contece, visto não ser 'Possivel a precisão nos mini-

mos detalhes, etc. etc. Ele, brasileiro, solteiro,

Cousas mals ou menos assim, também, encon- lavrador, domiciliado e re

trarnos nos nossos meios esportivos. Tudo é conta- sidente neste distrito, em

do por duas formas. Ha a dublagem na politica es- Rio Ce.rro, filho de Al

portíve desta rerrá, Todos se prendem ao assunto berro t:'.�scher e de Bertha

bese, que é o esporte, mas a inrerpretação, o con- Rann f:sch�r.. .

ceita que fazem e a evolução da idéia, seguem ca- Ela, brasllelra: .S?lteIra,
rninhos os mals diversos.

- [Iavradore, domlcillada e

Acham. alguns, a medida da erecção de um re.sidente neste. distrito, no
novo clube, uma realização excelente. Julgam, mesmo, RI.o. da Luz, filha de E

que déve haver e predominar o espirito da livre lni- m!110 Hornburg e de Ade

ciativa, a liberdade tão decantada por todos nós. Mas Ia Ehlert.

haverá alguém mesmo que diga que tudo é liberda-

de, desde que não fira os lnteresses de terceiros. Edital N. 2.570, de 21-6-49.

Muito bem, a frase encérra certa dóse de verdade, Ricardo Ramthum e
isso não há duvida. Mas quem poderá dizer com

Alwine Steinke Teske
acerto e sem falseio da verdade que a creeção de

um clube, que terá duração e movimento em deter

minadas épocas do ano, poderá vir a ser obstáculo

aos formados há muito tempo e que tem existencia

.plena ,na cidade?
E o caso do Independente, ou couse que o va

lha, um conjunto de estudantes que aprenderam nos

bancos escolares e longe do convivio do lar, a man

ter-se unidos é em amizade e que pretendem conso

lidar numa agremiação, como' evocação cara de um

periodo de suas. vidas em que viveram Tuntos e que
não voltará jamais. E não andam errados, uma vez

que a livre iniciativa é louvavel, principalmente
quando delineia planos pera o engrandecirnento do

esporte e, consequentemente dando vigor e força ao

fisico. Este é um dos lados da dublagem. Edital N. 2.571, de 21-6-49.

O outro lado, feliz ou infeliz ironia, a dubla'

gern é feita pelos maiorais dos clubes da cidade,

surgindo com protestos e bravelos. alegando que o

que querem fazer é aniquilar com o esporte e, par
ticularmente com o futebol que com tanta paixão
cultivam. Pretendem, a todo custo, o monopólio dos

esportistas existentes no perimetro da crdade, vendo

angulos c1ubisticos e interesses locais, etc. etc.

E as coisas se concentram nestes termos.

Ferve, assim, ne grande caldeira das ambições,
.

desencontrada e mesquinha paixão . pelos elementos

do esporte local.
.

Com quem estará a razão? Com os clubes le

galmente existindo ou com aqueles..que querem con

verter num clube, uuie pleiade de jovens que sea ta

ral11 durante muitos anos nos bancos escolares jun
tos.

.

CONHECIDO HÁ 71 ANOS

Ele, brasileiro, solteiro, I VENDE·SE EM TÔOA PARTE.

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garibaldí, filho deWilhelm
ßorchardt e de Alma Bor
chardt.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domlclllada e

residente ueste distrito. em
Garibaldi, filha de Emilio ��������(��.��®í@)
Carlos Guilherme Klabun- �\8I:\!:9'81.�'8I;\!:9I8';\!:9\81;�\SI;�I8I;\.�\8I;�\SJ:�'8I:\!:9'81H� • (§)�

de e de Maria Horongozo r@ Tossef Asma,' Brönquite, Rouquidão, e Resfriados �
Klabunde. � ®2

E para que chegue ao co- @ 1[10DAS AS MOLE§TIAS DO ßPHRnH� R(�PIHßIÓRm @
nhecimento de todos, mandei � do ®2
passar o presente <>ditaI que:.

• Encontram alivio imediato com Cl uso

@j
será publicaJ� pela impren�! 1 n C O m p á r a v e !

�sa e em cartono ond� sera � .

���u;,�., ��;�n'����:�'::alg;a��i:; I Pl!ilofal dI! Hngieß Pl!loIl!nll!· ;
!'

I R G O
J� IIlts legm @) .

@
· 'I IRENE PEDRI,oticíal ê> O PEITORALMAIS t::ONHEt::IDO NO BRASIL �
• ,_

lt®@l®@l®@)..@�@i.@)@;.@@j.@@;@@i®@i®@}.@@t®@;a

insônia, palpitações, depres
são moral, agitação, angús
tia. Maravat acalma a irrita-

1TJlJlAl1Ul�trTl c1Jl Alp Ir"] � t"dJl Altn\� I
ção,elimina o desassossêgoe

11 W � llem W�_ \lJcru.ll��W IU!..J>
•

as �rises !lerv<lsos e dolorosas.
. (G(())§c]ffi Krm21(())§ §o Ao' " �

k'
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-_:lf?r IJlSnilßLZ1*cb'lC.f!i_ Calmant. do, nervos

Helmuth Fischer e

Alzira Hornburg

Ele, brasileiro, viúvo, la
vrador, domiciliado e re

sidente neste disirito, á
estrada lrapocú, filho de
Oito Ramthum e de Lulza
ßertha Achteberg Ram
rhurn
Ela, brasileira, viúva do

méstica, domiciliad..a e re

sidente neste distrito, á es

trada ltepocú, filha de Gul
lherme Steinke e de Ber
tha ôteínke.

Arno Borcherdt e

Erica Klabunde

Hemo·Virtus

De ordem do Sr,
Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul
torno público que
durante o corrente

mês de Junho ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Oo
rupä, o Imposto

TEIlRITORIAL
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobra o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
2 de 6 de 1949.

F. VOSGERAU

Sementes novas de todas

qualidades está a sua dís
posição na Casa Real

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Bmpregado com êIito DO:

Tosses'
Resfriados

Bronquites
Escrofulos.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

.

" -', I
�

,A' S I F I L I S
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PER'GOSA PARA A FA.

MiLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUX'LlAR NO TRATA.

