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tendo dificuldades de
controlar a multidão.

Por ocasiao da visita qual foi analísado o pro- mule a corrente mutua- O Brasil ainda não Dezembro
- x-

do Presidente Gaspar grama de fomento eco- mente beneííca de in- conseguiu superar a cri.
1943 1948 A 11 de Julho proximo

Dutra aos Estados Uni- nômíco para o Brasil. versão do capital parti- se consequente do mo-
passado, tivemos o cen-

dâ America do Nórte, S. Em resposta á expres- cular. Os dois presíden- vímento inflacionário. A. Açúcar 176 307 tessímo dessimo segun-
Excia. e o Presidente são de .gratídão do pre- tes também estiverem de anàlise comparativa dos Arroz 166 373 do aniversario de Anto-
Truman publicaram uma sidente Dutra pelos ser- completo acordo em que principais gêneros ali- Banha 202 495 nio Carlos Gomes. Em
declaração conjunta, que viços prestados pelos seria, conveniente a rea- menticios denotará a Batata 177 295 1837, Campinas em São
teve a mais viva reper- técnicos norte-america- llzação de um amplo es- pressão ascendente dos Café em pô 176 393 Paulo recebia uma dádi-
cussão nos dois países, nos com êsse relatório, tudo 'conjunto das, rela- preços. E essa tenção Carne verde 194 422 va de Deus. Naquele dia
sendo um marco para a o presidente Truman a- ções de contríbuíção en- só diminuirá com maio- Cebola 166 319 havia nascido o imortal
solução de problemas centuou o passado de tre os dois paises. Decí. res produções dos gêne- Charque 247 495 compositor das Amerí-
econômicos e fínancei- interdependência dos diu-se iniciar um couve- ros escassos. E grande Farinha de cas, Carlos Gomes. Nas-
ros que veem nos aílí- países, em tempo de paz nio entre 08 dois .países parte deles se inclue mandioca 200 466 cia, pois, a 112 anos

gíndo. Publicamos na in- e de guerra, e assegu- semelhante aos que os nessa categoria. Para se Fa���ha-l1e trigo 155 508 atraz, o graúde. Carlos
tegra êsse - documento rou ao presidente brasí- Estados Unidos já man- verificar o gráu desta I Fe�Jao 155 533 Gomes, que entrando
por considerá lo da mais -leíro que os Estados U- têm em vigor com outros mäjoração que tão gra- Leite 144 346 para a imortalidade, ele- •

fundamental importância nidos estão altamente paises e que se confia ves danos traz á epono- M�nteiga 210 470 vou para o alto do céu
para o destino do Bra- interessados, no momen- em que poderá eliminar mia individual, bastará o

MIlho 211 468 o nome de Brasil.
síl, Eis o documento. to, e o estarão, no futu- muitos dos fatores que conhecimento da média 0:ros 188 475 -x-
"O presidente do Bra- ro, no desenvolvimento causam a taxação dupla. mensal durante o ano

Pao 151 506 Em Joinville verítícou-
sil e o presidente dos cada vez maior de seus O presidente Dutra assí- de 1943 e em Dezembro Sal

_

176 306 se uma cena de pugila-
Estados Unidos unem-se paises, seja pondo em nalou �ambem a grande de 1948. A base para o

Toucmho 178 398 to entre mulheres. Olga
para aprovar as seguín- vigor as recomendações necessídade que temo. Gellinger e Luiza Maria-
tes declarações: O pre- feitas no referido relato- Brasil de técnicos e es-.

estudo é a média do ano O açúcar, a batata e o no Furtado, há tempos
sidente dos Estados Uni- río ou mediante outras pecíalístas de todas as

de 19D6, q�e �� apresen- sal são os três gêneros havia entrado em dís
dos do Brasil e o presí- iniciativas semelhantes. categorias. Assegurou- t� com o. índíce . 100, e de alimentação que me- eussão, quando esta se
dente dos Estados Uni- Foi sugerido que as dís- se-lhe que' serão feitos dIZ respeíto �os preç�s nos subiram n� espiral mana entraram em ver
dos do América reuní-: -enssões técnicas sobre todos os esforços possí- médI?s. de generos al.I inflacionária a que está dadeira luta de pugilato.
ram-se em Washington e esse relatório poderiam veis para satisfazer as mentI.clOs no co�é.r�1O submetida tôda a eeono- Sempre as duas vizinhas
descutiram longamente ser celebradas mais tar- necessidades do Brasil varejista das capítaís: mia brasileira. vinham empregando as
a conveniência de estí- de, no decorrer dêste no campo da coopera- palavras mais obcenas,
mular o desenvolvimen- ano, por ocasião da ví- ção técnica. Os dois pre- quando neste dia o ba-
to' econômico e o pro- sita do Ministro da Fa- sidentes admitiram a

245 I
· ..

SC.
te-boca atingiu seu grau

grosso social, atr-avés de zenda do Brasil aos Es- possíbílídadé de finan- esco as primarias para atarlDa maximo,fazettdo com que
um intercâmbio. mutua- tados Unidos. O presi cíar através de organis- . i· asCduas do sexo fragil en-
mente benéfico de infor- dente Dutra acentou a mos públicos, emprestí- traram em luta corporal.
mação técnica e .de es- necessidade daínversões mos para o desenvolvi- .

O problema da falta o INEP traçou, ainda. um Houve de 'tudo e do mais
pecíalístas de tôdas as privadas estrangeiras no mento adequado de obras de escolas pri- programa ße instalação interessante: cabelos pu
espêeies, bem como a Brasil. Ambos os presí- que não se prestam ao márias em nosso pais de três escolas normais xados, roupa rasgada,
través de uma coopera- dentes reconheceram o financiamento pelo Ban ..

era até há pouco de tal rurais e seis grupos es- bofetadas e tudo maís.
ção financeira de eco· importante papel da in- co Internacional de Re- ordem que, mesmo no colares também rurais Numa certa altura da
nomia. Essas conversa- versão do capital priva- construções e, Fomento Estado de Santa Oatarí- naquela unidade, coope- contenda, os dois sman

ções inspiraram-se na do no desenvolvimento e pelo Banco de Expor- �a - a unidade da Fe- rando dest'arte, de ma.. tes interviram, entrando
tradicional amizade que econômico e no pogres- tação e Importação O deração que possue a neira decisiva com a ado em cena. Luíza armou
Tem prevalecendo p.maís so social. Em conformi- presidente Truman aíír- melhor rêde escolar cer- ministração pública ca- se de uma tesoura, des
de um século nas rela- dade com isso, deram mou ao Presidente Du- ca de qui�ze mil crian- tarinense, para quem, ferindo violento golpe na

ções entre' os dois pai ínsteuções aos peritos e tra, que, no futuro como ças I!-ão tinham onde se aliás, o problema da e- cabeça da outra. Gente de
ses, Recentemente, foi técnicos de seus respeo- no passado, OB pedídos ,�atrlcular e estavam, as- ducsção primária cons- todos os lados assistiram
discutido o relatório pu- tívos governos para que do Brasil receberão a Sim, am�açadas pelo a- tituiu sempre ponto, prí- a grande porfia. O casq
blicado pela Missão 'I'éc- comecem a negociar cuidadosa consideração nalfabetIs!ll0; mordial de qualquer pro- foi acabar na policia,
nica Mista do Brasil e imediatamente um trata- do governo norte-amerí- Além dISSO, a falta de grama de govêrno. sendo aberto o inquerito
dos Estados Unidos no do adequado que estí- cano:" recursos com que sem- a respeito do sucedido.

pre se lutou no-passado, -x-
no setor educacional, ha- Notas & Noticias Chegam noticias de
via deixado ali, a mercê que na Halia, os servi-
de si !D�smos, os núc!eos

I
Em Bombaim, quaren- ços de construção e ar

cOlOn!�IS estrangeIros, ta e cinco pesso�s, sen- quitetura ficaram parali
permltmdo que se fo�- do 37 passageiros e oito sados devido a continua.
sem .formando verdadel- tripulantes. perd�ram a ção da greve de "moro
r�s Ilhas f�l�ndo entre vida, qnando o avião em sidade� dos construtoresliA direção do Serviço' ção ou r�colhimento, tuno e louvável empreen· sI_ outros I�lOma� que que viajavam _ um convocadospelaConfede.de Estatística da Previ- caracterizando, a falta ou dimento que promove o nao o nosso e. VIvendo "Constelation" da Linha ração Geral do Trabalho,dência e Trabalho, de- infração sómentecomeça Govêrno Federal e, leal- dentro de .am�Iente _

ca- Aérea Holandesa _ des- sob, a instigação, comu:vidamente autorizada pe a correr de 25 de Julho mente, consigna que "a da vez .mals. dIstanCIado pedaçou-se contra o solo nista. Quasi um milhãolo Sr. Ministro Honório próximo vindouro. Final- melhor organização es- da naCIonalidade.. nas imediações da cida. <;le operarios estão imMonteiro, sente a neces- mente, esclarece que o tatistica se torna folha
.

