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Municipio de
Guara-M'irim

Sta. Catarina

No. proximo numero

daremos detalhes da

posse dos snrs. Prefeito
e Vereadores de Guarä

Mirim, realisada dia 30
do corrente e para o

qual fomos distinguidos
com um convite, o que
muito agradecemos.ANO XXX - JARAGUA DO SUL N. 1.561Domingo, 2 Outubro de 1949 '

C A M A R A'
mas sim dispor de verba
prevista em lei especial
para aplicação no exer

cicio, lei esta, sanciona
da, fazem apenas quatro
mezes, e cujo quantum
e destino 'continua de
pendente de contrato de
compra e venda que não
está anexo para a devi.
da apreciação.
Entre outras anulações

de verbas pedidas no

projeto, duas ainda exís
tem que merecem re

gisto especial.
Uma delas é a de

número 0.70.2 que se

destina ao pagamento de
um almoxarife, padrão M.
E' preciso que o sr. Pre,·
feito esclareça se esse

cargo foi .extinto ou

se esse cidadão trabalha

MUNICIPAL
ainda mais, que o faz jeição do projéto, de-

.'

por força do inciso II, vendo o Executivo, se O presidente Eurico

do art. 127 da Gonstituição nele persistir, apontar Dutra, que viajara sexta

Estadual, fosse anulada. outros recursos para su- feira ultima para o nor-

Se a Constituição man- prir o pedido de credito deste, visitou dois esta

dou reservar o míníno ele feito, já que as dos udenistas, o Cearà

de 1% para auxilio a contribuições do imposto e o Paraiba, tendo esta

maternidade e 'a infan- sobre a renda, da taxa tado tambem no Rio

cia, certamente não o rodoviaria e do imposto Grande do Norte.

foi com o intuito de que de industrias e profís- Alem das conferencias

essa importancia fosse sões, devidos, aqueles com os dois governado
desviada para outro fim, pelo governo federal e res, Faustino de Albu

ainda mais antes de ex- este pelo estadual, alem querque e Oswaldo Tri

pirado o exercicio ü- da quota do imposto de gueiro, o chefe do go

nanceiro. industrias e profissões, verno tambem esteve na

A anulação dessa do- montam a diversas cen- Bahia, conferenciando

tação é um desrespeito tenas de milhares de longamente COm o snr.

a Carta Magna e um ato cruzeiros, 'havendo um Otavio Mangabeira.

de desumanidade. que se excesso de arrecadação -x-

pratica especialmente ponderável. Haja vista O Brasil continua a

coútra os mais desfavo- que a receita que foi não cotar a libra, cam

recídos pela fortuna. fixada em Cr.$973.260,00, biando apenas em dólar

Assim, opino pela re- vai a mais de Cr.$... e franco suíço.
1 't Tudo indica que a
.eoo.ooo.oo. A. P

.

rgentína e o araguai
seguirão o exemplo da

Inglaterra na desvalorisa
ção das suas moedas.

-x--

O governo proibiu a

......,_I·
exportação do arroz, cu

ja falta é cada vez mais
acentuada no Rio. (

-x-

A Russia e a Hungria
anularam o pacto de de- r

I
fesa mutua que. tinham
com a Yuguslavla.

Pelropolis para séde da proxiHl8
Assembléia da O" U

I

por amor a arte ...
.
Não posso ainda con

cordar com a anulação
da verba da dotação
2.94.5, - Amparo a MateÍ'
nidade e Infancia, na

importancia de Cr.•...
8.930,00.
Num pais como o nos

so, onde a mortandade
infantil é alarmante,
mesmo um dos maiores
indices mundiais e numa

época onde por todo o

Brasil se faz tenaz cam

panha de proteção a ma

ternidade e a infancia,
seria um contra-senso,
mesmo uma falta de hu
manidade por parte da
Câmara Municipal de

Jaraguá do Sul, se essa

migalha que dá para tão
nobre e caridoso fim,

Sempre mereceu deste
jornal integral aplauso o

modo pelo qual a Cama.
ra Municipal defende o

ínteresse da coletivida
de jaraguaense, evitando
que o poder executivo
se desmande em atos
que, além de prejudi
ciais a propria ª-ªminis
tração, firam diretamen
te a economia e o bem
estar do povo.
Ainda agora, negou a

Camara o pedido do cré
dito de r-r.$ 214.694,40,
feito pelo sr. Prefeito.

O parecer da Oomís
são de Finanças, dado
pelo relator Otavlano
Tissi e referendado pelos
SfS. vereadores Gessner,
João Lucio da Costa e

LuíaMaes, foi tambem
aprovado por unanimi
dade pelo plenário, vo-

tando os srs. Luiz Maes,
/',

Arquimedes Dantas, wu, TRE S G\RAçA S D" E J ARAGUA
ly Ge,\sner, Curt Vasel,
Otaviano Tissi e João
Lucio da Costa.

I_"_- -1-"""""A Camara, aprovou
taníbern o parecer do
relator Luiz Maes, ne-

gando aumento da taxa �
de luz, de origem do sr. rPrefeito. '� �

O parecer do sr.

ota-Ivíano Tissi, no projéto a

que viemos de nos re

ferir em primeiro lugar,
é dp seguinte teor:
"Encaminhou o sr, Pre

feito Municipal a esta
Câmara um projéto de
leí pedindo creditos adi
cionais no total de Cr.'
214.694,40, sendo S u p 1 e
m e n t a r, Cr.' 193.664,40
e Es p e c i a 1 de Cr.' ..
21.0�0,OO.
Não é de se discutir

neste parecer a neces

sidade e justiça do pe-
dido, mas unicamente, o

,.....__...., -_....., __li ..v
•- '" - li.......... V I 5 I T A

que faço, a origem dos Os clíches que acima vemos, são os das senhoritas Helena Prada, Use Roeder e Leni Silva, Esteve em"'visita a .nos-

rtuerCau.r�os para sua cober-
respectivamente, rainha e princesas de Jaraguâ, eleitas no concurso da Radio Jaraguá Ltda. sa redação o sr. Mopyr

Valio, locutor da ZYP 9'
Para fazer face a es- As eleitas foram convidadas pelo Lyra Tenis Clube de Florianopolis, para o baile de coroa- Radio Jaraguä Ltda.

se aumento da despeza, ção da rainha daquela cidade, senhorita Laila Freysleben, no dia 8 do corrente, Pela amavel visita, tí-

sugere o sr.: Chefe do camos imensamente gra-
Poder Executivo a anu- a-_

......
� ......

tos.

lação de dotações orça-
mentarias e parte do
credito concedido pela
lei n. 38, de 16 de Maio
deste ano e que' se des
tina 'a aquísíção de uma

motoniveladora para re

construção das nossas

estradas.
Com reíerencía a esta De "À Noticie' - Fato

ultíma, aléga o sr. Pre- que vem despertando in

feito, que não teve ainda teresse da sociedade, não

conhecimento do embar- ha duvida, a morte do in

que da maquina eneo- dustrial cetarínense, snr,

mendada, o que, não é Ivo Renaux, pessoa de lar
motivo bastante para a- ga projeção no cenario
nular o credito concedi- politico e industrial da vi

do.' , zinha cidade de Brusque.
Salvo melhor JUIZO, nesre Estado

sou, assim, de parecer Tão logo teve a Poli

que' essa concessão não cia Catarinense clencla de
deve ser anulada, já que pairavam duvidas

porque, com o pedido quanto a morte desse ma'

feito e assinado, o ne- logrado homem de nego
gooío ficou ultima do e a cio, providenciou no sen

preíeítura poderia íneor- tido de ser esclarecido o

rer em falta contratual "suicídio" daquele índus
si não dispuzesse do trial, realizando, então, o

credito para pagamento dr. Timoteo Braz Moreira,
na chegada do objéto Delegado da Ordem

comprado. Politica e Social, as diIJ-
Mesmo a presente anu- gencias que se impunham

lação não se pode en. no caso, afim de que a

. quadrar no inciso rHIt verdade surgisse e não
do § 3°. do art. t21 i da fugisse o respon�avel ou

Lei Orgânica, vist,o' q-qe, responsaveis a ação da
não se 'trata de .(anular Justiça. '\

'

dotação orçamentaria, O resultado dessas di-

ILSE ROEDER

Notas &
Noticias

!IE!!!> eul",

lI�í"
E81U1 e!§! II

\,

HEL'ENA PRADA

Rio :::- Segundo se in
forma o prefeito Flavio
Castrtorono teria sugerido
ao presidente Outra que
Petropolis fosse oferecida

para o local da proxima
Assembleia Geral da ONU.
O presidente Outra esté
submetendo a surgestão
do prefeito de Petropolis
a apreciação do Imarati.

