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i�ia�, a D�l�
eglO�,1 de PolIcIa,t ,de�" < menae; está procu

.,\ t, -:::"��escobrir o para
deiro de ANA PATSCH
que, segundo consta, é
domiciliada em Blume
nau, interior domunicipio.
A referida Senhora e�

migrou para o Brasil em
1908, em companhia de
seus pais Leopoldo e E
mile Patsch. Pede se a

quem souber do para
deiro dessa senhora ou

souber noticias suas co

municar a esta redação
ou a Delegacia Regional
de Policia de Blumenau.

CAIXA POSTAL, 19

JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 23 do Maio de 1948
-_

L NO PEDRI F d d 1919 TELEFONE N.o 39Diretor-Responsavel: PAUl&.�����������u�n�a�o�e�m�������������--"",

- Sta. Catarina - N.1.490ANO XXIX

De FIorianopoIis Manobra para a sucessão a Pessoa
A Procurada

aproximação PTB -Govêrao
to de São Francisco ou a

Rede de Viação Paraná
Santa Catarina, material
esse destinado a usina
de Volta Redonda.
Os engenheiros estive- Aram esta semana em vi

A aproximação do PTB Cid com o sr. Alberto-sita a Florianopolis.
ao governo federal conri- Pasqualini.-x-
nua dando pano pare Outras pontes são lan-Dentro em pouco Join-
mangas. çadas, e rarnbern o liderville terá mais um [or- Em círculos politicos de pessedista na Assembléianal diario. A "Uniã�" foi
responsabilidade, edrníte-se Estadual sr. Oscar Fonvendida a uma editora,
francamente, .

que o sr. toura, e ouvido 'atenciosaformada de element?s Nereu Ramos havia posto mente, noutra importantedeste Estado e_. ?e Sa? a cabeça fora: as dobras conferencia.Paulo, estando �a. em VI-
da saia trabalhista não Para facilitar o "arregeo"agem a !l0va oíícína Oll-
eram bastante amplas pera o ex-ditador Vargas guarde será Impresso. esconder a trama da su- daria uma atitude de dis-

I cessão presidencial. ereto afastamento como
Nesse terreno movediço figura super-partiderla, não

.ern que uns afirmam que embargando a agil movi
o P_TB acabará no acordo, mentação do sr, Salgado
e outros negam terminan- Filho.
temente a hipóte-se _.- só DUAS DIFICULDADESFoi aprovado, em se-· verno Federal, nunca to- existe um ponto fixo, no No que se refere á pos-gunda e ultímadiscussão, mou a iniciativa de pe- qual fincam o pé as espe- sibilidade de vingar o e�o ante-projeto de Regi- dir qualquer auxilio sob ranças do sr. Nereu Ramos, xerto trabalhista na raizmento Internoo qual, em qualquer titulo, ao rete- ne futura sucessão presi- do PSD, aqueles observaseguida foi enviado á Co rido Govêrno; dencial, com p auxilio das I dores viam duas dificulmissão de Legislação e Considerando que a messes "trabalhistas" a da fes a serem vencidas:Justiça para a redação palavra autorizada do Dr. serem oportunamente agi- primeiro, o PTB não quefinal. João Daudt D! Oliveira, tadllf3. ria dar sua adesão gratuí-Já teve inicio, na ses- Presidente da Coníede- A defeza dessa opinião, temente, segundo havlasão de .sexta-Ieíra, a pri- racão Nacional do Co- naquelas rodas de lideres correntes ocultas dentromeira discussão de an- mércío, em discurso pro- políticos, foi baseada nas do proprio PSDte projéto de Código de rido na recepção aos antigas ligações que o O preço do PTB seriamPosturas do municipio. prefeitos fluminenses, pe- PSD suspendeu, nas não os postos cheves d.r me-Na sessão de quínta- la Federação do Cornér- cortou deflnirivamente com cenísmo trabalhista.feira o vereador populís- cio Varejista do Estado o ex-ditador Getulio Var- Quanto ao rnaís foita, Dr. Luiz de Souza, do Rio de Janeiro, pro- gas. lembrado o convite que o Pronto a renunciar o goveF-pediu a palavra e, depois põe, TESTA DE FERRO Partido Social Progressls-de breve justificativa, leu "E necessário voltemos, Segundo adiantaram as ra e a ala governista do

L d b
-

t
e encaminhou á mêsa, os olhos para os nOSSOl; mesmas fontes, estará re- do PSD teriam endereça- nador in en. erg em vir u-após obter o apôio es- irmãos americanos d servado, em toda a hísto- do ao professor Pereiracríto de todos os vereá- norte, mais sábios e maís ria importante papel ao Lira pera visitar São Pau-

rie l'Í.�a questão de lt·mltesdores, a seguinte: experimentados. Nos Es senador Salgado Filho lo. \,II I&.�tados Unidos, cêrca (je ex-ministro do Trabalho UNIÃO
.

"INDICAÇÃO. 50% das arrecadações e "pai dos pobres". Acima, porem dess�s. Telegrama ao Presidente da Republica-Senhor Presidente da nacionaes ficam nos mu- Não teria sido por ace- pequenos obsraculos facil-
• ,

CâmaraMunicipal de Ja nicipios em que são ar- so -que o representante mente transponiveis, paira Agrava-se a Pendencia Minas Geraesraguá 'do Sul. recadadas". gaucho no Senado ernbar- a resistencia udenisra aos
•• S

CONSIDERANDO que CONSIDERANDO que cou pare o Sul. plançs do PSD. ôe es!e Versus Espírito antoo nosso municipio de Ja- ainda lia opinião daqué- No "bate-papo" de São partido pretende levar asraguá do Sul, nos dias 16 la ilustre presonalidade, Borla, as coisas seriam ulumes consequenclas oe 17 do corrente foi, pe- expendída na
. recepção postas em ordem. golpe trabalhista pode esla terceira vez nêste a- acima referida: Entrementes, o sr. Sal- ter certo que encontraráno, vitima de tremenda -

"INÚTIL, porque Iíc- gado Filho não perde va- firme, tentando barrar-lheenxurrada que, como das ticia, será toda a auto- se e passando por Por- os passos; as hostes deduas primeiras vezes, mia politica que. �e. qUi: i to' AI'egre, aproveitou o 1 ° mocratlcas do Partido docausou consideraveis es- zer dar ao m�mCI�I?, SI, de maio e foi logo deítan- do Brigadeiro.tragos nas suas vias de ao lado dos dISpOSItIVOS do falação aos "trabalha- E mais ainda e igual-comunicações e respeti- constitucionaes que a�- dores esquecidos". mente importante: nessevas obras; seguram esta autonomIa Ao mesmo tempo. o di- momento, a UDN terà aoCONSIDERANDO que NÃO SE ALINHAH.bM Iigente representante pro- seu lado tanto o PR, conão é mais possivel con- MEDIDAS QUE PROPICr. cma conciliar divergencias mo o PST, conforme astar com recursos próprios EM ODESENVOLVIMEN- na ftlmilia partidaria, man· IJsegurou o senador Vl[\.para fazer face á recons- TO DE SUAS FONTES tendo demorada conferen- rino Freire.trução e conservação DE RIQUEZAS e quedas estradas, pontes, bo- permitam uma forle e�-.eiros e pontilhões pois truturação de eeon mIa Desconhece o M i'1istro Mar-que as verbas orcamen- comunal";
F' "d Of,"cl"almentetàrias bem como as su- va., Iguelre o

.•
_

I t 'a c d' I ND I C A MOS quep emen ares J once 1-

propaladadas estão gastas e são a Oâmara Municipal de sua
insuficientes, respetiva. Jaraguá do Sul, por in
mente: termedio da Mesa, se di·
CONSIDERANDO que o rija ao Exmo. Snr. Pre

Municipio de Jaraguá do sidente da República so

Sul, rendeu para os có- licitando encarecidamen
fres federaes, só no ano te um auxilio urgente de
de 1947, a importançia Cr$400 000,00 (quatro
total de Cr$ 7.796,000,00 centos mil cruzeiros)
(Sete milbões setecentos destinado a permitir as
e noventa e seismil cru- reconstruções e repara
zeiros I assim compreen- ções das estradas, pon
didos: Correio e Telegra tes, pontilhões e boeíros
fos Cr$ 216000,Ou; Esta- destruidos ou grande
ções Ferroviárias Cr$ .

mwte danificados pela
4.580.00U.00; Coletorias enxurrada que nêste ano, l<'rederico Curt Alberto
Federaes Cr$ pela terceir'a vez, asso- Vasel
3 O 000 00' lou o Municipio Alb"ef'll< U "mz. 00, , ,

Considerando que, até Sala das Sessõe�, 20 Max Thime Junior
hoje, emsuasneeessida de Maio de 19"'8
de1s, o nosso Município
ap(>zar das rendas avul
t�,das fornecida� ao G

Foi exonerado a pedi
do, do cargo de Inpetor
Geral do Trânsito, o sr.

