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ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 25 de Abril de 1948

serviço Ativo do Exercito, durante o I
ternpo da convocação. ficam isentos

dos pagamentos dos impostos Predial,
Exploração Agrícola e licença, quan

do possulrem apenas um imovel ou

veículo. ,

Art. 4.-Revogam-se as dísposl-
sões em contrario. '

Sala das Sessões, 16 de Abril de 1948

OTAVIANO TISSI

Justificação.
1- O projelu primitivo incluía a

isenção do Imposto de Transmissão,

que é privativo do Estado. •

2 - O Expedlclonario lavrador,

residente assim na zona rural, deve

rambem gosar da isenção, que é atri

buida ao da cidade.
3':__ O convocado, quando pro

príeterlo, não tem rendimentos pera
fazer íace aos pagamentos dos tribu

tos. Justo, pois, que, ernquanto esteja

incorporado, por força da lei, se lhe

dê isenção de impostos sobre os bens

que possuir.

na Assembleia !legislativa
Em sessão preparato

ria, reuniu-se dia 13, a As
sembléia legisletlva, pera

eleger o presidente pera

a presente legtsletura.
O sr. José Boabaid, de

Dois de abrir a sessão,
deu posse ao depurado sr.

limar Correa, por ter pe
dido nova licença o snr

Gasperlno Zorzi, passan
do em seguida a presl
dencia ao l' vice-sr, Rui
Feuerschuett.
Procedida a votação,

constatou-se a eleição do
sr, José Boabaid pera pre
sidente, com �1 votos,
contraIü dados ao sr.

CeI. Pedro Lopes Vieira

e 1 ao sr. Dib Mussl.

,O deputado Saulo Ra
mos propoz um voto de

congretulações com e-vol-

,ta do sr. Boabaid a pre
sidencia o que foi aprova
do por unanimidade, e de

pois de ser o pedido se

cnudado pelo sr. Nurnes

Varela, leader da maioria. expedícionerlo mafrense

Dia 14, na segenua ses- na batalha de Montesa.

são preparatorla, procedeu- Pediu a palavra o de

se a eleição dos demals purado Artur Müller que

componentes da Mesa, cu- relembrando a morte dos

ja apuração deu o seguiu- expedícionaríos Iaragua
te resultado: l ' Vice pre- enses Antonio Carlos Fer

sidente, Ruy Feuerschuette reira e João Zepella, pe-

23, Bulcão Viana 10, Lo- diu que o voto de seuda

pes 1 e João José Cabral de fosse extens-ivo a ta-

I. 2' Vice-presidente; Sau- dos os brasileiros

lo Ramos, 29, Braz Alves que na Ira-

5. l' Secretário, Cid Ri- lia morreram em defeza

bas, 22, Aroldo Carvalho da Patria, o que foi apro-

10, Konder 1, Liberato 1. vedo por unanimidade de

2' secretario: Alfredo Cem votos, depois de ter se

pos b5, Vigando Dershun cundado na tribuna, sobre

1. a UDN votou respei- mesmo assu nto os depu
tandó a proporcionalidade tados Dib Mussi e Saulo

partidaria. Ramos.

Na mesma sessão o de- Com a palavra o depu-
putado Lopes Vieira pro- tado Bulcão Viana, pro

paz um voto de pezar pe- poz um voto de regosílo
lo falecimento do General pela passagem de rnais

Gustavo Cordeiro de Fa- um aniversario do Dia

ria, o' que foi aprovado. Pan-Americano sobre o

t :om a palavra o depu- assunto, dando seu apoio,
tado Protogenes Vieira, ainda falou o depurado

probos um voto de pezar Antenor Tavares.

pelo falecimento de um

OTAVIANO TISSI»-

Essa emenda que proteile alem dos

expedíclonarios tarnbern os convoca

dos, esses que anualmente são chama

dos aos querteis, onde permanecem

cêrca de um ano, teve decidido apoio
da bancada do D.R.P. que, por seu li

der, Dr. Luiz de
.

Souza, fez calorosa

<> "

II
CAMARA II

Em duas sessões �uaorilim�O��a�����i� II
Dêsde quando a ciza é paga ao Municipio? - O P.R.P. ensina demo- II II
cracía a um vereador Pessedista. :- A U.D.N. defende os interesses dos

,I,' ,r

convocadoso'uvida e aprovelteda esse lição, I'"� II
Sexta-feira ultima, dia 16 do cor- "

rente, tendo sido legalmenre convoca- silenciosamente, o Vereador

udenista,�'.', II

da, reuniu-se a Camata Municipal com Oravíano Tlssl, que tem se revelado m'_'.'a falta apenas dos srs. vereadores um denodado defensor dos ínreresses Dr. Luiz ele Souza - lider dO

Curt Vasel � Albrecht Gumz. .
<> <> P. R. Popular

Aberta a sesão, fez uso da pala-. :U II"� de'fesa daquela emenda.

vra o Vereador Populista Dr, Luiz de n O P.S.D., porem, infelizmente pa-

Souza que disse ser do programa do II II ra os 8rs. convocados. dispunha de

'seu Partido o culto dos grandes nomes

II"� II maioria no recinto e, por isso, a con·

e datas da nossa historia. Por isso,

,I,'
sequencia não se fez esperar: o lider

relembrando o feito maravilhoso das pessedista Dantas proclamou alto e

armas brasileiras em Montese, na Ira- bom som: --«A minha bancada (Rut-

lia, em 14 de abril de 1945, requeria zen, Thieme, Breithaupt e êle propria)
constasse da ata um voto de louvor, li é contra a extensão dos beneficios aos

'reconhecimento ,e saudade aos que, I I'"� I srs. convocados. Éstes são em núme-

integrando a FEB., cobriram de glo- ro muito elevado e isso, assim, seria

rias a bandeira e o nome do Brasil, , um grande prejuizo pàra a receita do

tomando Montese ao inimigo. ,r' Municipio.»-

Requereu mais que, por oficio, fôsse Novamente, com a palavra o ve-

dado conhecimento dessa homenagem li ,Irr reador 'populista Dr. Luiz de Souza, fez

a Associação dos Ex-Combatentes, II vêr a improcedencia do· argumento

Secção de Jaraguá do Sul. Essa pro· ,r " Dessedista lernbrando que o convoca-

:::��::J;}!i�d�,=;iJ?��r��:i) ,Ir,' ,

' I,rl qS:O�I�d/at�d��o�qiu�a�n�:to��mrSaepIFs{��gpSna:r'�a�l�p�a�a:riou�s
projetos-leis de autoria do sr. Prefeito 6

Municipal, muitos deles· completamen- 1- Otaviano Tissi -tider da U.D.N. iii impostos da propriedade que deixou

te alterados, isto é, com cara bem di- III para traz

ferente daquela com que foram apresen- do povo, apresentou uma emendo de I Lembrou ainda que, embora justa

tados aos srs. vereadores na sessão sua autoria ao tal projeto que isenta· a isenção de impostos conferida ao

ilegalmente convocada no dia 8 do va da ciza. expedicionario, contudo este, ao termi-

corrente. EMENDA OTAVIANO TISSI nar a guerra vollou para casa, no mi-

Á proporção que eram lidos eram -«PROJETO DE LEI Ne. nimo, com uma dezena de mil cruzel-

tdmbem defendidos oralmente pelo sr. Isenta de impostos imoveis ros no bolso ao passo que o convo-

secretario Vereador Arquimedes Dan- de Expedicionarios e con- cado, ao acabar o seu tempo de ser-

tas, do DSD. que a todos os projetos vocados. viço no quartel, volta só com a mali-

sustentou fundamentadamente inclusive EMENDA SUBS'PITUTIVA E ADITIVA nha com que o vimos partir ha um

o projeto que isenta o expedicionario, Dê-se ao projeto a seguinte redação: ano atraz.

por 15 anos, do imposto de transmis- Art. L-Ficam Ísentos do Impos- Nada adiantou a argumentação da

são isto é, do pagamento. da ciza ao to Predial, por 15 anos, os predios U.D.N. e do P.R.P.

municipio. pertencentes e de residencia dos Ex- Na hora da votação foi: Carlos

Nesta altura falam os vereadores pedicionarios. Rutzen, Max Thieme Junior, Walter

Otaviano Tissi e Dr. Luiz de Souza Art. 2.-Ficam tambem isentos do Breithaupt e Arquimedes Dantas CON

fazendo ver o absurdo desse projeto imposto de Exploração Agricola e In- TRA e Otaviano Tissi, Luiz de Souza

pois, si a ciza é devidil ao E.stado e dústrial, os imoveis rurais dos Expe· e Willy Germano Gessn�r A FAVOR.

não ao Municipio é evidente que êste dicionarios, com area inferior a. "
Os nossos pezames pois aos srs.

não pode baixar lei isentando ao pa- 250.000 m2, quando nelesresidirem e convocad?,s!
gamento de um imposto que não lhe os cultivarem.