LENI SILVA

Tudo indica que.a autora da morte

pria esposa do industriall
Declara á "A NOTICIA" a autoridade encarregada do inquerito

Rlo-Num ônibus, conhecido
com o nome de "Gosto

ligencias são já do conhe- que. se achava no segun- são", .da linha Meyer-Co
cimento publico, atraves do pavimento onde o pacabana, quando passava

de declarações e Meridio- mesmo foi assassinado e pela Avenida Presidente

nal daquela ilustre aurori- rambem a unica que con- Vargas, repleto de passa

dade, a quem coube a ta- tra o mesmo alimentava geiros, produziu-se um cur

refa de I esclarecer os fa- certa animosidade. As to-circuito nas instalações
tos.

.
dillgenelas relatadas já seguindo-se uma explosão

Afim de, tambem escla- se acham concluidas, íal- e lncendlo. Pânico geral
recer a opinião publica, a tando apenas algumas' SUa manifestou-se, então, entre

reportagem de "A Noticia" plemenraresem Santa Ca- os passageiros do veículo,
de Florianopolis, sabedo- tarina e no Paraná". quando o condutor, com

ra de que já se acha con- Estas, as rapidas decle-]
cluido o inquerito e que O rações que a reportagem,--------------------respectivo relatorio esta de «A Not i c i a» con- tnflltração Comun.·st t
em conclusão, esteve na seguiu, afim de melhores-, .

a en re

Delegacia' da Ordem Poli- clarecer a opinião publica 08- Bancários
rica e Social, palestrando sobre o crime de que foi
com o snr. Delegado, co- vitima o industrial Ivo Re
lhendo as seguintes' decla- naux, .não pairando duvi-
rações:

.

das de que o mesmo - No Rio o sr. João Gon· do aumento, de quarenta
- «Das provas colhi- segundo as provas colhi- çalves do Carmo, Presi- por cento, sobre os sala.

das nos autos resalta ex- das �as diligencias inte- dente do Sindicato dos rios atuais para explora.
treme de duvi(ja que Ivo grando o volumoso pro· Bancários do Rio de Ja- ção politica. Segundo a

Renaux foi assassinado. cesso que subirá a ,Juizo !leiro, denunciou hoje á quele dirigente sindical,
Tudo indica dessas mes· - foi assassinado, «tudo Imprensa, que os comu- essa atitude dos comunis.
mas provas que � autora indicando que a autora Distas estão fazendo ma- tas' somente prejudicará.
não é outra sinão a pró- da morte fôra a sua pro· nobras no sentido de a- os interesses da classe
pria esposa daquela in-.' pria esposa.» proveitar o interesse da dos bancários.
dustrial - a unica pessoa classe pela reivindicação

, para apurar a morte de Ivo Renaux -

,

e a pro-
-------------.-

Pânico num ôn,ibus
Curto-circuito produziu explosão e incêndio no

veículo

grande presença de esplri
to, abriu a porta de emer

gência, saindo todos pas
sageiros em grande con

fusão. Não houve ferlmen
tos, porém, logo após a

explosão o veículo, pegou
fogo, completamente, fi
cando destruido. Os bom
beiros comparecimento ao

local, mas nada puderam
fazer. -,

Grave denúncia formulada a respeito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS, � j:

ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPIOAIS, E !I.ili Dp. lIenato 'W'altep H
.

DOENÇAS DA PÉLE. � É O I C O !!

- Eletricidade Médica - ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio 1l om cursos de Aaperfeiçoamento no

. ª
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho ii Rio de Janeiro � São Paulo e Buenos Aires. ii

� R A lOS X - li Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
J ,!I Geral de Adultos e Crianças.. ii

Diretor Mêdleo do .oll,ltal "São olé' 'u consult6rio e Residencia: _ ao lado d,a Prefeitura Municipal. ii
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA - II TELEFONE N.3. ii
:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::".:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: I" Jaraguá do Sal - Sta. eatarlDa ii
:::::::===-=:-.::::==::::::==::::::::::::::::::==::-.::::::=:::=-.::-.::=::::-.....::::

••

i

;rtIL" :$JIIE COLO N,I?AÇãq
..

I'

l Irr � t iiK ii
. Vendem-se boas terras de cultura, Fdzenda ôta.

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal 11'!lip !..I onnn n arQ On li n Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do
de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

ii ii lJUpU U O (1 li ii Paraná, clima, aguas, e estradas boas. Preço e-s
Faço saber a' todos os habitantes deste Muni- :: \ 'PROPRIETÁRIO I-A

:: 800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
cipio, que a Câmara Municipal votou e eu saneio- II

O
II consíderavel desconto. Vende-se tambern a longo

no a seguinte Lei: -
. li R M 1 D N 1 8

ii·
T '.' Chi " J'.. ua arecha eodoro, . fi

R
ii preso. ratar com o propnerano sr. rsneno uerus

Art. 1. - Fica aberto por conta do excesso li ii em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,
de arrecadação do corrente exercício o Crédito ii II ou com Schwartz na casa do snr. Erlco BIosfeld, em
Especial de Cr.$ 2.400,00 (dois mil e quatroceutes liS '11 SIII: Iaragué do Snl.

.cruzeiros, para as seguintes aplicações: - ii l: SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-
a) - Para aumento dos vencimentos da fun- ii n SITO DE LUBRIFICANTES,

n

T
ii

�t1f8.cionária extra-numerária Alzira Murara. . . . .

li'T li ii ii

tCr.$ ��oo,o�'ara aumento dos vencimentos do Di- II ,U ���!�g�IV�u����S- �.;:\:.' E 1:.1:. ra�ri�a U� r�rram�n a�
retor da Secretaria da Gamara Municipal: Cr.$ . . li ii FlCAÇÁO CARGA DE
1.200,00.' Ii

O
ii !!

N
li

t DE"Art. 2. - Esta Lei entrarã em vigor no dia II II BATERIAS E VULGANIZAQÃO !.J.: I:.i... PEDRO BENGEL1. de Julho de 1949, revogadas as disposições em It jj I, DE PNEUS.
.

contrW;�ieitura Municipal de Jaraguá do Sul, 22
�'::::::::::::tJ �,:::::::::::::i t JARAGUA E��das��gU� E�;;��OCATARINA ide Setembro de 1949.

I!a:�
.. _

ass.) W A L DEM A R GR U B B A "V"· t ·

L
· Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas

Prefeito Municipal I Orio a zza r IS

b
agricolas pera uso de lavoures, como: di

'Machados. Buchadas Foices etc. .
..

Loja e

EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a : lido 'I

L E ',1 ," N.' 46' [lAven. GetulfoVargas,79 RuaDomfngosdaNovas/n v==:=::�:;�
1:1 J A R A G U A DOS U L -X- SAN T A C A T A R I N A �1f:IlKß"'"� ��VlKP"

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

Ide Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Faço saber a todos os habitantes deste Mu-, Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Eins.

I
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::

nicipio que a Camara Municipal, votou e eu

san-I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans.. :c � 8 � p

ciono a seguinte Lei:-. O
c z Z

Art. 1 ..
- O quadro dos funcionarios públi- Colchões e,�strados para Camas, Etc. ':0 CI

m �... n
»C/J� IN ii>'

cos Municipais, passa a ter a constituição a padro- Executa-se serviços de estofamentos em:

I
a:! O" -I. o • o

nagem de vencimentos seguintes: -
.

I trolíos, onibus, autornoveís etc.
,/

9 g- g 1:7 TIIt i.�
1 Secretario Padrão S Cr.S 1.400,00 !!l!....���rrrrz�� • õ::S C/J tll

V..I ã b:,
1 Contador « S « 1.400,00 l,re:"'T,'';L±&Z�rJJ���'' ,!.. O:J o ii>' � II» o

S 14 c.l>:letll'C ...... CDC/J
1 Tesoureiro ' « «. 00,00 j .

_.

C/J II>'� C/J "' .... -= I

� f����:n;es(����ndenCia) ,;�� i /�. .: '�:���:�� im=:=-FI'!!I!!!!!!!!' b:=r.!!!::lI=IEi�=-(1I�=-l!E!;. rl 2. � C» � � W �. g
1 Amanuense « ° « 1.100,00 ", r"'5

Sezoes, M!llárIas, 1:1 � I � � ... 5 g
3 Fiscais « O «1.100,00 li

._,._, I.mpaludismo. C S" c.. II>' r = o

1 Escriturário « M «1.000,00 III Maleitas, Tremedeira jl :.g_ � i;! � r ã �
2 A1lXiliares do Agente de Estat.« M .« I.ooo.oo m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I=-,,� � � � :. z
31 �i�!��i��:trital : L : ���',�� Di "Oapsutas Antisesonicas I" �

(I) ii>' � � ;.; �,
L!