Nuno Gama D Eça, que
Ióí substituido pelo sr.
Teu. Olavo Rech.

x-

Os engenheiros que
proced-em aos estudos da

. Estrada de Ferro Jara
guá do Sul-Imbítuba, tem
seus trabalhos já ultima
dos até Biguaçu.
A estrada destina-se

alem do trafego em ge
ral, o transporte de car
vão até Jaraguá, afim de
ali encaminhal-o ao Por-

INTERESSADO O SR. NEREU RAMOS
- O SR. VITORINO APOIARÁ A UDN

.CAMARA MUNICIPAL

exoneração

Augusto '�rTi
Cal'lof' RutzenI.. • ,

·�Sl1er I '_UlZ p��

\ "q II écl

Luiz de :-'- 'IZ t·

Willy Ge,' fi 1 '

Otl1viano '1 '

O »-

Afim de atender pedi
do do sr. Max Bonhnke,
residente em Masholm

O governador Linden
berg dirigiu um telegram.a
ao presidente da' Repubh
ce apelandp por uma so

lução rapída pera o caso

de limites com Minas Ge
rais, informan do continu
ar tensa a situação em

Barra de São Francisco
onde o governo do Espi
rito Santo mantém eleva
do contigente policial, di
zendo em sua missiva:
"Infelismente, os respon
saveis pela invasão e ocu-

l�a hora do

aperitivo, tome
Um Calice

de

Confusão em torno de
nôvo Ministério

Esta semana os meios ni (PSD), Pereira Lira
políticos foram violen ta- (PSD), etc.
mente abalados por roni- Posteriormente o sr. Pe
troantes "boatos" sobre reira Lira veio a público
uma iminente recomposí tentando por "agua na

ção ministerial. Fontes di fervura". Afirmou que. to
gnes de todo. o crédito dos êsses rumores não
"soi disant' seguramente passavam de uma "infla
tnformadas, provocaram ção de boatos". ôobreexls
manchetes apressadas ás te, porém grande confusão
quals não faltaram inspí- e ninguem se sente real
rados palpites sobre a no- mente capacitado a lançar
va distnbuição dos altos qualquer esclarecimento
postos da imediata con- sobre o assunto, Os pal
fiança do Gal. Dutra. En- pites fervilham de mornen

tre os nomes mais cotados to, pelo que, em alguns
pera o novo ministério, ministérios, o ambiente é
dito de salvação nacional vísívelrnente de "apagar
foram citados os dos srs. das luzes", principalmen
Eurico Souza Leão (PST) te no do trabalho, onde se

pare a pasta do Trabalho, afirma abertamente que o

João Mendes (UDN) pare sr, Morvan se acha de
a da Justiça, Hildebrando malas arrumadas, resigna
de Góes (PSD) pera a damen te á espera do seu

Viação, Alberto� Pasquall- "bilhete azul".

Puro

•

O min!stro Morvan Dias Tudo que sabia sobre o
de Figueiredo, em pales- fato, chegara-lhe ao co
tra mantida com os Jor- nhecimento por intermedionalistas acreditados junto do noticiario dos jornais.
ao seu gabinete, declarou O titular da pasta do

nrrrElfi AGU'Aque nada sabJa oficial- Trabalho exerce as suas I In� � g h I,mente quanto á "onda" atividades com a mesma
veiculada em torno da normalidade dos outros Isua saidd do Ministerio dias. Pela manhã r�cebe Wdo Trabalho. para despactlO os dlreto- ,�,,�;!ii'iIl �

res dos Departamentos
concede as dudiencias de

_

praxe na parte da tarde.
Por outro lado, o pes

soal do gabinele do sr.
Morvan Dias de Figueire
J(l, abordado pela impren·
sa, foi uni:inime em afir
mar nada haver ali ocor

rido, fora das andanças

pação de nosso territorio
não satisfeitos da ação de
desprestigio imposto ao

nosso Estado, á nossa

autonomia e á propria
Federação, vêm criando
desavenças.e Iripu
diam sobre o nosso Estê:l�
do e nossa a·utoridade,
procurando apresentar-nos.
li:omo invasores· e provo
cadores tai ambiente, com
fins de baixa politicagem
conforme noticias veicu
ladas em jornais de Belo
Horizonte e do Rio e pur
estações de radio. Em fa
ce de tais atitudes, peço
a vossencia encarecida
mente se digne mandar
ve·rificar "inloco", por pes
soas de sua confiança, por
meio de um rigoroso in
querito, a quem cabem res

ponsabilidades e ficando
constatado que o Espirito
Santo invadiu, em qual- •

quer tempo, ,o tenltorio de
Minas Gerais, eu renun
ciarei ao cargo para o

qual fui eleito, por me
considerar indigno dele.
Maior prova de que esta
não posso dar a vossen�

t· cia das humilhações ecostumeiras da ro ma.
fi' t t'dD h· I I

so nmentos que emos I oescon eCla qua quer nesta hora como corola-
ato do titular da pasta do rio de tanios outros que,Trabalho que indicasse o por longos anos, nos atin
afastamento dessa Jbtori- gern apenas pelo falo de
dades da quele posto. sermos pequenos"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Primeira Pri1iil d� Hilrril do �ut
Praça nRnoUnRt

Organizacão Comercial e Distri�ui�orß
Caixa Postal 1.014 CURITIBA - PARANÁ

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 qua O presente edital
de primeira praça com o prazo de dez (10)
dias virem, ou dele conhecimento tiverem, ou
interessar possa, que findo êsse prazo, hão d s ser

arrematados por quem mais dér e maior lance ofe
recer, em frente ás portas do Edifício do Forum,
no dia 3 do mêz de Junho próximo vindouro, ás

! dez (10) horas da' manhã os bens penhorados a

Calopreso & .Cia., na ação executiva qUB lhe move

Leopoldo Augusto Gerent e Ricardo Buerger, abai
xo descriminados:-

10) - DOIS ALAMBIQUES, para fabricação
de aguardente, avaliados em cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros). .

Cujos bens constantes do auto de penhora e

auto de avaliação de folhas dos autos da referida
ação executiva, serão levados em hasta pública de
venda ('o arrematação em primeira praça, pelo preço da
avaliação, isto é cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).
Assim serão os referidos bens arrematados por
quem rneis dér e maior lance oferecer, no dia, hera
e lugar acima mencionados podendo os mesmos
serem examinades por quem interesse tiver, na casa

do ex-depositário públíco Snr. João Emmendoer- se
fer, onde se encontram os referidos bens.- E para
que chegue a noticia ao conhecimento de todos, se

passou o presente edital que será afixado ás portas
do Forum, no lugar de costuma e publicado' pelo
Jornal local «Correio do Povo». Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze dias do Caixa Postal, 1.014 CURITIBA - PARANÁ
mez de Maio do ano de mil novecentos e quarenta & I
e oito> Eu. Ney Franco, Escrivão, o subscrevi> venda rnals
(assinado) Ary Pereira Oliveira, Juiz de direito. Muita I fi

A •

t tEstà conforme o original do q e d fé. _

UI a In u�n�la exerce o represen an e na ex-

, '�ou .1 pansec dos negocios de uma Empreza.
Jaraguä do Sul, 13 de maio de 1948. ôrs. Industrlaesi- Confiem as vendas dos seus pro

dutos no Paraná, á Organização Comercial E' Dlstrl.
buidora.
Aceitamos distribuição com exclusividade e taR\bém
compramos produção total o parcial, interessando-nos
produtos ue malharias, máquinas e cereais.

Cartas pare Caixa Postal, 1.014 em Ouritiba.

Snrs. IndLJstriais
-;

A Praia Mais Proxima de
Joinville

Interessemo-nos por representações pare o estado
do Paraná, principalmente de produtos de malharias
tecelagens, máquinas e cereais. Dispomos de hábeis
vendedores. Damos bôas refêrencias.

Correspondência' por obséquio pera Caixa Pos
ai, 1014 em Ouritiba.