Levando á terra
_

cata- de. Perderam a 'vida 14 plicados na manobra ver. sidade de tornar público fato do empregador não se não danosa, desde que rme�se a s�8; aç8;0 su- jornalistas 1Íorte-ameri- melha. No dia seguinteque o preenchimento ter ás suas ordens em- não logra encontrar no pletIva,
_

o Mlllls}érlO da
canos e outros que iam os construtores nas pro-�os questionários ou de- pregado que perceba concurso da massa de �ducaçao,.atraves do Ins-
a Nova Delhi entrevistar videncias de Toscana e

clarações do 'inquérito remuneração igual. ou informantes a presteza tItuto Namon!ll de �st'!- o Pandit Nehru, primeiro Emilia aderiram aos gredo salário minimo, alguns inferior ao dôbro do sa- da resposta e a fidelida- do� Pedagó�Icos, distrI- ministro da India. Os vistas do Piemonte, Lom-encaminhados direta- lário minino vigorante, de das declarações que bUIU e 10calIs�u 24.5 no· cadaveres foram reco- bardia e Liguria.mente aos principais es- não o exime de preen- lhe asseguram a posse vas escolas prImárIas n.a Ihidos, em numero de 45 :-x-tabelecimentos do co- cher o que,st'onário ou do material' farto e idô· zo�a rural,. das quaIS Acredita-se que o desas- O Rapid de Viena, oramércio e indústria e cré declaração' de famma, neo com que deve ope- malS de cem Já. se acham tre, resultou de uma sa- de excurção pelo nosso-dito, além das organiza- destinado a pbtenção de rar'" em pleno funCIonamßl!-to botagem feita por indo- pais, quarta-feira ultimações de transporte, ou- elementos que ,.po,ssibili- e as restantes em VIas nesios. foi derrotado pelo Cori-tros, aliàs, a maioria, tam sólida t( profunda de serem franqueadq.s á tiba F. C. do Paraná,coletados por intermédio verificação de nivel de Açidel'}te Fatal popqlação escolar. -x- pela contagem de 4aO.da rede de, agentes do vida do grande efeito Dentro dessa cUra con- Em Varsovia, Polonia, Hoje os austriacos joga.Instituto Brasileiro de assalariado. Em Corupá, o senhor tam-se, tambem as escu- o Colegio dos Bispos rão em-JOinville contraGeografia e Estatistica, 'A direção do Serviço Henrique Worell, Jardinei· las primárias destinadas Catolicos está investiga- o America. -

relacionando também de Estatistica da Previ- ro da firma Leopoldo aos núcleos coloniais do as noticias de que -x-unidades I;1gro·pastoris, ',dência e Trabalho, agra- Seidel, numa caçada, dia e as fronteiras, 101- uma imagem da Virgem Informa-se de Floria-constitue obrigação ,ex- decendo a solidariedade 10 do corrente por um ciativa com a qual a ado Maria, na cidade de Lu- nopolis que após varios
pressa, consoante dispõe que lhe afirmaram a pre- descuido, disparou um ti-' ministração do Ministro blin, está vertendo lagri- debates a Assembléiaa consolidação das Leis sidencia da Confedera- ro ferindo-o gravemente, Clemente Mariani posei- mas de sangue· e água. aprovou.o projeto lei dedo Trabalho, tornando ção Nacional da Indústria tendo sido socorrido p�lo bilitou, em pouco tempo Uma testemunha decla· aumento do imposto depassiveI de multa quem e a Presidencia da'Con- 'Dr. Almiro Batalha, sendo o retorno dessas popul' rou que a imagem mila- vendas e consignaçõesnão o fizer ou fizer com federação NaciQnal do em seguida em companhia ções alienigenas, que no grosa restabeleceu a vi- e que transfere partedeficiência. CQmél'cio, os dois niais deste, I transportpdo ao Rio Grande do Sul, em são de uma anciã e de desse tributo aos muni-Por outro lado. men· elevados órgãos dá. hie- Mospital São José, nesta Santa Catarina, no Para· uma jovem cega. Milha- cipios. Tal majo"açãociona que os respectivos raiquia sindical, '�ormula cidade, onde veio. a fal(t- ná, em São Paulo e no res de curiosos acorrem possibilitará ao Governo. lançamentos deverão re.: ve�ente apêlo a tod6S cer no dia seguinte as 10 Espirito Santo tanto se a catedral de Lublin atender ao aumento doferir-se ao corrente mês os eínprégados ii. empre- horas,

'. . '-. ,distanciar�m. da c6letivi· afim de ver o quadro: funcionalismo e ao reade Junho, razão por que gadores, s-oliçitandorlhes O extm.o deIxa vluva dade brasIleira. As ,autoridades eclesias- justamento das carrei--o prazo para a devólu� que participem do opor. e 2 filhos menores. Ampliando a sua ação ticas dizem que estão ras.
"

Ministerio 'do Trabalho, Iod. e Comércio
Comunica-nos do Serviço de Estatistica da Previdencia e Trabalho:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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640- Fredrich Berg-bras. Baixa irnp. sobre bo

tequim, sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca, nesta

cidade. Como requer
641 - Arcangelo ôefeuellt-bras. baixa imp. so

bre estabelecimento comercial, sito a rua Mal. Deo

doro da Fonseca. Idem'
660- Paulo Papp-bras. licença mandar fazer

pintura geral em sua casa sita a rua Rio Branco,
neere cidade. Idem

662- Amando João Emmendoerffer-bras. licen

ça esrabelecer-se com fabrica de Aguardente a rua

Mal. Deodoro da Fonseca. Idem
663- Carlos Ramthum-bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Irapocuslnho, vendido a Paulo Silva.

Idem
664- Antonio Iegelskl-bres, transf. ímp. terreno

sito a estrada Retorcida, vendido a Oerllo Zeughell-
nl. Idem

'

/

665- Carlos Ramthum·bras.· rranst, imp. terreno
sito a estrada Itapocuzlnho, vendido a Guilherme
Prestlnl. Idem

- .

666- Ernesto Krueger-bras. rransf. imp. terreno
sito a estrada Rio Cerro, vendido a Alfredo Mar

quardt. Idem
676-· Carlos Ramthum-bras. transf. lmp, terreno

..

sito a estrada Irapocuzínho, doado a Helmuth Ram

thum. Idem
677- Carlos Ramthum-bras. transf. Imp, terreno

síro a estrada Itapocuzinho, doado a Arno Gustavo,
WiIiam e Milda Ana Ramthum. Idem

.

678- Carlos Ramthum-bras. fransf. imp. terreno
sito a estrada Irapocuzlnho, doado a Arno Gustavo,
Wiliam e Milda Ramrhum. Idem

679- Carlos Ramthum�bras. transf. írnp. terreno
sito a estrada Itapocuzlnho, doado a Arno Gustavo,
Wiliam e Milda Ana Ramrhum. Idem

680- Carlos Ramthum-bras. rrênsf. imp. terreno
sito a estrada Itapocuzinho, doado a Lídia R. Busch,
Edgar e Edmundo Ramthum. Idem

685- Francisco Winter-bras. licença fazer re

paros em sua casa, sita a rua Blumenau, nesta ci

dade. Idem
686- Eurico Carlos Behllng-bras. transf. imp.

terreno sito a estrada Ribeirão Preto, vendido a

Henrique
.'

