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,

Devo, nos aconteci. atacado pes oalme te
mentos que se discutem pelo "Correio .do Po
neste jornal e na radio responderia �o mes
local, .duas explicações diapasão que fosse u
aos leitores. do pelo jornal.
I - A primeira, é para Isso o que se passoesclarecer unia visita que e nada houve de hnmí

o sr. dr. Priamo Ferreira Inação para qualquer um
Os fatos de Corupá a situação é de terror. Diamantina, rodoaeles nos do Amaral e Silva fez a de nõs, como se propa-

que remos nanado e que A "panela" politica vai quizerem liquidar. Mas to- minha residencia no dia lIa com intuito de menos-
receberam a cobertura de pescar com veneno, ma dos sentiram o peso das 12 do corrente. prezo.
determlnades autoridades tando Iodos os peixes de verdades que afirmamos e Manda a verdade di

'

II - A segunda, é reíe-
de Jaraguá, deixam paten- um ribeirão; o colono re- foram parar ne cadeia ou zer, que naquele encon- rente a uma nota man
re a oflcteltsação do cri- clama e quasi vai parar na escorraçedos como aves tro houve uma explica- dada irradiar pelo exmo.

.

d '. .

t d t daninhas peles proprles ção mutua, sincera, em sr. dr. Ary Pereira deme neste munlclplo. ca ela, o 10 en en e espano
torno dos casos em tela, Olíveíra, Juiz de Direitod sr, OUo Lengharnmer; ca um colono deixando-o vitimas, alertadas por es-

eurer de uma serle de cri- aleijado e o inquerito qua- te jornal. como, ,deve Ser feita en- desta Comarca e alusíva,

t I' 't' SI' que prova de que' o co- -x- tre homens de responsa- aos mesmos casos venti-mes e rope las, con mua
bílí d 'Icomo Intendente Distriral lono é que foi o agressor; Estiveram em Ieraguä o I da e. lados por este jorna .

e a contar com a amizade um funcionario, em pleno pai e um irmão da vitima O sr. dr. Amaral, nes Até o momento de es-
das aU"oridades, que ver- salão quer bancar Dom do moço que foi baleado sa visita, explicou. !lue' crever esta nota, não ti
gonhosämente o vem pro- Juan e quasi que o quel- em Oorupä quando o in- nen�uma responsabIlld�- ve ainda copia da ír
regendo. xoso leva o revólver pela tendente OUo Langhammer de tinh� nOR ataques fel- radiação feita e já solí. E dessa proteção e to- cara, pelo delegado de po- mandou atirilF centra o po- tos a mmha pessoa e ou- citada a emissora local.
lerancia aos delinquetes llcla; num outro baile, ovo. tros pelo sr. Langham- De-posse dela, respon-

rque ultimamente se vem ve- Intendente manda atirar 'Foram eles a presença mer, porquaDt� negou-se derei ao que contiver O'U8lf DO 118Jftríflcendo, que provável- centre a população e a do dr. Juiz de Direito da a �tender pedl�o de ter- de ofensivo e inverdades, '

mente cresceu assustado- policia, a bala e a borra- Comarca pedir providen- ceiros no sentido de !3s, pondo os pontos nos ii. Entrou em seu 50 anoramente o numero de a- ehe, espanca o povo, be- elas, pois enquanto seu fi- Acrd�vert qua�qudear bqOul:tI:� Artur Müller de existencia a: revistagressões, de brigas e de leando um cidadão, mas lho e irmão continua no ran ou, ain ,

"0 Vale do Itajai", quecrimes, que até rempos o Inquerlro até o dia 19 hosplral, as autoridades
se publica em Blume-arraz era raro acontecer. não havia sido ínsraura- eínda não haviam iniciado