,

José Soares Lopes e Vitor Garcia, a
visam aos que compraram terras em Bar
ra do Sul, bem como, aos futuros preten-
dentes de lotes para construção de casas,
que brevemente estará terminada a cons- (moresa 8ul 8rasileira ·�e fletrici�H�e 8. ß.
trução da estrada que ligará Joínvile á ,

mais proxima, mais saudável e mais bela A �mJ?resa Sul Brasileira de Eletrici�ade S. A.

praia de Eanta Oatarina. I torna público que é expressamente proibida a ca-

E'_. - , ça, bem como a entrada nos terrenos de sua pro-
. ..stao aSSIm de parabens nao so �s priedade, sito no Pirai, Bracinho, Río

'

do Julio,
JomvIlenses como tambem todos os habi- Rio Vermelho, Rio Humboldt e São Lourenço, sem
tantes da zona serrana ou do planalto, pois, licença prévia do Coronel Admínístrador.
a praia de Barra do Sul além de apresen
tar inúmeras vantagens, a sua estrada es
tá inteiramente livres de balsas, e a esta

ção ferroviária dista apenas alguns quilo-
metros.

'

Joinville, 25 de Abril de 1948

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

CeI. Graciliano Negreiros
Administrador Federal

Em Jaagruá os enteressados poderão
dirigir ao senhor FAUSTINO RUBINl.

�';;';;�;;""';�';""'�';;;:;;;:�"-r
r

:

��:�::::: S al'liltlO ••
����!�RJ:rn:tnatura. ..f B-A VISAR a redação quan:
do mudar de residencia.
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OI UônizHcão Comercial e Distri�ui�ora

NEY FRANOO

O Escrivão

I Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris,

Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova
�<i>Moveis, Espelhos, Vi�S e vidraças. Corta-se'"

I
Vidros. Molduras_para Quadros qualquer Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 Clinica
.

de OI�os. Ouui�as. nariz. fiaruanta I
Dr. Arnlinio TaV811'eS .

Polesser Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glas serviços clinicas e ctrurctcos do especialidade no

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

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

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

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

----------�----.----------------
&Kühn Rengel
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a iiO!!
PROPRIETARIO II Ali

�a�����-I���._����������.�� E D I T A L II II RuaMare��Deo�ro,N.l� If��
BANCD INOÚSI�J!oE.�02�I��J�.�oEd�',��TAB INA S/A. ii IMPOSTO TERRITORIAL. ' ii s ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO. II S II
---,----... CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6,000.000,00 ::

De ordem do snr. Cole-
.. .. SITO DE LUBRIFICANTES, II T II

DEPENDENCIAS EM: ,RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ���'re��treno nfe�blicodeqU�afo� 1:'::1:::T 1:::1::: COMBUSTIVEL E ACES-
,. ..

�r�:,:;:r.: AGENCIA: Jaraguá do Sul arr-eada-se imposto acima, SQRIOS, LUBRI- 1:1: E 1:1:.Brusque retereute ao 10. semestre do :: :: FICAÇA-O . CAIJGA DE
C d Rua Oel. Emilio Iourdan, 1.15 te exerci

. i::: , ..._

C:��i�has End. Telegrafico "INCa" co�:n�,'���il��f:l��S que não IIO II BATERIAS E CONCERTOS DE iiN 11
Concordia

C 7 fizerem seus pagamentos no !!!! PNEUS. !i H
Cresciuma aixa Postal, 1 O -Telefone, 3 .. ..

.. ..

Curitiba praso, poderão satisfazel-c �.�;::::.:::::::!.J �t::::::::::::�i
Curitibanos MATRIZ: I TA J A í no proximo mez de Junho
florianopolis . Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran- com a multa de 200/0.
Gaspar E d

.

Ibirama ças, descontos, ernpt estimos, tlnanciarnentos mediante cau- xgota os os supra Cita-

I d
.

I d
'

I·
.

d Jas prasos, serão extrardas
n ala ção e titu os comerciais, passes, etc., aceitando DCU-

Ituporanga as competentes certidões de
jaraguá do Sul mentos e valores em 'custodia, mediante taxás modicas

I
dividas para ter lagar a co-

joaçaba I\.bona em C /Correntes os seguintes juros: brança executiva,
L�;���e Disposição, sem avlso, com retiradas livres

Lages pera qualquer importancia ,2°{0 Coletoria Estadual de Ja-
Mafra Com Aviso de 30 dias e retiradas livres raguá do Sul, 3 de Maio
Orleans de Cr$ 1.000,00 5°/'0 de 1948.
Piratuba O

•

PPorto União eposltos opulares, 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%
Rio do Sul- Com Aviso de 100 dlas 5%
S. francisco do Sul
S. Joaquim Prazo Fixo de 6 meses 5%
Taió Com Aviso de 120 días 5 1/2%
Tijucas Praío Fixo de 12 meses 6%
Tubarão .

Urussanga Os juros São pagos ou capitalizados semestralmente
Videira A econom ia é a base da prosperidade ii

Deposite as suas eCt>oomias no

Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.

a""''''='''''',,:,,''''==:::==,=''''',::·:�:,,�::::::�:�::,:;::,:�:'�:�:::�::::":::,::=,",,,,=,b

]j"ERRARIA

I
formado pela faculdade de Medicina da

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

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

----------------.--------�------

ELEODORO BORGES

H CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E Gi\RGANTA, 11
:: moderna e primorosamente instalada do 'n'

II DR. SADALLA AMIN··
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS,' UNICO NOS

g ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»

HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4

_ ....Joinvil.e - gescrivão

I f:-ARA fERiDAS,

IECZEMAS,
i I NF L AM ,Ä, C; Ô E s.1Ir "er IRA<::
I

� \... - L ,. -' I I

·1 f k 'j E I R 1\ 5 J�SPI��t;S. �ç.
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. CORREIO DO POVO Domingo DIA 23-5�48! -

Dia 13 de Junho de Ações
*Mi

1948 O��artam��t�s à�s t�rrelOs � relé�raf�sTraspassam-se ações
de otima industria em
franco progresso, as Correspondencia para a Alemanha
quais tem proporciona- O sr. agente dos Correios e Telegrafos dês-do compensadores díví- .,

d f'dendos. te m?mClplO <l:vIsa aos �nteressa .os que icaram
Mais informações na autonzados mais os segumtes serviços para a Ale

Soe. Grafica Avenida manha:
Ltda. a)-REGISTRADO: sómente cartas e car-

tões postais;
b)-PETIT PAQUET: sempre que seus re

metentes tenham obtido necessário "visto" da
Fiscalização Bâncâria, para a remessa de merca
dorias para o exterior

que constará de barracas, rifas, churrascada. jogos, doces, bebi
das, leilões, tiro ao alvo, tombolas etc. A mesma será abrilhan

tada por um otimo conjunto musical.
Esperando sermos atendidos, desde já agradecemos, pelo

vosso concurso prestado.

Realizar-se-á a tradicional e grandiosa festa em honra ao glorioso
Santo Antonio de Retorcida

A OOMISSÃO

[Jubl! HimDr�
Assembléia Geral Ordinária

Convocacão
,

Por intermedio desta folha e por ordem do
sr. Presidente do Olube Aimoré, convido os sóci
os do Clube para comparecerem á Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se em o día 28 do cor
rente ás 20 horas na séde do mesmo, á Rua Emí
lio Jourdam (junto ao Oine Buhr) para que, de
conformidade com o artigo 25 do Capitulo 111 dos
Estatutos, se trate do seguinte:

10)- Leitura do relatorio da diretoria, dis
cussão do Balanço sócíal etc.

20)_ Eleição da nova diretoria para o exer
cicio de 1948 a 1949., composta de: Presidente,
Vice-Pres., dois Oradores e da Comissão Fiscal.

3°) Outros assuntos de Interesse ao 01ube

Jaraguá do Sul, 15 de maio de 1948.'

ANTONIO ZIMMERMANN
Secretário

fl!lli1 da �ilnlil1imi1
Trindíld�

Realizar-se-á em Alto Jaraguá "Bank
hardt", no dia 2H de Maio proximo a tra
dicional festa da Santissima Trindade.

As 8,30 horas será celebrada Missa.
Haverá: Ohurrascada, Galinha, Strudel,

Doces, Café etc.
A festa será animada por otima mu

sica
A OOMISSÃO

/

( AGÊNCIA MUNICIPAL DE ESTATISTICA

AVISO
Proibo terminantemente

a todas as pessöas de ca

çar em meu terreno sem

minha licença. .

Não me responsabiliso
pelo que possa acontecer
Ribeirão Aurora, 26-4-48

BRUNO PATSCH o remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas r

Irene Pedrí, Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca I araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que compan'ce

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
aiim de se habilitarem par:!

