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Visilará e fiscalizará as obras fede-
rais que se desenvolvem no Eslado

.

Informa-se que o presi
dente da Republica, depois
de suas vlagens ao norte

do país, pretende visitar

o sul, destacando-se en

tre os pontos que deseja
ver, o Vale do lrairl,
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ANO XXX JARAGUA DO SUL
-

Domingo, 16 Outubro de 1949 Sta. Catarina N.1.563

os DO ESTADO
Damos a seguir o discurso pronunciado pelo sr. deputado Artu� Müller, na sessão de 4 do corrente na Assembleia e referente ao acordo cele

brado entre a União e oEstado:

f;' SR. ARTUR MÜLLER - Sr. credito que a salvação do rebanho sr. Presidente e srs, Deputados, no á direção do serviço, não conseguem

PresId�nte e Srs: Deputados, o Poder Iporcino na zona litoranea seja con- Acordo Florestal, o nosso Governo aperfeiçoar-se; porque são sempre

Ex�cutIv� encamm�ou a esta Assem- sequencia de sua ação. Em 1948, foi mais acautelador de nossos ínte- sulbaternos.

b�éIa proJéto�e lel que «aprova a- constatei haver lamentavel atrazo, resses, porque, na cláusula VI, estio Estas, Sr. Presidente e Srs. De

cordos celebrados entre a .Uníão e o por parte daquele setor administra- pulou que «as rendas provenientes putados, as razões pelas quaís o Rio

Estado de Santa Catarina», visando tivo em acudir 'ás necessidades do dos serviços articulados serão reco- Grande do Sul e o Paraná entre ou

a articula9ão dos Serviços Federais Oeste de Santa Catarina. Hoje, po- Ihídas às repartições arrecadadoras, tros Estados, não estabelecem seme

e Estad�aI� de Fomento e Defesa da rem, houve progresso em sua orga- federal e estadual, na base, respec- Ihantes acordos, mas funcionam, se

Produç�o Vegetal e Animal. nízação, tanto assim que ouço I pro- tivamente, de dois terços e um terço, paradamente, outonomas, repartições
ÚltImamente, tem esta unidade clamar-se os beneficios dêsse servi- dentro do prazo legal». federais e estaduais.

-

\,.

da Federação feito uma série de ço federal.
' Mas, não é só. Por isso tambem, na publicação

contrat�s prejudiciais á sua própria O snr. ARTUR MÜLLER - Não O Decreto n. �4.õ48, de 3 de ju- por mim rel�rida, aparece o re�di-
econonna, Neste caso, seria de enu- nego a eficiencia do serviço nem a lho de 1934, estabelece: mento da Estação de Defesa Saníta-

merarmos. '" capacidade de seus técnicos. Estou «Quando houver acordo ria Animal de Porto Alegre inferior

- o arrendam�nto da Estrada de apenas discutindo o mau negocio ou convenio entre o Gover- ao de Santa Catarina, como ao de

Ferro Santa Catarina, que, no ano que o Estado tem feito estes ultímos no da União e ó do Estado, Belo Horizonte e outras localidades.

passado, de um deficit de Cr$. . . tempos.
'

com a contribuição de uma Em Santa Catarina fazemos as

1.200.000,00; O sr. W.ALDEMAR RUPP _ Es- ou outra entidade, para exe- vacinas ocupando matéria prima nos-

- o serviço de fornecimento de tou de acordo com V. Ex. Meu obje- cussões de serviços publicos sa. Suínos e outros animais são aba-

leite a esta Capital dava, anualmen- tivo foi prestar esclarecimento quan- de defeza sanitáría animal, tidos para fornecimento de elemen-

te um prejuizo de mais de Cr$ . . to a um aspecto da questão e muito um terço da indenização sa- tos destinados ás vacinas, as quais

1.000.000,00; me agrada saber que V. Ex., em re- irá da contribuição estadual, são distribuidas para outros Estados,
.

- o serviço de força e luz de lação ao mesmo, participa tambem saido da 'contribuição federal com risco de nos virem a fazer fal-

Florianopolis não dá fôrça nem luz, do meu ponto de vista. os dois terços restantes». ta, amanhã.
mas dà um prejuízo anual de Cr$ .. O sr. RAUL SCHAEFER _ O no- Assim, onde não há o acordo, o Sr. Presidente e Srs. Deputados,

600.000,00; bre orador qualifica o Acordo de Governo Federal paga a indenização á primeira vista o Acôrdo parece
- a concessão dos serviços do «mau negocio». Não o julgo assim. sózínho e, onde êle-exíste, o Estado vantajoso para o Estado, mas, se o

Cais do Porto de Francisco, entre- Com efeito, em harmonia com esse entra com um terço. analisarmos mais detidamente, vere

gue a firma inidonea acarretou. ao serviço federal funciona o nosso, na Por esta e outras razões, meus mos que, na realidade, só nos é

Estado uma ,sobrecarga de Cr$ . . base do convenio, e do trabalho con- senhores, tal acôrdo não se realiza prejudicaI, não só quanto ao ponto

100.000,00.
'

. junto resultou a vitoria, por assim no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas de vista econômico, mas tambem

Pois bem.. hoje, submete-se à a- dizer, da campanha da peste suina. Gerais, S. Paulo e outras unidades técnico.

precíação desta Casa mais 'um des- Nessas condições, se o Estado de federativas. Alias, o Governo de Santa Cata-

ses convenios que reputo ínconve- Santa Catarina perdeu, como V. Ex. Há mais. rina sempre foi mau comerciante: não

niente aos ínteresses de Santa Cata. pondera, Cr$ 500.000,00, por certo, Segundo os têrmos do contrato, dispusesse êle do recurso de aumentar

rína: o da de,esa sanitária animal. indiretamente, atravez do imposto de a direção dos serviços cabe a fun- os ..ímpostos e, por certo, chegariamos
Com efeito, do exame de suas claú- vendas e consignações e outros, te- cionarios ·federais. Assim os agrôno- ao triste fim a que atingem os esrabe

sulas ressaltá a conclusão de que rá obtido muito maiores rendlmentoä.. .mos e y�terinarios;:.de Santa Catari-· .J.ecime� que ,só reeltsem trensaçoes

êle beneãcía apenas o governo Fe- O sr. AR'l'UR MüLLER - V. Ex. na não podem fazer carreira nem com prejuizo.
'

deral.
.

não ignora, sem dúvida, que, para a se aperfeiçoar: faltam-lhes estabílí- Voto pela aprovação do contrato

Recentemente, «O Estado» desta campanha da peste suina, o Gover- dade e oportunidade de promoção. apenas porque êle já foi assentado em

Capital, publicou um relatório em no Federal colaborou, especialmente, Impossibilidados de criar um quadro 1947. O Estado jà apôs ali sua assl

que o Chefe do Serviço de Defesa co.m Cr$ 450.000,00.' de especialistas, uma vêz terminada natura e, se deixasse de cumprir a