, nau.'B essa repressão vem do. o inquerito. O dr. Juiz man- As ultimas .sebre Corupa Pelo seu feitio' artisti-exclusivamente porque he Tudo briga, todos são dou instaurar inquerito , eo, sua materia escolhi-autoridades que vivem de- velenrões e, quando não imediatamente, chamando da tanto do ponto de visbaixo de injunções polítl- he quem queira brigar, pare isso o sr Tenente Ante-ôntem esteve em N� proximo numero ta inteletual como de in.ces e impedidos, assim de brigam as autotidedes. Delegado de Poltela. nossa redação, aeompa- pu�lic�remos tambem a teresse geral, é a publíag,irnpara proteger os seus briga a policia. -x""-... nhado de s�a s�nhora, � odísseía de �arlos K�a- cação lider desse ramo'CÓri"etigiqtrarios '- - =r.. ,e ,.isso ,t\l49 com- � filll .em ,J,Qd.a •. ,cQ;1}�� '.�t{� fil.,y,radQf", F).·J�Ble.1_d;�§J,.· . bAn�� ,e, �eu fodho ��rlO, no Estado. -<;' o:'

'

-lil hoje o cldadão não de criar uma situação de sempre aparece um que dente a Estrada Isabel, as vítímas de tto uang- Ao "Vale do Itajai�,pode mais com sua fami- rerror, que deixe a popu faça o papel jocoso, o de em Corupä, o qual veio hammer, que vieram de mui' especialmente aolia ír ao baile, pera não lação numa situação de palhaço. queixar-se de que sua Massaranduba para nos
seu diretor, nosso bríser molestado, por um D. medo, para que melhor a Nesse caso de Corupä, senhora que ainda trazia relatar seus martirios e lhante colega Osias GuíJuan qualquer, ou uma a- possem explorar e sirva o palhaço e oGercy. signais de espancamen- mostrar o braço quebra- marães, o abraço do "Cor-gressão, que pode vir das aos caprichos políticos, Mereu-se ele ne cabeça to. fora brutamente agre- do.
reio do Povo".proprias autoridades que Mas a população já es- que é o "gostosão" dida por um preto, quan- Tendo sido publicadasdeviam zelar pela seguran-Itá reagindo e uma onda do .distrito e, como tal, já do trabalhava na roça. e na ultima hora chega-ça e moral públicas I de repulsa está tomando levou diversos safanões. Cansado de pedir jus- das a nosso conhecimen- Prefe'llo lIIence'IJu Borfo,'Raro o baile em que não ha conta do município. Agora mesmo nos es- tiça' as autpridades de to as ,notas mandadas W U U Ipauleira:no Acarai o pro· De nossa parte, não ha- creveu uma carta, onde Corupá veio finalmente irradiar pelo dr. Juiz deprio delegado recebeu uma ,vemos de descansar en- declara que tendo sido a- a esta' redação, tendo Direito da Comarca, lacadeirada; em Retorcida quanto não voltar a6 mu- pontado como D. Juan, is- .sido encaminhada remos, no proximo nu-foi baleado um cidadão e nicipio um clima de paz, so, para/ ele, éra car- ao dr. Juiz de Direito mero, os devidos corpen.aqui mesmo, na cidade. de se1'utança e de justi. taz.

'

da Comarca. tários.se rrão fosse a interven· ça: Esse tal Gercy, nos faz
ção de pessoas sensatas, Não tememos as amea- lembrar aquele sujeito quehaveria "rolo" em todos ças. Os, Sonnenreich, os queria que o nome dele
os salões. Epstein, os, vendedores da saisse no jornal, nem queEm Corupá, hoje deno- herança do Comendador fosse como ladrão de gaminada . Cidade sem Lei.", Corrêa, os da Cidade de linhas....

Fazem mais de 7 mezes que ó snr. Otto Langhammer praticou um cri

me; depois disso ameaçou de morte tres pessoas, está envolvido. em
outro' crime e praticou em Corupá uma serie de violencias, mas continua
a merecer a confiança -do snr. Prefeito e das autoridades locais. '- As

vitimas em Jaraguä - Uma explicação - O palhaço de Corupä
'

POLITICA

Deu.nos o wazer de
uma visita o sur. Wen
ceslau Borini, industrial
e digno Prefeito Munici
pal em Rio do Sul.
Ao ilustre visitante

os nossos agradecimen
tos pela honrosa visita.

