
A Lição de
O sr. General Dutra, aujorídades quando, ao da U.D.N perante a Justi

que está demonstrando chamarem ao cumpri- ça Eleitoral e referentes
conhecer' a fundo a re- mento da lei um cidadão, as eleições do distrito
alidade brasileira, foca- estelhes respondesse: V.I de Corupá, dando mar

lisou em sua mensagem Excía., tambem não cum- 'gern a' comentaríos :des
ao Congresso, como de- priu com a lei, no caso airosos para com deter-,
vem proceder as auto- tal! ou então, cumpra V. minadas autorídades, que
ridades, não esquecendo- Excia. primeiro o seu tomam parte ativa no

se, como guardas da dever! prelio, ainda como se ticos, para que o voto """":{

Constituicão e das leis, A verdadeira democra- fossem serviçais de um do cidadão apareça co

que lhes' devem, em prí. cia, a segurança, a con- partido.
'

.

mo uma vontade livre

meiro lugar, respeito e fiança e a felicidade de E preciso que se diga, do eleitor.
acatamento. u� povo só' poderão que a UDN não p�o!es- Se isso conseguir o
Que autoridade moral existir, qua_ndo os ho- tou contra. as eleições, ilustre Presidente da

restará aos detentores do Il?ens lllyes.tI?o� de auto- pela Vo.lupla do poder�, Republica, terá firmado'
poder, para compelir os rI?a.de, J�dICIaria ou ad- mas acima de tU?O, pa a democracia brasileira,seus jurisdicionados ao mínístratíva,

.
compreen- ra que se mor�lIze� os

acabando de vês com o,. '. .

cumprimento das leis, derem sua missão peran- processos eleítoraís e ..
ilustre indusrrlal e presi-

. I t' pessimismo que se apossa dente da UDNquando eles mesmos, te a sOCled�de.. que os atos ne es pran- da massa politica do pais A antv r a�'ant pres-despindo-se da magesta- Elas devem Iicar entre cados apresentem em to-
Ii

.
'o I e s J e,

d f-as partes que se chocam da a' sua magestade-a
e dos po ítícos que so- tigi'osa figure da pollticae que as suas unçoes '. . mente valem qualquer tari ._

proporcionam, descem a como eleme�t�s deten- [ustíça.
. cousa quando escorados

ca a�menâe, "ocs c�mp�Jo
arena das paixões 'poli- tores das paixoes para Respeitemos essas de-

d
men os o orreio

,
. - . ,

tô no po er no governo. Povo"
/

DESP "-'80S O Iticas e vem tomar parte que, quando procuradas, cisoes, seja qual oro' . A'i :... nsti-
nas batalhas eleitorais, possam decidir sem aní- desfecho, como homena- Ainda mais, anulará a --------- tuto do Açúcar e Alcool,

,

como partidarios, quan- mo parcial, fazendo-se gem aos que obrigam ao atuação das autoridades AS 8EHCAOS DO PADRE ANTONIO deferiu o requerimento de
do deveriam ficar acima credoras da estima, do cumprimento da lei, sem que não sabem respeitar Rio (A.N.)- Informam de Nicolau da Silva, (trans
delas, como elementos I respeito e da confiança paixões partídarias. a Constituição e as leis. Ponte Nova que o P. An- ferencia) 'e mandou arqui-
'de defeza dos direitos do povo. I A nova lei eleitoral E isso já é muita coí- tonio Pinto reiniciará suas var o pedido de cancela-
de todos e -não de . um A cualniente' apaixona porá fim as coações, aos sa. bençãos a primeiro de A- mento de inscrição de

partido.
'

a população, os recursos chefetes, 'que se impõem � JOÃO de BARROS bril, encerando-as d 10.Alberto Hornburg.
Oomo se haveriamessas" do mesmo .rnês.

o Discurso 1 .l?e�o==��§:rI\D9
d P

, ·

d t·
Em Canolnhss, numa I Escreve o jornal "Ã ditismo, haviam estrangu-

,

'O
,

're's, I e' n, e
farra de menores, na ca- Imprensa", de Caçador:- lado a infeliz criança, que
se de mulheres' decaídas, "Contaram-nos que, em dava 'naquele Instante o

foi essessínado o jovem Cruz Machado, distrito de ultimo álo de vida.
Orlando ôchindler. União da Vitoria, cidade Diante da brutalidade

-x - fronteira a Porto União, da cena o viajante alve-
O instituto Historico e um viajante comercial jou a revolver o bandido

minarem a reserva cons- Geografico de Santa Ca- perdeu a guaiaca onde que asfixiava a inditoso
titucional de percenta- tarina, realizou no dia 19 carregava trinta mil cru- vitima, matando-o, e o par
gens da renda da União do corrente uma sessão zeiros. ceiro para escapar á sor

para a vorolização eco- comemorativa do 50°. a- Depois de haver procu te do comparsa ajoelhou
nomica de determínadas rüversario da morte do rado muito por toda a se pedindo que não o

áreas do território brasí- grande poeta João da parre entrou em uma ca- marasse.
leiro. Representa um �es- Cruz e Souza. se de negocio á margem I Resolveu então o "ia-

fôrço pela organização -X- da estrada e queixava-se I jante leva-lo até a casa

nacional, causa, como O snr, Presi-dente da da sua pouca sorte, quan-',
do Inspetor de Quarteirão,

nenhuma outra. digna Republica encaminhou ao do apareceu uma garota afim de comunicar-lhe o

de inspirar o entusiasmo Ministro da Fazenda, pera de 12 anos mais ou me- fato e entregar-lhe o ban
das novas gerações. Que estudos, o pedido de au- nos e disse ao comer-I dido sobrevivente.
elas comecem dedican- xilio feito pelo municiplo ctaante.-olhe, eu achei isto! O Inspetor, sob pretes
dó-se a reforma da ví- de Itaial, que sofreu gran- O viajante quando viu, to de que não tinha meios
municipal, tirando-lhe o des danos, com as chu- o seu cinturão com o di- de ficar com o prezo que-
esteril e mesquinho ca- vas deste meso nheiro ficou em dernons- ria que o víalenre o levas-
rater de disputas faccio -X- tração de alegria tal que se pera União da Vitoria.
sas, Concitem-se os ho- Dois sentenciados fugi- não podia conter-se Como o. viajante insistis-
mens ditos prestigiosos ram da Penitenciaria do E á garote que fôra se, o Inspetor se recusou

a medir a sua influência Estado, usando uma ca- ali fazer compras, man- ficar com o criminoso.
pelos serviços prestados noa e com ela atravessa- dou que o comerciante Foi quando num gesto
á coletividade e não pe- I ram a baia, sendo no en- enchesse a cesta em do- de desespero -o viajante
lo grau' de impunidade tanto recapturados em Bi-I bro de tudo quanto pedi- perguntou ao Inspetor:
que cerque os seus abu- guaçu, ra e tirando urna nota de Então, náo é possível o

sos. Ajam as autoridades Um deles era o celebre quinhentos cruzeiros deu- senhor se encarregar do
municipais na persuasão "Bahiano", matador dos lha para que' fosse com- criminoso?
de que todos os seus velhos Strickhalski em prar um vestido. -O Inspetor retrucou:

municipes têm o mesmo }araguá, e que fora conde- A pequena .radiante com I-Não!
direito aos seus cuidados. nàdo a 30 anos de prisão. tamanha generosidade. Nisto o viajante puxa
Seja assegurada a igual- -X- saiu apressada para casa, do revolver e ali mesmo

dade dos contribuintes um tanto distante daque- abalou o outro bandido.
perante o fisco, tanto pa- Ie local. Seguiu depois para
ra pagar o devido como gidos; as energias liber- O viajante e o vendeiro Cruz Machado, onde apre-
para não lhes ser exigi- tadas para a iniciativa, repararam que dO sair a sentou-se ao Sub-Delega
do o indevido. Tenham a atividade criadora e o menina, dois vagabundos do a quem narrou o su

as autoridades policiais trabalho - em todo o que ali estavam, foram ga cedido.
como seu primeiro de- Brasil -- constituirãQ, só mesma direção./ Após ter dado depoi
ver Igarantir o exercicio por si, a melhor garantia

.

