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cigarros é calculado em

250.000 cruzeiros.
-x-

RIO - Beatriz da Con
ceição' contraiu nupclas
com Edmundo V. Grego
rio, no México, e algum
rempo depois também na

quele PllÍS, obteve a. de
cretação do seu divorcio.
Agora, perante o juiz

,Alvaro Teixetra Fllho; da.
2a. Vara de Pamílte, in

RIO - José Vaz Fi- tentou ação declaratória
gueiredo, casado, de 31 contra Edmundo Grego
anos, funcionário da A- rio, afim de que o Juizo,

. gência do' Departamento por sentença, declarasse
Nacional dos Correios, ser a requerente solteiro.
em Descalvado, no ínte- Em longa sentença, o
rior de São Paulo, 'apre- juiz decidiu que, sendo o
sentou-se à Delegacia do réu brasileiro, o seu di-
4. Distrito .Polícíal a fim vorcio anterior ao casa
de se confessar auror de mento com a autora,\ nãovultoso desfalque, naque- podia ser' reconhecido pe-

'

Ia localidade paullsta. Fa- Ia Lei brasileira, frente ci
lando à reportegem, .de- qual, subsistia o· casa
cJarou 'José Figueiredo menro anterior. Assim,
ser, funcionário dos Cor- sendo nulo para a lei
retos há 12 anos, sendo brasileira o divorcio do
de 1.700 cruzeíros os seus réu, autérior ao cesamen-.
vencimentos mensais, o to coin a autora, nulo
que não IAe permetia cus- tambem éra o casamento
tear uma operação clrúr- da autora com o réu, no
gica, urgente e inadiá-vel, México. Concluiu o Juiz

.
em sua esposa. Valendo- dizendo que, se ao con
sé da posição que ocu- trair no México um casa
pava na Agência' dos mento nulo, a. autora éra
Correios, em Descalvado, solteira, evídenremenre
começou a retirar dinheiro continull sendo solteira,
em pequenas'pârcelas pa- pera as leis brasileiras.
ra fazer frente às despe-
sas com o tratamento da -x-

mulher. Quando verificou RIO - O Presidente
ter dado um desfalque de da Comissão do'Salário
160 mil cruzelros e sendo Mínimo esclareceu que,

Cercado do carinho de cídadãos. Candidato ao lhe impossivel repor a alem da elevação do nt
toda a sua Iamilia verá �argo de pr�!eito pel� Uni- quantia fugiu pare o Rio, v!1 mín�mo aquela comís
hoje transcorrer o seu ani- a� De�ocratlca NaclO�al, onde pessou a residir sao esta tratando de u",!a
versärío natalício õ.nosso tOI el�lto por expreseiva numa pensão da Praia do ref�rmCl gera! .da ��prla
prezado amigo e ilustre votaça<?, � que

o boem .díZI Flam�l!gQ. Dianltt,ga ,sgr- Lei ..

do SaIarl� Mlnln;to,
Diretor desta' folha" snr. do conceito' em 'Q1lAe é tido presa 'que causou a sua afim. � lhe (lar malO�
Artur Müller. pelos seus conterrane9s, confissão no 4, Distrito elasticidade essa forma e

.

Político íntegro, com 'As inúmeras felicitações PoliCiaI '0 criminoso ex- que deverá estilr conclui-
uma existência toda ela de que por certo rec:e�erá 'de plicou que se apresentara d� até s�tembro, no âm
trabalho honrado e pro- todos os seus mumeros à Polícia levado pelo re- blto nacIOnal.
veitoso �o progresso do a�igos e adm.iradores,res� morsa de que algum -x-

se� muni�ípio, o dis�into peltosamente Juntamos as companheiro 'viesse ser A direção dos "Diáriosamve.rsammte, por I�SO noss!ls, com os nosso� responsabilizado pejo cri- Associados" de São Pau-mesmo gr.angeoll a estima
I desejOS

de uma prosperl-. me, que el� praticara. As I S
e o respeito dos aeus con- dade sempre crescente. declarações de José Vaz � . recmeteu. ao e�dador.

"
KUI arnelro, presl ente

Figueiredo foram c:onflr- da Campanha' Nacionalmadas pela DelegaCia de contra o Cancer, a im
Roubos e �urtos, deven�o portalJcia de Cr$ . . . . .

ser reca.mblado para Sao 282.223,00, correspondentePaulo amda esta semana. ao total das contribuições
o

-x-

I.até agora feitas por in-
VITORIA - A guarda- termedia do DIARIO DE

moria da Alfandega apre- S. PAL{LO e "Diário da
endeu·a bordo do vapor Noite". •

Loide Equador, vultoso Do total acima, a im
contrabando. Embora o portância de Cr$.....
navio procedesse da Eu- 276.185,50 refere-ae às
ropa, o contrabando é Contribuições enviadas em
constituido pri�cipalmente nome dos "Diários As
de cigarros supostamente Cont. na última página

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerents : PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, ,19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêea, 136 - Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39

ANO XXXI _' JARAGUÁ DO RUL Bta. Catarina '- N. 1.640

,

O Govêrno do Estado ofereceu a Prefeitura
de Jaraguá do Sul, o COllCQrSO de técnicos e espe
cialistas europeus para prestarem serviços ás in
dús'trias e lavouras do Município.

O Departamento ,Nacional de Imigração
providenciará o transporte dos técnicos e especia
'listas até o nosso país, os quais serão encaminha
dos pelo Govêrno a08 Industriais interessados, sem
quaisquer despesas.