- Pdguem os seus impostos como

pertence.
I Art. 3 . ..,....Os· �onvoc�dos para o puderem e, no futuro, que votem nos

• ' •.
'0

•

Condenada a Fabrica
deCalçadosYara S.A.

o Tribunal de Justiça de Floria

nopolls, em sua sessão de 22 do cor

reute decidiu confirmar a sentença

.

proferida pelo Dr. Juiz de Direito de

Iaragué do Sul e que condenava a

"Fábrica de Calçados Yára S. A.", des
ta praça, a pagar ao sr, Deputado Ar

tur Müller a importância 'de Cr$ .. .

23.000,00, juros dél móra e nas custas

do procésso.
Foi advogado da parre vencedora

o sr. Dr. Luiz de Souza.

seus verdadeiros amigos e defehsores,
nunca nos que são contra os seus in

teressesl
-X--'

CREDITOS E MAIS CREDITOS
ADICIONAES

Houve um abatimento de Cr$ .

61.000,00 nos credlros adlclonaes pe

didos pelo Prefeito ii Oamara. O pri
mitivo pedido de Cr$ 317.963,70 foi

diminuido para Cr$ 256.963,70 exata

mente 61.000 cruzeíros menos.

As bancadas do, P.R.Popular e

U.D.N. deram o seu voto por escrito

declarando que concordavam com o

auxilio de Cr$ 10.000,00 pera o Hos

pital Municipal de Corupá e Cr$ . .

90.000.00 pare reconstrução de estra

das, pontes e boeíros, danificados pe

las últimas enxurradas. Quanto aos res

tantes Cr$ 156.963,70 votavam contra

por não verem justificativa, urgencia
ou ca lámidade pública que autorizas

sem a trensgressäo do artigo 127 da

Lei orgânica dos Municipios que prol
be abertura de créditos suplementares
antes do 2' semestre ou creditos espe

ciaes no decorrer do primeiro trimestre.

LIÇÃO DE DEMOCRACIA

Ao pleiteiar a remessa pare a Co
missão de Finanças de um dos növe

projetos de lei que de surprez� e em

cima da hora foram logedes em cima

dos srs, vereadores pare estudar, dis
cutir e aprovar em apenas duas horas,
o vereador populista Dr. Luiz de Souza

fo] obrigado a repelir com energia os

pruridos tota!itários do vereador pes
sedista Walter Breithaupt. Este, sem

estar com a palavra, interrompe o ora

dor do P. R. P. para exclamar: -«Es

tá votado, está acabado!»-

A resposta não se fez esperar, fa

zendo-se vêr ao dito aparteante que,

num regime democralico, os represen

tantes do povo tem o direito e o de

ver de estudar as coisas que interessam

á coletividade pois não faz mal a nin

guem viver-se num reg;mem de de

cência, de moralidade e as cláras.
Fez-se ver ainda ao precipitado e

descortêz pessedista que nem sempre

resolve bem ó "está votado, està' aca
bado" pois, não fossem os udenisias

e populistas terem chamado a atenção
do plenário, o sr. Prefeito a estas ho

ras já teria publicado um decreto isen

tando do pagamento da ciza as trans

missões de propriedades, atitude essa

que seria ridicularizadô ao extremo e

que deixaria em situação bastante cri

tica vereadores imprudentes e, ataca-

. dos de C C totalitárjo como parece

ser o �r. Vereador Waller Breithaupt.

Sábado, pela manhã, consumou

se a tragédia.
Em segunda discussão, alguns pró

jetos por unanimidade, outros apenas

pelo D.S.D.,' foram aprovados em se

gunda discussão.
Dizemos consumou·se a tragedia

porque deu-se o caso de vérbas orça

mentadas para o ano inteiro de 1948

jà estarem gast.as nos treis ;primeiros
mezes deste ano e terem sido agora

(no 4) mez do ano) votadas outras su�

plementares ou adicionaes duas e treis

vezes igüaes as que deveriam durar

todo 1948.
Onde iremos parar?!
Deus que se compadeça do nosso

contribulnte!
'
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ooooooooooooooooooooootlOOOOOOOOiâOOOOOOOO
16 alqueires de terra, �. Adolf Herrn. Schultze m

inclusive duas casas de m:s zes
madeira. 00 MARCENARIA EM GERAL

ISendoB de erval e 10 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da
de plantIo: contendo ta!ll- 00 CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS
bem 1. moinho e fa,?nca 00 Mantem um 'estoque permanente de todos (JS tipos 00de farinha de dmandIOtCa, � de MobiliaS especialmente para escritorio.

11uma maquma e cor ar m:s _

'

foragem tudo tocado a 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE:
agua. 00· Dor�1it�rios, Sala� de l�ntar 00
Preço de ocasião e fa-

m
Cópas, Escrltori os, Moveis rusticos e outros. 00

Cilita-.se
O

pa.
gamento. MOVEIS AVULSOS COMO:

IVer e tratar com o sr. Cadeiras
\ � JO�É. KU(HOL 00 '

Poltronas fixas e gi-ratorias, .

Canoihnas 00 Mesinhas de centro e para radio
,

,00 E entre muitos outros.. a 00-----------

00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
V d '00

' Afamada pela sua eficiencia, substitu 00
_

en e-�e � indo as Caixas Registrador.as--,- de �
l- ma carroça pare 2 c- z:a-s. eleva�o custo.-- �

nímais, 2 cavalos inclusi- � Toda a Mereadorl8 á pronta Entrega �
ve 2 preparos. 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 zes

Preço a tratar na firma 00 Jaraguó do Sul ,Sta. Catarina 00
Corn.l nd. H. JORDAN S.A. OO�OOOOOOOOOOOOllOO�OO�OO

Proibo terminantemente
a todas as pessôas de en

trarem em meu terreno a-

fim de pescar tirar ga- �-

linhas etc'
Não me responsablllzo

pelo que possa acontecer.
Ribeirão Grande do

Norte
GIUO A. Lenzt

Festa Escolar
da escola SAnTA !lUZIA

Vende-se
Ótimo Violino de fa

bricação Alerna.
Proprio pera profissio

nais.
Tratar com Noberto Rauch
Parmaeta Colonial

Retorcida.

III PARTE

TARDE ESPORTIVA

Vende-se

ITAPOCUZINHO

Dia do Trabalho -1·. de Maio
PROGRAMA

Terreno :com diversas
cagas perto da cidade.
Tratar com o Snr. Eu

genio Piske, a Rua Ab
don Batista.I PARTE

10. - As 8 horas Hasteernenro da Bandeira: - ao som do Hino Nacional com
todos os alunos.

20. - Saudação a Bandeira: - Alunos Alefiele Tomazelll, Albano Lorencerti,
Alinda ôeverlanl e Alvino Rosa.