Nas eleições dos no- Não compareceram po- guá do Sul, pois em Co-
vos municipios de Minas rem, os snrs. Walter Jo- rupá a c.oisa foi muito

Condenada ci Produçâ:ó de Frutas em Corupá �re:r�i�O: �D:p�l�gf� 38 ���oen�t��é ���i�:g�i:r� peior. Fo�ex.:ontinua.,

I,.,
., x- nadores andam dasconfi. O sr. Aderbai Ramos500 toneladas de banana� vão apodrecer. Desolação entre produtores e O sr. Plinio Salgado, ados, arrediors com nie- da Silva, pediu mais 60exportadores. São mais felizes 0$ paranaenses. Pedidas providencias aos Presidente do PRP, deu do de se compromete- dias de licença afim de

M'
.

tr d' A
.

ultura V· -

uma entrevista aos jor- rem. reassumir o governo, oIms
• o� -

a gnc e laça0.
J nais na qual. depois de De facto, o que temos que lhe foi concedido.Na Assembléia Estaduijl, que, enquanto todos os os pedidos, o que redun- dizer que não ha mais visto, são as viagens do's Em Abril, dia 15, deve-os dep�tados Loures Ri"" orgãos do governo este;. da em serios' prejuisos a clima para o queremis- empreiteiros de candida. rá instalar.se a Assembas, RI��rte de Freitas, jam'a pedir aumento de economia catarinense. mo, e combater o comu- turas, a proceder sonda- bleia Legislativa, com aArtu� Mul.l�r � Orty Ma- produção, estl! seja- conde- Esta folha tem se em- nismo e facismo, disse gens, a procurar apoio eleição QO presidenteg.aJhaes, Ja �Iveram oc�- nada' ao aband.õno por penhado em reclamar con- que vai híiôiàr uma ex- para um 'Ou outro candi- que deverá substituir,slao de focalizar a desl- falta de transportés. tra essa injustiça e, agora cursão por todo o país dato, mas os governado- nos impedimentos, o go-guald�de de tratamento IJ() A R�de ße, \:,iação paran� mesmo, o sr. deputado em propaganda das res, qu�r queir8;m ou nio vernador.fornecimento de vagõ,:_s Santa Catarina nãö distri- Artur Müller dirigiu-se por idéias el;1posadas pelo seu os partIdos; sempre sito Dizem que no seio doentre exportadores caJan- bue na medida dos pedi" telegra�a a bancada ca- partido. Calcula o ex- os fatores decisivos em PSD dois candidatos es.nenses e paranaenses. dos o transporte fornecen- tarinense na Camare Fe. chefe integralista, que qualquer pleito, não que. tão engatilhados. Um oUm dos �ssuntos ali do.de cambulhada 10 ou! deral pedindo solução pa- nas eleições de 1950, eles rem assumir qualquer sr. CeI. Lopes Vieira etMlados. deiXOU, patente mais vag�es', que não po-