MENTO DÊSSE GRANDE FLAGELO
USE O

Tesoureiro

REUMATISMO

ESCRÓFU LA'S
ESPINHAS
FisTULAS
O'L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

anos f DEMAIS

AfECCOES DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

CASA' TOB I'A'SI
A QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

'

,

A qUE SÖ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

• 'A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA ...

-----------------------------------,-------------------------
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Teremos hoje no campo do Baependí o prélio entre "aquele e o D. Pedro de Corupá. Em luta pois, campeão e ultimo colocado'•

Naturalmente o clube de Oorupá quererá roubar o titulo de campeão leader invicto, que o Baependi conquistou merecidamente.

0- [orr�io· do PODO DOI flPOrl�11
Direção: de EGON EHMK.:.!

Para Doces
e Bolos

Usem pratos de papelão.
São praticos e .hlglenlcc a
Encontram-ee na

Soe. Grafica Avenida LIda.
Av. Getulio- Vargas, 350

Ainda doíningo ultimo o novo quadro de Nho
nho empatou com o Oaxias em Joinvile, quando o

resultado final foi 4 a 4. Sabemos que o Atlético
acha-se numa forma verdadeiramente extraordina
ria. Um conjunto preparado até o extremo, contan
do com jogadores de renome, entre os diversos
centros desportivos de Santa Catarina.

Espera-se que o festival "monstro" do Acarai
alcance o maior exito possivel, brindando os nos

sos desportistas, com o mais belo que hà em ma

teria de futebol. No campo haverá churrascada,
bebidas "quevé o principal," doces etc ...

MAIS UMA VITORIA DO LEADER INVICTO
O Baependí está continuando sua jornada gloriosa - Derrotada o Acaraí por 3 a 2-

A reação dos rubros veio tarde -- Demais detalhes sobre a pugna
/'
O leeder invicto, está continuando sua jornada

gloriosa desta vez abatendo os colorados pela con

tagem de tres a dois. Com esta grande vitoria o

Beependi já levou pera a rua Abdon Batista, o ti
tulo de campeão triangular de futebol. Domingo os
azurras terão que enfrentar o D. Pedro, como encer
ramento do campeonato, mas, vença ou perca o ti
tulo maximo, não maís salré de suas mãos. Grande
foi o numero de aficionados do bel esporte, que.as
sistlu o prélio de domingo ultimo, isso bem dernons
rrando CI arrecadação. Mil e alguns' quebrados de
renda. Pelo numero de asslstentes o cálculo feito,
indicava que o total seria pare lá da casa dos mil
e duzentos cruzeiros. Mas como existem muitos pu
ladores de cerca, a arrecadação não chegou a ser
esta. De fato Acaref e Baependí foram dignos da
quela esslsrencle, pois o classíco nos apresentou
muito de atrativo e foi um jogo todo especial. O
ßaependl no principio realizou uns ataques cerrados, Quadros e graus dosporém nunca conseguia, com que seus forwards fos- -

d
'

sem além da grande área. Mais tarde a peleja come-
' ,Ioga ores

C'" ...11=!i=!=Í;!!I=II=!�i=::=I:=IIi!i!E!I=!I=!l1BlJ
çou a ser bem dtspurade por arnbos os lados, quan- Baependi-Olasio 9, Lucíndo 7,5 e Otacilio 10, Cle- mF b (S

_'
Malárias Ido a pratica do jogo pesado e recursos iliticos, fo- cio 9, ßaloquinho 9,5 'e Nunes 7,5. I}. alter 8. Eti 9, I':' I"J r"'s ezoes'l dismo

'

-,'iiram postos em uso. Um primeir? .half-time ch :io de, Manke 8,5. Justino 9, e Oswaldinho 7 depois Tyro- II � � .M 1 v��a uT�emedeira .Yfaltas, hands, roques e t c ... O JUIZ teve espinhosa ne 8.

-1'.1.""-.
a e ,

..I.atuação neste primeiro tempo de jogo, com isso vin Acarai _ Arno 9, Levinos 9,5 e Albano 8, Euge-
- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -

do a preludlcar o Baependi e mais tarde os dois de- nio 9, Orestes 7,5 e' Glrola 8. Jorge 9, Amando 8,5. ,'ii " Capsulas Antisesonicas I�gladiantes. Com o decorrer dos minutos vimos o al- Maba 9, Bona 8 e Rolando 7,5. II
vl-anls predominando acentuadamente, cousa que 10- I'.il_'" I-go invertiu, quando o Acerat foi senhor da cancha. Arbitragem - O cotejo entre Acara! e Baependi II M inancora ....Aos 15 m. de jogo Jorge abriu a contagem pera o foi dirigido pelo enviado especlal da L. J. D. �. S. '-II' B F' Ibando vermelho, colocando em delirio li esslsrencle cumpriu atuação regular. Pelo que falamos acima =,

Em Todas as. oas armacias
...

do Acaraí. O Baependi, desta vez procurando o em- está tudo esclarecido e O. K. �I É um produto dos Laboratorios MINANOORA Ipare a todo custo, não o conseguia devido ao seu

1"1'" 'OPreliminar - Os asplrantes do Baependi baquea- SO'ataque, que apenas com dois elementos não podia -,Toinville - ta. atarma-
.. _produzir o que seus fans esperavam. Etí perdendo

ram pela contagem de quatro li dois, numa peleja r=I!=:i=:il!i=i!!i!il!I!=;�=!�i!i!il!:!=:�miii5:!!I!!!!m!!i!iE!bem disputada. Marcaram para o Acerat Mengardatentos certos e Mauke, um tanto vigiado pelo seu ) B I B dicompanheiro edversarlo, não ia além da grande erea (2 Cardoso e erte e pare o aepen I marcou

II IEe sempre arrematando por cima da balisa. Agora ví-
Paiva. -.-,.III'�=...================.... =-mos Mabe completamente só, e que na hora do chu Renda - Boa foi a arrecadação que passou pe-.. l. ..... .. ...

�o�r·ld;OIB���e�d�.don����e ����b:�d3. ��rei:�ro� :�:�:����ri�:u!�r��'ádiO do ruo Mor. Deodoro. Mil rfpll l�o��luo Kar�t�n irK 11sem perd!l de tempo colocou li numero 5 no fundo ..

