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ANO' XXIX - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 21 de Novmebro de 1948 Sta. Oatarina - N. 1.517
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rUa da Reunião Ordinaria CasuHIi�a�e trágico

Titulos Declaratorios
Ylmar Correa lOs milagres de uma menina

florianopolis, 15 (Ag. Nac.)
- Foram altamente ex

pressívas as homenagens
prestadas ao Deputado
Ylmar Correia pelo trans
curso do seu aniversá
rio no pretérito dia 12.
Alêm de valioso mimo
oferecido pelos seus amí
gos da Legião Brasileira
de Assísteneía e Centro de
Puericultura Beatriz Ra
mos, rec-e-beu uma Comis
são vinda expressamen
te de Itajai integrada por
médicos entre os quaes
os Drs. Bahia e Libera
to que entregaram lhe
formósa corbeille ,de flô-

res naturaes com signifi
cativa dedicatória. Vá
rias escólas estivéram
incorporadas na sua re

sidência levando flôres
entre as quaes as cri
anças do Asilo de Orfans
e Escola dos Bareíros,
Até altas horas a resi
dencia do aniversariante
esteve repleta de amigos
vendo-se entre os pre
sentes Secretários de
Estado, Alto Magistrados,
Prefeito, Deputados, Jor
nalistas, etc.
Todos foram recebidos

com cativante requintes
de fidalguia.

Anuncia-se de Buenos
Aires-que parece ter-se
reproduzído em um P('
voado da provincia de
Entre Rios, o caso da
pequena aldeã da Frau
ça, Bernadette Soubíron.
Tonina Chamorro, de 9

anos de idade, tal como
Bernadette, vê aparições
milagrosas ou, pelo me

nos, extra terrenas, man
tendo conversações com
seres ínvísíveís, no Cam-
po vizinho à localidade
de Chajari.
T'onína Chamorro pre

fere urna colina coberta
de eucalipios, onde em

companhia de um padre
que reza a seu lado, fa
la com seres ínvísíveís.
A noticia já chegou

aos quatro cautos da Ar
gentina, acreditando nu
merosas pessoas que a
menina possa realizar
milagres.
Afirma-se que Tonina

Chamorro dá capim a

cordeiros, os quaís de
saparecem logo em se

guinda, e ao falar aos
seus protetores, o que
se pôde chamar de fu
maça levanta-se do so

lo, sem que ninguem a
cenda fogueiras.

Flórianopolis, 15 (Ag. Nac.)
-Acham-se na Diretoria
da Justiça, nesta Capital,
afim de serem entregues
aos interessados, os títu
los declaratórios perten-

centes a Paulo Garve,
João Buatin, Luiz Specht
Filho, rerídentes, respe
tivamente, em Blumenau,
Lages e Joaçaba.

DeLI a "ista ao filho cego

Presidencia: DR. LUIZ DE SOUZA
Secretaria: JOÃO LUCIO DA COSTA

E OTAVIANO TISSI

Copenhague 15 .: Em proporcionar novamente
sua edição de hoje, o a visão ao filho, o ho
diario "Afterbladet" in- mem solicitou a um es
forma que um pai sacri- pecialista do "Dlnamar
ficou um olho para que quês Hospital", professor
um seu filho cego possa H. Eslers, que lhe retire
ver. Ha algum tempo, a cornea de um de seus
esse moço, que é um olhos e a transplante
estudante de 18 anos de em um dos globulos ocu
idade, perdeu ambas as lares do filho. A opera
vistas em consequencia I ção teve completo exito.
de um explosão. ParaFlorianopolis, 15 (Ag. Nac,)

- As autoridades poli- _,;....__...;. _

cíaes chegaram á con
clusão de ter sido ínvo
luntário o acidente ocor
rido na localidade de
Rio Bonito no qual per-'
deu a vida João Teodó-
sio ao disparar a armaPelas séte horas do mente fixado o dia déz Estado; um telegrama do advogado Roberto Pedia cinco de Novembro para o recebimento das recebido do 1° Secretá- 'dreso.de mil novecentos e qua- emendas do projeto do río da Assembleia

renta e oito, na saJa do orçamento foi resolvido Legislativa, reíe- ----------
Jury, edificio da Préíeí- a ficar· a discussão para reute- congratulações, A CÉGAtura Municipal, reunidos data oportuna. Nada mais aos vereadores munici
os vereadores: Arqulme- tendo a se tratar o pre- pais pela resolução do
des Dantas, Augusto S81'- si.dente..disigtlllJua Oesem 8enado Federal,. .teSta-"tí, Luiz Maes, Otaviano do Dia para a sessão belecendo iniunidades
Tissi, Frederico Curt seguinte, dia oito do cor- parlamentar aos vereá
Alberto Vasel, João Lu- rente que consta em prí- dores municipais pelacio da Costa, Luiz de meira discussão do pro- resolução do Senado Fe
Souza, Albrecht Gumz e jéto abrindo credito es-I deral, restabelecendo
Willy Germano Gessner, pecial para as Despezas imunidades perlamenrarconstatada a presença do de Vacinação e prose- aos vereadores; um ofici
número legal, o presí- guimento do Orçamento o acompanhado de prodente declarou aberta a e declarou encerrada a [eto-Ieí, referente a Co
sessão ordenando o leí- sessão na qual faltaram: missão "Pró Anistia Ge
tura da ata anterior o Carlos Rutzen e Max ral" de Santa Catarina,
que depois de feito foi Thieme Junior. pedindo a esta Casa, quesubmetida á discussão e (Ass) Luiz de Souza, João solicitasse aos Deputasubsequente aprovação Lúcio da Costa e Otaví- dos e Senadores Fede-
o que foi feito sem emen- ano Tissi. . rais, apoio ao mesmo. nalismoda ordenando em segui- -x- Na leitura do expedi-da a leitura do expedi- ente chegou o vereadorente que constou de um A ta da Reunião Ordi- Arquimedes Dantas. Em
projeto de autoria do naria de 8 de Novembro seguida, foi consultado ePrefeito sobre a denomi de 1948. aprovado um pedido de
ção de uma rua o nome Presidência: Dr. Luiz apoio aos Deputados e29 de Outubro; Outro so- de Souza. Senadores Federais, sobre autorisação de Ven- Secretaria: João Lucio bre o Projeto de Anistiadas dos terrenos do Mu da Costa e Otaviano Tissi: Logo após, fez se a dís
nicipio acompanhado de Pelas séte horas, do tribuição de cópia das
uma justificação descri- dia oito de novembro do emendas e projétos. aosminando atuais' arrenda- ano de mil novecentos e senhores vereadores em
taríos: e mais dois pro- quarenta e oito, na sala seguida roi cedida a pa[étos pedindo creditos do Jury, edificio da Pre- lavra a quem dela quisuplementares acompan- feitura Municipal reuni- zesse fazer uso, e comohados da justificação des- dos os vereadores: Luiz ninguem a solicitou, pascrímínando os credítos Maes, Otaviano Tissi, sou-sé a Ordem do Dia
EspeeiaesSuplementares; Frederico Curt Alberto a qual constou da 10 dis
quatro emendas reíeren- Vasel, Max Thíeme Jnr cussão do Projeto-Lei, Inauguraçãotes ao orçamento; dois Luiz de Souza, Albrecht Crédito especial de Cr$oficios do Prefeito Muni- Gums e João Lúcio da 11':.00000 para a Vacína" o,

'

,

Florianopolis 17 (Ag. Nag.)cipal sendo sob n- 209/4R Costa, constatada apre ção de Suinos, o qual
..e n° 221,'48, em seguida sença do número legal, foi lido pelo 10 Secretá- - FOI Inaugurado emfez-se a distribuição aos o presidente declarou rio e posto em discussão: Tubarão, com a presensenhores vereadores das aberta a sessão, orde foi aprovado �nanima-I ça do Secretário da Secopias das emendas apre- nando a leitura da Ata mente. Nada malS haven-

gurança Pública, o ser-sentada em trez de no- anterior, o qUe depois do a tratar, o senhor I· d
.