I
ra rão importante probl�- poderão contar com 500 compromisso, cada qual outro o sr. José Boabaid,q!l� enquant�. os nossos dem' ser 'éarrégados, por I ma. mil votos em todo Q procurando tirar vanta- atuatmente ocupando ovl�l�h�s estao �om as re- trata.r-se· de, produto a ser Com refererencia as pu· Brasil. gens da situação. governo.�ulslçoes em dia, os cata· colhido p�ra pronto em I blicações que estamos fa- ,,-x- -x- Falta pouco, vamosrmenses tem meses de a- barque, nao podendo ficar I zendo sobre o assunto, re- ,Por ocasião da inaugu- Estão acusando o go. esper8f.trazo. em deposito, ou o_em si- cebeíl o Snr. Artur Müller ração da Exposição de verno de São Paulo de , -x-Agora mesmo, e mais quer respo.nde ou da qual- o seguinte fonograma de Lages, deveriam reunir- ter exercido pressão so. (ls jornais cariocas in-uma vez,' os exportadores quer, satisfaçãu aos ex· Corupá. "Agradecemos se ali tres governado- bre o eleitorado nas e- formam que o snr. Aded� frutas 'de Corupà es- portadores. nota, publicada Correio do res, os snrs. Aderbai Ra- leições municipais, ,di mar de Barros, govertao fendogr,andes prejui- Diariamente, passam de- Povo dia 13. Infelizmente mos da Silva, Walter Jo- zendo-se mesmo que até uador de São Paulo,sos por não receberem em zenas e dezenas de carros continuamos mesma situa- bim, do Rio Grande do sequestro de vereadores adquiriu as estações dedia e �roporcionalmente de transporte com' ordem ção. Ha 25 dias que Rede Sul e José Lupion do Pa- e chefe� pessedistas hou� radio de São Franciscoaos. pedidos, os vagões de seguirem vazios para não fornece vagões para rana, alem do sr. Sena ve, motivo esse quejus- e Joaçaba.requlslt�dos.:

'" .
o Paraná, enquant� os es- transporte fruras Polira pra- dor �ereu Ramos, vice· tifica a vitoria de 80% -x-f [rodduçao de 000 to: portadores os aguardam ças Rio Grande do Sul. presIdente da Re'p�blca do sr. Ademar de Bar- Para São Paulo e !tione a as

, e bana!:�as esta Pélra seu�' produtos. Atenciosas saudações". e um dos provavels can- ros. de Janeiro viajou o �nr.para :podre�e!, la havendo No enquanto, em Marretes, Seguem-se as assinatu- didatos a futura succes- Isso não é novidade Jrineu Bornhausen, Pre-grên �s �reluIZP8. 'n�, Paraná, as requisições ras de 12 firmàs exporta- sã� do General. Eurico para Santa Catarina, ou sidente do Diretorio Es ..ev ras estranhavel sao feitas de acordo com doras. Dutra. pelo menos para Jara. taduaI da U. D. N.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RELATÓRIO DA DIRETORIA .

Irene Pedrt, Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casai-se: -

2

,Camara Municipal

Senhores Acionistas:
.

De conformidade com os dispositivos legals e estafutarlos, têrnos o pra
zer de snbmerer á sua apreciação 'e deliberação, o nosso Balanço Geral encer
rado em 31 de Dezembro de 1948, acompanhado da demonsrração da conta de
"LUCROS E PERDAS" e do PARECER DO CONSELHO LISCAL.

Os documentos em referencia, evidenciam os resultados obtidos no e
xercício de 1948 e a situação exáta em que a sociedade se encontra, possuin
do assim, os senhores Acionistas, tôdos os elementos necesseríosvpere julga
rem os átos da Diretoria que, mesmo assim, permanece á Vossa inteira dispo
sição pera quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Lembramos ainda que, deve ser eleito o novo Conselho Fiscal e seus

Suplentes para o exercicio de 1949.

Edital no 2.507, de 9-3-1949.
Oswaldo de Oliveira e

Olinda Schrauth
Ele, brasllelro, soltearo,

operário, domiciliado e re

sidente neste distrito, á
estrada Irapocú, filho de
Mathias Jorge de Oliveira
e de Elisa Eggert.

Koloneo fieral �as In�ustrios Reuni�os JOrOUDó S.ß.encerro�o em �1 Dezem. �e 1148 dO�:�ti���S��i��iri���ira�
residente nesre distrito. á
estrada lrapocú, filha de

88 2 7
.

Augusto Schrauth e de
6 .0 4, o Anna Schraurh.