O referido Departamento está
�

aparelhado Estão disponívflis, no momento, técnicos e

para selecionar os imigrantes do ponto de vista especialistas com as seguintes profissões:-
técnico, intelectual e físico, afim de possibilitar o Ajustador 'mecânico, Armador, Carpinteiro,
aproveitamento raciönal desses profissionais nas Decorador, Desenhista, Eletricista,. Ferramenteiro.
indústrias e lavouras correspondentes. Ferreiro, Foguista, Operador cinematográfico, Quí-

Assim, os Industriais, Sociedades e quais- mico, Serralheiro, Soldador, Tecelão, Técnico cer

queI' Êmpresas interessadas em obter a coopera- vejeiro, Torneiro, Vidreiro, Vinivultor e dem a i s
ção de técnicos, e especialistas para colocá-los nos profissões. . .

mais 'variados setores de atividade da indústria, Os interessados na obtenção de um ou mais
poderão fazê-lo a esta Prefeitura, que se encarrega- dessel;l profissionais ou de especialistas e tec�icOs
rá de tomar as providências cabiveis, pois tanto o aos quais não se fêz referência, podem entrar .em
Estado como o Município estão vivamente interes- entendimentQ com o Prefeito Municipàl, que,' pre.s
sados em contribuir para o desenvolvimento da I tará todos os esclarecimento. '.

.
.

nossa' economia.' _ Jaraguá do Sul, 30 de abrIl de 1951.

Jaraguá custou Cr$ 15.700,00
A título de curiosidade apresentados sob nO. 10 e

e como documento histó- 3 flcam 08 mencíonedos
rico, publtcamos hoje oPecher & Cía. eessíonart
título da concessão da Co- 'os de Emilio Carlos Ior
lonia Iaragué. Eis o mo- dan invertidor no dlrelto
cumenro: de propriedade das supras
"O Eng". Militar Major díres terras, sujeito porém

Felipe ôchmídt, Governa- as leis e regulamentos que
dor do Estado. Faço saber regem as concessões des
que tendo Picher & Cia. ta natureza e as clausulas
Cessionários de Ernillo do respectivo contracto.

. Carlos Jordan, comprado Para firmeza mandei'
ao Estado uma área de passar o presente título
terras com dez mil qui- que, vae subscrito pelo Se..
nhentos hectares 10.500 cretário do Estado das
Heer. sita entre os Rios Obres Públicas e Flnan
de ItdPOCÚ e Iaragué, con- ças e por mim assinado.
cedida por despacho do Paläcío do. OOVêornoo -dOIGovêrno de 15 de maio Estado de Santa Carerlna
de 1895, confrontando ao 16 de Dezembro de 1889.
Norte pelo Rio Itapocú; Assínado Felipe ôch
ao Sul com os fundos dos rnídr, Domingos Q_ S. Peí
lotes coloniees do distri- xoto. Por despacho de 16
to Rio' Iaregué; ao Éste de Dezembro de 1889. O
com os Rios Irapocú e Ja- Diretor A. Goeldner. Pa
raguá e ao Oéste com o gou de emolumentos a

Rio Pedre de Amolar; con- quantia de quatrocentos e

forme o memorial e planta vinte mil réis (420$00)
de medição ora archíva- conforme o talão apresen
dos na Diretoria de Indús- rado sob n-. 6 de 16-12-99,
tria Colonisação e Önras e sêlo de 20$000 corres

Públicas e achando-se pa- pendente.
ga a respectiva lrnportân- O Primeir-o Escrlrurärlo
cia de quinze contos sére- Antonio Ferreira da Cu
centos mil réis (15:700$00), nha".
como consta dos talões

Prefeitura Municipal da Jaraguá do Sul

Domingo, 6 de Maio de 1951

A,r I u.r MÜ,ller

A Que d a I t á I' i a
I' (ontinuaçio c/o número 22/4/57)

uma experi_ência muito infeliz. Alguns bomb�rdeiros amigo qualquer avião voando numa linha reta e urgentes, mas o tempo, contrário e os ataques aéreos
noturno� alemães entraram no mesmo momento em horizontal,. Spaatz escreveu a Arnold detalhadamente espor.ádicos do inimigo tornaram �ifícn e perigoso
que os noslitos 'óviões com tropas, e a descárga de sobre este assunto, e' está convencido, como eu; de Q desembarque. A operação de aprivisionamento da
bombas e sinais. luminosos motivou que as tropas que temos que aperfeiçoar consíderávelmente o nos- praia foi a primeira que demonstrou a excelência
terrestres abrissem' fogo máximo. Além disso, um so treinamento básico das forças terrestres e navais. do nosso' caminhão anfíbio de 2 1/2 toneladas o

contra-ataque local, que teve lugar tarde demais para Do contrário, as. nossas forças aéreas chegariam ao "OLlKW" , designação oficial que logo degene;ou
se . poderem prevenir as tropas transportlJdas pelo ponto de reéusar-se a nos sobrevoar qUdndo preci- em "DUCK" (pato).

'

,

ar, permitiu aparentemente que o inimigo estabele- Sdrmos delas. Em têrmos gerais, estamos com a O Gener�1 Eisenhower comunicou o seguinte:
cesse uma zona da Jogo perto do ponto escolhido ofensiva estratégica, o que significa que devemos .'. . Na manha da segunda-feira, fiz uma breve ins
para o desembarque. 'A combinação de todas essas ler a superioridade no ar. Temos, portanto, que en- peção das praias americanas, afim de presenciar as
cousas resultou em perdas relativamente graves. Os sinar á nossa gente que não abra fogo contra um operações de de�carga e tambem para avistar-me
relatórios anualmente em· meu

.

poder indiçam que avião, a não ser que indique claramente propósitos com Hewitt e Patton.
perdemos 23' aviões, não tendo sido ainda avaliado hostis . ..' ,

Devo manifestar que o espetáculo de centenas
o número de perdas de pessoal.