RECOLHIDa HA CINCO ANOS NO PR -

slolo DA POLICIA CENTRAL DO RIO

Na Divisão de Policia
Politica e Social encon
rra- se preso ha cerca de
5 anos, á disposição do
ministro da Justiça, o ci
dadão alemão Julius ôthlef
sen, de 48 anos de idade
casado com a senhora
Luiza Lourenço, de 42
anos, brasileira e pai de
três filhos, também brasi
leiros: Heinz de 12 anos,
Walter de 11 e Gizella,

de 9 anos.

É MECANICO ELeTRO
TECNICO

Julius, antes de ser
detido pela poltele
bandeirante, residia em
um casebre metido no
mato na cidade de Ioin-

_---------: ville e trabalhava como
mecanico elerrotecníco. na
"Usina Elerrica de Breei-

fLUIR D� I06UIIA

casar-se:
Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas

A Agência Municipal de Estatistica de Jera
guá do Sul, para conhecimento de quem Irrteres
sar possa, avisa que: em Edital Publicado no Di
ário Oficial do Estado, em data de 7 do corrente, Uma casa de moradiaa Inspetoria Regional de Estatistica Municipal a-

de material, com otimasbríu as inscrições ás provas de habilitação para instalações e comodída-seleção de candidatos a ingresso nas funções das
Rséries funcionais de "Auxiliar de Escritório" e

des possiveis, sita a ua

"Estatistico Auxiliar, daquela Inspetoria. Mal. Deodoro.. Preço de
ocasião.Serão admitidos ás provas 08 candidatos bra-
Tratar com o proprie-síleíros, de ambos os sexos, que contem, na data

do encerramento das inscrições, a Idade minima tarío a Rua CeI. Proco-
de 20 anos e máxima de 38 anos. pio Gomes, N. 856.

Para melhores esclarecimentos, o candidato
deve procurar a Agência Municipal de Estatisti
ca, anéxa ao Edificio da Prefeitura Municipal.

Jaraguá do Sul, 14 de Maio de 1948.

AM�RICO STAZACK-Agente.

NÄO É ELEMENTO
PERIGOSO

Quanto da estrada do
Brasil na grande guerra,
muito sudíros alemães fo
ram preso enclusive Julius.
Desde logo ficou provado
que não se trarave de e
lemento perigoso á segu-----------
rança nacional.
Todavia como em suaEmpregado resídencia a Policia en-

Edital n 2386, de 14-5-48 Precisa se de um pra I i - contras-se quatro forogra fj-
Marciano Voltolini e co para serviço de blacäo as colhidas em colonia de
Oarmelía Carlini BREITHAU::>T & elA. nudismo na Alemanha e

Ele, brasileiro, solteiro, ficasse ainda esclarecido
lavrador, domiciliado e 'que o mecanico costuma-
residente neste distrito, ��__.< .� va andar em nudez paresi-

. em Retorcida filho de � Fl-<ACOS E. "N,�M,C0",! � dtace em seu proprio do-
Paulo Voitolini e de Mar- �()mtlm:· � micilio, foi o rnesrno por
celina Mathedí Voltolini. -cV!NHO çr<EOSOTADO � isso processado tratando-
Ela, brasileira, solteira,

.. 5 I l.. V e I H A ,. � se de sua expulsão do
lavradora domiciliada e nmpreg.d4 1:&. iWeI.: Brasil.
residente neste distrito

I
T esses DETIDO ATÉ HOJE NA

em Retorcida, filha de � J7:C",. Resfriado. POLICIA CENTRAL
João Carlini e de Maria i Il;-::�;;:I' BronqUite. Em principias de 1943Oarlini. I 111:���l:.!I� Escrofu!ol. Julius e sua tarnlila foram
Edital n. 2387, de 15-5-4R. I �;"�� Convalescenças removidos pera a capital da
Egon Wackernagel e ii vn.ao CREOSOTADO República tendo o mecaní-

Elvira Voltolini � DE SAÚDE. CO sido recolhido ao presi-
Ele, brasileiro, solteiro, dlo da Divisão de Policia

tecelão, domiciliado e Politica á disposição do
residente na cidade de então titular da peste de
Blumenau, filho de Car- tina Müller Gneipel. Justiça, enquanto sua espo-
los Wackernagel e de Edital n. 2389, de 20-548. sa e filhos entregues á mels
Adele Wackernagel. Alfredo Carlos Guílher- ímpresslonenre mlserla e-
RIa, brasileira. solteira, me Behling e Luzzi Roe- ram internades numa colo-

doméstica domiciliada e der. nia de pobres em Iacere-
residente neste distrito,' Ele, brasileiro, solteiro, pegué.
a Estrada Itapocú, filha lavrador. domiciliado e APELO AO MINISTRO,-------- de Angelo Voltolini e de residente neste distrito, OA JUSTiÇAGertrudes Gregolewitz na Ilha da, Figueira, filhoVoltolini. de Guilherme Behlíng e Julius Sthlsfsen, que sern

B oun a acusação que não
Edita,l.n. 2388, d.e 20-5-48. dhlel'nAgU.gusta Greuel e-

seja a de possuir fotogra-Proibo termlnantemen-
te a todas as pessôas de .

Cópla de. �dItal rece- Ela, brasileira. solteira, fias realistas tiradas no

entrarem em meu terre- b�da do O!IcIal d� �e· lavradora domiciliada e rempo que residia no seu

no, sem minha licença. gístro CiVIl d� Joínvile, residenté na Ilha da Fí- pais de origem permaneceu
Não me responsabllíso Artbur Henrique Ge!- gueira filha de OttiJia quase uma existencia en-

pelo que possa aconte- man? Harbs e MarIa Roeder. cerrado enquanto sua fa-
Gnelpel. milia ficou entregue a maisce��trada Itapocusinho Ele, brasileiro, solteiro, E para que chegue ao co- negra necessidade.
açougueiro, domiciliado nhecimento de todos, mandei É O propria Julius que
e residente nesta cidade, passar o presentt: t'dital que por intermedio da impren.
filho de Germano Harbs será publicado pt:la impren- sa faz um apelo ao minis
e de Anna Moser Harbs. �a e em cartório ond" será Ira da justiça no sentido
Ela. brasileira, solteira, atixado dU! anil: I S dias. Si de melhor examinando a

doméstica domiciliada e alguem souber dtO algum im- sua situação, lhe restitua
[·esidente em Joinville, pedimento aCUSê-O para os d liberdade de vez que
filha de Bruno Gneipel [WS legab nenhuma prova existe con-
e de Maria Rosa c. ')\'8- , IRENE PF.DRI,ohe!al tra ele.

Inportação diréta
Cachimbos Italianos

REAL-BRIAR
Tipo 1 á Gr$. 20,00
" 2" ,,25,00
" 3" ,. 30,00

V. S. encontrara na
OASA REAL

Edita] n. 2584, de 14-5-48
OHio Nicolini e Elírie

da Karger
Ele, brasileiro solteiro

comerciário domiciliado
e residente nesta cidade
á rua Quintino Bocaíú-

, va, filho de Eugenio Ni-
colini e de Maria Menel
Nicolini.
Ela, brasileira solteira,

doméstica, domiciliada e

reside-nte nesta cidade,
á rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, filha
de João Karger e de Ana
Karger.
Edital n. 2585, de 14-5-48.
Erwin Dallmann e Ro
salia Mattblas Klein
Ele brasileiro, viúvo,

lavrador, domiciliado e
. residente neste distrito
á Estrada Itapocú-Hansa ------------------...

1 filho dtl Hermann Dal-
----------- Imann e de Wilhelmine

Scbmidt.
Ela, brasileira, VIUva,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
á Estrada Itapocú-Hansa
filha de Julio Matthias e
de Mina Bruch Matthias

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR! ..•

Vende-se
Um terreno com 50

morgos de terra, inclus
sive casa, no lugar Fran
cisco de Paula

Preço de ocasião
Tratar com o snr. PAULO
DOPKE.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEmCAçAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SlfIUS".

BITTER AGUIA
é O grãnde estomacal

da época.
BITTER AGUIA

PURO
é um aperitivo cientifico

AVll§(())
Lustro p. sapatos da

áfamada Marca Marvel
lata grande Cr$.4,00 de
todas as cores na

CABA REAL.Aviso aos senhores
pais que tem os filhos
comilões de .tangerina
que não me responsabí
liso pelo que lhes acon
tecer si continuarem suas
manias.

RUDI BRUNS

Ven.de-se

Operarios
Servel"Jtes ,

Procura.se

-----...---- José M. MUller & Cia.lt�a.

PASTAS ESOOLARES
(Bolsas)

vende-se na Gl'afica
-------.- ii Avenida Ltda.