Jaraguá do Sul, 23 de Fevereiro de 1949

Roei. Hufenuessler

Eugenio Juergens
Diretores

ATivo
Imobilisado:

Propriedades Diversas
, Eslavel

Maquinas, caldeiras e instalações
Moveis e Utensilios, Labor. e Analises
Veículos e Semoventes

Oisponivel

1.715.040,80
74.252,30

116.469,90

Edítal n" 2.508, de 10-3-949
Heinz Behnke e

Elvira Clara Iunck
Ele, brasileíro, solteiro,

marcineiro, domiciliado e

residente na cidade de
Iolnvlle, filho de 'Germano
Behnke e de Gertrudes An
na Behnke.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, à
estrada

.

Irapocú, filha de
Theodoro' Iunck e de Ber
tha Iunck.

Edital nO 2.509, de 11·3-949.
Walter Adolfo julio Iehn e

AlviraErna Martha Eggert
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
ltapocusinho, filho de Hen

.

rique lehn e de Anna Ohf
Iahn.
Ela, brasileira, solteira

doméstica, domlclllade e

residente á estrada ôchoe
der, distrito de Guarami
rim, filha de Carlos Eggert
e de Luíza Mielke Eggert.
Edital n<.' 2.519. de 15· 3-9:49.

Alfredo Duwe e

Rosa Helena Lídia Priebe
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesre distrrto, no
Rio da Luz, sendo filho de
Guilherme Duwe e de He
lena Sohn Duwe.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
. Garibaldi, sendo filha de
Germano Priebe. e de Ema
Nienow Priebe.

Ata da Reunião Ordinaria de 24 de
,. Fevereiro de 1949

Aos vinte e quatro dlas pensos os trabalhos de
do mês de Fevereiro do hoje, fosse votado o pa
ano de mil novecentos e recer da Comissão de Re
quarenta e nóve, pelas se- dação, referente ao proje
te horas, na sala do Fo- to-lei, que estabelece nor

rum, no edificio da Prefei- mes, pare os orçamentos
tura Mulcipal de jaraguà distritais e dà 'outras pro
do Sul, reunidos os verea- vidências, o que foi ecel
dores: Luiz Maes, Max to por unanimidade; em

Thlerne junior, Willy Ger- séguida solisitou e obteve
mano Gessner, Frederico a palavra o vereador Max
Curt Alberto Vasel, AI- Thieme Iunlor, que em no

brecht Gumz, Oravleno me da bancada pessedlsta,
Tissi, Ioäo Lúcio da Cos- solidarlsou-se com o pe
la e Luiz de Souza, sob a dído acima. Logo após,
presidência deste último, foi pelo sr. Presidente,
tendo sida constatada a posto em discussão o pa
presença do número legal recer da Comissão de Re
foi aberta á sessão e pro- dação, referente ao prole
cedida á leitura da Ata da lo-lei que estabelece nor

última reunião de 21 de mas pera os Orçamentos
Fevereiro de 19411.. Pósta Distritais e dá outras pro
a discussão, foi a mesma videncias, sendo este a

aprovada, sem emenda, provado por unanimidade.

pelo que foi assinada pe- Em seguida, o sr. Presi-
la Mêsa. Em seguida, pas- dente, declarou que fosse -

sou-se ao expediente . que pessoalmente acompanhar
constou de: um oficio re- o funeral do ex-prefeito,
cebido da Câmara Muni. designava ainda uma co

cipal de Xepecó; Circular missão; sendo destgnados
n- 1, recebida da Câmara os vereadores: �Ger.
Municipal de Campo Ale- mano Gessner, Ioäó Lúcio
gre; oficio n. 35 recebido da Costa e Max Thieme
da Câmara Municipal de junior. Nada meis heven
São [osé; Oficio 54. rece- do á tratar, o sr. Presi
bido da Secretária da Via- dente designou à Ordem
ção e Obras Públicas, 0- do Dia, pare á sessão do
ficio n. 9, recebido da Cê- dia 3 de Março de 1949, e
rnara Municipal de Lagu- que consrarà de: 2° dtscus
na, Of.45/49, recebido do são do projéto que visa
sr. Prefeito e Ofteio 50/49 a ampliação do cemitério
tambem recebido do sr. Municipal; 3. discussão da
Prefeito e uma Circular n. permuta; 2. discussão da
1, recebida da Comité Pró resolução que cria o qua
Monumento Vidal Ramos dro dos funcionários da
de Flarianópolis; ainda na Câmara; 2. discussão do
hora destinada ao expe- proléro-Ieí que séde á As
diente. foram lldos dois socíeção Rural um prêdío
proléros de leí, de autoria municipal; 2. discussão do
do sr Prefeito.; Logo após proléro-leí que declara in-
o sr. Presidente, cedeu à subststenre decreto do Ex