rt'vembro e copia do pro- de feito foi submetida a presidente designou a I v�ço e energIa e e rICa
jeto pedindo credito pa- discussão e subsquente Ordem do Dia, para a dIUrno.
ra despezas com vacina- aprovação, o que foi sessão seguinte, dia 10ção. Ao findar-se a lei- feito sem emenda, pas- do corrente, que constátura do projetos o presi- sando em seguida a lei- rá da discussão e vota- 2° Discussão do Créditodente submeteu-os a tura do expediente, que ção do parecer, da Co- Especial de CrS 15 000,00aprovação si seriam con- constou: de um telegra- missão de Finanças, sô- para a Vacinação de sui-siderados objetos de de- ma enviado ao Exmo. Sr. bre o auxilio para o Jar- nos. Findo o que, o prelibera��ão, tendo sido l\linistro da Guerra, ou- dirn da Infancia do Gru- sidente declarou encer,unanimemente aceitos, tI'O ao sr. Presidente da po Escolar "Divina Pro- rada a sessão, :na qualem seguida foi cedido a República, oficio n. 55148, vidência·'. Discussão e faltaram: WiIly Germanopalavra a quem déla dirigido ao snr. Prefeito :votação do parecer da Gessner, Carlos Rutzen'quizesse fazer uso e co- e outro de no 56/48, ao Comissão de Finanças, e Augusto Sarti. (ass.)'mo ninguem a 'solicitou snr. Joaquim Pinto Arru- sQbre isenção de taxas

I
Luiz de Souza, João Lú:passou-se a Ordem do da, 1° Secretário da As- e emolumentos, da plan- cio da Costa e Otaviano'dia e como foi anterior- sembleia Legislativa do ta do Ginasio São Luiz. Tissi.

de 5 No.vembro de 1948
VERDADEIRA

'MACUMBA
Floriànopalis, 15 (Ag. Nac.) formando figuras caba

-Defronte ao prédio de Iístíeas, Afirmam os "Fí
número 2147, da rua lhos da Gandinha" tra
Duarte Sehntel. foi en- tar- se de um estratage
centrada, ..á meia noite. ma 110 proprietário do
U1Íla lata com .nma véla prédio o qual, preten
acêsa vendo-se, ao redor, dendo a casa .para au-

F• ·C ad uma caixa de charutos, mentar o aluguel e nãolC_QD. JlI il "i.....��' , N&Bào�:geUq,�<t>iD�\1�
DE BELEM A

. tes, penas de urubu, cor- mudar-se, sabendo ser
, nuncia-

Ida enrrolada cheia de êste dado . a crendices,se que a céga Josefa Inós emfim completa ma- arquitetou todo aquêle�oura, tiue �á tempos cuniba, brilhando-se os fantasmagórico cenário,s���: se;:C!I:I�o������� objétos ao longo da rua

sitou a imagem de Nos-
sa Senhora das Graças,
que está lacrimejando,
recobrou a visão. Mliflicipios Oatarlnenses Isen

tos de tncorporaçäo lVIiIitares
O "Diario da Oficial", I sar de incorporação os

de 9 do corrente, publi- cidadãos das classes
ca a portaria n. 180 de convoc-adas residentes
4-11-1948 a qual, tendo nos seguintes Munícípíos,

Florianopolis, 11 (Ag. Nac.) em vista o disposto no do Estado de Santa Ca
_ Em reunião extraor- item 6, n. 2 da Portaria tarina: Araranguá, Cam
nária da Comissão de 147 de 14-6-1948 e de pos Novos, ;Concórdia,
Justiça o Deputado Es- acôrdo .com o art. 37 do Cre�(.:iuma, Orleans,. T�
tivalet Pírco apresentóu dec. LeI n: 9.500 de �3- barao, Uru�sanga, VldeI..,
parecer contro o projé- 7 �?46 (LeI do S�rvlço ra, Chapeco, e Laguruna.
to do Deputado POPUliS-1 Mllttar) resolve díspen-
ta Cardôso da Veiga _

concedendo aumento de
vencimentos do funciona
lismo estadual por [ul
gal-o inconstitucional fa
ce á Constituição Esta
doaI.

Aumento do Funeio

Estadual

Prático de Farmácia fspelocular Proui�ência
Florianopolis 15 (Ag. Nac.)

-A Câmara Federal a

provou um projéto de lei
concedendo regalias aos

práticos de farmácia. Em
S. Catarina o Deputado
Protógenes Vieira conhe
cendo a situação das po
pulações do interior as

quaes viam-se sein as

sistencia, por falta de
diplomados, pronunciou,
na Assembléia Legislati
va, vários discursos tendo
até apresentado projéto
de lei, sobre o assunto a-

poiado por todas as _--------_
bancadas.

Florianopolis- 15 (Ag. Na.)
-A comissão Estadual
de Preços de S. Catari
na acaba de tomar es

petacular providência é
que, tomando conheci
mento da baixa do trigo
e da Farinha, resolveu
aumentar o prêçoäo pão
de cinco para sete cru·
zeiros. Continua, assim,
o velho Destêrro a ser
a Ilha dos casos Raros.

Iransferencio �e Implsto
Florianopolis 17 (Ag. Nac,)

-O deputado Estivalet
Pires apresentou á As
sembléia Legislativa um

projéto de lei regulando
a tra,nsferencia. integral
aos {municipios do im-
pôsto de indústria e pro- "'.. i:fissões. •

HITTER AGUIA
Puro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I I Pr�f�itura Municmal rr� Jara�uá n� �ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Domingo, DIA 21-11-48

Secretária da Prefeitura Municipal de Ieragué
do Sul em 30 de Outubro de ,1948.

MANOEL L. SILVA. Secretário

rC;;r�i�'d;'P�;�'�'
ii Rua MI. Deodoro N. 136

li Te;�o�eA��À- �.�O�0{9
::
::

ASSINATURA ANU.U ii
::

��: G:��: II
IPaulíno Pedri

\.:"::::��!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:

Santa Catarina

Balaneete da RECEITA ORÇAMENTARIA. referente ao ,.,tls de Outubro de 1948
Codigo IGeral TITULOS

O.I1.I
0.12.1
0.i7.,
0.r8.3
0.25.2
027.3

1.21.4
1.22·4
1;23.4
1.24.I

,

2.0I.0
2.02.0

4.12.0
4.13.0

4.14.0

6.12.0
6.2I.0
,6.2,.0

ARRECADAÇÃO
DO MÊS TOTAL

RECEITA ORDINARIA
fRIBUTARIA

3) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL
IMPOSTO PREDIAL

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

b) Taxas
Taxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL
Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota prevista no Art. 15, § 2. da ConstituiçãoFederal (Combustivel e Lubriticantes)Quota prevista no Art. 15. § 4. da Constituiçãol-ederal (Imposto sobre a Renda)

RECEITA EXTRAORDINARIA
Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

SOMA CR.S
Saldo, disponivel do Exercicio de I947

Contadoria da Prefeitura Municipal
EDGAR PIAZERA, Contador

320,00
59,848,90
3,302,70
3.065,20
206,00
240,00

40.518,30
131.829,00
321240,60
238.968,20
218.849,00

3.555,50

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FisTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

PAG. 2

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indispCDI&yel
o UIO do

IODOLINO
DE ORH

inumado no cemitério municipal desta cidade, idem. fi�����iiJ1030 - WiJly Germano Gessener-bras. baixa

I S

I
dos írnp' s/ oficina de prótese ne Vila de Corupá, E N H O R E S
neste l��niciPl�li�d;�dzinski_bras. transf. lrnp. terre- ComérCn2l.IDlte§ e lill1l�lÚl§trllan§no com a' area de 2.500 m2. sito a estrada São

I antas de mandarem elaborar o seus I
.