AGRADECIMENTO

t Profundamente consternados comu
nicamos aos nossos parentes, amigos
e conhecidos o fa1ecimento de nosso

querido esposo, pai, sogro e avô

JULIO TISSI.
Falecido no dia 10 do corrente, com idade

de 78 anos, em Retorcida.
Agradecemos de coração à toda� as pessôas

que auxiliaram e que enviaram condolên
cias, corôas e flores, e acompanharam os
r�stos mortais á sua ultima morada.

RETORCIDA 20-5-48
Vva. ELISA8ETHA TISSI e Familia.

DOMINGOS RECK
JUNIOR

nho".
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Pr�f�itura Mu�iG�al ue Jara�uá �� �ulir��;:D::·, rÕrj;;;;A�;;p;;;1REQUERIMENTOS DESPACHADOS I, I' R G O 'I M • MEDICO I.
12-Rudo!fo Bleich-bras. licença mandar cons- fi.

a
�I Formado pela Faculdade de Medicina da IIIfruir mausoleo na sepultura de Ingburg Bleich, inhu- W •

1'1 Universidade de São Paulo. IIImedo no cemitério municipal desta cidade. Como 'I Q
-

h
'

h t
. l Ex-semi-interno do. �ospi�al das_Clinicas e Santa Casa de

I'"reque�9_Verena Emilia Rau-por s. procurador-Alva- 'I Oa� �� m�lI�r�Õ � mal� Uara �� I J CLlNI;�en�r����a��alu�URGIA :.

rá de Habite-se pera alugar sua casa sito a rua Cél. lIÍ. � III Partos, Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas I�Procopio Gomes. Idem. ui PRODIDTOS DA: olP 1""1 e externas: Pulmões - Coração v Estômago, figado - Rins - III51 Pedro Deolindo de Azevedo-bras. Alvará til. IT � o AI AI

".,
Doenças nervosas, ?ífilis - Doenças venereas - Doenças da UIde Habite-se de sua casa sito a rua Domingos R. W ll]ffiW1l]§trn21 wt C21liC21M(())§ • 1"'1' pele

em geral., Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos.

1-'da Nova nesta cidade. Idem. I. �
o'

..

ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.
, 32_:_�dica Dorotéa Mulle� Hermann-bras-Alva- Bi G(())§Clffi Inaäos §o Ao · III CONSULTAS DAS 8 AS 12 E DAS 2 AS,6 HORAS AI"r� de habire �e em sua ca�a SIto a rua CeI. Proco-

k �CAIXA POSTAL, 11

.�:l:
RUA NARECHAL DEODORO, 507 - JARAGUA DO SUL.

, 1'1pIO Gomes n. M8! nesta clda�e. I?em., JARAGUA DO SUL· S. Catarin a III AS 2AS, 4As E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM JARAGUA
..

55-MartIm Pinrer-bres. Vlsroria eJAlvara de Ha-

1'1'1' DO SUL NO PERIODO DA NANHÃ; A TARDE DAS 4 AS i�blie-se pare ocup�r s, casa recem-rermlneda a rua '��������. . .. 7 HORAS EN NEREU RANOS.
'

�ICabo Harry Hadltch. Idem.
'1"1' R idê '. R E' .

P �
�

519 'Iii52 _ Walter Herrel-bras. Alvará de Hab�e·se, de! ." ,esl encra: ua ptracro essoe
. ::�:�aCi����.Sil�e�. rua Mal. Deodoro da Fonseca, nes-:

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A I I�I::��':"�'::_" ""'���'�IAT.�=:J65 � Guilherme Pradí-bras-Vlsrorie e Alvará de

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
;';,.......1';;;;;;;;;1·_";;;;;;;;;', ·,;;;;;;;;;,,!!i!!!!';;;I_,;=-:;,,_.IEI!I!iII;;;;;;;;;;;;,._,

Habite-se para ocupar sua casa recern-consrrulde,
sito a rua Mal. Deodoro. Idem.

54-Arnoldo L. ôchmidr bres-Alveré de Habi- Vermitugo suave e de pronto OOOOOOoooo�oooooonoo�oooooooooo��OO ire.se em sua casa, sito a rua Mal. Deodoro n. 518, efeito Dispensa purgante e dieta! 00 Adolf Herrn. Schultze 00nesta cidade. Idem. SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- 00 �56-Arnoldo L. ôchmídi -brea-Alveré de Habí- ME o n. 1, 2, '3 e 4
, 00

' MARCENARIA EM GERAL 00ré-se em sua casa, sito a rua Mal. Deodoro n. 587, Proteja a saúde de seus filhos (' a sua própria! � m:lnesta cidade. Idem. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da m:s
ôõ=-Peulo Papp-bras.-Alvará de Habtre-sc pare temedios 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00alugar sua casa sito a rua Rio Branco, nesta cidade. Compre hoje mesmo urna l.OMBRIGUEIRA 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos �Idem.

.
l'rIINANCURA para o SfU tilhinho. 00 de MOb�lias, especialmente para escritório. 0066-Aleixo Dallagiustina-bres -Alvaré de Habí- E um produto des Laboratortos Minancora 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00re-se em sua casa, sito a rua Elisa Stein, nesta ci- J O I N V I L L li � Dormitarias, Salas de Jantar 00dade. Idem.

�� Cópas, Escritor] JS, Moveis rusticos e outros. s:z?68-Comercio e Industrla H. Jordan S.A.-Vis C1J:5 zesroria e Hablre-se pare ocupar seu prédio recern-cons- 00 MOVEI'; AVULSOS COMO: 00trido, sito a 'rua Mal. Deodoro. Idem. M I LH 0- ES 00 Cadeiras
0070-Leopoldo Jansen-bras.-Alvará de

-

Habite-' O �
Poltronas tixas e giratorias �se ern sua casa, sito a rua Elisa Stein, nesta ci da- = � Mesinhas de centro e para radio 2:;'6';'S

DE PESSOAS TÊM USADO COM :o """'I 100 E entre muitos antros. a 00de. I��m. 3ermano Pavanello bres.-Alvaré de Habite- BOM RESULTADO O POPULAR Cl •
I � Caixa Registradora marca "RECORD" 00se pera alugar uma casa, sito nos fundos de sua DEPURATIVO 3: ! 00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00casa comercial a rua Mal. Deodoro. Idem. � > 00 indo as Caixas Registradoras de 00Ib8-Edica Dororéa Muller Hermann bres.-Al- E liX IR 914 � ...., � elevado custo.-,------ -

�vará de Habtre-sc em sua casa, sito a rua l :el. Pro- 5" »...c 2:;'6';'S Toda a l'tlercadOl'ia á pronta Entrega zes
copio Gomes, nesta cidade. Idem. A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO • 5. 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00139-Vva. Eva R. Buck bres.-Alvaré de Habi- � ! � OOcib������gbuw�����,ª���OOse em sua casa, sito a rua CeI. 'Procoplo Gomes, O Figado, o Baço, o Coração, o g_ "iii' _ 2:;'6';'S2:;'6';'S��2:;'6';'S�m:sm:sc.&U2:;'6';'Sm:s�m:s2:;'6';'S�(;;6:S�2:::6::í�OOnesta cidade. Idem. Estam.go, os Pulmões, a Pele s; m tt>

143-paulino Natal Bonin-bras. por s. procura-
Produz Dores nos Ossos, Reuma. o» c::.

dor Oswaldo ßuch-Alvaré de Habire-se pera sua ca-
tismo. C�gu.lra, Queda do Cabe- o. � ("t) �...Gi'l.....�.....a,t........,Q;, erl"t....a.'!l!;�i.sa, sito a rua CeI. Procopio Gomes. Idem.