30. - Preleção s/ a data comemorativa:- Prof. Luiz G. Ayroso Sobrinho.
40. - Canto da Manhã :- Aluna Maria L. Gascho
50. -, Meu Papegalo t- Alaria Maria L. Bucci.
60. - O Professor t- Aluna Muera Berthol.
70. - -Justiça:- Aluna !Jaulina Mafezolli.
80. - Necesside do Trebalho:- Aluna Valida Presrlnl,
90. - Hino "Nossa Escola"» Por todos os alunos.

Vende-se
Um terreno com casa

de enchamél e beníeíto
rías, sitos no lugar Eslrada
Izabel, distrito de Corupá,
neste Municipio.

Ver e tratar com

João Ghrislier, na referida
propriedade.

II PARTE

100. - Nossa Patrlet- Alunos Severino Moreira e Alvaro Rosa.
110. - A verdéde.- Alunas Christina Pedri e Christina Martinelli.
120. - O Patriota:- Alunos Gertrudes Dernarchl e Edite ßuccl.
130. - Hino a Bandeira', Por todos os alunos,
140. - D� tudo um pouco e do pouco um tudo> Alunos Sebastião Demarchi

e Audelino Bucci.
150. - Oração:- Prof. João j. Ayroso
160. - Oração.- Prof. Ja,rdin Lenzi
170. - Hino "A Missão" Por todos os alunos.

180."- Educação Fisica:- Por todos os alunos.
190. '_ Imitadores> Alunos Odilo Berthol, Sebastião D. Bucci, Waldemar Pe-

ehern, Manoel Goelho, Gentil Berthol, Valida Prestinl e Christina Mar
tinelli.

200. - Cantorest- Eugenio Prestini, Irma ôeverlani, Terezinha Gascho, Olinda
Severiant,' Iudlhr S. Bastos, Valida Prestini, Maria L. Bucci, e Maria
de L. Gasehe.

sro. - Futebol:- Encontro de Polonezes X Italianos, sob direção de Zé Pamo
nha e Zé Cotia

220. - Desfile:- todos os alunes perante os pais e autoridades presentes.
230. - Arreamento da Bandeira:- com o Hino Nacional por todos os alunos.

Haverá á noite um animado baile com continuação de
uma Domingueira e baile dia 2 no Salão Gumz.

Abrilhantado pelo JAZZ GADOTTI: A Dupla Ouro e

Prata nas Gaitas (cinco figuras).
Bebidas, galinhas, doces. café, churrasco e do apreciado

STRUDEL.

Uma casa de material
nova com agua encanada
etc.
Sita a Rua Rio Branco.
lnforrnações no Bar No

I vo ou na oficina de The
odoro J. Wolf.

do povo em geral a Soe. Educa- Iaragué do Sul, 5·4-48

"Condução para o Iecal do POSTO KASTEN"
Pelo comparecimento

cíonal de Sport agradeee,
Luiz G. ,Ayroso Sobrinho - protessor

AVISO

Matriz
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirama, Itoupava,

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e R�o do Sul

ABONA JUROS AS 'SEGUINTES TAXAS

Deposilos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre .3%
A disposição conla especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6%
Dep. lnlcíal Cr$50.000,00 cjrettradas sern s/aViso Cr$ 20.000,00 5%
Deposilos com avisO-Ret. diaria até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas
m/aviso prévio de 30 días 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2·'.; 180 dies 7'/. U,Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' [: Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado <> �4evlso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

liDep. POPUlareS-(limite até Cr$ '10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reti
radas semanalsaem eviso até Crê 1.000,00 5/12·j. ..

Dep. 'limilados-(Limire até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com Iretiradas d€ 5.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(Iimit� até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com (
retiradas sem ayiso até 5.000,00 cruzeiros semanais. r ••• 7'/. 4
Faz todas C>.s operações bancarias, corno seJarn: cóbranças, descontos,
passes. deposltos ern contas correntes, deposltos de,-valores) etc. etc.

"Imoosto so�re H ren�o"
Levamos ao conheci

mento dos interessados
que, no fim deste, mês ter
mina o prazo de apresen
tação de declaração de
rendimento. •

Carrinhos para crian·
ças da melhor fabrica
do paiz "tipo Esp'orte e

berços.
V. S. encontra pelos
ménores preços da Dra

ça na.
,
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PROPRIETARIO
Rua Marechal Deodoro, N. 158

SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO
SITO DE LUBRIFICANTES,
COMBUSTIVEL E ACES-

SORIOS, LUBRI-

FICAÇÃO CARGA DE

BATERIAS E CONCERTOS DE
PNEUS.

li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, IIil moderna e primorosamenle inslalada do !!

li DR. SADALLA AMIN ii
!! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS !!
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
il «Rua Abdon ßatisra - defronte "A Noticia"» li,
H HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada; 4 li
�l • "oinvill� - ii

Dr. Alvaro Batalha - lVIÉDleJO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, �

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Retos Ultra Vio/etàs e Infra Vermelho
- R.AIOS X-

Diretor l\lédico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É índispenseve]
o UIO do

IODOllNO
DE ORH

•
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CORREIO DO POVO
Domingo, DIA 25-4-48

Pag.3

o presidente Perez

acusa os comunistas

c. A. Baependi
AVISO

As autoridades díplo- que possam. Anuncia-se

máticas norte america- que o Partido Comunista

nas estudam as noticias da Oolombía conta em

de Bogotá; k afim de ate- suas fileiras, cerca de

rir o papel desempenha- oito mil _ membros. Em

do pelos comunistas na nota divulgada o
.

presi
revolução que conflagra dente Ospina Perez, con
a Colombia. O presiden- servador, acusou o autor

te Perez atribuiu a re- da morte de Jorge Elle

volução a uma "mano- cer Gaitan, chefe do Par

bra comuniata, e decla- tido liberal, de. "perten
rou que provaria isto cer", provalmente,aoPar,
subsequentemente". tido Comunista".

Telegrama recebido A ordem para defla-

pelo �Departamento de grar o movimento pare

Estado Informava que os dista partiu da Çonfede
comunistas, no mínimo, ração Colombiana de

apoiam os rebeldes. A Trabalhadores. Assina

ordem de um movímen-' ram-na Victor Julio Síl

to paredista geral para va, presidente da Conte

apoiar a revolução foi deração, e partidàrio de

assinada por um mem- Gaitan. e Pedro Abelha,
bro do Partido Liberal e secretario geral, comu

por um comunista. nista.
As autoridades norte- Referidas autoridades,

americanas estudam os porém, frisam que os lí

informes ministrados pe- berais tem a Confedera

lo embaixador Willard ção em suas mãos, Têm

Beaulac de que os dis- no conselho supremo da

turbios "parecem estar Comfederação 7 votos,
sendo dirigidos princi- ao passo .que os comu

palmente Spor liberais". nistas dispõem ali ape-

Estão, por .outro lado, nas de Õ. Acentuaram a

inclinadas a acreditar quelas autoridades que

que os comunistas se a- Gaitan, em certa ocasião,

proveitam da luta para forcejou por eliminar a

tirar o melhor proveito influência comunista nos

sindicatos. O lider líbe-

ral nunca procurou afas

tar o apoio comunista,

mas, do mesmo passo,

jamais se empenhou por
obtê-lo. Acrescentaram

que Gaitan sempre pro
cedera como "liberal es

querdista". Recentemen

te, logrará o apoio de

euas facções dissidentes

do. Partido Liberal, para
sua candidatura á presi
dencia, em t950.
TIRARAM VANTAGEM

DOS MOTINS

O embaixador colom

biano em Washington,
Gónzalo Restrepo Jara

millo disse que era "um

fato evidente" que os e

lementos comunistas da
Colombia tiraram vanta

gern dos sangrentos. mo
tins de Bogotá para os

seus próprios fins.