.

Ao levantar do sol, três horas'depois do as- de óavios, com embarcações de desembdrque espa-
. Uma- operação posterior na frente britânica en- salto, tínhamos estabelecido cabeças de praia ao Ihadas pOl' toda parte da costa que vai de Licata

sinou a lição de que, quando desembarcamos ,tropas longo de 100 milhas da costa, desde 'logo ao sul de
para leste, éra inesquecível. Todos que vi estavam

transportadas pelo ar em 'território hostil, não de- Siracusa até oeste de Licata. As nossas tropas d b
A

.

d d G I
e o,m animo e ansiosos por avançar. . .

vemos fazê-lo em. escalões suces&ivos, mas de uma avönçavam para o interIor, a nor este e e a, no

só vez No primeiro escalão, quando surpreendemos dia O x 1, quando os alemães desfecharam um forte Nos primeiros dois dias da invasão foram de
o inimigo, as perdas forÇlm insignificantes, mas DOS contra-ataque blindado contra a 1a. Divisão.. Foi sembarcados mais de 80.000 homens, 7.000 veículos
dois escalões sucessivos foram muito avuI1adas.' combatido principalmente media'nte o uso eficiente e 300 tanques;· foram postos em fl1ncionamento va-

De dia, temos grande dificuldade em impedir do' fogo da ,art�lharja. e da� peç,:s navais. Foi êsse ri�s portos. pequenos; ao menos seis campos de
que as nossas próprias forças navais e terrestres o momento mais crí'lco da I��asao. '. aVlaçao haViam sido capturados e estavam 5endo
abram fogo contra aviões amigo:,., Isso parece es· Os pr?blemas, de aprOVISionamento

. da� ,pral�s prepalados para o nosso uso.

pecialmente estranho nessa operaçao, em que temos I eram espeCialmente graves durante os primoelros dOIS I .

superioridade aêrea tão grande que se poderid supor dias. A:s necessidades das tropas de combate eram
. (Continua no pr6ximo numero)

-Notas &
Noticias

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Muni�i�al ue Jara�uá no �lllro;.R� (fá���REQUER IMENTOS DESF' f\CHf\DOS • CLiNICA GERAL - C:RURGIA - DOENÇAS .IIJ DE
R�inaldo Ulrich - Cancele-sé. Vicente Iesulno I DE SENHORAS - PARTOS I �

de Souza - Averbe-se na ficha funcional e livro.

I
ULTRA-SOM - Tratamento moderno e

efi-I
' PEDRO'BENGEL

Francisco Pangratz - Cencele-se, Adolfo Luedke - ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

t
,Estrada Jaraguà Esquerdo II.Como requer, de acôrdo com a informação. Ind. I Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- JAR�GUA DO SU_L- STA. CA'rARINA lP_Com. Bernardo Grubba SIA - Arquive-se. Bernardo bagos, uevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, -

iGrubba - Arquive-se. Cia. Importadora Iobrasíl ' I inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. -I'"
Executa-se qualquer serviço de ferramentas

Certifique-se em separado. Max Fiedler - Concordo Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

b
agrícolas pare uso de lavouras, como:

com o parecer do D. F. Ioäo Irineu de Souza - Co- I beldes. Asma. afecções do estômago, eto.; Machados, Enchedas Foices etc. .

mo requer. Alfredo Schulze - Reduza-se o locativo... MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento
I

Serviço rápido e garantido e atende-se qUalq�J.

para Cr$ 500,00 mensais. Vva. Alfredo Klug e Os- I das Paralisias com reativação das _ funções .,:�..�waldo Klug - Como requer. João Iahn - Como Re- iii .musculares e n,ervosas. Atrofias, fraquesa fun- iii'quer. Emilio da -Silva - Como, requer. Arrhur Redro UI cional doa músculos em geral, da. bexiga, or- IIZimmermann - Como requer. Rodolfo Lenz - .(i.0.1iD0 I"ii gãos digestivos, etc... '1'':1requer. Roberto Lavin - Como requer. Roberto La-.q ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- _.

vin - Como requer. Ricardo Fey - Como requer. I
-

CIRURGIA' - ELETRO-COAULAÇÄ.O ITeodoro Henschingt - Concedo o Hablte-se. Ricardo
iii BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e =-1'Grimm - Como requer. Ignäclo Leuprechr - Como
III infra-vermelho... .

requer -de acordo com a informação. Werner Horst ..

iii CONSULTÓRIO - ,R u a dos Bombeiros iii
- Sim. José Antonio Foggtaro - Gomo requer. Luiz J. III (Jardim Lauro Mfblret'ler) esq. Rua 9 de Março IIIBos�e � Com<? requer, de a.cordo com a informaçã? 1-' das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas 'I- .

Marla Kuth Mlelke e Her�eIros - Como requer. LUIZ RESIDltNOTA _ RuaMínistro Calogeras, 350 _.Souz.a - Co�o. requer. Willy Mahke - Como Requer. I Fone 305 - J O I N V I L LE-S. C. 1'·-Henrique Fröhllk - Como requer. Gustavo Tank -

...

Como requer. ., S_IE!Il:S!!!!i_ li !_�!!_I! 1lEEME!

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Munici- A V- ISO, I��

paI de Iaragué do Sul, 25 de- Abril de 1951. Comunico a população ��: s�r:herr�les c:mpP��� s:�.

LUCIANO DEMARCHI 'i

D· d D E E A S e o comércio de Oorupä, FARMACIA NOVAIretor o .....
em geral, que nao me

responsabilizo, desta data' de ROBERTO M BORST M I LHOESem diante, pelas dívídas
.

contraídas por Gertrudes 4 que dispõe de maior sortímen

WaJ'and. to na praça e oferece seus arti
gO$ á preços vaDtai.sos.