RadUnz. Idem
!! � (N

687- João Ambroslo-bras, transf. lrnp. terreno AVÓ! MÃE! fiLHA! H-..... . �

sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca, vendido a .�, � Ci5
Bernardino Henrique da Silva. Idem .' TODAS DEVEM USAR N I �

688- Eurico Carlos Ricardo Behllng-bras. transf. � I
imp. terreno sito a estrada Ribeirão Preto, vendido a fLUXO-SEOATINA .., �

Bruno Müller. Idem O A
c:-: �

689- Ricardo Leoni-bras. transf. imp. terreno .. � �

sito a estrada Itapocuzinho, vendido a Waldemar (OU REGULADOR VIEIRA)
u rI1 ta � 1:f

Grubba. Idem A MULHER EVITARA DORES II (,..' .... /3 �
690- Arduíno Plcoli-bras. transf. írnp. terreno .....

""G.....
l=:

��âeaE��t�f:r� I���a-Retorcida, adquirido da Seclee ALlYIA AS COUCAS UTERINAS !I � �.g 8 1!i!iEI!!SiA·!!II!iIi!I!i!iI!EI!l_n....n'II!II!lçIllI!E!!Ua_
i

0.1 1:-'-1
691- Bruno Olessenapp-bres. transf. imp. ter- .mor.,a••• com vant.pm para ii ! �.� I t A

reno sito a estradd Jaraguá-Esquerdo, vendido a Ma-
.

tombAter a. irte.ularid.da. das .i:.; ...., ,... "" s:;; ..
rd

funt6.G parl6dica. du ••nhora. - IL.-, o CIS

I
III

ria do Nascimento. Idem ii...... = �·O'
_

Reabriu a Casa de Saúde e M.aternidade I692- Walter 'Breithaupt-bras licença concertar II: Calmante a ,.,ulador das.a. ii
- .....

Q.)

o telhado de sua casa, sita a rua CeI. EmiIio Jour- fUlIç6.. ii t:J � c;Í �

Iml
Dr. Kiefer sob a direção do iii

dan. Idem I FLUXO-SEDATINA � !� ��. O f
·

At· p.
· · I

694 Industria Girolla LtdaAirma bras. baixa ii o" .� r ranCISCD n DnlO ICCIDnl 1-
OimePrr'os,olbdreemOlaria, sita a estrada Barra do Rio do pala .ua oompr.v.da a'lc6ei. " 1I.� 'C � III

•

I'.'lI'Iulto r.c.5ta'd•• Dav•••r u"", II1II
o 'O • MÉDICO

694- Nilo Mendes-bras. baixa imp. sobre Ga.' com confiança II " 1:'� iii

rapeira, estabelecido nesta cidade. Idem fLUXO.SEDATINA li � � � I Formado pela Faculdade de Medicina da m
695....,.. José Antonio Passerino-bras. fransf. imp.

�

I'
Universidade de São Paulo. iii

lerreno sito a rua Domingos R. Nova, vendido a
.co.rlU.s••• TODA PARTI Ex-semi.interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de ImVictorio Lazzaris. Idem ,

I
Misericordia de São Paulo

696- Artur Harbs-bras. tr.ansf. imp. terreno sito

a estrada Itapocú, vendido li Mauricio Koehler. Idem C L I N IC A OE RA L - C I R U RG I A _I
697 - Arnoldo Sasse-bras. transf. imp. terreno ._ Partos. Doenças de Senhoras, Homens· Moléstias internaS DIsito a estrada Ilha da Fi,gueira, vendido a Leopoldo II D R t ......7 1+ !! III e externas: Pulmões· Ceração • Estômago - figado - Rins

Friedel. Como requer !! P. 8n,a O ww a .ep, ii I� Doeftças nervosas· Sifilis" Doença!< venereu· Doenças da
_

698 João Wendelino Rabock-bras. transf. imp. II M É O I, O O ii m péle em genl. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. I
terr2no area 15.000 m2., sito a estrada jaraguá-Alto ii CIALIZAD

ii I' ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.

'1-vendido a Rudolfo Kanis. Idem !! CIRURGIA GERAL E ESPE A!!'

699- Teodoro José Wolf-bras. Iicençll colocar!! om cursos de Aaperfeiçoamento no ii I'ii
GUARAMIRIM ::_: SANTA CATARINA

tabuleta na casa onde funciona sua oficina. a rua ii Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. ii I

Mal. Deodoro da Fonseca. Idem II Doenç�s de Senhoras - Partos - �Iinica n ii AT�N�E .?H�M�D�,S � Q�AL.�.ER HORA. I
700- Bebida5 Boss Ltda.-bras. licença con&- ii Geral de Adultos e Cnanças. ii ...

IE!!!.!Ei;õ!Eõõ!l!!!!!!!!!.iIIE••_:b._I!j!II!._I,_=iIIiIIIl_i!l!!!; ...

truir aumento no prédio, nos fundos de sua proprie- ii Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal.' ii �
_

dade, sita a rua Angelo Piazera. Idem !! TELEFONE N. 3 ii

701- Carlos Steinmacher-bras. baixa imp. so� I ii Jaragllá do Sul - Sta. Catarina ii
bre estabelecimento comercial. Idem

I.

702- Alfonso GÜnther-bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Rio Cerro, vendido a Alfredo, .:5elke.
Idem

703- Terencio Moretti-bras. transf., imp. terreno
silo a eSlrada Jaraguá (Fundos) adquirido de Leo'

poldo' Janssen. Idem
,

704- José Peters-bras. transf. imp. terreno sito

a estrada laraguá (fundos) adquirido de Adelia' Pia
zera. Idem

705- Olsen Irmãos Ltda.·firma bras. baixa imp.
sobre Fabrica de chapas compensadas. Idem

706- Domingos Reck Junior-bras. baixa imp.
sobre fabrica de bebidas, estabelecido em Itapocusi
nho. Idem

707- Augusto Germano Wernêl·-bras. licença
captar agua do Rio Paulo, afim movimentar peque
na industria, sita li estrada Rio Paulo. Idem

708- Manfredo Fuck-Iicença fazer pintura em

sua casa, sita a rua Vidal Ramos. Corupá-Idem 1:=]II--------l=:J--...-----I[]

. 71)9- Alex Maes-bras.. licença construir rnauso-. :�,�� �11
leo ne sepultura de Francisco Maes, inhumado no

cemitério de Corupá. Idem ,Vitorio' Lazzaris
710- Arnoldo Krüger-bras. baixa' Irnp.

.

sobre /

generos allrnentlcíos e Açougue, relativo 28• sernes- Loja e

EXPOSiÇãO:.
f a b r i c a: .

tre) Sito.
a e8tra�a Pe�r� A'!10lar. Id�m I Aven

..
Getulio Vargas, 79 Rua Domtngos da NOVl'sjn

711- Ingvsld Ltptnskt-bras•. hcen��. esrabele-
J A R A G U A DOS U L -I� SAN T A C A T A R I N A

cer-se com negocio de Generos Ahmentlclos e Açou- <

gue a estrada Pedra Amolar. Idem

I"
.

.

fi712- Emilio Schinkel-bras. transf, imp. terreno Fabrica e Beneficiamento de Moveis

sito a estrada

ped.�a d�.
Amolar-Corupá ..

Idem

.

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros

Fins.l·.

713- Ernesto �ruger.br.as. tra�s.f. irnp. terreno Moveis Estofados Tapetes Divans,
SItO a estrada Irapocú-Corupé, adquirido de Afonso

I
.,.,"

Ristow. Idem Oolchões e Estrados para Oamas, Etc.

