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pá quando recebemos, a
visita de uma comissão
de colonos, que nos veio
pedir para protestar con �

tra outra violencia das
autoridades de Corupà.N.1.532 Estão elas ameaçando------------------------------------------------------------------------------------------------------ de cadeia e deproc,sso

-

1 C d J
um moço de nome .Lar-do Povo" nao mente oveíros « a ustíca sen, uma das vitimas dos

espancamentos
I

do Salão
Graças a Deus, a Jus- noção de justiça para Pett.

tiça é em terras brasí- todos e não para deter- Querem elas que o re-

leiras uma das poucas minadas pessoas. ferido moço pague as

instituições em que o po. Quem abdica dessas despesas do tratam��to
vo ainda tenha certa con- qualidades, torná-se po- do baleado pela políeía,
fiança. litico e como politico es- sob pen.a de ser proc�s-

"Certifico 'li pedido Promotoria e de fls. 10, atrabiliario intendente ha- Por isso mesmo, quan- tá sujeito a critica, pois sado � Ir para a �adeI�.
verbal da parte ínteresse- como no requerido pelo via gasto mais 99 mil do um seu representan- diz o ditado que «quem Reglst�mo� aqui mais

�

da que revendo em meu Dr. Luis de Souza a fls. cruzelros (50%) do que a te põe a toga debaixo do não quer ser lobo não essa arbitrariedade au

poder e cartorio os euros 16 e tomado por termo a arrecadação, o que não sovaco e passa a des- lhes veste a péle». toridades de Corupä, �er
de uma "Queixa Crime", fls'. 17, afirma Carlos Kill. passeva de uma transcrí- pristigia-la. e preciso que O que em grau cada tos de qu� as autorída-
'em, que é autor Carlos bunde ter caído, nada im- ção do relatorlo do snr, a imprensa o aponte, a- vez maís acentuado se des superiores tomarão
Klabunde e réu Orro Lang- purende contra o indicie- Prefeito Municipal, que fim de que o mal não se estava passando neste dela conhecimento.
hammer, neles consta a do, - Permanecem em taxou esse caso como propague e ela, em toda municipio, revoltava a
folhas 27, verso, 28 e ver- contradição os depoímen- "talvêz um caso unico no a sua magestade, possa todos os homens de bem loca 552 toneladas. Sal
so, o seguinte: tos de Carlos Klabunde Estado". O sr, Lengham- continuar a exercer a vindo dai a solidariedade vou-se a tripulação queVISTA. - Aos seis dies com as petições de seu mer não se defendeu nem sua sublime missão, pro- franca e eloquente que era de 21 homens.
do rnez de Novembro de procurador de fls. 2 e 16 ameaçou de' morte o Pre- seguindo em ser, para o I temos recebido dos pro- -x-
mil novecentos e queren- e, bem assim, com o de- feito, veio com a sua cos- povo, o baluarte onde prios adversar�os politi- No Rio íncendíou-se umtel e oito. nesta cidade de poimento prestado por tumada valentle, ptnsan- encontre a defesa de cos, quando salmos em dos depôsitos do Mallet.
Jarllguá do Sul, em meu este último e fls. 22 e 23. do de nos emedronrar seus direitos e o comba- defesa da sociedade, da dependencia do Exercito.
cerrorlo, fllço vista destes As testemunhas ouvidas mas se enganou. Hoje re � te contra o crime. segurança, da liberdade Iocalísado em Benfica.
euros ao doutor Promotor no inquerito pouco escla- mos a adiantar que o sr. Para nós.mesmos, que e d� paz nesta c�muna. Os bombeiros foram in
Público, do que fiz este recém sobre o fato, pois Langhammer gastou mui- semp�e prImamos, pelo Sim. Todos estao ven tensamente ajudados petermo que eu, Ney Franco. que nenhuma de vista. - to mais do que isso, pole -respeíto as autoridades do quanto é moral e �a- los soldados da guarni-

\

escrivão, o subscrevi. Face das razões acima, e ficaram muitas contas de e nos batemos pelo seu lutar para o bem coletivo ção e com isto o fogo foiPARECER DO DR. da düvlda que o lnquerl- zeladores a pagar e já em presti�io, usand� � maior a nossa campanha de sa- extinguido depois de diPROMOTOR PÚBLlGO:- to sugere, somos porque errezo ha seis mezes. Com serenídade na crítíca, de- neamento. versas horas de combaO presente Inquerlro, se valha o "In dúbio .pró réo", isso mentiu ao Sr Prefei- safiando que nos apon- Não combatemos a tes, Várias viaturas forambem que a natureza do motivo porque, requer a ro, sl é que esse não se- tem termos faltado a ver- Justíçe, combate�os, is..; destruídas pelas chamas.fato delituoso de que se Promotoria Pública, por be do CliSO e aos seus dade em qualquer hora, �o �Im os coveiros da -x-
ocupe, fosse de ação pú- seu representante abaixo proprlos municipes. Essas é doloroso que tenha�os Justiça! Em Paraguassú muni-blica, conforme despacho eeslnado, o arquivamenro contas ele quer encaixar que usar agora uma lín cipio de Itaiopolis eramexaredo pelo M. M. Juiz do inquérito. - Ieragua do como serviços do presen- guagem .mais ru.de, e, se 7 horas da noite, quandoda Comarca a fls. 5, teve Sul, 4 3-49. - (a) Príamo te exerclclo. o fa�emos é diante da Notas & Noticias o sr. Paulo Novatzki, es-
o seu inicio com li petí- Ferreira do Amaral e Sil- A segunda éra de que ele gravida_de dos factos. Es- tímado .chete de família,ção de fls., 2, subscrita va - Prom.otor Público. hevía espancado um co- ses estão a merecer a Domingo ultimo demos foi assistir a um, baile epelo Dr. Luiz de Souza, DESPACHO DO M. M. lono fraturando o braço atenção desses mesmos a noticia que referia-se advertiu o dono da casa
na qualidade de . procura- DR. JUIZ DE DIREITO do mesmo e que a vitima detentores de um poder, sobre a agressão barba- de nome Joaquim Salesdor de 'Carlos Klabunde. DA COMARCA:- ,Real- não encomr.�ra .j��.ti.ç� pa�.. ,já que !� �,eD�2, ,�ll.,�s r-1.\1<'��1!�.�,�'-! �].o�:; 'ªr®.h",kLP9J";,�8,tar;�r�lR�da ......tNw. ri. �i@;"'"'","riin'a-

. ,'" ,

:fJ�ö81O. -�,�." -

;�Wumuv ";"It- �9a nópó!is, cQDtra o moto- vocando cousas pouco:#am os autos á Promoto- Klabußde. noa depo;wm- A terceira é de que o espera, para que voltas- rista João Duarte. r.ecomendáveis. Paulo foifia �dendo a elu- tos que preatõu, .não �o.... Inquerito estava "dormin sem a �Ao, está com- Era ate então desco- agredido a faca e a paucidação do caso, requereu firmll os flltos alegados do" nalg-uma gaveta. p�ometendo 8; n.ossa dig- nhecido " paradeiro dos ladas por um grupo alisua baixa á delegacia pa- por seu procurlldor e im- O despacho do Merilis mdade jornalIstIc�, como agressores, mas que ago reunido, sendo ferido nora que se -procedessem putlldos a Orro Langham simo doutor luiz de Direito, defensores da sOCIedad�, ra jà foram indicados co- abdomen vindo a falecervárias diligencias (vid. mero - Os depoimentos lIcima tran3Crito e qUe in� desl':lstraIl�o com esse SI mo culpados. São eles: momentos apôs.pgs. 5,6, 19 e 20). Ouvido da vitima, estão, porem, defe,iu o arquivmnento lenCIo malS de 30 anos Carlito Baasch, Jomildo -X-por dUlis vezes Carlos em contradição com os pedido pelo doutor Pro- de serviços prestados a Zachi, Edvildo Peres, O 32 Batalhão de Ca-Klabunde, a primeira a termos 'da procuração de motor ::>úblico. é li prova coletividade. Walmor Rosas, Bento Ti- çadores de Blumenau jàrequerimento de Promoto- fls. 3.� com � flltos que da verdade do que afir- Qual9\le! rept"e�ent,,:n- pografo (COiDO chama- foi transformado em Re-1'ia- fls. 6, letr� b,- t. a elG vltlmll teria relGtlido mamoso te �a Justiça p��lica, JU� vam n'o) e outros. gimento, com o aumentosegunda a requerimento ás testemunhas. -� Alem Até o que dissert1fJll SO" dielaria ou poliCIal, que -X'- do s,eu efetivo. O 32 B.C.do Dr. Luiz de SOUZll, d;sso, a única testemu!lha b�e, a testemunha raptau� _fthsando do s�u ca.r�o, A Ràdio de Moscou di. passarà a dominar-se defls. 16, em qUê requeria de vista, um menor filho diZ o doutor Juiz: "Alem de8ceaoplenarlo p�htico vulgou, que AioJotov, mi- 21 Regimento de Infantajunto á autoridade poli- da vitimll. nAo foi ouvida, disso, a úniCa fesl�1uI servin40 a um partidO ou nistro das Relações Ex- ria. O Cómando desse Ra.cial, fosse, Klabunde, sub- tendo desaparecido da de �istat um meDor �J.8Bde, capacho, deve terioreR da Russia, e Mi- gimento será integradometJdo a novo interroga- Comarca. Seria convenieo- da vitima, não foio� ser..oo:=,o Öldigno koyan, ministro do Co- por um Coronel, Tenentetório, por J:ileio do Intér- te, por conseguinte, a inA tendo desapareci_.'. clll"..lDV deIse car- marcio EKterior' foram Coronel e tres mtl.jores.prete Público e TrGdutor tlluração do competenlt Comarca". Sim seóhorest go que, para·ser exerci· demitidos. seU8 -cargos. Dois batalhões do 21 R.IJuramenfado. afirmou nos processo, durante o qual Um menor desaparece e 1.0, tem com'. requisitos Ao mesmo tempo aquela serão localisados fora dadois, depoimento presta- ficariam esclarecidas as ninguem se incomoda com a td9neid�e, Isençl10 de enrissor� revelou que séde, um deles possiveldos (fls. to e .17), não ser dúvidas e c�ntradições do isso. Sabem porque? Pa- �ªimo partid�O, carater Andrei "Vichinsqui, vice- mente em Rio' do Sul.verdadeira G imputllção inqu�rito e apurado se ra salvar o criminoso que fJbapo, e, aCima de tudo, ministro das Relações -X-feita a OUo �ànghammer, Klabunde foi vitima de é da "panela" politica. Exteriores. foi nom�ado No Rio de-Janeiro cau-com quem afirma manter acidenre ou de agressão.- Esse inquerito, como para substituir Molotov.
I

