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o IMPOSTO PREDIAL EM .JOINVILL.1Ii
I I I

.

uma violência bemfazeja., cargos criados sómente I sedismo desconhece a I Jotavílle. P. S. D' de Joinville não

Em artigo anterior Irí- Sempre que o PI'?duto para os de ��a gr�i, necessidade de ser au- Que é
. u!Da arrecada- apela, pata o Diretório

zamos que a revisão dos do Imposto A é. aphcad.o quando. � admIIl:Is�raçao mentad� .&. arrecadação ção munícípal de 6 ?u]. Estadual do P. S. D. no

lançamentos do imposto com parcimoma � probí- se real�s8: com visao ela- do mumcipio, porem" milhões de cruzerros séntido 00 Estado, cuja le-
predial atingiu, de modo dade� a, em ben_eficlO da ra. e objetívs, tendo c0!D0 comparada com 8 de aislaçjo tribUtaria não é i!.Dpie-
geral, os prédios (ex- coletivtdJl.d�

_

nao �ode mira, o _beI!l ger,�l, o I.�- "O potJ.o que gema, 20 milhões arrecadados dosa e cujo Governador nao é
pressão genérica) ocu- uma .I!0pulaçao sentir-se P?s,�O nao e um sacrítí- sob o (juante impiedoso pelo Estado e de mais surdo á arila dos sacrificados,
pados por seus prepríe- saerífícada ..

:. Cl�, ' é um ,?nus. O que da Legislação Tributà- de 30, pela Uníão ? Quem fazer uma reduçãosínha
täríos. Os de aluguel não Quando o dlDhe�ro do o onerado quer é 8�- está sacrificando a po-.. nos impostos estaduais
sofreram alterações, uma não é .maJb�tat��o, quan- ber e ver �om.? se aplí- ria do sr. Colin, o Pre- pulação?

' (impostos estaduáis, leia
vez que o "valor Iocatí- do sua aplícação só se ea o seu dlnhéíro. ' feito onipoténte e cujos Se o paessedísmo acha com atenção), ne muní
vo" é o do aluguel _ faz em obras de interes- Poder-se-á dizer que ouvidos são- surdQ6 a (de verdade) que a po- eípío de Joinville? Que
salvo quando se consta- se geral< e não exch_Isi: os joinvillenses são uma grita mais que ju'Stifica. pUl3ÇãO de J?i!lville es- argumento de truz para:
tava que a declaração vamento

_ suntuárl.as, "população coagida e d d 'f( i{" tá sendo S8.cllfICada ,por a campanha da suces-

não era a expressão ver. quando nao se destina sacrificada"? a as sacr» �ca os; que, eem o seu Incontesle são! t ! .

,

dadeira do que pagava a pagar ordenados de Nenhum prócer do pes- dizem os pessedistas de prestigio, o Diretório'? do Sejam os peessedistas
o inquilino. de Joinville mais muní-
Se a hase para deter- cípalíatas.

<,

minar o "valor locativo" D FI
- ,

l-
Em Joinville nós sa-

é dada pelo número de e Ollanopo IS bemos como e onde se

metros quadrados de á- aplica o dinheiro arre-

rea coberta, .como com- Tempo quente na Assembléia _,' O municipio de Massaranduba vai mudar de séde e nome - cadado pelo Municipio;
d mas, que é feito do quepreen er uma,

'

Aumento de vendas e consignações - Queria cassar o mandato do representante do PRP - arrecadam as Coletorias
"Indiscriminação que Partido do sr. Adernar de Barros. - Outras Notas. Estadual e Federais?

atÍ'1Jge os que, em Jus- / Deve ser -muíto maís

.tiça o devem e os que
A Assembléia Legisla- menau, em combater es-I imposto de vendas e conferencia. interressante para o [oín-

tiva tem tido seasões se cancro social. consignações para 2,4%. -x- vilense pagar, digamos,razoavelmente não deoe- bem .agitadas depois que O sr. José Maria Oar-
'

-x- O Tribunal de Justiça 5 mil Cruzeiros ao Mu-
riam paga-1Q nas pro-, o povo rebelou-se eon- doso da Veiga, voltou a Dentro de breves dias do Estado acaba de a- nicipio que só 50 Cru
porções exigidas" tra a desprezo dos ad- apelar para solução do deverá ser fundado nes- nular mais uma iei, de- zeiros ao Estado, pois ê
como afirma o pesse-

ministradores para resol- aumento do funcionalis- ta Capital o Oomíte de clarada inconstitucion.al le não s,!lb� ,9uanto da

dismó? ver o caso 'da luz. mo, aproveitando a oca- organísação do Partido pela UDN na Assembléia, sua contrIb�lçao ao Es-

E fato ínconteste que
Os discursos tem sido síäo para agradecer o Social Progressista, de ErJ1 a que dividia o car- tado é destinado a co-

a revisão não aumentou violentos, não somente apoio da UDN, PTB e que é chefe supremo o tõrío do presidente do brir. o deficit c�m o for- •

•

ai lôd centra a apatia governa- alguns deputados do PSD sr. Ademar de Barros. diretorio da UDN em Ca- necímento de leíte à po-IUU menle os os lança- mental em frente aos di- quando se falou na CaS- Estabelecida essa co- noinhas, sr. Benedito Te. pulação de Floríanöpo-
::i!!�:� ��� :tr�:,er;� versos problemas admí- sação do s-eu mandato. missão, serão organísa- rezio 1fe Car'\Talho. ,lis'!

'

.

' .

nístratívos, como contra Transita na Assembléia dos os diretorios muní- Depois �da brilhante O caso do Leite pararém, é inconcussa ver-
o sr. Gama D'ßça, Se- já com aprovação da cipais. Estabelecidos es- vitoria do sr. Wanderley Florianópolis é o seguindade que os graudes cretario da Segurança Comissão de Petições, o sss, será feita a eonven- Junior, que requerera o te: no Orçamento do Esproprietários, ou melhor, Publica.

. projeto que transfere ção para eleição do di:' Mandado de Segurança tado, para 1949, consta:
os proprietários, das O ultimo discurso do a séde do municipio de retorio estadual com a a favor do sr.. João Ca- pägs. 4 e 5 - Receitagrandes áreas cobertas

sr deputado Paulo 'Fon-' Massarand!lba para Gua- presença de São Paulo. ruso Mac Donald, de U- Industrial - renda deforam os que maiores tes focalisou o escanda- rá Mirim e altera a de- -x___ russanga e que tambem estabelecimentos a ser-

au�oe:�o�s!�V;!�:é ver.
loso caso da jogatina 0- nominação' do mesmo Chegou a Florianopo- por motivos politicos te- viços diversos - VI- Ren-

. ficializada em todo o Es- municipio. lis o sr. João Daudt de ve seu cartório dividido, da de Serviço de Bene-

���:i�éi��r::aensc���s:ó tado, resaltando a atitu· A Comissão de Justi- Oliveira, presidente da coube agora ao dr. João ficiamento do Leite Cr$.
pode ter uma significa- de dos juizes de direito ça, por maidria de vo- Federação Nacional do Bayer Filho, pleitear a 1.400.000,00 e na pág. 69,
ção: o pessedismo de de São Francisco e Blu- tos, aprovou o projeto Comercio, tendo festiva anulaçãó da lei e obter na discriminação da Des

Joinville não está de a.
de lei que aumenta p recepção e feito uma 1 ganho de causa. �e�a da "Usina de bene-

fIcIamento de Leite nacôrdo com que a Prefei- ------------------------------------------ Capital", um total de

tural tenha revisto lambém - Cr$ 2.139.060,00.os ançamentos dos gran. INS P I RAçAO COMUNI STA Ha um deficit de Cr$.des proprietários, que
'