Em entrevista, o em

baixador declarou: "Es

tou certo de que o tradi

cional respeito pela lei

e pelas normas legais
na Colômbia substituirãa

prontamente, a loucuro

desta hora. Lamento

profundamente e conde

no o assassinato do dr.
Gaitan. Acredito que os

disturbios começaram

espontaneamente, em

Avisamos a quem possa ínteressar que

êsse Clube aceita proposta ,para ecônomo

(zelador) para a sua séde social, cujas pro
postas deverão vir em carta fechada e en

tregues ao presidente, até o dia 8 de Maio

p. vindouro.

Jaraguá do Sul, 20-4·48

consequência do assassl:
nato do dr. Gaitan mas

é pára mim um fato e

vidente que os elemen

tos comunistas tiraram

vantagem dessa oportu
nidade e uma das pro
vas da minha afirmativa

é que um dos mais co

nhecidos agitadores co

munistas, Rémulo Guz

mán, estava transmitin

do propaganda revolu

cionária e comunista,
numa estação de

rádio controlada pelos Irevolucionários'<

OS CONSERVADORES

NÃO DESEJAVAM A
MORTE DE GAlTAN
O embaixador colom

biano no Ohíle, Manuel

Barrera Parra declarou

á United Press que a re

volução em· seu pais
"era inteiramente comu

nista" e que "certamen

te" o assassino de Elle
ser Gaitan "era comunís
ta", Explicou que os con

servadores jamais "teri

am desejado a morte de

Gaitan, que representa
va o dívísíonísmo den-

tro do Partido Liberal
que beneficiava o eon

servantismo colombiano'. 1
1
1
1
1
2
1

cofre da melhor marca nacional "Berta
I,

maquina Remigton n 12, nova
mesa para maquina de escrever

estante extra-fina, fabricação "Palermo"

cadeira giratoria "Austriaca legitima"
secretárias de ótima fabricação
prensa de fabricação francesa

Outros objetos de menor valer.

Ver e tratar a Rua Epitácio Pessoa, 565.

Jaraguä do Sul

A Diretoria

Agradecimento
Julio Gadolli, lavrador, residente em Nereu

Ramos, municiplo de Iaragué do Sul, vem por

meio deste conceituado jornal tornar público
o seu agradecimento em prova de gratidão ao

ilustre medico Dr. Franeiseo A. Pleeíenl, pela
CUra' que poz termo aos sofrimentos que pas

sou durante tanto tempo sua esposa Rosalia Ga-

'dotIi. que hoje graças ao grande esforço do

ilustre Médico está completamente curada.

Nereu Ramos - 24-4 48.

JULIO GADOTTI

Liquidação
Vende-se otimos moveis para escritório.

Motivo mudança.

,LOCAIS
Ainda a "Cidade ie Domon

tila". Afinal das contas

os homens da "Cidade de

Dumontína", viéram con

fimar, pela seção livre da

"A Noticia", tudo o que

Com fito de perpetuar atravessada pelos expe- dissemos a respeito de

tio tempo e no espaço o dicionários em marcha. seus negoclos,
heroismo dos expediclo- A mesma ceremônia foi Afirmamos que a firma

närio que saidos de Ja- repetida nas ruas João Alves & Correa, apenas

raguâ do Sul, tombaram Zapela, Antonio Carlos tinha uma escritura de

na Itália e hoje dormem Ferreira e Gumercindo compromisso de venda das

em Pistöia, a Associação Silva nas quaes descerra- terras cujas vendas esta

dos Ex-Combatentes, a- ram as placas e cortaram va procedendo. E eles

poiada e prestigiada pe- as fitas simbólicas os srs. confirman, e isso provam

las autoridades locais e Angelo Zapela, Cllo Fer- até com certidões. Augus
pôvo, organizou e cum- reira e o pae de Gumer- to Fraga Moreira, propri

priu grandiosas festivida- cindo, respetivamente. etario, compromsteu-ss a

des no domingo passado. Ás 12 horas, no campo vender a jose Rodrigues
Todos os expedicioná- da C.A. Baependí, houve Diana. Este cedeu seus

rios locaes, em formação uma churrascada e pro- dlreltos-a firma Santos e

militar, comandados pe- cedeu-se, pelas autorida- Andrearte e esta por sua

]08 ex-sargentos Haroldo des á entréga de conde- vês os cedeu a Alves &

Schneider e Bruno Schei- corações às famílias do Oorrea,

bel, conduzindo a Bandei- expedicionários mortos Dissemos que a firma

rã Nacional, partiram, ás pela Pátria. não estava reglsrada .
em

10 horas da manhã, da Es- Á tarde, na mesma pra- São Paulo e eles confir

tação Ferroviária rumo á ça, os casados empataram man, decJarndo que o es

rua Expedicionário cabo com os solteiros e o D. tavarn em Ponta Grossa.

Harry Hadlieh, Ali fala- Pedro com o Baependí Ora, se os negoclos
ram os sr. sargento por: 3 a 3. dela são no Estado de

Schneider e o Prefeito A noite, no Salão do São Paulo, onde estão os

Waldemur Grubba. Em Clube Baependi houve írnoveis, deveriam ali es

seguida, presente a farni- animada partida de bes- tar registados, não somente

lia Hadlich, a sra. Ade- quéte a que se seguiram no registo do comercio co

le Hadlich, mãe do Cabo animadas danças.
.

mo na junta de Corretores

Harry descerrou a placa Terminou, assim, a fes- de Irnovels.

. que estava coberta com ta que os Ex-Combeten- Ainda declaramos que

a Bandeira Nacional e tes organizaram para co- não estavam satisfeitas as

cortou a fita verde e ama- memorar a glória de Mon- exigencias do decreto Fe

réla que assim, abria o I tése e imortalizar os no- deral sobre venda de imo

tra;tsito, oficialme,nte, na- mes dos seus companhei-. veis a prestações e Isso

quela rua que logo foi ros de armas. provam os contratos, nos

quais não estão averbados,
os compromissos com os

compradores.
O mais, repetimos, é

lero·lero.

Naseimente

Dia 18 do corrente foi

engalanado o lar do nos

so amigo Silvestre Sto

isnky, com o nascimento

de um galante garoto o

qual receberá o nome

de Lauro.

Aniversários

Fran�a Vosgerao
Ocorreu em data de

Imortalisado OS

heróis da FEB

Gaifan, um dos estadistas mais
estimados da Colômbia

O dr. Eduardo santos'l dos
estadistas mais esti

vice-presidente da Co- mados da Colômbia.
lômbia e destacado Eduardo Santos acha

membro do Partido.Li- que a situação na Colôm

beral, que se acha em bia é muito grave, mas

Nova York, declarou: está certo, porém que a

Não há revolução nen- paz voltará a reinar em

huma. As desordens que todo o pais. Informes por
réinam em meu pais são ele recebidos, indicam

apenas explosões de pai- que o presidente Ospina
xões motivadas pelo as- ainda se encontra no po
sassinato de Gaitan, um der.

19 do corrente a passa

gern da data natalicía do
sr. França Vosgerau, de
dicado funcionário da
nossa Prefeitura Munici

pal.
As ínumeras manifes

tações de amizade e de
contentamento que lhe
foram prestadas por seus
amigos, naquêle dia, jun
tamos as nossas.

- Fazem anos hoje os

srs. Seme Matter, do alto
comércio desta praça;
e o sr. Carlos Mayer
industrial, estabelecido a

Estrada Itapoeú.
- Ainda na mesma

data Tusnelde Mayer, fi
lha do sr. Carlos Mayer.

- Dia 27 Dona Joana

Blosíeld, esposa do sr.

Erico Blosíeld, e a sra,

Lidia Wunderlich, con

sorte do sr. Paulo Wun

derlich.
- Dia 28 o menino

Alencar R. Bräuer, filho
do sr..Erich :Th. Bräuer,
residente em [oínvílle;
na mesma data a sra, O
tília Nicolíní, esposa do

sr. Mario Nicolini,; Dulcí
néia Reiner consorte do

sr. Leopoldo Reiner e o

sr. Bertoldo Gumz; Dona
Walli T'omazzellí; e o sr.