0'11,
I ;9": � � ;.. s:1 Porteiro Continuo « K « 900,00 IIi. "II

' ,....
'"

-

_
,... fastios, Azia, Vomitos,

Carc9reiro' «. I « 800.00 III Minancora ... II> Z;; C ca. Pesadelos, Jndisge.stões,
Zelador Cemitério « I « 800,00 II III ri o II>' Z ;ajo c:II �
P f C 1 tari t (7) « I « 8 Em Todas as Boas Farmacias ! e. � 2'::.ß... o'"

" CoI ieas do Fi gado.
ror, omp emen arrs as

,
00,00

-1-:: É I
- , .....1'0 G D P

( ) G
' ..

_. .... ii>' ezes, igestões enosas,
Prof. provis6rios 8 « «700,00 um produto dos Laboratorios MINANCORA

:'0:
CI: 3'z.., --. Dôres no ESfomago, MdO

Art. 2. - As despesas decorrente do presente III I ';'�.�. Ce II>' •

aumento correrão por conta do excesso de arreca- UI -Joinvil1e - Sta. Catarina- _. ::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::: ..,Halito, Reteljlção de Bills.

dação.
i=:!=!ll!!!!!:il!l!l!!!!!!!!!!!I!!Ii!!E!I!I!!!!!!!!:!II� 1'!!!iE::!I!!!!!!!!li-!�l!!!!!1

Vende-se em toda parte.
Art. 3. - Esta Lei entrará em vigor a, con- ,

tar da 1. de Julho do corrente ano, revogadas as �ICí1l:c.l!ltá'a?u "'La?� 1==IIlIII!III!IE'-!l=-llii!!!!l.E!ll�lll!lE!!ISlEli!�I�e 'I_I

:�S::f!��!�:�e����r��i de Jaraguá do Sul, 22

l'lORA
L çä °OS

.. '1.At'� n '2' ã �!. I
ass.) WALDEMAR GRU'BBA " I I Reabriu a Casa de Saúde e Maternidadeii

__________P_re_f_e_it_o_M_u_n_ic_i_p_al___ '
• I Dr. Kiefer sob a direção d? I

L E IN. 47 �ã� �s meln�res � mais �arat�s I Dr. franeisco Antanio Picciaoi I
o Sr. \Valdemar Grubba, Prefeito Municipàl PRODUTOS DA: � MÉDICO I

de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuiçõe·s. I Formado pela Faculdade de Medicina da II
Faço saber a todos os habitantes deste Muni- TI'ml � 1111 tC'trn° c1)1 �p tf' dJI !cadl((J)§,"" Universidade de São Paulo. ::

cipio, que a Camarà Municipal votou e eu sancio- lllUl \W llliU> <ro. W� 'l..l<ro. I II
no a seguinte Lei: ,

' Ir tf1\� f<>h Tl'1l"mtÍ]tf1\tC' �oo �o .,- Ex·semi-interno do Hospital das Clinicas � Santa Casa de':.
Art. 1. - Fica abe.r.t() por conta do éxcesso \lJr\Ulu)� 1111 <ro.\UlU> u).B\. I 'Misericordia de São Paulo I

de arrecadação do corrente exercicio o Crédito � /{CAIXA POSTAL., 11

� '1" C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A IE
.

1 d C $ 3830560 'T
.

t ·t '1 T
� RAGVA DO SUl._.. S� C_atarinaspeCla e r. . , l rIO a e OI o mI , re·

_ _

.• Partos _ Doenças de Senhoras, Homens. Moléstias internas.-.
zentos e cinco cruzeiros 91 sessenta centavos) para " .. n n n II e externas: Pulmões. C.ração ."Estômago • Figado • Rins 1'1
as seguintes aplicações:. UVIL a -- ._.. -- a

I III Doenças nervosas. Sífilis. Doença& venereas. Doenças da ...
- a) - Auxilio para construção do Ginasio Sáo ...v' m péle em gerIlI. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. II

Luiz Cr.S 18.000,op �-�
ii ESPE9ALlSTA EM .MOLESTIAS DE CRIANÇAS. '1""'1'b) - Despesas com a hospedagem do Exmo. I

Sr. Dr. Governador do Estado e sua ÖOr�it���65,60 - froquezo nervoso e fsuotomento físico - I
GUARAMIRIM I �-: SANTA CATARINA

m
c) - Auxilia a firma Gumz & Irmãos de Rio

(AS.TISIA NO HOMEM E lU MULHER) ii,ATEt.ND.E .CHA.MA.DOuS A, QUuAL�.ER HO.IIRA.II'do Cerro, referente a construQão da ponte Bobre m.Ii!!i!!!!�ll!l!E!e.l!!!!!!!,!!!!I.I!!EIIEII!!!Ei!I!l_==.!!IEIlIS!I! .._.P..
o rio Rio Cerro Cr.$ 5.coo,00 A quem solicitar, será enviado pelo correio a

d) - Auxilio a filial da firma Gumz & Ir interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:
mãos de Rio da Luz, referente a construção da

ponte sobre 6 rio Rio da Luz. Cr.$ 5,.000,00
e) - Auxilio a RÁDIO JARAGUÀ, seus ser

viços de ,divulgação de atos oficiais etc. Cr.$ 3.000,00
f) - Despesas de escrituras selos negativas

etc. afim receber documentos de propriedade dos
terrenos adquiridos,' por aU�orização da Lei n. 3'2
de 19 de Março de 1949. .1

Art. 2 . ..- E�ta Lei entrarà em vigor na data
de sua publica�ão, revogadas as disposições em

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

y ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� ::::.;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

contrário.
Prefeitura Mnnicipal de Jaraguá do

de Setembro de 1949.

ass) - WA L DEM A R GR U B B A
Prefeito Municipal

ROYO

L E I N., 45

A�riC�liI

AS PILlULAS DO
ABBA DE MOSS ,

SÃO INFALLIVEIS
N� Prisdo deVentre
e nas molestles do
FIGADO

ESTOMAGO
'INTESTINOS

Sul, 22- Dr. Alvaro Batalha - MÉDIf)O

nte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas
dirigindo-se a F. S. NEVES.

ixa Postal, 2398 - Rio de JaReiro - Brasil

��I�����������

Clinici �e Olhas, Ouvidos, nariz, fiorlHßto«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e piético.
Dr. Armínio TaVai"8S

Professor 'Catedratito de Biologia do fostiulo de Educação de florianó,ofis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

t-!ospltal de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno po.r. concurso. da Asslstencla PLiblica do Rio de Janeiro

I
Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

Dr. Arquimedes Dantas
••"eG•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CoaREI<:> DE> POV6

"Ao que tudo indica, fínalmente dia 9 de Outubro terá lugar no Estadio da Rua Abdol1
Batista, o tão falado Torneio Inicio da Segunda Divisão da 3a.· Zona. Será que sai mes

mo? Está em tempo"
-

o festival do Dom 2� �e Outu�ro, fesla para o ,Clu�e Hípico �e ]oroauá
Pedro em Corupá Está praticamente re-I de que a tarde de 23 de

O festival do D. Pedro solvido de que dia 23 de Out u b r o transcorrerá

foi bastante interessante e Outubro· teremos uma num ambiente de gran

alcançou brilho. As dez grande tarde esportiva de alegria, para os des

horas foi reallseda a pri- na raia da Estrada Nova. portistas que irão pre

meíra partida, entrando em
E' que depois de muitos senciar aquela tão espe

campo as equipes do Bae- e muitos meses os nos- tacular modalidade de

pendí e D. Pedro (asplran- sos desportistas poderão esporte. Entre as carrei

tes). A primeira fase ter- novamente passar uma ras, a segunda é indica-
agradavel tarde no Clu- da como melhor, e queminou com a vantagem be Hipico. Já estão esta- està sendo aguardadado quadro de Corupá pe- belecidas duas corridas com intenso interesseIa contagem de 3x1, quan- bdo na fase final verificou- das quais a primeira de- desde cedo. Para reve

se o resultado de 4x2. verá realísar-se as 14 aguardem sensacionais

Nado, Migo, Alex e Nego horas entre os cavalos, corridas e m p á r e o s,

marcaram para o D. Pe- Trimonte e Héreo. A se- quando no mesmo dia

dro. Miranda e Tyrone gunda corrida deverá teremos tres ou maís.

marcaram para o elví-anll. ser entre os animais, Desde já queremos fri

O arbitro da partida teve Vingador e Minerva, cor- sar que as corridas do

boa atuação. Paraná e D. rida esta que nossos dia 23só terão realisa

Pedro reallserarn a segun- desportistas, há muito das si o tempo permitir,

I
vem aguardando, visto com chuva ou com oda partida e, que fui ven-
serem os dois cavalos terreno molhado, nãocída pelo clube de Coru-
de grande valor. serão realisadas estaspá pela de execução

de penalidades rnaxlmas, Achamos nós, ou me- provas esportivas.
pois, o resulado verifica- lhor, somos de opinião

Desta vez foi o D. Pedro' do depois do rempo oficial

11---------111da pugna foi um empate
.

d de 1 tento. Amandus Car- Escritorio de Contabilidade
qUe saiu vence or doso referiu a 'contenda -

que exibiu-se regularmen- DE I R INEU PETER S
A peleja de honra foi t

disputada entre os velhos _e_._________ Jaraguá do Sul- Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina

anragonlsres do D. Pedrd "

-

e Baependi. As represen- O fiuarany está estudando Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
rações de arnbos os gre-

I
Registro de Firmas, Defesas Fiscais.