Corupä, 31 de março
de 1951. Rua Mal. Deodoro - 3 jaragua

por preços de oporru-
___iEilllllil!!!l .' U __i • nidade, 1 casa de mate- Telefone H' 39 - C. Postal, 19

IF b I
rlal em bom estado de JARAGUA DO SUL

e res
(Sezões, Malárias, conservação, com terreno

I I I d· Santa Catarinampa u ismo 40x25, com frente pera.

Maleitas, Tremedeira duas ruas (casa de esqui- ASSINATURA ANU!L
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - na), 1 terreno com 20x50; Cr$ 35,00

" C I' A tl
. 11 terreno de - 20x50

'

com
apsu as n rsesomcas casa de madeira. Tratar G•••NTE ELIXIR 914

Minancora" . I na Gereneta deste jornal. rl.IIIO Pa4ri
. Inofensivo ao orcaAJsmo. Aerada-

.
.

-

iiirc����
nl como um lisar. Aprovado ee-

, Em Todas. as Boas FarmáCIas�! .

. ,

"

. ,mo auxilIar no trat!m.nto da S',

É d t d' L b tö MINANCOoAm Celso Branco· FILISe REUMATISMO da mes-um pro u o os a ora orios "- .

I
.: I

.

.."

I'
.

DESPACHANTE ADUANEIRO 1
ma oraeem. pa o D. N. S. F.

.

- Joinville ""'"'-: Sta. Catarina.- �I SÃO FRANCISCO DO SUL " Santa Catarin�
.

, '

.

_. c· P t I 35 E d T I -BRANCO T I f 103
- ...•_ - ...................••""-

'1i:III!!!!m:=='.:�lml��!!�!i!i!ii!!!i�;=!li!i!ii!!!!�i!i!ii!!i:!!!!!!!!!
arxa oSRaua _B;bit:nga, e23 : Edifício PrÓpr�oe one,

i rr
.. · ..

·A'lj·TO J·AR·A·(iu·Á···
..

S·�
....

A·�··
.. · ......

u
A· C ,. I Ltd ·i

Despachos de importação do extrangeiro e-por cabotagem,

i
.

C·orn,ércl'o
t-

iiOrT1erCla _ a. -

exportação para o ext«:"ior e dentro do país, tran�ito, Indústria e ii- '. ' reembarque e reexportaçao, bem scemo todos os serviços OFICINA Service
.

"FORD" ii
junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa- t � iiAdvocacià - Contabilidade - Seguros dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

4 MECÂNICA AUTORIZADO ii
O Planos econômicos e contábeis de en-

de uma organização perfeita com escritório e técnicos.-

i
_ Rua Marechal Deldoro _ J ß R A G ,u A DO SUL -=- _!Itidades comerciais, industriais, agrícolas e civis Dispõe de pãteos para depósito de madeira junto ao qua·

de fins econômicos.' dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta
ii Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ::

• Elaboração de
.

contratos e escritas _
da Crus, bem como armazém para depósito de mercado,

i li - Lavagem - Lubrificação - Carga Ile Acumu- ii
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

i::i ladores e Consêrto de Pneus. ii
Declarações de firmas índívíduaís e coletivas - ii

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais Encarrega�se de Embarques de Madeiras de outras { !:.'.ii::! Esta oficina está instalada em condições lide escritas - Impôsto de Renda. i

Mercadorias para o exterior do Brasil e 4 para efetuar qualquer serviço de consêrro ou ..

• Fuzões, 'encampações e alterações so- . Localidàdes Brasileiras' (" reforma em seu automóvel ou. caminhão, bem ii
��:�ade��d�i�i�Ç:O�s d�ec�E��t��rí�i1�:s d_e �t Despachante das principais firmas do Estado e�4 II CGm�����c�sãOs�r�i�oo�o��:�et���utados com II
nutas para lançamentos reiativos as fuzões, do•. V.stados Vizinhos.

'. . i.!.i:! esmero. por competentes profissionais e a pre- .ii.�encampaçõeR, alterações emodificações sociais. \ ços razoáveis. Também dispõe de: sólda elé-
• Distratos sociais - Gancelamento de

.

��� li trica e oxigênio. -
.

. IIfirmas - Levantamento de balanços - Minutas '-:'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
para os lançamentos relat;.vos s liquidações. • •

.

• Perícias judiciais e extra-judiciais :- Re·
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal.

.

. • Assunto's trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
ciais em geral.

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fôgo - Transportes - Acidente.s Pes
soais e do Trabalho - Automóveis • Respon
sabilidade Civil' - Fidelidade.

r"Ni�1:i:?c'j�C":::�::�::::i::""!
: e colegiais, blusas, gravatas etc.
: Sem primeiro verificar os preços na casa

I:::.
Leutpr_cht

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 406
.JARAGUA DO 5UL -- SANTA CATARINA

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

Germano 8encllin

Corraio do PovoVendem-se
Rua MI. Deodoro I. 136

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
-- JARAGUA UO SUL --

DE JOIN VILE

"AS.A. DA$ TINTAS
MAIS ANTIG VASA

Leva ao conhecimento da praça que
fechou· sua filial desta cida.de, agradecendo
a preferência que sempre lhe foi da d a e
continuando a disposição de sua amavel fre.

]' guesia
em Joinville, â RUA DO PRINOIPE,

860, onde com prazer recebera
-

ordens.
..

ellll16E
_

Tintas para Pinturas. de Casas, Móveis,
Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, c'olas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz,. Anelina para tingir Tecidos de Sêdas_
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para janela.