- lo An�:��;lt::o�::ico � ; (JJ l���f�M' �Uf I�S"f�"C ß�R"p�l"n1"''llißR I fi
320-Bernado Grubbe-bras. licença construir o W fß ß H I í' ß O Omuro alvenaria tijolos no alinhamento de sua pro-

etome o popular depurativo � O �. li
priedade a rua Preso Epitacio. Idem. 1G' L IX IR 91 A. (") "" W DE525-Germano Pavanelo-bras. - Alvará de Habi- E..r ." F" .,_

%I,', GUI'lher'me A. G. Gaodke & FI'lhos, �I�.,te-se para alugar parte de sua casa, sita a rua Mal. 1
Inofensivo- ao or,anlsmo. Agrada. CJl a. BP Q'DlDeodoro da Fonseca, nesta cidade, Idem. I val como um licôr. Aprovado co· ti �

,
529-Cecilia Brito-bras. transf. imp. uma cas,a mo auxiliar no tratamento da SI- c.n tti._ Rua Marechal Deodoro Fundose terreno, sito a rua Muller, adquirido de José Tei- FItIS o REUMATISMO da mes,

'Dl Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss Ixeira Filho, em Corupá. Idem. ma origem, pelo D. N. S. P.
ti. tiÄ�b:;:fO�a��:p�:��'N�:�- b����;� n�fdq���d�erd�

,""""�=õ"",=:,;.;:""'",:,':=':,,,;,,,",,,,=,:::,,7."'''''""'''=,',===
I , �r�ilg�;:S�!�:::

os e si rn pies

.1
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··�···��/:����·�·� R.- g�:��: �c�o�mgl.�d�a �e��Una�r:d�aaIIOeU�aOslleiros 1.-com o que dispõe olArt. 11 do Decreto lei _de 16111-42"
ül Guarda C> Y 'Ia partir de l' de Janeiro do ano em curso. Deferido. CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS' Bufes e penriadeiras ,Baixee�e o Decreto, nomeando-o para o cargo ue •

Cadeiras-Mochos-Camiseirost E I d
- ""1" d 10 d ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, Enspe or sco ar, pa rao 1'1 d contaI' e e mm

ti. Camas-Taboas de lavar roupa di.Iço do corrente ano, percebendo 05 vencimentos con- DOENÇAS DA PÉLK
ül ·IPsignados em Lei.
1L���deef'é���:à'ei'@;j'�532--Pedro Cordeiro-bras. licença negociar arri-

- Eletricidade Médica - ""'�""'''CI "CI i'....--._,-
bulante com doces. Idem. Indu'totermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio353-Vitor Rassweiler-bras. transf. imp. sobre Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhobicicleta, vendida a Hilberto Rassweiler. Idem.

_ R A lOS X-534-Alfredo Uber-bras. fransf. ir:np. sobre um Diretor IUédico do Bospitnl "São José"automovel, adqUirido de Teodoro ZangheJini. Idem. ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA555-AI fonso Stenger'bras. transt. i Inp. sobre
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::b icicleta adq u i rida de Arnu G lasen app. Como requer. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

356-Sebastião WaIdr!ch bras. Baixa. imp. so
bre bicicleta, vendida pard fora do municipio. Idem.

357 -Noemia Gomes bras. baixa imp. sobre
bicicleta vendida para fora do municipio. Idem.

M8-Adão Witkowsky bras. TransL imp. _.terre-
no sito a estrada Martins, vendido para Vitor Witko'
wsky. Idem.

359-Vitorio G lowatzky bras. trailsf imp. so
bre biciclefa, vendida paro Alfredo Klug. Idem

540-Hildegard Kelbert, por s. procurador transf.
imp. sobre um caminhão de passageiros, adquirido
de Arthur Gunther e LeopOldo Karsten. Idem.

M2-Bruno Mahnke bras. transf, imp. automo,
vel aluguel, vendido para Eduardo Machado Olivei
ra. Idem'

345-Arnaldo OUo Schulz bras. transf. imp. so
bre um terreno edificado com uma casa velha de
enchamel, sito nesta cidade, vendido para ,Schulz
Irmãos Ltda. Idem.

544-João Planinschek bras. transf. imp. sobre
um carro de caldo de cana vendido para Henrique
Lopes. Idem.

345-Eugenio José da Silva bras. transf. imp.
sobre bicicleta, adquirida de Emilio Silva Idem de

546-Ehmke Irmãos firma brasileira!tran"f. imp.
sobre terreno, silO a estrada Jaraguá Alio, vendido a I

Dr. Renato lMalter
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
Com cursos de aperfeiçoamento no H

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenbs Aires. !!
Doenças de Senhoras - Partos - Clinica �l
Geral de Adultos e Crianças. H

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !1
TELEfONE N. 3 11

Jaraguá do Sill - Stn. Untal'ina li

OrUHnizHCÕO Comerciol e Distri�uidorH
Caixa Postal, 1014 CURITIBA - PARANÁ

Compre tlldo em sua cidade

�lli,IIIF=:r�r':5='= (S��i���'l'
... ...,.U � Maleitas, Tremedeira:::
III -CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III
iii "Capsulas Antisesonicas i!1
III M inancora" III
III Em Todas as Boas Farmacias III
IIIÉ um produto dos Laboratorios MINANC0RAm
III '-.loinvill., - Sta. Catarina-' III
'�;;!!!!Ii!:=:!=;;=!;=;l�!i=i!=i;=;!=;=!!=;im

Atendemos qualquer pedido do interior, encar

regando- nos de efetuar compras nos estados do Pa
raná e São Paulo e Distrito Federal, de qualquer
artigo de sua necessidade, que nã.:> encontre onde
mora. Responderemos com o máximo prazer á qual
quer consulta.

Cartas para Caixa Postal, 185 em Joinville ou

Caixa Postal, 1014 em Curitiba.

Francisco Holler. Idem.
347 -Francisco Holler bras transt imp. terreno

sito a eSirdda Garibaldi, vendido a Ehmke Irmãos.
Idem.

Sl''(' ('tanO da Pr. fpitura Municipal de Jaraguá
SilL III 19 d(-' 1\1 II'ÇO df-' 1948

M,\;,\OEL LUIZ DA SILVA
Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



23-5-48 -

���F�i���1.����i
·· ....�··�..

·�···
..
·
..
·
..
·
..��··· ..

·T�;-��
EDITAL Ht!bldül1 � �

abre o apetite e
. _ �

!"'!"!"!!"'!"!"!'!!""!!!!"'!"!"!!"'!"!"!!"'!"!"!!!!!!_� � favorece a dll�estao �

,I. Boss Ltda·
..
ll �::::;:�
� Vende-se na Grafica:..;..··*··----·/�:.:... •....··:·�··.:.:�
Avenida Ltda.

rreteítura MfillIDlnCllID21li die Jaraeuä �«)) §lillli
Balancete da RECEITA1!R(JAlt'ENTARU, refeente oa mês de 1\lar�o de 1948

Codigo ,I TIfrULOS, A R R�E C A D A C Ã O

Geral
I DO MES I TOT A L

RECEITA;ORDINARIA
TRHjUTARIA

;I) Impostos ,..

IMPOSTO TERRITor ,UAL
IMPOSTO PREDIAL"

Imposto sobre In/, .dustrias e Profissões
"

Impostu de Lice!�çaImposto sobre �\xploração Agrícola e Industrial
Imposto, sobre' Jogos e Diversões

b) Taxas j
Taxas de Expe diente
Taxas e Custal'e Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Fisoalização e Serviços Diversos
Taxa de LimI):Jeza Publica

� PATRIMONIAL
201.0 Renda Imobil iaria
2.02.0 Renda de Ca�itaes

RIIßCEITAS DIVERSAS

4. T 2.0 ' Receita de CJemitérios
4.13.0 Quota previsjta no Art. 15, § 2. da Constituição

Federal (qliombustivel e Lubrificantes)
4.14.0 Quota prevlj;ta no Art. 15. § 4, da Constituição

l-ederal (InflpoSto sobre a Renda)
REC'�EITA EXTRAORDINARIA

Cobrança dlia Divida Ativa
Multas �
Eventuais i,

0.11.1
0.12.1
0"7.)
0.r8,3
0.25.2
027.3

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que,
durante o corrente
mês de Maio, arre

cadação na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul t' na

Intendencia de Co
rupá, o imposto da
Taxa de Fiscalização e

Serviços Diversos (Ilumi
nação Pública).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre a referida im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Munici
de .laraguä doSul.5
de Maio de 1948,

F. VOSGERAU
Tesoureiro

151.947,10
7.845,20

152.960,60
196.321,90

105,00 878,50

1.+ 1.4
1.22·4
1.23.4
1.24-1

�f'�,oo
347,60
70,00

960,00
998,10
110,00

750,00750,00

1.245,00 1.819,50

612.0
6.21.0
6.2).0

453,30
651,70

3.448.00

," 2.261,20,

1.470,90
3.573,50

362.104,20
32.016.00

,

394.12020

SOMA cn.s
��aldo dispon ivel do Exercicio de 1947'
,

167.220,90

a que dispõe de maior sortimen-

���.......

���.��1
to na p�aça e oferece ,seus arti- Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

�i�1
������ gas a preços vantajosos, - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua . lndutoterrnia - Bisturi-eletrico . Electra-cauterização
B Inca Popular e ,Ägrícola ���I! - Raios Inira-vermelhos e azuis.