Sanitária Animal enaltecia a reparti- V. Ex. tambem não ignorará, por cer- a vigencia do Acôrdo estaremos, é palavra empenhada, o maltalvez .elnde

ção deste Estado, pelo grande rendi- to, que o Serviço de Defesa da pro- natural, sem meios de prosseguir seria maior. Quero, porém, neste dia

mento produzido no ano passado e dução Animal fabrica vacinas, as por nossa própría 'conta, nessa ati- lançar, neste plenário, a idéia; formular

nos seis primeiros meses de 1949, quais, na conformidade do Acord, vidade. perante meus nobres pares, uma reco

colocando-nos em primeiro lugar no deviam, ser fornecidas ao preço do O SR. RAUb- SC.ijAEFER _' De- mendação, no sentido de que ressalte

Brasil. .

custo. Ora, se o Governo Federal vemos fazer uma ressalva nessa par- mos, perante o Govêrno de Santa

Despertou-me a curiosidade essa usufruiu um rendimento de Cri . . te relativa os funcionarios: todos êles Catarina, a conveniencia de resclndír

publicação, e por ela verifiquei que 3.175.000,00, logicamente esse medi- - estaduais e federais _ são con- mos o convento mantido com o Go-·

o Estado de Santa Catarina fizera camento não terá sido vencido pelo síderadosno Acôrdo. Gom efeito diz verno Federal. Manterlamos, então com

um acôrdo com o Governo da União custo, mas por muito mais. . a alínea «a» da clàusula III do pro- a mesma verba agora despendida, o

em que este entrava para o «nego- O sr.. RAUL SCHAEFER _ O jeto: serviço que se está levando a efeito.

cio» com a importancia de Cr$ . . nobre colega está apoiando todo o «Pela orientação e assistencia. Não haveria necessidade de aumento

1.000.000,00 e aquele com Cr$. . . seu raciocinio em cima de um único agronômica e veterinaria prestada de verbe, uma .vez que o Serviço de

500.000,00; que o rendimento desse setor da atividade do Serviço. Aque- aos lavradores e criadores do Estado, Defesa Sanitária Animal reelisa vendas

serviço era, todo êle recolhido aos eo- les CrS 3,175.000,00 compreendem, pelos funcionarios dos serviços fede- e lucros capazes de corresponder,

fres públicos federais: nós apenas entretanto, as entradas totais., rais e estaduais abrangidos pOJ; este com larga margem, a todos os com

entravamos com o capital que per- O sr. ARTUR MULLER _ E ela- acordo ». promlssoe e despesas do mesmo de

diamos integralmente no fim do ano. ro que esses Cr$ 3.175.000,00 envol- Como se deve depreender, verí- correntes. Encamparíamos as instala

Em última análise, a situação era es· vem o conjunto das entradas, mas fica-se um entrosamento dos servi- ções existentes e pertencentes ao Go

sa consoante se ve da publicação e se o capital é de Cr$ 1.500.000,00, tal· ços, medíante o qual se evita todo verno e, com o correr do ternpo•.

do texto do contrato ora posto sob rendimento representa valor exces- desperdicio de ação, o que não se estariamos habilitados a oferecer aos

exame da Assembleia. sivo. alcançaria se Estado e União agissem nossos agronomos e veterinários opor-

Diz o articulista: O sr. WALDEMAR RUPP _ Evi- isoladamente. O regime é de coope- tunidades de se aprimorarem, de

«Não obstante, já em 1948 dentemente. Se o produto da renda ração. ..
aperfeiçoarem seus conhecimentos, Ii-

obteve o 1°. lugar· em serviço de vacinas revertesse em proveito O SR. ARTUR MULLER - Con· bertando-nos, destarte, dessa situação

de campo»... do prdprio Serviço, este muito lucra- cordo em que haja cooperação, mas de dependencia em que nos encontra-

_ não me refiro evidentemente, ria com isso. não estimulo ao acesso. Os funcio- mos.

à capacidade técnica e de trabalho O sr. ARTUR MÜLLER _ Mas, narios estaduais não podem aspirar O SR. RAUL SCHAEFE:R - Es·

dos funcionarios: trago minha critica
.,

tou ouvindo a exposição do nobre

sincera únicamente em relação ao I
colega com toda a atenção e acata-

mau ne�ocio que o governo de

san-I De F10r 1-anopoIl-S
mento. Em·alguns pontos concordo

ta Catarma está fazendo _
plenamente com V. Ex; em outros,

...«aplicando medicamentos,
.'� . discordo. Como disse, os dois servi-

soros e vacinas que fizeram I Politica - Na Assembléia _ O Ministro da Agricultura ços - estadual e Fedeial - traba-

reverter aos cofres da Uniã@ Semana da criança -- Outras Notas Ihando em harmonia, conjuntamente,
a vultuosa soma de Cd . .

dentro de um regime de cooperação,

3.175.000,00». O movimento dos estu-Imente,
inclusive pelo sr. leiro na Assembléia Le.;; evidenfemente produzirão mais e me·

Vejam bem, Srs. Deputados: o dante.s cariocas, que te� Nereu Ramos,. que com gislativa, os quais pas- Ihor do que separadamente. Por outro

Governo Federal entro,u, segundo por flm lançar a candl- ele conferencIOU longa- saram a franca oposição lado, apoio o seu ponto de visita e

determinação expressa do Acordo, 'datura do B r i g a d e i r o mente. ao PSD, constando que acho mesmo que o acordo afirmado

com CrS. 1.000.000,00 e a Reus cofres Eduardo Gomes, ao futu· - Espera-se que para a ordem para esse afas- em 1947. para a defesa sanitária ani

reverteram, no ano de 1948. Cr$. . ro governo da Republi- aproxima se:g:lana seja tamento de colaboração mal deveria �mbém ter üma c1dusula

3.175.000 00. Enquanto tal ocorreu, o ca, teve tambem em afinal conhecido o nome com o partido majoriá- moldada naquela do acordo florestal

Estado perdeu os Cr$ 500.000,00 de Florianopolis uIE-a pro- d?s futur?s· presidente e rio veio da· direção no que diz respeito ci questão da ren

sua participação. funda repercussao. CeIl:- v�ce:presIdente da Re- central daquela agremia- da desses mesmos serviços, que deve-

o sr. WADEMAR RUPP - Em tenas �e telegramas de publIca ou então o rom- ção politica. , rão ser distribuidos na mesma propor-

prinCipio estou inteiramente de acor
. solidariedade foram pimento da acordo inter- - O dr. Wanderley ção, segundo as cotas de participação

do com as ponderações do ilustre passados a esse ilustre partidário. Junior, fez declarações para manutenção desses organismos.

colega. Não podemos, porem, negar brasileiro. .
- Está oausando sen- a imprensa de que não O SR. ARTUR MÜLLER - Agra

as vantagens que auferimos com a Aliàs, o apostolo da sação aqui a nova dire- deixou 8. UDN para in- deço o apart2 esclarecedor de V. Ex.

presença dos referidos serviços "'da democraci� como o po- triz dos elementos que

I
gressar no partido do Sr. Presidente, eram estas as consi-

União no territorio catarinense. Haja demos chamar, tem sido integram a bancada do derações que me cumpria oferecer á

visto a deQelação d'a peste suina: a· muito visitado ultima- PartidoTrabalhista Brasi- (Contina,a na ultima pàgina) ponderação da Casa. (Palmas)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



d,e Convocados
Entre li de Novembro a 25-XI-19i9

Local: JARAGUA DO SUL
•

Classe: 1930 e 1931
�rlL ;-:"JJ�' ":l.'