942 - Ricardo Roeder bras. procurador de João Benkhardr, idem.(João Moeller) requer transf. de todos os imp. de 1032 -- Eurico Schwlz.-brae. transf. irnp, terre- B II !It 11 E IS. Isen outorgante, pera seu nome. Como requer. lJD com a erea de 35.000 m2. sito a estrada Rio No-

I queiram consultar1009 - Indústria Madeira Ianssen S.A. Firma vo, adquirido de Orro Porner, Idem. '

•
Bras, requer baixa imp. sobre fabricação de caixas ,1033 - Orto Porner-bras. transf. imp. terreno A Imex Internacional Ltda.de madeíra. Idem. com a area de 50,000 m2. sito a estrada Ano Bom, I1010 - Alexandre Avencí- bras. (Tesour. da So- adquirido de Augusto Pollmann, ,idem. que sempre será a vossa protetora�ied. Escol. de Irapocuztnho) requer isenção de lrnp. ' 1034 - OUo Baulme-.bras. transf. imp .. t�rreno em preços razoaveis.sobre um terreno com a area de 26.000 m2., sito a com a area de 8.000 rnã. sito a estrada RIO Novo, [t��:rt7P??����.=.��jestrada Irapocuzinho edificado com uma casa onde adquirido de Germano Bruch, idem. s::.:�:ul��oJ'l'5I���t::lJfunciona a escola. Àrt. 136, letra B, da Constituição 1035 - Nidor Larsen, bras. transf. imposto comestadoal. Idem.

_.
a area de 27,500 mã, sito a estrada Ano Bom; ad-1011 - Giochino Alvlse-bras. requer transt, imp. quirido de Harry Kohls, no distrito de Corupã, Idemcarro lavoura, vendido a Willy, Laube. Idem. 1036 - Guilherme' Kohn, brasileiro rransfere1012 - Jacob Fodí-bras. [transf. imp. terreno imposto terreno com a erea de 10,904 m2� sito acom a área de 278,000 mê, sito a estrada Francisco estrada Guaraluba, no Distrito de Corupá, adquiridode Paula, vendido a Leopoldo Fodi. Idem. de Friede A. A. W. Kohn. Idem, 1013 - Leopoldo Fodi bras. transf. imp. carro 1037 - Irineu Santos, brasileiro Roquer trans-de lavoura, adquirido de Iocob Fodi. Idem. ferencia imposto terreno com a area ,de 4.980 m21014 - Derrietrio Maiochi-bras. licença estabe- sito a estrada Rio Novo, no dlstriro de Corupá, ad'lecer-se com casa comercial'de peças e acessorlos quirido de Otro Beule. Idempera bicicletas. á rua Mal. Deodoro da Fonseca 1038 - Norberto Rauch, brasileiro baixa dosnesta cidade. Idem. '

impostos s/ Farmacia cituada em Retorcida, neste1015 -- Demetrio Malochi-bras, licença fixar municipio, idem."Taboleta" no predio nO 507, sito á rua Mal. Deodo- . 1040 - Teresa Watzko Roters-bras. baixa imp.Iro da Fonseca, nesta cidade, com 08 segulnres dize- sobre Fabrica de Moveis, sita a Estrada Nova, nesteres; Demétrio Maiochi peças e acessorios -peçes e distrito. Idem.cernaras de ar para bicicletas-'L], Wol], Consertos 1043 - Tecla Llhlendorí-bras. rransf. imp. ofi-blcíleras, idem. cina consertos de calçados sito a rua Mal. Deodoro1016 - Izidoro José Copi, bras. requer averba- nesta cidade, vendida a Wigando Franck, idem.ção pera seu nome individual dos imp. da firma COPI 1044 - Procopio Pereira Lima Iunior-bres.& KARGER, Idem. transf. írnp. estabelecimento comercial, sito a rua1017 - Alberto Klug-bres. rransf. irnp. terreno Presidente Eplreclo Pessoa, vendido a Calixipo decom a area de 6.300 mz., sito a Rua Quintino Bo- Paula. Idem.caiuve, nesta cidade cidade, vendido a Alvin Elschraedr, idem.
1018 - Celeste Prestínt-bras. baixa de impsobre esrebeleclmenrc comercial de fezendas a varejo, sito a estrada ltapocuzinho, neste municipio, Idem.1019 - Rudolf Kresi, bras .: baixa imp. sobresapataria, sito a estrada Irapocú, nesre distrito, idem.1020 - Frederico Hein, bras. transf. imp. oficina de conserto de calçados, sito a estrada Retorcida, vendida a Herta Hein, idem.
1021 - Waldir Maffezzolll-bras. baixa imp. sobre auromovel particular vendido pera fora do muni-cipio, idem.

.

1022 - Leopoldo Wolff, bras. licença estabele
cer-se com Ernpreza de Transporte, nesre municipio,Idem.

1021 - OUo Gram-bras. transf. lmp, terreno
com a area de 90.000 mã., sito a estrada Poço D'Anta, adquirido de João Wodzinski. idem.

1024 - João Plantnschessk-bras. transf, imp.terreno com a area de 870 m2., sito a estrada Iaraguá, vendido d losê Maria Gomes, idem.
1025 - Alvino Schroeder-bras, licença estabele

cer com casa comercial de Gêneros allrnenricíos a
::estrada Iaragué-Alto, neste municipio, idem.

1029 - Viuva Maria Kamin Klug-bras. Jicen"gconstruir rnausoléo na sepultura de Alfredo Klug,

236,00
528,60
142,00
70,00

3.198,00
5.761,20
13.867.50
16.003,60

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7' ANOS
VENDE-SE EM lÔDA PARTE.

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - ]oinviIle,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

CASA DAS TINTAS

Verrniíugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
ME o n. 1, 2, , e 4

f�'örrei'o'do"povo"l �:::p:�i::::d�:g��:��:P::M::�:;:�ii li MINANCORA para o St'U tilhinho.

II �;�:���a�;�;���; II!C2
É um pmdj'ö {oN ��o�tr'E �naD'o"

.. ceberão desde já e ..

DII �C��:���e��, Povo<?' li Dr. Arquimedes' antas
!! �JI? fim de Dezembro !1 A•••GA••

II
'de

� 9:�RENCIA III Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Mil
.

ii c::IEi
!�

cdi:SaBç�: �:F��it:��:� ii -�.-.. .III�=...=:..===============..=:::=tJIIE
.. �:!;: ;3;00 'S�:vo� !!!rp11 l����ln� Kar�t�n IIK �t�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::li :: ::

PROPRIET&RIO li AH-------- iiO II Rua Marechal Deodoro, N. 158 li R li
�!!sll IISII4.240,30 bom dinheiro comprando na li ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-!! ii

1�:��k�� FARMACIA NOVA fi
T

ii SITO DE LUBRIFICANTES, II T II.. .. COMBUSTIVEL E ACES- .. ..t.029.255,70 de ROBERTO M. HORST H ii ii
E ii32.016,00 :::: SORIOS, LUBRI- ii iia que dispõe de mafor sortimen- ii ii IC ÇA-O C RGA DE

:: I:1.061.271,70 to na praça e oferece seus arti- !!

O
!l F A A ii ii

gas á preços vantajosos. ii l! BATERIAS E CONCERTOS DE liN Hde Jaraguá do Sul, 8 de Novembro de 1948
Rua Mal. Deodoro, 30 _ ]aragua ii H PNEUS. H iIVisto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito \�:::::::::::Jj \�:::::::::::Ji

300,00 2.650,00

94ô,00 6.530,50

178,90
572,60

3.097,20
73.063,10

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIALEM JARAGUÁ DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 64-68

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

ra e Oleo pare Soalho, Massa para Janela.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA MINANCORA

j:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::
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uma casa nova, de mate-
, rial de 6 cómodos, com

agua encanada, proprio
para qualquer fim de
negocio, sita a rua Rio
Branco, 124. _

Tratar com o Sr. Theo
doro J. 'Wolf a Rua Rio
Branco 127 ou Rua Mel.
Deodoro, 607 na Oficina.