O fdto desp�ertou a a- mento, o viajante prosse·
dos poderes municipais do nosso progresso. Con- tenção de ambos. acudin- guiu seu rumo para U�
sem considerações de voco os homens públicos do, lhes a idéia de que os nião da Vitoria, scm que
partido bem como a se- dêste pais, sobretudo os meliantes iam assaltar a a autoridade poliCiai o ti-

gurança, a liberdade' e atuais administradores guria para roubar. vesse detido".
a propriedade dos seus estaduais, para que nos E· nesta convicção o

'"_...... _

jurisdicionados, não im- empenhemos todos na viajante logo que os viu

portando se «correUgio- obra da, reforma da vida àobrar a volta da estrada
nário" ou "adversários". municipal, ponto de par apressou-se em segui-los.
No dia em que êsses tida para a organização Mas, quando os alcançou

objetivos estiverem atin� nacional."
•

tinham consumado o ban-

f
CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N.o 39

-

ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 28 de Março de 1948 Sta. Catarina - N.1.481

-,
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Em sua mensagem ao de trabalho, ministrar-se
Congresso, o sr. Presí- á o que nesta houver de
dente da Republica abor- básico, ao maior número
dou com clareza e rara possivel de jovens, sem

realidade os problemas prejuizo de suas ocupa-
do Brasil. ções.
Damos aqui alguns to- Está também sendo

picos desse importante amadurecida a idéia de
documento. ' ocupar os conscritos não

« Importa mais que incorporados ás fileiras
tudo-insistir n� necessi- para instrução militar, no
dade de votação de leis desempenho de serviços
que estabeleçam, de ma- públicos, exemplííícatíva
neira concreta a condi- mente, na abertura de
ção de lealdade ao Bra- rodovias, no refloresta
sil, para o exercicio de mento, na criação de
funções públicas, bem núcleos de produção a

assim que regulem o se- gricola e outras atívída
questro e perdimento de des desempenhadas pelo
bens, no caso de enrique- Estado, o que lhes dará
cimento ilicito, por ínílu- direito ao certificado de
ência ou com abuso de quítação.»
cargo ou função pública,
ou de emprêgo em enti- <f Cuidou-se também,

, dade autárquica. com o devido interêsse,
Não é demais insistir de promover a vinda de

em que o govêrno tem o técnicos europeus, es·
firme propósito de res- pecialmente alemães, ú
peitar a fazer respeitar teis á nossa economia.
a Constituição e a ordem As negociações 'levadas
legal vigente; e está con a efeito foram particu
vencido, cada vez mais, larmente delicadas, por
da urgente necessidade se, te)' encontrado certa
de_ congraçamento de to- oposição, dado que havia
dos os brasileiros, aos uma verdadeira corrida
quais conclama para obra para aproveitamento ,dos
comum do soerguimento aludidos técnicos. Aca
do pais.» " baram, todavia, logrando

« O ante-:projeto da éxito e dentr'Ü "em breve
lei do, serviço militar será facultado ao Brasil
propõe-se reduzir :' ainda selecionar pe,quena cota
mais os inconvenientes de técnicos a1emães pa
que- a conscrição acarre- ra as suas indústrias»

-

ta á produção nacion,al, «O refôrço trazido pela
Dentro. da orientação es- Constituição ás finanças
posada, de transformar municipais correspondem
o serviço militar obriga- á mesma ordem de deter
tória, nos próprios locais

Na hera do

aperitivo, tome
Um Calice

de

BITTER AGUIA
Puro

Completou seu 10° ano
de publicidade o nosso

colega "Correio Brus
quense", 'editado na ci
dade de Brusque.
Ao colega, que tem

como diretor o deputado
Dr Raul Schaefer e é
de propriedade do S1;'. Al
varo do Carvalho. :nosso
abraço de felicitações.'

MULTADOS:- A Delegacia
Regional do Ministerio do
Trabalho, multou por fal
ta de cumprimento da lei
de dois terços (falta de
remessa de Relação) as

firmas João Marcatto e

Cutelaria Iaragué LIda.

PAPEL CREPON
todas as côres.
Na Grafica Avenida

Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. .

.

�__ CORREIO DO POVO

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livreí disposição conta especial-(;/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 . . .. 6%Dep. lnlcial Cr$50.000,00 cjreriradas sem s/aviso e-s 20.000,00 50/0Deposilos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas� m/aviso prévio de 30 días 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7'/. U

i
De�. a prazo fixod-Por 6 meses 61/2' /.; Por 12 meseds 7'1· Deverad' sedr dad? o ,�@ -evrso prévio e 2 meses para retirada, quando fin ar o prazo o eposíro, {{Dep. POPUlareS-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com; reti- �4 Dr. Alva're Batalha _ -IDDlg-o-}
radas semanais sern avise até Cr$ 1.000,00 5/12'/.

I'i MEDICAÇAO AUXILIAR lm.ID.I "Ll'Uö'Dep. Iimilados·(LiQ1iíe até e-s 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
"NO TRATAMENTOretiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sern avlso .... 61/2'/. SIFILlS".

f Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com {--------retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. 7·/. 4 r--�.-:7 :.:.: -::� : :-.Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças,

descontos,�{(! h:':.·:::' Hl!bl�d,íll1 �:::::.lJ
passes. deposltos ern contas correntes, deposl'tos de valores, etc. etc. 4� f �� MANTEM' CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

!} Serviço atencioso e rápido 1
� �

II Boss Ltda·11
��··.··*··.··v··.··,.··,,:,;,,·····.···-111I,================... .1III=- Tomem: PREFEITURA MUNICI-frp::::ll . lonnnrin VarQton {('K'"'ll ��? é��O��T�'\�? PALE'DOEJG1TUÁA·DOLSULii ii lJ U P U llU 1\ O lJ II ....

Impregado eOIl wt; nas:H ii
PRO.PBIETARIO l\ Ali Tosses

De ordem do Sr.i.i.:!.:i••:� 0S1
l
...
:i

...
:i

Rua Marechal Deodoro, N. 158 II S II 1Ii!!!!!!!!_ :;;��:�:s. ��e}�\��guf1��ictu��ii ii
Escrofulose torrno público que,i! ii II R !I Convalescenças durante o correnteii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii ii VINHO CREOSOTADO mês de Março, arre-i! ii

i! ii É UM GERADOR DE SAÚDE, cadação na Tesou-iiT ii SI�g:!��I���;��!�S, ii T 11 '

;;��c?;.1 ��e!.j����!! ii SORIOS, LUBRI- II E ii� f�!n��n3�1 d: C��110· II BAT����Ã� C�����Tg: DE HN H Cure seus males e poupe seu ��b�:'lidQ.�trfa�st� P�o�ii 11 PNEUS. H ii bom dinhe�\o comprando na
fissões, ,10. se�estre.l�:::::::::::::lj

O �.�:::::::::::;J F���:i��M. 1H�RJA � �:�a;:��� a:�n�e�
a que dispõe de maior sortimen- ferido mês, ficará o
to na praça e oferece seus artí- contribuinte sujeitogos á preços vantajosos, a multa de 20%

Grafica Rua Mal. Deódoro, 30 - Jaragua sobre o referido im
posto no primeiro
mês,· sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Munici
de Jaraguá doSu!. 3
de Março de 1948,

F. VOSGERAU
TesoureiroCCCl!RAS,

f ;:; I E I R A sJ -;_---------------:---IIIiI!!IIF-;r.:�=�;;:;;;.�1
. =.