:�� e���:�se:m campo a realislcBo de um torneio Contratos, N�,::�����?:s�mC�:��:as, Serviços
Albano. O in-slder colo- em diversas rechassadas. D. Pedro - Ati, Alidio e T hde voley Seção rabal ísta, Carteiras Profissionais e derado, marcador do segun- i No rrlo lnrerrnediarlo Eu- Euclides, Oscar, Zeca e Menores _. Acordos e Contratos.do ponto, voltou a marc�r : genio e Gi.rola bons, qaen- Chiquinho, Alex, Francl-
o terceiro, quando mars

I
do Moretrl como extrean- nha Tião, Tiãosinho e Fontes autorísadas víe- Seguros - "Cia. de Seguros Gerais do Brasil",

tarde, ainda ne primeira' te produziu o suficiente I Tuf�. ram nos trazer a noticia Fogo. Acidentes do Trabalho,
fase mals uma vez Bona pare agradar e deix.ar boas Baependl _ Olasio, Lu- de que o Guarany está Seguros Pessoais etc.

asslnalou, marcando o impressões. Na linha de cindo e Oracllío, Cléclo, estudando a realisação ..-------------- 1IIi
quarto e ultimo goal para frente, todos trabalharam Baloqulnhoe Arlete, Wal- de um torneio de voley- f?::::::::::'":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::�
a equipe da rua Marechal deacordo,porem poderiam 1er, Silveira, (Adernar,) ball, pars 'os prímeíros l]] AUTO JARAGUA S A'

::

Deodoro. Na fase derra- ter apresentado melhor Mahnke Justino e Oswal- dias do mes de Outubro. ii • • II
deirà o Estrela marcou produção. Entre o clube dinho.

'

Pensam os mentores do ii I d t· C é·
!!

seu segundo tento por in- visitante, Vlnlcío bom. Aos 30 segundos Tlão- Guarany em convidar ii n us na � om reio ii

����iOape��s Z��gU���� I gu�a z��: e�:��:e�5S�� ��r�ose�bri�an�o�og����� ��i�e�::�O:e d:mJ

�:l�i�:i:.:(.:..:! _ ftMuOaiMCaIrAeCcNhIaNIICoAeAodoro _ J ��Rra�G�UçOAoRoIo"isfugLg" �
....:�:
i·

..
:1foi assinalado no segun- andou as tontas em algu- Mahnke aos 7 minutos é a representação do

Ndo periodo, vendo-se o mas investidas dos con- empatou, para logo depois Centro Cultural "Cruz
Posto de Gasoll'na _ Depo'sl'to de Lubrl'fl'cantes :::::1:::.:::.:::::::

Acaraí, como vencedor já ,trarios, disso resultando ou seja ainda na primeira e Souza", ligado ao "Co-
depois dos 45 minutos 'dois tentos. A linha mé- fase, Alex mal'car o se- legio Bom .tesus". Tal- - Lavagem - Lubrificação· Carga de Acumu-
,iniciais. Mesmo perdendo dia com. todos e.les no gundo tento para. o D. vez o São Luiz venha a ladores e Consêrto de Pneus.
de 4x2 o Estrela mostrou me&mo mvel de Jogo. B Pedro,' isso quando o ser o segundo clube de
possuir uma melhor equi· finalmente na vanguarda, cronometro já marcava. Joinville. O Guarany, es. Esta oficina está instalada em condições '.=:!=:.:pe no presente, deixando onde Zangueline sem du· 46 minutos e não 45 co- tá realisando treinos se- para efetuar qualquer serviço de consêrto ou

d· 'd h f
.

N reforma em seu automóvel ou caml'nha-o, bem i:!:boas impressões, in Ican· VI a nen uma 01 o me- mo e regulamentar. o guidos, para que seu

do claramente, que pard o Ihor. periodo final Tiãosinho sexteto titular faça gran-
como retificação de motores etc ..
'.!:.!.�.futuro terá um bom con· A arbitragem de Rolan· aumentou para tres, desta de figura frente aos de- Todos os serviços são executados com

junto, mas para que isso do Dornbuch pode s�r feita vencendo a equipe mais concurrentes ao ti. .esmero, por competentes profissionais e a pre- l!
I 'f' d I ços razoáveis. Também dispõe de 50'lda ele'- i:'l:acontecer é preciso que o c assl lca li como regu ar. do D. Pedro pela conta- tulo de, campeão de re-

tricolor se exercite, quer Desta vez apresentou gern de 3 x 1. Foi sem, ferido torneio. ii trica e oxigênio. ii
em preparos fisicos e tec" diversas falhas, mas, que duvida nenhuma um gran. \�'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!.,i
nicos e, é justamente isso não vier�m ,influir n? re- de feito' do gremio de

FRACOS E AN�MICO�
que faz um clube de fute· sultado fInal, do coteJo. Corupci, depois de sofrer

I A i Tomem:
bol, ficar mais credenciado Na pre imlnar o cara diversas derrotas frente

VINHO CREOSOTADO
para seus compromissos venceu os aspiran!es d<? aos azurras de Jaraguá.
de amanhã. O Acaraí a- Estrela como qUIs' FOI O árbitro da partida
presentou sua mesma e- um prelio que apresentou foi o sr. Amandus Car
quipe, que jogou contra o muitas fases interessantes doso da LID que saiu-se
Baepend{ no - ultimo fIa· e, principalmente . agrada- com umu lItuação para lá
Flu disputado, quando a- ram a assistencia dois ��5 de péssima. Uma de suas Bronquit..
penas Maba esteve ausen- tentos marcados que alias principllis "gafes" f o i Escrofulos.
te, que aliás é o motor do foram conquistados bri- quando expulsou Otacilio .Convalescenças
ataque alvi-rubro. Os co- Ihantemente, sendo que de campo, não se saben-

VINHO CREOSO'I'ADO
lorados cumpriram bOll um foi de autoria de La- do o motivo.
atuação satisfazendo a xixa e O outro de Escanda.

o [Offl!io do POOO DOI fiporl�1
Direção: fle EGON EHMKE

Depois do primeiro tempo o Acarai já garantira sua vitoria
Baqueou o Estrela pela contagem de 4x2 - Os colorados foram
donos absolutos, condisindo-se no gramado, dominando os trico
lores de Nereu Ramos, isto no sugundo halt-time - Arbitragem

,
- Preliminar - Outras Notas

Mais _ uma vez os messa popular que assts
desportistas de Iaregué tiu aquele prelio de do
tiveram a oportunidade de mingo e que foi simples
assistir o Estrela atuar em mente brilhante.
nossas canchas, agora já As equípes jogaram com
com um quadro títular a seguinte constituição.
bem. melhor do que há Acaraí- Arno, Levinos
ternpos atraso Não podia- e Plazera, Eugenio, Morer
se íridlcar favorito neste tI) e Glrola, Jorge, Arnan
prelio, embora o Acerat do, Orlando, Albano e
atuasse em seus próprios Bona.
domlnios, isto mesmo po- Estrela- Vinicio, Osó
dendo-se verificar depois rio e Hilario, Zeca, Carll
de o Estrela ter assinala- nhos e Eugenio, Gullher
do seu primeiro goal, que me, Valerlo, Zanguelíne,
tambem foi o primeiro da João e Mario.
tarde. Aquele 1xO perrna- Destaque dos elementos.
neceu no placard por pou- Entre o clube local desta
co tempo, quando aos 15 carern- se Arno que apare
minutos o Aceraí empata- ceu em diversas defesas
va por intermedio de Bo- dificeis, quando teve que
na. Logo apos surgiu o se empregar a fundo. Pia
segundo tento dos diabos zera melhor do que Levl
vermelhos marcado por nos. Este ultimo falhou

Sabem. qual foi o resulta
do final? 6xl, um score
bastante alto e que bem
demonstre o poderio da
equipe colorada. Os ten
tos do Acerat foram mar.

cados por Escanda, Laxl
xe, Escanda, Vitor, Bintel
e Escande, que foi o ar

tilheiro com rres goals.

"SILVEIRA"

Imprega4a com iIiti uI:

TOS58S
Resfriado.

li: UM GERADOR rm �E.