CIXA POSTAL, 19 Diretor-Ger.ente:PAULlNO PEDRI Fundado em 1919 TBLBFONE N. 39
ANO XXIX JARAGUÃ DO SUL - Domingo,21 de Novembro de 1948 SANTA CATARINA - N°. 1.517

Decreto 84n.
o Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, de

acôrdo com o inciso XXII, arr, 74, da Lei Orgânicados Municipios;O Doutor, Ary ::>. Oliveira, Juiz de Direito da Co- Considerando que tendo sido doado ao Muni-
�arca de Iareguã do Sul, Estado de ôanra Cerart- cipio pela Sociedade "Hospital Jesus de Nazaré",na, Brasil, Na Forma da LEI, ETC. com séde em Corupä, uma casa com o respectivoFAZ SABER aos que o presente edital, com o terreno, mediante escritura pública de 51 de agostoprazo de quinze (15) dies virem, ou dele conheci- de 1945, devidamente registro geral de imoveis desmento tiverem, que pelo doutor Promotor Público da ta Comarca;Comarca, me foi dirigida a seguinte DENUNCIA: -

-

Considerando que dêsde a data da doação não"Exmo. ônr. Dr. luis de direito da comarca de foi lavrado nenhum áto pelo Executivo Municipal reIaraguã do Sul,-O Promotor Público. da Comarca, gulementendo a administração dos ditos bens;no uso das atribuições que lhe são conferidas por Considerando que a Sociedade "Hospital Jesuslei, vem denunciar Leopoldo Tornanlnl e Dorval Es- de Nazaré", com exlstencía legal, apesar da referidarevo Filho, arnbos brasileiros, com 18 anos de ida- doação sempre se manteve zelosa e interessada pelade, solteiros, sem residencia cérta, de profissão gar- admlnistreção dos referidos bens, pugnando peraçon, o primeiro, é pintor, o segundo, pelo seguinte que os mesmos atingisse os fins visados, isto é darfato delituoso:-Na noite de quatro de Setembro, assistencia hospitalar aos habitantes de Corupé;achando-se de pessagem por esta cidade, os acu- DECRETA:
aados agindo em conjunto, arrombaram e penetra- Art. 1'-- Fica a Sociedade "Hospital Jesus derarn sucessivamente na casa de residencia de GUi-, Nazaré" encarregada da administração dos bens doIherme Inacio Hruschka, situada á rua Marechal Deo- adas e acima mencionados, sern nenhum ônus paredoro da Fonseca, e nas comérciaes de Alberto Baum-] o Munlclpíos, na conformidade dos seus estatútos,g-ártel e Harry Butzke, situados em Rio Cerro, d�las' selvo naquilo que seja .de exclusiva competencia dasubtraindo pare si objetos de uso pessoal e merca-IPrefeitura Municipel,dórles, conforme auto de apreensão de íls Pratlcan- f Art. 2' - Este decreto entrará em vlgor na dada furto, os acusados procuraram escapulir da ci- ra de sua publicação, revogadas as disposições emdede, tomando o rumo de Corupä, vindo a ser de contrário.
tidos quando Ià nas imedleções da referída vila. Prefeitura Municipal de Jaraguá do SulOs acusados confessaram o delito, tendo sido novembro de 1948.

-

apreendido em poder dos mesmos quasi todo o pro-duto do delito. E, como assim procedendo, tenham Ass)-WALDEMAR GRUBBAos denunciados cometido o delito previsto no err Prefeito Municipal155, § 4' ns, I e II, combinado com os errs. 51 §2' e ?5, todos do Código Penal, oferece "CI Promo
toria pública a presente denuncia que espera sejarecebida e afinal julgada provada, punindo-se os de
nunciados ne forma da lei.-Requer as deligenciasnecessárias á instauração do competente processo,durante o qual deverão ser inqueridas as testemunhesabaixo arroladas, tudo sob as penas da lei.-Jaraguádo Sul, 19 de outubro de 1948. (e) Príarno Ferreirado Amaral e Silva.-Promotor Público.-Ról das testemunhas: Mario Floriani, bras. solteiro, terroviarioresidente em Rerorcíde.. João Coelho Vieira, bras.casado comerciante, residente a estrada Nova. Marhías Wl!ltzko, bras. casado, lavrador residente a estrada Nova. Amando João Emmendoerfer, bras. casado, comerciante residente nesta cidade. losé Atanasio Krause, bras. solteiro, operario residente nesta cidade. -E havendo sido designado o dia 6 de
dezembro vindouro,' ás 14 horas, para ter lugar o
mterrogatorio dos réos, e tendo o Oficial deil;:Justiçacertificado não haver encontrado os réos nesta co- SACOS DE PAPEL
marca, e estarem em incerto e não sabido, por isso de boa fabricaçãomandei passar o presente edital, pelo qual chamo Vende-se na Soe. Grafieae cito aos ditos Leopoldo Tomanini e Dorval Estevb Filho, pera comparecerem nêste Juizo, ria saladas audiencias, no dia 6 de dezembro vindouro, as14 h<;>ras, ,afim de serem interrogados, sob pene l darevelia. E para que chegue a noticia a publico,pessou c presente edital que será efísadc no lugar�e costume, às portas do Forum e publicado peloJornal I.ocal "Correio do Povo".-Dado e' passadonesta, Cidade de Iereguä do Sul, aos vinte dois diasdo mez de outubro do êlno de mil novecentos e
quarenta e oito.-Eu Ney Franco escrivão o .5ubs
c�evi (a) Ary Pereira Oliveira.-....luiz de Dir�ito. -"Esta conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 22 de outubl'o de 1948.
O Escrivão NEY FRANCO

Irene Pedrl, Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca faraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-se:

FRACOS E AN2:MICJ:::; I

Tomem:
. VINHO CRxLOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êXito nas;

Tosses
Reiifriados
8ronquites
Escrofulose

Edital N' 2467, de 12-11-48.
Cópia de edital, de Pro

clamas de
Casamento recebida do O-
ficiaI do Registro Civil de
Corupá.
Alfredo Pereira e Paulina

Gadotti
Ele, brasileiro, solteiro,

domiciliado e residente em
Retorcida, filho de José
Eusébio Pereira e de A
lexandrlna Pereira.
Ela, brasileira, solteira,

do�éstica domiciliada. e Ela, brasileira, solteira,r�sldente em Retorcl��, . domestica, domiciliada eIllha d� Orestes ·qadottl e residente em Nereu Ramos,de Alvína Gadotrí filha de José Euseblo �Pe-
reira e de Alexandrina Ro
mualdo Pereira.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

FILMES
Kodak 6 X 9-120 e 620

garantido até o fim de
1950 Cr$. 15,00 só na

CASA REAL.

18 de
Edital N' 2468, de 12-11-48.
Cópia de edital de Pro
clamas de Casamento re
cebida do Oficial do Re
gistro Civil de Corupé.
Arcilio Brito e Ingracía

Pereira
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e
residente em Corupé, filho
de . Francisco Paulino Pe
reira e de Maria Schnei
der.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar 'o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante I S dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRl,oticial

r':fraullll neruasB e fSDotl�
f (ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)

A quem solicitar, será e�viado pelo correio a
interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

i dSTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diétlco.

� Junte ao pedido Cr$ 10,00 pera as despezes
) dirigindo-se a F. S. NEVES.