'.' 739.060,00 que é coberto
passaram a pagar, pro- pela população do Esta-porcionalmente, o mes- Não pode haver cam- maior exame de pro1:>le- te de vicissitudes are· ra ver que não podem do, para que os habitan-
mo que os pequenos. panha mais insensata do ma, levando-se tão só gressar a Polonia, nova- constituir o perigoso re· tes de sua Capital tomemQueriam êles; possivel- que a que está sendo por informações capcio- mente escravizada a botalho denunciado pela leite past�urisado a pre-mente, uma tarifa menos movida, exclusivamente sas ou por pequenos in- Moscou. propaganda comunista. ço inferior a seu custo
onerosa para os grandes, sob a inspiração comu- cidentes ou enganos ine· Todos quantos visita- Já no ano vindouro ao Estadu.
e os p�quenos que se nista, contra a vinda de vitaveis em circunstân· ram os campos-de refu": não haverá mais refugia- Mais "exquisito" searranjassem. . . refugiados e pessoas des- cias semelhantes, cola- giados e pessoas deslo- dos ·ou pessoas desloca- torna ainda o caso quan-Com um aumento ge- locadas, da Europa para bore na campanha so- cadas na Europa, ficaram das na Europa. Todos do constatamos que nesr,!ll, de uma porcentagem ö Brasil. A Russia é que vlética de hostilidade aos impressionados com a terão sido absorvidos sa Despesa de Cr$ ...fI.xa, só os �r.andes se- se encarregou de calu- deslocados de guerra. O boa qualidade das cria- por governos inteligen- 2.139.060,00 ha a parcelarIa� benefICIados, em niar os refugiados que famoso exército do ge- turas humanas que ne- tes de outros paises que de Cr$ 1.620.000,00 "padetrImento dos :p�q�en.os, enchem os campos de neral Anders compunha- les aguardam um novo sabem dar o devido a· ra aquisição de leiteuma vez que a InJUStIÇ,!l concentração da Alema- se de duzentos mil ho- destino. O Brasil possue preço a cooperação des- destinado ao abastecinos

. lançame�t�s contI-. nha e noutros pontos, do mens. É claro que todos na Organização Interna· ses valores na obra de mento da Capital" e ot�a:Ia a subs�stIr. A re- Velho Mundo, á espera não poderiam ser agri- cional de refugiados re- seu progresso. . comparamos com a Re-
VIS�O nos mold.es �stabe- de que _ os organismos cultores. Havia entre e presentantes da maior O Brasil tem todos os ceita de Cr$ 1.400.000,00. "-

,leCI.d?s na leI n 192, espec.zados das Na- les profissionais de to- indoneidade, que se es- motivos para rßceber es- Isto significa que o Es.PO�ItIVOU que os proprIe- ções Unidas cuidem de das as 'e.specialidades. E' forçam por realizar uma sa gente. Quanto mais tado compra o leite "in
, tárlO� de po�co.s ��cur- lhes dar novas condi- certo que haveria tam ... obra selecionadora a al- melhor. A nossa atitude, natura" (em Blumenau)sos tiveram mSIgmflC.an ções de vida nos paises bém elementos indese- tura de nossas necessi- revalidando para nosso por Cr$ 1.630.000,00 e otes aumentos no locativo, da América. javeis como não poderia dades. Não duvidamos uso os argumentos so- vende em Florianópolisao �asso que os grand�s, Os comunistas da "Cor. deixar de acontecer nu. que aqui e ali tenha vin- viencos é 'uma prova de "usinado por Cr$ ; .. _

os. tIveram bem aprecIá- tina de Ferro" irritaram- ma coletividade de tan- do para nossas pla�as quanto consentimos que 1 400.000,00.
ve,�s. "se contra êsses seus pa- tos milhares de indivi- algum elemento que não interesses alheios, dire- Ótimo, não acham'?!!!RazoavelJ?lente, na- trícios que se recusam duos. Mas o grosso da- seja técnico ou agricul- tamente voltados contra, Porque não se bate oda ha que dIzer d.o. rea- voltar a pátria,' sob o quele exercito dispunha tor. Mas não será pelas os nossos, .preva!eçam peessedismo de Joinviljustamento, que fOI Justo. domínio soviético e en- de elementos humanos poucas excecões que i· e� .noss� orientaçao ad- Ie para que o leite for

"População Coagida carregaram a imprensa de primeira ordem que remos condenar em blo- mIDllttratIva. Vamos per- necido á Florianópolis
eS' ." vermelha de todo o muno muitos paises do Novo co a vinda dêsses imi- de�, como sucedeu de- seja encargo da Prefei-, acrifMada, do de cobri-los de bal- Mundo disputaram, com grantes. Basta dizer que pOlS da guerra passsda tura d C 't 1

.

Um imposto é sempre dões e suspeitas, a' fim a ideia de- vê-los dar co- os Esmdos Unidos dis- uma esplêndida oportu- .

1
_a ,

apl a '. cUJa po

"imposto"; é sempre uma· de 'dificultar a sua colo-. mêço a nova vida e ser- puzeram-se ,a receber nidade de atrair para .0 �� aç.ao e a UDlC� a u

.Q_oação; é sempre uma cação, noutros climas de lhes uteis no futuro. quatrocentos mil delesr nosso pais elementos hu- ge�:.!r? de suas vanta-

violência contra o cida- terra.
.

Os comunistas viram que o Canadá aceitou manos que numa ativi- .

dã? que, possu� alguma Pois nós estamos sen- sempre nos soldados do duas centenas de milha- dade ou noutra, poderão Prosseguiremos.
COIsa. E' uma imposição do ari'a�tados por essa' general Anders, inimigos res e que para a Ame- ser esplendidos colabo- A' B Cneéessária, é uma coa- maliciosa propaganda e irreconciliaveis que pre- rica Latina têm vindo ás radores no desenvolvi-

. . .

ção imprescindivel, é não, falta quem, sem feriam sofrer toda a sor" dezenas de milhares, pa- Continua na ultima pagina. Joinville, Junho de 49.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO' PEDRI - Imprésso na Sociedade' Gráfica AVENIDA Ltda.
I .
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,CORREIO DO POVO

Cons. Retional, de :�,fllenb�·
ria' eArquitetura da 8.' Relião

E D I T A-L
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,D,[0.1 Q T,n.,n, 111 \1,.',ll,Edital
N. 2.581, de 5-1,47. ú:;:::::::::�:::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::='::::::C::::::::::::::::""::::::=::::::::::::::'�i

n I[ II O ,nu ti v r· Ed�a�do ih�od�ro 'I�no- ir· AtiTO, ,",ARAGuA s. A. > II
- wsky e Hllda Balfan,z fi ' Indústria e Comércio' t U

Irene PeJrl� Oticial do EI b '1' I'::
• .

R' C' 'I d ° D"
e, rast erro, so retro, ii OFIOINA êervíco "FORD" li

egistro lVI o r istríto lavrador, domiciliado, e- ii,' r ,

'i . ii
da Comarca Jaraguá do S,ul •. residente nesre distrito,.em ii MECANIOA AUTORIZADO ti
Estado de Sant� Catarina Rio Cerro, filho de Fre- ll _ Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL - Il

-

Brastl
.. ,

derico Ignowskl e de Na- li ii
Faz saber q�e co.m.parece. talia Brock lgnowsky. ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii

ram DO cartono exibindo o� Ela, brasileira, 'solteira, ii - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii
do.cumentos eXI�,ldos pela leI doméstica, .domlclllada e j! ledores e Consêrto de Pneus. li
afim de se habilitarem para residente em Massarandu- ii ii

,casai-se: , ba, filha de Germano Bal- ii
Esta oficina está instalada em condições ii

fanz � de Lulze Hass Bal- ii pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou I.:i.·Edital N. 2.577, de 1°.-7-49.
f i: reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ::

anz. ii cerno retificação de motores etc. , .

ii

E para que chegue ao co-
i:i,

....•..
:i ,TOdOS.. "os,

serviços são executados com :I.:�:�nhecimento de todos, mandei esmero, por competentes proffestonals e a pre-

passar o presente edital que ços razoáveis. Também dispõe de sólda e1é-
será publicado pela impren-, ii tríca e oxigerno. •

. ii
sa e em cartório onde será \.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti
atixado dUI ante I 5 dias.' Si
alguem souber de algum imo'

pedimento acuse-o para os'�----------------_..._

ints legals
IRENE PEDRI! oíicial

Pelo presente edital torno público que .9 Snr.
Lourenço Kanzler requereu a este Conselho Re'

gional de Bngsnharla e Arquitetura uma licença a

titulo precario, para o exercício profissional de
CONSTRUTOR, no Municipio de MASSARANDU
BA, Estado de Santa lJatarina, no Estado do Rio
Grande do. Sul. de acordo Com o § Único do Art.
5°. do Decréto N, 23.569, de 11 de Dezembro de
1933. Ficam, pois, convidades os profíssionais inte
ressados, já registrados nesta CREA., a se pro
nunciarem a respeito, para o que lhes é facultado
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da

publicaçãó ao presente Editdl.