'

MODBRNA E PRIMOROSAMBNTB INSTALADA MA T,R I Z:
A melhor aparelhada em S�nta Catarina :UA DO PRINClPE, 860, - J O I N V I L E

Rua AMon Batista (Defronte a "A NOTICIA" LIDER DO COMIÉRCIO DE TINTAS 1'"
.jOINVILE �

___________�-,- �JIIIIIIIlI4IJIIIIIIIIIIIJj�IIllWIIIIIIIImIlII�.�

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla do

Bit ••••IIA ••111

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermiíugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

remédios
Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

.

. MIIAICORA 'para o seu tilhinho. .

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINYILLE

DE PESSOAS Tb USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR ·914
• SIFIUS ATACA TODO O OR&AlISMO

V)
!!�
:: .....
ii =
0:

eau"
..

!!�
:: ......
Ei
ii
u
:.

o F_pcto, o Baço, o Coração, o
Eatomqo: OI Pulmões, a Pela
Produz Dores nos Oasos, Reuma
fiamo. Ceeue.,a.. Queda do Cabe
lo Anemia. e Abortos,

Ccnault,g o médico
.tome o popular depurativo

/

1
Laranjeiras, Pecegueirqs, Kakiseiros, Maciei- �ra.s, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,
Camélias, Ooníferas, Palmeiras, etc.� etc

Pe"am Vatál.go· Ilastrado
'

�LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
·�=====-I-======-I-======-I-======-I·-====-i.

--_.___,

BOM PARA \
TODAS AS IDADES I

MUDAS -

/.

FRUTIFERA S E ORN !'MEIT .!IS

A: alegria infantil em casa, na escola e nos

brinquedos é indícío de saúde, vlgôr e
energia_ Q BJOTONICO- FONTOURA,
o companheiro constante da criança
sadia, é o mais completo fortifican
te, bom em todos os perlodos da vida.

BIO.TONleo
.FONTOURA
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É. U� DOENÇA GRAYIsSiMA
MUlTO PERIGOSA PARA '" FA·
MfLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILtAa NO TRATA.
MElIITO omE eR_OE FLAGELO

USE O

CAmapa Municipal @1l'@)@!@)®Y@)@!@)®!®@f@)(§)!@�@!@)®i'®�@'f@)@Y@)�
Ata da Reunião Ordinária de 20-2-51. @lW) � 5@')

Aos vinte dias do mês de fevereiro,. do ano I Produto da OlA. INDUSTRIAL MO- I (Ökonom)
de mil novecenros e cincoenta e um, pelas sete ho-

• •

VEIS CIMO
.

hecid
••

Precisa-se' pera a Séde
r�s! na sala do F,orum no edific.io da Prefeitura Mu-

.1
' a mars CDn eoi a em

I
do Clube A. Baependí.m�lpal de Jaragua do Sul, r!umdo:s os v�r.eado.res:,. • todo O BrasiL Para màis informações, ... Dispõe de ótima more-�J�ly Germano Gessner, Alvim ôeídel, MarIO NIco- dla. Informações com a11m, Adolfo Emmendoerter, Curt Alberto Vasel e Kurt

I
e venda, com o seu representante nesta

I Diretoria do Clube.Hllbrechr. Depois de constatada a presença de núme- •

cidade, a fábrica de Móveis de ADOLF ••

ro legal, foi aberta a sessão, pelo vereador Willy

�
Germano Gessner, por acharem-se ausentes oe srs. � HERMANN SOHULTZE, sita a Rua I �.;..,..

__
..

' VTIOHSSBE(OSs,tIL[B!R�OINOR�U�I)TTEASD10
'

Presidente e vice-Presidente. Para 1. Secretário foi
• •

-'
• .."� I)

convidado o sr. Alvim Seidel. Passando a leitura da Barao do RIO Branco. N. 964 ,

ata foi a mesma discutida e aprovada sem emenda �g .

' ii� B GRANDE TÔNICO
Chega ao recint� a e�a alrurn o v�eador Heilie� ���������������

�f�i�t*r.?r�����!::�ii������X�;;�I�!�::�����! r==o:�7:�=--'=:� !��! !!�t. f�!bl�Y •
nenos Pubh�o� do Estad.o de_ Santa �atarina; Pare- DE CAR�O. HAFERMANN II '

. H Juvenis tem s�mpre em
cer da .�omlss�o de .le�lslaçao e JUStlÇ!l rerer�nte a "A m a I san ti ga" nAN TARTICAii Stock a CASA REAL.
proposrçao Alvim Seld�l,. or: n� 2 de Sao Jose; oi Av. Getulio Yargls R 218 - JlftAGUA DO SUL - S. c.

I
!! ii .

-

n. 26 de Ieguaruna; Ofíclo-clrcúlar n. ã de SãoJosé;' ii . ii
or, n. 56 de Tubarão; oi n. 6/51 de Guaramlrlm; Drogas nacionais e estrangeiras, eneontra-se, iiBebidas Boss Lida ii Cartas de JogarOf. n. 85 de Curitibanos; Circular n. 1 de Concór-I a disposição do distinto público, apresentando � ii .

• ii
I V

.