:!

P1ITD-!ll)RI��Al!i]Il.- HA iidas redes de Arno. Estava empatada li peleja, quan- O A '

t' g I' d m grand ::

.IiI.õlo'1;Uil'..õL.IU4.1i1..I'l.. "UI'
:: ::do com alguns lances emocionantes terminava o pri- earai es a or an san o u e

O !! H ii
meiro período de disputada luta, como já falamos. íestíval para .0

.

dia 3 de Julho. II Rua Marechal Deodoro, N. 158 H R H::�:ooC��c::i�r:e;Su;�r��n�:'I��a:uadros voltaram a

Sim, um grallde festival e que a anos não vi-

S 1::.1::. II s IIDissemos maior espirito i mos em nossas praças desportivas. Pelo que se vê. SECÇÃO DE LAVAGEM, OEPO-de luta, porque 'para o inicio da primeira fase o Bae� os f:>stejos serão «bigs», pois nada m�nos de 10
:: ::·:.i C T S

l
•••
:i
••
:l.i••••••: T :

..:I::!pendi entrou em campo mgio indeciso Por outro lado clubes estarão naquele estádio, para oferecerem- SITO DE LUBRIFI AN E ,
o Acarai com aquele complexo que Iodos nos despor- nos os melhores espetaculos esportivos. A sensação liT li COMBUSTIVEL E ACES-

t���a�f����������n��A���d�s��nU��u af:r��aA ��t� a� ��g����e,r:h�ml�o:�e����<?,��:rád� ����!�r��b�O� 2 H !l SaRIOS, LUBRI- !! E H
tura entra Tyrone em lugar de Oswaldinho. Um pre- tletico de São Francisco, ainda não sendo certa a li

O
li FlCAÇÃü CARGA 'DE i.·I.N ;.. 1.:lio completamente falado, de sucesso, falhou, em vir- sua villda. O programa já está composto e será ii !l BATERIAS E CONCERTOS DE:: :: Ei iitude de nem faltarem expulsões e invasão de campo. assim apresentado. '. .!�.I..:.::::::::::::::::.i••:.i PNEUS. ii iiO árbitro Armandus Cardoso expulsou Justino As 8,30 d!l manhã o Jogo entre Bancarios vs, \.�::::::::::::::�!e Amando, os dois in-siders que quando disputavam Imprensa·Rádio, que será em renhida revan-

uma jogada, não dominaram seus nervos, quando che, os quais disputarão uma taça de 45 cm. de-
l1li1.*===::1*1-===:::::1111*-===-*.1-====- ••===.*.1'=vimos bofetadas de todos os lados. Uma parte de altura e gentilmente ofertada nela S. D. Acarai.

� �
...

apreciadores invadiu o gramado, um para defender As 10 horas Casados do Acarai vs. Oasados do MUD A 5o jogador, outro para proteger o juiz e o ierceiro As 10 hOl'as Casados do Acaraj vS. Oasados do .

para discutir. Tudo acabou bem e o match prosse- Baependí, em disputa de um barril de chopp. As }' R U T I F E RA S E O R N A II E N T A I Sguiu como si não tivesse acontecido algo. Bola com 12 horas Oaçulinha VB. Marabá, um jogo estre os'

�
o Baependi ,que coloca-se ao ataque, quando Buge- futuros cracks dfl péb01 de Jaraguá. As 15 horas

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-nio sem neçessidade, segurou a esfera com a mão, jogarão aspirantes do Acaraí vs aspirantes do ras, Jaboticabeiras, etc. _ Roseira.s, Dahlias,dando ensejo para que Manke cobrasse o hands- Baependí em disputa de uma rira taça. tambem

�
C '1' C'f Pl' tO ame las, om eras, a meIras, e c., etcpenalty. centro·avante o fez com precisão, man- ofertada pelo Acaraí.·

dando o couro no angulo, sem que Arno pudesse As 15 horas. Ainda não está acentada a vin- Pf.�am Catalogo Ilustrado

�fazer a defeza, mesmo qu� o tentasse. Com 2 a 1 no da do Atlético de S. Francisco, mas tudo indicamarcador o Acarai procurou igualar a contagem, que será o quadro francisqu�nse que enfrentarà LEOPOLDO SEIDEL ....... Corupáquando Rolando infelismente, perdeu um tento certo, i os diabos vermelhos. •••==••I••===:I*II.-====-••-====--===::::ai

Jorge estava a vencendo, progredindo no terreno e
eis que surge o empate. O extrema colocado a altu
ra da marcação do penalty, chutou com acerto, ven
cendo a vigilancia do guardião alvl-enll, Equilibrio
é o que começavarnos a ver, quando tanto, rúbros
como azurras procuravam marcar., Quem fizesse o
terceiro goal seria o vencedor, uma vez que faltavam
poucos minutos para o térmíno da contenda. E este
goal coube a Mauke que deu o triunfo ao Baependí.
Desta feita o quadro da rua Abdon Batista, laureou
se com categoria, merecidamente conquistando o ti
tulu de campeão, repetindo o grande feito de 1946.
Aqui vão os parebene ao C A. Baependí, pela brl
lhenre conquista do titulo maximo. Por outro lado felici
tamos o Acaraí, pela soberda conduta que leve nes
te torneio e principalmente nesta porfia de domingo,
perdendo com méritos acima de tudo.

:1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::::::::�i
li v. S. já possue seguro de acidente pessoal??? l!
H Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã H
H poderá ser tarde demals t t • . • ii
!l Preencha o coupon abaixo e peça informações H
ii sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER H
H (Seguros em Geral) C. Posial,67 - Jaraguá do Sul. li
ii

.

H

Residencia

. _-_ .. _--_ .. -. __ ._----_ .. _---_ .