. 7\�, \') \ %:�
\, ._��� ff�

ataques, pCJlpi'1ações,depres�
são moral, agitação, cnqüs

I - Deverão comparecer na séde deste Municipio, entre os tia. Maraval ccclrpo a irrita

dias acima mencionados, afim de se submeterem a Inspeção de Saúde ção, elimina o desossossêgo. e
as crises nervosas e dolorosas.

.para efeito de incorporação, em execução do Plano Geral de Convoca-
M Al RAV .� fL

ção do Contingente à incor�rar no ano de 1950 na õa, Região �

Militar (paraná e Santa Catarina, os cidadãos abaixo: -

Calmante des nervos

a) os nascidos no ano de 1931, residentes em todas as PREFEITURA MUNIOI-

localidades deste Municipio; PAL DE JGUÁ..DO SUL
os nascidos no ano de 1930, procedentes de outros Esta

dos, que hajam mudado o seu domicilio para os Estados
integrantes desta Região Militar;
os ex-atiradores dos Tiros de Guerra (T. G.) desta Região,
sujeitos a incorporação em Corpos de Tropa em 1950, na
forma dos §§ 10 e 2° do Art. 55 da Lei do Serviço Militar;
os cidadãos pertencentes às classes anteriöres a de 1931,
cuja incorporação se acha adiada e não tenham renovado

para 1950 êsse adiamento;

b) EDITAL

c)

d)

e) - os insubmissos classificados no Grupo «C» na inspeção de
Saúde a que se submeteram e igualmente os insubmissos
da classe de 1930 que se apresentaram depois do dia 7
de julho de 1949 (2a. turma) e foram' notificàdos para
incorporação no ano de 1950 (Bol. Reg. n". 154, de

4-VII-1949, item XIII).
\

II - O Municipio de Jaraguá do Sul, servirá de ponto de
Reunião para os alistados do MUNICIPIO DE GUARAMIRIM.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 1.949

úJaldemar ÇJr1166a
Presidente da J. A. M.

,

Lure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A_S,
F R I E I R A 5,
E 5 P I N HA 5, E TC.

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

gos á preços vantajesos,
'

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
��

NUNCR EXISTIU IGURL

COLONISACãO
I ,

I

''11

rr.����-����
,��riGa �é Ferramenta� ��riGoIM i
, DE t
� PEDRO BENGEL'

t
Estrada Jaraguà Esquerdo

i'

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Eeecura-se qualquer serviço de ferramentas

b
agrlcolas pare uso de lavouras, como: IMachados. Enchadas Foices etc.

,

=�;;:.
.............•.....•..." •.........•..•..•..........•.......................•......•....•......................, _ .

.............................................................................................................. t .

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

........................� , .....•...................,. .

Dr. Alvaro Batalha - HÉDIUO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE .

...:...... Eletricidade Médica-e-

\

Dr. Arnlínio Tavawes
Professor Caledratico de Biologia .do lostiuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no
-

• Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro
I

ClinicD '�e OI�os, OUUi�8:, noriz, fioruanlo

I
formado pela faculdade de Medicina da

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OORREIO DO POVO
,

Acarai e -O.
campeonato da 2a. divisão, jogando em

�--�-�----�-...:.._ '_,..".., . .;;....,.......
'.-' .... ' .

Domingo DIA"':' '1IHu�49 -

Ped,ro
da rua Merechal Deodoro -

preliarão hoje no campo
•

Seleto e Baependí completarão a primeira' rodada, do

Guaramirim. - Hoje portanto, será iniciado o certame, na 3a. zona da L. J. D.

Na preliminar jogarao os aspirantes

AGENOR, BORCAS, vence a grande prova

cíclístícequedomingo foi disputada em Joinvile

ir
O [Offl!io do PODO nOI. fiJlorll!l

Direção: de EGON EHMKE
O 3. Oampeonato de boa atuação. Heitor Pe

Ciclismo que a LANC reira e Antonio Vieira

fez realísar domingo ul- destacaram-se até certa

timo em Joinvile, foi dos altura quando viram-se

mais sensacionais. A obrigados a desistir, dei

chuva que desabou sobre xando para que Felipe

a cidade de Joinvile pre- Ramptum conseguisse o

[udicou bastante a gran- quinto lugar, que aliás

de prova, mas, mesmo foi ötime, visto não ter

assim tudo alcançou nenhum preparo e co

enorme exito. O pereur- nhecimento das ruas nas

so da prova foi num quais teve que correr,

total de 105 quilometros A classificação dos cor

e' apresentou tres clubes redores foi a seguinte:

disputantes que foram 1. lugar· Agenor Boreas

Palmeiras e Moto Clube do Palmeiras com 3 ho

de Joinvile e Baependi ros, 55 minutos e 46 se

de nossa cidade que teve

gundes. 2. João Budal

da Costa do Palmeiras

com 3 horas, 55 minutos

e 46 segundos e 2/5. 3.

Rubens Gaertner do Mo

to Clube. 4. Rodrigo
Fock do Palmeiras. 5.

Felipe Ramptúm do Bae

pendi, 6. Hilario Beninca

do Moto Clube. 7. Joãc

Baum Filho do Moto

Clube e 8. George Wiest

do Baependi.
Com este resultado a

Sociedade Esportiva Pal
meiras conseguiu o tri

campeonato de ciclismo

do norte catarinense.
I

UEPENOI, campeão do Torneio Initium da 3a.1ona
Surpreendente vitoria do Estrela sobre o Aearaí - O D. Pedro

classificou-se no segundo posto - Justo e merecido o titulo que

coube ao Baependí \

Foi realisado o Torneio dade maxima. Ao apagar com boa arbitragem. Ten

Inltturn da 31'1. Zona.pera o das luzes, o árbitro mar- to de Eti consignado aos

Campeonato da 2a• dlví- eou uma falta, deu o goal 2m. do primeiro tempo.

são, instituido pela Liga ou apitou o final do jogo? Foi sem duvida, o jogo

Iolnvllense Desportos, que Nínguem sabe o que s. s. mais equilibrado da tarde

teve lugar no Estádio da apitou. O fato é que de-. e bem disputado sem

rua Dr. Abdon Batista, pois de muito léro-léro, anormalidades. Acarai e

domingo ultimo. O prl- Eugenio chutou um penal- Baependi sairam pare a

meiro cotejo foi iniciado iv. dando ensejo pera que quinta e ante penultima

as 13,30 quando jogaram Ati defendesse o mesmo. peleja. Vitoria dos .celes

Baependi e Estrela de Depois entraram em cem- tes pela contagem de 2 x o.