�f; 29J61C;J��!;rÖf. 2n.dt/g:j�� g�ri�t���O�� ��.d���: ser�.�_:r:��__j �\::::::::::::::::::::,�::::::::::::::::::::::::lj Soe. Grífic�div:i:: L�:.
cular de Brusque; Of. n. 13 de Campo A.legre;· Of. O Prec °I d DO Ide Caçador; Of. n. 4 de Turvo; Of. n. 9/51 do sr. I' el O O Ia
Henrique .Ramos; 0(. n. 1 de Imaruí; Of. n. 18 de I••" 1•••a.AeIGII•• l�B.",
Turvo Ninguem Iêz uso da palavra. A seguir pas-
sou-sé a Ordem do Dia que constou de: Discussão Rua Marechal Deodoro 'da Fonseca, 141 . Andar descalço é preju-
e aprovação do Relatório, bem cerno, um voto elo- JARAGUÁ DO'SUL, - SANTA CATARINA dicial á saúde. Sem pro-
giando, o sr. Luciano Dernarchl pelo zelo e capricho • teção do calçado, o· pé
com que organizou o referido relatório. A seguir pas- Livraria - Papelaria - Artigos para escritórios. e fere-se com facilidade.
sou-se a discussão da proposição Alvim Seidel que, escolares etc. Fazendas e armarinhos em geral. Muitas vêzes o ferimen-
depois de aprovado o respectivo parecer, foi também, lâmpadas Fhlltps no atacado. to e produzido por far- A SIFIUS SE A.PRESENTA SOB

d '
.

ERAS POftMA$..u.lS COMO:aprova a a proposição, unanimamente. Referente ao pas de madeíra, pregos R6UM-ATlSMcORequerimento Alberto Santos, resolveu-se pedir mais
_A V I S O

enferrujados ou cacos EeoA-6FULA'S
informações ao

_

sr Tesoureiro. Nada mais havendo � de vidro, sujos de terra, ES" I N H À S
a tratar foi designado o dia 22 de fevereiro para a falencia da Fábrica de Calçados Vara S.A. que p o dem conduzir, F IST U L A S

próxima sessão com a seguinte Ordem do Dia: Dis-
I •

•

• .,l.' .

�. entre outros micróbios, ú"'- c E R AS

cussão do Requerimento Alberto Santos; ia. Dlscus- O Síndieo da �assa fanda da Fap�I�a de o bacilo do tétano. � � � � � � :
são da Relação de Contas a pagar e por Empenhar Calçado� Yara S.A.. , avisa aO�1 ?redore� �ablhtad.?Ji o A R T R OS
com dotações Esgotadas. 1a. discussão do Projeto- que esta procedendo, no cartono do CIV� � Comer- Proteja os pés centra MAN C H A S

lei que Regula a concessão de Bolsas Escolares e CIO dest� comarca, o pagamento �os créditos, de os germes do tétano '6
"ELIXIR DE NOGUEIRA"da outras provldênctas; ta. discussão do proleto que

conformidade com o rateio procedido.
.

de outras doenças, an- CONHECIDO' HÁ 71 ANOS

adiciona Cr$ 21.397,90 a «restos a pagar)'). Firido o Jaraguã do Sul, 19 de abril de 1951. dando sempre calçado. VENDE·SE EM TOOA PARTE.

que foi encerrada a sessão na qual faltaram os ve- JULIO Z. RAMOS -

.

Síndico !t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::;=::::::::::::::::::::::.�readores: Ney FrancQ, Walter Iark e Otaviano Tissl.
'

li BIt.. BillIG M.U8SIIt ii(ass.) WALTER JARK .

'.. ,.

WILLY G. GESSNER E DI' T A L Proibição I :.·1. Médico Operador ,!_ Doenças �e SenhDras ii;=MÁRIO NICOLINI
..

.'

Proibo terminantemen- ii CUnic. Seral ii

•í.r::::::::::::::A::::::::::L::::::::E:::::::::.X·:::::::::::::::::::K::::::::::O:::::::::::H:::::::::::N:::::::::::::::::::::::11 Im,;sto :e�rit�rialc 1 !�t�a���se�s �f:��a�r�� II - ABRIU SUA CLÍNICA II
:: De or em � snr., o e-

príedade.
.

ii Consultório e Residência: iiii FEBRA.RIA. ii tor, torno �qbhco que .no Não me responsabiliso ii iiii ii corrente mes de Mal o, pelo que possa aconte- ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant =!
II Consertos de carroças, troles et li arrecada-se oImposto �cim;, I oer. li ex-residência do Dr. Luiz de Souza li·
:: 'J: c. iii' re erentte ao �'. semes re o Trêlil Rios do Norte, '':::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=:==:::::::::::::::9:: '- FerraQão de cavalos. '. corren e exerClClO. 25-4-51 ,ti::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::"!I . !i .

Os Contribuintes que não EDUARDO HAHN ii . n
:: Rua Expedicionário Harri Hadlich ii fizerem seus yagame.ntos no

_ _ _._ _._ __. ii l[)) A � lI' Ifl\ li
II JARAGUÁ DO SUL ii praso, P?derao satisfaze-lo O ·__.._ u __ _

'\) !! lf V �. V ii
\: _ u __ �} no proxlmlo �ez2ge, Tunho II Tome o saboroso II ii ii· ·�.. · .. ·

W-a I-d·
..

·em ·I�·r
..

·o ·M
.. · ..

-a
..

·zur
..

e

..

·che·-n---· ::?*���:se� ';i��I:; � C A F f BAU E R· li I) ai'.. E a.e•••Il. IIDr. .

.

as competentes certidões de II [. ii n RUA MAREOHAL DEODORO DA. FONSEOA, 158 ii
Ill.'a•• ai ••ua�

dividas para ter logar a co:" �:... __ _ _.. .)) ii JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA II
��\V U � 9_.. brança executiva.

.

_:
..

:-::_ :
..u_ _ __ r

ii li
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ rag��Ie��riSur.st�dd�l : a {a� figurino Americano li, Secção de lavagem, depósito d.e lubrificantes, fi

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças de 1951 '

, 'i combustível e acessórios. ii
- Partos

.

Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas (National Bel/as He.,) 1= i!
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização HElEODORO BORGES Vende-se na, ji. lubrificação-carga de Baterias etc. iiI - Ráios Infra-vermelhos e aluis. Escrivão Soe. Grállca Avenida LIda. �\::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ji

����];iJfgMmt� lUmmu li'WlWl�!l!m:MmI""f(í'>YA<�ATE.çlo COLONOS,
'

Zelador

Protet'io dos Pés
A S i F I L I S.

Wir' kaúfen jede Quantität TANGERI'NEN,
dieselben bis I zum 1'1 MAI abzuliefern, da wir

� sen Datum keine mehr annehmen.

; Indústrias Reunidas Jaraguã S. A.

��il:{W}Ji{mg'WZS:!l!m:;wzg� Eí1ómr�mgr&l\j{� J!VM�

-

COIDI)raIDOS qualquer' quantidade de TANGERINAS
-

Solicitamos, porém, 'que fq:çam suas entregas até o dia II DE
MAlO, pois após esta data não as' poderemos aceitar mais•

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

und bitten
nach die-
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I?ealizaram-se ontém ne
Osala das audiências os se-

Edital D. 2.968. de 3 ·4-51.

guínres casementos: Ro- Alfredo Friedel ê
berro Dal-Ri com a srta. EIvira Georg I

ôellí Mohr; RudiVoigtcom Ele, brasileiro, solteiro, �-..,_.......

,�------"'�----� Terreno
a srta. Elvira Buerger; lavrador, domiciliado e

" tr tn\ �y \{Y 1T 'W 1C! '

I

�' Vende-se um, local Es-L a u d e I i n o Campregher. residente neste distrito, '\lJ \UI!� 'I:J !!. 11 ].C;

f
trada Itapocú - Nereu Ra-

com a srta, Clara Nicolini em Ilha da Figueírafilho' mos. Ver e tratar com o
e Arno Blank com a srta, de Gustavo Friedel e de FESTA BO �TIBO .DE REI proprietário Walter Laffin,Iduma Rath. Ida Prahl Friede!. (SCHUETZENFEST), � em Nereu Ramos.

Ela, brasileira, solteira, 'É f �Enlace Inlarp-Blosleld, lavradora domiciliada e A Diretoria do 'CLUB ATL TICO BAEPEND

l O I
-

N.a cidade de Iolnvíle residente: neste distrito, tem a súbita honra de convidar os sócios e ec araçao
reahzou-�� o�tem o enla- em Ilha da Figueira, filha exmes. familias dêsre clube e, do Clube Aimoré Pela presente comunico
ce matrlmonial . do snr, de Edmundo Georg e de pera a grande fésta de tiro de rei, a. realizar-se a praça de J�raguá do
Helnz Blosfeld, contador, Jenny Dorn Georg. no dia 13 de maio p. vindouro, que culminará Sul que em virtude de
filho do snr, Erich Blos- com um grandioso baile e será abrilhantado pelo minha mudança desta 10-
feld e de Iohanna Brei; Edital n. 2 �6;}, de 30·4-51. renomado Jazz Rio Negrinho. calidade, poderão, os. as-
th t BI f Id C a gen

"

Antes� do
I

inicio lio baile, haverá sessão come-
.

_ sunros pendentes serem
.
aup �s e

. �m -

Edmundo Ziehlsdol'ff etIl �enhortta Silvia Int<!EP,. Wally Mallske morativa ao Dia das Mães. (20,50 horas). tratados com. o sr, João
r�sldente �m Porto UUJao, Ele, brasileiro, solteiro, Às mesas para .o balle, bem como as adesões Emendoerfer, meu besten-
filha. de WJI!y Intorp e de lavrador, domiciliado e pera o almôço de confrargmlzação poderão ser te procurador, residente a
M R dr ues Intorp

.

reservados com antecedência na A COMERCIAL Rua' CeI. Procopio Go-ena ? Ig .

.

.

residente neste distrito,Aos. dlstintos n,?IVOS?S em 'I'res Rios do Norte, LTDA. - Rua Mal. Deodoro, 136. mes de OJ'ivéira.
cumprJm�.ntos do Correio filho da Emilio Ziehls- Servirá de. ingresso para ambas as sociedade, Jaraguá do Sul, 4 de
d Povo

.

o talão da mensalldade de Abril. Maio de 1951.o. dorff e de Helena Ziehls- dPelo comparecimento de todos antecipe emen- Arlbor EmmendQerlerAniversarios: Dia 5, passou dorff.
te agradece,a data natalícía da srta. Ela, brasileira, solteira,

D'��.:.;e'to N.· 22Ils" Trapp. lavradora, domiciliada e Eugênio Vitor Scbmãckel

��

Diretor Social "Amanhã passa a da t a residente neste distrito,
ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de Ja-natalícia do sr. Os m a r em Tres Rios do Norte, ----.-.-....-............---................-_.............--...,

raguá do Sul, usando das atribuições contidas noôchmltr residente em Rio filha de Guilherme Mans-
artigo 33, da Lei n. 78, de 12 dê Dezembro deelo Sul.'A srta. Eisa ßuck, ke e de Elza Blödorn

f 1950, decreta:
.a menina Z e J i a Maria Manske. rr � � � 1\\Jlr' � lQ) 1 Art. 1. - Fica aberto por conta do excessoMoser,. o sr. A!onso �Iein Edital N. 2.970 de 2-5-51. '� .8l.�.8l IVll.8\. Jl\ da arrecadação do, corrente exercício, o oréditee Rodoufo Maler. Dia 9 ,-

suplementar de Cr$ 41.900,00; para reforço dua sra. Arnelia Karsten es Renus Henrique Willy , o PARAISO DAS SEDAS E TECIDOS PINOS
seguintes verbas:

posa do sr. Walter Kars- Weis e

.