���============������=============�
�A' Varig, Companhia de Navegação Aérea

TEM A GRATA SATISFAÇÃO DE AVISAR A SUA DISTINTA'

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES "LUZMACH", COM

ESCRITÓR10 SITO A RUA �ARECHAL DEODORO N, 210

CLIENTELA NESTA CIDADE, DE QUE, FORAM NOMEA90S

SEUS AGENTES NESTA ZONA E LUGARES ADJACENTES, A

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

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

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
•

. MIlfAxCORA para o seu tilhinho:
E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE-

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA MINANCORA

• Ee Ee Ec::a • •

� Escritório Jurídico Comercial �Advoeâeia - CobraB�as - Lotea�eDto� - Representa';ÕfS

�
Vendas de: Fazendas - Pmhals - Serrarias

Granja - Agro-Pastoril - Marca: 54

�Cine�Teatro

.Marajoara,
30. Andar, Ss. 23 á 25

Telegramas: ELIBR ANC
,

�
Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54

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

�Diretor:

Dr_ Elisiario de Camargo Branco

amos represent:dV:::t:� e necessitamos de �
representantes em outras praças Ue. c::a-======-

JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Irene P. Günth�r Oficial do Alugam-se duas lojas

Registro Civil do 1° Distrito em prédio recem construi

da Comarca Jaraguá do Sul. do, com marquise de con

Estado de Santa Catarina ereto, situadas no centro

Brasil. da cidade, á Rua presi-

Faz saber que comparece- .dente Epitacio Pessoa,

ram no cartorio exibindo os -possulndo além de espa

documentos exigidos pela lei çosa Iola de 7,00X8,00ms,

afim de se habilitarem para amplo depósito, escritório
e instalações sanírartas.

Aluguel e-s 700,00. In
formações nesta redação.

casai-se:

L DI n i
3

()arnara Municipal RtGI�T�� LI�ll
Ata da reunião Ordinária de

30 de Agosto de 1949

Aos trinta dlas do mes de Agosto do ano de

mil novecenros e quarenta e nove, pelas sete horas,
na sala do Forum, no edifício da Prefeitura Munici

pal de Iaragué do Sul, reunidos os vereadores: Luiz

Maes, Augusto Sarti, Max Thieme Junior, Willy G.

Gessner, Frederico C.A. Vasel, Albrecht Gumz, Ore
viano Ttssí e Luiz de Souza. Depois de constatada

a presença do numero legal, foi pelo sr, Presidente
declarada aberta a sessão, ordenando ao sr. 2°. Se-
cretario que procedesse a leitura da ata da ultima 26 d 9
reunião, o que depois de feito foi submetido a dís- Edital N. 2.6 , e 26. -49.

cussão e subsequente aprovação o que foi feito sern Cópia de Edital de pro
emenda, pelo que passou a ser assinada pela Mesa; clamas de Casamento, re
Em face da ausencia do 1°. Secretario João Lúcio cebida da Oficial do Re

da Costa, foi este eubstlruído pelo vereadosr Max gistro Civil de Palmas,
Thieme Inr, Passou-se ao expediente que constou da Estado do Paraná.

leitura dé um proíeto-leí que abre um credito espe-
,

ciai de Cr$ 2.400,00 por conta do excesso de arre

cadação do corrente exercicio. Logo apos, foi pelo
er, Presidente consultado o plenario quanto ao pro

jeto acima, sendo por unanimidade considerado ob

jeto de deliberação. Em seguida foi pelo sr. Presi

dente cedida a palavra a quem dela quizesse fazer

uso, como ninguem a solicitou passou-se a Ordem

do Dia que constou da 2a• e ultima discussão do

projeto-lei que prorroga o pagamento do imposto
sobre exploração agrtcola e Industrie, o qual foi a

provado unanimemente. Pediu e obteve a palavra o

vereador WilJi G. Gessner, o qual solicitou que fos

se dispensada a ida do projeto acima referido, a

Comissão de Redação, pare a redação final,o que

depois de consultado a Casa, fui por todos aceito.

Nada maís havendo tratar, o sr. Presldenre designou
a Ordem do Dia, pare a sessão de 1°. de Setembro

do corrente ano e que constará da la. discussão dos

seguintes projetos de leí: abre credito especial de

Cr$ 2.400,00; que altera o imposto de licença sobre Ele, brasileiro, solteiro,
veículos; que altera a taxa de iluminação pública; lavrador, domiciliado e

que altera o padrão de vencimentos dos funclonerlös residente em Oorupé, fl

municipais; que altera os emolumentos de requeri- lho de Alberto Zilsdorff e

mentos encaminhados a Prefeitura; que abre crédito de Elsa Lipinski Zilsdorff.

especial de Cr$ 38,305,60 e que solicita a abertura _ Ela, brasileira, solteira,
de créditos adicionais, suplementares e especiais. doméstica, domiciliada e

Findo o que o sr. Presidente, declarou encerrada a residente neste distrito,

sessão, na qual faltaram os vereadores; Carlos Rut- em Rio Cerro, filha de

zen, João Lucto da Costa e Arquimedes Dantas. Germano Ziehlsdorff e de
,

(ass) Luiz de Souza, João Lucio da Costa, ,Paulina Steinnert Zlehls-

Otavleno Tlssl. dorff

Ata da reunião Ordinaria de 1°. de Setembro de 1949 Edital N. 2.628, de 28-9.49

Arthur Moser e

Anita Brito

Vistas da Cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.

--
-------

ProibiçãoEle, brasileiro, solteiro,
comerciário, natural deste
distrito, residente em Ca- Proibo terminantemente

nolnhas, filho de Rodolfo a todas as pessoas de

Moser e de Gertrudes entrarem em minhos plan.
Eberhardt Moser. tações, afim de estragar,
Ela, brasileira, solteira. roubar etc.

doméstica, natural deste Não me responsabllízo
distrito, residente em Ca- pelo que possa acontecer.

noínhas, filha de José Ilha da Figueira, 30 de

Brito e Maria Paulo ßrl- Setembro de 1949.
to.

Edita! N. 2.627, de 26-9·49.

Edmundo Dräger e

Hertha Raasch'

b '1'
"

I" Sacos de Papel?
EIe, rast erro, so retro,

Na Soco Grafica Avenida
lavrador, domiciliado e

residente neste dlstrlro,

�F�:�i:fi��b�:�bri�1: r�;r�i;'d;'p;;;'l
la��do���si�e��ici�i�á�ira� ,1'.1 Rua MI. Deodoro N. 136 ',:i.i. Ma�j!�ê�aMa���bú
residente nesre distrito,
em Rio da Luz, filha de ii Telefone N' 39 • C. Postal, 19 ij \ -Peröba - Quacá

�Edi�l.rt:al�N:a.s2c.6�2·a9a,s;:2:-9-:: i:..il:1 \ JA��:'��,?�n�UL 1:11,111 co�;:::o� ��r�ros 'II
..

ASSINATIJRA ANIJAL
II ,.:••. 1,., Madel'raS Janssen S',A,.l,,'j::.Francisco Steindei e :: Cr$ 35 00 ::

��i�;;:��i;���;I�� L=,::::�:�==J �==,,::=::�;:::,===�=�=�,=,,=,=,=�1
Jaragqá-Alto, filho de José APPETITE

.J s";:.c [ ;:o

Steindei e de Anna Leier

M t ã g � ;
Steindei. aquinas para cor ar ca- S. CI>

(JQ

Ela, brasileiro, solteiro belos de Fabricação Ale- \ � � �
professora, domiciliada � mão tem a venda na � �. � Pl8- �

t'!) :e
residente neste distrito, CASA REAL :» ..... � l!iIiiIi. !!!!..
em Jaraguá·Alto, filha de

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

�. � � fr. o fi CI-
Wendelim Schmidt e de __ . 8 8 ::1.

� CD
Di:!

CI> _. $:1),.
Elisabeta Schmidt. Foi'minhas para ' oces ::; 2' Pl ,::l ==

todos os tipos e tamanhs M Ii":l. (') � .......agresa < rt O::;· ... 'Ilii'

V. S. encontrará na C � rn i:! c
. r.M c::t

ançaço 8 ..... O- _, PJ'

Sociedade Grafica Avenida LIda. Pallidez ('D :l. Pl (JQ �

5=8 CI>;';' �,!! �Fraqueza � , 8 � ,.-=-
_, I--�.......I (1)�rI� \lia

E indilpeDl&Y_' I» ('D
s::

..... �t-.� _�'iiif#_
o UIO do E. a

('D õ >- PJ CD
:nó "':;::o C':t'

Pl c:: ('D.,_ _
t::;:; ,- -

rb��� CD

-�. t� � c::1 ==

� � i:! >-
�1

f"""'I"'lo(')

o � �

Alfonso Zllsdorff e

Linda Ziehlsdorff

6arafas termicas de diver
sos tamanhos V. S. en
ontrará na CASA REAL

PARA fERfDAS,
ECZtMAS,

INflAMACÖES,
C O C E , R A S,
fRíEI'RAS,

ESPINHAS, ETC.