'Porto Alegr,e, 6 de Junho de 1949

E�G. WALTFR BOEHL
Presidente

Cópia de edital do pro
clamas de casamento re

cebida do Oficial do Re·
gistro Civil dé Guaramt-

. .

rim.

Nivardo Pereira e

Maria de Lourdes da
Silva

Dr. Waldemiro Mazurechen
ea.A 81 '.A'8.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, domiciliado e

residente nesta cidade, fi·
lho de Augusto Pereira e

de Virginia Pereira,
Ela, breslleíra, solteira,

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno pú- funcionária pública Esta
blico, que é expressamente proibido retirar macada- dual, domiciliada e resí
me das pedreiras pertebéenles á Municipalidade, sem dente no distrito de Gua
previa autorização da Prefeitura Municipal. rarnirlrn, filha de Vitor ßa-

o, 'Secç�o de Obras Públicas da Prefeitura Muni- .rlsta da Silva e de Rosa

cipal de Iereguã do Sul, em 10. de Julho de 1949. Serpa da Silva.

ANTONIO PEDRI
Fiscal de Obras Públicas

,E'd i ta I
, , Em, breve a Casa Re-

, ai recebe semenel-!
mente Tomates frescos de
lundtaí.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - 'cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

\HEMOIdIDAS
E VARIZES;Edital N. 2.578, de 4-7-49..

:Rainoldo Piccoli e

Elisabetha Schwartz

ii CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANT", li
ii moderna e primorosamente instalada do ii

'Hemo' "trios' li DR. SADALLA Al\IIN ii
,

,

,. H CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS H
li BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ ii

ii «Rua Abdon Batista - defronte "A' Notícia" ». 'li
'.: __ J ••

ir HOR�RIO: 10·12 e 4-� da tar�e ...::.. Hora.marcadar 4 n
ii • dOlnvllle - li
.. ----'-'

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re.

sidente nesre distrito, em
Três Rios do Sul, filho

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve: Je Luiz Piccoli e de Es-

CONCEDER EXONERAÇÄO colastica Uber Piccoli.
"

De acordo com o Art. �5, § 10: letra Aj da Lt:i Ela, bruslleíra,' soltetra.

n�_ 249" de 12 de' Janeiro de 1949;'
' lavradora. domiciliada e .....--......�;;.,;,,;,.;..----....;..-------

residente néste'distr'tto, em i:r����������IS:����
A OLIVIA MIRACI' PATERNO, do cargo 'de Garlbaldl, filha ·de�A-nto- �_�.��,m��.��.��.��.��.��.��.��:��;��m�®�

Professor Complementarlste; padro "I" do Quadro nbeiOth'aScshf�l.alerti� eS.,'�he�'y'a�r.',thz·sa.' -, �(i).,.',
-- Tosse, �sma, Bronquite, ,RouqUidHãpoÓRfleH�,RHefsSfprlißaHdloOsRIO "�@J_'Único .do Muníclpío,' da escola ,mista municipal «Ma.. .. 11 '"

_

- ,

chado de Assis» de lrapocuelnho, distrito e munici:" -
\ .

pio de laragué do Sul.
' Edita.I Nó.2.579, de 4-7�49. TODAS �� �OLESTIA� '�O

C<?MUNI9l:lE�SE Amadeus Mahfud" e" - ,� -'; Encontram ai ivio imed iato com o uso do �
(Asl WALDEMAR GRUBBA

EI 'AbJaY�I�'Silva I:: : �®5' ,I n' C, O m pá' P a ,v e 1 . , ��" Prefeito., Municipal ,e, rasl elro, sö tell'O, •• ',' ,( ""'" '
".

'

,

"

'

'ln> '11-< IrR Tm li?' �C 5171'nab4ab !�������;:�:; i�:�1' I Peitor�1 �� 'Honieo Pelol�m� ;1\ O{1L,a > ato JUlo ((
,, __

(( J' .J' ""ufie Mohfud e d. Erno @) O PEI'I'OBAIjMA,IS (;OMIIECIDO NO BR4Sl!L (Õil
O 'p f't' M

..

I d J
. ,

d <::. I I' Colin. ��IR\!lâ'\lR\un\IR\!tn\lR\ttn\IR\!�lR\ttn\lR\tta\lR\tlâ'\l;:i\\!lR\lR\tlR\lR\!tn\IR\!ta\�P-'
"reelO. UßlClp,a e, aragua o,..."u,respVIl., 'EI 'bt' ·1·", 'Ir" :I��������������J:l

,

'

'

'
,

, ,,'
'

a, a51 el a, so eIra,
DBSIGNAR� domésHc� domiciU�da �F--�--�-�----'�--'�--------------�

'MARIA IVONE PATERNO, professora auxiliar residente nesta cidade, ii fl'z,:'rmztn�WIí!'l 1m.2$'\C!:)]����31

da escola desdobrada municipal «Machado de Assis» Avenida Angelo Pial,�ra, ,itê�JLlGSJJ�l'S �::U��j�lIfi:))�lSz.:::agssJ.l
�: �a:a��s:��ia����e q�:tr��j� ���e���ero °p:�f����� ,�I�� 1�s����c���� Silva BANCO'INDUSTRIA" E COMERCIO DE S. CATADINA S/A. Iregente para substituir a professora Olivia Miraci �
Paterno, que solicitou exoneração, percebendo os Edital N. 2.580, de 5-7-49. SEDE EM I TA J A f SI
vencimentos consignado em Lei. Walter Imroth' e Fundado e 23 de fevereiro de 1935 Jã

COMUNIQUE-SE Anna Zinke DEPENDEICIAS EM:
CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

I
.

ResBRvAs CR$ 22.343.244. 40

(As) WALDEMI\R GRUBBA Ele, brasileiro, solteiro, � �f::::;a�á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Prefeito Municipal lavrador, domiciliado e re· S1 Brusque

* sid4>nte, neste distrito, em

I
Braço do Norte Rua CeI. Emilio Jourdan, 115 �

Rio da Luz, filho de Gus- gaça�o:; End., Telegrafico "INCO" rã

EIIIIIi!il!!ll_i!E!l";!!i!iilil!lllliiiiEilll!iiii!l:i!!iEIIllEiI!:i!i!iii!II::IiIIII:-1
tavo Imroth e. de

Mathilde caonnocotnrdaI'as
.

I'1- S· b t I th Caixa Postal, 65 -Telefone, 73
Ie er mro .

I
Cresciuma

C r_, " (Sezões, Malárias, .., Ela, brasileira, "solteira, Curitiba Faz tqdas as operaçõe� bancarias no Patz, como cobran-

11-eures Impaludismo Ilavradora, domiciliada e Curitibanos ças, descontos, emplestimos, financiamentos mediante cau·

--' Mafeitas, Tremedeira

-1-' reSident,e �este distrito, em Cambirela
ção de titulos comerciais, passes, etc., II

' Rio da Luz, filha de Gus- Campos Novos

ri"
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM

I
Chapeco ; Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:

""'1"'1 tavo Zinke e de Emma florianopoIis

I" Capsu las Antisesonicas ; Rath Zinke. Gaspar A1JiSposição, - SEM LIMITE, cçm retiradas

1==
o'' Ibirnma livres, juros, 2°fo afa .

. _

'

Minancora" m Ilf:;����ga«
• LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,

1_· III jaraguá do Sul Juros 3°ío afa. �...
Em Todas as Boas Farmacias ' III Joaçnba« - LIMITADA PARA PARTICULARES,

,I,É·
,

: '1'·1' É UMA OOENO": ORAVlsSIMA
"

I
jLOaignuVnilale até

lim."i,te
de cr$

..

', 10.0,000,00,' Ium produto dos Labora,to,rios MINANC0RA ... MUITO PERIGOSA PARA A FA, J'uros 40/ ala
1"'1' MiLIA E PARA A RAÇA, OOMO Lages

' .' ,', 'I' 7b •

LliEi!iiEi!�gg��li=r;��I��=��!i;:ll�! -j ��N�g�Ê:�:::�Ó��LTARa"{tp ,� �rl�:ns
«- �lr�I���!o��:ru��!L, a,é 5% afa,

I
Piratuba ' NOTA: na modalidade "Limitada Especiéll" IPorto União '

� as retiradas de mais de Cr$' . '.
Rio de janeiro

I
••:•••:��_ D ..... :-8.enG.to -':.7alte"" � !.i::I:

' Rio Negrinho
� 10.000,00, só podem ser feitas, me-

' ..
-

� ww ;&- .' . :N�::��::ã:�ri::::��;�Q�:: Rio do Sul ,

diante um aviso previo de '1 o dias.

i!
;

M É O I O O 'i: REUMA,TISMO I
s. francisco d() Sill Com Aviso de 60 diàs w Sém limite, juros

"

5% ala.