ê 5 P I N HA 5, E rç,

fi I A�om�rciaLUa.
ii _ CURAM-SE RAPID�����E ��;;edeira IBANCO INDUSI!��oEe�O.�fR�JI�Jd�·,!�TABINA S/A. ii �I:�:����:����::�: I" crapsu�i�:,,:!�:�onicas I---.----...

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 �� Defezas Fiscais· 1·,'1" UIs4'· ,Ern Todas as Boas Farmacias �_
DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR .000.000,00

1::::.1::::. Contratos - Naruralí- _.

Iii'ri[::::nga�á AGENCIA: Jaraguá do Sul seções - Cobranças- III É um produto dos Laborato�ios MINANCORA J!m

m

Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 Serviços Comerciais III _ Joinville _ Sta. Catarina- �I�:��1��as End. Telegrafico "INCO" H em geral !iii=ii=!I=IIIII=II=m!!=m��:=lIE!!Em=!i=I�I!11m...

Concordia Caixa Postal, 10:;-Telefone, 73 li
.

Cresciuma MATBIZ: I TA J A I . i::.i::. Seguro-s
Curitiba

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante caução de titulas comerciais.Florianopolis passes. ete., aceitando documentos e valores em custodia, mediante ::

Gaspar taxas modicas ii �'YPIRANGA"Ibirama Abona em C/Correntes os seguintes juros: ii:r:;���nga Disposição, sern avlso, com retiradas livres I:,!,i:Jaraguá do Sul pare qualquer importancia 2°/9
,joaçaba Com viso de 30 dias e retiradas livresJoinville de Cr$ 1.000,00t:���a Depositos Populares, .com limite de e-s 50.000,1)0

Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%Porto União Prazo fixo de 6 meses 5%�i� ��iri���o Com Aviso de 120 días 5 1/2%Rio do Sul Prazo fixo de 12 meses 6%S. Francisco do Sul' Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

���::uim �Po�t������:o�ia�nobase da prosperidade IITubarão Banco Inc/ustria e Comercio de Santa Catarina SIA. gUrussanga HDRRIO:' Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas i.i.Videira
os àlábados das 9 às 11 horas

a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

fLIXIB Df N06U�IRA

lYIatriz
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirama, Itoupava;.Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

O remédio que tem depurado
o sangue de tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Pag.2

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas
sifilíticas

SEMPRE o MESMO! •••
SEMPRE o MELHOR! ...

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANeORA

FRACOS E ANÊMICOS I

Vermitugo
�

suave e de prontoefeito 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
remedias

Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
• MINANCORA para o seu filhinho,
E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

�����

� Faça boa digestão usan- �
� do, antes das refeições, �
� usando calic de �
� Bitter Agu ia Pu ro ������

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na
Avenida Ltda.

........................................................y •••••••••••_
....................................................................................................................................................................u
..................................................................................... "' .

PARA fERIDAS,
E C Z t M A Sr
i N F L AMP. ç Ö ES.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS
.

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, (f[

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOS x-
Diretor ltlédieo do Hospital ','São . José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

:::::!::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::'::::.................................... ,
.

•••••••••••••••••••••••• u •••• ae
.

PéORREIO DO POV�AVISAMOS aos nossos presados leitores que
'I estamos procedendo a cobrança das asslnetu-

la.., ras para o corrente ano. ..J

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS ..

M I LH 0- ES
Carrinhos para crian

ças da melhor fabrica
do paiz tipo Esporte e

OE PESSOAS TÊM USADO COM berços.
BOM RESUL-TADO O POPULAR V. S. encontra pelos

,

VO menores precos da ora-DEPURATI
ça na.

.

ELIXIR 914 _C_A_S_A_RE_AL_
A SIFllIS ATACA· TODO O ORGANISMO {t:::::::::::::::::::::::::::::::::::":!:::::::::::::::�i
o Figado, o Baço, o Coração, o �i Corre·lo do Povo H
estomago, os Pulmões, a Pele ii 'ii
Produz Dores nos OSS08. Reuma. !! ii
tismo, Celueira. Queda do Cabe-!! Rua MI. Deodoro N. 136 ii
lo Anemia, e Abortos, li Telefone N· 39 - C. Postal, 19 iiConsulte o médico ii TARAGUÀ DO SUL i1
• tom. o popular depurativo i! Santa Catarina H
ELIXI R 91411 ASSINATURA ANUAIJ II
Inofensivo ao orpnismo. Airada- H Cr$ 35,00 ii
"., como um licôr. Aprovado ee- ii i!
mo auxiliar no tratamento da SI· ;; iiFILIS. REUMATISMO da mes- ii DIR. RESPONSAVEL, ii.. PauJino Pedri ..ma origem, palo D. N. S. P. H H
_____-" '.�::::,,',:,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f..i

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::
Dr. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::: ::::::� .. :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::.�:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

COITRA CISPA,
QUEDA DOS CI·

Bn�S E DEMAIS

HECCÓES Od'
.

�3ijRC CIGnUno.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTES
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1B21e�eilll4n X JRn21Clmunei�
Não foi la muito "amis- gesto anti-esportivo, maS

tosa", como estava pre- que deu exemplo, poisvista, a partida que dís- o publico invadiu o cam
putaram o Baependi com po havendo troca, de so-
o Riachuelo de Joinville. papos entre os mais exal-
O jogo em si foi dís- tados.

putadíssímo e os animos Terminou o jogo 'com
agitado�, fizeram com empate de O a O.
que o Jogo passasse a O Baependi esteve for
ser violento.

I
mado por Silveira, Manke,Quasi ao terminar a Gírola, Nenes, Henriquepeleja, dois

. jogadores e Walter; Sabiá, Eti, AI
trocaram "amabilidades", varo, Velho e Justino.

.ß�8�!J ���P!�e,!�z I Caxias (Joinville), por
no seu encontro, domin- 2 a 1.
go ultimo, contra o sele- -A corrida de auto
cionado gasparense, pois moveis em São Paulo foi
perdeu de 8 a 2. vencída pelo volante

"Bocce' , b�'asileiro Francisco Lan-
o di, que fez o percurso

Dia 4 continuará em de 200 quilometro emvt
Retorcida o torneio de hora 59 miuutos e 16 se
"bocce", devendo para gundos. O segundo lu-
ali seguirem 6 clubes gar pertenceu ao Fran-

-

D N cez George Ralph_
I íversas otas' Os carros usados pe-
- Em Florianopolis o los vencedores foram

Figueirense ganhou do Alfa Romeu.

Todos estiveram bem a

tivos.
Os Joinvillenses forma

ram com Gonzaga, Bodín
ho e Ernani; Urbano,
Antenor e Nestor; Acacio,
Jango, Ramos, Alcides,
Realci e Nico.
Apitou a par.tida o sr.

Julio Ramos, que embo
ra não estivesse em um
dia feliz, agiu regular
mente .

..,

Irene Pedrl, Oficial do
Registro Civil do r

" Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece.