.

'

714_:- João.Ropelato-�ras. transf. i.mp. terren<�: Executa-se serviços de estofamenros em:

ISItO a estrada RIO Novo, L-orupa, vendido a Jose

'1..
trolíos, onibus, automovels etc.

Rosa. Idem .·�.,,<>��'W2:1)mU8���.
715- Otto Poerner-bras. licença construir casa ��;��iiiIlJiI!J�Jns:tI�Jl'Sl'M6)lnn···

de madelre, em sua propriedade, sita a estrada Ano' _

Bom. Idem
.

, .._::::::::::::o:::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�=:::::::'::::::::::::::::••••::::::::::::::::::::::, '

716- Guilherme Hauffe-bras. licença construir :1 '.:

casa em alvenaria de tijolos, em sua propriedade, a ii AUTO JARAGUA S. A. II
estrada Ano Bom. Idem"

::

717- WlIIy Heinike bras transf. imp. terreno II Indústria e Co."ércio II
sito a estrada Caminho Pequeno, adquirido de João .1.1 _

OFIOINA 'Serviço "FORD" .I.i
Ramthum. Idem

718- Afonso Porath-bras. transf. .trnp. terreno
'

..
:!
..
:!

MEOANICA AUTORIZADO .:1:1.sita a estrada Pedra Amolar, adquirido de Walter - Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL -

Iark. J��m Georg Porath�bras. ;ransr. .lmp. terreno !.ii.! Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes !.ii.!
sito a estrada Pedra Amolar, adquirido de Walter - Lavagem .: Lubrificação - Carga de Acumu-

Iark. Idem ,:1:1 ladores e Consêrto de Pneus. .1.:1
427 - Leopoldo Kersten-bras. transf. írnp, ce- Esta oficina está instalada em condições

minhão de carga, adquirido de Hildgard Kellbertd. ii f ru,
-

1
•

d At!!
, .!;:".:; pera e e uar qua quer serviço e cç_nser o ou !.::.:.:iIdem reforma em seu automóvel ou caminhão, bem

728� Adao Maba-bras. requer certidão de qui. i! como retificação de motores etc. . .

!!

tação de impostos municipais, nesta Prefeitura. Ger- Iii Todos os serviços são executados com ii
ttflque-se por ceriidão. esmero, por competentes profissionais e a pre- ..

729- Olivia Miraci Paterno-bras. requer exo-!! ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii
neração do cargo de Professor da escola Munlclpal ii trica e oxigênio. ii
Machado Assis, a estrada- Itapocuztnho, Conceda -se �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t!
a exoneração sollcírada. \

Secretaria da Prefeitura Municipal de jaraguá
do Sul, em 2 de julho de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA

!=S!i=U!!!!!i!!!!r.:!!=i:!!EIIII!=::!!iE:i_:i!!!!!:E!iI:__

I···F b (Sezões, Malárias, m
e re5 Impaludismo n'l

r.: .\íI, Maleitas, Tremedeira U.
III - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - I
iii ,,'Capsulas Antisesonicas [I
m Minancora" m
I Em Todas as Boas Farmacias n
I É um pr-oduto dos Laboratorios ';INANOORA �i
• -.Toinville· - Sta. Oatarina- I
i=;;I!!!!!!=D:=!!_!!!!l!!;iiEi!I!!!!!=!!E!i!!;iii!aH ;!!Elu_;l

Secretario

CLICHES

,.

.

PARA TODOS OS FINS!!!

CLTCHERIA PROPRIA
Desenhista especializado em propagan ja
Atendemos pedidos do Interior
'Velox Propagadora
Publicidade em Rádio - Jornais -

Revistas - Folhetos
I Dr. Muricí, 1.909 - Ox. Postal, 1.775

C U R I TJ BA.
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Novamente grande tristesa se apoderou de mim,
quando tive o desgosto de ouvir através da Radio
local, que irradiava o encontro pébollstíco entre os

clubes Baependí e Aearat, em disputa do torneio
trlangular, em dera de 19' de junho. - Apesar das
campanhas que se tem feito para minorar essas de
monstrações de valentia em campos de fürebol, elas
não tem tido o acatamento merecido. - Preferem
fechar-se, tanto torcedores como jogadores, em seu

cantínho de ouro, quando solicitados á compreensão
e, quando menos consultados, vem a tona pare inva
dir gramados ou dar os famosos ponta- pés, fazendo
e desfazendo os outros. - Muitas contendas já tem
sido paralisadas por estes mestres da discussão ou

das botlnadas, os quals procuram fazer do C.(!!!1po de
futebol uma tribuna pare discussões publicas ou uma _

arena pera lulas Iivres.- Esbravejam e fazem cenas. -

Coisa medonha.-
Francamente, este detestavel hábito Iírrna-se

mals e mais.- jogadores e torcedores consumam

assim, mais uma atividade anrl-esportlve. fia gran te
mente centrarlos ao desenvolvimento fisico da raça,
derrubando com o machado da ignoraacle, aquilo que
custa tantos sacrifíclos

'

aos que mourejam no reer

guimento do culto esportivo em todos os sentidos.-
Ao envez de desenvolver, ao envez de educa

rem-se esportivamente, teimam em ferir q senstbill
dade dos que nada tem com o sucedido e ainda
rnals

.

arrastam com o seu procedimento malevold
outroaelemenros pera cenas" tão deploraveis.-

E que me dizem os amigos das botinas? Estas,
invariavelmente não podem faltar ern

: contendas nos ----__

gramados jaraguaenses.- Pi;lra flnallser um jogo ou

fazer ferver o anlrno da torcida, nada melhor do que
um bom par de borínedes nos membros do contrario>-
..........

E pronto ,- Tudo é raiva, tudo exige uma

desforra imediata, fazendo dos arbitros das partidas,
verdedelros Iantoches.. sujeitos ao capricho dos tor
cedores ou jogadores. - já não maís lhes é 'concedi
da a costumeira uutorldade em campo.- Quem man- Pelo presente são convidados os senhores
da na partida é a torcida e o jogador. - Mas quão acionistas desta sociedade para participarem da
errado esramosl Que o juiz trile o seu apito. bem ou Assembléia Geral Extraordinaria a realisar-se no
mal- vá lá! Entretranto sempre é a autoridade. da dia 1. de Agosto do corrente ano, as nove (9) horas,
porfia.- na séde social,' á Avenida Getulio Vargas. fundos

E s.i o juiz é partidario, que nas próximas ve- nesta cidade de Jaraguá do Sul .. afim de delibera
zes isto nos sirva de lição e sejam feitas escolhes. rem sobre a seguinte ordem do dia:
mals crirerlosas por parte dos clubes degladíenres.i-- 1°. Discussão de operações de magno irrteras- -

Ora essa! E tão facil contornar estes pequenos in- se para os senhores acionistas.
cidentes que muitas vezes terminam com intervenção .2°. Outros assuntos de interesse social.
policial, com pernas e cabeças inchadas e com a

garganta rouca de tanto esbravejar.- O que falta em

tudo isso é BOM SENSO, -bom senso escrito com

letras rnaiusculas e em tinta vermelhe.e-
------x------

Para compensar esta avalanche de más noticias,
eis algumas que merecem real desiaque.-

Depois de seguir uma linha mais ou menos (@)®l®!®@'f®@!'@)®!®@t@)®!@®!@)l@»)®:�@!@)@Y@@!@)®t@®f@@!@)@!@@!@®@)
sinuosa, chegou a. vez do Acaraí, da Sociedade de �@1

.