sou surpresa o resultadorelações de amizade. Os Indefiro, poi�, o pedido tantos outros ultiQlalP.en- e�dade. ., Trata-se dt' maior re- dos .exames de admissão,ferimentos costantes do de arquivamento deste in- te feitos, arrancados a po- Enquanto a sua vitima organização do gabinete para o Colegio Militar. Deatestado de fls. 4 e do querito. Com fundamento licia depois de JJma It'- continua a aguardar gue lUSSO desde o termino da 1360 candidatos, apenasAuto de Exame de Corpo no artigo vinte e 0110 do rie ,de reclam�_es,� In- se lhe faça justi� 'pu- guerra' A transmissão da 219 foram aprovados, sende Delito de fls. 8, afirma Cddigo Penal, determino tervenções d� adl'ogados nUtet.,.. o criminoso que a Ràdio de Moscou dizia o do 157 filhos de civis eCarlos Klabunde, serem a remessa destes autos e ate do Dr. n"'gado deiXolJ inuWsada para seguinte: 62 filhos de militares.,oriundos de uma queda ao Exmo. Snr. Dr. Pro- Regional, são &ssl'm chei- toda vida, o sr. Lang- "O Presidium do Soviete --x-que levou no dia 29 de curador Geral do Estado. os de vicios protecionis- bammer continua a ser Supremo demitiu o sr. Na cidade de S. Carlosagosto do ano passado Bm 4-3-49. (li) A. Oliveira, tas a uma das partes. Ioiend�nte e pessoa de vice-' prémier" doConse- em S. pàulo, acaba de"nas "imediações do por- era o que se continha Muitos depoimentos e até confiança do sr. Prefeito lho de Ministros da U. R. ocorrer grave desastretão próximo a entrada da em ditos autos e folhas confissões que contem Municipal. S. S., o camarada V. M. de um avião com o prepropriedade do Snr. Leo- qu� para Gqui bem e fiel- assinatura tIe testemu- Em outraHite, ge"ou- Molotov, de'suas funções fixo PR-GBP. O aparelho���d10.:i��f!êrm:es� d�: mente, trelnscrevi, do que nhas presenciais, foram vesse um "e.co die sen- como ministro das Rela- era pilotado pelo sr. Se-dou fé, reportando-me aos forjados por autoridad,es �

�.J.""bilidad.e,' çõe!iJ Exteriores do U. R. bastião Aguiar. inspetorclarações de fls. 17, afir- mesmos autos em meu e não exprimen a verda-, o ,,;' _....,.. de ha S. S. e nomeou o cama- do Aereo Clube local ema Carlos Klabunde "que poder e C4rtorio. de. As partes tivenjJll UlflAO: �Bido e;x:o- rada A. Y. Vichinsqui mi- tendo como passageiro o�94�i�s2�i�� ea:�astohordaes JGraguá do Sul, 4 de MlIr- que assinar, mesmo q1re 11:� � somente nistro dilsRelaçõas Exte- Valdemiro Costa, largouço d. 1949. nAoquizessem.Nolnque-�o
tiores da U. R. S. S:' do campo e entrou emmais ou menos, na loca- O Escrivlio rito aquerespondeULan- a um' de -X- perda.lidade de Corup6, no sair NEY FRANCO ghammer havia o auto de ali

" .
er Noticia-,se de S. Paulo, Imediatamente o pilotoda casa do Snr. Leopol- �' d d lit d � t d

.

d S t tdo Eickoff, estando 1i00ei-
co� pt) e e o que ava o compete.....,n:e exame que quan o sala e an- en ou uma aterrisagemö -x-
como graves as lejJões e tratamellto. tos com destino a Laguna no Campo do Rui Barbo-ramente embriagado, ao Tres foram as acusa- sofridas pela vitima. Pois AguattJemosoo desen- o vapor nacional Guara-Isa Futebol -Clube, porempa�sar do portão, do - re- ções que fizemos ao Snr. bem. Na ultima hora ele rolar dos fatoâi:llara con- rema foi abalroado pelo não foi feliz namanobraferido senhor, devido a OUo Langhammer, inten- foi substituído por outro tar ainda a nossos leito- petroleiro 'noruegues indo chocar�sa contra uum pequeno declive que o dente de Corupá e tam- deÉferimentos leves. .r�s muitas coisaslnteres- Brítania, tendo o navio ma árvore do quintal de:err�no �presenta naque- bem deixaram em má si.. ssa é verdade e por santes do que se vem brasileiro afundado em �lÍl prédio. destroçando:s l;nedlações, tropeçou tuação a adminisfraçiio ela nós 'have�9s de nos passando no manicipio e 20 minutos. O Guararema se. O, piloto teve morte.ca,� s�bre o braço di- municipal, a policia e a bater, sem olhar amea- que deverão ser trazidas cargueiro da Companhia instantanea enquanto o��t�ep:�:���s��es��db!S, propria justiçll. ças, porque somente te- a públic(}, para. que me- Inte�iIacional de Trans,-, sr. Valdemiro Costa quetanf t" Vejamos. mos que dar satisfação a Ihor se possa julgar 08 portes,' é avaliado em 3 e seu parente foi reco-o no requerido pe!a Aprimeira éra de que o nossa conciencia e o 80- homens. milhões de cruzeiros, des- lhido' ao hospilal.
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ANO XXIX - JARAGUÃ DO SUL - Domingo 13 de Março de 1949 Sta. Catarina

o "Correio
Um inquerito que dormia 6 meses e quasi transformou a vitima
'em réu e o Sr. Langhammer num anjo! Um despacho do Dr.
Juiz de Direito que confirma tudo o que dissemos. Como se

torce a verdade - Para o povo de Corupá ler:

-

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Doutor Ary Pereira, Juiz de Direito da Co
marca de Ieragué do Sul, Estado de Santa Catari

na, Brasil, na forma da Lei, etc..
Faz Saber a todos os que o presente edital de

primeira praça, com o prazo de vinte dlas virem, ou
dele conhecimento tiverem ou Interesser PÓSSél, que
findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quem
mals dér e maior lance oferecer, em frente as portas
do Edificio do Forum, no dla 2 de Abril proximo
vindouro, es 10 horas da manhã, os bens . penhora
dos a Eduardo Murara, na ação executiva que lhe
movem Manoel F. da Costa S/A. e Comercio e In

dustrla Germano Stein S A , e abaixo descrírntnados:

1°.)_ Um terreno edificado com duas casas de

madeire, e demals bemfeitorias, sito ii Estrada lrapo
cusinho, nesta comarca, fazendo frente com o Rio

Itapocuslnho, fundos com terras de Ricardo Salier,
confrontando de um lado com terras de José Maria

e Richrdo Salier, e de outro com 'es de Emilio Leh

rnert e Est. Itepocusinho, contendo Q área de 82,000
1;1152., regisrrado sob n. 5'761, no Tabelião do Regis
tro de Irnovels, desta. comarca. sr. Mario Tavares, da

Cunha MeUo, avaliados em Cr$ 11.600,00.
Cujos bens constantes do auto de penhora e

euto de eveltaçäo de folhas dos eutos .ela· refedda
ação evecuríva, serão levados em hasta publica de

vendi! e arrematação em primeira prAça, pelo preço
da avaliação, isto é, Cr$ 11.600,0().jonze mil e isel
cenros cruzelros). Assim serão os referidos .hens ar

rematados por quem, rnals der e maior lance oferecer,
Nós abaixo assinados avisamos os ônrs. 1\1-

no dia, hora e lugar acima mencionados. podendo
brech Mathias, Alvin Methias e Emilio Methlas, de os mesmos serem exemlnedos

. por quem Interesse
não soltarem suas criações domesticas em nossos tiver nos lugares onde se acham situados' os Irnöveís
terrenos. . E, para que a noticia ao conhecimento d� tQt;los, .se

.

Não responsebilizernos pelo que possa acontecer.
pessou o presente edital que será aflxado ás, por.tas

Rio Cerro, 26 de Fevereiro de 1949' do Forum, no lugar de
..

costume -e pub"ca�o pejo
. jornal "Correio do Povo". Dado e passado nesta ,ci:"

ALFREDO 'FISCHER dade
.

de leragué do Sul, aos cinco dias do rnes ,�e
ERVINO RAM:rH,UM fevereiro do ano. de mil novecentos e quarenta e no

ve. Eu Ney Frenco, escrivão, o subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira. Juiz . de Direito da ..

comarca.