:: Ocupações assessorl .
"""'" "" , ii

L"�,,,���,,;;;,,;.�;;;;�;;:��;�"";:,";,;;;,;;�;;�;,��;=J

JARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N 368
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Pmfeitura Muni�mal ne Jara�uá no �ull rmnAllUA No 15 ae 15 de

, REQUER IMENTOS DEsr f\CHf\DOS
JJ1Ull11lll1l0 (à[e 1941-90

598- Oscar Bodenberg-bras. trens]. írnp, terre-
O Sr. Prefeito Municipal de Ieragué do Sul.

no sito a estrada Ribeirão Aurora, vendido a Carlos resolyeu:
Petter. Idem

599- Alvaro loão Bertoli-bras. transf. írnp. ter
reno sito a estrada Retorcida, adquirido de Alberto

Arnaldo Bertoli. Idem
600- Silvestre Stofnski-bras. trens]. imp. sobre

lavandaria, vendida a Angelo ßenerta. Idem

601- Riziere Cristofolini-bras. transf. lrnp ter

reno sito a estrada Ribeirão Cavalo, vendido a Ora

vlo Cristofolini. Idem
602- Demefrio Malockl-bras, transf. imp. sobre

comercio de Acessortoe de bicicleta. Idem

603- Erwino Mans�e-bras. transf. ímp. terreno
sito a estrada Irepocú Hansa, vendido Alvino Flohr.

Idem
604- Leopoldo Klein-bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Tifa Martins, vendido a Francisco

Klein, Idem
605- Leesmann & Cia .•firma bras. baixa imp.

sobre caminhão de carga, vendido pera fora do Mu

nicipio. Idem
606- Henrique Lessmarm-bras baixa imp. so-

bre fábrica de conservas de frutas, sita a estrada O Sr. Prefeito Municipal de leragué do Sul,

Itepocuzlnho. Idem
-

resolve:
607- Matilde C. Bellock bras. transf. írnp. ter

reno sito a rua Presidente Epitacio Pessoa, vendido

a Paulo Sohn. Idem
� RENATO PRADI, complementarista pera na es- CASA DAS TINTAS I

608- Jacinto ôeielll-bres. transf. imp. terreno cola isolada "19 de Abril" de Iaragud Esquerdo,
sito a estrada Garibaldi, vendido a Artur Tafner. nesre Municipio, substituir Olinda Pradi Chiodini, MAIS ANTIGA CASAÁDE JOINVILLE,

CO M A SUA II'ILIAL I
Idem enquanto durar a licença concedida a mesma, per-

EM JARAGU DO SUL A RUA MARECHAL

609 Edwin Grossklags-bras. requer lançamen
FLORINO PEIXOTO, 54-58

.

cebendo a gratificação consignada em Lei. (SOBRADO OITO WAGt.jER)

to irnp. para seu nome terreno sito a rua Angelo
Piazera, lançado em nome de sua esposa Cecilia E. C O M UNIQUE - S E

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo-

Grossklags. Idem
veis, Maquinas, Caminhões, Automove ís

etc,-

610- Hugo Eggert-bras. baixa irnp. sobre a-
As)- Waldemar Grubba Tintas a Oleo, e em P6, Alvaiade, Gesso, Zarcão,

f b d h
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina I

çougue e a rica e ban a, sita a Estr. Irepocu Han- Prefeito Municipal pera fingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

sa. Idem .

614- Ewaldo Krueger-bras, transf. írnp. enge-

ra el Oleo pare Soalho, Massa para janela.

:�: :��:t::::d�i;:�������;q"!i���.���;:r;���� rrllj::::::;::;:::::::::::::;�::;::;:::;:'::::\'�I'::!l 1,....iiiiõiõiôiiiiiiõ_M_A_T_t_I�_ZE_:R_R_;_�...�_�_M_P�_i;...�_i�...�_�D...8!_8...T....I;_T_A....J�iioiii_nv_il_le_,iôiiiiiiõ___
Gerffin. Idem II H

.f1�
-

LUi� sGhlac�ia�k-brasci yans'fA_imp. terre- .1.1
DE JOSÊ ISIDORO (;OPI

:1:1 r?::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�1

kno dSJ °f aldestra a ueraiu a, Yen i o a nita Ben- Ponto de Almoço (I Jantar i:.·':.! Of Ii C I' na M ecan '1 ca i::·:.:i:::.i
en or. em

:: Da-sé pensão para os moços servem-se
::

618- Rodolfo Fischer- bras, Licença estebete- !!
-

marmitas.
II

cer se com Bar e Sorveteria a rua Mal. Deodoro da IH I II
DE ii

Fonseca. Idem li Deposito de lenha picada ii
.... Oã O W ies t" ii

622- Alfredo G. Mundstok-bras, transt . imp. li Entrega-se a Domicilio.

.

RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103

terreno sito a estrada Isabel, adquirido de Francisco ii
Neumann Sobrtnho.-Idem ii Rua Mal. Deodoro da fonseca, 183 - Telefone, 23

621 - Reinoldo Kohls-bras. transf. imp. terreno li JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina I

sito a estrada Bompland, adquirido de Frieda Fran- ::::�:''''''''''''''''''''''''''''''''P _ ::: r{:..

kowiak. Idem
_

.

620- Carlos Kohls bras. transf.
-

imp. terreno

sito a estrada Bompland, adquirido de Germano

Kohls. Idem
619- Waldernar Kohls-bras. transf. Imp. terreno

sito a estrada Bornpland, adquirido de Carlos Kohls.

Idem
635 - Arquimedes Dantas-bras. requer informar

pl certidão, quals oe prédios, localização e nvs. res-
.

pecrlvos, de propriedade de Walter Hertel, lançados
nesta Repartição. Ao Sr Contador Municipal pare

informar por certidão.
,

656- Comunidade Evangélica Luterana-licença
construir Igreja na localidade de ltapocuzlnho Alto.
Como requer

638- Maximiliano Baggio-bras. licença estebe

lecer-se com linha de onlbus de Corupá a jaraguá
do Sul e menífestar-se vt certidão da coveniencla e

utilidade da referida linha. Conceda-se a licença e

certifique-se por certidão., .

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 2 de junho de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretario

EMPREGADOS·

.

Firma comercial Atacadísta no ramo de Fer

ragens, Louças Vidros e Armarinhos,
Precisa de 1 Balconista com prática no ra-mo.

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

Dr. Waldemiro Mazurec�8n
eas. 81 SaUBI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-o;urtas
• Indutotermia - Bisturi-eletrico • Electro.cauterização

• Raios Intra.vermelhos e azuis.