, ��Desportos Acarat, pare fazer uma pontinha neste (@ �programa. - Considero a mals louvavel iniciativa, � ••

esta a dos abnegados membros daquela diretoria.- <iii:!I
A sua situação de secundarios neste nomeio trian-

�. �•
.

guiar, não desanimou esta agremiação.- Muito ao

ao contrario.- Na vanguarda dos clubes que bata-
lham pela politica esportiva sedle, eles egora fizeram @. �
uma festa desportiva em sua apraslvel praça de des- � @

� portos.- Um dia inteiro de festa, imaginem os

se-I �nhores desportistas! Taças e mals taças foram dis- • • • •

puredes entre os verlos quadros. - E o mais ínreres-
sente de tudo: ofer.eceram pare o logo Bancários

ver-I �.sus combinado Imprensa e RKdio uma taça que rne- ••

de nada menos, nada mals que 45 centlrnetros de

�altura. - Foi um trofeu duramente disputado, �dado o seu notavel valor.-
• •

@Caberá aos Banearios e aos do Imprensa e

� �Radio, apenasmente, agradecer do fundo do c6ração '. •

-

••

por mais esta louvavel iniciativa da Sociectade de
DesportosACaraí.-; �O programa de festejos do dia 3. de julho • • •

foi o mais extenso.� Desde ás 8,30 da manhã até o

en. tardecer houve animação para todos os que com- ; Produto da OlA. INDUSTRIAL MOVEIS CIMO, a mais ;pareceram ao campo da Rua Marechal Deodoro da • • • •

Fonseca.-

�
ponhecida em todo o BrasiL Para mais informações, e

Desta vez festejou a familia do Acaráí!
•• venda, com o seu. representante nesta cidade, a fabrica de .�

Parabens, felicidade� e
_ ........_._.obrigado t

í®.. Moveis de ADOLF HERMANN SCHULTZE, sita a Ruá �••
� BarãO do Rio Branco N. 964. @Para propaganda de suas mercadorias, �@ l@)@lh@J®@;.@@J.®@J®®l®�@J®)@.i.®@J@�@Ã®®.i®�@J®®!®@!®®i@i@@l

n::ij::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::
:::::::::::: ::::::::::::

:::::::'::::\�::(iBap e Restaupante ii
!!
::
ii
ii

Ponto de Almoço � Jantar li
Da-se pensão para os moços servem-se ii

marmitas. I!
Deposito de lenha picada ii

A Diretoria .do Clube avisa que as aulas da ri Entrega-se a Domicilio II
GINASTICA JUVENIL começarão em principio de- H Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 183 - Telefone, 23 !.!.Agosto. Os interessados deverão matricular-se até H .

Á SC'fins <ia Julho, sendo atendidos no Escritório Fis- !b.
JARAGU DO SUL

_

anta atarma ::::i�
eher e Farmacia Schulz. Só se aceita com a idade '!i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!i
entre 10 á 14 anos.

Acontecimentos fóco

, -

Assembléia Geral Extraordinaria

Da Sociedade Oaterínense de
Avicultllra, recebemos a relação dos
membros que

'

�ompõe a nova diretoria

em
OINEOUE

Presidente - Dr. Lauro Fortes Busremeure
Vtce-Presidente - Dr. [oão Cavalazzi
Secretário-Geral - Ivo Maes (reeleito)
1°. Secretário - Ordway Conti
2°. Secretário - Aribaldo Povoas
!". Tesoureiro - Celso Koerich (reeleito)
2°. Tesoureiro -. Roberto Curt Schmidt
Orador :- Dr. Iosé Nicolau Born
Comíssão Finel - Dr. Milton Leite, Dr. Abelardo

Gomes e Pe. ßetoldo 'Brenn S. I,
Comissão de Sindicancia -= Dr. Manoel Pedro da

Silveira, Alex Füllgraf
e Italo Balbi

,

Clube Atlético Baependi
AVISO

Jaraguá do Sul, 30/6/49
A Diretoria

Industria de' Madeiras Janssen S. At

Jaraguá do Sul, 14 de Julho de 1949

CARLOS LEOPOLDO MEY

. diretor - presidente

procurem pois, anunciar neste jornal.

Clube Atletico Baepend�
A Diretoria solíélta novamente à seus Asso

ciados EM ATRAZO com o pagamento das men

salídades, a fineza de liquida-las com os snrs. Co
brador e Tesoureiro do Clube.;

Outrossim torna publico que, dóra avante
deverão apresentar o recibo do ultimo mez

quando assistirem jogos de futeból, para serem

contemplados com o habitual desconto sobre o

custo das entrac:híS,"'a cujo desconto NÃO terão
direito os snrs. socios NAO QUITES.

13-6-1949 Alfredo Krause - Presidente

DB JOSÊ'jllil.DORO eJOPI

Agradeciménto'
A farnllla Cesen, profundamente cons

ternada, comunica, aos seus parentes, ami
gos e conhecidos, o féleclmento de seu

querido, esposo, pai, irmão e avô,

Vitorio Luigi Francisco Casati·
...

ocorrido die 9 de Julho, com a idade de 78
anos. As Iemllíes enlutadas, vem externar,
por este meio os seus sinceros agradecí
mentes a todas as pessoas que enviaram
coroas- flores e acompenherarn o falecldo
a sua ultime morada.

Agradecem especialmente ao Dr. Almi
ro Batalha. pelo seu esforço clinico.

Braço Ribeirão Cavalo, 11/7/1949
Fernilia Cesart

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

CASA TOB IAS 1 ! ;�sgF:ER:;�A�::����������!��OQUALIDADE .

• . A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENOIA..., .

.
. -------------..----------------_.------------------------

������-A-R-ü-�-n-D-o-s-P-�-Ç-�-B-A-IT-������� .11••II.�I.M.15EII.R.IGlla.l·
eH.llla.Sg 11••Sg I�eu�

SANTA CATARINAJARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RUA EXPEDICIONARlo. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103

Está equipada com um modernissimo aparelha-
mento de solsa eletrica, oxigenio, elumínio,

ii
... antlmonlo etc.

ii

11 Especialisada em reformas de ii

ii
automoveis e caminhões. .i:i!:.i _

tt:::::::::::::::::::::::::�:::::::ço rápido e gara:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�} p���so.���:�:re: �:��:
nhos, V. S. encontrará na

CASA REAL

Lapis C R ß Y O n

A MAIS ANTIGA CA�A DE JOINVILLE, COM A SUA IIIILIAL

EM JARAGU" DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OITO WAGNER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Auromovets etc.

Tintas a Oleo, e em pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

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

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

rOfi�i�a
ii .JoãoDWiest
ii

na

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

Mecanicall
ii

H
iiGráfica Avenida Ltda.

Comunico a distinta
freguezia que, acabo

de receber uma grande
partida de sementes Ho
landezas, garantidas, no
vas, V. S. encontrará na

Casa Real.

�UL AMÉRICA
:C'APITALIZAÇÃO,SIA}

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA

DE CAPITALIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
���ia
t PEDRO�ENGEL i
t

\ Estrada jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CA'rA RINA
.

Esecura-se qualquer--;;:-ViÇo. de ferramentas

b
agrícolas pere ,

uso de lavouras, como: IMachados. Enchàdas Polces etc.

��=�

COIIIINIÇÕES CONTEMPLADAS

NO SORTEIO DE

Junho 1949
KRE
C N Z
BZN
K Y O
EJE
I DIC

Dr. Waldemiro Mazur8c�err
e_IA 81 Sa'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Qndas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia ... Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo
- Raios Intra-vermelhos e azuis.

(ASTISIA NO 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
dirigindo-se a F. S. NEVES.

Caixa Postal, 2398 - Rio. de Janeiro. - Brasil

Vistas da Cidade
Vende-se na Grâfica (

Avenida Ltda. �

�ar�t�n

Escrituração. Mercan
rtl- Contabilidade -

Registo. de Firmas -

Defezas Fiscais·

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

.�JIIC=
ffp II . l�o�olrro
II� II RU:-=:!:��:!:':.�58

II
T

II SE�&�O�E����F�Z:N�:;O-
FOGO - ACIDEKTES - ii ii COMBUSTIVEL E ACES-

TRUSPORTES - AUTO- li!! SORIOS LUBRI
MOVEIS.

u ii ,-

II�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I --------11O II BAT:��;A� Cg����Tg� DE

CASA DAS TINTAS li ii PNEUS.
FRACOS E AN�MICOS I �'"::::::::::::::�)

Tomem:

VINHO CREOSo.TADO.