"está cosforme o original, do que dou fé.

Ieragué do Stil, 5 de fevereiro dé 1949
-:

O Escrivão NEY FRANCO

Comércio e Indústria

AV 118
Achem-se a disposição dos Snrs acionistas, no

escritório desta sociedade a Estrada Irapocuslnho,
Jaraguá do Sul, os documentos a que se refere o

art. 99 do decreto-lei n. 2.627, de Setembro de 1940.

Convocação para Assembleia Geral Ordinaria

São convidados os Snrs, acionistas désta so

ciedade a comparecerem á assembleia geral ordlna
ria a realizar-se pelas 15 horas do die 14 de Março
proximo, na séde social a Estrada Itapocustnho, Ja
raguá do Sul, pata deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia. ,

1°. _- Exame, discusão e aprovação de 'contas

da diretoria, relativas ao exercicio de 1948; notada

mente, relatóNo, balanço, conta de Lucros e Perdas

e parecer do Conselho Fiscal.
2°. - Eleição do. Concelho Fiscal.
3° - Assuntos de ínreresse social.

Itapocusinho, Iaregué do Sul, 9 de Fevereiro de 1949

MANOEL F. DA COSTA � Diretor-presldenle

JQÁO LUCIO DA COSTA - Diretor comercial

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 aos que o presente edital com o

prazo de vinte (20) dias virem, ou dele conhecimen
to tiverem, que por parte de Otto Meyer, por inter
medio de seu bastante procurador o advogado dou
tor �uiz dê Souza, me foi dirigida a petição do
teôr seguinte: Exmo.: Snr. Dr. Juiz de direito da
Comarca de Jaraguä do Sul. Otto Meyer, brasileiro,

. operário, residente e domiciliado em Corupá, nesta

Comarca, por seu procurador bastante e infrassi

nado, vem, respeitosamente, expôr e requerer a V.
Exoia. o seguinte: L) O Splte. é casado com Maria
Cimentt, pelo regtme da cumunhão universal de
bens, ãto êsse realizado aos 19 de Novembro dá

1925, perante o Juiz Distrital de Corupä antiga
Hansa, sr. cidadão José Weiss (doc. inclusivo); 2.)
P�r falecimento ,de sua mãe Selma Waroherol Meyer,
fOI aberto o respetivo inventário e o Splte., na

qualídade de herdeiro filho, recebeu, em sen qui-
, nhão hereditario, O seguinte bem imovel: De um

"Terreno sito no Caminho Rio Novo, em Corupá,
fazendo fren te Com o Caminho Rio Novo, com ms.

de fundos com terras de Francisco Lischka, extre
mando. de um lado com terras de Artur Meyer 'com
46;80 ms. e outro lado com terras de Artur Meyer,
com 45,20 ms. com área total de 875 msã, terreno

êase: devidamente escriturado a fls. 45v/47 do L. n. 5,
dó então escrivão de Oorupä sr. Waldemar Luz,
avaliado em Cr$ 8.000,00 A AREA DE 464.84 3/8
ms2., NO. VALOR DE CR$ 4.250,00", imóvel êsse
herdado em condomínio com seu pae Artur Meyer
(formal de partilha anexo);

. 3. Acontece, porem,
qu� não convem ao Splte. continuar na proprieda
de do ímcvel acima descrito, já porque nenhuma,
renda auféra do mesmo, já porque poderia, ven

dendo tido seu quinhão. livrar-se dos inconvenien
tes da comunhão e, ao mesmo tempo, conseguir
recursos neoessârios ao tratamento de saude seria
mente abalada, 4.) Infelizmente está impedido de

alienar referido bem sozinho e livremen te eis qUA. ·{f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::;::::::::::::::::::�l
a mencionada esposa do Splte. ha cerca de uns 20 li V. S. já possue seguro de acidente pessoal???:!!
anos, sem cause justificada, abandonou o lar, es- ..

. ..

rando em lugar iencerto e não sabido. Nestas condi- ii Ainda não! Estão faça-o' ainda hoje, amanhã il
ções, vem o Splte. requerer; com 'fundamento nos li poderá ser tarde demais!!... ,H
artigos 235, n. 1 e 237, do Codigo Civil, se digne jj Preencha. o coupon abaixo 'e peça informações!!
V. Excia. de autoríea-Io a assinar escritura de �� sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER II
r:6�ilm::i!�i6�� �r��o����o���z�[r!s�',2:��?go(q��� H (Seguros em Geral) C. Posial, 67 - Jara�uá do Sul. H ;:.:�:.t:::P::::O:::::R::::O:::::U::::E:::::::::D:::::E::::V:::::E:::::::::::S:::E:::::R:::::':::U::::S::::A:::::D:::::O:::::::::O:.:::::::::::::�.;:;�:.i
pedido; respectivo .sq�r:inien�o ,de ,outorga, depois ii

.

::

�i'ácI�:f:�!��e eP���ii�à�á� re�:�i�:i�etir.C��OI����� ii Nome' por e'xtepso � .. :'
�

_ .. �",.>:: ;. 11 'It· FtLTRA:SON�fiA�"�M'trRôpóLE?", ,>ii
Público da Comarca, na forma da' lei. Com uma II !dade Residencia...... . fi ii -

. } ,H

copia da inicial 'mais os seguintes documentos: 1 H Profissão H li l' - Porque: é o substitllt(), �fiei.ent� !�
tr lad d a r

. -

I d fI' '"12 d
::

.. ii da antena externa, sendo colocada no Inte-. "iE

L��. 2�, deO ��belyã�c�;���ri�vTaav�re� daS. é�nh� H Cargo , ,
_ ';� _. li li rior do radio em, qualquer posiçã{). sem, II

Mello' 1 formal de partI'lha passado aos 6 de ou ii ii l.l. mais. despezas.que o seu c-qsto.. : '. '.
' i.·l.'

,.

-

i.l. Ocupdções assessorias:. .

: i d
tub o d 1947 I r' -o N F f

..

.' !! . 2' - Porque: prolonga a VIda o apa-. g
r ' e , pe o esc Iva ey ranco, a avor .i.i 1 .i.i i:': relho, V1'stO que o conserva na temperatura, i.i.

do Splte., 1 certidão do casamenio do Splte. estrai- ::. i ::

d a de fi!;. 65/66, do L. n. 2, sob n. 45, do então g
;................... g ii normal, evitando graves defeitos, tais como H

oficial do registro civil de Corupá, sr. Waldemar
-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: li aqueima de valvulas e transformadores. ii

Luz, aos 3-10-1940 1 talão da taxa judiciaria pas-
H 3' - Porque: evita as grandes ampera'": ii

sado pela Coletoria Estadual de Jdraguá do Sul,
I

- ii gens produzidas pelas fãiscas e todos os H

'sob n. 68. N.T. P. Deferimento. Jaraguá do Sul, CA"·SA D-A---8'" T-INT.AS--
-

Iii atrictos atmosféricos levando a segurança. il

17 de fevereiro de 1949. pp. (a) Lúiz de Souza. ii e ,a tranquilidade ao lar. .

lE

17-2-49.-17-2-49 (coladas duas estampilhas estadu.ais ii 4' -,- Porque: Controla e limpa � som, ,d�
A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL ..

•

I I
..

no valor de Cr$ 3.00, sendo uma de taxa de saúde, EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL ii proporcionando maIOr a cance e vo ume ao . l!

devidamente' inutilisadas com data e assinatura). A FL(���:A�OÓ����!NE��-58 li de �ma recepção nitiãa e isenta de inter-"!l
Petição inicial levou do MM. Doutor Juiz de Direi- ,ii ferencias estranhas. .

'ii

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo-·· 5 F It I
-

d
..

to da comarca, o seguinte DESPACHO: A,' como ii
"
- Porque: acu a a oco�oçao o, ii

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc. -" Ih I com a t mento do

requer. Em 17-2-49. (a) A. Olivei.ra. "Pelo que man-
g apare o. para qua quer p r I

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão," d' d
:,

dei passar o presente edital, no qual chamo e cito g ·pre 10 e para mu anças. .... "ii
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina ii 6' � Porque: a ANTENA DA .METRO- i.;.:

a MARIA CIMENTI, por todo o conteudo da peti· para tinO'ir Tecidos de Sedas Lã e AIO'odão, Ce-" É ON DE GRANDE EFI

ção acima transcrita. E para que chegue a noticia e e ii POLE UM FILTRA-S - ii

a público, se passou o presente edital que será
ra e Oleo para Soalh�, Massa pàra Janela. !! CIENeIA quando ligado. em conjunto com á ':.!.'�::;

afixada no lugar de costume, ás portas do Forum,' M�TRIZ: Rua do Príncipe. 848 - joinville, H Antena externa.
.

e publicado pelo. ior�al local "Correio du Povo" _.�..

LIDER D�,COMERCIO DE !_INTAS .. _ __ III Preço Cr$ 50,00 livre 'de porte. .

'g

e Diário Oficial do Estado; em Florianopolis. Dado ' ii Pedidos a:
' g

.. ,. :�

e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos ii Olympio Leite
.

i::::::i::::::dezesete de dias do mes de fevereiro de do ano i:i::i
•

Dp. Ren.a·to W'alt<IDI.- ,:'l: ii Caixa Postal 5351

de mil novecentos e quarenta e nove Eu, Ney -.;;;J&- ii " io de Janeiro

�.!i��cÖli�������i: ::�f;:i�� (��iIÖ���r!�: E��â ii M É O I C O II tL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;
conforme o original, do que dou fé. ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA i!

ii om cursos de Aaperfeíçoamento no

'

ii

ii Rio de janeirQ - São Paulo e Buenos Aires. ii
ii Doenças de Senhoras '-' Partos - Clinica li
ii Geral de .