CONCEDER LICENÇA:

COLONISACãO
,

Vendern-ee boas terras de cultura, Fazenda ôta.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, agua." e estradas boas. Preço Cr$

800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se

consideravel desconto. Vende-se tambem a longo
preso. Tratar com o proprlerarlo sr. Chisfiano Iustus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

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

jaraguá do Snl.
De acordo com o Art. 168 da Lei ns. 249, de

Ianelro de 1949.
A OLINDA PRÁDI CHIODINI, professora com

plementarista, padrão "I" ao Quadro-Único do Mu

nicipio, com exercicio na escola isolada munlclpal
"19 de Abri)" de jaraguá esquerdo, neste Municipio,
de 90 dlas, a contar desta data, com vencimento in

tegral.

-------------------�.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIßA MINANCORA
C O-M UNI QUE - S E Vermitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!

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

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

i emedios
.

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIBA

,

MINANCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

jOINVILLE -

As)- Waldemar Grubba

Prefeito Municipal

PORTARIA N. 16 de 15 de

Junho do 1949.

c ESIGNAR:

Está eqtIipada com um modernissimo aparelha-
mento de solua eletrica, oxigenio, aluminio,

ii antimonio etc. ii

ii Especialisada em reformas de il

ii eutomovels e caminhões. II
ii Serviço rápido e garantido. ii
\.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!�..:I Escritorio de Contabilidade

DE IRINEU PETERS

Jaraguá do Sul- Rua M�l. Deodoro, 319 - S. Catarina
..........u ••••••••••••

•

..

.... ,

.

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

.............................................................. , �
.

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
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 - "Cia. de Seguros Gerals do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS. INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-

Direto MédÍco d o Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

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

................................................................................................
' ......••..•..........•....

o r
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I» = I I
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N
co CD Q..I» -s O Dantas,_, � Dr. ArquimedesI» Cl.. ('I>

tItl 0"0
I»

s:: !J t"')�, J:O CD
r::n Õ o <= A•••GA••Q.. J:O r:n O'

o

IJIIJ�
I» a"O

w. CD, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

e. .0 o '"='
,..g !J .... I I
�� ,_, I»I o

c� s:: ....� "O ('I>I
.

CD I»

.'8 r:n .....

Clinica de Olhos, . OUUi�8=, noriz, fiorlßulo• r:n ......

ew. �.
� c� ...

o
I»

I»
... .�

rJl Dr. Arftlinio Tavawes
.. s

.....

a .� c'
Vl Pofessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educaçõo de Florianó,alis

I» .,..1» er
Ex.Chefe lilas serviços clinicas e clrul'glcos da especialidade no

.... c.. Hospital de Caridade de Florlan6polls,

� r:n CD

I» Assistente do professor David Sansan. no R.lo de Janeiro.
,_, 0- N

S' s;:I) Ex.lnterno por. concurso, d6 Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

I» ::s (/.I ....
s;:I) CD �

3 ......
formado pela faculdade de Medicina da

<=
Universidade do Rio de Janeiro

BLUMENAU STA. CATARINA

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Na· Prisão de Ventre

e ndS molestids do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vomitos,
Pes a d e I o 5 , I n dis g e.s tõ e 5,

Coi icas do Fi gado.
Gazes, Digestões Penosas,
Dôres .no Esfomago, Mao

Halito, Retenção de Bilis.
, -

Vende-se em toda parte .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Atletico BaependiCamara Municipal
Ata da reunião Ordinária de

7 Junho do 1949
A Diretoria solicita novamente à seus Asso

ciados EM ATRAZO com o pagamento das men

salidades, 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 dás entradas, a cujo desconto NAO terão
direito os snrs. socios NAO QUITES.

13-6-1949 Alfredo Krause - Presidente

(ASTISIA RO HOMEM E NA MULHER)
A quem solicitar, será enviado pelo correio a �

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA: (,

«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diétlco.

Junte ao pedido Cr$ 10,00 pera as despezas
dtriglndo-se a F. S. NEVES. (�

Caixa Postal, 2398�rita;�����iJj

I�!j��:�i� .La Zf�::.� is
-------

_

� AveD. GetuUo Vargas, 79 Bua Domingos da Rova s/n (.ure seus males e poupe seu

�JlRA&UÁ DO SUL -1- SAlTA mUllA ;��;Ä�I:mp;;V� � �omer�ial LIda.
I Fabrica e Beneficiamento de Moveis �

Esp,elhos e. Vidros para Janelas e Outros Fins. �

I
a que dispõe de maior sortimen-

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans, to na praça e oferece seus arti

Colchões e Êstl'ados para Camas, Etc. gos á prêços vantajosos.

Executa-se serviços de estofamentos em:

I
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

.Ié trolios, onibus, automoveis etc.
.•.

!:!::�����

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO·
MOVEIS.

de BOBEB:rO M. HOBST
Escrituração Mercan·
til· Contabilidade .

Registo de Firmas •

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturali·

sações • Cobranças·
Serviços Comerciais

em geral.

P A R A ·f E R r oAS,
E,CZEMAS,
INfl�MAÇÔES,
COCCIRAS,
F�aEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

a. ,....

NUNCR EXISTIU IGURL

r'As�i���'�;�g��f:::,l
:: MECANICA AUTORIZADO ii

- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U 4 DO SUL -

Posto de Gasolina • Depósito de Lubrificantes
- Lavagem • Lubrificação - Carga de Acumu

ladores e Consêrto de Pneus.

Esta oficina está instalada em condições
pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou

reforma em seu automóvel ou caminhão, bem
cerno retificação de motores etc...

Todos os serviços são executados com

esmero, por competentes profissionais e a pre
ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé
trica e oxigênio.