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-s.e:

Edital n.2:;l57,de 18-5-1948
Copia do edital do pro
clamas recebida do Ofici
ai do Regietro Civil de
IndaiaI.
Gustavo Gnewuch e AI

wina Brehmer
Ele, brasileiro, viúvo,

lavrador, o domiciliado e

[Jubl! H. Hi1�Pl!ndi
COnvocação

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA precisa-seSão convidados os sr. ôocíos quites dêste
Clube a comparecerem á ASSEMBLEIA GERAL De uma cozinheira,·ORDINARIA, á, realisar-se no d!a 31 de Ma:ça do e d.e uma empregadacorrente ano, as 8 horas da noíre, em sua sede so-

para arrumar quar-cial, com a seguinte
I tos, Paga-se bem.

ORDEM DO DIA HOTEL OENtRAL
10) _ Leitura e aprovação do relatorio e con

tas da diretoria e parecer' do Conselho Fiscal;
20) - Eleição de nova Diretoria e Consalho

Fiscal, pera dirigir os destinos do Clube no execi
cio de 1/4/48 á Dl D-49;

5°) Assuntos diversos e de Interesse do Clu-
be, .

Jaraguà do Sul

Declaração
Eu abaixo assinado de

claro que as acuseççes fei
tas contra os ônrs.Augus
to Oberfhier e Wiebrantz,
por mim inventadas são
mentiras e por meio des
ta folha quero retira-Ias e

declaroos ditos srs. como

pessoas honestas e respei
táveis.
Estrada ôchroeder 11,.9 de
março de 1948

HARTWIG ZILS

Iaragué do Sul, 15 de Março de 1948

Alfredo Krause-Presidente

iiii=!!=!iEm:!=!!=!i5!5U=!i=!i!I!!i!!i!!EU=!i=U_=§�

I Dr. francisco -Antonio Piccioni �
I' Formado pe::"F':�:d�:Medicina da ·II�g Universidade de São Paulo. II

1:1'1: Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de iII AVISOMisericordia de São Paulo m�
m

II C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A III A todos os meus ami
iii Partos -

Dooenças de Senhoras, Homens - Moléstias Internas 1:"1: gos e fregueses que con-

I-II" e externas: Pulmões" Coração - Estômago" figado " Rins" tinuo com minha oficinaDoenças nervosas - Sífilis" Doenças venereas « Doenças da ii; de consêrtos de bicícleiii péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. 1=11..1. tas na Rua Rio Branco.III ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.:,. •

"I': THEODORO JOSEWOLFIII CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 Às 6 HORAS À " -X-::.:: RUA MARECHAL DEODORO, 507 - JARAGUÁ DO SUL.::: Hierdurch
.

teile ichII AS 2Â8, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM JARAGUÁ II meine Freunde und

i-g DO SUL NO PERIODO DA MANHÃ; À TARDE, DAS 4 Às 1:-"1: Kundschaft mit, dass ich!I 7 HORAS EM NEREU RAMOS. meine Reparaturwerks-III Residência: Rua Epitacio Pessôa 5191:1'1: tatt wieder in der Rua
_..

Rio Branco weiterbe-�flARAGUA DO SUL STA. CATARINA iii treibe.
;;;;EE!i!EEh---ni!!i!ll�!!!!!!H=m=S!ml!!2!mE!=uEIEm=n=mE!!!i!!i Theodoro J. Woll

�@'!@®!@®!@)®!@)®Y@)@)'f@).@!@)®Y@)®y®®1'@®Y@®Y@)®�\@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
I TOIlU.S A§ MOLESTIU DO PBRUHO R I�PIßfil�HID �@ . Encontram alivio imediato com (.., uso do �(@ Incompap8.vel @j
I P�iloríll dI! HDgiro Pl!loll!nll! �fé) O PEITORALMAIS €CONIiIJECIDO NO BRASIL o

@)�@l.®@J.®@)..@@).@@;.@@).@@Á@@J.®@J.®@J.®@i.@)@)...®@Jíl

residente neste distrito,em I 1!!!li!($1!l::;;;!!i 'ir e

'i7JI_rl!iy'i7Qe&;?EleRio Cêrro, filho de Oto �.. .. ."..... ."..... .,..,... -.-.... ...... ._...

8��;uch e de Mina Gne- 'I fß8RICß Df MOUfl8 f CBRPlnlßRIßEla, brasileira, viúva, do-I DEméstica, domiciliada, e o

residente em Benedito, dis-
.. Guilherme A G. Gaedke. & Filhostrito de Indaial, filha de
li

·

Oto Zíls e de Berta Zils. ti. Rua Marechal Deodoro Fundos
Edital n. 2358, de 25.31948 Dl Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss
Ernilío Bachmann e A- •

manda Reinke.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e
residente neste distrito no
Rio da Luz, filho de Au
gusto Bachmann e de Ida •

Winckler Bachmann.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domicitiado e
residente' nesre distrito, no
Rio da Luz, filha de OUo
Reinke e de Ana Hornburg
Reinke.

.

Edital n. 2359, de 23 3·1948
Ienuarío Pincegher e

Linda Minatti
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador domiciliado e re
sidente rieste distrito, em
Nereu Ramos, filho de
Joaquim Pincegher e de
Teresa Menel Pincegher.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliado re- �v__ •__.=� _

sidente neste distrito, em
Nereu Ramos, filha de mOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOSeverino Minarf e de m::s Ad It H S h It

.

00Angelina Piseta MinaUi. 00 O ermo c u ze

iEdital n. 2360 de 23·5-48. 00 MARCENARIA EM GERAL
Helmuth lantz e ôelly 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

o

ßehlíng 00
.

CIA. iNDUSTRIAL DE MOVEISEle, brasileiro, solteiro, � Mantem um estoque permanente de todos os tipos m:c!pedreiro, domiciliado e re- m::s
d M bili

.

I '. �
sidente nesta cidade filho 00 e O � laS, especla mente para escntorío. 00
de Carlos Ianrz e de Ema 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE�

.

I'Klabunde Ienrz. o, 00 Dorrnitorios, Salas de [antar
Ela, brasjleira, solteira, 00 Cópas, Escritorios, Moveis :usticos e outros.

doméstica ,domiciliada e � MOVEI') AVULSOS COMO: m:c!residente nesta cidade fi· � Cadeiras .

i�
lha de Emlllo Behling e m::s Poltronas fixas e giratoriasde ioana Boeder Behling. 00 Mesinhas de centro e para radio
Edital N' 2361, de 24-5-48. 00. E entre muitos outros. a

Miguel Wasch e Anna 00 Caixa Registradora ma�c� "�ECORD."
Gonçalves 'de Araujo 00 Af�mada pela .sua eÍ1cI�ncla, substitu

IEle, brasileiro, solteiro, 00 tndo� as OaIxas Registradoras de
lavrador domicilíado e...Zl elevado custo."-�---- -- -

resident� neste distrito, em � 'roda a 'Mercadoria á pronta Entrega
Três Rios do Norte filho 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75
de Ignacio Wasch' e de 00 Jaraguá do Sul .

Sta. Catarina 00
Maria Wasch. . OOOOOOOOOOOOOOOOOO�UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEla, brasileira, solteira,
domestica, domiciliáda e "·�,"�4_�'�_��_=�=.���_����o,���_����__••• �

residente neste distrito,
em Três Rios do Norte.
filha de Benjamim Gon
çalves de Araujo e de A
guida Moreira de Araujo.
Edital n. 2562 de 24-3-58.
Erich Müller e Mafalda

Sansou.
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, domiciliado e

residente nesta cidade, á
Rua Benjamim Consranr,
filho de Erwin Müller e
de Alma Goldacker.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliado e

residente neste distrito, á
Estrada Irapocú-Hansa, fi
lha de Theobaldo Sanson
e de Maria' de Oliveira.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15 dias. Si
alguem SOUDer de algum im-

.

peàimento acuse-o para os

tios legais
IRENE PEDRI,oticial

Vende-se
Um terreno com 44

morgos de terra, conten
do arrozeiras, sendo boa
para qualquer plantação,
inclusive 2 casas de ma
deiras e 2 ranchos, sito
em Sta: Luzia-Itapocusi
nho.
Tra tar com IGNACIO

SATLER.