HELMUTH UTPADEL

Caruchos e berços para
crianças pelos menores

preços V. S. poderá ad

quirir na CASA REAL.

Para' Doces

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

Soe. Grafica Avenida LIda.

Av. Getulio Vargas, 350.

Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·

Contratos - Naturali

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros,
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AOTO
MOVEIS.

Ao primeiro dia do rnes de Setembro do ano

de mil novecenros e Quarenta e nove, pelas sete ho

ras, na sala do, Forum, no edificio da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereado

res: Luiz Maes, Augusto ôarrt, Max Thieme Junior,
Willy G. Gessner, Frederido C. A. Vasel, Albrecht

.Gurnz, João Lucio da Costa, Otaviano Tlssl e Luiz

,

de Souza. Depois de constatada a presença do nu

mero legal, foi pelo sr. Presidente, declarada aberta

a sessão, ordenando ao sr. 2°. Secretario que pro
cedesse a leitura da Ata da reunião anterior, ou seja
a do dia .50 de Agosto do corrente ano, o que de

pois de feito foi submetida a discussão, sendo apro
vada sern emenda, pelo que foi assinada pela Mesu,

Logo apos, pessou-se ao expedienre que constou de:

Oficios 78/4Q, 79/49 e 80/49 enviados ao sr. Prefei

to; Of. 81/49 enviado a Diretora do Grupo Escolar
"Abdon Batista"; uma emenda, modificativa ao pro

jeto-lei que altera o padrão de vencimentos doe fun

cionarios municipais. Em seguida foi pelo sr, Presi

dente, cedida a pelavre a quem dela quizesse fazer

uso, -como ninguem a solicitou passou-se a Ordem

do Dia que constou da i-. discussão do projeto-lei
quue altera o padrão de vencimentos dos funciona

rios municipais; sendo aprovada por todos éJ emenda

modificativa. Pediu e obteve a palavra o vereador

Willy G. Gessner, o qual splicitou que fosse dispen
sada a ida do projeto que abre credito especial de

Cr$ 2.400,00, a Comissão de Finanças, afim desta

dar parecer e que fosse submetido a 1 a. discussão;
o que depois de consultado o plenario foi por todos

aceifo; sendo pelo sr. Presidente, posto em discus

são e aprovado por unanimidade. Nada mais haven

do a 'tratar o sr. Presidente, designou a Ordem do E para que chegue ao co

Dia para a sessão do dia 8 do corrente e que -cons.
nhecimento de todos,mandei

tará da la. discussão dos pro(etos-Iei seguintes: que passar o presente edital que

altera o imposto de licesça sobro veículos; que alte- será publicado pela impren- � 1_"'__-111111!1

sa e em cartório onde será

� �
,

I Lra a taxa de iluminação pública; que altera os emo- l' �m�r�lalumentos de requerimentos encaminhados a Prefeitu- afixado dUlante 15 dias. S tdl
, ra; que abre credito especial de Cr$ 38.305,60 e que alguem soub�r de algum im- UU.

solicita a abertura de creditos especias, adicionais e �eàiment.o acuse-o para os

suplementares: 2a• discussão do projeto-lei ql,1e alte- hns legaIS
va o padrão de vencimentos dos fundonários mini· IRENE PEDRI GÜNTHER
cipais e que abre credito especial de- Cr$ 2.400,00. Oticial
Findo O que o sr. Presidente declarou enceradé! a

__...............
.....

sessão, na qual faltaram Os vereadores: Carlos
Rutzen e Arquimedes Da ntas.

(ass) Luiz de Souza, João Lucio da Costa,
Otaviano Tissi.

Bar e Restaurante 'E X P R E S S O

de

Souza 4 Rossi

Indo a Joinville não sé esqueça de visitar o

«Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 de

Março em frente ao Micro Oníbus e proximo

�
á Rua do Prlncípe,

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

fj
Ambiente puramente familiar.

� , �"
I

CASA DAS TINTAS
,

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

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

(SOBRADO erro WAGNER)_

OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas, Caminhões, Auromovels 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 pare Soalho, Massa pera Janela.

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS •

SANGUENOl

SANGUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

ARSENIA'JO. VANADATO,

FÓSFORO. CALCIOJ ETC

TÖNICO 00 CÉREBßO

TÔNICO COS MÚSCULOS
e
= Os Pálidos, OetJauperados. Esgo.
......

Vl tados, Anêriucos. Mies que�
.... : Magl(.ls, Crianças raquitlca$ te-

� ::
�- �

... ceberão a tonificaçào geral do

-a :
= : organismo clim o

..... :

cl

MADEIRAS

/1 O O O L 118
DE ORH

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

�!-==:::::.-==M::::::.U-=·D===-Á·=·5=-·+'::::::==-]
U F R IJ T I F E R A S E O R.N A M E I T A I S U
1"1 Laranjei'ras, Pecegueiros, Kakjseiros, M::tciei- �II ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc_, etc

Pe�am Catalogo Ilustrado n
LEOPOLDO SEIDEL Corupá, U.

.
. .�
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CORREIO /_ 6

Prefeitura MuniGi�al de Jara�uá do �ul
REQUER IMENTOS OESP ftCHft'OOS

OUo Mey, bras., licença estabelecer-se com fa
brica de velas à Rua Benjamin Constam nesta cidade.
Como requer

' .

.

'Carlos Horongos?, bras., rransfere imp. terreno
SItO a estrada Jdragua Alto, vendido a Francisco
Horongoso. Como requer

918-. Ricardo Schumann, bras., transfére imposto
terreno SItO a estrada Gerlbaldi, vendido a Alvino
ôçhumann. Idem .

919- Germano Pavanello, bras., transfere imposto
terreno sito a estrada Iaregué Esquerdo vendido a
Guilherme Tribess. Idem '.

920-. Alníno Oesrreích, bras., rranstere imposto
terreno SIto a estrada Ieraguazínho, vendido a Ar
noldo Oestreich. Idem

.

, 921- Germano Pavanello, bras., trens. imposto
terre�o sit<;> a estrada Iaragué Esguerao, vendido e
Guermo Pícolli. Idem

r

923- Franz J. Hoch, bras., licença estalelecer-se
com fabrica de Carrocerias e Marcenaria a estrada
Isabel, Corupá. Idem ,

., ,

924- Gustavo Weber Junior, bras. licença esta
belecer-se com Açougue e fabrica de Banha a estra
da Isabel, Corupá. Idem

925- Karl Frtlrsch, Alemão, baixa �posto sobre
conrrarador de obras, no distrito de Corupä Idem ta que dispõe defmaior sortimen-

926 Al' S
[

.

. o na praça e o erece seus arti
-

Vlßo. tratmann, bras., transfere Imposto gos á preços vantajesos.
terreno sito a estrada Bompland, Corupá, adquirido

.'

de Atanasio Pinheiro da Costa. Idem' 'Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua
928- Alexandre Koehler, bras., licença construir

mausoleo na sepultura da Placida Correaj inhumada
no Cemiterio Municipal. Idem

.

928- francisco f. Fischer, bras., Iícença cons

truir casa residencial a rua Exp. João Zapella, nesta
cidade. Idem

929- Maria Karsten, bras. transf. Imposto terre
no sito a estrada Tres Rios do Sul, vendido a José
Titz Junior. Idem

930- Isidoro Pedri Neto, bras., transf, imposto
terreno sito a estrada Itapocusinho, adquirido de
Eduardo Murara. Idem

931- Henrique Radünz, bras., transfere Imposto
terreno sito a estrada Ribeirão Javali, vendido a AIi
dor Sassweiler. Idem

v

932- Mathias Rassweiler, bras., transf.
.

imposto
terreno sito a estrada Rio Cerro, vendido a Egon
Doege. Idem

933- Vitor Rassweiler, bras., trasfere imposto
terreno sito a estrada Rio Cerro-Esquerdo, vendido
a Egon Doege. Idem

934- Alidor Rassweiler, bras., transfere imposto
terreno sito a estrada Rio Cerro-Esquerdo, vendido
a Egon Doege. Idem

,

.

935· Bertoldo Gnewuch, bras. transfere imposto
terreno sito a estrada Ribeirão Aurora, vendído a

Ewaldo Borch. Idem
936- Herta Rassweiller, bras. transfere imposto

terreno sito a estrada Rio Cerro-Esquerdo, vendido
Egon Doege. Idem

937- Olga Rasswailler, bras.; transfere imposto
terreno sito a estrada Rio Cerro-Esquerdo, vendido .. ELIXIR DE NOGUEIRA"
a Egon Doege. Idem

CONHECIDO HÁ 7.1 ANOS
... ... VENDE·SE EM TÔDA PARTI!.