palavra a quem "dela qui- curívo e dá outras provi
zesse fazer uso, solicitou uências, respeito do Hos-
e obteve-a o vereador pital Jesus de Nazaré, de

Willy Germano Gessner, Corupà; 1. discussão do

que solicitou da Casa um projéto
_ que c<?ncéde

vóto de pezar pelo íalecl- subvenção a SOcl�dilde
mento do antigo prefeito Hospital e Maternidade
sr. Leopoldo Augusto Ge-I São José e dá. qutra� pro
rent, ocorrido hoje pela vidências; 1. dls't:uss�o do

manhã, e ainda que, fos- projeto-lei que autoriza _a
sern suspensos os trabe- montagem ou con�truçao
lhos de hoje em hornene- de casas de madeire em

gern ao' falecido; logo a- zonas �o perimetro �r�a
pós, pediu e obteve a pa- no e da outrd� provlden
lavra o vereador João Lu cias. Nada mais hayendo
cio da Costa manifestan- á tratar o sr. Presidente
do o apoio 'da bancada declarou encerrada á ses

udenista, pedindo ainda slio, na qual faltar�m os

que fosse designada uma vereadores: Arquimedes
comissão de vereadores, Dantas, Carlos Rutzen e

que em nome da Câmara Augusto Sarti. (éiIss) Luiz
fosse acompanhar os fu� de Souza, Jo�o Lúc!o .

da
nerais do mesmo e ainda Costa � Otavlano TIssI.

que, antes de serem sus·

1.905.763,00

li�l:almEliiiE!!IIii!S!I_!l_llEEIim!Iii!i!!:�IE!!!!!!!il!!!!lIB!i, I
m A t 6 n ç a o!

I
I� Reabriu a Oasa de Saúde' e Maternidade m

I I Dr. Kiefer sob a direção do I '

II Dr. franc�!!��! Piccioni I
,I Formado pela.Faculdade _de Medi€ina da I
I UniverSidade de Sao Paulo.

, , I
Iii Ex-semi·interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

-I"III Misericordia de São Paulo

I CLlNICA GERAL-CIRU�C:JI� Iiii Partos - Doenças de Senhoras, Homens • Molc:stIas mte!nas
I e externas: Pulmões - Coração - Estômago • flgado - Rms

'III Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da .

�I péle em genl. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

I·· ESPECIAL�STA EM MOLESTlAS

DE.
CRIANÇAS.

GUARAMIRIM :-: ,SANTA CATARINA

-Iii A'rENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA I.RlE!rli!l!ll!l5iiiiilS!l:;IEiII_llBI!!EEi_n_IIIIIII-II!!!!...

Caixa 5.605,40
.