Do��edO ��ai - M�rlz BLUMENAU i-��������������--��--����������-

�
:ragUá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

� Emprêsa Sul Brasileira de Eleticidade S. A.

�
í ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

t Matriz: .JOINVILLE
Deposilo� com juros- ci, disposição-(sem limite) retirada livre DO/o
A dispol)i�ãO conta especial:(s/Iimite).Deposito inicial e-s 100.000,00 { (Sob Adrninistração do Governo Federal)

{ com retiradas semaners sem aviso até e-s 20.000,00 . , .. 6% � 1J�mA a leSla I>ISW:HIfWA IRIISUI1!HA'
-

!<!>é�
Dep .. lniciel Cr.$50.000,00 cjretlradas sern s/aviso e-s 20.000,00 5% {{ fJlalHllfiMGS nEM EIWe®UII �Deposl�os com aVlso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas ��
m/av\so prévio de DO dias 5'/.; 60 dies 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dies 7'/. ! Uma lir.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

De�. It prazo .fixo-Por 6 meses 61/2' l : Por 12 meses 7';. Deverá ser dado o � rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

{ eviso previo de 2 meses pera retirada, quando findar o prazo do deposito. {
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

� Dep. populareS-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reri- �
I

220 Volts, 50 ciclos,

�
radíjs semanais serr evlso até e-s 1.000,00 5/12'f. � IiPa!t!i�Il�1 81 �JlII8n�ieDep.) limitados-(Limife até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com \.
rettredas de 5.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2'/. @ BQMBAS para uso domestico e fins industriais : Marca HAUPT, rotativas

{ Dep: Especiais-(limite até Cr$ 100.000,00). Dep. inic.ial cr$ 50.000,00 com

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

� relíredes sern aviso até 5.000,00 cruzeíros semanais.. ... 7'/. � com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GH?

� I {
- servindo até 50 metros de profundidade.

'

} �:�':�:'dse���f�;���o���,;����;��od:::;����o�!a�.i.e:,':�'!�Pe���!��: 4 • Artn (QjtfJ)§ IE�etnces 1R)21ra (()) Rar
�

:N[ANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ

ri
& JtY

Sortimento completo, e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOB,QS, de
; Serviço aten�ioso e rápido ARANDELAS.
�����@l���-"����®@l MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

I �������������@®@� força de gualquer capacidade.
! -A'nossa SEÇÃO DE INSTALAÇO ES atenderá com presteza a Il.ualquer

pedido de instalação de luz e força.

"

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 7 de Abril de 1948 Lure seus males e poupe seu

1
bom dinheiro comprando na

EDGAR PIAZ
..ERA, Contador Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito FARMACIA NOVA

de ROBERTO M. HORST

SA��N���OL I ��om�aILrra,
OITO Et.EMENTOS TÔNICOS:

ARSENIATO. VANADATO,
FÓSFORO, CALCIO} ETC

Escrituração Mercan
tíl « Contabilidade -

TÔNICO DO CÉREBRO
TÔNICO DOS MÚSCULOS

Registo de Firmas -

Deíezas Fiscais·
Contratos - Naturali

seções - Cobranças-
,

Serviços Comerciais
em 'geral.Os Pálidos OepauP(jrados� Esgo

tados, Anêmlcos, Mias que criam

Magros, Crianças raquíticas re·

ceberão a tonificação geral do'" Seguros
, �'YPIRANGA".

or€;anismo com o

SAN fi U ENO L· FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES -"- AUTO
MOVEIS.

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e.SA 81 SAlDE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

----�����----------------------�--�--�----------------------------�-------,--------------�------------------------

Jr---------------------
I CASA· TO BI AS _ DE )lERI aM�Gllgt> W�lBl.1

___... II ,...:!J.!!A,!;R�A�G�U�Á�D�0:..2S�U,!;L:..::;..!R�ua�M�.��l�. .!;;D�e�oLd a Fonseca, 368 - SANTA CATARINA
O

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira liqualidade, assim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins IIRiscadões, Cretones, Aigorlão, Toalhas; Chapéus de Sol e de Cabeça, tiTricolines, panos pare cortinas, Zefires, Voals Chitas, Opalas, Fustões. nCamisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos ; outros It
artigos, os quais, está vendendo pelos ltlENOIlES PIn;Qi\ DA PUA(Jl. n
Visiten-na sem compromisso, e eertítlquem.se dos preços e da qualidade de seus Artigos. n

,I O..� I am.._I1 .- --��.__�-_fi i'$.. i.WNA..d� i$artmli..mRM BmI..aa

. I

Dieser Vert'aufsladen hat, ständig Ar-tikel ("rster Qualitre] auf
Lager, wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusore, Waschstoffe, Riskaden, Creto
ne, Algodão, Handtücher, Schirme, Hüte, 'I'ricollne, Vorhangstoffe,
Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fustons, Hemden, Grawaten, Strümnte,
Fertige Anzüge, Mamtel, sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU äUSSERS'l'
NIEDRIGEN PREISE VERKAUFT WERDEN.

Besucht diesen bestehenden verkautsladen] Ohne verpflichtul!g ihrerseits, um

sich dia Artikeln und Preisen zu überzeugen.

I
J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



')0 Presidente da Re.'

1-�nblica visitaráGoiaz
I o presidente Eurico

� /utra, segundo estamos
H1ed�formados, pretende visi
té.âul�r o Estado de Golaz
ai

e inda este mês, a convi-

"I:' te\ do governador Ieronl-

L"esta do Espirito San- Locais Preso um Deputado em Alagoas m(�R') Coimbra Bueno.

C B ANIVERSÁRIOS -r�sr--- _

to no '. A. aependí Dia 19 festejou seu na-

talício o snr. Ary Fruet, O .deputado Nilton Pi-I Manuel Valente, que se retot� jrnava a Florianópolis,
proprlerario do

.

Rex Ho- mental, telegrafou ao Con- entenderam com o secre- d� ��I�ua viagem a Buenos

Conforme Iôra ampla já falecido e sôbre cujo tel desta cidade. greso Federal, cornuní- rario do Interior, que a Alre� 63• viajando em ônibus.

mente divulgado teve peito, na festa do tiro
- Dia 20 a senhora cando haver sido preso custo, aliás, conseguiu re- Ve) l,if;cou-se gréve de

Iugar no domingo passa de 1941, tívéra a honr� Herta G. Frenzel, esposa pelo delegado de Policia laxer sua prisão. sastre D
com êsse veiculo

do a tradicional festa do de colocar uma medalha do snr. Ruy Frenzel. d� Mangua�a, capitão Fer- O sr. Nilton Pim�n�el entre � )anto Antônio e Tor:
Espírito �anto. na C, A· pedindo então aos pre: - Dia 18 o snr, Fe- rerra e obrigado, sob er- acentua que a sua pnsao res, n9D1!) Estado do Rio

Baependí. . sentes como homenagem llppe Frenzel. ma, a assinar um doeu- criou em Manguaba uma Grand, k do Sul ocesionan-

.

A exe�plo do q_ue fa- aos atiradores já mórtos,
- Fazem anos hoje a rnento desprimoroso pera situação grave pois os do a )��órte daquel.a ilustre

zra a antiga SOCIedade um minuto de silêncio. menina Alverita Krelling a sua dignidade. operarias, indignados, que- dama c;�atarinense:
de Atiradores, a sua su- Em seguida teve inicio reside�te em �orupá; e Acrescenta que foi solto riam asselrar a prisão pa- Seu q • :adáver foi imedia-

cessôra. a C. A. Baepen a disputa do melhor tiro o.m�mno �rauho Bruhns; graças á intervenção dos ra liberta-lo.' ta!",ent�1 rrensporrado pare

di, procedeu ao concur- que se prolongou por to- .S�lvmo Píazera, comer- deputados João Teixeira e P<;lrto Wlegre, sendo reco-

80 de tiro ao alvo, entre do o dia dando intenso cíante nesta praça, e
lhido a

J Beneficência Por-

os aficionados daquêle movimento á séde Ingeburg filha do snr. tuguesa�1
espôrte, afim de escolher Ás 12 horas nuiu am- Alvino Hadlich. Morreu, num desastre de oníbus, a sra. yiaja\ 'am no mesmo

O Reí do Tiro para 1.948. biente de fran'ca cama-
- Amanhã o snr. vel�ulo 190 sr. Fernando d'