Nereu Ramos. O juiz des- po, Acarai e Estrela, quan- Tentos de Mahnke aos já foi aprovada a tabe- guá e, pera isso' o Acarel
.

a entidade joinvilense

ta partida teve boa atua- do Zangueline marcou o 3m e 10m. do primeiro Ia do Campeonato dê! 2. oficiou a L.j.D., indagan- apenas poderia transferir

ção e foi Iosé Lopes da goal da vitoria pare o tempo. Arbitragem de Io- [Divisão na 3. zona.
I Co- do si é possfvel adiar este cotejo entre Acarai x

LjD. Depois do primeiro Estrela, aos 16m. do 2°. sé Lopes, saindo-se bem.' mo inicio do certame, esta partida. Até o mo- D. Pedro, para o final do

half- time verificou-se a tempo. O ultimo jogo foi reell- devem preliar hoje, Sele- mento em que esta nota campeonato, ou então

vantagem do Baependi A sensação desse jogo, sedo entre as equipes do to' e Baependi em Guare- foi escrita, nenhuma notí- reallser o jogo em Coru

pela contagem minima quíças da tarde foi defesa D. Pedro e Estrela, do mirim e Acarai x D. Pe- ela tivemos. pá, no dia de hole, pera

que ficou no placard até que Arno prarlcou, evlran- qqal saiu vencedora a dro em nossa cidade. Nossa reportagem, ou- isso devendo entrar em

o final da peleja. O ten- do um tento certo de I equipe do sr. Willy Gess- Acontece, porem, que ho- vindo o sr. julio Ramos, entendimentos corri o clu-

to foi assinalado por Ius- Gervasio. O chute foi

I
ner pela contagem de 3x1. je há uma festa em jara-, representante

da L. J. D., be do sr. Gessner. ,

tino aos 11m. O alvl-anll desferido na distancia de O Estrela abriu a conta-
em Iaregué. declarou que

passou por um susto nes- tres merros mais ou rne- gern e assustou o D. Pe-

�PMti��� a �rlal�� qwndo o a��irold���mmais��e
0---------------------,---------

resistencia Oferecida pelo dos rubros segurou firme. clube de Corupá foi ee- BOLA AO CESTO

Igremio tricolor de Nereu Nessa partida o Acarai nhor da cancha, chegan-

Ramos. A segunda porfia jogou sem Levlnos, Aman-] do a vencer folgadamen- Em sua ultima exibição Escritório de Contabilidade

foi entre as equipes do do e Bona, sendo, como te por 3 tentos CI um. em São Bento do Sul, a

-------------------

D. Pedro e Acerat. 1. tem- já dissemos surpreendeu- Franclnha, Alidio e Tião equipe de Bola ao Cesto DE I R INEU PETER S

po 1 x o goal de Tião aos temente derrotado pelo marcaram pare o D. Pe- do Baependi conseguiu

17m. Final 1 x o. O Juiz Estrela. Olindo e Mario. dro. A classificação "dos brilhante vitoria, abatendo

foi o sr. Augusto Sarti, foram expulxos de campo concurrentes por pontos seus leais e disciplinados

que teve fraca atuação, por terem trocado pontapés perdidos. 1. lugar. Bee- adversarios pela contagem

prejudicando o time de Iosé Lopes reíxrlu a con- pendi O p. p. 2. lugar - D. de 23 x 17. O Baependi

Ieragué. No primeiro tem- tento. Baependi e D. Pe- Pedro 2 p. p. 3. iuger que vem se preparando

po Arno, arqueiro do Ace- dro realíserarn a querte Estrela 4 p, p. e 4. e ul- cada vez melhor, agora

rai defendeu uma penall- partida. JUIZ, José Lopes timo lugar - Acerat 6 p.p. já pOSSU0 um quinteto
bastante homogeneo e, se

assim continuar mals tar

de será um dos melhores

quadros de basquet, exis-
tentes nesta zona.

Queremos aqui fazer ..
------------------..

Vingador e Minerva dis- uma pequena referencia

�!���ãOE�tase��i��a écar� �� bS�o e ���:�ed�� p��� fT"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tl

grande atração que nos agradecendo a boa e ca- li M A D E I R A S H

oferece a Clube Hipico valhelresca maneira, cöm ii
/ ii

e tambem esta competi· que foram tratados os ii Caixêta - Pitiá_ ii

�!Op���� s:���osa��:���: :���ols���az�s �:ep���i� I.:.! Manjat - Matjambú ;.i�.�
tistas a muito tempo. conheceu não somente o ::

Peróba - Quacá ::

Dois cavalos de grande quadro que venceu mas ii Oanela �- Cedro ;;

valor que prometem bri- tambem
. desportistas \ de li ---: ii

lhar. Conforme o' nume- bom carater, e as manei- !! Compramos em tóros li

ro de ciclistas, teremos ras com que 08 alvi-anis

I
�!.

' ii

mais uma corrida, depois foram trataaos, cedo ou ii MadeIras Janssen S, A. ii

délsta ultima do turfe. tarde serão, destribuidas. n�
ii

Todos irão ao Clube Hi- Os agradecimentos do
"'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

..
'

pico na tarde de 23 de Baependi, pois. ::
II

Outubro, disso temos cer·. ii Dp. Ren.ato 'W'aItep li,
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C 5:
: H Geral de Adultos e Crianças. H

M,ENTIRAS
FUTEBOLISTI A �Bebidas Boss Ltda.� H consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. !:

f. . ::
TELEfONE N. 3 ::

__ O tento que justino - O Venicio não que·
._ O D. Pedro não ga- f�! .:.::;:;. �� j ii Ja aguá do Sol - Sta. Catarina ii

marcou contra o Estrela ria pegar a bola quando nhou porque choveu de-

foi de querer e havia es- o D. Pedro marcou seu mais. Seus' jogadores es- !t@®Y®@!@®!@®Y@)@'!@)®Y@@!@@"í@@Y@)®'i�®Y@)�).&

colhido o canto. terceiro goaL Já vira que tão acostumados a jogar (@
..

�

_ Jorge do Acarai vem seu quadro estava perdi- com terreno seco.

I
Tossef Asma, B,ronquite, Rouquidãof e Resfriados �

produzindo em suas atua- do mesmo.
._ Augusto Sarti é um Ó �

ções. Ainda domingo - O Olasio não co- grande juiz de futebol. TODAS A§ MOLESTIAJ� DO ßPßRflHO Hf8PIRßI RIO, ..

mostrou ser um bom pon- meu nenhuma bola porque
- Arlete e Eugenio tro-Ita dir�ita. foi dormir cedo. caram gentilesas, quando. •

Encontram alivio imedii::lto com c uso do �

.