938- Alberto GUIZ, bras. transfere imposto ter-

reno sito a estrada Tlffa Rapp, adquirido de Alvim
Paul Alberto Neumann. Idem Vende-se

939- Vitor Utepadel, bras., transfere imposto ter-

reno sito a estrada Ilha da figueira, vendido a Hel
muth Utepadel. Idem

940-, Erwino Krlschenskl, bras., transfere imp.
terreno sito a estrada Rib. Grandé do Norte, vendi
do a Alvim Paul Alberto Neumann. Idem

941- João Tosiní, bras., transfere imposto terre

no sito a estrada Pedra Amolar, adquirido de Afon
so Pi'azera. Idem

942- Andreas EI:sching, bras., transfere imposto
terreno sito a estrada Garibaldi, vendido a Arno IND. MAD. JANSSEN S.A.
ersching. Como requer .

943- Clemente Schmitz, bras., Ji.9,cença con�trUJr
mausoleo na sepultyra de Pedro Schweitzer, mhu
mado no Cemiterio Municipal. Idem

944- João Lucio da Costa, bras., tran�fere imp.
terreno sito a estrada ltapocuzlnho, vendido' a Fran
cisco Pansteirl. Idem

946- Guilherme Borchllrdt, bras., transfere imp.
terreno sito a estrada Jaraguá-Alto, vendido a Arno
Borchardt. Idem ,

Paulo Neitzel, bras., licença retelhar a aumentar

puxado em sua casa sita a rua CeI. Procopio Gomes,

C R ß Y O nnesta cidade. Idem - Lapis
947- Jorge Weinzier, alemão, licença executar

pintura e pequenos r�paros �m sua residencia sita a

rua Preso Epitacio. Idem
948- Sisino Pedri, bras., licença construir casa

de madeira em sua propriedade, sita a estrada Ita

pocusinho. Idem

Secretari' da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 22 de Setembro de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretarfo

:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. .f}eodoro· da Fonsefa, 210 - Tel. 34

Residencia: �enjamim Conste,nt, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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1- Tosse,' Asma, BronqlÍile, Ronqnidão. e Reslriados �
C@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRUH� Rf�PIRßIÓRIO �

Uma casa de material

I
U @l

�H�r!;t::l;;����:: � Enc;r;;a; :i';; I;e,:a; �o; °eU�O
do Iclusive 1 vaca leiteira, i @)e 2 �����sfavoravel I. Pl!iI.ofill d� nOgien-' Pe.l.o..

I�nl� ;'.Informações nesta ge-
rencia com o Snr. Pau- AL
tino Pedri ou·a rua Rio @) O FEITOR MAISCONDECIDO �O BRASIL �
Branco N. 127. �®l®®i-.®�®Á®�®.i®®i.®®i®@.6®@.i.®�®i.®@,J:l

PROIBIÇAO
Proíbo termínantemente
a entrada de qualquer
pessôa, em meu terreno,
sem minha licença.
Ilha da Figueira, 17/8/49.

Emilio Gaedke

AGITAÇAO
I'�ERVOSA

�,�.. insônia, palpitações,
�l �j�� depressõo moral,
�" c:t'J ataques, angústia.
�,' '::'�\0 Maraval acalma a lr-
f cl lio'" ritaçõo, elimina.
f,;(,'\\, -:

desassossêgo e as

�?.::�;�.iI crises nervosas. do-
Iö -illii lorosas.

lliARAVAL
Calmante das nerVal

Lure seus' males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de BOBEB'lO M. BOBST

FARMACIA
Vende-se uma, 'bem

instalada, num otimo
ponto.
Ocasião bôa para prá

tico, não necessita de

diplomado.
Informações nesta ge

rencia.
/

, .,.

:' ,I ,.. ,

A S I F I LTS'
É UMA DOENÇA ORAVlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MILIA E PARA A RAÇA, COMO
IJM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DÉSSE GRANDEFLAGELO
!. USE O

A stFILIS' SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCR6FU LA'S
ESPINHAS
pr I 8 T'U L A 8
(J� C E R A 8
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANOHAS

Dese n g r o s s a d e i r a s

(Abrichter), plainas, serra
fitas e circulares. 1 trafi
ladeira, tornos dix., moto
res 10,5 e 3 HP., e díver
sas outras maquinas para
índustrlas de madeiras.
Ver e tratar na

na

Gráfica Avenida Ltda.

�

Vende-se

� .

I BANCO INDÚSTRIA [COMÉRCIO DES. CATABINA S/A.
. SEDE EM ITAJAí

Fundado e 23 de fevereiro de 1935
---,----.

CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

IDEPENDENCIAS EM: RBSBRVis CR$ 22.343.244, 40
Araranguá 'd S IBlumenau AGENCIA: Jaraguá OU;

-

Brusque

IBraço do Norte Rua CeI. EmiIio Iourdan, 115

g:�����as End. Telegrafico "INCQ"
Concordia Caixa Postal, 65 -Telefone, 731Cresciuma
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran-

g::�fr�f�s ças, desc�ntos, empw;��os, financiamentos mediante cau-

�Campos Novos ção de títulos comerciais, passes, etc.,
Chapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:
Florianopolis r

Gaspar A 'Olsposição, - SEM LIMITE, com retiradas
Ibirama livres, juros 2% a/a.
Indaial « _ LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,
Ituporanga juros 3°io a/a.
J���b! do Sul

« _ LIMITADA PA�A PARTICULARES,

I
joinville até limite de e-s 100.000,00,
Laguna juros 4% a/a.
kt::: « - LIMITADA ESPECIAL, até

Orleans Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial"
Porto União as retiradas de mais de Cr$
Rio de janeiro 10.000,00, só podem ser feitas me-
Rio Negrinho
Rio do Sul diante um aviso previo de 10 dias.
S. Francisco do Sul Com Aviso de 60 días - Sem limite, juros 5% a/a.
S. Joaquim « '« «90 II: -« « «5 1/2% o/a.
Taió .

601 /Tijucas « « « 120 c �« «« 10 a a.

Tubarão Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6%

a/a'lTangará Depositos Populares, juros 5% a/a.
Urussanga -

Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retíradas sema-

L
nals, até o máximo de e-s 6.000,00. Ia

ABBA UMA CORTA RO '-I N c O" E PAGUE COM CB&QUE 61
����iE��!J

a®Y@)®Y@)@!@)®!@)@!@)@Y@)®Y@)®!®@!@@!@)@f@®Y®��
I

�

MOVEIS CIMO
I I

I I
� ;
I �
I I
I I
I I
I Produto da OlA. INDUSTRIAL MO- I
�. VEIS CIMO, a mais conhecida em �C@ todo o Brasil, Para mais informações, �

I e venda, com o seu representante nesta I
� cidade, a fabrica de Moveis de ADOLF' �.C@ HERMANN SCHULTZE, .sita a Rua @)

I '. Barão do Rio Bra�co N. 964. I
1;�®A®���®i.®®J®®A®�®i.@®i.®@Ã®m

BU!iS f DEMAIS

AfECÇOES ,DO
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ANO XXX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 2 de Outubro de 1949 - SANTA CATARINA N°.l.561
-x-

Na baia do porto de
do jogo, houve contínua- srta. Anilda Gonçalves de I O II. a d i r Mo t t a Lee, comandante.do Iu- Montevideo, chocaram-

ção da domingueira que Araujo. Afredro Carlos xuoso transatlantico

Ma-1se os vapores uruguaios
terminou ás 19 horas, Henrique Karsten com a Transcorreu no dia 22 dalena, que a tempos "Tacona" e "Norseman",
quando anunciava-se o srta. WaJly Ridiger. Os- do mês findo o aniver- naufragou na entrada da pertencentes a "Cablé
regresso da turma. \ As waldo Steilein com a srta, sarío natalício do jovem baia do Rio de Janeiro, Western". O prímeíro Ioí
20 horas em ponto par- Paula Fiedler. Hugo Kíls- O n adi r Mo t t a habil declarou que assumia a sacudido por uma forte
tiram os excurcionistas, ter com a srte. Adeltrauht grafico que a' longos responsabilidade total rajada e apesar das ma-

com destino á Jaraguà Nass.
--

anos v�m prestando seus pela perda do navio. nobras não ponde evitar
onde se achavam cerca Quarta feira ultima rea- serviços nas oficinas da I, -x- a colisão, lançando-se
das '22 horas. Iísou-se o casamento do Sociedade Grafica Ave- Um terremoto extre- sobre o "Norseman". Es-
Todos os que tomaram jovem Roberto Ristow com nida Ltda. mamente . forte sacudiu te sofreu uma brecha na .

parte na 'excurção, .dei- a srta. Elsa Baumann. Entre as inumeras Ie- o sul do Alaska durante
proa _

de cerca de dois
xam aqui seu sincero

Enlace MUR A R A _ MA T H I A S licidades, que recebeu um. minuto, �o .

dia .28 metros.
agradecimento ao bom

Realisou-se dia 28 o de seus inumeros ami- ultimo. As pnmeiras m

e acolhedor povo de Po-
enlace matrimonial da gos e colegas de traba- formaç_?es vieram dizer

merode a, especialmen- senhorita Alzira Murara, lho "Correio do Povo" que nao houve mortos

te ao proprietario do
filha de Alberto Murara, embora tardiamente de- e nem feridos.