1 Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

����������������
} Onde comprarei m�is barato

Fazendas, chapéos, roupas feitas!miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa EaleO BRUIIMS
Santa CatarinaJaraguá do Sul -x-

Srs. fnDreDa�ores'
RELACÃO· DE MENORES

I Clioiel de OI�os. Olvido:. nariz. 6arlBotaiDr. Arllninio Tavawes
Polessor Catedratico de Biologia do lostitluto de Educação de Florianópoli
Ex·Chefe Glos serviços cllnlcos e clrurglcos da especlalldode no

Hospltol de Carldode de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concyrso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

A partir de 1°. de
Novembro até 31 de
Dezembro devem ser

encaminhadas as re-

lações de menores
aO Ministério do
Trabalho Indústrial

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

!3 LU ME NAU STA. CATARINA

e Comércio, de que
trata o art. 433, alí
nea "A" do Decreto
lei, 5.452, de 1,0. . de
maio de 1943.

fi Comerciallimitado Dr. Waldemiro Mazureehen
easa DE S.'BI

Rua Mal. FloFiano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas cudas e Ultra-�urtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

.. Raios- Intra-vermelhos e azuis.

IAtenção Snrs. Leitore�1I Assine o Estado de São Paulo, mais completo II Jornal do Brasil - Agente autorizado nesta praça

II
inclusive Corupá e Guaramirim.

. Sm. GUILHERME PRADI - Rua Marechal Deodoro, 491
--

,

-�

executa tais serviços
a preços modicas.

SEOURROS
"/PIRANQA"

rogo - acidentes
Transdortes - ßulomoveis

I Completo sortimento de Fazendas -

CASA TOB IAS{A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO...

.

.

-. A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE. ..
A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA...

- IRoupas Feitas, etc...Armarinhos - Chapéus -

............................_ '

.
-

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS 1111181 IUlelelU'IS E KI.R.IIGEIRaS.

�.IElIg••I� 1�••lt I.�,"�,"1_'J A � A G U Á' DOS U L Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 S A NT A C A T A R I .N A I................................._ I �
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II

II
II
ij .

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direitoda Comarca de Iaragué do Sul, Estado de
.

Santa
Catarlna, Brasil, na Forma da LEI, ETC.

FAZ SABER aos que o presente edital virem,ou dele conhecimento tiverem, que por parle de Fir
mino Rozella e sua mulher, e outros, por intermédiode seu bastante procurador o advogado doutor Ar
quimedes Dantas, lhe foi dirigida a petição do teôr
adeanre transcrita:-PETIÇÃO INICIAL: Exmo. Sr .Dr. Juiz de Direito da comarca de Iaraguá do Sul.

Dizem Firmino Rozella e sua mulher, brasileiros,casados, residentes em Arapongas, estado do Para
fiá, Eugênio Rozelle e sua mulher, brasileiros, casados, residentes em Arapongas, estado do Paraná,Cláudio Rozella e sua mulher, brasileiros casados,residentes em Cevlúva, estado do Paraná, Modésto
Bianquini e sua mulher, brasileiros. casados, residentes em General Carneiro, estado do Paraná, CáioRozella e sua mulher, brasileiros, casados, residentes
em Iaraguà do Sul, Estero de Santa Catarina, e Otávio Rozella, brasileiro, solteiro, residente em Ara
pongas, estado do Paraná, por seu procurador, in-fra assinado, advogado inscrito na Ordem dos Ad-
vogado inscrito na Ordem dos Advogados do Bra-
stl, Secção de Santa Catarina, sob o rr 387, comescritório a rua Marechal Deodóro da Fonseca, rr �437, onde recebe as citações, que vêm propor uma :::I
ação de usocapião, nos têrrnos dos Arts. 496 e 550, .g.do Código Civil. Os peticionários são herdeiros dos CI
falecidos Sinfrônio Protro Rozella e D. Rosa Kas- � �. Achoboski Rozella êlIe falecido em 14 de outubro de � sr C: AS, P III U L A S DO
t 922 e éla, em 26 de março de 1946, os quais vi- II) õ'nham possuindo, há mais de trinta anos ininterruptos, 3::

CI t-=;j:r AB BA O E MOS Smansa e pacificamente, sern oposição nem reconhe- � g- t:_:l:j :J _cimento de dominio alheio uma gléba de ferras sl- � � � S A O I N F A L L I V E I Srueda no distrito de Corupá, com a área de 300,000 Co -s

I 0>
Nd Prisêo de Ventrems2. (trezentos mil merros Quadrados), continuando • � II)� �. e ne s mo lesties dodiros herdeiros na posse do referido imóvel, sern ....-

11 F I G A O Oque, entretanto, possuam titulo de pósse e dominio. � � � .....u
ES TOM AGOO terreno em referência tem as confrontações ::r

C/J
- H CDsdegBuintes:-Frente, no rio Isabel, fundos, com terras � � > :J IN TE S TIN OSe runo Krausen, extremando de um lado, com ter- C/J õ' tO Fe st í

o s , Azid, Vorn i t o s ,

ras de Luiz Bianquini e, do outro, com terras de o
P I I dHenrique Schultz.-Néstas condições, requerem a V. 61 � CD e se d e os, n i s ge.s tõ e s,Excia. que, na fórma do Art. 455 e seguintes, do õ' . Co li ce s do Fi9ido.Código de Processo Civil, se proceda em dia, hora � Gez e s, Digestões Penosas,e lugar designados, Ciência prévia do Dr. Promotor II) Dôres no Esfomdgo. MãoPúblico, a justificação "initio Iltis", com o depolrnen- n Helíto, Retençdo de Bilis. 1�:I!!iii!ll=Ii::Ii��!lI,�I=Ei=m!i!i=!ii=II=!�II�to das testemunhas arroladas, feito o que, julgueV·"1'1'1'

-

_, . I�
Excia a lustíflcaçêo, mandando citar, pessoalmente, Vende-se em toda parte.

:::F b (Sezoes, M�larlas,
I'

os mencionados confrontantes residentes na vizinhan-
III ,., r"'s Impaludismo

.

.

ça do imóvel, bem como, representante do Ministé-,
.

::. ..., ..., Maleitas, Tremedeira

I'd
rlo Público, expedindo-se carta precarõrla pera o III _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ II
juiz da la. vara da Comarca de Florianópolis, a fim

EOOOOOOOO�OOOOOOJlOO�OOOOOOOO���OOOO 1:11 1:"'1deA s�r citado.�"representa�te do S�rviço. do Pa�ri- Adolt Herrn Schultze oo.u" Capsulas Antisesonicasmomo da Umao, e por editai de rrtnra dies, 05 In- •

� 1'1'1' mteressados.�ncertos, pare contesta�em a presente ação � MAl<CENARIA EM GERAL 00 ::: M inancora" ...

de usocepieo, no prazo de dez dias, que se seguir �

III 1'1
ao término do prazo, do Edital, na qual se péde se- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �

,,:
Em Todas as Boas Farmacias, _..

ja declarado o dominio dos peticionários sobre o a- 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
,

00 III É .

dos Laboratorios MINANCORA IIludido terreno, prossegu�ndo-se, de direito, até final 00 Mantem um
..
estoque I?ermant:nte de todos (�S tipos 00 .:.

um produto
ii""l

sentença e e�ecu�ão., Da-se ao fe!ro o valor de e-s
.. 00 de MoblhaS, especialmente para escní(JrlO. 00 III -.Toinville _ ...§!.1!: . ...2!�ari!?a-: .._. I!�

d,loooo. AS�lm, A. esta c?m os Inclusos documen-
00 INSTALAÇÔES COMPLETAS DE:

11=!;_l!=!I!!l=II=il�I:_;;;;;=;;5!!I!iII�;�II=I'!!!!l1
tos, P. deferimento jaragua do Sul, 11 de Outubro

� Dormitarias, Salas de Jantar.
.d1e 418948.(-PIPd· (a) A.rqUimede�lh Dantas. l11-1dO 48,-1$1.; Cópas, Escrit'Jri)s, Moveis rusticos e outros.

.. _ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0- - co a as trels estampl as no va or e Cr
. ..