_ O Estrela ficou sa- _' Zanguelini espera da disputa de uma bola

�
,

I n e o'm P \á p a v e 1 @j

IisfeHo em conseguir a que seu quadro seja o rasteira. AmI1os. sairam �

�e:�ei� IE�;f����!i:i:� ��:����::���:�F��� _sa_t_is_fe_i_ti_ss_i_m_o_s_.---- �
.

Pl!ilorül·dI! Hng'ieu P�IDI�nl,l! ;�
porque seus jogadores -

IJ. Por outro lado, Carrinhos e berços para {@
reclamam muito entre si. Amando do Acarai disse crianças pelos menores

� O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL (éi\

Talvez seja falta,de von- que seu quadro não per- preços V. S. poderá ad- � P

tade tambem. derá um jogo siquer. qtdrir na CASA REAL
Xl®@U®@Ã.®®;.@®4®@.i®@Ã@@l®®i.®@..i®®.i.®��@,1l

Campeonato da Divisão

Jaraguá do Sul - Avenida G. Airgas, 218 - S. Catarina

Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,

Registro de Firmas, Defesas /Fiscais.

Co-ntratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de

Menores - Acordos e Contratos.

Seguros - "Cia. de Seguros Gerals do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Segures Pessoais etc.Sensacional, empolgante e muita alegria para

o Clube Hipico

Tudo isso são verda- çado,
deiras atrações que o Além das corridas en

Clube Hipico de Jaraguà tre os animais. que já
oferecerà aos nossos des- foram indicados. teremos

portistas na tarde de 23 ainda corridas de bici

de Outubro. Será uma cletas, numa distancia de

tarde esportiva alegre 700 metros. Para isso os

que virá agrad�r em interessados deverão 89

cheio todos os fans do inscrever na Empresa

turfe. Em Jaraguá, du Frenzel, com o sr. Ger

rante fiste ano st'rão as mano Althoff ou com o

primeiras corridas de ca- sr. Eugenio Silva. As

,valos que teremos a in�crições são fei�as gr�.
oportunidade de presen- tUItamente e ate o dIa

eiar. Quanto a realisação 20 do corrente. Os elu

das duas grandes corri- bes é que darão os pre

das que serão levadas a mios aos seus represen

efeito dia 23,. os organi- tantes. Desta forma, as

sadores fizeram tudo pa· 14,30 teremos a corrida

ra alcançar pleno exito e entre 08 animais Trimor�
esperamos qüe seu esfor- te e Héreo. Logo a segUIr

ço venha a ser recompen- a corrida de bicicletas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QORRE10 DO 'POVO , ,

Febres· S:zõe:, M1;;::ias,];. Impaludismo �
,

Maleitas, Tremedeira

I
;
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas
.

" II M'i'nancora" J
i Em Todas as Boas Farmacias m Esp,elhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

I
" iii Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

É' um produto dos Laboratorios MINANCORA 111'1 C I h- -.'), t d C s 'Etc.:
.

iii' .
o c oes e n.Ei ra os para ama, .

�� ',-=�T�inv�l1e - Sta. Cautari�!!IiI!i11 � ,Executa-se serviços de estofamentos em:
.!i!EI!I!i!!!i!l_mi!!!!i!!..�I!i!!!iIlI!!ii!!lIIIIEII!I••!I!!E!l._ ••• t ll íb aut mOV&I'S etc

.... ro lOS, om us, o � ,

...�
.
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t Agradecimento·
A familia Doubrawa, profundamente

consternada, comunica aos seus parentes,
amigos e conhecidos, o falecimento de sua

querida mãe, sogra, e avó,

Vva. Luiza Doubrawa
ocorrido dia 5 do corrente, com a

idade de 87 anos. A femilla enlutada vem

externar, por este meio os seus sinceros agra
decimentos a todas as pessoas que enviaram

coroas, flores e acompanharam a falecida a

sua ultima morada, agradecem tambem ao Dr. '

Waldemiro Mazureehen pelo esforço dtspendí
do no seu tratamento e ao Rev. Padre Fideles

'

Tomelln, pelas consoladoras palavras proferi
das.

Ieragué do ôul, 10 de Outubro de 1949.

FfiMILlfi DOUBRfiUJfi

t AGRADECIMENTO

Aos nossos caros amigos,
vlzlnhos, e a todos os demals que

por ocasião da dolorosa hora, do faleci
mento do nosso querido esposo, pai, filho e

irmão,
, Emanuel Ehlers

nos expressaram a sua simpatia e

solidariedade, os nossos mais sinceros e pro
fundos agradecimentos.

De uma maneira especial agradecemos aos

srs. Dr Luiz de Souza e Alfredo Krause pela
sua tão valiosa assistência nesres momentos
diflcels.

Em nome dos enlutados

I Marta Ehlers
Iaragué, 10 de Outubro de 1949

t o ß n K S ß fi U n', fi
Nach dem Scheiden unseres teuren

Entschlafenen

Emanuel
. .,

Ehlers
danken wir" von Herzen unsern lieben

.

Freunden, Nachbarn und Allen, die uns ihre
grasse Teilnahme in den schmerzlichen Stun
den bewiesen,

Besonderen Dank den Herren Dr. Luiz
de Souza u. Allred Krause fuer ihre aufopfernde
Hilfe.

Im Namen aller trauernden Hínterblle
benen.

� Martha Ehlers

Iaragué den 10, Oktober 1949

CASA DAS -TINTAS
A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

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

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

ra e Olea, pare Soalho, Massa pera janela.
MATRIZ: Rua do Príncipe, 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS'

Loja e Exposição: f a b r i c a :
'

'AvaD. Getulio Vargall, 79 Rua DomtDgos da I�va sln
J A R A G U A DOS U L -1- S A I T A C A T A R I I A

Fabrica e Beneficiamento de -Moveis

PRDOUTOS DA:

HldlUlstlrna de Catlcadlos
Goscllil trmäos §: Ao

CAIXA POSTAL, 11

JARAGuA DO SUL· S.
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.. I' PROPRIETÁRIO ii li

IIo· !I Rua Marechal Deodoro, N, 158 !l
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11511 IISII'II II SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- li ii
ii ii SITO DE LUBRIFICANTES, li •T li

II'T li COMBUSTIVEL E ACES- II II
II II SORIOS, LUBRI- ii E i!
.. .. II , II' I!
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iiN

II

II' II BATERIASgE�����NIZAÇÃO II II
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MILHÕES
DE PESSOAS tÊM USÁOO COM\
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

- fraqUeZH "eruusu e fsuutomentu ffsico-
(ASTISIA lO HOMEM E IA MULHER)

,

A quem.soltclter, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISIÀ SEXUAL» - Tratamento CliniCO e Diétlco.

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

Caixa Postal, 2398 - Rio de janeiro - Brasil

Indo a Joinville não se esqueça de visitar o

«Bar e Restfturante Expresso» a Rua 9 de

Março
-

em frente ao Micro Onibus e proxlmo.
á Rua do Príncipe.

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

Ambiente puramente familiar.