��IE�pr.Sul�rasUclra de bletricld. §.�.

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATABIIA S/A.
SEDE EM ITAJAf

!!
I:

li CLINICA DE o.LHo.S. - o.UVIDOS' - NARIZ E GARGANTA, ii

ll moderna e primorosamente instalada do H

II DR. SADALLA A1\IIN li
li CONJUNTO DE APARELHo.S MüDERNOS, UNICO NOS!!
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ !i

fi «Rua Abdon Batista - defronte "A No.ticia"» ii
li HORARIO: 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 4 ii
..

:.

ii - .Joinville - jJ

Os portadores dos
tltulos em vlgor que
conrlverem UIlHl das
comblnacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o. capital gerenttdo,

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANOPOLIS

Agente em jaraguá do Sul

HARY KRAUSE

i·
SEDE SOCIAL

IUUA ALFÂNDEGA, 41·ESQ. QUITANDA

(EdIHdO Sulalapl

RIO DE JANEIRO

I'

_______

I"undado e 23 de 'fevereiro de 19315

CAPITAL INTEGRALiZADO. CR$ 15.000..000.,00
RESERVAS CR$ 22.343.244,40.

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emlllo Iourdan, 115

End. Telegrafíco IIINÇO'"
Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

DEPENDE.CIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque

I
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas •.

Concordia

I
Cresciuma
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran"

g:��fr���s .
ças, descontos, emplestimos, financiamentos mediante cau-

Campos Novos ção de titulas comerciais, passes, etc.,

I
Chapeco

.

.

Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:
Florianopolis
Gaspar Á 'Oisposiçlo, - SEM LIMITE, com retiradas IIbirama livres, juros 2°/0 ala.

I :�u�!��nga «� LIMITADA, até e-s 200..0.00,0.0,

IJaraguá do Sul luros 3°/0 ala.
joaçaba «- LIMITADA PARA PARTICULARES,

I
joinville até límlte de e-s 10.0..000.,00.,
Laguna
Lages

luros 4% ala.
Mafra « - LIMITADA ESPECIAL, até

Orleans Cr$ õo.ooo.oo, juros 5% ala

I ��:t�bJnião NOTA: na modalidade "Limitada Especial"

Rio de Janeiro
as retiradas de mals de Cr$

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

Rio do Sul
- diante um avíso previo de 10 días.

MS.
Francisco do Sul Com Ayiso de 60 dias - Sem limite, juros 5% a/a.

i�16aquim . ««« 90 « - « « «5 1/2% a/a.
Tijucas

« « « 120 c -« « « 6% a/a.

I
Tubarãc;' Prazo Fixo de 1 ano. - 4Ç « « 6%

a/a'lTuangara Deposilos Populares, juros 5% ala.
russanga

Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas seme-

I
- naís, até o máximo de e-s 5.000,0.0.

IABRA UMA CONTA NO I·f N c O" E PAGUE COM CH&IlUE

��mIm _12

IIiE
�Kl
IIAli
II R li
II S II
II T"
IIEli
IINI!
\.�:::::::::::::�;

Seguros
i'YPIRANGA"

"SILVEIRA"

, F
Impregadl eom bitt Da:

Tosse.
Resfriados
BronqUite.
Eicrofulol.
"Convalescenças

VINHO CREOSOTADO

li UM SIlEftADOR DE SAÚDE.

Dr" Arquimedes Dantas
..ve«;••8

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

e F

--

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Admlnistração do Governo Federal)

Uma liuna completa de MOTORES nacionais. e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

••aRIIR811 1••181'''.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com inotores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

-oom valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

servindo até 50 metros de profundidade.

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIQAIS 'LOBOS, de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

Anossa SEÇÃO DE INSTALAQOES atenderá com presteza a- ",ualquer
pedido de instalação de luz e força.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,

INFlAM,A.ÇÖES,
CCCEIRAS,

FRiEIRAS,

ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O[ n I�TDn PI" Il:�:e��=���u��e
Paula Er- Edif�1 N. 2.�89, 14/7/1949 Vende-se

[l [l1 onu.. lJ V I Ela, brasileira, soltelra, Henrique Fischer e _Irene
! doméstica .dornlclllada e

Konel um terreno com 9 morgos
Irene PeJri, Oticial do' residente �esta cidade á Ele, brasileiro, solteiro,

de terra, inclusive uma ce-

Registro Civil do I� Distrito rua Domingos da N�va, lavrador, domiciliado e
se de material e um ran-

da Comarca· Jaragua do Sul. filha de Affonso Piazera residente nesre distrito, em
cho.

-,

Estado de Santa Catarina e de Ellsebeth Wolf Pia- Rio Cerro filho de Arnol- Preço de ocasião, tratar
Brasil. zera.

com o sr. Daniel Harn- Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
Faz saber que comparece-

do fischer e de Lilly Sil- mann ne Indusrrla Gosch ,Registro de firmas, Defesas fiscais.

ibi d
vano fischer. I

-

E da Traoo- C Nram no cartorio ext 10 o os Edital N. 2.586, -de Í1 :7-49. Ela, brasileira, solteira, rmaos, a stre a tapo ontratos, aturalizações, Cobranças, Serviços
documentos exigidos pela lei 4 lavradora" domiciliada e

cú-Hanea, Comerciais em Geral.
atim de se habilitarem para Alberto Antonio Klein e residêllte nesredtsrrlro, em Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de

casai-se: Appolonia Kammer ßruer- Rio CerrOj f!'llra de Karlos Menores - Acordos e Contratos.

Edital N. 2.582, de 6-7-49.
mueller Konell e de )\1i1pa Brucj:l ..Vencle-se Seguros -_ "Cia. de Seguros Gerals do Brasil",

Ele, brasileiro, viúvo, Konel. .':-.;. fogo, Acidentes do Trabalho,
João José da Silva e lavrador, domiciliado e E para que chegu{; ao cb- um relogio de ouro marca Seguros Pessoais etc.

,

Maria Lopes residente neste distrito, em nhecimento de todos, mandei lunghans, informações na - 111

Ele, brasileiro, solteiro, Ilha da figueira, filHO de
passar o presente edital que

Soco Greüca Avenida Ltde

funcionário público esta- Antonio Klein e de Maria será publicado pela impren-
dual. domiciliado e reei- Klein.

sa e em cartório onde será
dente nesta cidade, á rua Ela, brasileira,' viúva, atixado durante 15 dias. Si Vende-seAbdon Batista, filho de lavradora, domiciliada e alguem souber de algum im

José Ireneu -da Silva e de residente neste distrito, em pedimento acuse-o para os

Rosa Tomaeia de Borba. Ilha da figueira, filha de ints legals
Ela, brasileira, solteira, João Kammer e de Ger

doméstica, domiciliada e
rrudes Kammer.

residente neste distrito, na
Tifa dos Martins, filha de
Henrique Lopes e de To
masíe Lopes.

de

Souza" Rossi
Indo a Joinville não se esqueça de visitar o

«Bar e Restfturante Expresso» a Rua 9 de

A G t I· V '%50 Março em frente ao Micro Onlbus e proximo

Em breve a Casa Re-
v. e u 10 ergas, o •

á Rua do Principe.
ai recebe semanal- Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos

mente Tomates frescos de
,

I arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras. �
Leonardo Dias e Iundlal. �

A b �Cure seus males e poupe seu ��
m iente puramente familiar. �

Olinda Gretrer bom dinheiro comprando na

Edital N. 2.585, de 6-7-49. fe/;�f;0�r3����?{a:�It:i;�, Ú:::::C::::::::::::::::�::::::�:::::::p':::::::::::::::::fl FARMÁCIA NOV.A. _

M!��:d�;i���;:;� �os ��t����d��sfWh�iS:!t°Fr:�" orrelO uD .. OVO "I de ROBERTO M. BORST
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