Hotel Gaucho, que com
d

.

S· seja-lhes as mesmas. -x-

sua maneira cavalheíres- e onaMariana chíochet
Murara, com o sr. AI- Noticias de Buenos Ai-

ca soube angarear as me- fonso Mathias, filho do res dizem que o Conser-
lhores simpatias comos falecido Oscar Mathias e Notas & vatorio Nacional de Cor-
jovens de Jaraguá. de dona Martha Matbias. doba anunciou que du-

Z É DOM ON T E O ato civil foi realí- Noticias rante a noite de 6 para
sado na residencia do "f

NASe IM ENTO noivo, sendo paraninfa- Noticias vindas da Ci-
.

do por parte deste o ca- d d d M'
.

f
O lar do snr. SIlvestre sal Artur-Adelia Müller

a e o exICO, m or-

Como havia sido am- Stoinski e de. sua con- e por parte da noiva pe-
mam de que turmas de

pIamente divulgado por I sor�e, pa.. Hilda Ho.rst lo sr, Waldemar Grubba :���f�� a�o'::�::t�� d�
esta- folha realísou-se Stoínskí fOI enrequecído e dona Haidéia Gomes

domingo uitimo, interes- dia 20 _de Setembro. com da Silva. vulcão, durante a ma-

to d drugada em busca dos
sante excursão a visinha o nascimen e mais um A cerimonia religiosa sobreviventesdo avião de
localidade de Pomerode, r?busto. garoto, que, na teve lugar na matriz de

a qual foi coroada de ' pra batismal re?ebe�à o Jaraguá, sendo celebran- passageiros mexicanos,
.

exito e bastante brilho nome de Laereío Líndo- te o rev Padre Fideles que caiu com vinte e / .

visto que o animo rei� mar Stoinski. _ Tomelin' e padrinhos do
tres passageiros a bordo.

nante entre a turma foi noivo o casal Artur Mül-
Uma testemunha diz ter

.

t t bé I Aniversarios . visto um grande avião
I� enso e a� m pe as ler.e da �oIva os res- cair no pico coberto de.
diversas novidades que Dia 29, festejou seu petívos pais. neve do vulcão dormen-
se oferecem para os Ja- aniversario a gentil se- Aos nubentes

. o� nos- te ás 13,40 horas. Acre
raguae�ses. , . nhorita Olair Motta, díle- sos votos de Ielícídades. dita-se de que todos te-

A .partlda • O ombu� es- ta filha do sr. Tarcisio nham perecido. A com-

pecíal que c_?ndusIU 45 Motta, conforente rodo- R' Id \' J'. "panhia de aviação mexi-

p�Js�asâ p�r�u de nossa viario na Rede V.P:S.C. elßl O oDOreS unlor cana subsidiária da Pan

ctI at e s orahs, pOdr- desta cidade. _ De Londrina\onde é American Airways íníor-
an o com uma ora e F h

.

.

! . 1
. .

d
- az anos OIe o sr. chefe das oíícínas do mou que o aparelho u

adtras�, pois, fa't parti a7 Nereu TomazelJi e a sra. "Paraná-Jornal" diario trapassou o horario ha-
everia ser ei a as R r c B t I

Qo
•

•

horas não o sendo &S- osa��ad �st� ar e .

h qu� se edita naquela 10- bítual, en.tre Tapachula

sim d'evido aos diversos -H!lnd aH oJet aSts�n k�- calIdad�, e�contra-.se e Fronteira da Guate-

ílh
.

d té
ra I a ors oms I, nesta CIdade a passeio mala

empelci os surtgl Aosda esposa do snr. Siivestre o jovem Reinaldo Soa:
.

-x--
aque e mom.en o. . � e- Stoínskí. res Jnr. I

correr da VIagem, VIU-se -Amanhã aniversaria- O lsít t
Informa-se de Londres

muito animo entre os .
VISI an e nos pre- que o capitão Douglas

. se o sr. Neme Antonio senteou o numero espe-
compoo��s.� em�� To�as �m�cianlen�� .

1 d "P �J I"
. .

------

xada e precísamente ás �').. CIa o aran orna

9 �O t d' h
praça, vrarnr Bona, o sr. que pela passagem de l

o�
o

d IE� [
o

o� § Au o os ac avam-se em R b t M
.. H t .. I IE § � 185 fi· e �e rucnP d

o er o lIUrJCIO .ars, seu 3. amversarlO trans- mll\llr 1lIl lr�1 �U p rc1Jl°OmJerd<? eZ' IA' O
. competente farmaceutlco e corrido dia 20 de Setem- j}J' 11 o 11 <tll.� � <ru. o CI o

.

ar I� 00 uglCO -1 I
prI- proprietario da Farmacia bro circulou com 62 pa-

__.
_

�e�ro a �o naqu.e a
. ��a- No va des ta ci da de. O gin�s sendo seu diretor

'

IIdade fOI. a vIsIta, �Ita menino Wantoinn Borges. o snr' Fausto Pepe. Matriz: .JOINVILLE
ao JardIm ZOOIOgiCO. -Dia 4 festeja sua data D·· d -Ih f I'

-

Muito de notavel nos . . . eseJan o es e IZ (Sob Administração do Governo FederaI)

t I P
natahcla a sra. Pauhna permanencia nesta. cida-apresen ou aque e ar- Pedri Franzner esposa do d
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que, onde nossos jovens sr Alfonso Fr�nzner
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Fe
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permaneceram por longo sidente em Rio Cerr�.
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agra eClmen o.

tempo. Apos foram rea- -Dia -5 transcorre II Ladrão de Galinhas
Hsados passeios �a� di- data aniversaria da sra.

versas ruas que dlVld�Jll Irene ::>edri Günther, es

aq�ela floresce}lte !�gIaO crevente juramentada do
MalS tarde. fOI .vlsltada Registro Civil e esposa
a grande FábrIca de do sr. Artur Guinter.
Porcelanas, a qual agra- -Dia 6 faz anos a sra.

dou a todos, apr�sentan- Olga. Schmift, esposa do
do � belo materIal que sr. Guilherme Schmitt.
\fa�rICa. �o Hotel Gaucho industrial nesta praça.
fOI realIsada curta do- -Dia 7 Bertoldo Neit
mingueira a qua� trans- zel, residente em Blume
co!reu num clIma de nau. Nair Krüger, filhinha
amI?ação. . dê Arnoldo Krüger, resi·
As 15,30 t?dos aflm- dente em Corupá\

ram ao Estadlo do Flo-
resta F. C., onde foi
realisada a interessante

vartida futebolistica en- Ontem na sala das au

tre as equipes do União I diencias realisaram-se os

de Ibirama e Floresta, f seguiiltes casamentos.

partida esta que foi ven-I Ingo Voigt com a srta.

cida pela ultima pelo Gerda Schubert. Antonio

score' de 2 x 1. Depois! Arnoldo de Araujo com a
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COMPANHIA TELEFONICA

CATARINENSE

Do Sr. A. Duque, ge
lente da Companhia Tele
foníca Cararlnense, rece

bemos o seguinte fono
grama:
Correio do Povo « Iera

guá do Sul.
Tenho o prazer de co

municar-vos que foram
inauguradas as seguintes
filiais pare as que já
aceitamos todo serviço
Tangará séde do mesmo

municipio, Taló .
e Ribei

rão que é séde do novo

municipio e respectivo
distrito.

-x-

Reunir-se-há amanhã a

Comissão Executiva do
PSD, devendo discutir
assuntos de grande im
portancia entre os quaís
o caso do candidato a

presidencia da Republí-
.

ca e a cesão existente
no partido, na secção de
São Paulo.Saudações

A. Duque - gereute

EXCURCãO à PUMERODE

CASAMENTOS

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenrlerá com presteza a qualquer

pedido de instalação de luz eforça.
.-

Uma lihlla 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.

Em Rio da Luz de há
muito que um ladrão de
galinhas "operava" :nas

propriedades I dos colo
nos, lim.pando os gali
nheiros.
Reuniram-se alguns la

vradores e depois de
uma série de noites de
vigia, descobriram o ma

landro Henrique, com um

saco de aves furtadas.
Perseguido, largou o sa�
co e meteu-se nu mato.
As aves apreendidas

estão em poder do sr.

Baumgaertel, onde pode
rão ser procuradas.
Pedem-nos os colonos

para avisar ao larapio
que, quando o pegarem
o deixarão "depenado".

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

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

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

servindo até 50 metros de profundidade.

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de
'\ ARANDELAS. (

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz 6

força de qualquer capacidade.
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não deve faltar em casa alguma!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