ELIXIR 914
A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO
o Filado, o Baço. o Coração, o
estomalO, os Pulmões, a Pele

Produz Dores nos. 08808, Reuma. ,\
Cismo, Calueira, Queda do Cab8-
lo Anemia, e Abortos,

Ccnsultg o médico
.tome o popular depura.tivo

ELIXIR 914
Inofensivo ao e,pntsmo. Airada.
"I como um Iic6r, Aprovado ee

mo auxiliar no trat2ment4) da S 1-

FILIS. REUMAT1SMO da mes

ma orilem. pelo O. N. S. p,
_ _ -._ _...•.•-
......_._ __ _ -

:1-::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::••••::::::=:::-.:::::::�
l! AUTO JARAGUA S. A. li
II Industria e Comércio �i

II OFICINA Serviço "FORD" II·
II MEC�NICA AUTORIZADO II � ....

II����������������I 11\ -Rua Marechal Deodoro - JARAGUA DO SUl - :1

.1.1'I.i.I'1 Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes Ili:I.;,,:1,.- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

O!!
ledores e Consêrto de Pneus. li

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

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

Todos os serviços são executados com

esmero, por competentes profissionais e apre
ços razoáveis. Também dispõe de sOtda elé- ii
rríca e oxigênio. i!

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.j}

de

Souza" Rosal

Dr. ,Wal�8miro Mazureehen
ea.a 8E laUBE

Rua Mal. Floriano n. 1�2 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diathermia - Ondas curtas e Ultra-curtas'
_ Indutotermia -' Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis,

�
A Varig, Companhia ·de Navegação Aérea
TEl\f-A GRATA SATISFAÇÃO DE. AVISAR A SUA DISTINr.rA

CLIENTELA.NESTA CIDADE, DE QUE, FORAM NOMEADOS'

SEUS AGENTES NESTA ZONA E LUGARES ADJAÇJENTES, A
SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES "LUZMACH", COM

ESCRITÓRIO SI�O A RUA MARECHAL DEODORO N, 210 o
I»

�1�!Ql·��tiõ'�l2:::::=======:::::l���(,r",����=======::::::::!��f'flP��d i f

"
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CORREIO DO PQVO
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Irene P: Günther Oticial do
Registro Civil do r" Distrito
da Comarca T araguá do Stil.
Estado de 'Santa Catarina

Brasil,
Faz saber, que comparece,

ram no cartorlo éxibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

, c.asaf-se:

Edital N. 2.636, de 6·10-4()
" ; �

.

Alfredo Jacobi e

Elzira Fischer

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e
residente neste distrito, em
Itapocusinho, fllho

:

de
Guilherme Jacobi e de
Matilde Rosa Jacobi.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente á estrada
Schroeder, distrito de
Guaramirim, filha de Erico
Fischer e de Tecla Volk
mann Fischer.

Edital N. 2.637, de 7-10-49.

Virgilio Moretti e

Hilaria Leuprprechr

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Mal. Deodoro da
Fonseca, filho de João
Morretti e de Ana Moretti.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, a

r-ua Mal. Deodoro da
Fonseca, filha de Ignacio
Leurprechr e de Elisa
Leurprechr,

Edital N. 2.638, de 8-10-49.

Elpidio Martins e

Rosa da Silva.

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, domiciliado e

residente nesta cidade, fl
lho de Ezequiel Martins e

de Lídla da Silva.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Três Rios do Norte,
filha de João du Silva e

de Maria Emiliana Maia.

Edital N. 2.639, de 10·10-49

Geraldo Kurt Carlos
Haffner e

Ema Bartel

Edital N. 2.641, de 11-10-49

Werner Marquardt e

Ruth Siewert

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filho' de
Gustavo Augusto Henri
que Marquardt e de Em
ma Ioanna Seheade Mar
quardt.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e
residente nesre distrito, em
Rio Cêrro, filho de Al
berto Siewert e de Bertha
Srelnerr Siewert.

Edital N. 2.642, de 11-10-49
Freimund Keiser, e

IIka Raasch

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e
residente neste distrito
em Jaraguá-AIto, filha d�
Oscar Keíser e de Ida
Keiser.
Ela, brasileira, soltelre,

lavradora, domiciliada e
residente neste distrito
em Rio da Luz, filha

I d�
RudolfO Raasch e de Ag
nes Bachmann Raasch.

Edital N. 2.643, de 12-10-49
Copia de Edital de

Proclamas de Casamento
recebida do Oficial do
Regístru Civil de São
Bento do Sul.

Max Geert Wilhelm e

Amalia Cacildis Stüber

Ele, alemão, solteiro,
industrial, domiciliado e

residente nesta cidade, fi
lho de Moritz Max
Wilhelm.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domtelllade e

residente ne cidade de
São Bento do Sul, filha
de Alois Stüber e de
Amalia Luiza Stüber.

Edital N. 2.644,deI2-10-49

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente em Massarandu
ba, filho de August Zas
trow e de Augusta Zas
trow.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Ribeirão Molha, filha
de Ricardo Krehnke e de
Ana Hass Krehnke.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distr.ito, em
Rio Cêrro, filho de Ber
nardo Augusto Junior e ---------

de Maria Bertolina Fran
cener.
\

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em _

Rio da Luz, filha de Ni
colau João da Silva e de
Catharina Maria Binz
Martim.

Vistas da Cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.

IRENE PEDRI GÜNTHER
Ofi�íal

:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::�:::::::::::".::::::::::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA
Correio cío Povo

Assinatura para 1950

Todas as pessoas que tomarem
uma assinatura \ anual pára o ano de
1950 receberão desde já e gratuita
mente, o "Correio do Povo", até fim
de Dezembro de·1949.

A GERENCIA
Façam- seus' anuncios de Ielícíta

ções de Boas Festas e Feliz Ano No

vo.. nesta folha.

Usem pratos de papelão.
São praticos e higienicos
Enconrram-se na

SOCo Grafita Avenida LIda. ---------

Av. Getulio Vargas, 350

Para Doces
e Bolos

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êIito w:

Tosses
R�sfriad�s
Bronquites
Escrofulose
.convalescenças

VINHO CREOSOTADO
t UM GERADOR DE SAÚDE.