Aos sete dias do mês de Junho do ano de mil
novecentos e quarente e nóve, pelas quinze e

-

meia
horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura
Municipal de Iereguä do 'Sul, reunidos os vereado
res: Arquimedes Dantas, Luiz Maes, Max Thieme
Junior, Carlos Rutzen, Willy Germano Gessner, Fre
derico Curt Alberto Vasel, Albrecht Gurnz, Oravíeno
Ttssl, João Lucio da Costa e Luiz de Souza. Haven
do número legal, foi pelo sr. Presidente declarada
aberta a sessão, ordenando ao sr. 2°. Secretário que

pro�ede5se a leitura da.Ata da reunião de 30 d� '11'11Eiiii!iilliiii!5!liEiiE!i!Eii!!l!iii!E!!IIE!!IIIIIE!iI!I!IIEi�il"lE!!!il!!!!!_tE!!:MaIO p. p., o que depois M feito foi submetido a Idiscussão e subsequente aprovação, o que foi feito DI: A t e n ç ã o I
sem emenda, pelo que fOI essma pela Mesa. Em se- II _. IIguida, pessou-se ao expedíente que constou de: Of. I:d. , ..R
64/49 enviado ao sr. Prefeito; telegrama enviado ao _g Reabriu a Casa de Saude e Maternidade �1
�. Pio de. Freitas, Bisp.o. de I?invill�; te�e�rama en- III Dr. Kiefer sob a direção do iiivlado a.o Revdmo. Ir�ao !'1a�lo. Crlstovão; telegra- .

• •• • • III

1fi"'ttJf'A���i1JfJ!.�tIJJ!����:;;rid�e��bi��' ��lzD�.�i�lr3��OFte�:!tae !��;�;�a� I�I·II Dr. franCisco AntoolO PlCclOm II f �' fi f rr m"� ta� ��r'I��la�recebido do Revdmo. lrrnão Mario Orlerovão. Alnda III a r Ina n Danna hora destinada ao expediente, foi lido um reque- jij MÉDICO !I, • LI ti LI •

rim�nto de di.ver�os comer�iantes do distrito de. C�- I - Formado pela Faculdade de Medicina da

It, ,rupa, no. sentido de que seJa. suspensa, nesse distri- .,. Universidade de São Paulo... D E
to, a LeI N. 39 de 24 de MaIO do corrente ano; e III II PEDRO BENGELforam lidos ainda, dois pareceres. Logo após, o sr. _. x-semi-interno do. H.ospit!ll das. Clinicas e anta Casa de .

Presidente ce�e� a palavra, a quem dela quizesse II '

Mlserlcordia de Sao Paulo I t
Estrada Jaraguà Esquerdo

ifazer uso, SOltCltOU e obteve-a o vereador, Arqutme-I" CLINICA GERAL-CIRURGIA

1-1'1
JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

des Dantas, que sotlcltou da Casa que fosse consi_. s'
-'

gnado em ata um voto de pezar pelo falecimento do ... Partos » Doenças.de Senhorl!.s, Hom�ns - Molé�tias inte�na Esecura-se qualquer serviço de ferramentas

J
'

M M'"II id d' o J h
. III e externas: Pulmoes . Ccraçao - Estômago - Fígado - Rins

I agrícolas pera uso de lavouras como'

J
sr. ose • u er, ocorn o la 1 .

�e .. un o p..p., .,. Doenças nervosas. Sífilis· Doenças venereas » Doenças da
_

J .'
• •

bem

com.o
que fosse telegrafado a férnilia do extín- III péle em geral, Alergia (asma, etc.). Tratamentos mOde.rnos. II Ma.chados.

Enchades FOices etc.
.

to; em seguida, pediu e obteve a palavra o vereador !� . Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido.
João Luci<! da Costa,.manif�stando o apoio da, ban- III ESPCIALISTA _EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. IH tJIfft�"iSfI!.���;!lIt-cada udenlsta, ao pedido acrme, e apresentou a Ca-

I"
GUARAMIRIM _ :_: SANTA CATARINA III lifiII

sa uma indicação no sentido de que a mêse, depois, m --------------------de consultado o plenarlo, entre em entendimento com iii ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA III
--------------------!i

que� de direito para pedir seja subordinado a .Co- Igl!ili!!!III!E!!!=mi!E�!!=illiiii!EmEEI!!Eii!!!ii!!lilli!liii!i!i!_II_!E!!im II Dr. fien,ato "W"aIter ii
letorte Federal de Iaregué do Sul, todos os hehlten- II li

!! MÉDICO ii
tes do municio de Messerandube; logo epos, pediu li ::

e obteve a palavra o vereador Willy Germano Gess- II/cIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA !I
ner, o qual em nome do P. R. P., se sollderlsou com .--------1] ii om cursos de Aaperfeiçoamento no ii
a indicação verbal do vereador Arquimedes Dantas "' ii Rio de janeíro > São Paulo e Buenos Aires. ii
e indicação, apresentada pelo vereador João Lucio C L I C H E S ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
da Costa. Logo após, Iol pedido urgencia na vote- ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ção, das indicações acima referidas, o que depois de

DO' H Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. H
consultado o plenerlo, foi por todos aprovado. Sen- PARA TO OS .S FINS!.! ii TELEFONE N. 3 ii
do por unanimidade aprovada a indicação do verea-.I C L I CRRRIA P R O P R I A ii J�raguá do Sul

.

- Sta. Catarina H
dor Arquimedes Dantas e aprovada por unenlmlda- Desenhista especializado em propegan.a

u
.. •

de a indicação apresentada pelo vereador João Lu-

'I
Atendemos pedidos do Interior

cio da Costa. Em seguida, peseou-se a Ordem do Velex Propagadora
Dia, que constou de:- ficando decedldc, tirar copias, Publicidade em Rádio - Jornais _
aos srs. vereadores, antes da discussão, dos parece- Revistas - Folhetos
res, respetivamente da Comissão de Legislação e

Iustíçe, relativo ao requerimento da Agro Industrlal IDr. Murici, 1.009 - Cx. Postal, 1.775

Retorcida Lrda., e parecer da Comissão de Finanças, C U R I T I B A
referente ao requerimento do Clne Ideal, Logo apos, []1.. I=:1foi solicitada urgencia para o requerimento dos co- rl.------- 1-

mercíentes de Corupá, o que foi aceito; em discus
são, falou o vereador João Lucio da Costa, no sen

tido de que seja consultada a Intendencia de Coru
pá, si os signatários são comerciantes e si são a

maioria. Nada mals havendo a tratar, o sr. Preslden
te, designou a Ordem do Dia, pera a sessão de se

gunda-feira proxima ou seja día 13 do corrente e que
constará da discussão dos requerimentos da: Agro
Industrial Retorcida Ltda., Cine Ideal, Alberto Rahn
e requerimento dos cemerciantes de Corupá. Findo
o que o snr, Presidente, declarou encerrada a sessão,
na qual faltou o vereador Augusto ôartl.