Dormitórios modernos e simples •

Jogos pera sala
Jogos pera cosínha

• Guarda roupas colonial
Guarda roupas para casal e solteiros
Guarda comida e guarda louças

Bufes e penrladelres
Cadeiras-Mochos-Camiseiros
Cantas-Teboas de lavar roupa

In......4ede "O "e�""","""'�iiSq;_.�"." Ufo.. '=' Q $ 1"--

I Casa de Moveis
Vitõrio LaZZ81'is

� Jaraguã do Sul - Hua Domingos R. da Nova
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- •

I
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
-

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerários.

�-----------------
Dr. l\rquimedes Dantas

.

ftJ)"GGA8.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

CI

G-�.Y••O-••"••Y••�.��"."••Y••"••Y••� •••••••••••••••••••••••••

II os
, DEVERES DOS ASSINANTES i

S,.,.,
l-PAGAR a assinatura.

�� an 2·LÊR o Jornal.

fj •
B-A VISA.R a redação quan- :f· • d·d··1�� do mudar e rest encui. 11e���··j···"'··"'··':':.:';'�···"'·····"·":':':':�··*··,,··Q

Radio
O sr. Agente Postal Telegrafico potle-nos . tor

nar público que termina no fim deste mês o prazo
a revalidação db registo dos aparelhos do radío na

quela repartição.

---------------.r----------------
Kühn. & Rengel

FERRARIA
Fabric(iJ de ferramentas agricolas.

Principalmente Machados, Enchadas Foices, etc.
---------------:1---------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Atenção! • C O L O N O_5 .• Atenção!�·

TINlTh ns lfIRllÁ\§ iRE u NlllTh Al s
COMPRAM QUALQUER QUANTIDADE DE

ilO prl!Co dI! [r$ 150,00 ii IOßl!lildü pOlIo ß011í1 fílbrieíl

Ta�gerineneoeomsrsn Wir �aufen je�e� ijila�tum
<'

Industrlas Reul')idas Jaraguá s. A.

�========:::::���;.=z:rl.V:���'=============·='===F=U=l'i=D-,-.. _A._���;;;)D. HUlFENUE§§LE�
Balancete da RECEITA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Fevereiro de 1948 '

Codigo '1Geral
_

TITULOS
TOTAL

ARRECADAÇÃO
DO MÊS

RECElTA ORDINARIA
TRIBUTARIA

a) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL
IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
1.21.4

' Taxas de Expediente
1.22.4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1.23.4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
1.24. I Tàxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL
201.0 Renda Imobiliada
2.02.0 Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota prevista no Art. 15, § 2. da Constituição
Federal (Combustivel e Lubrificantes)

Quota prevista no Art. 15. § 4. da Constituição
Federal (Imposto sobre a Renda).

RECEITA ÉXTRAORDINARIA
Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

O.I1.I
0.I2.I
0.i7.)
0.r8.3
0.25.2
0,27.3

\
�

- -
l

- -

\
-

-

798,50 1.013,50
87.662,60 188.476,70

- --

342,50 775,50

244,00 602,00
325,50 650,50

40,00

4. T2.0
4.13.0

4.14.0

372,50 574,50

6 r2.0
6.21.0
6.23�0

1.415.60
721,00
125,50

92.037,70

1.807,90
819,20
125,50

194.883,30
32.016,00
226,899,30

SOMA CR.$
Saldo disponivel do Exercício de 1947

Prefeitura .

MuniGi�al Ú� Jara�uá �O �ul
Balancete da Despezß rcamenlario, Preferente HO mês de fevereiro de 1!48

ADMINISTRAÇÃO GERAL - LEGISLASIVO
Camara Municipal
Extranumerarios Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.
Serviço postal, telefonico e telegráfico
Assinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVEIrnO
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis e utensilios
Aquisição de combustivel para automovel
Custeio de veículos, moveis e utensílios
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adminstr.
Diäris do Pref. quando a sElrviço fora do Municipio

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão S
Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço telefónico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais'
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

Contador - Padrão R
Almoxarife - Padrão I

290,00 2go,00

2.000,00
500,00

4.000,00
1.000,00

4.552,80 4.552,80

1.200,00 2.400,00

600,00 600,00

1.100,00
600,00

2.200,00
1.200,00

Aux, do Agente de Estatistica (2) Padrão I á
Cr$ 7.200,00
Livros EI impressos
Despezas de transp de funcionários qf em serviço
Diárias a funcionários em viagens a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão H á Cr$ 6.600,00 e 1 idem
Padrão F á Cr$ 5.400,00
porteiro' - Continuo Padrão F
Serviço de .Iimpesa da Prefeitura e Intendencia

EXAÇÃO' E FISCALIZAÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

.

Tesoureiro - Padrão Q
Amanuonses (2). padrão J á Or$ 7.800,00
Escriturario � Padrão I
Quebra ao tesoureiro

SERVIÇO DE ARRECADAÇAO
In tenden te-exa tor
Aquisição de talonários, livros, 'etc.
Percentagem para cobrança da Divida Ativa

Serviço de Fisoalização
Percentagem de fiscalização

Serviço Diversos
Fiscal geral - Padrão M
Fiscal distrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á Cr$ 7.200,00
Quotas de lançamento do imposto s/ Industria e

Profissões
Segurança Publica e Assisten

cia Social. Assistencia Policial
Carcereiro - Padrão F

.

.

Serviços Diversos de Seguran-
ça Publica

Serviço de inspenção de veiculos
Subvenções Contribuições e

Auxilios
Ao Estado para manutenção do Destacamento
Policial
Ao Asilo Colonia Santa Tereza (Leprosario)

Assistencia Social
Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica
A ssistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

.

Educação Public� Administra

ç
ão Superior

Aquisição de Moveis e utensílios
Material didático em geral
Reparos de predios escolares
Aluguél de predios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario, Secundario e

Complementar
Vencimento de 'professores de escolas isoladas,
sendo os "T i t.ulados " Normalistas Padrão
H á Cr$ 550,00 e Complementaristas Padrão F ii
Or$ 450,00 e os "Não Titulados" Padrão D á
Or$ 350,00.
Gratificação' a professores que regem OS cursos

desdobrados sendo' os "T i t.ulados" á Cr$
150,000. e os "Não Ti tulados"á Cr$ 120,00

.

Idem a professores substitutos 01.1 auxiliares

1.800,00 2.400,00

25,50
220,00

25,50
220,00

2.200,00
450,00

3.750,00
900,00
150,00

1.000,00
1.950,oô
600,00
50,00

2.000,00
2.600,00
1.200,00
100,00

1.233,00 1.233.00

104,70 756,70

800,00
1.100,00
1.200,00

1.600,00
1.100,00
2.400,00

450,00 900,00

450,00 600,00

285,00
245,00

285,00
245,00

8.40G),00 10.800,00

440,00 440,00

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaraguédo Sul, 11 de Março de 1948

EDEGAR PIAZERA-Contador Visto WALDEMAR GRUBA Prefeito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�e . lEr�enr(Ü)§ ,Assembléia geral ordinaria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Atenaão Atenaãol-------. ,

LIDUIDHCIiD � IDYflL
POP motivo já conheci-

do � [ílli1 Eril!D Bruhol Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

está fazendo a liquida- . Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

ção f'inal com graOdl!i I
. R,;o, Inh,,"vermdho, e ",ui,

dl!leOnlol; tudo pelo

ílPrDD�ill!m

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

172-Gilio Antonio Clarim Lenzi bras. transsí.
imp. terreno adquirido de Francisco Nicoletti. Idem.