Sacos de Papel?
Na Soe. Grafica Av�nida IND. MAD. JANSSEN S.A.

r���i!����;�
�! Telefone N· 39 - C. Postal, 19 ii
ii TARAGUA DO SUL !.. !.Santa Catarina ::

ASSINAUR! AlU AL !I
o-s 35,00 ii

::

!!
::

Copia de, Edital de Pro- GERENTE ii

clamas de C..lsamento,!1 Paulino Pedri ii
recebíde do Oficial do � _ li
������. Civil de "". M··:�:;-�-::···::·;:·:·�:;�:;··_�·�-Heinrich Zastrow e �elos de Fabrlcaça9 Ale-

Ema Krehnke
. ma tem a venda na

CASA REAL

Ele, brasileiro, solteiro,
mecano, domiciliado e

residente no cidade de
Ioínvíle, á rua Duque de
Caxias, filho de Adalber
to.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente
. ne�ta cidade, á E nara que ehe ue ao co

rua Benlarnln Constant, h" d l d
.

f.i1h d' W·II B t I d'
n ecirnento e to os! man et

a e I y ar e e e
passar o presente edital queEmma Rumpel Bartel. será publicado pela impren-

Edital N. 2.640, de 11-10-49 sa. e em cartório ond� será
ahxado dUlantc:: 15 dus. SI

João Bernardo Augusto e alguem soub:er de algum im
Maria Nicolau da Silva pedimento àcuse-o para os

tins legais

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MiuA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DÊSSE GRANDEFLAGELO

r.? USEO

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULA'S
ESPINHAS
FisTULAS
Ú-L C E IR AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS

I
VENDE·SE EM TODA PARTE-

l

Vende-se
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 diver
sas outras maquinas para
industrias de madeiras,

Ver e tratar na

'PET.Dllll
,11111[011

CONTRA CASPA, •

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

ADVOGADO ,,-

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

Residenoia : Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12
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I BANCO INOOSTRIA E COMÉRCIO DES. CATABIN� s/A.1
I FU��!�2�!!fe��!I:O�� 1935 I

DEPENDENCIAS EM:
CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

IRBSBRVAS CR$ 22.343.244. 40
Jta �f:�:;a'!: �GENCIA: Jaraguá do Sul§l!I Brusque

I
Braço do Norte Rua CeI. Ernllio [ourdan, 115 ICaçador
Canoinhas End. Telegrafico !lINCO"
Concordia Caixa Postal, 65 - Telefone, 731I
Cresciuma
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran-
Curitibanos ças, descontos, empi estimos, financiamentos mediante cau-

�
Cambirela
Campos Novos ção de titulos comerciais, passes, etc.,

I
Chapeco .MaDtem as seguintes -modalidades de DEPÓSITOS:
Florianopolis

IGaspar 4. Ulsposição, - SEM LIMITE, com retiradas
Ibirama livres, juros 2%, a/a.

I :f:;���nga «- LIMITADA, até e-s 200.000,00"

Jaraguá do Su' juros 3°/0 a/a. �joaçaba «- LIMITADA PA�A PARTICULARES,
Joinville até limite de Cr$ 100.000,00,

I Lag.
una juros 4% a/a·1�::: « - LIMITADA ESPECIAL, até

Orleans Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a

I
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial"
Porto União .

d d
.

d C c,

Rio de Janeiro
as retira as e mais e r'IIJ

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

Rio do Sul ( diante um aviso previo de 10 dias.
,

S. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dlas - Sem limite, juros 5% aja.
S. Joaquim « « «90« -« « «5 1j20/0 aja.Tai6 II

Tijucas ...... «(« « 120 « -« « '« 6% aja.
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano - « « « 6%

a/a._Tangará Depositos Populares, juros 5% a/a.
Urussanga \
Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

I
naís, até o máximo de e-s 5.000,00.

IABRA UMA CONTA NO '"IN C O" E PAGUE COM CH&QUE
��������lt:
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Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

Uma lihlla completa de. MOTORES nacionais e estrangeiros de altl1 e baixa
rotação, de 1 a 9� HP, para. 220/380 Volts. 50160 ciclos

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

....EI••• - BI- .I.I�.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

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

Sortimento completo e variado de LUS�RES, CASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e
.

força de qualquer capacidade,
'.

I
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz eforça.

)
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DE FLORIANOPOLIS
\
\

preso o laráplo que
em Pomerode

roubou Locais-
(Continuação da primeira páginá)

sr, Adernar de Barros, tente entre a Cía. Telef.
mas o faria se aquela Catarinense e o Gover
entidade politica viesse no do Estado, tendo ain
a apoiar a candidatura da o mesmo deputado
Nereu Ramos. requerido um voto de
- Causou tambem pezar pelo falecimento

profunda estranheza a em Jaraguá. do Sul do
publicação do "Jornal sr. Emanuel Ehlers, ex

de Joinville", de que o vereador da Camara
sr. Waldemar Grubba, Municipal.
prefeito de Jaraguá do --x-

Sul, deixaria o partido Com a presença de
sob cuja legenda) foi mais de 4.000 escolares
eleito para apoíae' o teve lugar a missa cam

atual governador paulís- paI com que se iniciou
ea, a "Semana da Criança",
Afinal no que fica isso tendo falado nessa oca

sr. Waldemar? Um irmão sião revdos. Padres Emí
é pessedista, um é ude- lío Dufner e ltamar Cor-

, nista, outro é trabalhista I deiro e o sr. Comandan
e voce, depois de tanto te Benjamin Sodré, chefe
tempo em não fazer na- do 5°. distrito naval.
da na prefeitura virou -x-

progressísta? Olhe que No dia 20 do corrente

jà era tempo t transcorrerá o 25°. aní-
-x- versario da morte do

O sr. Cardoso da Veio ilustre catarinense dr.
ga criticou o governo Hercilio Pedro da Luz.
do Estado por até agora, Para promover solenída
não ter pago a quota do des ao digno catarínense
imposto de industria e que tantos serviços pres
profissão de 1948, deví- tou a Florianopolis, foi
da ao municipio de São constituída uma comís
Bento. são que conta com os
- Com mais de 100 elementos de maior des

emendaãentrou em dís- taque a sociedade e dos
cussão o projeto que diversos polítícos.
reajusta os vencimentos -x-

dos funcionarios públicos Esteve em visita ao

o qual deverà ser pro- nosso Estado, o sr. Da
mulgado no dia 28 do niel Serapião de Carva.
corrente. lho, Ministro da Agríeul-
- O sr. Braz Alves tura, que veio inspecio-

fez um pedido, de íníor- nar os serviços daquele -----------

mações sobre constru Ministerio. Por proposta
ções de escolas e o sr do sr. Waldemar Rupp,
Fernando Melo pediu a Assembléia designou
copia do contrato exís- uma êomíssão de parla
tente entre o governo mentares, composta da
e a firma Reinsch pára quele deputado e mais
construção de escolas os snrs. Braz Alves, Guí
rurais, O sr. Artur Mül- lherme Urban e Cardoso
ler pediu copia do con- da Veiga para acompa
trato de concessão, exís- nhares sua excelencia.

� _9
A n i ver s�a.r�i os

, ,""�,ét

importancia de 22.750,00 -Festejam sua data na

cruzeíros. Foram ainda taltele -

no dia de hoje,
apreendidos, uma calça Mario e Maria, filhos do
de casemira marron, um sr. Severino Schiocket.

par demeias, 5 camisetas, -D{a 17 faz anos a

uma carteira porta-notas, senhoríta Dalila Ros,a, re
tudo novo. O dono da sídenre em Guaramirim.

pensão declarou que o -Dia t8 aniversaria-se

larápio iria ficar em Waldeburg Hínschlng e a

Joinvile até a hora de dna. Paula Rubini, espose Ipartida do avião da Va- do sr. Horacio Rubini.

rig para Porto Alegre. -Dia 19 festeja seu

Fez uma ra�ida refeição aniversario o sr. Frederi
indo em seguida, com- co Schwedler e tarnbern o

prar a passagem e que ,!?r. Wendelino Schmidt.
também foi encontrada. Na mesma data o sr.