W ,lI' ESCRÓFULAS S.joaquim - «"«« 90 « - -« '« «'51/2% ala.

i! ' CIRURÇJIA 'G�RÀL E ESPECI�LlZADA ", W .:� 1:� � �:: irt�cas «' «' «120 c' -« « « 6% ala.
li. om cursos de AaperfeIçoamento no " .• i: "1. O É A A a Tubarão Prazo Fixo de l' ano - « « « 6% ala.
n ' .

Rio deJaneiro • São �aul? e Buenos Aires. ii E,C Z E M A 6 Tangará De,osilos PoPulares� júros 5% afa.
li� Doenças de S�rihoras � PartOs - Clioioa � ".fi "FC" R I 1)' Ä','s Uru'ssanga

ii Geral ,de Adultos' e > Crianças. ii : D::A R T A OS' , Videira '

!l Consultório' e Residendll: -ao lado ,da Prefeitura Municipal. ii MAN C H ,A s,;

ii TELEfONE N. 3
_ ri "ELIXIR DE NOGUEIR�" :"; ,

'_
ABRA UMA CORTA RO "I N C O" E PAGUE COM CHeQUE

illi Jar'aguá do Sul ;�, Sta� .Catarina
'

ti OONHÉOfCO IiÁ 71 'ANOS "/', �U.i VENCE,SE EM 'ÖD" PARTt!.. ' �:.w.BS5SJ

NOTA: nesta conta, só,se p�rmitirá retiradas sema-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Novidade que surgel o festival do Ac�raí alcançou Clube Atletico Baépendt
Irande' exlto e brilhe A Diretoria solicita novamente à seus Asso-

.

Eis uma noticia que o mundo social e esportí- Domingo ultimo a S. D. Acarai fez realizar' cia!i0s EM A'!'RAZO c0!D ? pagamento das meu-

d J' t bé C em sua praça desportos um big festival, que. foi salídades, a fIDez� de Iíquída-las com os snrs. Co-
vo e aragua e em em eu re e-

dos melhores. Um Iestival monstro e qua na-o ti- brador e Tes.oureIro do Clu.be.bemos com graúde satisfação. Vai fundar-sé em nos- a O dó t
se cldadezlnha Urna nove agremiação esportiva, reu- vemos a anos. A primeira partida do dia foi efe- _

utrossím torna publico que, �a avan e

nindo em seu seio todos os bancerlos. Julgo eu e tuada entre Banoarios e Imprensa-Radio. Vence- deverao apr�senb:�r o recibo �o ultimo mez

creio que esta agremiação, que o que é preciso fa- ram os Bancarios pela coritagem de dots a um quando assístírem Jogos �e' futebol, para .
serem

zer, é somente cumprir os seus fins, colocando-os é Os pontos do vencedor foram marcados por Clo-. contemplados com o hab.Itual desconto
Ã
sobre o

claro, em função social e esportivo, quer dizer vis e Gaucho. As 10 horas jogaram Casados do c�st� das entradas,. a cujo desconto N O terão

permitindo que o Povo sempre ínsatlsfelto Baependi e Casados do Acaraf, vencendo os pri- díreíto os snrs. SOCIOS NAO QUITES.

na sua sêde de diversão frúa e goze daquilo que meiros pela elevada contagem de 5 a L As 12 ho- 13-6-1949 Alfredo Krause _ Presídente
tem direito, aumentando o seu índice desportívo e ras preliaram os mirins de nossa cidade. Venceu o

apurando a sua sensibilidade. Oaçulinha por 2 a 1. Boa partida nos apresentaram
Animados dos melhores propósitos e, tendö Caçula e Marabä. As 13 horas jogaram aspirantes

como flença o seu passa'ao. que teve inicio, por as- Baependi e aspirantes do Acarai, saindo veneedo

sim dizer, na memorável tarde de 26 de Maio deste res os suplentes do alví-anil pela contagem de. 2 a

ano, certamente realizarão todos os seus fins pera 1. Foi esta a melhor peleja do dia. E para finali·

proveito de sua agremiação e para o povo de Iara- zar as competições esportivas do dia, tivemos a

guá.. principal e que foi travada entre Acarai e Flores-
Pelo que estou informado, a agremiação pres- ta de Rio do Testo. O Acaraí inqugurando seu no

tes a fundar-se, já está ensaiando os seus rneiorels vo uniforme;--lQl-surpreel_ldelltemente derrotado pe-
dös vertos departamentos e já se cogita do estudo la estravagante contagem de 7 a 3.

.

/ de uma serle de realizações que serão efetivadas em Aos mentores colorados damos nossos since-
decorrencla do sentido social que hoje caracterisa aros parabens, augurando ao gremio vermelho fe-
vida moderna em todo o mundo. Iieidades. pelo grande festival organizado;

Assim, com cuidado absoluro, far-se-ão reallsar
encontros pebollsricos, anlrnadas partidas dançantes,
campeonatos de xadres, de voley, de basquete, etc.
etc. Deste módo, Jaraguá que já possue um centro

desportivo de certo renome. ficará melhor aparelhada
pare atender aos reclamos do sempre crescente pú
blico. São esses, entre outros, os beneflclos que tra
rá esta nove agremiação. Bem afirma aquele pugilo
de jovens, que a novéI associação de desportistas
bancarios, não é uma ag-remiação que se arrasta,
uma comunidade burocratica e morta, mas sim. co

rno consequencía nitidamente social, é um organis
mo palpitante e vivo.

Nunca será excessivo por em relevo a impor
tancia e o significado desta agremiação' pera o ee

porte de Iaregué, Ao lado dos grandes clubes, esta
nova sociedade é todo simpatia que é condição fun
damental da unidade desportiva .: A consequente pro
propaganda que representa. é propeganda tanto mais
eficiente, quando o granleamento de simpatizantes
decorre num ambiente de vivida cordialidade.

Uma vez ínauguredo esta entidade, dar-se-é
uma _ nove fase para a vida esportiva no Municipio
.....................

e de sua vígílencle discreta, mas energlca'
pelo nosso esporte, nada há e temer, senão que ne
le se dá de confiar como garantia de que nossos in;"
rerresses esportivos besicos estão selveguardedos.
Caberá a eles, em comunhão com os demals clubes,
ao fomento de uma politica de fortalecimento espor
tivo, dentro do Munlclplo pera beneficio do esporte
cerarínense,

Nesta nove agremiação contem-se ·jovens, por
cuja folha corrida de serviços prestados, o esporte
municipal muito deve. Não fosse já o que eles fl
-zeram, de bom, de proveitoso, de seguro, mórmenle
no terreno desportivo, haveria agora essa ideia, esta
nova obra, esta novo empreitada a que se propõem. Vende-se

Eu abaixo assinado, de-
Extensas são, portanto, as finalidades dos que claro por est� meio, se-

os bancarios irão reaJizar. Não estamos, pois, diante rem injustas as palavrds
de uma tentativa, mas de um fato quase consumado. Um tereno co� 57 m�r· que proferi contrll a pes-

Á novel sociedade, que por certo a comunida gos de terra, mcIUSl�e\ soa do sr. Leopoldo Sei·
de de Jaraguá receberá de braços abertos, está fada-· uma casa de moradIa, dei na casa comercial do
da li animar com 05 seus espetaculos, os ambientes com 6 mil pés �e cana e sr. Rudolfo Schwartz.
social e esportivo outras plautaçoes, com .

grande parte de mata Corupá, 5 de Julho de 1949

virgem contendo boa

que-I Heinz Gumz
da de agua.

Preço baratissimo.

OINEOUE

PE!LlCIDADES, BANCARIOS, PARA TÃO ME!RE!CIDA E!MPRE!ITADAt

Escdtorio de Contabilidade

DE IRINEU PETERS

Jaraguá do Sul .. Rua Mal. Deodoro, 3 J 9 - S. Catarina

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

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de

M_enores - Acordos e Contratos.

Seguros - "Cia. de Seguros Ge!'ais do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.