NÃO SE ESQUEÇA 0.40.f -, Cr$ 1.100,00ten, ' Ermelita Elvira Bolduan Em Sedas e Tecidos Finos encontrará 0.70.1 « 1.100,00Óia 10 transcorre o a- .

Elfl, bràsileiro, solteiro, o maior Sortimento na CASA MARLY. 0.70.2 _ c 650,00niversário natalício do jo- lavrador, domiciliado EI _ Rua Mal. De.odoro N°. 637 - 0.70.3 « 1.650,00vem Jorge Mattar. residente neste distrito, Padrões exclusivos _ Estamparia mo- 0.90.1 « 17.050,00D�a
.

12 o �r. José
G

P�- á estra�a Itapoc�, filho

cerna
e variadíssima � Sedas Lisas de to� 0.90 2 « 2.750,00ters,. mdustrlal em

.'
an- de Henrique WelS e de 'dos os preços 1.00.1« 1.100,00baldl, Na mesma data a Frieda Blunk Weis. . 1.00.2« 2.200,00sra. Maria Mayer esposa, Ela, brasileira, solteira, 1:00.3 « 1.650,00do sr. Carlos Meyer. doméstica, domiciliada e 1.21.1 « 6.600,00'Amanhã {estejar.çi seu residente neste distrito, I C A L C A DOS 2.40.1« 2.200,001? aniversario a interes- á estrada Itapocú, filha I R G O 3.60.1« 1.650',00sante garotinha Iracema, de Adolfo Bolduan e de 6.90.1 « 2.�00,00filhinhaN dOI cas.aJ Alfonso- Sophia Eggert Bolduan. São- os melhores e mals .aratos· TOTAL',« 41.900,00Ignes ico UZZI,

PRODUTOS DA: Art. 2. - Este decreto entrará ·em vigor naDia 50 do p.p. aniver-. E para que chegue ao co·
data de sua publicação, revogadas as disposiçõessariou o jovem Henrique nhecimento de todos, mandei' INDÚSTRIA DE CALÇADOS GOaCH IRMÃOS S.A.
em contrário.Nicoluzzi. passar o presente edital que CAIXA POSTAL 11

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 26 j

6::::::::::".::::::::::::::�·::::::::::::::::::::::==-r.\ será publicado pela impren- JA R a & u A o o SUL Sanla Calarina de Abril de 191$1. ..
:: .1

sa e em cartório oQde será
ARTUR MULLER _ Prefeito Municipalii Nas suas compras ii atixado durante I S dias. Si

ii prefira se�pre II alguem soub�r de algum im-

II C ß' f t B ß U f R ii ����e�:i� acuse-o

..

para os

Ei
,

. ij IRENE PEDRI GUNTHER
�:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::� Oticial

IMPuREZAS DO SANGUE?
_

'
.

.

�(§)Y@)@!®@!®@!@)@!@)@..i.®®Y@®Y@)®'?@)@!@)@!®V.@)(.@ �

fLIXIB Df 1068fl81 @p).
-

Tosse, Asma, Brolquite, Rouquidão, -e Resfriad�s i
AUX. T.RAT. SlflLlS I T.DA.8 &� IIIOLÉS.TIAI!il�DO· OPOBllD RfSPIROI�RIO I

'1 Encontram alívio imediato com o uso do �
- Ineo�papável' II Pl!iloríll dI! Oogieo· Pl!loll!ß11! I

I @) O.PE���8 4?o�«:m? N� B-';'&!i\!L I!�@!®®1®@!®@Ã®@Ã@®i.®�@i®@i®®.i.®@..i.®®.i.®®'4

!
.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULlNO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda. SI
eAlxA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 _:_ Fundado em 1919 - TELEPONEJN. 39, _

ANO XXXI . JARAGUÁ DO SUL' _' DOMINGO, 6 de Maio de 1951 SANTA CATARINA No. 1.640

:::::",&:!r:�= RHlnR� �1�ll ffio.is cclcncs dcque lei�e�d,o o resreute a cheques Irene P. Günther Oticial do /R_J:--l rn-Uúl.eiro� '_ �'?em nome da Campenha, Registro Civil" do JO Distrito ml"" J.!""''' J'. r �
em número de quatro, da Comarca Jaraguá do Sul. J 11111 ,i I _tambern en�aminha�os ao Estado de Sa�ta Catarina!1 "I'1i153hMil ,�� �senador. RUI Carneiro. BraSIl.

LEITE�
�Faz saber q?e c��parece- CERCA MÉg�rdos�"l..:

LOCA I S çam no cartono exibindo os

38 fi
�

. documentos exigidos pela lei CALORIAS 3S ;-_.afim de se habilitarem para ã ���
Casamenles casai-se: .

.

AteD�ão
Convido a todos os-cre
dores do espólio do fere I
cído CURT SJEWERDT, I

acompanhados dos seus

títulos de crédito, a com

parecerem ao meu escri
tório, sito à rua Marechal
Deodoro da Fonseca n°.
437, nesta Cidade, para
tratarem de assunto de
seus tnreresses por todo
o decorrer desta semana.

Jaraguá do Sul, 22 de
abril de '1951.
(ass.] Dr. Arquimedes Danlas

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRA,S,
ESPINHAS, ETC.

fNUNCR EXISTIU IGURL

I
_

CoMBINAÇOES CONTEMPLADAS
ND SORTEIO DE

Abrill1951
YJB

-M'R�;P
"'TllP'

.

-'HYL'
TGB
N E;D

Os portadores dos
títulos em vígôr que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Alonso BaFbi
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