Santos cisco Dias e de Maria U il a que dispõe de maior sortímen-

LOCosta Dias. ii Bua MI. Deodoro I. 136 ii to na praça e oferece seus arti MBRIGUEIRA MINANCORAEI�, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira, ii Telefone N' 39 • C. Postal, 19 II gos á preços vantajosos.

operário, domiciliado e re- lavradora, dorr tclliada e ii JARAGUÀ DO SUL ii Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
sidente neste distrito, no residente nesre distrito, em ii Santa Catarina ii��
Morro da Bôa Vista, filho Retorcida,. filha de Fran- li II

de José Klimkowski e de cisco Gretter e de Emma!! ASSINATURA ANUAL !1
Sofia Klimkowski. Grerrer

II

$
:1

Ela, brasileira, solteira, I.!.l er 35,00 .I.idoméstica, domiciliada e ----------

residente nesre distrito, á ii GER&NTE ii
estrada Ilha da figueira, Vende-se '!I Paulino Pedri 11
filha de Henrique Gonza- \!�:::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti
ga dos Santos e de Luí- Um tereno ,_.om 57 'mor-
za BaisaneIli Gonzaga gos de terra, inclusive ----------
dos Santos. uma casa de moradia,

��!��em�:!!:ç�F��� !tl:.:'�."·ie';'''�''''·I·,·;1t.··''Vvirgem contendo boa que
da de agua.

Preço baratissimo. t�
lin�r�:�r�.om o sr.

pau'l��:���:...���.::.1j
. Nesta GerElncia.

IRENE PEORI,oticial

Edital N. 2.577, de 11-7-49.

Rudolfo Erschíng e

Mathilde Horongoso
Ele, brasllélro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente nesre distrito, em

Garibaldi, filho de Fren.
cisco Ersching e de afi
lia Papp Ersching.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de Carlos
Horongoso e de .. Augusta
Klein Horongoso.

MALES DO
FIGADOEdital N. 2.583, de 6-7-49.

Hilario Heck, e
Lily Níels

Ele, brasileiro, solteiro,
carpinteiro, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Benjamin Constanl,li
lho de Alois Heck e de
Llrsula Heck.

. Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, á
estrada Vila Nova, filha
de Carlos Níels e de Ida
lína Nlels.

l':'). Phylobil normaliza.

�')� funcionamento do figa
'UI I 'Il,"'�'� do, combate as cólicas,

��
;i'�\;:;'! corrigindo a prisão de

"·��:I��� i� ventre e as funções in-

T '�:j�' testina !s. Remédio vege-
\ il!� tal em gôtas. Tome 20

ß � gôtas, 2 vezes ao día,

P�HYLOBIL
'ara prisão de ventre

Edital N. 2.588, de 11-7-49.

Edital N. 2.585, de 11-7-49.
. Hans Breithaupt e

Carmen Piazera

Ele, brasileiro, solteiro,
comerei ante, domiciliado
e residente nesta-cidade,
á rua Presidénte Epitacio
Pessôa, filho de Arthur

I·,·.

'f..o'�lêó' '<:ÄPl.lAR.
,

� �.,. ".' .

POR FXCEl'f.NCIA
�

Um terreno com dois
morgos de t�rra acompa
nhado das mais diversas
qualidades de árvores
frutiferas, inclusise casa

de material, dentro' do
perimetro urbano.
Tra tar nesta gerencia.

Para Doces
e· Bolos

Usem pratos de papelão.
São pratícos e hlglenlcos
Encontram-se ne

Soe. Graliea Avenida LIda.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA II

CONHECIDO HÁ " AlljOS
\ VENDE·SE EM 1'ÔOA PARTE.

,

A SIFILIS
� U_ DOENÇA ORAvlsSIMA
MUITO PEAf008A PARA A FA.
MiLIA E PA"" A RAQA. COMO
UM BOM AUXILIAR HO TRATA.
MENTO ot.s&t.GRANOeFLAOE4.0
., USE o

Escritorio de Contabilidade
DE IRINEU PETERS

Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina

A SWILIS SE APAESl!NTA SOB
INÚMERAS l'OfUIIo\$, "AIS COMO:

REUMATISMO·
ESCRÓFU LA·S
ESPINHA.
,,'aTULAS
CI--t. o II " A S
ECZEMAS
FERIDAS
DA"TROS
MANCHAS

COLONISAÇãO
Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôta.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do
Paraná, clima, egues, e estradas boas. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
conslderavel desconto. Vende-se tambem a longo
preso, Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iustus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,
ou com Sôhwartz na casa do snr, Erico Blosfeld, em
.laregué do Snl.

I �

Bar e Restaurante EXfR�

r

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
I·

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
•

MInlCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE -

- Dr. Alvaro Batalha -MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E' TROPICAIS, E

DOE�ÇAS DA PÉLE.-

-, Eletricidade Médica-
Indutoterm:;l, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
-RAIOSX-

Direto Médico d o Hospital "São José'
AT.ENDE CHAMAIf>OS A QUALQUER HORA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Seguirá hoje· á' Rio Negrinho, o Independiente Naquela cidade serrana os tricolores enirenl

a juventude de Jaraguá, traga consigo os louros dama brilhante'

::;llI ,"

=" J��-.i
Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Grafica AVE�ID}. 'idi''-i.;:;;����b"B' para fotografias,

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro d& Fonseca, 136 Fundado, em 1� 9._ TELEFONE N. 39 capa de madeira e de
couro V. S. encontrará
na Oasa Real.

ANO XXX JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 17 de Julho de 1949 � S
,

..

N°.1.550

LOCAIS,
" .... ... .. r

--

Camara. .!'Ã�.��cipal PsiulOlhe Aqui Amigo)·
Ata da reumao Ordinäria de

jovem Marly Mattar, filha
do er. Seme Mattar. Na

ANIVERSARIOS mesma data o sr, Guílher-

Fez anos día 12 o snr,
me Spengler. À gentil..,se-

Domingos Pereira, resl- nhorita. Iolanda. Wilhel�. 20 Junho do 1949

dente em Ano Bom Co-
A mernna Mergit Mey, fI. .

A Comissão avisa aos amigos, benfeitores e a

rupä. 'Ih!l. do sr. Leopol�o Mey. Aos vinte dias do mes de junho do ano de mil !o��s em ��r�l, que dentro de pouco ternpo s��á
Aniversaria-se em datal A.�nda o s�r.f�elflßo Ra- novecenros e quarenta e nove, pelas quinze e meia,

inlclada a VAM:P!l-�IIA DA T�LD� ,

de amanhã a gentil ssnho- dunz,. propríetarío d.o Bar horas, he sala do Forum, no edificio da Prefeitura prö ac�bame�to do Glnãslo, Todos poderao_ concor

rita, Ollvia Wunderlich, Catarmen�e nesf.a CIdade. Municipal de- Ieraguä do Sul.: reunidos os vereado- rer; ate as crianças pois c�m, <::r.$ 1,00 terao �osto

funcionaria da Radio la-
Aos amversa�lantes da

res:,. Arquimedes Dantas, Augusto ôarrl, Luiz Maes, um� telha do telhado do Glnäsio, que a.olhos VIS,_tOS,

raguá. Na mesma data a
semana �<C�rreJO do P�- Max Thlerne Junior, Willy G, Gessner, Frederico C, esta se erguendo, tomando seu ar. de Impo�encla e

senhorlta Iracema P t V?» desela murneras fell- A. Vasel, Albrecht Gumz,Otaviano Ttssl, Ioäo Lucío magest�de, realçando e elevando assIm. jaragua do Sul.

. ,

e ers, CIdades.
Na

. b

fllha do snr. Jose Peters. da Costa e Luiz de Souza. Havendo número legal . .o. se esqueça,!, snrs.; e pare _o ac� ame�to

Ainda a senhorlra Lucia CASAMENTOS foi pelo sr presidente, declarada aberta a sessão,
do Glnésto �eA se�s fílhos; P?rtanto, nao sera. preciso

Pereira, filha do snr. Iosé ordenando ao sr, 20. Secretario que procedesse a
fazer novo apelo a generOSIdades dos moradores

Domingos Pereira, .On!em na �aIa das au- leitura da Ata da sessão anterior, ou seja a do dia desta ferra.