Realisavel I curto e a lonuo ,prazo
Existencia de mercadorias e materte prima
Duplicatas a Receber
Devedores em Conta Corrente
Almoxarifado
Participações
Notas á Cobrar

Conta de Compensação
Ações em Caução

86i1.5.59,00
578.387,30
335.212,90
75.151,10
12.060,00
13.918,10 1.879.'288,40

20.000,00
4.498.681,50

Ião exiuivel
Capital em Ações 2.050.000,00
Fundo de Reserva 128.353,50
Fundo de Depreciações 299.372,90

Exiuivel a curto e a lonuo prazo
Credores em Conta Corrente 1.218.913,90
Letras Descontadas 346.952,00
Debenturtsres 239.000.00
Dividendos não procurados 152.089,20
Dlvldendo n. 5 51 Ações ::>referenciais 64_.�0-0-0_,0-0

tonla de Compensação
Caução da Diretoria

�.477.726,40
,

2.000.955,10
,

20.000,00
4.49ö.681,50

Ieragué do Sul, 31 de Dezembro de 1948

Roei. Hufenuessler, Diretor
Eugenio Juergens, Diretor
Ruelolpho Fr�ncisco Hufenuessler, Contaelor C. R. C. 0736

I

Demonstração daConta "Lucros ePerdas" em 31 deDezem. de 194�
CRÉDITO

De Mercadorias
Lucros em Suspenso de..).947DmBITO
A Despezas de Fabricaçao 598.979,20
A Despezas de Administração 277.669,30
A Despezas Diversas 401.745,00
A Valores em Liquidação 17.579,20
A Fundo de Reserva 5.601,70
A Fundo de Depreciações 54.248,20
A Dividendo nO. 5 • Ações ·Preferencia_i.;,s �64�.�o�o�o'!!-,o.,.o----�����

1.419.842,60 1.419.842,60

jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1948

1.408.026,60
11.816,00

E' para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente ('ditaI que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dU! ante I 5 dias. Si
alguem soub:!r de algum im

pedimento acuse-o para os

infs Jegab
IRENE PEDRI, oficial

Roei. Hufenuessler, Diretor
Eugenio Juergens, Diretor
Ruelolpho Francisco Hufenuess/er, Contaelor, C. R. C. 0736

•••E�E••• ee••IIIIG file••
Os infra-assinados,. membros efetivos do Conselho Fiscal da Indústrias

Reunidas Jal'aguá S. A., depois de terem examinado minuc:.iosamente o bal�nço
geral encerrado em 31 de Dezembro de 1948 a demostraçao da conta de 'LU
CROS E PERDAS" relatório da Diretoria, livros de contabilidade, registros e

demais documentos �omprovantes referentes ao mencionado exercicio financeiro!
certificaram-se da exatidão e perfeita ordem, motivo, porque os recomendam a

aprovação da Assembléa Geral Ordinária a realisar-se em 26 de Março de 1949.
Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 1949

PEDRO BINA MARTINS
AUGUST HERMANN SCHMIDT

VIRGILIO RUBINI

1 UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MILIA E PARA A RAÇA. COMO
uM BOM AUXILIAR NO TRATA·

. MENTO DÊSSE GRANOEFLAGElO
USE O

PA R A F E R f DA 5,
ECZEMAS,
I,N FLAMAçe E 5,
C O C ( I R A S,
fRiEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

REUMATISMO
ESCRÓFU LA·S
ESPINHAS
F.isTULAS
Ú'LCEPIAS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

,

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 11 ANOS
VENDE·SE EM TÔOA PARTE., NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO Dornlngo, DIA 20 3,49 3

Agora sim; possivelmente dia 3 de Abril teremos o Fla-Fla de Jaraguá., Acarai X Baependí ,esperam degladiar.se, deba
tendo-se numa lata mesmo sensacional. Aguardemos pois, boas iniciativas de ambos os "onze"

Fala-se num torneio entre D. Pedro .. Baependí e Açarai. Possivelmente nestas datas, .17 de Abril, 8 e 19 de Maio e 19 de ,Junho.
O América "Legitimo Campeão catarinense de 1948" jogará sob protesto contra o "campeão de recursos", a partida anu-

,

'

lada p�la T. J. D., tendo recorrido Junto a C�· B. D. da decisão da Justiça catarinense. '

Mais um «abacaxi» da' ((mater)) cataríaense (F. C. D.) para a C. B. ,D•. _' SERÁ O ÚLTIMO 1•.•

C H U, T A N D O

dos treinos de conluntos, programados em .excesso,
a firo de que a Prefeírura local possa cobrir as e�or

Na serraria de Carlos mes despesas com OS jornalistas e suas respectivas
senhoras, empregadas, etc., �que ali se encontravamRamthum em lrepocusínho, veraneando. ,

' .