173-Arry Müller bras. transf. imp. barbea
ria vendida a Eugenio Fischer. Idem.

174-Leopoldo Janssen bras. transf. imp. ter
reno vendido a Jorge E. Czerniewicz e Heinz Gerd
Meyr. Idem.

175-Bruno Maas bras. licença estabelecer-se
com alfaiataría a estrada Itapocuzinho. Idem.

176-Alfredo Mansks bras. transf. imp. bici
cleta vendida a Freymundo Grimm. Idem.

177-Ervino Vogel & Cia. licença estabelecer
se com serraria a estrada Itepocuziuho. Idem.

178-·Basilio Bassani bras. baixa imp. carro
de lavoura, vendido fora do município. Idem.

179-Vitorio Flortani-bras. baixa imp. carro
vendido para fora do município. Idem.

180-Bertoldo Ponstein bras. traust. imp. bi
cicleta adquirida de Edgar Barg. Idem.

181-João Papp bras.. transf. lmp. bicicleta
adquirida de Reinoldo Ucker. Idem.

182-Teodoro Zanghelini bras. baixa imp. so
bre automovel vendido fera do município. Idem.

183-Alois Schmidt bras. licença estabelecer
se engenho de assucar a estrada Jaraguá Alto.
Idem.

.

184-Rolf Marquardt bras. haixa imposto so
bre motocicleta, vendida fora do municipio. Idem.

185-José M. Müller bras. licença estabelecer
se com botequim e casa de pasto, a rua CeI. Pro
copio G. de Oliveira. Idem.

186-Arnoldo Hass bras. licença estabelecer
se engenho de eçucar, a estrada Rio da Luz. Idem.

187-Eugenio Budal bras. transf. imp. terreno
vendido a José Lino Klein. Idem. De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publico188;-Henrique Nicolau Freibarger bras. licen- que até o dies 31 de Março do corrente ano, todo
ça estabelecer-se oficina de concertos calçados, a os proprietàrios ou ocupantes de terrenos são obrls
rua Mal. Deodoro nesta cidade. Idem. '

gados, de acordo com a Lei n. 53 de 24 de junho189-José M. Müller bras. redução de imposto de 1937 a:
sobre um prédio, sito, a rua OeI. Procopio G. de 1.- Roçar as testadas das vias públicas muni-Oliveira. Idem. cipais na distância miníma de 15 metros em ambos190-Juliano Stingen bras. transí, imp. sobre os lados, não sendo permitida capoeira em alturamotocicleta vendida a Sra, Erna Luiza Schlupp superlor a 1,50 metros.
Schulze. Idem. 2. - Limpar e carpir as valetas, drenes, sar-

Dia. 5- III-1.948 getas, carregas e ribeirões afim de darem escoa-191-Luzi Eggert bras. licença construir casa mento ás aguäs. .madeira em sua propriedade sita a estrada Isabel, 3.- Derrubar as arvores frutíferas, uma vezCorupä. Idem. que prejudiquem a' projeção do sol nas) estradas.192-Rudolfo Manske bras. transt. imp. terre- 4.- Podal' as cercas vivas em urâa altura
no vendido a Guilherme Steffens- Idem. maxima de 1,50 metros.193-Albrecht Schunke bras. transf. imp. ter- 5.- Lançr no mesmo dia, os detrites e vege-rena vendido a Nilton Wendorrt. Idem. taes da limpeza, para dentro do terrenos numa194-Sebastião Wettz bras. licença construir distância nunca interior a 2 metros,maoseleo sepultura de Paulo Mussígbrott, lnhuma- A metragem fixa será de 600 metros, por lo-do cemíterio municipal, nesta cidade. Idem. te sendo que a Prefeitura subvencionará por me-195-Gustavo Weber bras licença estabelecer- tro exedente com 20 reis, quando de um ládo e 40
se com negocio de generas alirnentlcios. Idem. reis quando em ambos os lados.

_196- ViLar Raduenz bras. baixa imp biciêleta, Os infratores das disposições acima, serãovendida fora do muntcipío. Idem. multados ,na importância de Cr$ 30,00 a 50,00 e197-Edmundo Arnoldo Emmendoefer bras. duplicadas em cada reincldencia, alem da indenitransf. imp. estabelecimento Comercial, adquirida zação de que trata o art. 5 da supra referida Lei.de Erna Alvina Guílhermina Kumschlies. Idem. Jaraguá do Sul. 1· de Marca de 1948198-João Neves da Silva bras. alvarä de Ha- VERDI LENZI Fiscal-Geral.bite-se. sua casa sito a rua Dres. Epitaclo Pessoa
nesta cidade. Idem.

199-Waldemar Rabelo bras. licença estabele
cer-se engenho de açucar a estrada Ilha da Figueira.
Idem.

200-Arthur Hofmann bras. transf. imp. bicicle
ta adquirida de João Reiser. Idem.

201-Guilherme Pradi bras. licença consrruir W.
C. nos fundos de sua casa a rua Mal. Deodoro da
Fonseca, nesta cidade. Idem.

202-Maria Longa bras. licença reformár puxa
do de sua casa de aluguel sita á rua Mal. Deodoro,
nesta cidade. Idem.

203-Aluiz ôtuerber bras. alvará de Habíte-se
sua casa síta a rua Angelo Plazera, nesta cidade.
Idem.

204-Affonso Buhr _ bras. alvará de Habire-se sua
casa síto a rua Preso Epiraclo Pessoa, nesta cidade.
dem.

205-Germano Da vannello bras. alvará de habí-
te-sé sua casa sito a rua Mal. Deodoro nesta cida
de. Idem.

206-Silvia Marquardt bras. licença executar
pintura de dois quartos nos fundos de seu predio,
sito a rua Preso Epíraclo, nesta cidade.ldem.

Jaraguá do' Sul, Rua Cei. Emílíe Jou.dan, 62207-Edgar Barg bras. licença construir rancho lo

nos fúndos de sua casa sito a rua Mal. Deodoro, '

_nesta cidade. Idem.
.

208-Wilhelm Sonnenhogl bras. alvará de ha
bite-se SUd casa sito a rua CeI. Procopio G. Olivei
ra, nesta cidade. Idem.

209-j. Jompolski bras. baixa imposto sua casa
comercial, por fer mudado de residencia. Idem.

210-Pedro Pinheiro da Gosta bras. transf. imp.
terrono, vendido a Eugenio Budal. Idem.

211-MdX Fiedler bras. alvará de Habite-se a
fim alugar parte seu predio, sito a rua CeI. Emílio
Jordan, nesta cidade. Idem.

212-Guilherme Muller bras. alvará de Habite
se sua casa sita a rua CeI. ProcoDio G. de Olivei
ra, nesta cidade. Idem,

213-Alvino Koch' .bras. alvará de Habite-se,
afim alugar parte sua casa, sita a rua Mal. Deodo-

O Doutor Ary Peréira Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Iaragué do Sul, Estado Santa
Catarina, Brasíl, na Forma da Lei, E T C.