Rud.oUo Rech.
- IA.

A Diretoria do cre-
DIa 30 o sr. Joao Ba- VISO

_
.

tísra Rudolf.
_ be Atlético Baepen ...

FaleeimcDto .

. di, tem o grato pra�

Faleceu, domingo últi zer de convidar seus associados e exrnas.

mo, em sua residência, o familias para o grande baile que realizará

sr. Carlos Kopmann 9�e dia 16 de maio (Espirito Sánto) em sua

ha longos anos resIdIa, .

nêste municipio onde era sede �o�lal. M.esas a rese.rvar com
..

0 sur.

estabelecido com atelier TesoureIro GUIlherme NeItzel, na TIpogra·
de pinturas. fia Avenida.
O seu enterramento Gratos pelo

realizou-se no cemitério

local, com grande acom-

panhamento.
-

A viuva Kopmann e

aos demais parentes do
_

.-
__ .

falecido, juntamos as nos-'
_ "

_
_._ .

sas condolencias.
.

Dp. LUIZ DE SOUZ.&
ADVOGADO

fI.
Perdeu-se o talão de rifa

0150 - N_ 6 com 18 bilhetes, e

mitido pelo Sr. Antonio

Marcatto, de Nrs. 561 a 580.
Pede-se a quem o achar, entregar nes

ta redação que será gratificado.
Previne-se que só valem os bilhetes

nrs. 563 e 573 sendo portanto, anulados os

restantes.
Carlos Schellhase

Cerrespond ente
.

PROCURA-SE um, competente, .
com

redação própria, trabalhar em São

Francisco do Sul.
Ofertas por escrito, indicando preten

sões e referências, para a Caixa Postal n.

34. São Francisco do Sul.

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

comparecimento.
A DIRETORIA

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na Grafica

Avenida. Ltda.

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo, DIA 25-4-48

t lOOfsnnlflfif uno OßnKSßfiUnfi.
Allen Verwanten, Freunden und Bekann
ten teilen wir die traurige Nachricht mit

das�,es Gott den Allmächtigen gefallen hat, arn

,18 April nachmittags 4 Uhr' meinen lieben
Gatten, unseren guten Bruder, Schwiegersohn,
Schwager und Onkel,

D� qu� � ill!UlüdO O

gDD�rníldor, Pi1Ulillil
Segundo um mátutino .ao Tesouro do Estado,

paulista, o manifesto-de- manutenção de um corpo
núncle das oposições Pau- de capangas, que invade
listas acusam o sr. Ade- a Assembléia, ämeaçando
mar de Barros dos segui- os deputados, estebelecen
tes fatos;-prote�ão ao ex- do o subôrno como arma
tinto Partido Comunista, politica, incentivando a luta
cobrança de percentagem em relação a o Congresso
sôbre os pagamentos efe- Rural, usar linguagem e

tuedes pelo Tesouro Es- modos inde corosos como
tadual e Municipal da ca- governante, perseguir a Ii
pltal, manter franco o iô-] berdade de imprensa, criar
go de bicho, recebendo um clima de insegurança,
avultadas contribuições, as solapando todas as garen
quals não sao recolhidas tias, etc.

Carl Kopmann
im alter von 49 Jahren, 9 Monaten und 10

Tagen nach kurzen Leiden, 'in die Ewigkeit
ebzuberuníen. Wir danken an dieser Stelle
den Herren Dr. Renato Walter Dr, Waldemiro
Mazureehen für ihre aertztliche Bemühung
Ganz besonders Herrn Pastor Weldner für
seine trostreichen Worte im Hause und arn

Grabe, und allen denen die dem Vestorbenen
das letzte Geleit gaben und sein Grab so reich
mit Blumen schmückten.

<
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I fftRHICH ß( MO��S ( CßRPlnlHRIß II Guilherme A. G. Gaedke & Filhos '

Ar Rua Marechal Deodoro Fundes

Dl Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

'I Dorrntrõrtos modernes e simples •

'1!.=.�.===_!'I=","""I.!!!!!!!!!!!!!I.',!!1!!!!!!1!!!!!I.'••!!!!!!I!!!!!I.'••!!!!!!!!!!!!!!.!=••• """""'"".! ••••• !I!!!!!!!!! ••••••""""""'.�••_.�_,

'
Guarda rou}a���:I��;:1 ���nha

se alerta, permanecendo o ........, ......,_ ......................_........ iiiiiiIIii iiiiiiiiiii_iii , Guarda roupas pare casal e solteiros

��n�l:�s eh�r::ud!a����� 11- Dr. francisco Antonio Piccioni I�I'-I-'� Guarda com��feeS �u�e��i���ir::
J

em viturde noticias sôbre
_._ Cadeiras-Mochos-Camiseiros

o movimento,A ernbalxa- -

MEDICO m��a dd� ���?tTv�,a p�daf:I��' 'I formado pela Faculdade de Medicina da ii 1..... '!iii �a:::.a::: �: I�:ar�o:
de comunicações pare a II Universidade de São Paulo. m$ CF. 4iS !iP3JV f .. ....

capital Colombíana. 1',:,: Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de ill-Misericordia de São Paulo n

ii C L I � I C A G E R A L - C I R U R G I A II !i�=m!!!5!!:r--ll=!!=!;=!;=m;!!;!m=m!!E!!=!;=l!=!!i�
:'1"1' Partos, Doenças_de Senhor�s, Hom!!ns - Molé.stias inte!nas I�: �IF b (Se ões Malárias IIIe externas: Pulmoes ' Coração - Estomago ' Fígado - RInS, o::

e res
z'.' .. -

::: Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da..:: Ia � I.mpaludlsmo . m�I péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. II:I! Maleitas, Tremedeira ã

... ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DECRIANÇAS., : .. III -CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - IIIm CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS, 2 Às 6 HORAS À 11::,:1 " I A tl
" '1"-1iii RUA MARECHA.L DEODORO, 507 - JARAGUÁ DO SUL. N o:: Capsu as n Is·esonlcas

::;

1-'-1
AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS A�E�DERÁ EM JARA.G�Á :,"'-1111 M lnancora' �I
DO SUL NO PERIODO DA MANHA; A TARDE, DAS 4 AS o::

iii'iil7 HORAS EM NEREU RAMOS. Ii III Em Todas as Boas Farmacias !l:
ß_ Residência: Rua Epireclo Pessôa 519 .. _ 1""1 .

A CORA mI JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA I :::
É um produt� d.OS Laboratorlos .MIN N

o::
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Iaragué do Sul, 20. April 1948

Ww. Adelte Mielke Kopmann
Familie Ww. Max Mielke
Familie Gregor Linzinger
Familie Heinrich Kopmann
Familie Albert Hoeft

Adolf Kopmann

Continuam desencon-
tradas as noticias sôbre o

movimento popular irrom
pido em Bogotá.
Nada he de concreto sô

bre a delegação e os lor
nellstas brasileiros na

Conferência Inrer-emertca
na.

O Itamarati conservou-

íllots um 'Avido

a um hospital, sendo
grave seu estado. O te
nente Roberto, porem.
teve morte instantanea.

Nôvo desastre avíató
rio veio aumentar a já
grandé lista dos aciden
tes e desastres que, ul
timamente, hão enlutado
a Aviação Nacional.
Nêste que öra noticia

mos perdeu a vida o jo
vem segundo Tenente da
FAB, Roberto Moretson,
em São Paulo.
Robertovoava em com.

panhia de Edgard Pe
peilík, num avião de

treinamento da FAB de
prefixo P.P. 14. Sobrevo
ou 15 minutos a cidade
e quando passava sobre
a fazenda Santa Gene
bra o avião perdeu altu
ra, chocando-se com um

monte de barro, cober
tura de um formigueiro,
incendiando-se em se

guida. Os colonos da fa
zenda correram ao local,
conseguindo salvar Ed
gard, que foi conduzido

BANCO INOOSTRIA E COMÉRCIO DES. CAlABINA SIA. ,.