Adultos e Crianças. ii
: !i Consultório e Residencia: - ao lado da PrefeUura Municipal. !!

Iii
TELEFONE N. 3 ii

€1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina !l

.ii.::i:: Tran���rta�ora Jara�llaen�e 11.;.11VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS

ii Jaraguá do Sul á Blumenau

II HORARIOS
ii JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU
::

ii ���:��aa�s6':�5h���� �::tf��aa�s :�,;60�:
ii

ii
ii AGE.NelA

ii
:: ii

ii Estra'da Itapocú-Hansa - Jaraguá do Sul ii
::

..

....:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:!l

Jara�uá do Sul, 17 de fevereiro de 1949.

O Escrivão, NEY l!'RANCO

----
...,:-u-�,' .. iil'lF'r�••.";_ ... ,_t-W'_,,,. ' _
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OFICINA Serviço "FORD',

MECANICA
. AUTORIZADO

-

.
Rua Marechal Deodoro � J A R A G U A DO SUL -

Posto de Gasolina - DepÓSIto de Lubrificimtes
- Lavagem � Lubrificação - Carga de Acumu-

ladores e Consêrto de PneuS.

Esta oficina está instalada em condições

para efetuar qualquer serviço de consêrto ou

reforma em seu automóvel ou caminhão, bem

CGmo retificação de motores etc...

Todos os serviços são executados com

i, esmero, por competentes profissionais e a pr�-
l::i::ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda ele

li ,- trica e oxigênio.
' !!

\.:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
�j

Clinico de OI�ot Ouui�ß;, nariz, fiaruanlo
Dr. ArRlínio Tavawes

J7ofessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianó,olis
Ex.Chefe Glos serviços clinicos e cirurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florian9Polis.

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex.lnterna por, concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

BL U ME NAU' STA. tATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 13-3-49 3

o T.J.D. Ein sessão realizada dia 9 do corrente, deu ganho de causa ao Paula Ramos "Oesprestigiando" a F.C.D. qae Unha
, .

dado condições de jogo a Gonzaga, "personagem" do momentoso caso.

Caidado senhores mentores de Clabés Filiados a F.C.D. pois suas resoluções "infelizmente" não são mantidas.
Perguntamos nós: - De qaem é a culpa; do América ou da F.C.D.? Os leitores que Julguem II !

das

o [orrl!io do POUO DOI [IPorll!1
CINEMA Emplacamentos

bicicletasEm benefício do "Ginásio São Luiz"I será
exibido dia 16 e 17 do corrente no Cine Buhr,

...-----... um formidavel filme.Direção: de EGON EHMKE
,

-

..

CHUTANDO

-195 O
Nos trabalhos, oe ope- Hilariante e divertidíssima comédia estrela-rêrlos se empregam com da por um cómico de fama mundial!grande atividade e com is-

to até quatorze de janeiro
.

Pelo comparecimento do povo em

p/passade. as escevoções deste já agradece.
jà tinham atingido um to
tal de vinte e cinco mil e

quinhentos metros cúbicos.
O volume das fundações
dlstríbutdas em trezentas
sapatas, alcança um total
de doze mil e quinhentos e

quarenre e sete metros cú
bicos de concreto. Confor
me calculos feitos, até os

primeiros dias do corrente
rnes estarão concretadas
todas as arquibancadas
nas cadeiras cativas isto é,
localidades para trinta mil
pessoas sentadas, mals
vinte mil Ingeres para a

preciadores, em pé. Só es
ta parte oue é menos da
merade da obra, abriga
maís gente que o estadlo
do Vasco da Gama Assim
tudo indica que o Estàdio
Municipal estará pronto
para 1950, quando um ve
lho sonho está se rranstor.
mando em realida-de.

r,Edital
n02.504, de3-3·1949.

Helmuth Gaedke e

Imrgard Wachholz
Ele, brasileiro, solteiro,

.

domiciliado e
.

residente
neste distrito, em Itapocu
sínho, filho de Carlos Gae
dke e de Wilhelmine Gae-
dke.

-

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, emquando a resposta dlzla o I to do Sul.
•• It' h Illh d Bseguinte: ' esta foi li resposta ce- Onde comprarOli mais batrro n:�3�U��chilO:Z � 3e ;��Devido a tardia respos- ros leitores 2 é preciso �I

ta não podemos aceitar o que se acabe com mals1--------------------- na Wa.chholz.
jogo com o C.A. Baepen- este grande mal, que rei-I Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em Edital nO 2.505, de 3-3.1949.di. .. na no esporte jaraguaen- geral, pelos menores preços da praça, só na Bruno Klabunde ePare domingo temos se. O Baenpendi que res- Herta Emma Karstencompromisso em S. Ben- ponde antes. Casa ••ueo .aUIlMI Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re
sidente neete distrito, em

I Três Rios do Sul, filho de

ß Bruenlinn venceu o suinmeric6ßo �e nBtacão ��i�fa������de e de Ber-

Ela, brasileira, soltei raCom as provas de 200 I Edith Grobe os 200 metrôs doméstica, domiciliada e
rnetros, nado de costas, de costas. assinalando re- residente neste distrito, em
para moças revezamento cord de 2'47" 1/10, seguida Três ,Rios do Sul,filha de
4x200 nado livre, pera ho- da brasileira Ademys Brn- Henrique Karsrem e de
mens e 400 rnetros, nado sino No revezamento 4x2rO. Emma Wenderf Karsten.llvre, pera moças encerrou- venceu a equlpe argentina' . Ise domingo à noite o 10° seguida da brasileira sern l Edita, no 2.606,

..

de 3-3-1949
Campeonato de Natação, contudo haver batido o re- Hugo Kohn e
com a Vitoria da Argen- cord de 9'15" em poder do Anita Maria. B�rtll Kick�feltina cabendo o posto de Brasil. A ultima prova foi Ele, brasll-e!r<;»,. solteiro,
vice-campeão, ao nosso algo de sensacional duran- I�vrador, domlcll!ad? e re

país te todo transcorrer em vis. sldente neste distrito, no
Este certame alcançou o ta do forte duelo travado Rio da Luz, filho ds AI

sucesso de?:ejado tecnica- entre a campeonissima bert? Kõhn e de Elsa AI
mente pois varios foram os brasileira Piedade Couti- bertma Dallmann.
recordes estabelecidos du- nho que liderou a corrida Ela, brasileira! .�olleira,
ranle a sua realização. na raia até poucos metros lav�adora, doml�lh�da e

Na primeira prova de do· antes da meta final na residente nesle distritO, no
mingo venceu tt brasileira prol/a de 400 metros, �ado �io d.a L�z, filha de Ma

livre, com a argentipa EI- ria Klckhorel. -

leen Holt que finalmeule
venceu por bati da de mão
com apenas 2/5 <;Ie segun
do á fr�nte

/

de nossa re

presentante.
Os saltos ornamentais

de plataforma e tranpolim
e a Copa America foram
vencidos pelo Brasil.
O Uruguai sagrou-ee

vencedor de polo aquatico.•

Um empate seria .0 resultado justo
Derrotado o Baependí com todos os fatores a seu for - Equipes _

Os Melhores - Arbitragem - Outras notas
.

O jo�o de domingo úl- falte, de sorte, porque de equipe do Baependi, atutimo dísputado entre as fato o alví-aníl é adver- ou desfalcada de Silveiequipes do Baependi e sári� contra o clube de ra e Baloquinho.S. Luiz de Joinvile, apre- Joinvile. Um empate se- S. Luiz:- Maninho, Bosentou duas fases dístín. ria o resultado justo e dinho e Pé de Ferro,tas, a primeira perten- que muito bem satisfaria Hugo, Astro e Leonardo,ceu aos cruzmaltinos o esforço de ambos os Zizico depois Caranga.porque comandaram o conjuntos. Téio, Benor, Zezinho eprebo no decorrer de 15 Tanto o Baependi como Koentop.m. da fase inicial. como o S. Luiz, perde- Os cruzmaltinos en-Aos azurras pertence· ram tentos certos e si os frentaram o Baependi,
• ram os 20 minutos fi· mesmos fossem assina- apresentando bom quanais do periodo comple- lados tariamos um re- dro ou seja vieram fnmentar. 9� demais fo- sultado de 4x4, já na tegrados com bons valora� �qUl�bradü&. com primeira fase. res do futebol joinvilen.açoes IguaIS. O gramado que esteve se como Pé de Ferro, e