(ess] Luiz de Souza, João Lucio da
()taviano Tlsal.

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

. É indispeo.&yel
o use do

IODOLINO
DE ORH

@�@l®@!®@1®Y@)1@)@)Y@)r®@)Y@)@@)'f@)�
C@ Adolf Herme Schultze �
�

,

MARCENARIA EM GERAL �
@ Oferece móveis "CIMO" de tädos os tipos da �
® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

I�
Mantem um

..
estoque �ermant:ote de tod�s os tipos. •

... de MObilIaS, especialmente para escnfc,fio.

� INSTALAÇÕES COMPtETAS DE: �
� Dormitorios, Salas de Taotar @
t'® Cópas,. Escrit.Jrbs, Moveis rusticos e outros. �
® MOVEIS AVULSOS COMO:

. �
®) Cadeiras

�ß:: Poltronas tixas e giratorias .

� Mesinhas de centro e para radio
� E entre muitos antros. a �
� Caixa Registradora marca "RECORD" �
®) Afamada pela sua eticiencia, substitu �
� iod<? as Caixas Registradoras de t:r\\

elevado custo.··----- - -
�

t§); Toda a �ercadoria á pronta Entrega@)
RUA RIO' BRACO, 964 - TELEFONE, 73 I. .. . .

Jaraguá do Sul Sta. Catarina

�t®�@1�@i.®@.��®i.®@l�@ü.®@l�@1
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Hoje terá inicio oTorneio I nitium na capital da República. Todo's'os clubes cariocas tomarão parte neste sensB:cional torneio

Antes do referido, baile
e demais solenidades de
verão realízáe-se dois jo
gos de baské;'f com for
tes conjuntos de Joínví
Ie.
Durante o mes de A

gosto haverá uma bem
organísada festa esporti
va, igual as realisadas
em anos passados, oca

sião em que serão es-

treadas as novas camí

Jairo Calado versos animais desgar- do Bar Orion e agente A tenç a-o - Pelas Sociedades sas do quadro titular.

rados da tropa, atrope- nesta cidade do jornal "O Para o dia 7 de setem-

De passagem, esteve laram não sómente adul- Estado de São Paulo". Foi entregue por enga- Pelo que nos foi dado bro, dia da Patria, estão

em Jaraguá do Sul, o sr. tos, como alunos que -Dia 2 a sra. Alvina no a um senher desce- saber pelo snr. Presíden- previstas diversas corri

Jairo Calado, nosso brí- iam para as aulas, um Schvoedller, professora em nhecido, um saco corn te do Clube Atletico das de bicicletas, com

Ihante colega diretor da dos quais escapou de Estrada Itepocu-Hanse. 2 couros de lontra, Pedi- Baependi, cogita esta so- inicio de manhã.

«A Gazeta», diário 'que ser apanhado por um A todos os aniversario mos o obsequio devolver ciedade da organização A tarde deverá reáli

se publica na Capital do zebü por ter a presença antes as felicitações do o mesmo ao proprietario duma série de competi- sar-se um encontro de

Estado. de espirito de esgueirar- «Correio do Povo» do Bar Ferroviario. ções e diversões para o futeból com o esquadrão
Ao Sr. Calado, que se entre o vão de uma

Nacimento Procool p'
proximo semestre. do Acaraí, em disputa

tambem é vereador da porta de uma casa. rocopio ereira. Em Julho serão realí- da "taça 7 de setembro"

Camara Municipal· de Estes animais não po- Com o advento de um zados diversos jogos de que já vem sendo dís-

Florianopolis os nossos dem continuar a ser to- robusto menino foi en- V d
futebol com clubes de putada a dois anos.

cumprimentos. cados dentro da cidade riquecido, a 20 do cor- en e-se outros municipios, alem É ainda intenção da

durante o dia. É preciso rente, o lal feliz do nos-
Um tereno com 57 mor. dum jogo com o forte esforçada diretoria do

queas autoridades tomem so prezado assinante e esquadrão do Acarai em C. A. Baependi reorgani-

ßDI't�c§o em f'ßrl·�nopoll·S medidas de precaução, amigo Snr. Pedro Klein ��a d�as�rr:� ������a� disputa duma rica taça sar a; secção de gínastí
U U '" U afim de que. qualquer Filho e sua Exma. espo- a ser ofertada pelo sr. ca, iniciando para breve

dl
-

t h 1
.

t t b conl�6 mil pés -de cana e S M t A' d h d
. .

Com a péssima luz, ra nao en amos a a- sa, comercran e es a e- � eme a ar. lD a em a ora e gínastíca para
t d t lecíd G

. . ortras plantações, com J Ih h á
.

I
que dia a dia peiora, a men ar esas res. eci o em uarammm. u o aver um amma- esco ares.

N b grande parte de mata d baíla ocastã N' ú
população de Floriano- ·Aol·'e....árlos

ossos para ens. .

t d b
o ar e, ocasiao em que o proximo n mero

01' 't A·t·"
virgem con en o oa que- serão feitas as entregas daremos esclarecimentos

p IS agi ou-se. noi e A data de hoje é festí- Caslmenlos d d agua
.

de
.

t do co t f'
, a e. aos respetivos vencedo relativos ás corridas de

VlO e rren e 01 ve pare as seguintes pee-
feita um passeata com soas.

Ontem na sala das eu- Preço baratíssimo. res do torneio triangular bicicletas e tambem á

velas e lanternas chefia- Sra. Dne. Adélia Mül- dienelas realisararn-se os Tratar com o sr. Pau'
das taças conquistadas. ginastica infantil.

da pelos estudantes. ler, prendada consorte do seguintes casamentos.
lino Pedrí.