Fundado em 23 de fevereiro de 1935
---.----..

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 1:1:DEPENDENCIAS EM: RESERVA.S CR$ 4.000.000,00

�[��;;a�á AGENCIA: Jaraguá �o Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Jourdan, 115Caçador
Canoinhas End. Telegrafico "INCO"Concordia
Cresciuma Caixa Postal, 10 - Telefone, 75
Curitiba rmm>IP'M'Curitibanos MA. B. ffiI, &:.4: J T A J A I
florianopolis Faz todas as operaçõe� bancarias no Paíz, como cobran-Gaspar
Ibirama ças, descontos, emplestimos, financiamentos mediante cau-

Indaial ção de titulos comerciais, passes, etc., aceitando doeu-
ltuporanga I d' d' d'jaraguá do Sul mentos e 'la ores em custo la, me lante taxas mO Icas

joaçaba .l\bona em C /Correntes os seguintes juros:
L�;���e Disposição, sem aviso, com retiradas livres
Lages pard qualquer importancia
Mafra Com viso de 30 dias e retiradas livres

�{�:::�a ' de Cr$ 1.000,00
Porto União Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M
Rio de janeiro dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Rio Negrinho e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
��oF:aon���o do Sul ��a�oAm: �: J�e�!:s 5�Z !:::::•• 1:::::.��16aquim Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Tijucas Prazo Fixo de 12 meses 6;%
Tubarão O

.

l' cl IUrussanga S JUros são pagos ('U eapita lza os semestra mente iiVideira

�ep!����::sae;un�m�a�sn� da prosperidade

,1:::::.1::::::Banco Industria e, Comercio de Santa Catarina SIA.
HORRIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os :;ábados das 9 às 11 horas

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

-qualldedes estomacaes.

I � ��m�allua.
Escrituração Mercan
til » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais-
Contratos - Naturali
sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

MA,DEIRAS
Para construção

Taboas de Oanela e Qualidade

Araribá

Temos em deposito para pronta entrega

Agro Indüstr, Retorcida Ltda

Preços e encomendas em Jaraguá, com

A OOMEROIAL LTDA.

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia Puro
GAITAS DE BOCA
"Hering" tipo Hohner de

todos preços etamanhGs
vende por preço íncrlvels
a afamada CASA REAL.
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t
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, "'... " L ,� ') I n I • 1"

d',,) ��. "�';>-,.:;& ,_.. I.. • '
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S1!MPRE O MESMO!... �

SEl'r.PHE O rioEU'IOR! .. , i
ELIXIR DE NO�3GEI'� '(;.1Grande Depurativo do Sq"rU�

"MEDICAÇAO AÜXILTÄR
NO TRATAME NTO

SIFIUS".

�����
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA
I
NOVA

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortimen
to na praça' e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 ' jaragua
��

�-------------------------

Dr. Arquimedes Dantas
.I)Vefildt9

Rua Marech_al Deodoro da Fonseca, M3

CI

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

INflAMAÇÖES.
C (' C [I P. A S,
F �'EIRASJLc5PIN.H�_�TC.

'

_..__..,....-_........___.;--NUNCR EXISTlU IGURl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ra

Edital de Primel- �t�I�T�� �I�IL
Praça

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San

ta Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc...

Faz Saber a todos os que o presente edital

de primeira praça, com o prazo de - dez - dias

virem, ou dele conhecimento tiverem ou interessar

possa, que, findo êsse prazo, hão ds ser arremata

dos por quem mais dér e maior lance oferecer, em

frente ás portas do Edificio do Forum, no dia 27

do corrente, ás 10 (dez) horas da manhã, os bens

penhorados a Erwin Possamai, na ação executiva

que lhe move Guilherme Grünwaldt, abaixo descri

nados>
10) - Uma maquina impressora, marca Weisz

flog, avaliada em cr$ 10.000,00. 2°) - Uma perfu
radeira, avaliada em cr$ 500,00. 3°) - Guilhotina,
marca Paris, avaliadé em cr$2,OOO,OO. 4°) - Um

motor marca Eletro Nacional, 1 HP, avaliado em

crS 1.200,00. 6°) - dezenove caixas com tipos ava

liadas em cr$ 8.500,00. 7°) - Quatro estantes para

caixas de tipos, avaliadas em cr$ 800,00. 8°)
Duas' caixaa com fios de latão, e ornamentos, ava

liadas em cr$ 1.000,00. 9°) - Treis mesas e duas

cadeiras, avaliadas em cr$ 500,00. 10°) - Duas cai

xas com quadrados, avaliadas em cr$ 300,00. 110) -

Duas prateleiras�valiadas
em cr$ 10tt,00. 12°) -

Diversos acessori s, como sejam guarnições de fer

ro.: avaliadoe em cr$ 300,00. Total da avaliação ...

Cr$ 26.200,00.
.

. Oujos bens constantes do auto de penhora e

auto de avaliação de folhas dos autos da referidá

ação executiva, serão levados em hasta pública de

venda e arrematação em primeira praça, pelo pre

ço de avaliação, isto é, cr$ 26.200,00 (Vinte seis mil

e duzentos cruzeiros).Assim serão os referidos bens

arrematados por quem mais dér e maior lance ofe

recer, no dia, hora e lugar acima mencionados po
dendo os mesmos serem examinades por quem
Interesse tiver, na casa onde se acha instalada a

tipografia do sr. Erwin Possamai, á rua CeI. Emi

lia Jourdan. nesta cidade. E para que chegue a no

ticia ao conhecimento de todos, se passou o presen

te edital que será afixado ás portas do Forum, no

lugar de costume e publicado pelo Jornal local
«Correio do Povo». Dado e passado nesta cidade

de Jaraguä do Sul aos seis dias do mez de abril

do ano de mil novecentos e quarenta e oito. Eu.

Ney Franco, Escrivão, o subscrevi, (assinado) Ary
Pereira Oliveira, Juiz de direito. Està conforme o

original, do que dou fé.
Jaraguä do Sul, 6 de abril de 1948.

NEY FRANOO
O Escrivão

Edital N. 2572, 19-4-1948.
• Jorge Hansen e

Maria leger
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito,
em Alto jaraguá, filho de

Vistas da cidade
Vende-se na Grafica

Avenida Ltda.

SANGUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÖNICOS:

ARSENIATO, VANADATO,
FÓSFORO, cALeIO) ETC

T!)NICO DO CÉREBRO

TÔNiCO DOS MÚSCULOS

Os Pálidos DapauperadQs. Esgo

tados, AnêmfCO$, Mães quecriam

Magros, Crianças raquíticas r••

,

..,

eebarão a tonificação geral do'

organismo com Of'CORREIO DO povö'i
I AVISAMOS aos nossos presädos leitores que I'
l

estamos procedendo a cobrança das asslnaru.

Da..
ras pera o corrente ano. J

SANGUENOL

Emprêsa Sul Brasileira deEleticidade S.A.
Matriz: ....OINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••A ." .8S5A .IIWt.nlA IfmleUIIUl
NI.IUfEM.1 INI EI•••UE �

Oma lit.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

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

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

.P.�il••1 .� M181,ie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

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

com válvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

'

AJrtngo§ Hctrícos jara o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de gualquer capacidade.
Anossa SEÇl0 DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a fl,ualquer

pedido de instalação de luz e força.

�
:

:i� Boss Ltda.!l
........................................

���
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FRACOS E AN!Õ.M,C0,:,! j
Tomem:

IVINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregado com êDt9 lias'
,

Tosse,
Resfriado.