Vende-se A.GITAÇAO
NERVOSA Oficina de Concertos

insônia, palpitações,
depressão moral,
ataques, angústia.

[j Maraval acalma a ir

ritaçã<?, elimina o

desassossêgo e as

crises nervosas. do
lorosas.

�IARAVAL�
-

C:/manfe dos nervos

_ ! � Bar e Restaurante E X P R E S S O

AVISO

um relogio de ouro marca

Iunghens, informações na

Soco Grafica Avenida Ltda.

Vende-se
um terreno com 9 morgos
de terra, inclusive uma ca

sa de material e um ran

cho.
Preço de ocasião, tratar

com o sr. Daniel Harn
mann na Industrie Gosch
Irmãos, a Estrada Irapo
cú-Hense. Conforme anuncio pu

blicado neste jornal. PROI
BIÇAO, onde diz com o

fim de mexer nas minhas

prantações e ne criação,
as famílias de Marcelo
Dias e Joaquim Ptnslke,
por meio deste jornal,
quero "esclarecer que a�
mesmas nunca mexeram.

GUSTAVO SARTI

Clube Atlético Baependí
AVISO

A Diretoria do Clube avisa que as aulas da

GINASTICA JUVENIL. começarão em principio de

Agosto. Os interessados deverão matricular-se até
fins de Julho, sendo atendidos no Escritório Fis
cher e Farmacia Schulz. S6 se aceita com a idade
entre 10 á 14 anos.

Jaraguá do Sul, 30/6/49
A Diretoria

.

,

Henrique Freiberger, avisa aos seus clientes,
que, com sua Oficina de Concertos de Calçados,
mudou-se da rua Marechal Deodoro, pera a Avenl
da Getulio Vargas, ao lado da Livraria Central.

(Casa Maffezzolli)

Vende-se

de

.

Um terreno com -tíoís
morgos de terra acompa
nhado das mais diversas
qualidades de árvores
frutiferas, inclusise casa

de material. dentro do
perímetro urbano.
Tratar nesta gerenciá.

Declaração

Souza" Ross.

Indo a Iolnville não se esqueça de visitar o

«Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 de

Março em frente ao Micro Oníbus e proximo

�
á Rua do Príncipe.

Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

�mbjent� puramente familiar. 11
� �ID

€1-';::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�
ii V. S. já possue seguro de acidente pessoal??? ii
ii Ainda,não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã li
li poderá ser tarde demais t t • • •

.

�!
!!1Jreencha o coupon abaixo e peça informações II
i! sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER n
II n

ii (Seguros em Geral) C. Postal,67 - Jaraguá do Sul. li
ii

.

.

.' ii
ii Nome ,por extenso.............................................................. n

II Idade Residencia '!!
ii Profissão

;...

i!
ii Cargo.: .-_._._..._. : _..._. �.:::::_._. �::::_._. :::::._._..-.:::::_._. ::::::_._..-.:::::::_..-.�. Ii
I! Ocupdções assessorias: II
:: ::

n li
ii ;................................................................................... ii
�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:.j)

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXÖS

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMACÖES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368

Tratar com o sr. Pau·
lino Pt\dri.

-

Nesta Gerflncia.

Mudas d� Hortaliças
(Gemüese Pflanzen)

Benjamin Riedtmann

Eslrada lova Fundos
I

���

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.---

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

..Compléto Sor.time�to de Fazendas - Armarinhos· Cbapéus Roupas' Feitas, e.tc�..

CAS'A TO B�IAS I
A QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

,

.

.

.

A qUE SÖ VEND�_A.RTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

.
.

. • A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA ...

-

.
---------------------------

1111••S ••'U8I1AIS I IS_IA.fiIIRes
eASlllllaSII II••I� l_e<>lI<>

SANTA CATARINASULD·O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
..PAG. 4

rmfeitura Murnci�al �e Jara�uá �O �ul
REQUERIMENTOS DESPJ1CHJ1DOS

olt,,;.
- Domingo DIA 10-7-49

plseu Diretor - Autorização pera estabelecer Cemi
tério Perticular com uma área de 143 m2. nos terre

nos do referido Seminário, sito a estrada Isabel.
Idem

.

658- Frigorifico Bacaxiri Ltda.-firma bras.

plseu procurador - licença construir mangueira pa
ra desembarque de gado bovino, a rua Expedlclona
rio Gumercindo da Silva. Idem

659- Comercio Industrie - Germano Stein
S. A.-firma bras. licença construir galpão, lavador
pare veículos e instalação sanitária, em sua proprie
dade a rua Mal. Deodoro, de acordo com plantas a

presentadas. Idem
612- Luiz Kienen bras. licença fazer aumento

paredes laterais de sua fabrica, sita � rua Mal. Deo
doro. Idem

Secretaria da Prefeitura .Municipal de Ieragué
do Sul, em 20 de Junho de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA

E�ã�!' 'I
I Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade I! I Dr. Kiefer sob a direção do

m

I Dr. franc�!!��� Piccioni i

I Formado pela Faculdade de Medicina da I
____________________

Universidade de São Paulo.
II

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHO..S E' A
' x-semi-interno do Hospital das Clinicas e anta Casa de ••

, I,. Misericordia de São Paulo
, I

LOM!�!�ll��I!�e e �I!��COßA I��O:,���\��_Se�:�;t;&���;�:���;o����:' 11'1efeito Dispensa purgante e dieta! IIU Doenças nervosas • Sífilis - Doenças venereas - Doenças da _

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- m péle em geral, Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. I
ME O n. t, 2, 3 e 4

I ESPCIALISTA EM

MOLESTIAS.
OE CRIANÇAS.

'IProteja a-saúde de seus filhos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

remédios
'

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA '1 ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA 1-'
,

MIIUNCORA pata o seu tilhinho. _IEI_!!ii!!i!i!E!!!I!!!I!iiI!Ii!!!I_II!!ii!E1!!&!!i_II__I_11IIE

E um produto dos Laboratórios Minancora
OINVILLE

Secretario

COLONISACãO'
,

Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôta.

Helena, Munlciplo e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, agues, e estradas boas. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
conslderavel desconto. Vende-se também a longo
preso, Tratar com o proprletarlo sr. Chlstíeno Iustus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

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

217 - Manoel F. da Costa S. A. - Comercio e

Indusrrla - Pede redução do lançamento de imposto
de Industrla e Profissão e devolução da lmportancla
paga a .mals, conforme decidiu o Tesouro do Estado.
A Câmera Municipal pare manífesrar-ee a respeito.

611- Albrecht Schinke-bras. licença construir
casa de madeíra em sua propriedade sita a estrada
Francisco de Paulo. Como requer

613- Antenor Francisco da Rosa-bras. licença
atravessar a estrada Poço d' Anta com uma calha de

agua pera ser utilizada em suas"errozeíres, median
te termo de compromisso assinado na Secção de
Obras Públicas. Idem

623- Frederico ßarg-bres. transf. imp. terreno

sito a rua Mal. Deodoro vendido aAlbrecht ßeh

Iing. Idem
624- Erwino Kiefer-bres. transf. ímp, terreno Está equipada com um modernissimo aparelha-

sito a estrada Tres Rios do Norte, adquirido de Or- c:::I+ + mente de solue eletrica, oxigenio, aluminio,
minio Luciano. Idem'

� �
:: antimonio etc.

':::.':::.625- Augusto Bahr- bras. trensf, imp. terreno Escritório Jurídico Comercial ii (

sito a Estrada Ribeirão Jararaca, vendido a Artur Kie- ii Especialisada em reformas de

nen. Idem Advocâcia - Cobran�as - Loteamentos - lCepresenta�õf's ii automovels e caminhões. :!:.:.!:::626- Augusto Bahr-bras, transf. lmp, terreno Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias ii Serviço rápido e garantido.