. Desd� �s 14 horas ca- impraticavelfez com que Caranga do Caxias elU forti�sIma chuva so- não tivemos um futeból Téio do America.bre a �Idade, quando tu- noventa por cento mel- Mario abriu a contagemdo. faZIa crer que .não hor. . aos 60 segundos, apósterla��s .futebol. O Jogo A chuva foi o maior fintar Bodinho e Pé de
--------

teve IDlCIO as 4,30 com impedimento da tarde Ferro. Aos 15 minutos Bodinho, Caranga e Zezio campo comp�etame�_ eSP?ftiva, pois do con- Samir segurou o couro nho, foram os melhoreste alagado. Era Impossl- trá�Io a renda do jogo largando-o após, quando do gremio da cruz devel para que os conte- serIa bastante maior do Benor completamente li. DIalta.dores apresentassem .al- que �80,OO. Mas com tu- vre teve a sorte de assigo de clas_se ou te.cDlca do
.
ISSO o número de nalar, igualando o mar!Llg!lma. Nao poderlamos aSSIstentes foi melhor do cador.mdI.car �enc�dor ou fa-! que régular. Faltavam apenas tresvordo, .ah serIa' !encedor O Baependi pisou o minutos quando Zezinhoquem tIvesse maIOr sorte. gram�d? �om a seguinte conquistou o tento daA vantagem que �m- C?nStItUlçao: Samir. Lu- vitória cruzmaltina. Nobos o� quadros poder�am cmd? � Tyrone, TOMsem, segundo tempo não houter feIt? e que não flze- OtacdlO e N:unes, Mario, ve goals, vencendo destaram, fOl.eXeQutar o ar- E�, Mahnke, Justino e forma o S. Luiz, pelo aremate fmal �e �ongd. CIlo. Np segund,o perio- pertado score de 2x1.O Baependl fOI derro- do MariO cedeu seu pbsto Nunes foi o jogadortado com todos os fato- a Prada, passando JUsti- n. 1 em campo seguidores a seu favor. uma vez no para a extrema direi- ,de Lucindo. Ótacilio eqU� �u �om boa ta, quando mais tarde o Tomsem, os restantes:fetn� e Jogou ,em ataque voltou a preliar não passaram de regu-

ã
propria c�ncha e si com a mesma formação lares.n o venceu fOI devido a do inicio. Como vimos a Maninho Pê de Ferro,

Bastante adiantadas eS-I tres rnetros.
.

tão as obras dó Estádio Estão empregados mil e
Munícípel do Rio de Ja- quatrocentos operários,
neiro, onde realizar-se-á o que trabalham dez horas
próximo Campeonato por dia, ou seja das sete
Mundial de Futebol. ás dezoito horas, havendo
O estádio terá a capeei- um intervalo de uma hora

dade de cento e cincoenta para o almoço. Depois do
mil pessoas e que ficarão Stadium Yankee e o de
assim dlstríbuídas, Berlim o Brasil terá o ter-
Vinte mil pessoas para cetro estádio no mundo.

ficarem em pé e que fica- O Municipal garante lugar
rão entre as cadeiras catl- para cento e clncoenra mil
ves e o campo e que se- pessoas, enquanto que o
,ão separadas do gramado do Vasco, S. Jánuàrio,
por uma vala de tres me- comporta apenas quarenta
rros e meio de largura com e cinco mil assisrentes.
tres metros de profundlde- O Clube Huracan de
de cheia de água. Buenos Aires, no momen
Na parte das cadeiras to possue o maior estádio

cativas. caberão trinta mil da America do Sul, .onde
Pessoas e sobre estas fl- cabem nada mals nem na
carão vinte e cinco mil es- da menos do ,ue
pecradores, onde haverá cento e vinte mil pessoes.
um balanço de cobertura. O diametro do Municipal é
Os restantes ocuparão lu- de um quilometro. Oito e

gar na "big" arquibancada, levadores levarão o BÚ
cuja altura é de vinte e bllco esportivo as arqui-

bancadas.

O Baepel')di não foi a Rio Nelri'lt]o'
o c. Ä,. ,Bê;lependi dei

xou de excurcíonar hoje a
"ftto N�gr:nho. Pergunte
mos nós Qual foi o mo
tivo? Quinta feira a enti
dade local se comunicou
com oe mentores serranos

Ai é qu� Está a Coisa

A COMISSAO

�tRHEN,TO
",ttlEIROS

{�
.

.""'.'...�...,._...._ ....."'�--.,...__._-----------

Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

Arbilragem
Podemos taxar de re

gular a atuação do árbi
tro, deixou passar pou
cos erros e tambem de
menor importancia.

Contam-nos que a delegacia de
policia está cobrando Cr$ 59,20
por enplacamento de uma bící
cleta.
Queremos levar ao conhecimen

to dos interessados, que. para o

emplacamento de bicicletas exis
tem as seguintes taxas e emolu-
mentos:

1
.

Coletoria Eàtadual - Placa e se-
gera los, Cr$ 31,20

Emolumentos do
delegado e escrivão Cr$ 4,00

Cr$ 35,00
Requerimetos e selos Cr$ 10,00

Total Cr$ 45,20

Irene PeJri, Oticial do
Registro Civil do JO Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casal-se:

�t�I�T�O L'�ll

E para que chegue ao co
nhecimento de todos, mandei
passar o presente;: edital que
será publicado pela impreo
sa e em cartório onde será
atixado dUlantc:: 15 dias. SI
alguem soub::!r de algum im
pedimento acuse-o para os
ints legab

IRENE PEDRI,oticial
,

r�13 ISVHNldS3
'SVlJI3��j
'5"�IJ::>O:>
•
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CORREIO DO POVO

Ca",ara A PED1DOS

De Corupã
UMA MgDIDA ACERTADA

Municipal Carroça de Molas
, (Fácil modificével pa. tróle-ônibus)
Completamente reformada, extra-torre, prática

pa. carretos répidos, carga útil 1500 Kg. grande, pa.
2 cevalos (aparelhada tambem pa. 1 cavalo),

Preço': Cr$ 3500,00 - VENDE:

Alfonso Buhr, Rua Preso Epltécio Pessüa 71-99

I Iaragué do Sul

Ata da Reunião Ordinaria de 21 de

Fevereiro de 1949

Aos vinte .e um dlas do Germano Gessner, o qual A Camara Municipal de responsabílídade In-

mês de Fevereíro do ano pediu fosse aprovada a acaba de votar uma lei criveI. 'Não havia orça

de mil novecenros e qua- emenda Ioão Lúcio da que declara insubsistente meato, controle, fiscali

renta e nóve, pelas sete' Oosta, com exepção do er- uma Resolução do Snr. sação, contrato com os

horas, na sala do Forum, tlgo 3. Em votação, foi a- Prefeito Municipal, que construtores e fürnece-j
no edifício da Prefeitura provada a emenda I.L. da encarregava a Socíedade dores, � unica satlsíação

--------------------

Municipal de Iaragué do Oeste, com 'a redação dü Hospital Jesus de Naza- que davam de vez em I SO,e. H ipiea Jaraguá
Sul, presentes os vereado. .artlgo 2. da emenda Ges- ré, com a admínlstração quando aos socíos e á

'

res: Luiz Maes, M. Thieme sner. Passou-sé em segui- do Hospital Municipal de população eram os ata- AVISO

lnr.» Carlos Rutzeh, Willy da, a 2. dtscussão da per- Corupà, por não ter üb- mados balancetes com E termlnadamente prolbída a passagem através o

Germano Gessner, Frede- mura de 548 ms2. Em dis- servado as exigencias da suas despezas menstruo- imovel desta Sectedade sem a licença expressa da

rlco Curt Alberto. Vasel, cussão, como nlnguern lei. •
sas. dlretorla. <!

'Otavianü Tlssí, Ioão Lú- quizesse falar sôbre o mes-
Essa Lei votada por As consequencías deste Iaragué do Sul, 10 de Março de 1.949

elo da Costa e Luiz de I rno, foi
submetido á votos unanimidade, tendo de- procedimento Ioram ca-

.ôouza Havendo número sendo aprovado; em 1. dls- monstrado assim os Ve- 'tastrojaía Não conse-
A Dlretorla.

legal, foi pelo sr. Presí- cussão fol aprovada are" readores do P. S. D. que guíu-se terminar o hospí-
.,_�_=,�

__�._m'__._�
_

dente declarada aberta á solução que cria o quadro estão conscientes da res- tal. Gastaram-se rios de Esposição Agro-pecuária

sessão, ordenando eo sr, dos funcionérlos da Cê- ponsabilídade do seu dinheiro.deixando o hüs- ôubscrtto pelo exrno, ônr. Dr. Leoberro Leal,

20 Secretärlo, que prece- mera; posto em 1. discussão mandato de defender oe pital com perto de cem ôecrerérlo da Viação. Obras Públicas e Agricultura,

desse á leitura da Ata da o proléto que céde à Ae- Interesses do povo, e que I mil
cruzeíros de dividas recebemos convite pare a 5a Expostçéo-Feire Agro-

sessão do dia 17 de Fe- soctação Rural um prédio não estão dispostos de á beira da ruína e com pecuérla de Lages, ontem inaugurada.
'

vereire ne 1949, o que de- municipal, füi ilprüvadü prüteger �'panelas" püli- pletamente desacredita-

püis de feitü, füi submetidü unanimemente' ainda em ticas. Bravü Senhüres dü perante .o püvü.
Sümüs grt1tüs pela gentileza,.

á discussãü e subsequen· -1. discussãü füi püstü .o Vereadüres! Füi feliz a Camara Mu

te �prüvaçãü, .o que füi projétü lei que declara in- Já, ha tempüs causüu nicipal de ter püstü um

feitü sem emenda. Passüu- subsistente decrétü dü E- surpreza a atitude dü Sor. termü nesta situaçãü.

se em seguida à leitura dü xecutivü e dá üutrass pro- Prefe�tü, de �n.tregar um Cümpete agüra aü pü

expediente que cünstüu vidências, respeitü dü Hüs- prü�)fIü MUnICIpal á u�a vü de Cürupá de tirar as

de: um Oficiü nO 3, rece- pital Jesus de Nazaré de SÜCIedad� ?a qual Sü- cünclusões da liçãü re

b,idü da Câmara Munici- Cürupá, cümü ninguem mente �xIstIam .os. Esta- cebida e velar mais pe

paI de Campü Alegre; Cír- quizesse discutir sôbre .o tut�s de uma SüCIedade lüs interesses dü Hüspitalj'
cular no 2/49, recebida da mesmü füi submetidü à eX�lllta, .sem übseryar as para que este nãü caia

Camara Mu!!iCip'al de Vütüs, �endü dprüvadü u- eXIgenCIas da LeI, que nüvamente nas mãüs de

Brusque, Of. Circular no nanimemente; füi aprüvadü exige para issü cüncür aventureirüs inescrupu-

2,' recebidü da Câmàra unanimemente, em 1. di::;- rencia publica, cüntratü lüsüs.