Depois do desfile, fo- A t M"II Rudolfo Behling com a �

sr. r ur u er.
h' H'ld K k D· t

·

d Tram as velas colocadas Tambem Ludgere Te- sen oríta I a es e. Nesta Gereneta. l·re Orla e erras
na� �rvores do Jardim passé, comerciario. Ainda Leopol�o Schwarz. com a ;

Olíveíra Belo. Pegou to- Frederico Moeller indus- senhorita Adele Gascho.
V dgo numa átvo�e e ? cor- triaJ nesta cldede. Na rnes- en e-se «No centro de recepção o imigrante naeío-

po de bombeiros Inter- ma data Alvino �dlich e
nal tem sua casa e o alienigena o primeiro con-

veio .para extinguir o i�. tambem a sra, Jur�a Ra.
Diversas vacas e um tato com a terra e os costumes braslleíros».

CendI? Com os b?.f!l��1-- mos Gomes esposa do sr.
Mudas de Hortaliças touro, raça Flamengo; -x-

ros VIerem o� poliCiaIs e Manoel Gomes Junior. (Gemüese Pflanzen) puro sangue. «No convivio entre nacionais e estrangeiros
efetuaram pnsoes, o que Amanhã aniversaria-se Benjamin Riedtmann

Tratar com Otto Dre- da-sé o intercambio de valores culturais que fá-

levou o povo I?ara, fren- a senhorlta OIO'a Koeh-
fahl. vorece a assimilação e contribue para Q enríque-

te da Secretaria de Se- ler filha do sr. Ãlexandre Eslrada Nova Fundos Rua Parati - Joinville cimento social do Brasil».

gurança a protesta�... Koehler. Ainda a menina ----------

-x-

com pedras nas. vídra- Clalr Klüppel, filha do sr
.••-----------------_.

«Assistência ao imigrante: Informar. Orientar.
ças B' KI" I

Auxiliar. Assistir Educar».

N� dia seguinte a noí-
alista uppe .

O I
-

d E d
-x-

te, novas demonstrações Sra. Edile Friedrich e c ·8 r 8 ç 8 o 8 m p r e U 8 o l «o imigrante'. não representa apenas um a-

de protesto.e maís Uma No dia 28 do corrente gente do trabalho, mas um elemento de eomposí-
vez a policia interveio ve passar mals uma data

Faça a sua declaraçãe [leí 2/3) até ção de nossa nacionalidade. Auxilia-o é coneor-

para evitar a calmar os natallcla no jardim de sua rer para a grandeza do Brasil».

animos, aproveitando a feliz existencla a." ônra, 30 'd J h
/ -x-

ocasião pará umas "pan- Edite Friedrich, digna es-
e un o no «O Serviço de informações e auxilio ao Imí-

eadínhas
'

nos mais exalo posa do Snr. Davi Woya· ESCRITORIO FISCHER grante atenderá a solicitações provenientes de

tados. kewicz, residente em Cem- quaisquer fontes, desde alta administração do pais
As ultimas noticias di- po Alegre: • .. e governos estrangeiros ao simples individuo».

zem que tudo voltou a Correio do Povo com- -x-

calma. prlrnenta-a desejando eter- «O imigrante recebe o conselho amigo, a ín-

nas felicidades. formação precisa e a assistência de que necessí-
---------- -Dia 28 a menina Lu- ta para a sua perfeita integração no novo ambi·

cllde Murara. ente».
_.Dia 29 a sra, Paula -x-

Wile, Iuncíonarta do De- «O elemento nacional e o alienigena se ir-

Jerras requeridas. Os snrs. partemenro de Correios e manam, em busca de uma vida melhor, na cons-

Gustavo Mathias, reque- Telegrafos. A sra. Edica ,fJinbo/O' de fua/ie/ade trução de um Brasil maior»'
reu 12.000 m2 d� terras Hemann esposa do sr. � -x-

em Rio da Luz e o sr. Kurt Hemann residentes FERMENTO
'''''' .�� «O aprendizado da lingua e o conhecimento

Severino Pedri, 256.000 em Rio do Sul. Waldemar BAUNILHA, .. ,,"). da musica e da arte brasileira aproxima nacio-

m2 em Itapocuzinho. Du- Herbe e a menina Teresi- PÓS PA�A l'UOINS � '.� nais e estrangeiros e concorre para o ajustamen·
rante 30 dias, poderão nha da Costa. Y to do imigrante ao novo mei9»,
ser apresentados protes. -Dia 30 a sra. Hilde-

'

.....x-

to.s cot;ltra o pedido na gard Grubba Meister, es- «Através de palestras, reuniões e outras ati·

DIretorIa de Terras. I posa do sr. Oscar Meis- vidades sociais e 'educativas o imigrante se infor·

Agencia de Araquari. ter. ma das riquezas do Brasil e da vida nova que o

AINDA AS BOIADAS -Na
.

mesma �ata a esp�ra..
.

sra. Cemra da Silva es-
.

fi:. d
I" x-

Já por diversas vezes posa do sr. Genesio Duar- ./l- In egrida e ��� (Palavras de Da. Ignez Barreto Correia d'

temos reclamado medi- te da Silva, residentes em mordI doi Jeul 7� Araujo. Assistente do Presidente do Conselho de

das de segurança, para Tijucas. criadorol deve-Je ;{o+ Imigração e Colonisação, na la. Conferencia B�a·
a população e muito es- Ainda Eunice dos San- O reputaçab. da marca \l!!.;. \, sileira de Imigração e Colonização, em GOla-

pecialmente para os es- tos filha do sr. GermllnO
que é o garanti0 d()1 t!; nia).

.

colares, que constante· dos Santos. A gentil se

mente são atropelados nhorita Hilda Murara, fi- bon!
MEOE I R"OSpelo gado desembarcado lha do sr. Alberto Murara 4l() J,ílóf

.

na estação- ferrea e de- residente em Nereu Ramos. ,-i4 U"..
manda pelas ruas, nas -Dia. 1°. transcorre a

....

horas de movimento. I data natalicia do sr Gui-_
Ainda esta semana, di- Iherme Pradi, proprietario

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULlNO PEDRI Impresso na Sociedade Grafica AVENIDA LIda.
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Locais

Atenção para esta nota
.

Fica canselado, a procuração por mim assl·

nada a favor do Snr. Elias Smeha para todos e

feitos legais.
Assinado: Jacob J. Mansm'

«D §abãto (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
{f,D� ••••• da CH.A\� WEIZEt HNJ[))l(J§1[IHAl ]ollIDlvHlie
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