23,00: sendo uma de taxa de saúde, deviJamentei: MOVE�S AVULSOS COMO: 00 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�..:::::::::::::::::::::.: ..nutilisadas com data e assinatura). . � CadeJras
00 Dr Alvaro Batalha MÉDICO

TESTEMUNHA: l-Ricardo Kafh, . brasileiro, � Poltro�as tixas e giratorias,

I.
-casado, lavrador, residente em Corupà 2·Alexandre I Mesl11has de c.entro e para radIOMinatti, brasileiro, viuvo, lavrador, residente em 00- E en�re mUl�os ollÍros. a" "CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASrupá. 3-Pedro Penalti, brasileiro, casado, lavrador, Caixa Registradora ma�ca �ECORo. CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, Eresidente em COriipá.-A petição inicial levou do 00· Af�mada pela .sua eÍlcI�ncla, mbstltu 00 DOENÇAS DA PÉLE.MM. Doutor Juiz de Direito da comarca, o

SegUinte;
I11do as Caixas Registradoras de 00 _ EI r' 'd d M 'd' _

DESPACHO:-A; como requer, designando o Sr. eleva�o custo.-·------- 00 et ICI a e e IcaEscrivão dia e hora para a inquirição, feitas as ne- Toda a MereadorJa á pronta Entrega
w Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanteriocessárias intima�ões, Em t 1-10-48.-(a) A. Oliveira. 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73

.

�
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

- Procedida a justificação foi proferida a seguinte 00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina 00
_ R A lOS X _

decisão: "Estando justificada a posse com os reque- OOOOOOOOOOOOOOOO�"OOOOOO�OOOOOOOO
Diretor Médieo do Hospital "São José'

sitos para o usocapião. Façam-se as citações einti.mações requeridas na inicial, expedindo-se, para ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORAtanto, os necessá rios mandados, preca tó rias e ed i taes, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;gg;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;
estes com o prazo de trinta dias, observadas as

OUZ Adisposições do art. 455 e seus paragrafos do C. P. DF. LUIZ DE S "ft..C. �m 27-10-4�. (a) A. Oli.veira.-E para ,que che-
Ai D 1!I:T O GAD O

r...... mSiadOil?,
gue ao conheCimento dos Interessados, certos ou .ti\. v

'l!i7:""'::ZoO '1119,. "GI.. � __,i '1!01,. "V.. 'V..incértos, p�ra contestarem ? pedid�, n.o prazo de, Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca. 210 - Tel. 34
CALCADOS

dez (to) dias, que se seguir ao termmo do prazo, I � o .��a:�iá�l, trrn��d[3�t��=�� q�:r��:r��� ��itaáat�om d�: ::::��::��::�:�!:�:;::::::��:�:�:��::�:::��::�:��:��:�;:::�:�:�:::::::��:�::::�::::::
I
di. I R G Oprimeira publicação no "Diário Oficii'd do Estado" de liSanta Catarina, e outros de igual teôr para serem

___afixados na séde do juizo, no lugar de costume, e
publicados uma \'ez no Diário Oficial. e trez vezes
no jornal local "Correio do Povo" na rórma da lei.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos trinta dias do mês de outubro do ano demil novecentos e quarenta e oito.-Eu, Ney Franco;Escrivão, o subscrevi (assinado] Ary Pereira Olivei
ra.-Juiz de Direito da Comarca.-Està conforme o
original, do que dou fê.

.

Domingo, DIA 21-lt-48

IE Jl)) H 1[ A ]L
AçAo DE USOCAPIAo

Jaraguá do Sul, 30 de ouiubro de 1948.

O Escrivão
Ney FRANCO

PAG.4

Ul'-Il"._·_ ........·-I_II-'!!!!!I!I!!!!III 11!Ii!!IlEiii!iiii_. �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,'�1�_I"""I_il_il""'" -.......... .

m:1 ::

I Dr. francisco Antonio Piccioni III Tran��orta�ora Jara�uaen�e IIm MÉDICO DI !! VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS ii'f.i'·1 Formado pela Faculdade de Medicina da m ii
S I á BI IIUniversidade de São Paulo. iii li Jaraguâ do u umenau

liI Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de III H HORARIOS !iI�
Misericordia de São Paulo II II JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU Hti C L I N I C A G E R A L - C I R U�? I � I !! 6�:���aa!s6':�5h���8 �::tf��aa�s i�,:oo�s� IIIII Partos - Doenças de Senhoras, Homens » Mol�stta& mte!nas... ii

ii-'1
e externas: Pulmões - Coração - Estômago • flgado . Rms'l ii AGEN C I A iiII Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas > Doenças da

. - ii
J '

d S I li
... péle em geral. Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos. II .�i Estrada Itapooü-Hansa -

aragua o u
HOI

.•

�.IR ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. I \"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'-'
I Consultas Diariamente pm Coropá no 2ntigo Ge

I Hospital Efangelieo, III
I'� HORARIO: DAS 8 Às 12 E DAS 2 AS 6 HORAS I
iI::1 ATENDE-SE CHAMADA QUALQUER HORA I�II: CORUPÁ :-:' SANTA CATARINA :,:

1!_:'!i!iiiIII'EiII!'!!!!I!!i!EB!i!B'!!!!!!l!I!I!!!IÊ!'_i'IE!IIIEE!!I-!111

Superintendente

Banco popular e Agricola
do Vale do Itajai
Edital de 1 a. convocação

Assembléia geral 'extracrdíaäría
São convidados os srs. associados da socieda

de cooperativa "Banco Popular e Agricol�. do Va
Ie do Itajaí" a se reunirem em assembleia geral
extraordinária, em primeira convocação, no edfício
do "Teatro Carlos Gomes", á rua 15 de novembro,
nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Cata
rina ás 930 horas, no dia 24 de novembro do corrent� ano: afim-de tomarem conhecimento e delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do día:

,

a) prestação das contas da Diretoria; feita
peio Super intendente. .

b) assuntos de interesse social.

Blumenau, ,26 de outubro da 1948.

J. F. AGUIAR

NOTA: Estão compreendidos na convocação o� an

tigos acionistas do "Banco Mercantil de
Santa Catarina S/A".

--------------------------------------�::

II ::�G:�:��:E�!::::: 'liii Com cursos de aperfeiçoamento no iili Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. iiii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica. iili Geral de Adultos e Crianças. !ili Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. Hii TELEfONE N. 3 iili Jaraguá do Sol - Sta. Catarina ii::--------------------------------=
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Banco Popular e Agrícola
No Vale do Itajaí Matriz 9LUMENAU

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
. 3%

. 6% fDep. lnlcíal Cr$50.000,00 cjrertradas sem sjaviso Cr$ 20.000,00 5%
Depositos com aviso-Reto diaria até Crê 1.000,00 4'/. P. retiradas
m/aviso prévio de 30 dies 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dias 61/2'/.; 180 dias 7'/. !Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por ,12 meses 7'/. Deverá ser dado o �avlso previo de 2 meses pera retirada, quando findar o prazo do deposito.

iDep. populares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reti-

f
rades semanais serr avise até e-s 1.000,00 5/12'/.

iDep. limitados-(Limife até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
'

retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem avlso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

Iretiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais . ... 7'/.
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,.passes, depositas em contas correntes, deposl1:os de valores, etc. etc.
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

!======Serviço atencioso e rápido====== �
®���--<!l�--<!l��

Depositos com juros- ci dispos!ção-(sem limite) retirada livre
Á disposiçäo conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00. . . .

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A.
Matriz: ....OINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

••Ra a .G". 8IS.IIl.. 1.lellllA
••IHfE.G. IM 11••""1:

Uma lir.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.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas
conjugadas'êom môtores mohofasicoé de 1/4 HP, Marca 'LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

Sortimento completo Q variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

.força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a '1ualquer

pedido de instalação de .luz e força.

n·----·------------a ..