Dia 19 aniversaria-se a
dienelas realleerem- se os 13 do corrente; o que depois de feito foi submetido A todos o obrigado da Comissão e dos Ginasianos

sr,:l. dna. Paula Pereira seguintes casamentos. a dlscussão e subsequente aprovação, o que foi fel

esposa do sr. Procopío] R�dolfo Seil coI'!" a s�- to sem emenda, pelo que foi assinada pela Mesa. Em

Pereira Uma, proprietario I nhorlra ,Irma Ma!thlas. VI· seguida, passou-se ,!O expedlente que constou de

do Bar Ferroviario nesta daI jose Maestri com a Oficio n, 148/49 recebido do sr.. Prefeito, Logo após,

cidade. Na mesma data o I senhoríra
Amabile Maria o sr, Presidente, cedeu a palavra a quem dela qui

SI'. Rudolfo Ruysam. I Satler. �ctavio �edri com zesse fazer uso, como ninguem a solicitou passou-se

-Dia 20 passa mais a senhoríte Natalia Rope- a Ordem do Dia, que constou da: discussão da pe-

uma data natalicia da sra.
lato. tição de recurso da Agro Industrial Retorcida LIda.

Maria Grubba, prendada sobre o essuato falaram os vereadores: Arquimedes

esposa do sr. Bernardo Dantas, João Lucio da Costa, Willy G. Gessner, que

Grubba. Fausto, filho do Vitorio L. F. Casati pediu fosse solicitado ao sr. Prefeito, de quem e por

sr. Artur Emmendoerfer. quanto foi comprado o madeiramento pare a recons-

Ainda no dia ,20 a sra, Faleceu die 9 de julho trução da ponte Abdon Batista; logo após foi o

dna. Diva Sabino Tavares, em Braço Ribeirão Cavalo. Presidente substltuldo pelo Vice-Presidente, vereador

esposa do sr. Mario Ta- o Snr. Vitorio Luigi Fran- Frederico C. A. Vesel, e vai ao plenarlo, pare falar

vares. ctsco Casall, com a idade sobre o assunto; fazendo ver que, de fáto o edital

-Dia 21 aniversaria-se de 78 anos. de concurrencia pública, era falho em ponto subsran-

o sr, Cleudlo ôtulzer. Ain- Deixa vtuva Dna, Maria clal pois não mencionada si o fornecimento deveria

da o jovem Mario Müller. Casati e quatro filhas ser; posto serraria ou posto local da construção e,

t
'..

,

-Dia .22 ttanseorre a .Ema casada com Francis- assim. quees 0.5 respeHVOS:- pJ'0ÇOS-.- -:Em víate díseo 1,1-1"'" ·dft Dthos' OUVI"""(' hn'z'fitrU!lDlt
data ani.versaria do snr co Gretter, Maria casada era patente a necessidade da apresentação de um blill IIU li

. , UUl)� no , U L1 U

josé Ersching, empregado com Jacob Nones, Angela projeto-lei que estabelecesse normas para as concur-

da Firma H. Jordan S/A. casada ·com Faustino Me. rencias públicas pois, só assim, poder-se-ia conse- Dr. Arn'línio Tavall'es

nesta cidade. Tambem o nel e Catarina' casada com guir evitaI' futuras situações iguÇlis a esta da "Agrp Pofessor Catedratico de Biologia do Instittulo de Educação de florianó,olis

..snr. Angelo Rubini. Luiz Wan-Dervega. Industrial Retorcida LIda," Logo após foi submetido Ex·Chefe tios serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

D. % d'
- . d

. d C
Hospital de Caridade de Florianópolis,

_ Ia 20 ve passar mais Deixa ainda 24 netos e a Iscussao o requerImento os comercIantes e 0- Assistente do prbfessor David Sansan, no Rio de Janeiro.

um ano de existencia a 13 bisnetos. rupá, pediu e obteve ci palavra o vereador, Willy G. Ex·lnterno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

Gessner, no sentido de que fosse o mesmo, enviado
á Comissão de Legislação e Justiça, para dar pare I
cer, o que depois de consultado o plenário, foi por
todos dceito Nada mais havendo a tratar o sr. Pre-'
sidente designou o dia 4 de Julho do corrente ano,

para. a proxima sessão. Findo o que o sr. Presidente,
declarou encerrada a sessão, na qual faltou o verea

dor (:arlos Rutzen.
(ass) Luiz de Souza, João Lucio da Cssta,

Eis que fiQalmente se aproxima a festa do Gi- ,Otaviano Tissi.

násio, depois de oito longos meses!
'. Como todos sabem, o Ginásio procura servir
bem a todos e em fúdo; por isso, anuncia a- seus

benfeitores e ami2'os, mais uma «big» festa popular,
.. daquelas que só o Ginásio sabe fazer, a realizar-se

�nos dias quatro e sete (4 e 7) de Setembro.

Aguardem para bre,ve a programação da dita festa t
•

TODOS POIS DE PRONTIDÃO PARA AJUDAR GINÁSIO" .

_r

Ginasio São Luiz
JARAGUÁ DO SUL

Alô, 'Alô! Amigo� e benleitores do Ginásio!

A COMlsslio

CQns. Regional de Engenha
ria eArquitetura da 8. Região

E ,D I T A L
Pelo presente edital torno público que o Snr,

Lourenço Kanzler. requereu a este Conselho Re
gioltal de Engenharia e Arquitetura lIma lictlnça a

titulo precario, para o exercicio profissional de

:-=�=:II.C:==.I*C=.*.-===••===-!:! CONSTRUTOR, no MUllicipio de MASSARANDU-

M U DA5 � BA, .Estado de Santa Catarina, no Estado do Rio
Grande do Sul, de acordo com o § Único do Art.
5°, do Decrêto N, 23.569, de 11 de Dezembro de

D Laranjeiras, Peeeg,ueiros:Kakiseiros, Maciei-
ressados, já registrados neste CREA., a se pro-

ras, Jaboticabeiras, etê. _ Roseiras, Dahlias,
nunciarem a respeito, para o que lhes é facultado
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc pubHcaQão dO presente Edital. ,

'

Pe�am Catalogo Ilustrado n Porto Alegre, 6 de Junho de 194.9LEOPOLDO SEIDEL Corupá ' U ENG. WALTFR BOEHL

••-===*••===IIFIJIC===-••-===::.••C==••:. Presidente

LEIA!,

fßunCIß OH fHRHICH 'Of CßlCß�OS Y88ft u
AVISO.

Pelo presente avlso quem lnreressar possa que
se encontra em andamento; em meu cartorio, o pro
cesso de- habilitação de credito de HUSCHER

IRMÃOS, no qual os tnteressedos teern o prazo de
dez (10) dies para apresentarem as impugnações que
entenderem.

.

Ieregué do Sul, 6 de. julho de 1949

O escrivão

NEY FRANCO

formado peJa faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro .

BL Ú MENAU STA. CATARINA

fimóo/u de '1l1a/idade
FERMENTO ��
8AUNILHA ; -�

PÓS PI\RAf'UDINS ,;. �

'"
,,'

l ��
••

\:l'
�
"
,

criadorol deve-Je f �

a reputaçab do marco fi;t \,
que ti o ,garanti0 dof 't'l.�

b {
,"

ßdti/tJ1 MEDEIROS

.),:Integridade
-mordIdol leul

_ .,;0.
••.

----------���----------------------,�------�------------------�------------------------------------------------

(()) '§a lt))21({)),

Virgem Especialidade
I ;.

l>

dIa CllA� WETZEl HNID)l[J§1fl�JAl

(Marca Begtstrida)

."

,
sr-.SÃ� �/RC(At

,
• to

'1 Esp ECIALIDADE
econon'lisa-.. ten'lpo e dinheiro.
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