Bronquites
Escrofulose
Conva lescenças

VINHO CREOSOTALO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

Oscar Harrsen e de Ade-

r:;;ery?aya.Gf&:ge24-,laide Krause.
.� RIo re, .'

� '80''' �.. -..

Ela; brasileira, solteira, C liLÇADOS
doméstica, domiciliada e

I Rr' G O',Irene PeJri, Oficial do residente aestedlstrlro em IRegistro Civil do r? Distrito Alto Ieraguä, filha de An-
-

da Comarca [araguá do Sul. fonia Marhias jeger e de tD.
Estado de Santa Catarina Ana jeger. :IP

,,!'�:';::tot�'��hl�d�"�; Edi������?:h�:�-!·48. I �ão OS m�l�or�s 6 mais �aratos
documentos exigidos pela lei Ele, brasllelro, solteiro,
afim Je se Itabilitarem para Ia vrador, domiciliado e

casai-Se: residente neste distrito,

Editar N.2372, de 16-4-48. em Três Rios do Norte,
Guilherme Wendorff Iunl- filho de Augusro Schwarz

or e Maria Friede e de Ana Luemke Schwarz.

Martha Klein Ela, brasileira, solteira,

Ele, brasileiro, solteiro, lavradora, domiciliada e

lavrador, Jo.miciliado e
residente neste distrito;

residente neste distrito, á em Três Rios do Norte,
Estrada Iaragué-Esquerdo, filha de Arnoldo Piske e

filho de Guilherme Wen- de Olga Piske,

dorff e de Helena Woreil. E ?ara que chegue ao co
'

Ela, brasileira, solteira, nhecimento de todos, mande i

doméstica, domiciliada e passar o presente edital que
residente neste distrito, á será publicado pela impren
Estrada jaraguá Esquerdo, sa e em cartório onde será

filha de Oito Klein e de afixado dut ante 15 dias. Si

Maria Lombardi Klein alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA 'MINANCOßA
Vermitugo .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

remedios

Compre hoje mesmo uma
' 11JMBRIGUElRA

,
MlIUNCORA para o seu tilbinho.

E um produto dos Laboratórios 'Minancora

jOINVILLE

II Dr. Reu.ato 'W'altep
g MÉDI'CO !1

II' CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA II
H Com cursos de aperfeiçoamento no ii
H Rio ele Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

ii Doenças de Senhoras - Partos - Olinica H
!� Geral de Adultos e Crianças. !!
li Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !!
ii ,TELEfONE N. 3

.

. ii

H Jaraguá do Sul - Sta. Catarina' ii
..

::

Clinico ÖD OI�os, OUVi�GS, nar;iz, 6aroanla
Dr. Arn'linio Tavail'es

Polesser Cotedro!ico de Biologia do Instittu!o de Educação de Florianópolis
Ex,Chefe dos serviços cllnicos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Cariotade de Florianópolis.

Assls,tente do profeasor Dovld Sanson. nó Rio de Janeiro,

Ex-Interno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de .Jcmetro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

Dr. Wal�8miro Mazureehen
e.SA BI laIBE

-Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

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

Indutotermia - Bisturi-elctrico . Electra-cauterização

I - Raios Intra-vermelhos e azuis.

--------.--------

Kühn & Rengel
FERRARIA

Fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados. Euchades Foices, etc.

I

�®!@)@Y@)®r@)@Y@)®1@)®Y@)@!@)@!@)@í@@Y@)@Y@)®Y@)(W
&.l

i@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resiriados �
� TODA§ A}.§ MOLESTI.t\.§ DO ßPßftnH� RlSPIRßIÓRIO �
� Encontram alivio imediato com c uso do @
(@ Incompar8vel @)

�. P�itDríll dI! nonien' Pl!loll!nll! �
@) o PEITORALMAIS €CO.NDE�IDO NO BRA.SIL

.
@J

l@)@..;.®�@).@@M@�w..®@J®@J.®@;@@Ã®@,;.®®Ä®@Ji
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)JVlarclneiro
1 Precisa-se de um, de
preíerencia especiali�ado

,

em fabricação de cadeiras•.

I Lugar de futuro; bom
ordenado e gratificação
anual.
Cartas pare fabricantes

nesta redação.

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

JARAGUÁDOSUL - Domin�g�0�,�2:5�d:e�A�br�il�de�I;W�8����S�A�N�T�A�C��AT=A=R=IN=A���N=o=.=1=.4=�
--------------�------------�

ANO XXVIII

De FIorianopoIis rI
Instalação da Assembleia-Mensagem Governa

mental-Imposto ,de Licença::.Outras Notas

Iumeiu �e �ucce

Semana Notas It.
muni�ip(lI .

Noticias

•

raç,ão. ,

A noite, porém, a Ra
dio Nacional se encarre
gou de botar água friá
naquéla fervura quanßo
noticiou que, naquele
mesmo dia, o Superior
Tribunal Eleitoral apre-

rCom a presença dos 57 sr, Governador. Domingo. _ ABrilhou em toda plenitude a sso-
A proposta do aumento tenente, Cr$ 4.200,00 �s-deputados que a consrlru- No salão de honra, pre- ciação dos Ex-Combatentes de J�r�guá do Sul ao
do funcionalismo, que pirante a oficial e guarem, instalou-se a Assem- sentes os snrs. secretari-

cumprir o seu programa de festivIdades. que c?n- deverá ser discutida na da marinha, Cr$ 3.600,00;bléia Legislativa, cornpa- os de Estado, casa civil tou com a inauguração das ruas Exp.edIclO1?árlOs Camara Federal, prevê sub-tenente e sub-oficial,recendo as altas autorí- e militar, comandante da Harry Hadlích, João Zapella, Gumercindo SIlva e
para os civis, do padrão 3.000,00; primeiro sardades civis, militares e Policia, dr. Arno Hoeschl, Antonio Carlos Ferreira. '

. A, 500 cruzeiros; B, 750; gento, Cr$ 2.400,00; sereligiosas, alem de gran- Juiz da 1'. Vara e outras Segunda - Sepultou-se com grande acompa- C,1.ooo; D, 1250; E,1.500; gundo sargento, Cr$. .de numero de populares. autoridades, foram os de- nhamento, no cemitério local, o sr. Carlos. KOdP- F, 1.750 G, 2.250; H,2.750; 2.100,00; terceiro sargen-Lida e aproveda a ata putados recebidos pelo mann antigo e conceituado pintor nest!l cIda�. I, 5.250; J, 3.750; K, 4.700 to Cr$ 1.800,00; taifeiro-da segunda sessão prepa- chefe do executivo, com Póde-se dizer que é um homem que mo.r�e apos L, 5.750; M, 6.750; N, 7.750; m�r, Gr$ 1.500,00; taíteíratorla, o sr. Presidente o�'qual palestraram lon�da- haver "enfaixado" todos os partidos políticos de
O, 8.750; P, 10.000; ro de primeira classe,nomeou os deputados Ar- mente, tendo-lhes SI o

Jaraguá do Sul. Q, 11.200; R, 12.500; S. Or$ 1.200,00; cabo taííeí-tur Müller, Dib Mussí e servida uma taça de ehern- Terea.- A Rádio local agitou as h�stes p�s- 15.750; T, 15.000; U, ro de segunda classe,Heitor Liberato pera con- pague. sedistas com a irradiação de uma notícia coldhIda 16,250; V, 17.500; X, Or$ 1.000,00, marinheirovidarem os snrs. Presi- -x- no jornal "O Estado" de Fl�riano�olis e que. ava
18.750 cruzeíros. de primeira classe, sol-dente do Tribunal de Ape- Em sua penulrlrna see- como válidades, pelo Superícr TrIbunal, Eleítoral Para os militares: Ma- dado newal especializadolação, Desern. Urbano Mül- são, a Comissão Perma- as 228. 24a 2fa e 27a seccão de Corupa. rechal, Almirante e Ma- e taifei,\o de terceiroler Sales, D. Joaquim Do- nente da Assembléia, re- Q�art;.- Ó Club� Atlético Baependí "pegou? rechal do Ar, Cr$18.000,00 classe, 0$ 750,00; mamingues de Olívelra, Ar� solvendo uma consulta, seu" perdendo para o Clube Estrêla, de Retorci-
general do Exército, al- rinheiro de segunda elascebispo Metropolitano e firmou que, as profissões da, por 2 a O. Será o comêço de uma fáse "sova-
mirante da esquadra e se soldado naval e solAlmirante Antão Barata, liberais (medicos, advoga- da" ?!...