�:�n:n.e�y:�a Ribeirão Jararaca, vendido a José

�
Granj� _ Agro-Pastoril _ Marca: 54

�
�t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1/

627- Bonifacio Paustino Nunes-bras. transf. Cine Teatro Marajoara, 3°. Andar, Ss. 23 á 25
1

_

imp; ferrem;> sito a �strada lrapocú-Hense, vendido a Telegramas: ELIBRANCO �!�!��ru2?2'l�rn=t\nz�
lose Antonio Paseerlno, Idem Telefone: • 54 - Caixa Postal, 54

Irifi,,···,,������l4fi:)JI't�l628-:- Mig'Uel, Fodi-�ras. tran.sf. im�. terreno sito

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

L� VI- tO r I-o L a'zza r I- S
a estrada Ieragué, vendido a LUIza ReIser Idem

.6�9- Silvino Sting�en-bra�. transf. i!"p. ter�e- Diretor:
, Loja e Exposição: ,

•
F a b r i c a:

��e��t�i:e�strada Iereguã, vendido a ElIdIo Stln- Dr, E/isiário àe Camargo Branco I Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Dom1Dgos da Nova sjn
630- Elsa Baumenn-bras. transf. lrnp. terreno

�
Advogado �

J A R A G U A DOS U L -1- SAN T A C A T à R IN A �
sito a estrada jaragué, vendido a Vitor Baumann. ..

�
Idem

Aceitemos representar nesta e necessttamos de

I F b
.

B f"
'

t d M' �a rica e ene iciamen o e oveis

632- João Planischek-bras. transf. lmp, sobre representantes em outras praças .
.

bicicleta vendida e Augusto Braatz. Idem + + 11::1+ +
Espelhos e VIdros para Janelas e Outros

FIDS'I633-- Edmundo Hansen-braa licença estebele-

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans, .

cer-se com loja d.e fezen�as a estrada. Jar�guá. Idem Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

Olari�;ito�::'::frt�!�:���:��!i���'::: '��E: ;D;;;;;;;r;;;;.�;�;A;;;;;;�I�:vª;;;a;;;;;rg;;;o;;;;;;;;B;;;;;Ea;g;:t;;;a;::;;I;;;h;;;;;;a;����D;;;;;:I"�:,�. f.l� Exe��:ii:eS,s����::, :�t����e7se�t�� em:

Ino edificado, sito a rua Rio Branco, vendido a Ri- l.V..lil� "IL!'U' r:i'F:�rvt:?T It-�
cardo Froelich. Idem

lL'_·f'��

639- Angelo Pereira bras. licença construir ca OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,
--------------------

sa de material em sua propriedade, sita a rua Rio CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS,
Branco. Idem '

644- Harry Klug-bres. transf. imp. estabeleci- DOENÇAS DA PELE.

mento comercial, sito a rua CeI. Procopio Gomes, - Eletricidade Médica -
'

adquirido de Gustavo Henschel. Idem Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvánocanterio
645- Mária Kogus-bres. pj seu procurador Al-

varo Píazera - trens], lmp. terreno edificado com
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

casa de material, sito a rua -Mal. Deodoro, doado, a
- R A lOS X-

Laura Kogus Metzger, Albina Kogus Píezera, Adelte Direto Médico do Hospital "São José'

Kogus e Elisa Kogus. Idem' ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
646 - Ignacto Leu rprecht - austríaco - li cença ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

'construir ranchs nos fundos de sua propriedade, sl- :::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::!".:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::

to a rua Rio Branco. Idem
647- João Ambrosto-bras. licença fazer píntu

ra externa em sua casa, sita a rua Rio Branco Idem

648- Bebidas Boss Lrda- firma bras. - Lícença
fazer pintura externa no prédio de sua propriedade
sito a rua Angelo Piezera, Idem

648- João Ambrosio-bras. licença construir mu-

ro, em frente sua propriedade, sita a rua Rio Bran
co. Como requer, apresentando planta.

660- Carlos Nass-bras. baixa imp. sobre esta

belecírnento comercial, sito a estrada Rio Cerro. Co
mo requer

651� Bertoldo Kanzler-bras. transf. imp. terre-

no sito a estrada Itapocuzlnho, vendido a 'Helmuth.
Gaedeck. Idem

652 - Irene Demerhe-bras. transf. lmp. terreno

sito a estrada Retorcida, vendido a Otaviano Tissi.
W� I653- Emilio Borchardt e Erwino Hass-bras.

.

transf. imp. terreno sito a estrada Rio da Luz, adqui
rido de Asta Pública. Idem

654-. Ernesto Theilackes-bras. transf. imp. ter-

reno sito a estrada Rio d'a Luz, adquirido de Emilio M I LHOESBorchardr e Erwino Hass. Idem
655- Ricardo Froelich bras. transf. imp. terre

no sito a estrada Ilha da Figueira, vendido a Eurico
Carlos Ricardo Belhing. Idem

656 - Luiz Bortolini-bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Itapocuzinho, vendido a Ricardo Pis
ke. Idem

657 - Seminário Sagrado Coração de Jesus-

RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CAJ'lLOS FERREIRA, 103

. ..............•-
��......•............•..........•...........

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

DE PESSOAS TlM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SlflLiS ATACA TODO O OR6ANISMO

D.-. LUIZ

�"=�:::::=!:!::���!':�I� . �ª?Jd:�;:�:���f
ii lo Anemia, e Abortos,

Ponto de Almoço e Jantar i.l.
Ccnsulteo médIco

:.
Da-se pensão para' os moços servem-se ii

.tom. o. popular depurativo
ii marmitas. ::

ii Ê;

:.; ..1 Deposito de lenha picada ii
ii

ii Entrega-se a Domicilio ii

ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 183 - Telefone, 23 li
li JARAGUÁ DO SUL - Santa Cataripa U
� &r:::: _ ••••••_..__•••••••_ ••._••••••__ • _if
............_ _ ..........•••.......•._ _ _ _...•..__.

ELIXIR 914
Inofenalvo ao orl.niamo. Airada.
"oI como um IIc6r. Aprovado co.

mo auxiliar no tr.tltmonto da SI.
FILI•• REUMATISMO da-mo..
ma ori,.m, polo O. N .•. P.

DE SOUZA
ADVOGADO

= Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
c

Residencia: Benjamim Const8.nt, 136 - Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Leilão dos bens da0-----1:1-1----1:1
Massa Falída çla Fabrica de

Calçados YARA S. A.
O cidadão Julio Zacherres Ramos, sindico da

Massa Falida da Fabrica de Calçados Vara S.A. etc ...
Faz saber aos que o presente edital virem ou

dele c�>nhecime�to tiverem que atendendo ao que foi
resolvido e deliberado em a Aesernblele dos credo
res da Massa Falida referida que, no dia 3 (rres) de
agosto proximo vindouro, ás nove (9) horas da ma

n�ã, no, edifio da Fabrica de Calçados Vara S. A.,
slto a rua Marechal Deodoro, nesta cidade serão
levados a publico pregão de venda e arrema'tação a

quem mais der e maior lance oferecer pelos bens
englobadamente e pertencentes' a Massa Falida da
Fabrica de Calçados Yara S. A., a saber:

MERCADORIAS:
Oelçados p. senhoras, sanda-
lias e tamancos 35.996,70

MATERIAS PRIMAS:
Cepas p. tamancos, saltes de
madeíra, tornos, tintas p. cal
çados, arames, pregos, tachi
nhas, papel de lixa, fivelas,
cadarços, Ilhós, rebites, cou

ros diversos etc ...

MOVEIS E UTENSILlOS:
Formas p, Calçados, máquina
de escrever, Biraux, armertos.
mesas, cadeiras, prateleiras,
martelos, escovas etc...

IMOVEIS:
Um terreno á rua Mal. Deo
doro" nesta cidade com 2.500
mts. quadrados.
Um predlo de construção so

lida, com instalações eletrlca,
d'ague, sanitaria, ocupado pe-
la Fabrica. -

Um predio de construção mix
ta, residencial.

MÁQUINAS:
1 maquina acabamento, mar

ca Globus.
maquina rachadeíra, marca

Globus
'

1 maquina descanadeira mar
ca Globus

1 maquina frizadeira marca
Globus '

1 Motor elerrlco de 2 HP.
2« c «1 HP.
2 « « c 0,5 HP.
1 maquina p, fazer grampos
1 par de trilhos p. motor

-DIVERSOS:
Oalxas cl modelos diversos,
ceíxas de madeiras vastas,
correias p. maquinas, blocos
de notas, classificadores etc ...

10.740,50

•

17.513,00

7.000,00

120.000,00

23.000,00 150.000,00

CLICH,ES
PARA TODOS OS FINS!!!