Municipal de Sãü Francis- cussãü .o parecer da Cü- e outras fürmalidades. Deverá unir-se em tür-

cü dü Sul, Oficiü 6/49, missãü de Finanças, refe· Deu assim carta branca nü de seus cidadãüs mais I

expedidü aü SI'. Prefeitü, rente aüs balancetes düs á seus prütegidos politi- destacadüs, que pela, sua II
Of. 7/49, expedidü aü Pre .. mêses de Nüvembrü e De- cos de prüceder á vün- 'd t

sidente da Câmara düs zembrü de 1948. Nada mal's tade.
VI a, seu cara er e seus I
serviçüs já prestadüs á

Deputadüs dü Riü de Ja- havendü á tratar, .o sr. E assim acünteceu. cümunidade, já deram

neirü. um telegrama envi- Presidente designüu .o dia Cüntrahiram empr��ti- prüvas de cümpetl'ncia

adü á Vva. Vereadür AI": 24 dü cürrente para á prü- mü e receberam 8:u�IlI?s e qualidades de merecer'

fredü Zimmermann. Nessa xima sessãü e a Ordem düs Güvernüs MUDlClpaIs, cünfiança do. püvü, e as.

altura, chegüu aü recintü o dü Dia cünstarà de: 2. ßstadoais, Federais e dü sim unidüs terminar fi·

. vereadür Albrecht Gumz. discussãü dü prüjétü que püvü em geral. nalmente a cünstruçãü

Füi lido ainda, uma emell- visa ampliaçãü dü Cemi·1 �üm estes 'd.inheirüs dü Hüspital já tantas ve

da substituida aü prüjéto- tériü Municipal; 3. discus· qUlzera�, termmar. a zes malügrada.

lei que desapropria diver- sãü da permuta de 548ms2., cÜI!-struçaü dü HüspItal.

sas áreas de terras, para 2. discnssãü da resüluiãü AgIU-se cüm uma falta CORUPÁENSE.

ampliaçãü dü cemitériü que cria .o quadrü dos

municipal, apresentada pe- funciünáriüs da Câmara; I1.0 vereadür Jüãü Lúciü da 2. discussãü do prüjélü- fREFEITURA lVIUNICI

Cüsta; um prüjétü-Jei que lei que séde � �sSOCii'l�ã? PAL DE JGUÁ. DO SUL

autüriza a müntagem .ou Rural um predlü mUnICI-

cünstruçãü de casas de paI; 2. discussãü dü prü- EDITAL'
madeira em zünas dü pe- tetü-Iei que declara insub-

rimetrü urbanü e dá üu- sistente decretü dü Execu

tras prüvidências, e um tivü e dá .outras prüvi
prüjétü que cüncéde súb- dências, respeitü dü Hüs

vençãü a SDciedade Hüs- pilaI Jesus de Nazaré de

pital e Maternidade Sãü Cürupá; 1. discussãü do

Jüsé e dá .outras providên- prüjétü-Iei que cünsede

cias. Cünsultada a Casa, subvençãü a Süciedade

quantü aüs prüjetüs acima, Hüspital e Maternidade

de per si, füram estes cün- Sãü Jüsé e dà .outras prü

sideradüs übjétüs de de- vidências e ainda 1. dis·

Iiberaçãü, pür unanimida- cU1?sãü dü prüjetü-Iei, que

de. Passüu-se ,em segui- autüriza a müntagem .ou.

da á Ordem dü Dia, que cünstruçãü de casa8 de

cünstüu de: 10 discussãü madeira em zünas dü pe

dü prüjétü que desaprüpria rimetrü urbanü e dá üu

diversas àreas de terras, tras prüvidências. Nada

para ampliaçãü .dü cemi- mais havendü a tratar, .o

t�riü municipal, em discus- sr. 'Presidente declarüu

sãü, pediu e .obteve a pa- encerrada á sessãü,. na

lavra .o vereitdür Jüãü Lú- qual faltaram .os vereadü·

ciü da Cüsta, que prüpôs res Arquimes Dantas e

füsse aprüvadü .o artigü 2° Augustü Sarti. (ass) Luiz

da emenda Gessner, logü de Süuza, Joãü Lúciü da

após pediu e .obteve a .pa- Cüsta e Otavianü Tissi.

Idvra o vereadür Willy

t Agradecimento
Prüfundamente cünsternadüs, cümu

nicamüs a todüs nüssüs parentes,
amigos e cünhecidüs .o falecimentü

de nüssü queridü pai espüsü, sügrü e avó

Leopoldo Augusto Gerent

ücürridü no dia 24 de Fevereirü, cüm a ida

de -de 66 anüs, Agradecemüs aü Sn1". Alva-

1'.0 Batalha pelü eeu esfürçü clinicü, aü Dr.

Luiz de Süuza pür ter se incumbidü de Ie.

var .o ücürridü aü cünhecimentü düs .ouvin

tes da Radiü Jaraguá e tambem aü

Sr. Prefeitü Municipal e a tüdüs que
enviaram cürüas, flüres, e acümpanharam .o

falecidü á sua ultima mürada, e especial·
mente aü Revo Padre -Albertü pelas cünsü

ladüras palavras, prüferidas em casa e ,nü

cemitériü.

Mürro Bôa Vista, Marçü t 949
,.

Família Geren!

..__....__
w�..._,....,.,....

_

ri:a;����:mw?3�ifj

:1�:j���O�i� .LaZ�b��iS Ii� Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Domingos da Novasjn
t� J A R A G U A DOS U L -1- SAN T A C A T A R,IN A

� Fabrica e Beneficiamentü de Müveis

� Espelhüs e Vidrüs para Janelas e Outrüs FinS'1�
Müveis Estüfadüs, Tapetes, Divans.

Cölchões e ÊstJ'adüs para Camas, Etc.

Executa-se serviços de estüfamentü5 em; �'r:.�. trüliüs, ünibus, autümüveis etc.

t......
Li::,i;t�����

..�-�r\�

De .ordem dü Sr,
Prefeitü Municipal
de Jaraguá dü Sul
türnü público que
durante o cürrente

mês de Marçü ar

recada-se na Tesüu

raI'Ía da Prefeitura

Municipal de Jara

guá dü Sul e na

Intendencia de Cü

rupá, .o impüstü de

sübre
'�Indóstr. e Profissões'-

A SIFILIS SE APRESENTA, $08
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFU LA'S
ESPINHAS

FisTULAS
Ú'LCERAS
ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

"EliXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS

'.'[NDE-SE EM lÔOA PARTE.1°. Semestre.
Nãü satisfasendü

.o pagamentü nü te

feridü mêA, ficará .o

cüntl'ibuinte sujeito
a multa de 20%
sübre .o referidü im

püstü . nü primeirü
mês, sendü entãü

feita a cübrança ju
dicialmente.
Tesüuraria daPre·

feitura Municipal
de Jaraguá dü Sul,
4 de 3 de 1949.

F'. VOSGERAU
Tesüureirü

�®Y®®Y@®Y®@!@)@J!@@Y@®Y®®!'@)®Y®@Y@)@r@)@j!@)@
...

II Tosse, Asma, Brouqui�e, Rouquidão, e Resfriados I
@ "JL'ODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRßIÓftlD @j

� Encontram alivio imediato com (., uso do ®),

� Incompáravel I
� P�ilDríll dI! Hogien Pl!lnll!ßll! �
ê) O PEITORALMAIS�ONIIE�IDO NO BRASIL @)
it®)@).®@Á@@Á@@i®@.;@@)..@@.i@@i®@J@@..i®@..i.®@.;@@)ií

r·a�":�;i::·,
: IRGO :

�ã� �� m�I��r�� n mái� �aratn�
PRODUTOS DA:

I
FARMÁCIA NOVA

I
Tr AI t

o AI
de ROBERTO M. HORST

ltIDlM1Ul§ fRa we CaRcadlo§ ,

a que dispõe de máior sortimen-

Ir iTl\� ('l� Trrmci] iTl\� �
a

A to na p�aça e oferece .seus arti-

\Ur1lJlU)�1lll lt <ru1lJlt.)) t.J)o ßlo gos a preços vantaJQSos.

k
CAIXA POSTAL,11

:J
Rua Mal. Deodoro 30 - Jaragua

RAGUÁ DO SUL - S. Catarina .�--<f)
....., ..... 'dO 59<': --

'

C Q va .. _lO _,. ., ;;

���

Lure seus males ti poupe seu

bom dinheiro comprando na
COIIRI elSPI.