Prestando declarações a Leopoldo Karsten.

policia, o ladrão disse -Dia 20 Rosalia G.
que se chamava Gusta- Airoso esposa do sr.

vo Ricardo Galdino, na- Luiz G. Airoso.' Hary
tural de Santa Gatarina,l Krause, contador da Flr
casado com 29 anos de I ma Olsen-Irmãos, e ainda
idade, pedreiro e

resi-Io
sr, Wendelin Reiner.

dente em Estrela, muní- -Dia 22 ôebestíão L.

cipio de Rio Grande do Airoso, filho do sr. Luiz
Sul. Veio de Timbó dia G. Airoso.
12, permanecendo em Po- A todos os aniversaria- fiarrafas termicas de diver
merode até as 23 horas, tes "Correio' do Povo" sos tamanhos V. S. en
viajando a l!.é com des- deseja as mals sinceras ontrará ne CASA REAL
tino a Jaraguà, penetrou felicidades.
numa casa' comercial a

beira da estrada, que
--------------------

diz' ser de propriedade D I g d d H"
do sr. V.Passold, quebrou e e a o e 19lene Portaria n. 98,
uma vidraça e duma es

crivaninha retirou a im
portancia em papel moe
da. Apos o roubo tomou
o ónibus a Jaraguà, on

de foi a Joinville, sendo
detido ali.

A policia de Joinvile,
em suas efecientes cam

panhas conseguiu deter
o ladrão que foi autor
do vultuoso roubo em

Pomerode. Tendo naque
la localidade furtado mais
de vinte mil eruzeíros, o
ladrão estava pronto pa
ra seguir rumo a Porto
Alegre, de avião. Em
Joínvílle fez diversas
compras, inclusive uma

passagem via aérea para
a capital gaucha. O ga
tuno que usava terno
azul marinho, polouver
vermelho e

I coincidindo
exatamente com a des

crição antes percebida,
descera do onibus da
Auto Viação Catarinen
se, precisamente ás 7,30
horas, tomando um car

ro de aluguel e dirigin
dó-se para a Pensão Ma
thes a rua 15 de Novem
bro. O Major Asteroide
Arantes, em companhia
de seu comíssarío Aurê
Iío José Francisco, pe
diu para que o sr. Willy
Jacob, proprietario da

quela pensão, indicasse
o quarto do personagem
que havia, acabado de
chegar. Depois da infor
mação, surpreendeu o

ladrão, contando o di
nheiro do furto. O mon

tante do roubo, em po
der do gatuno era na

Ba/os
, maIs crescidos

Ba/os
mais macios

de 22 de
Setembro de 1949, do
Exmo.•ônr. Dr. Benoni
Laurlndo Ribas, muito.

digno Diretor do Departa
mento de Saúde Pública,
fui designado Delegado de
Higiene deste Municipio.

De Guararnlrlm, do ônr,
Dr. Francisco A. Piccione
recebemos a seguinte car
ta: ,

limo. ônr, Diretor do
"Correio do Povo".

Iaragué do Sul.
Cordiais Saudações

Tenho o prazer de co-Imunícar a V.S., que pela

Arenclosernenre

Dr. Francisco A. Piccioni

Tudo em poucas palavras
CONVITE- Sigilo em torno das l.outubro p/p.

discussões na comissão _- Toma vulto no Rio
HOJE 16·10-49atomica da ONU. de Janeiro o movimento

- Cantão novamente em prol da candidatura

ameaçada pelo avanço Eduardo Gomes.
.

Encerramento da Missão, horários das

comunista. - Preso o ladrão que Missas: 6 horas, 7,30, as 9 missá Campal
- Demitiu-se o vice- roubou em Pomerode, Solene no pátio do G. E. D. Providencia.

C
presidente da Comissão pela Policia de Joinvl1e. Após a benção da Cruz, sendo a mesma

oDvocação dos Socios do Clube Itajára Central de Preços. -- Varias homenagens I
_ Manlíertação de serão prestadas no pro-

evada em procissão para o lugar destina-

protesto dos imigrantes ximo dia 20, em Floria- do. Durante o dia, festa de costume como

italianos. nopolis, quando se assí- todos os anos, organizada pelos Marianos
- Posta em perigo e 'nala a passagem do 25°. e Filhas de Maria.

estabilidade politica da aniv�r�ario da morte de Haverá: Almoço churrasco, café, be-
O Presidente da Sociedade acima, convida Europa. Hereílío Luz. bib

.
,

a todos os socios e os antigos associados da So- - AAssociação Oultu- - Impedido um comi- \
I as etc.

ciedade Atiradores "Dr. Lauro Müller", a compa-' ral de Professores de cio c0D?-unista em Reci- Antecipadamente agradecem as

receram 110 dia 19 de outubro vindouro, ás 20 ho- Joinville comemorou seu fe, capital de Pernam-

ras, no predio da Escola, afim de, em Assembleia, quinto aniversario de buco.
. Diretorias

tratarem de assuntos relacionados com a reabertu- fundação no "día 13 de - Grande terror rei-

ra do Salão pertencente a referida Agremiação. na em Praga.
Jaraguà do Sul, 11 de Outubro de 1949

ass.)' E R I C H S I E B E R T
Presidente

Sucessor da Sociedade de Atiradores
"Dr. Lauro Müller", de

"Rio do Cerro I L

O ANJO PRO!fETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRJGUEIHA MINANCOßA

�.-====-I·C::::=M=::II·UO·-=D==-AIIC=s==·I.C===-.�'. Verrnitugo suave e de pronto
. efeito Dispensa purgante e dieta!

FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

ME o n. 1, 2, 3 e 4

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- �
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, remedias

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

Pe�am Catalogo Ilustrado �.
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto :ias Laboratorios Minancora

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
=-- .....J'--O_I_N_V_I...._L_L_E ----,;

.i••====•••_======••IP�=====.._======_IE:====.m

SENHORES AGRICULTORES, A
EXPORTADORA E IMPORTADORA
DE FARTAS JARAGUÁ, TEM A SATIS
FAÇÃO DE AVISÁ-LOS DE QUE,
ESTÁ ,COMPRANDO BANANAS DE

PRIMEIRA, EM QUALQUER QUANTI
DADE.

TRATAR NO POSTO PE COM
PRA NESTA CIDADE, SITO, A AVE
NIDA GETULIO VARGAS, 668, COM O
SNR. GRANDBERG.

���Uw;6CWl��JJ
I

� §a1bã«J) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia (RA� WETZEl RNJThl(J§TIRAl co j�nIDlfnne s�ßÁ� 'jIRCf/lt

•••

ESPECIALIDADE
não deve faltar em casa alguma!
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