CLICHERIA PROPRIA
Desenhista especlalízado em propaganda
Atendemos pedidos do Interior'

,

Velox Propagadora �
Publicidade em Rádio - -Iornaís -
Revistas - Folhetos
Dr. Muricí, 1.009 ..;.. Ox. Postal, 1.775

CURITIBA

•

PAG.5

��.����
Fa�fiGa �� F�rram�nt� ��rIG�I� I
t PEDRO D�ENGEL "
t

Estrada Jaragua Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. OATARINA

Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas

b
agricolas- pera uso de lavouras,

comO::IMáchados. Enchadas Foices etc.

v;;;:;;.:_�;�idO·

SÁNfiUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÖNICOS:

ARSENIATCl. VANADATO,
FÓSFORO, CALCI01 ETC

TÔNICO DO CÉREBRO
rô N 'CO DOS MÚSCULOS

Os Pálidos OepaUperIJdos."p

tados, AnêmiCOS, Mã•• que cri••

Magros, Crianças raqultlca8 ta

ceberão a tQnific:açào '8ral tl."
organismo CQm O

SANGUENOL

n ICliaie. �e Olhos, Olui�I;, nariz, fiarlantl
� U Dr. Arftlinio TavaW8S

Pofessor Catedrotico de Biologia do lostittuto de Educação de F1orianó,olis
Ex-Chefe tios serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

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

Ex-Interno por. concurso, da Asslst.ncla Pública do Rio de Janeiro

Formado pela .Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

�íl==l=����='u�=�ar=�t�n===tr�
110" PROPRIETÁRIO IIA!1

/.11' .'.1 Rua Marechal Deodoro, N. 158 "R ii
ii ii

11

S·
... li iI

S
i,1ii "ii .. .

li ii SECÇA-O DE LAVAGEM, DEPO- ii, i!
.. .. fi ii

II
T

ii SI�g:a������I���!�S, ii T IIii ii ii

E ii•ll! _i:.i SORIOS, LUBRI- ...

ii liii ii ".FlCAÇAO CARGA DE . ..

i!O ii BATERlAS E CONCERTOS DE iiN ii
IIII :.l;.! � il
u ii

PNEUS.
II iJ

\':::::::::::::� \�::::::::::::..

11.000,00
-

5.600,00

7.000,00

5.000,00
2.810,00
2.756,00
2.440,00
400,00
115,00 37.121,00

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLÉ, COM A SUA PILIAL

EM JARAGUA DO SUL A NUA MARECHAL
FLORINO P••XOTO. 54-58

(SOBRADO OITO WAGNER)
OFERECE: Tintas pera 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
pera tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

ra e Oleo pera Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinviIle,

LIDER DO COMERCIO D. TINTAS

Lapis CRßYOn

4.600,00
255;971,20

E quem os bens quízer arrematar, deverá com.

parecer no lugar, dia e hora acima mencionados,
sendo eles entregues a quem maior lance oferecer
depois de pagos no ato o preço e despesas da arre

matação, podendo, entretanto, dar fiador idoneo por
trez dias. Os bens constantes ectma poderão ser e

xaminados por quem interessar possa no local acima
referido. O presente edital será afixado no lugar de
costume, publícado no Jornal 10cal«Corl'eio do Povo» ----.-----
e «A Noticia» de [oinville. Dado e passado nesta

cidade de Iaragué do Sul, aos sete dias do mes de
Julho do ano de mil novecenros e quarenta e nove.

ßlbuns para fotografias,
capa de madeira e de

couro V. S. encontrará
na Oasa Reál.

na

Gráfica Avenida LIda.

r
..
·
..

'�·=··<>··=;! 1E1IlIllJl}[o §lllll Rll"21§Henll"21 �e Be[[[d�o SoA0
�Gelo. ! Matriz: .JOINVILLE

,IBebidasBoss Llda.ll
{::·�··",·,,··.··,,··,,·.··.··v··.··.··I:�

JULIO ZACHARIAS RAMOS
Sindico

(Sob Admínistração do Governo Federal)

Bolas pr. Futebol to:
dos os tipos e ta

manhos V.S. encontra ne

Casa Real.

Uma Iit.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50160 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, d� 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

"'••ll••SE '.818"'.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

COITRI CISPA,
aUEDI DOS CI·

BUGS f DElIAIS

AUceoU DO

COURO CABRDOO.
T-Ot;nC'o C!l\PllAR

,
POR E,XCElfNCIA

•

@@®i®®Y®�@t@)1@)(§)Y@)"@®t@)@®y®� E D I T A L
@ Adolf Herm. Schultze @ Imposto sobre Tabacos e Deri-

{® MARCENARIA EM GERAL @I vadUs e sI Bebidas Alcoolicas I(@ -- @1 De ordem do snr. Cole-

� Oter.ece móveis "CIMO" de todos os ,tipos da@tor,tornopublicoquenoSortimentocompletoevariado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS � corrente mez de Julho, ARANDELAS.,

I
Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos � arrecada-se o imposto acima, MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz 9

de Mobilias, especialmeDte para escritorio. reterente ao 2°. semestre do força de qualquer capacidade.
INSTALAÇÚES COMPLETAS DE: � corrente ex�rci�io.

@ Dormitorios, Salas de Jantar iJ
.

Os Contrtb�tes que não AnoBsa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a I"(ualquer
ti 'Cópas Escrltorles, Moveis rusticos e outros. I

hzerem seus pagame.ntos no pedido de instalação de luz e força.

I
' · . praso, poderão satisíazel-o

MÓVE�S AVULSOS CqMO: no próximo mez de AgoSto -------------------------------
Cadeiras

. ., � com a multa de 200/0,
@ PoltroI_1as fixas e gtratonas. @) Exgotados os supra cita-

® Mesinhas de c.entro e para radio

I
dos prasos, serão

-

extraídas

I
E en�re mUlt.os outros. a

CI "
�. as competentes certidões de

Caixa Registradora ma�c� �ECOR� dividas para ter lagar a co

Afamada pela sua eticiencia, substitu §I brança executiva
fa\ indo as Oaixas Registradoras de � .'
� elevado custo.•.-------::=2 Coletoria Estadual de Ja-

I\W.
Toda a Mereadoria ai proRta Entl'ega@1raguádoSul, 1 de Julho

RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 � de 1949

J�raguó do Sul Sta. Catarina @5 LUCI HARNt\OK
@ll@@1l@@.i.®@.U.@®A®@..��_@J1.@®.i.®@ escrivão

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANO XXX

Para oces

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

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Grafica AVENIDA Ltda.
1919 39 Soe. Graliea venida LIda.CAIXA POSTAL, 19 Admínierraçäo: Ru� Marechal Deodoro da Fonseca, 136 Fundado em TELEFONE N.

!!!!!!!!!�;;��;;;��!!!!!!!!!����������!!!!!!!!!�!!!!!!!����!!!!!!!!!��:'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!! Av. Getulio Vargas, 350
JARAGUÁ DO SUL - Dornlngo, 10 de Julho de 1949 SANTA CATARINA NO.1.549

K Comissão avisa aos amigos, benfeitores e a
todos em geral, que dentro de pouco tempo será
iniciada a ti'CAMPANHA DA TELHA",
prö acabamento do Ginásio. Todos poderão concor

rer; até as crianças pois com Cr$ 1,00 terão posto
O Chefe do Serviço de Censura de Diversões uma telha do telhado do Ginásio, que a olhos vistos,

Púplíces de acordo com o Decreto N°. 20.4D3 .de 21 está se erguendo, tomando seu ar de ímponencla e
de [anelro de 1946, deterrnínando que o controle e megestede, realçando e elevando assim Jafaguá do Sul.
fiscalização das diverções públicas, nesta. Capita!. Não se esqueçam snrs.; é pare o acabamento
sejam exercidas por este Serviço, dando funda atrt- do Ginásio de seus filhos; portanto, não será preciso
buições pera baixar as neceesaries instruções, faz fazer novo apêlo à generosidades dos moradores
público fiel'cumprimento da legislação em vigor, e desta terra,
no senrldo de estabelecer orientação uniforme.