Faço Saber aos que o presente edital virem, que
por êsre Juizo foram arrecadados, arrolados e postos
em adirnlnístrnção os bens deixados por OUo Ru
mor, quê era natural da Alemanha e que faleceu sern

herdeiros presentes, pelo que convida aos herdeiros
sucessores do dito finado a virem habllttar-se no

prazo maximo do cento e oitenta(180)dias, e reque
rer o que fõr a bem de seus direitos.• E, pera que
chegue, a noticia de todos, se passou o presen�e
édiral que será afixado no lugar de costume e publi
cado pelo jornal "Correio do Povo". - Dado e pas
sado nesta cidade de Iaraguà do Sul, aos vinte e

um dias do mês de Agosto do ano de mil novecen

tos e quarenta e sete. - Eu Ney Franco, escrivão, o

subscrevi, - (assinado) Ary Pereira Oliveira. - Juiz
de Direíto. - Está conforme o original. do que dou fé.

laragué do Sul, 21 de agosto de ,1947. -

O Escrivão
NEY FRANCO

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
EDITAL

custo;

F:;'::;:;��I Vistas da cidade
� tões,

use.

�
Vende-se na Grafica

� Bitter Aguia' Puro �
Avenida Ltda.

����� _.---------------

ro, nesta cidade. Idem.
214-Willy Hinze bras. por Firma Madeireira

Corupá Ltda., licença estabelecer-se com serraria_ a

estrada Pedra de Amolar, (. :orupá. Ltda., licença es
belecer-se com serraria a estrada Pedra de Amolar.
Corupá. Idem.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 5-3-1948
MANOEL LUIZ DA SILVA - Secretario

Pelo presente ficam convidados os se
nhores Acionistas desta sociedade para
comparecerem á assembleia geral ordinaria
a realizar-se no dia 10 (dez) de abril pro
xirno vindouro, na sede social, pelas 15
(quinze) horas, afim de deliberarem sobre
a seguinte.

ORDEM DO DIA
-

10. Discusão e aprovação do Balanço
e mais documentos referentes ao exercicio
de 1947.

20.
-

Eleição do Conselho FiscaL
Ho. Outros assuntos de interesse social.
Acham-sé à disposição dos senhores

Acionistas, os documentos a que se refere
o artigo 99 do decreto lei 2,627 de Setem
bro de 1940.

Jaraguá do Sul, 1 de Março de 1948

HERTA GOSCH - Diretora Técnica

OTTILIA GOSCH - Diretora Comercial

•

Clinico �e OI�os, Ouui�ß=, noriz, fioroanto
Dr. Ar....ínio Tavai'es

Pofessor C�tedratico de Biologia do lnstittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glas serviços clinlcos e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor Qavid Sanson, no Rio de Janelro.

Ex·lnterno por. concurso. da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

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

BL U ME NAU STA. CATARINA

Ur I" Wal�emiro' Mazureehen
�.sa BI 1_'11>1

Dr. Ren.ato 'Waltgp
::

M É o I C o ii
li CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
li Com cursos de aperfeiçoamento no·

.
ii

ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos AlTes. H
li Do�nças de Senhoras - Partos - Clinica liii Geral de Adultos e Crianças. li
H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !!
ii TELEfONE N. 3 ii
II J-araguá do Sol - Stft. Catarina �l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUNTA DE ALIST�MEN
TO MILITAL DE JARA.
GUÁ DO SUL,
Afim de tratarem de seus;

CAIXA POS.TAL, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 [nteressés, devem com-

���������::��':'7��",::":�,:"""��""""=���""""",.....",...:",��""",,,,��==,,;,,;:;;;,:,:;;:;:;;;.,,,����====,,,;T�E:;L;;:;E;",FO�N�E�N;,;,.�3�9 parecer a esta Junta com

ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 28 de Março de 1948 SANTA CATARINA _ No. 1.481 a m�xima . urg�ncia, -os.
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seguítes cidadãos.-

I Paulo Geraldo da Rocha;·
ao publico. CARTEIR!S UOTORISTAS. José Lopes
Contra a segurança Estão a disposição dos Werner 'Fischer

dos transeu!es � a saud.e/ interessedos, no cartorio Osmar Candido Delpino
da população sao preci- da Deleg. de Policia as Ervino Gaedke
sas medidas energicas. carteiras dos motori�tas: Albrecht Mathias

Enlace Sperkowski-MãHezzolli.
Alvan Karsten, Artur Mey, N?rberto Frankowiek

Realisou-se sebedo pas- B.enn� Raduenz e Euge- Victor Borchard!
sedo, o enlace matrimo-

nro Pieske, Be�toldo Panstem

nral do snr, Luiz Maffez- LUIz· Pac�er
zolli, comerciante em Co- W�rner ôíewerdt
rupä, filho da exma. viu-

i-F;iif.ique--;;·;;ro;;;-j'
Ioäo Engel

va de José MaffezzolJi, Iaragué do Sul, 191 de
com a gentil senhorita Iu-

i
gOte u;��d�al��:�a�:n- março de 1.948

racy Sperkowski, dileta
Bitter Agoia Poro swALDEMAR GRUBBA

filha dô snr. Esranlslau
"

Presidente da J.A.M •.

Sperkowski, chefe das
...............�

oficinas da estrada de
-".------------------

ferro em Corupá, e de
sua exma. esposa dona
Maria ôperkowskl.

.

O snr. Ministro da E- era mascate e aos 28 anos rendo alta, 76.955 kg. de
ducação negou-se a assí- já possula 500 contos de frutas, 154.985 de carne,
fiar a portaria reis e viajou para o Rio de 55.511 de peixes, 500.000
aprovando a reforma or- Janeiro e ali perdeu tudo duzlas de ovos, 21.558
tograflce, ficando assim- o que tinha. quilos de manteiga, 99.845
desfeito o acordo. Voltou para sua terra e de banha e muitos outros

-x- começou novamente a generos elirnenrícíos.
Em Minas Gerais, fale- trabalhar e prosperar. Atu- E a polfcia o que faz?

ceu recentemente e com a almente possuía diversas -x-

idade de 87 anos, o ce- empresas, com 8.000 ope- Diz o "Jornal" numa

pftalista Benjamin Ferrei- rarios. noticia de Porto Alegre
ra Guimarães, o hornen Era tambem grande filan- que a proposito da inicia
mais rico daquele estado. tropo, pois doou a díver- tiva do senador Vilas
.

Aos 15 anos, era cai- sos estabelecimentos, ain- Boas da UDN. de pleite
xeíro, ganhnado 10 cru-I da em vida, cerca .de 15 ar, dentro de breves dlas,
zelros por mês. Aos 17 milhões de cruzeiros. perante o euperlor Tribu-

-x- nal Eleitoral a anulação o

Em 7 mezes de 1947, o Brasil importou mals de 3 registro do PRP: ouvimos
biliões de generos alimenticios assim descri minados: o sr. Compagnonl que per-,

I tenceu à Ação IntegralistaProdutos Toneladas Cr$ Brasileira e que é Ilgura
Alh? ..