QUEDa DOS ca·

BUgS E DEMAIS

AfECtOES DO

·T.,o�II('&'C:Á;PI�AR
P'OR 'ExéEá�'CIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Empreza da Transportas ('Franza!" S.A. Clube Atlético Baependi Innu�tria �� �ai�a�o� �O��� Irmão� a
. . ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA " I

Ass�mbléia ger�l ordI�a�Ia _ CONVOCAÇAo ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidados os eenhores aclonlstas a com

-' . � Edil I d C -

parecerem á assembléia geral ordinaria a reallzar-se Sao convidados todo� os SOClO.S ges�e Clu.be a a e onvocaçao
no dia 19 de Março de 1�49, as 9. horas, na restden- tomarem pa�te na Assembleia. Geral O�dlßáfla, a realizar- Pelo, presente ficam convidados os senhores
cia do Snr. Germano Enke. á Rua Epitacio Pessoa se e!ll sua sede a� 20 horas do _dIa 19, de, Março acionistas a comparecerem a assembléia geral ordi
nO 258 em Iaregué do Sul pare deliberarem sobre a p. vindouro, seguindo-se a segumte ordem do dta: nária a realizar-se no dia 9 (nove) de Abril do cor-

seguinte
'

,

1- Alteração dos Estatutos; rente ano, às nove horas, na séde social, afim de
ORDEM DO DIA 2 - Apresentação do relatorio e prestação de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. - Äpresentação, discussão e aprovação do betan- contas da atual Diretoria rel. ao seu
<

exercício elo. - Discussão e aprovação do Balanço e rneis
ço, relatorio da Diretoria a parecer do Conselho Fis- parecer do Conselho Fiscal: documentos referentes ao exercício de 1948.
cal, referente o exercício findo de 1948. 3- Eleição dos Membros pera constituírem a no- 2°. - Eleição do Consêlho fiscal.
2. - Eleição do conselho fiscal. va Diretoria e o Conselho Fiscal; 3°. - Assuntos de Inreresse social.
3. - Assuntos diversos. 4- Assuntos diversos.

Não comparecendo numero legal de socios,
jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1949. em data acima marcada, fica desde já marcado o

GERMANO ENKE, diretor presidente dia 26 de Março p. vindouro, á mesma hora, para
a realização da Assembleio Gerai Ordinària, em segunda e

ultima convocação, com qualquer numere de socios.

Jaraguá do Sul, 22 de 'Fevereiro de 1949.

ALFREDO KRAUSE - Presidente

jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1949 ..���'t8tft.��talJ!rtSf!!IA.

, Dr. Alvaro Batalha - M:ÉDI�O

I Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade I t
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N: 183

iiii Dr. Kiefer sob a direção do '... JARAGUÁ DO SU� STA. CAfARINA
I BI

E Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

I O f
·

A
·

P'
· · III secura-se qualquer serviço de ferramentas

,. f�:ma:n:�:���1�;��1���al��1 Ibi!��� ;;��íifi�;����fI�r��i��i���
1- Ex-semi-interno do

.. �ospi�al das_Clinicas e Santa Casa de m t.'S\�&;\!����Y-!\\��(���@1 -------------------,�Mlsencordla de Sao Paulo I �el�\SI.��I\EJ.�I\::!I�.� >,;; �.�I,gI�.�

@'\.
'

_I CLINICA GERAL-CIRURGIA I ®� Adolf �erm. Schultze@}
I
Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas _

• • MARCENARIA EM GERAL

�e externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins IR • •

... Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas . Doenças da.g @ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

m péle em gerel, Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. I ® CIA. INDUSTRIAL DE MO VEIS
. �

!ii" ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. III·� Mant,em,
um

.. estoq,ue �ermant:nte de todos (�S tlpoS@RI GUARAMIRIM "

.

.'. de MObIliaS, especialmente para escrrtorio.

�I
.-. SANTA CATARINA

1-' INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: ' '

••

�NDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
@

, Dor�lljtorjo�. Sala� de l�lItar
l!I!!!!!!!!!1I_--r: ........"""""",.._ ® Copas, Escrlturi.is, Moveis rusticos e outros. �...I-_.........II�. _õiõ.....m......I!!I!!:iiiillll_._:

�
�

__________________

.. -

••
MOVEIS AVULSOS COMO: �

Cadeiras ��i=!I;;;;;;;;;!;_ir;!, ii i!ãi�ii_i=ii�i;=i=ii�! � Poltronas fixas e giratorias
' •

IR b
- .. III )';;;: Mesinhas de centro e para radio

I"",· e res
(Sezoes. M!ilárJas, n. '81 E entre muitos outros. a �

J . ,

,

I.mpaludlsmo
'. I @. Caixa Registradora ma�ca "�ECOR�" @

I Maleitas, Tremedeu a ... @) 'Afamada pela sua eticiencia, substitu �
.,.

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I� � indo as Caixas Registradoras de �I, "Capsulas Antisesonicas 1115 Toda a Mer:!d��1� �u;���t;-Entl'ega--- �
II M inancora" I" � RUA RIO BRACO, 964 .I-. TELEFONE, 73 @')
iii ... @) Jaroguá do Sul Sta. Catarina �
!li Em Todas as Boas Farmacias I @1!@�@i1@��!@�@i.@@li@®i®@1l§)@5
I É um produto dos Laboratorios MINANC0RA �I
I -.Toinville - Sta. Catarina- I;E!!:!!!i!iU- :lIiEEiiEiE!ii;;;;;;;;C!Li!!!!i!!!I=!=m!;;;a!!!!!!!!!!!!!i!n=l

Achem-se a disposição dos senhores acionistas
no escritório desta Empiêse. na Avenida Getulio Var-

,

gas, 354 os documentos a que se refere o artigo 99
do decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

rÕ=f�;�i�'a M e��=�i'�'�'�.�.!
" doãoDWiest II

RUA EXPEDICIONÁRIO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103
"

Está equipada com um modernissimo aparelha
mento de solãa eletrica, oxlgenlo, alumlnlo,

élntimonio etc.
..i.lii Especialisada em reformas de

II automoveis e caminhões. ' li
..

S
.

"

Htl::::::::::::::::::::::::: ••••.••••••••�•••�•••
v

......�.ço rapido e garantido.
H

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

DE

PEDRO BENGEL

NA FALTA DE
APPETITE

3:: >Cl
....
19 ...(')
::r .-=Cl

O " 5.
19 Ceo

Magresa
o. e,
o .tI:>....

Cançaco o »=--o..
Pallldez Cl .tI:> .

Fraqueza "'I] eVlo
!:I

='É indiapensavel
(IJ
19
(')

�o uso do �Cl

CI! =

IODOLINO
� ......
CI! �

Vl

DE .ORH I
- fraU181ft nlrvus;7ia� -1I:Il'aIII!I:lI__'"

(ASTISIA NO HI}MEM E NA MULHER)
� quem solicitar, será enviado pelo correio' a
Interessante obra do Dr. LOPES fERREIRA:
dSTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diético.
Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas

dirigindo-se a f. S'. NEVES. '

Caixa Postal, 2398 - .Rio de janeiro - Br'asil

jaraguá do Sul, 12 de Fevereiro de 1949

HERTA GOSCH - Dlrerore-Técnica

OTTILIA GOSCH - Diretora-Comercial

Achem-se a disposição dos senhores Acíonis
tas no escritório desta sociedade, os documentos a

que se refere o artigo 99, do decréto-leí n. 2.627, de
26 de Setembro de 1940.

CIRURGIA PAR'ros, l\WLESTIAS DE SENHORAS,
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPIOAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-.

CABELOS BRANCOS

ii CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA H
ii moderna e primorosamente instalada do '

'

ii
rIDR. SADALLA AMIN!!
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO Nó'S!!
ii BSTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
..

, I:

ii HORARIO : 1()"12 � 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii
li - .Joinville - ij

'------------------._--------�
• /

/

Voltando à sua cor natural.

Sem enxofr'e nem saIS dß prata
Em poucos dlas de uso o Oleo Mac Dir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo Mac
Dir não contem enxofre nem sais de prata e
não é tintura. Vegetal e perfumado. Combale
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À, venda nas farme
elas, drogarias e perfumarias do Brasil. Aten
demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 25,00.

livre de porte.
Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de Janeiro-D.f.
REMETA.NOS O COUPÃO ABAIXO

Caixa Postal, 4.272 - Rio de Janeiro - D. f.

Queiram remeter- me pelo Reembolso Postal, via co-
I .

mum. livre de porte, ...... _ ..
vidro ... do Oleo Mac Dir

Nome
•• ------------._.---- •• - • • -11.. •• • •

Rua
� No

..

Cidade
...... , ---- _

-----,. - _-_ ----- .. _-- _- .

Estado
---------.- _----- -- _- _- .. ---- -._._-----_ .

CP-1-JSC

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBHIGUEIßA MINANCOßA
< �ermi�ugo suave e de pronto

efeito DIspensa purgante e dieta I
SERVE PARA QUÀLQUER IDADE, CONFOR-

• < ,ME o n. I, _2, , e 4
-

Pr?tel� a s,aude de seus illhos e a sua própria!EVItara mUitas doenças e poupará dinheiro em
remedios

, Compre hoje mesmo nma LOMBRIGUEmA
• _

MINANCOBA para o Sf'U tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Mina�cora

- jOINVILLE -

Dr. Wal�emiro Mazurecheß
e••A 81 S.'81

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

- Raios Intra.vermelhos e aluis.

-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Graflee AVENIDA Lrda.

CAIXA posnl, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELE!FONE! N. 39

Um terreno com 51 mor

gos de terra, com duas ca

sas sendo.uma de material
e outra de madeira, sltuado
.em Rio Cerro, com 21mor

gos pera agricultura,
Vende-se por motivo fa

lecimento.
Informações com o proprle
tario, Mathlas Rasswailer
em Rio Cerro.
Informações Bazar Elite.

N°.1.532ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 13 de Março de '1949 - SANTA CATARINA

cisco Modrock, industrial
nesta cidade e membro

Ginésio São Luiz:Por nosso
da diretoria da S. D. Aca

intermedio, a diretoria raí; sr. Arnoldo Krueger
do Ginásio São Luiz co-

estabelecido em Corupá.
muníea que a frequen-

Tambem o sr. Vitor Ra

cia dos gínasíanos tem
dünz comerciante e des

ultrapassado as perspec-
tacado politico nesta eí

tívas, tornando-se escas-
dade.