A todos o obrigado da Comissão e dos Ginasianos!RESOLVE:
Faleceu quarta-feira ul- Afim' de que fique plenamente assegurado o

Dia 9 transcorreu a da- tima, a 1 hora da madru- cumprimento das disposições constantes dos decre
ta netalícle da 'exma, sra. gada o estimado Snr. Vi- tos federals N0. 4790, de 2 de janeiro de 1924; Ns
Maria D. Tobias esposa tório Pr?di, comer�iante 5492, de 16 de julho de 1928 e N0. 18527. de 10 de
do sr. Neme A. Tobias. estabele�ldo nesta Cidade. dezembro de 1928 e na parte aplicavel pelo Regule--Hoje faz anos o jovem O exnnro que contava mento baixado com o decreto N. 20493, de 24 de
estudante Samir Matter, 4� anos de i�a�e, �eix.a janeiro de 1946, que estabelece os Direitos Autor�isNa f!lesma data asnra. v!uva I?na. Ohyla Ohlodl- e que regulam o funcionamento legal da� estações

- Edwlrges Spengler esposa m Predí e um filho menor de rádio, cinemas, clubes, sociedades, cafés, resrau-
do sr. Guilherme Spengler. de nome Humberto. rentes etc.

.......Amanhã ani�ers�ria- Era filho d? falecido
.

�)_ Os alvarás de licença pare divertimentos
se o sr. Pedro Klein Filho. F�r!lando �radl e de Ver- públicos (bailes, cinemas, concertos, espeteculos tea
José Lindolfo Borges re- gmia Pradl. O sepulta- trais sessões de rádio-difusão e outros festivais) dossldente em Curitiba. menro teve lu�ar. as 16 quai; resulte lucro direto ou indireto a seus

Odilon Motta hc;>ras, no cemlterío de empreserlos, serão fornecidos, na Capital do, E�tado,RIO Cerr�.. _ pelo Serviço de Censura de Diversões Públícas e
A data de amanhã, 11 "A f�mlha enJut,�da o

no interior do Estado pelas delegacias e sub-dele-. do corrente, assinala a Correio do POV? apr�- gaclas de' policia. .

data natallcla do jovem senta os seus mars sen tl- b)- As autoridades fornecedoras dos alvares
Odilon Motta, auxiliar das dos pezames de licença referidas, exigirão, dos requerentes, alem
Oficinas da Sociedade das exígenclas constantes do regulamento geral, queGrafica Avenida Ltda.

façam prova da autorização dos aurores seus
«Correio do POVOlt e

representantes ou pessoa subrogada e!ß seus direit<:,s,seus demals colegas de

� L
·

I L e, quando não, da prova de haver o ínteressado ere-
serviço, deseja ao Odilon n-mOr"la tdl. tuado o-deposito judicial respectivo. .

muitas felicidades. U lJ lJ Du c)- A aplicação de qualquer; penalidade por-Dia 12 transcorre a
infração dos dlepoeitívos legais em vigor, em mate-

data aniversaria da snre.
ria de direito autoral, bem como de diversões publl-. EI' B t I' T Escrituração Mercan-VIUVd iee er o I. am-
ces em geral, devem ser comunicadas a este Serviço.bem Amelia Berfoli Grütz- tíl » Contabilidade -

Afinal esclareço que se acham devidamente re-
macher. Registo de Firmas -

gistradas duas sociedades incumbidas de promove--Para alegria de seus Defezas Fiscais· rem a defesa de seus associados no que concerne
progenitores, festejará die

Contratos _ Naturell- I ao direito autoral: a União Brasileira de Composí-13 do andante. o seu 3°. fores (U. B. C.} e Sociedade Brasilera de Autores. .

I t seções - Cobranças-ernverseno o ga an e me-
Tearraes (S. B. A. T.), reunidas no «Serviço de Di-

nino Juvencio, filhinho do Serviços Comerciais
retro Autoral» e a Sociedade Brasileira de Aurores.]casal Alvino-Maria Naitz- em geral. Compositores e Editores Musicais (SBAC�M), sen-

"

ke.
__ do que ta.is Sociedades mantem agentes no interior _-...;..----- _

-Dia 13 sr. Brolf FU;Jke. do Estado e ONDE OS MESMOS EXISTIREM de-Ainda o sr. Procopio Pe-: Seguros verão ser portadores das comp'etentes credenciais.
reira Lima, proprietario do i Secretaria da, Segurança Pública, Serviço de
Bar Ferroviario nesta ci- �'YPIRANGA" Censura de Diversões Públicas, em 13 de Abril dedade. Tambem Eugenio 1949.S_oares, professor em Co- FOGO - ACIDEITES -

Alexandre Nogueira Mimoso Ruiz
rupá. TBAISPORTES - AUTO- Assistente da Secretaria de Segurança Pública e

I_

Dia 14 Domingos R�ck, MOVEIS. Chefe do Serviço de Censura de Diversões Públicas.
residente em Itapocusinho. iIII___ «Transcrito do «O Estado»
-Dia 15 Amanda Gums

esposa do sor. Bertoldo
Gumz. Merg Xavier Haf·
fermann e Emilia Berna
dete Schmitt filha do snr.

Arnoldo SchmHt.
Aos aniversariantes Cor
reio do Povo deseja mui
tas felicidades.

Ramthum com a senhora
Alvine Steinke Teske.

Osvaldo Friedrieh
I

Inspiração Comunista
Contín. da 1 a. Pagina

mento das nossas ríque- Em gozo de ferias e em

za�o problema dos des- visita aos seus prolenl
locados e refugiados da tores, seguiu quinta-feira
Europa. não estamos pro-

ultime pera Campo Ale

cedendo de acôrdo com gr�, ? jovem Osvaldo

as conveniências brasí- �rJedrlch, e�fc;>rçado auxl

Ieíras, mas intensamente h�r das of�c�na5 da �o
guiados pela propaganda cledade Graflee Avenida

vermelha. Lt�torreio do Povo" de-
seja-lhe boa viagem e fe
liz ferias.

LOCAIS Falecimento
AIVIVERSARIOS

Sementes novas de todas
qualidades 9Stá a sua dis'
posição na Oasa Real

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
•• S I L V E I R·A ••

Impregado com IIiti w:

Tosse.
Re.friadoe
Bronquite.
Esc:rofulo••
-Convale.cenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GE';ADOR DE SAÚDE.

CASAMENTOS
Ontem na sala das au

diencias foram reaJisados
os seguintes casamentos·
Jorge Eduardo Raboch

com a senhorita Elisabe
tha Stellein. Helmuth Fis
cher com a senhorita Al
zira Hornburg. Arno Bor
chard com a senhorita
Erica Klabunde. Ricardo

PsiulOlhe Aqui"AmigoI
LEIA!

_ Controle e ficai ização das

diversões públicas
Portaria baixada pelo Chefe do Serviço de

Censura de Diversões Públicas

PORTARIA N. 2/

t Agradecimento
A familia Pradi, prolundamente cons

ternada,'comunica, aos seus parentes, amigos
e conhecidos, o falecimento de seu queri
do, esposo irmão e filho,

Vitõrio Prad i
ocorrido dia 6 de Julho, com a idade

de 48 anos. As familias enlutadas, vem ex

ternar, por este meio os seus sinceros agra
decimentos a todas as pessoas que envia
ram coroas. flores e acompanharam o fale
cido, a sua ultima morada. Também agra
decem ao bom povo da Barra do Rio Cerro
e especialmente ao Padre Fideles Tomelin,
pelas eontortadoras palavras proferidas.

Outrossim convidam seus parentes e

amigos, para assistirem a Santa Missa, que
mandam celebrar na Igreja Matriz, desta
cidade, as 7 horas do dia 13 do corrente,
quarta-feira.

Antecipadamente agradece a mais este
ato de fé e caridade.

'

Jaraguá do Sul, 8 de Julho de 1949

Família Pradí,

�tRMENTO
�ttlEIROS

IW'I

{._
Ginasió São Luiz

JA.RAGUÁ DO SUL

Alô, Alô I Amigos e benfeitores do Ginásio!
'-

s�SÃ� ylRCfAt
• 0.

EspECIAllOADE

(()) §a1bãto (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
Ola CH!� W1E1fl1EJL nNJl))l[J§1[�HAl = JORnviUe

•••11•••8••• B.A.GIIISI•• ! .

Eis que finalmente se aproxima a festa do Gi
násio, depois de oito longos meses!

Como todos sabem o Giná:sio procura servir
,
.'

bem a todos e em tudo; por isso, anuncia a seus

benfeitores e ami2'os, mais uma «big» festa pC;>Rular,
daquelas que só o Ginásio sabe fazer, a realIzar-se
nos dias ql!atro e sete (4 e 7) de Setembro.

Aguardem para bre,ve a programação da dita festa'

TODOS POIS DE PRONTIDÃO PARA AJUDAR GINÁSIO ... I
. A COMISsAo I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