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATADINA S/A. il'rr···:;��-�;;::�:-·::···_;�����_··�!��····;�-·llFundado e 23 da fevereiro de 1935 ii SífilIS Esquemas AmePlcanos iiCAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 !! iiRESERVAS CR$ 4.000.000,00 .1.1 Aplicação de Penicilina e Estreptomicina pelo Gota a Gota. II,AGENCIA: Jaraguá do Sul Tr-atamento rápido da Blenorr-agia, Prostatire e Impotencia, ..

Rua �e�d.��eilleiOg/a�iuCrodac�I'Nl1....51 ,I1.1.1 DToednças vetnerteas 0tronie�s no tHOImdem e na mUlher·de!:.;!.o os os ra arnen os sao con ro a os por examesCaixa Postal, 10 -Telefone, 73 II Laboratorio proprio. Dispomos de instalações ii
MATRIZ: ITA J Aí

..
;
..

::: ....;::: para clientes do interior. l:.:;.I::Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran
ças, descontos, empiestimos, tinanciamentos mediante cau- Serviço de Vrologia especialisada !ição de titulas comerciais, passes, etc., aceitando doeu- H

;:::::::.::.:::::: lrt\ll'"o 1iMT tn\dJl.f"\\lll",W (Qf1111ateny p. lEt4l (Qj'dJlll'" ID>o TIJ) flkdJl � iimentos e valores em custodla, mediante taxas modicas ii J.UJ11 !Vll.\lJI(Ql�J 11 li. &l!.Il(Ql \Y J \Y ��(Ql11 1lJ) l�llllJl(Ql� liAbona em C /Correntes os seguintes juros: H

1:::::.'::=::::.DispOSição, sem aviso, com retiradas livres, ii ii
Rua Oandido Lopes 179-2°. - andar - Das 19 ás 21 horas.

pera qualquer importancia 2% ii ii Oorrespondencia: Oaixa Postal 461Com Aviso de 30 dlas e retiradas livres 11

i:::.·:::i. ..

de e-s 1.000,00 3°10 ii C U R IT. BA-P A H A N A' !!Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60 ii li
dep. in iciais a parti r de Cr$ 20,00!! �t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!..ie subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% iiCom Aviso de 100 dlas 5% ii

Prazo Fixo de 6 meses 5% iiPom Aviso de 120 dias 5 1/2% irPrazo Fixo de ! 2 meses 6% ii

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade
Deposite as 'mas economias no

Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.
HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas l'

os sábados das 9 às 11 horas ii

a!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t.

DEPENDEHCIAS EM:
<\raranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçnba
Joinville
Laguna
Lages

,

Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. joaquim

.

Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

PAG.5

E D I T A L I_ Casa de Moveis IIMPOSTO TERITORIAL Vitorio Lazzsris
De ordern do 'snr. Cole-

®
Jaraguá do Sul - Rua Domingos B. da Kova

®tor, torno publico que no • .•corrente ==. de Novem.bro,

I
Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

'I
arrecada-se imposto acima, Vidros. Molduras pera Quadros qualquerreterente ao 2� .. semestre do

ti o. _ CAIXOES FUNERARIOScorrente exerCICLO. p
Os Contribuintes que não

. . _

Em e�toque e sob encomendas.
fizerem seus pagamentos no

Enfeites para Caixões Funerarios,

praso, poderão satisfazel-o
no proximo mez de Dezembro
com a multa de 20%.
Exgotados os supra c.ita-

fC?CfJC".,..CfJJI
...

���ct�;�!'nt::r��rti���:ld:: •

fß 8 R I C ß Df M O U f I S fdividas para ter lagar a co- ,

brança executiva, DE

t Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
� Rua Marechal Deodoro �u�dos
II' Entrada ao lado do Foto Ateller Hans Lose

,
III

Papel Celofane I�'. Branco, de côres
estampado, recebeu e

oferece.

� Camas-Teboas de lavar roupa
Soc Gráfica Avenida.

• er '10.0 (...rAt! "'?: "":;f0
.., .oe JS 3.Llta. 'G... $ 1.,.. Iii Iii c $ _..

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, 1 de Novembro
de 1948.

L. HARNACK
escrivã Dormitórios modernos e simples •

Jogos pera sala
Jogos pera coslnha

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

Bufes e pentiadeiras
Cadeiras- Mochos - Carniseíros

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇÔES,
CCCEIRAS,
FRiEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

LI COITRI CIS'A.
QUEDI DOS CI·

BElIS f DEMAIS

AnécOES DO

COliftO ClaRUDD.
''1',0';'' l("d",Ct(PI�AR
POR ÉÚELfNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAIXA POSTAL, 19

ANO XXIX

Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N:o 39

que predominam merâís a

transmissão do calor cen
trai não pode ser. ídentlca
a das regiões onde pre
dominam rochas silicosas.
Alem disto as rochas

do interior acharn-se sob
forte pressão, dererrnlnada
pelo peso das rochas su
perlores e é sabido que a

pressão eleva o ponto de
fusão.

-

Corpos que fundem a

1.500 gráus, quando man

tidos sob alta pressão re

sistem a 2.000 gráns. Co
mo não é possível repro
duzir esperimentalmente
a pressão colossal da
crosta terrestre, não nus e
dado afirmar em que tem

peratura as diversas ro

chas fundirão. Quanto. fi
cou dito no paragrafo pre
cedente indica-nos a im
precisão do cálculo de
espessura da crosta, fun
dado sobre o gráu geo
térmico. Cent. Calor Te
lúrico.
(Não é faeil precisar em

que profundidade se acha
o lençol aquese das águas
"Santa Catarina", mas a

sua elevada remperature,
36,4 gráus centigrados no

volumes e reservatório, e

(j variedadede substâncias
minerais com que afloram,
são um testemunho da
sua origem em muitos mil
metros de profundidade).
Não obstante, a conce

pção geral que ele expri
me fica de pé, a saber-se:
que não é possível duvi
dar da existência de um

núcleo central igneo e da
exigna espessura da cros
ta em relaçãoao diametro
da Terra.
Parece-me ainda eviden

te que não haja um limite
preciso entre a crosta so
lida e o interior liquido e

gasoso; mas sim uma lar
ga sona de transição, on
de ao lado de blocos so

lidificados coexistem gran
des messes em fusão, pas
tosas umas, liquidas ou

tras, $- rambern messes

gasosas.
Nas camadas profundas

da crosta graudes lacunas
cheias de mererla íncen
decescenre devem alter
nar-se com zonas de va

rias consistência.
Mas tenho por necessá

rio que, de certo ponto
em diante, todo elemento
sólido há de cessar e só
existir uma enorme messe

fluida que é propriamente
o nucleo central.
Esta messe fluida cen

trai não é certamente ho
mogenea, mas formada
de matérias·em· diversos
estados de consistência.
Nem todos assim pen

sam. Muitos geologos a

fastam a hipótese de um

grande- globo fluido cen

trai e admitem que todo
interior da Terra s�ja for
mada de grandes cavida
des ou lacunas cheias de
materia em fusão e gases,

.

cavadas no seio das ro

chas sólidas .

Dest. arte estendem a

todo <> planeta a estrutu
ra lacunosa, que outros
concedem apenas' ás ca

madas profundas da cros

ta é a zona de transição.

JARAGVÁ DO SVL - Domingo, 21 de Novmebro de 1948 - Sta. Oatarina - N. 1.517
-

AGUA:Looats com a Srta. Edeltraud Ko Associação dos Ex-Combatentes do BrasilI eh; Victorio Bortolini com S' -d J
'

d S Iecção:; e aragua ou.AHIVERSARIOS e Srta. Luíza Lucas; E- Em seu tratado sobre
Fazem anos hoje o ônr. milio E. E. Siewert com C O N V I T E Mineralogia e Geologia

Alfredo Horst e a Vva. e Srta. Alida Koch; Wi- escreve o professor Car-
,Maria Sacht Karsten; ,Ihelm Liekfeld com a Srta.