I é
- Dia 10 o jovemso o ugar no pr dio an- Nilton Coelho, a seuhora

tígo.
Diante disso, urge con

Alzira N: Nagel, e a me

cluír o edífícío novo.pelo
nina Cacilda filha do sr.

que convoca aos seus
Erwino Menegotto

fornecedores para amor-
- Ainda día 10 o snr.

tizarem o mais breve
Alvino Wermeister.

possivel as importancias
- Dia 1 t a menina

subscritas. Ivete Stulzer, filha do

Na segunda quinzena
snr. Claudio Stulzer.

deste mês a comissão
- Dia 12 o jovem

Conrado Koch
percorrerá os subscrito-

_ Dia 15 Germano Alt-
res angariando as pres-
tações, para o que pede

hoff diretor da Empreza
benevolo acolhimento.

de Transporte Frenzel
S.A. desta cidade e pes-

Seminàrio Diocesano: A ser- soa altamente relaciona
viço de angariação de da nos meios sociais;
donativos para a ultima Senhoritas Amazilda Pia
ção da construção 'do se zera e Etelvina Ferreira.
minário Diocesano, que - Dia 18 as senhoritas
está sendo levado a efei- Yolanda Nicoluzzi e Car
to pelo Bispado de Join- men Roessler.
ville, encontra se em - Dia 18 o sr.'Alfredo
Jaraguä o rev. Padre Lange e João Carlos re
Bernardo Fuechter, díre- sidentes em Corupá; o

tor daquele estabeleci- jovem Renato JoseWU!l
mente. derlich. e ainda Nivaldo
É uma obra meritória, Martins.

especialmente para as NOIVADO
vocações sacerdotais, pe· Contratou casamento
la que muito se reco- dia 26 de fevereiro com a

tnenda a missão do rev. senhorita Lauríta Gross,
P. Bernardo. residente em São Fran-

Dep. Fernando Mello:A ser- c,isco, o. jovem Nilt�n
viço da profissão esteve Coelho Iílho do snr.•Toao

nesta cidade o dr.' Fer- Coelho residente nesta

nando Ferreira de Mello, cidade.

advogado em Rio do
Sul. Oangica, tem à venda na

O ilustre causidico in- Oasa Real
tegra tambem a bancada
da UDN na Assembléia

Legíslatíva, da qual é
um dos mais destacados
membros.

Dr Francisco Goliardi:A pas
seio esteve em Jaraguá
o sr. Francisco Gottardi,
advogado e vereador u�
denista em Rio da Sul.
Somos gratos a visita

com que nos dístínguíu.
Nascimento

O lar do casal Helmu
th Kienen e de sua ex

ma esposa foi enreque
eído no dia 24 de Feve
reiro, com 0- nascimento
de uma robusta menina
que, na pia batismal re
cebeu o nome
Jeanete Ruth Kienen

AliVERSARIOS
.

Dr. Luiz de Souza
A C f d datastro ica situação a pro ução

Bananas do Distrito de Corupá!
Já ha muito tempo os tadores de aproveitar to

exportadores de banánas dos, obrigando-os de di
de Oorupà, estáo recla- sistir de uma parte com

mando a falta e o forne- consideraveis prejuisos.
cimento irregular de va- A produção de banana

gões para a exportação no Distrito de Corupá,
desta fruta. importa em 80% de sua

Tranca se as requesí- produção agrícola total,
ções quinze dias ou mais Agora no tempo da safra

alegando a falta de va- a produção está acima

gões enquanto díaría- de cem mil cruzeíros se-
---------

mente os vagões vazios anais. Aluminio da afamada
sobem a serra, para de- Cumpre portanto as auto- marca "ROCHEDO" avul

pois Iomecer todas as ridades,de tomar ímedía- so e em baterias.
requisições no mesmo tamente as medidas ne Faqueiros de aço inox
dia. cessarias para regularí- "Hercules" 56 - 104 e 130
As consequencias des- sar esta s!tu�ção e �al-, Peças. Os mesmos ta

No dia 16 vê passar' te. procediment� são ta- var um Dístríto da, rUIDa lheres poderão ser com.

maís um aniversario ne-
tais, Enquanto nao se for- que o ameaça. prados avulsos na

talicio o sr. Luiz de Sou- nece os vagoes, a bana- Bananeiros que viaja-
'

za ilustre Presidente' da na vae engordando e a- ram para o interior' es-
.

CASA REAL

Camara Municipal e ad- m8;dur�cendo no� b8;na- tranharam que os me_r- Defronte ao Cine Buhr.·

vogado nesta comarca. �8:IS, Iícando aSSIm IDU- cados de bananas estão

Ao aniversariante, des- tI!Izada para a exporta-l abarrotadas com _bana. ---------

tacado politico e elemen- çao.
.

.

Das de Morretes, nao ha

ts de grande projeção na �oIDec�ndo quinze �u vendo lá escass�z de

vida social jaraguaense, !DaIS v!-l�o.es num só día tra�sporte, que sao for

os nossos sinceros para- ímpossíbllítam os expor- ne.CIdas num prazo de

bens
seis horas.

. Haverá forças ocultas
que motivaram esta si Na Soe. Gráfica Avenida Ltda

tuação?

----r'-�--

�t....�2í.. .1.=======.=IIC====�II·E:===-••I••C:====••II.c:====:e••

Maquinas para picar � MUDASn
carne de procedencia U
Alemã, marca 'Alercan- FIHJTIFEIlAS E ORNAMENTAIS

.

dewerk" V. S. encontra- �rá na "CASA REAL". D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,
Hoje passa o aniver-

�
Camélias, COQiferas, Palmeiras, etc., etc

saTio do sr. Jorge Ers-

�cbing, industrial e espe Vistas da cidade Pe�,m Catalogo Ilustrado
dicionario residente nes-

LEOPOLDO SEIDEL Corupá
ta cidade, ao qual envia- Vende-se na GráfiCa

mOB nosso abraço. Avenida Ltda. •••====••Ie:::===::e.IIII===••IIC==�II.E:==::I.".

Frederico Curt Alberto Vasel

No dia 18 aníver

saria.�e o sr. Fre

derico Alberto Curt

de
------------------

r�.....,..�·�

Iliiei01·11
!!B�bidas Boss Llda.ll�: � :l�.���.}

Sementes de

hortaliças frescas

garantidas

--------------------------------------,------�--------------------------_.-----------------------------------

Vasel, destacado

Avenida Getulio Varga•.: 350

----=-,----���------------------------

c O L O' N I.S A ç A O
Vendem se boas terras de cultura, Fazenda ôre.

Helena, Munlclpío e Comarca de Reserva, centro do

Paranà, clima, agues, e estradas boas, Preço Cr$
800.00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
consíderavel desconto. Vende-se tembem á longo
preso.

Tratar com o propríerarlo Sr. Christiano [ustus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em Reserva

ou na casa do sr. Erico BIosfeld, em Jaraguli do Sul.

s. D. ACARAI
Convocação

De ordem do senhor Presidente, convido to

dos os sócios desta Sociedade a tomarem parte
na Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em

sua séde ás 20 boras do dia
15 de Março p. vindouro, com a seguinte ordem

.

do dia.
�

t 0_ Prestação de contas da atual Diretoria
2°- Eleição dos membros para constituirem a

nova Diretoria e Conselbo Fiscal.
3°_ Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 9 de Março de 1.949.

Luiz Gonzaga Airoso

1 ° Secretário.

elemento da,banca

da udenista na Ca

mara Municipal, da

qual é vice Presi

dente.

Ao aniversariante'

o "Correio do Po-:

(Q) -§al11lälo � (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CIlAD WEilIEt KN]]))1(J§iRJAl = JJoiml\vn�e

, I
'lIt-\')�O VIRa,..
.J --t>':I DA �<;Jt,
t�WETZrL INDUSTRIAL
JOINVILLE

!JjJ� ""It•••
........
,rtfl14lJt conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

�====�--.----I--------�--�------------
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ESPECIALIDADE

AVISO
Aos vagabundos e ma

landros de Rancho Bom ê
de Duas Mamas nós abai
xo assinados, vimos por
meio deste avisar, a es

ses que andam pela estra

da fazendo badernas. rou
bando abacaxis, ameado
im etec.. que não nos
responsebtlíserernos pelo
que possa acontecer si
uma vez forem encontra

dos em tais artes, bem
sabemos quem os são e é
por isso que lhes fazemos.
esse avlso.
Duas Mamas, 7 de Março
de 1949

vo", deseja
as felicidades.

todas

..Jorge Ersching

Aniversariam-se em

data de boje, as seguín-
---------

tes pessoas; o jovem Ro
drigo Nicoluzzi, filbo do
sr. Venancio Nicoluzzi, e
atualmente servindo no

1311. B. C. de Joinville, o

sr. Guilherme Satler e a

Snra. Ana Bleich residen
te em Corupà.

- Amanbã, o sr. Fran-

AVI�O
A todas as pessôas de

não entrarem em meu

terreno, afim de estragar
e roubar as minhas plan
tações.
Itapoouainho, 28/2/49
Vitorio Campregher

Adolfo Bartel
Luiz l1eck
Oscar Zíls
Erico Fischer

. Proibição
Proibo te.rminantemente

a entrada de pessôas e a

nimais em meu terreno.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.

Ribeirão Cavallo, 5-4·49
Henrique Tissi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