" . tenente-hrigadeiro,. da'do de primeira classe,comandante do 5' Distrito dos, licença cobrado pe- Quiuta.- Esteve na cidade, por todo o día, o
Cr$15.ooo,00; general de Cr$ 540,00: cadete, últíNaval, afim de tomarem las prefeituras municipais. Dr. Heitor Espindula que ��érce o a�to .cargo de
Divisão, vice-almirante e mo.cadete e aspirante aparte na Mesa e os Intro- -x- Delegado Regíonal d� Polícía, e� Joínvíle. Cons-
major-brigadeiro, guarda marinha no últi-duzir no recinto. Na Sessão de 17. do ta que vae haver radical alteração nl!mla.ldats dde- Cr$ 15.200,00; general de mo ano, Cr$ 450,00; sol-Logo em seguida os Ii- c�rrent�, o t orador II1S- legacias auxiliares subordinadas áque e I us ra o
Brigada, contra-almíran- dado mobilizavel, grumederes dos partidos acorn- crlto fOI o sr. Nunes Va- bacharél..

. te e brigadeiro Cr$ .. te e soldado de segundapanhavam a Mesa o sr. �ela? .lider da maior�a, que
I

S�xta.- Os aJ?ligo e ad!llirado.re� do Dr. Ar!
12.000,00; coro�el e ca- classe mobilizável, . .AderbaI Ramos da Silva, lustifícou uma moçao de Pereira .Olíveíra, Ilustre JUIZ de Direito da Comar-
pitão de Mar .e Guerra, Cr$ 560,00; aluno da EsGovernador do Estado, solidariedade ao sr. Pre- ca, folgaram. imenso ao. terem con�eciment.? de

\ Cr$9.OOO,00 tenente. co- cola Preparatória de Caque foi saudado por uma sl�ent� Dutra, a qual, d�- que o conceItua?o magIstr3;do vencera a cr�se de
ronel e capitão de Fra- detes, aspírante a gua�salva de palmas. pois de Jhe dar�m aDO!O angina de 'que fora acometido achando-se Já em
gata, CrS 8.100,00: major da marinha de curso pre-Do lado de fóra, estava o sr. Ioäo Jose Cabral, franca convalescença. e capitão de Corveta, vío de cadete, Cr$ 180,00;postado um pelotão dos da UDN e o sr. Saulo Sábado.- A Empreza S�ntos anunci�. para ,�o- CrS 7.200,00; capitão e soldado não mobilizávelDragões da lndependencia Ramos, do PTB, foi apro- je e para domingo o filme 'Der Vogelhandler. capitão tenente Or$ . . ou convocado, Cr,$ 90:00,e a Banda da PoliciaMi- veda por unanimidade de A Empreza Ruhr anuncia pera os mesmos
6.000,00; primeiro tenen-' aprendiz de marínheíro:litar. votos.

.
días "O Ebrio". '

te Cr$ 5.100,00; segundo Cr$ 60,00.O presidente da Assem- O segundo orador fOI .

bleia concedeu então a o deputado Antenar. Ta- Assoc dos Ex _Combatentes J-.. :--
_

palavra ao sr. Governador vares, que apresentou iden-,
•

do Estado. tica sugestão pera com o
. .

I tí I brando tarn-S. excía. passou então sr. Nereu Ramos, vice-pré- Essa entidade .acaba de gIS a rva em
.

e ler o preambulo da Men- sidenre da Republica, o I receber o seguinte tele- be.m nomes �nto�� �l��-sagem, findando essa lei- que foi aprovado por grama:. reira e Joao p .'

tura com prolongada sal- maioria de votos o que -«Compartilho da� aprovou votos de sauda
va de palma. Dessedocu- tambem se deu' com a homenagens. prestadas des pelos que morreram

menta, que· contem
. 180 moção feita pelo sr. de- aos bravos Expedicioná- nessa mE'moravel bata-

paginas, daremos um re- putado Raul Schaefer, ao rios que sucumbiram em lha.
_

M"nsumo separado. sr. Governador do Estado. defe&!l da Pátria. em Saudaçoes. Artur u er.»

Tocou então a Banda Em seguidél, o deputado Montese. Assembleia. Le-
o Hino, Nacional, findo o Konder Reis apresentou
qualochefe do executivo um projejo de lei, dando
retirou-se, acompanhado a Prefeitura de Itajai

.

um
até a porta pela comissão auxilio de um milhão de
nomeada para

.

recebe-lo cruzeiros, para reparar os
Declarou então o sr. danos causados aquele

presidente, debaixo de ge município na ultima inun
rais aplausos instalada a dação .

s�gunda sessão legisla- O mesmo deputado ain
tiva, proferindo palavras da apresentou uma moção
de saudações as autorida- de simpatia ao povo ita
des e aos representantes liano, fazendo votos para
do povo. que o Partido Cristão,
Durante a sessão foram vença o genio do mal-o

distribuidos aos deputados comunismo-, que contra
e autoridades exemplares aquele disputa as eleições.
da Mensagem.

-x-

Depois dessas solenida
des, 08 deputados, dirigi
ram-se ao Paléjcio do Go
vernador'
Em frente á séde do

governo, uma companhia
dá Policia Militar prestou
as honras de estilo ao le
gislõtivo e, á entrada, fo
ram os parlamentares re

cebidos pelo sr, secretario
e ajudante de ordens do
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• ...::_ '11/4/}/ O ideal para cosinha, lavanderia e lavadeira
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Avisamos aos amado
res deste Esporte que, fo
mos obrigado a adiar
novamente o torneio, cu
ja data do torneio publi
caremos no proxiino nu

merQ.

�tRMENTo
",t\lEfROS

{::

Os recursos "da
UDN Catarinense

ruas centraes solta.ndo

foguêtes e dando vasão
à grande alegria que
lhes ia na alma e no co-

Sob êsse titulo o jor
nal "O Estado" de Flori
anopolis, em sua edição
de 17 do corrente, pu
blicou uma nóta, na pri
meira página, contando
que em sessão de 15 do
cor;ente, Superior Tri
bunal Eleitoral negára
provimento aos recursos

interpóstos pela U.D.N
contra a validade da vo-
t ç-o das 22a 24a 25a ciando o recurso referen-a a ."

It 27a ção de Co26a e 27a seções eleito-' e a sec ,
.

-

ra�s, de Jaraguá do SuL I rupá,. �esol�eu baIxai-o

l Dito jornal chegou a; eIT! dIhge?CI�.
Jaraguá na 5a feira pas- Quer dlze�. o recurs�
sada e incontinenti a contra a valIdade da 27

emissô;a local pas'sou seção AINDA VAE SER

a irradiar a grande nó- JULGADO.
va com destaque e insis- Port�n.t? nada de can-

t
'. tar VItorIaS ante::, doenCla.

, , ,
A consequencia foi tempo ....

que o pacato distrito de
Corupá naquêle dia, so-
freu verdadeira agitação
colombiana originada pe- É facíl fazer boa digesla chegada ali de ele-
mentos de Jaraguá que
ajuntando alguns pesse-
distas, começaram a per- '- , _

correr de automovel as

tão, quando se usa o

Bitter Aguia Puro
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