A Associação tem a maxima honra de con-
los Werneck.

Dia 22 a Sra. Adelie Ida Marquardt e Nelson Calor Télüríco:
Erzinger; Cecilia ôerler e Pereira Braga com a Srta. vidar todos Ex-combatentes e o publico em ge- Para estudar o celor te-
á ônr, Camilo Andreatta. Elze Gonçalves. ral para o grandioso baile, que levará a efeito lúrico cavam-se no solo
-A 23 do correnre trens- OBITOS no dia 27 do corrente no "Salão Sohn". poços profundos como

corre mais uma primavera Neste baile será escolhida pelos presentes
são os poços de minas.

8; senhorita Zulmira K. V. No carrorlo do reg.srro .

IiIiR
-

h " Descendo por eles com

Coutinho, filha do ônr. Civil foram inscritos os
a primeira .In. e suas princezas um termometro verifica-se,

Roberto V. Coutinho e da seguintes óbitos: Emllio da Associação, á qual'lserá oferecido um ri- logo a principio, que a

sra, Juliana K. V. Coutinho Schmauch com 75 anos quissimo brinde, que está exposto na vitrina da ternperature baixa, como

professora em Poço d' de idade, era viuvo de 1- Casa Hertel. é natural, pois que nos a

Anta. da Schmauch; Norma Cô- Iastamos do sol.. Mas,
Dia 24 a Sra. Dna. Ca- rnillo, com 1 ano e cinco Pelo comparecimento, antecipadamente chegando a uma certa pro-

rolina Ruysam Freiberger, mezes de idade, filha de agradece. fundidade (cerca de 10 m.),
esposa do ônr. Engelber- Germina Camillo; Nelson A D' t

. neta-se que a temperaturaIre ona e' ílxa, lnalteravel com asto Freiberger. Georg, com 2 tinos e 3
-Dia �5 a Sra. Selma mezes de idade, filho de .......----------------,,.._.-..........-- . variações do sol: o termo-

Bh· Mesas a reservar com o Sr. Walter Carlos Hertel. metro marca 14 gréus,ru ns, esposa do ônr. Edmundo Georg; Hernil-
Erico ßruhns; a professo- . ron Piccolli, com 6 ano� quer seja dia ou noite, in-
ra Odila Vieira, esposa do de idade. filho de Artur vemo ou verão.
Snr. Eutlmlo Vieira. Piccolli, Berta Doege, com AVISO. Vende-se Este fato demostra que
-Dia26 Berta Lessmam, 76 anos de idade, era ca- nesse ponto o calor do

esposa do Snr. Ernesto sede com o Sr. Otto Doe- Fica terminantemente Um. terreno na Estrada
sol não ee faz sentir; os

Lesernarm. ge; Sezenando de Borba, h 14 gràus que o terrnornerroProibida caçadas e pes Itapocuzin o, com 44 mor- d'- Dia 27 o Jovem Julio com 39 anos de idade, e-
-

acusa provem portantoca em meu terreno, pois gos, inclusive casa e ran- f
,.

írFerreira Filho, e Dna, He- ra casado com Catarina outra onte térmica SI ua-não me responsabiliso chos, com terras de arroi- d ,. �.lena Soares, esposa do Borges', Jose: Koch, com b a na propna rerra. \JI
Pelo que possa aconteeer. zeras e estante vergern. dSnr. Eugenio Soares prof. 74 anos de idade, era viu- Tratar com o Snr. AI- entretanto escermos a

em Corupá. vo de Maria Koch e Elsí Ribeirão Cavallo. fredo Cecerro em
profundidade maior, nota-

Aos distintos aniver- Stammer loharm com 1 remos que a temperatura
sariantes o "Correio do ano de idade. filha de RICARDO SCHIOCHET ITAPOnUZINHO. aumenta a proporção que
Puvo" deseja muitas felí- Rodolfo Stamrner Johann. nos aproximamos do cen-
cidades. tro da Terra.
- Faz anos hoje o E tanto basta a provar

menino RoH Bruch, filho ---------

� tRHEN"to'
que a fonte de celor lá se

do Snr. Adolfo Bruch. BITTER AGVIA encontra. A este respelro
as deducações foram Ion-

CASAMENTOS se eleva pelas suas
ge.

:.�.��:i.�:�_��.� ���������.... �r..�DE IRa'.t- nú�;�ud:�:tr��if�cua: �
:::�.i"

_ no

:.�:::: t't.. ,,;J preciso descer pare elevar

CORREIO DO POVO
de 1 gráu o termometro.
Este número na Europa

é com ligeiras; variantes,
de 30m. Diz-se então que
o gráu geotérmico corres

ponde a DOm Dai o se

guinte cälculo:
ôe a cada 30m. o ter

mometro sobe 1 gráu a

50.000 m, marcarà 1.000
gréus a 90.000 m. marca

cará 3.000 gréus,
Á temperatura de 5.000

gráustodos os corpus
conhecidos estão em es

tado de fusão: a crosta
sólida da Terra não pode
ir alem de 90km. de es

pessura.
Este raciocinio é demaís

Simplista.
Em primeiro lugar o

gráu geotérmico nao cres

ce na mesma proporção
em todas as partes do glo
bo: si na Europa Central
é de 30m., na França é
28m., na Inglaterra de
26m., na Norte America
é de 125m., no Brasil
(mina de MO,rro-Velho) de
70m. etc.
Esta diferença é bem

facil de compreender, pois
a crosta da Terra não é
formada toda ela dos mes
mos corpos e cada corpo
tem sua condutibilidade
térmica. Nos pontos em

oooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oo TABOAS de PINHO
II ImfX InTfRnn[JOnnL LTDn II f.��.� e 5' qualidade o·

00 .

.; OLSEN IRMÄOS LIda.00 Avenida Getulio Vargas N_ 220
� _, _� .(-Yizinho do Escritorio da Auto Viação Oatarinense 00 AVISO

E
e o despachante Snr� Walter Janssen) �

••ltll••IA I 1IV••IIII .a••eG 00 A Coletoria de Jaraguá
� 'Especialisado para: ARTIGOS DE ESORITORIO E ESOOLARES fi do Sul. avisa a todos os

lZ:S I"D.INI:i�eae IZ'II �1i:'.&1C: � abonados para compare-
00 lWF:JfUIll��9'3 a 'UI�/A�1.!i 00 cerem aquela Coletoria.
00 Sacos de Papel em grand� escala 00 afim .de receberem os a-

�oooomoooo�oo�oo���OOOOOO bonos de familia.

Realizaram-se ontem na
sala das audiencias os

seguintes casamentoe:
Hugo Strelow com a

Srta. Edite Gnewuch; Ar
noldo A. O. Grützmacher A gerencia avisa aos

presados assinantes que
estão em atrazo com

suas assinaturas, pare
nos remeterem com bre
vidade.
Outrossim comunica

mos aos nossos assi
nantes de fó"a da séde

Ge IO? :�:�.l
e aos de outras locali-
dades, que poderão fa-
zer a remessa da im
portancia pelo Correio,=1 podendo pera isso de-

,�.�:���::.,��::.,��,�::J!,....!_:u_�:-�-:-,:-,=d-,�-:,-:�-,,:-:s-::::-,,�-,:-,:.....:::.

Não sofra de
indigestões; use

Bitter Aguia Puro

lavaIDldo. C((l)IDnl §a1hl210 (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CRAp WEIlEt llNIDl{J§IJJAl = JJoRIDlvUne

leelt•• IIA-11 .1.__ I 811t1l11a8 ..

,�\\�o VIRal:
.J ...-G",)!lA � r.:.ftr
O� lvtrzn INDUSTlllAl.
JOINVILLE

s�SÃ� ylRCfA,
•••

ESPECIALIDADE
I
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