As 10 horas da manbã radagem e cordialidade, Fr�ncisco Pedroni, e Carmen Linhares Colônia �vlla e '; sua expôsa, que

numerosos atiradores, foi servido um lauto al- Frída Mey, esposa do ========:=====----
ficarem )1, geiramente feri-

constituindo estensa fila môço para cêrca de 50 sr, Le�poldoMey.· IdOS. . d

de automoveis, dirígíram- atiradores
- DIa 25 as snras. Lamentável ocorrencia, cuja noticia correu célere Segund \0 apuramos o

se á residencia do últí- A' noite' houve grande Delaudina Soares v�úva consternou profundamente' pelo Estado causen

Icorpo
da

" lexma. sra. d.

mo Rei do I'íro oe 1.941, baile social, animado pe-
do saudoso Martinho eeocledade cararinense, do geral senrimento de pe- C�rmen L1Pirhare5 Colônia

ISr. João EmmendoerIer, lo Jazz Elite Interrom- Soares e Da. Helena zar. fOI trensh �dado pera a.

o qual prodigalizou farta pendo-se as 'dansas ás Müller esposa do snr.
A exma. sra. d, Carmen Icapital, OI lde se efetuou

e fina mêsa de bebidas 22 boras para a procla- João O: Müller. Casamento Linhdres Colônia, seu sepulta imento.

aos que, como verdadeí- mação dos novos Rei e
- _D�a 27 passa a d�!a :-----

ea guarda de honra, ví- cavaleiros' natalícia do Jovem CIllO Realizou-se civil e re-

tnham, na Iórma da tradi- Pelo Pr�sidente, sr. AI- Nicolini: auxiliar da A Iígíosamente, sábado 15 ASSALTO SENSAC·I.;_ONALção, buscal-o para séde íredo Krause, foi procla- Comer?Ial C)Ltda. .

do corrente, nesta cida-
social afim de dar inicio mado Rei do Tiro de

- DIa _8 o menmo de, o enlace matrimonial
aos tiros. 1948 o sr. Mario Nicolini Adolfo Mahfud; Germano da gentil senhorita Ma- ,�
Com João Emmendoer- que sob intensa salva de d?s Santos,.profe�sor em r!a Divina de Carvalbo, O maior assalto na policia e da' � aeronautica

ler no primeiro auto, palmas veio receber. do RIO da. Luz e OzIlda Te- Iílha do Dr. Artur Urano historia de Sião realízou-: siamesa e t�rmados de

juntamente com os t: e sr. João Emmendoerrer reza, filha do soro Wal- de Carval�o e de sua I se ha dias na capital, metralbadora:"'g detiveram
. 2' cav�leiros de 1941, a faixa simbólica. demar .Ra-? .

exma, esposa D. Conces- Bangkok, com detalhes o transporte �amarraram
srs, GUIlherme Spengler Em seguida foram cha-

- DI.a .:.9 o. snr. LUIZ sa Moreíra de Carva�bo de verdadeiros romance os guardas e rt:ugiam com

e Augusto Bartel. poz- mados os t e 2' cavaleí- Satler, lJ�.dustrIal em Bar- com o sr. Harry Erich policial. Trata-se de trino toda a pressa.€Mais tarde
se a caravana rumo ao ros, srs,MaxHiendlmayer ra do RIO Cerro. Krause, tuncíonãrío da ta e oito caixas cheia de a policia en�eontrou o

Baependí dando, antes, e Carlos Hass que, igual- CASAMENTOS I Iírma Olsen & Irmã?, ouro, :g_ue tinham chega- caminhão, e tr�es das 38
uma vólta pelo centro da mente,. receberam as Ontem na sala das au- desta, praça, .

do por via aerea da In- caixas.
cidade. suas faIxas.

.
diencias realisaram-se os Apos as ceremOnIas o.s dia e estavam sob a

------ Jl _

Ao entrarem o Rei e Tant? o Re� como o.s seguintes casamentos: nubentes. � �eus conVI- guarda da Alfandega Si- Vistas da cidade
seus cavaleiros na séde cavaleIros, alem das fal- Avelino Pedri, com a dad_os dlr�gIram-se. ao ame8a, enquanto espe- Vende-se na Grafica
iocial tivéram de passar xas, receberam as me- gentil srta. Annhesi Sa- Salao Buhr o�de fOI s�r- ravam o avião que devi- Avenida Ltda. \

entre duab filas de asso- dalbas correspondentes, tIer' Brvino Treve com a
vido o b�nquete nupCIal. a leva-las para Macau. -

---

ciados que os saudaram Finda �ssa cerimonia srt�. Imgart Dallmann; «COI:relO do �ovo» Á noite, quando o ouro r__...____..

�lcom estrondosa salva de prossegUIram as dansas Arnoldo Oesterreicb cumprImenta o novel ca- era levado em caminhão � ��sn�� ��;::�:� d�oe ePsteos=palmas até. alta m�drugada. em com a srta. Erna Reinke; sal. augur�:�do-Ihe as
para o aeroporto, vinte

� mago, usandoNa cancha do tiro o m�IO a _maIOr alegrIa e Hugo Siewert com a srta. maIOres felICIdades. e cinco homens enver-

Sr. João EmmendoerIer ammaçao H'l d '1 Bitter Aguja Tluro
usou d'a pal'avra e, bas-

.

.
I da Ida Anna Schwarz. gan o o um orme da �............,.. _....

l:'

Pelo que nos fOI dado OBITOS

.

A,o.............-

tante comovido, agrade- ver e observar no decur- No cartório do registoceú as demonstrações de so da festa a que se re
,

-

civil foram inscritos os
carinho e sim patia que fere esta�eportagem, tu- seguintes obitos: Augus-the foram feitas como do f3;z. crer que vae re- ta Gonçalves, com 42 a
Rei do tiro de 1941. adqUIrI�, no futuro, cada

DOS de idade era casa-
Seguiu se com- a pala- vez ma�s o e�p�endor da com o sr.' Marcos A

vra o orador do Baepen das �ntIgas festIVIdades nacleto. residia em Mor
di, Dr. Luiz de Souza, de TIfO !;lo alvo.

ro da Bôa Vista; Jutio
Que, falando sôbre aqué- Cumprlm�ntamos f .

c. Tissi, casado, com 78
ta tradicional festividade, A. Baependl p�]o exIt? anos de idade, natural
terminou invocando a fi- alcançado dOffimgo últI- da Italia residia em Re
gura do atirador Bartei, mo. torcida;

,

Ricardo Ram-
thum, casado com 69 a

nos de idade, natural de
BlmT.dnau, era casado
com Luiza Krueger; Ali
dia Maia, filba de Luiz
Procopio Maia e de Ma
ria Damasio.

PARQUE DE DIVERSOES
Em breve estará em

nossa cidade, o Filadel
fia Parque Teatro, que
traz atraentes aparelhos
de diversões públicos.
Entre os inumeroso di

vertimentos que o mes

mo ofecerá ao público
estão a roda gigante,
dangier, auto pista infan
til e balanças venesianas.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI

N°. 1.490ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL Domingo 23 de Maio de 1948

'.

�,ent8�o terrorista ó P"efeitura �e Manóus
Ha 'poucos dias foi en- no sentido d� desvendar

contrada uma bombõ de a autoria do atentado que
dinamite, com 20 centime· por poucos minutos não
Iras de comprimento, tu- destruiu o secular edificio
bular, com espoleta e es- Pelo que tudo demons�
t(',9im, ao lado do edifício tra, trata-se de um aTenta·
da Prefeitura Municipal de do terrorista pois que não
Manáus junto a um por- existem outros meios de
tão que dá acesso a ofi- encarar o caso.

cina de reparos na rua A população está calma
Bernardo Ramos.

I
e a policia desenv, lv� in-

A policia esta desenvol- tensa vigilancia.
.

vendo grande atividade

Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

SANTA CATARINA -

Júlio Tissi

�������� )iMl5�5iJRV�
Faleceu em Retorcida,

com a idade de 78 anosj
sendo sepultado no ce

mitério lucal com gran
de acompanhamento, o

sr. Júlio Tissi, lavrador.
O extinto era natural

da Italia donde muito
mõço ainda veio para
o:Brasil onde passou a

viver uma vida de ho
nestidade e de trabalbo
que é todo o orgulbo
dos seus descendentes.
Deixou viuva D. Eliza

beta Nardi Tissi e os se

guintes filhos: José, Va
lentim, Moisés, Henrique,
Liberato, João, Margari
da, Islanda, Vitoria, Ro
sa, Maria e Otaviano
Tissi. êste último Verea
dor da UD.N. á nossa

Câ!Dara Municipal.
A familia enlutada o

«Correio do Povo» apre
senta suas condolencias.
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o ideal para eCH�inha, lavanderia e lavadeira
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