2.352 15.535.000,00 de relevo do partido cujo
Azeite de oliveira 956 51.554.000,00 registo se pretende cassar
Azeitonas 2.452 27.900.000,00 que nos �declarou dentr�
Bac�lhau 7.591 87.057.000,00 outras c�isas, o �eguinte:Bebidas 14.164 199.027.000,00 "Nós os populistas, só
Cebolas 1.964 4,935.000.00 podemos estar satisfeitos
Cevada torrefata ou malte 25.885 99104.000,00 com o fato de que alguem
Far�nha �e a�eia �.221 15.195.000,00 promova �m processo des-
Far.m.h� de rrígo 397.254 1.209.545.000,00 sa natureza, poís pense-
latl<:_IDloS 2.362 45.816.000,00 mos que é necessario que
Maças peras e UVl:S 26.717 179.598000,00 fique esclarecido, de uma

O.utras frut��.de mesa
_

5.841 31.955.000,00 vez por todas, esse velho
PI!11enta aSla�ca em grao 828 17.433.000,00 tema, tantas veses ferido
Trigo em Grão 241.193 684.245.000.00 na Imprensa e nos meios
Outros gêneros 38.961 256.586.000,00 parlamentarks." E mais

-x- satisfazer es ínreresses adlante:
Restringindo os feria- das classes produtoras, "Como integralistas que

dos, a Camara Federal que, de há muito, vêm Iu- fomos não tememos dis
aprovou a seguinte lei: tando conrra o uso abusi- cutir os textos do integra-
Art. t São feriados vo de feriados, preludí- Iismo, porque possuíamos

nacionais, em cada ano, cando a produção e, so- uma doutrina democratica
os dias l' de maio, 7. de bretudo, a economia nacio- e fomos apresentados co-

setembro e 25 de dezem- nal. mo totalitarios". E. con·

bro. - x- c1uindo:
Art. 2°-Os grandes no A semana registou mais "O anunciado processo

mes e as grandes datas dois desastres de avião. só nos pode causar satis
da Nação devem ser co- O primeiro ocorreu em fação, uma vez· que ser

memorados, obrigatória- Florianopolis, onde um virá para esclarecer o opi
mente, em todas as esco- avião da Base Aerea, caiu nião publica ou particular,
tas, segundo calendário em Cachoeira, morrendo dando-lhe novos e[emen
organizado pelo Ministé- o aspirante a oficial Moi- tos para formar um juizo do snr. Corlos Meyer.
rio da Educação, nas é- sés Pereira da Silve e o definitivo sobre o integra- I falecimento:- Em Itapocu-
pocas próprias. Essa co- cabo Zanoni da Silveira. lismo e sobre o PRP. I sinho, onde residia, fale- • • •
memoração não implicará O segundo deu-se com ceu dona Celestina Pdva-
qualquer suspensão de um aparelho da Fab que nelo Pedri, esposa do sr.
trabaIIo nem o encurta- fazia parte de uma esqua- LoeA IS Isidoro Pedri.
mento das horas normal- drilha que viajava no Nor- A extinta contava 51 Imente dedicadas ao ensi- te. Ainda os bois, Ja tivemos anos de idade e era natu-
no. Caiu em ltamará, no Pa- ocasião de criticar aqui ral de Blumenau, filha do
Art. 3.-0s chamados rá, morrendo os quatro a maneira insegura pela snr. Luiz Pêlvanelo e do-

«pontos facultativos» de- tripulantes. qual o gado bovino, vin- na Catarina Pavanelo.
cretados pelos Estados ou -x- do de trem, é conduzi- O seu enterramento teve
pelos Municípios não po.;. A UDN e a dissidencia do pelas vias publicas. lug!lr em Itapocusinho.
dem prejudicar as ativida- do PSD de Minas Gerais Esta semana mais dois A familia nossos peza-
des comuns principalmen- elegeram toda a mesa da atropelos foram regis- meso
te as que se referem ao da. Assembleia Legfslati- tados na estrada Rio Cer-
foro, íncIusive as dos ta- va, derrotando o PSD que po, estando uma das vi- Acidente fatal. Dia 18 do
beliães e cartórios de re- é chefiado pelo snr. Be- timas, um colono, hospi- corrente, Romão Fernan-
gistros. nedito Valadares. talisado. des da Costa, trabalhador
Art. 4'-À presente lei -x _ Mas não é so, é gado da firma Ernesto Les-

entrará em vigor na data O snr. Secretario da que é desembarcado do .. smann,trabalhava no mato,
da sua publicação, revo- Fazenda do Rio Grande ente ou estropiado, é na retirada de toras,
gadas as disposições em do Sul, informando o pe- deixado em abandono quando. foi apanhado por
contrário. dido de um vereadol', de- pelas estradas, quando uma arvore que derruba-
Caso seja aprovada pe- clarou que no entrepos- não é vendido a açou- va e lhe produziu morte

lo- Senado Federal, o que to de Porto Alegre, esta- gueiros inescropuJosos, instantanea por esmaga-
é provável, esta lei virá vam depositados, espe- que os abatem e vendem mento do cranio. 1 ..

NOTAS li
NOTICIAS

Minisierio da Guerra

.---.--.--.--.- -.-.-.----.----.--'c:::I , - ---.- .. -.-- ..

Atenção Senhores Viajantes!
o conhecido Hotel Central-

Aniversarios:- Aniversa- Jaraguá do eul, resolveu reduzir seus pre-
riou-se no dia 25 do cor- ços, dando 'enormes vantagens aos snrs.
rente a menina 1Anéte Mar- viaj antes.fezzolIi, prendada filhinha AMARO M. DOS SANTOSdo snr. Willy MaffezzoIli,
nosso digno agente em Rua C. Emilio Jourdan, 116
Corupà. Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
-Ainda dia 25 os snrs.

_

João Claudio Braga e

Alfredo Funke.
-Dia 24, fez anos a

menina Amazilda Nico
luzzi.
-Dia 26, a exrna. snra.

Paula May de Souza, es

posa do snr. Dr. Luiz de
Souza, o snr. Emlllo Convida-se los lex-combatentes do municipio
Bleich, residente em Co- para comparecerem no dia 4 de Abril, as 9 horas,
rupä e o professor Lulz I na sede. do Clube Baependi, afim de tratar da in-

Ayroso. corporação e outros assuntos sociais.

-Hoje o snr. Max Fie- Pelo comparecimento agradece
dler, po comercio Iara-

- A DIRETORIA

Associação dos Ex�Con�at8ntes
Seção Jaraguá do Sul

CONVITE

guaense.
Dia 28 as gemeas Lídia

e Alida, fllhas] do snr.

Alberto Murara e de dona
Mariana Murara.
Hoje colhe mels uma

flor no jardim de sua exis
tençia, a galente menina
Evanir, filhinha do casal
Luiz-Adelina Crispim ..

-Dia 50 a menina Ro
si-Inês, filha do casal
Leopoldo-Dulcinea Reiner.
-Dia 31 a viuva Maria

Batista.
- Ainda na data de 51,

o menino Waldino, filho

VENE lO
POH..E.E.

O Vasco perdeu para o :Atletico Mineiro, este

por sua vez perdeu pare o Coritiba. Após o Coriti
ba perde pera o Caxias. Em Iaraguä o Baependí
abateu () Caxias. Cempeão dos Campeões Sul-Ame
ricanos é o Baependi e não o Vasco.

Quem logica mais... porque o futebol não tem.

CILJbe Hipico de Ja'raguá
Comunica-nos que para breve haverá grandes

corridas de cavalos em sua pista, siti! a Estrada No·
va Retorcida, os aficionados deste esporte, podem
preparar-se para grandes novidades e surprezas..

t
AGRADECIMENTO

Dolorosamente compungidos pela
irrepâravel perda de sua querida e

inetquecivel, esposa, filha, e irmã,
CELESTINA PAVANELLO PEDRI
falecida no dia 22 do correnté, com a

idade de 51 anos, as familias enlutadas vem
externar, por este meio, os seus sinceros

agradE'cimentos e manifestar- o seu reco

nhecimento as pessôas amigas e de suas

relações que as confortaram durante o tran
se por que passaram e tambem a todos as

pessôas q.ue enviaram corôas e flores e

acompanharam os restos mortais a sua ul
tiina morada.

Agradecem especialmente o Rv.ésacer
dote pelas consoladoras palavras proferidas
no enterramento.

Itapocusinho, 24-3- 1 948.
IZIDORO PEDRI

Familia Pavanello

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