..------.... O incidente, foi rapido, porem signlflcetlvo. Fle-vende-se tabôas pera fa
vio Costa levantou-se bruscamente da mesa e foi

zer caixas, como pau san- protestar junto á direção do hotel em- que estão con
gue, Baguas:5ú e ßicuva. centrados os jogadores, sobre a quantidade e a qua-

lidade da comlda que foi servida aos -seus pupilos.
As palavras de Flavio ÇOStà fOf41J1, incisivas,Ferro e Koentop, aliás estes elementos já nos são terminando por afirmar que, caso não melhörassembastante conhecidos e que infelizmente não possuem as condições elímenrares, solicitaria a retirada do hodiscipline esportiva, não sabendo acatar as decisões tel do') jogadores ali concentradas.do àrbitro. Na segunda fase, aos 18 m. Pé de Ferro

cometeu uma falta no limite da grande área que foi
batida pelo "plvor' Mundinho e que resultou no goal
mals sensacional da tardeI. Praticamente a esta altu
ra estava decretada a vitoria do D. Pedro.

Porém aos 30 m. Martinho, considerado o "me
nino de ouro" deu otimo passe CI Tião, o qual en
tregou a Filhinho, que chutou rasteiro, obtendo o 30
tento dompedrino, e ultimo da tarde.

Aos 38 m. Pé de Ferro comete nove falta, Tíão
arrematou bem em direção a Maninho. Naturalmente
Tião fez isto, devido as constantes reclamações do
referido zagueiro. O guapo arqueiro do quadro da cruz
de malre defendeu a penalidade rnaxlma

No D. Pedro salientaram-se todos atuando den-
tro de suas verdadeiras posslbllldedes, com
bastante fibra, entusiasmo, e prlnclpelmenre .

vontade
"M" d 'E t de- Santa Catarina"de vencer. ISS OS spor esARBITRAGEM

Esta esteve ao meu cargo, embora )11uito centreminha vantade; pois �pezar de ter pedido ao Presi
dente do S. Luiz e ter mesmo feito ciente, que como
diretor tecnico do D. Pedro, não ficaria bem em eu

apitar esta partida, embora amistosa. Vl.rne obrigado
a referir o prélio. Si houve erros ou falhas na mi
nha arbitragem, é porque não sou perfeito nem infa
livel. Errar é humano. Si não fossem as constantes
reclamações e jogo violentíssimo de certos elemen
tos cruzmaltinos, a minha atuação seria rnals precisa

o [orr�io do POOO DOI f�porl�1
Atenção

Direção: de EGON EHMKE

Temos que acabar com as repetições
Não sei si houve filósofo que disse, que o pra

zer é morto pelo hábito. É uma verdade.
Nada há que deslustre rnals um goso do que a

constancia, nada que tire tanto ao ,prazer o sabor,
como a insistencia. Dai .surge a necessidade de con
tinuamente refazer e alterar a rotina costumeira da
vide, pera não resolver infalivelmente na monotonia
e no desgosto.

E ao futebol não escapa lai regra.
Ora, queremos crer que o nosso público" já está

si não saturado, pelo menos bastante satisfeito de
assistir aos mesmos I? repetidos jogos.

Não negamos, que estes jogos nos tem ofere
cido bons espetáculos, mas já estamos cansados,
cansadíseimos de ve-Ios em ação,

Por exemplo; domingo virà á Iereguä o Riachue
lo pa!"a jogar conrra um dos clubes locais. Após dois
meses o mesmo quadro volta a exibir se em nossa
cidade. Depois reaparece o Riachuelo pela terceira vez.

Por alguns desportistas é criada até uma certa
antipatia, e. para evitar isso, e preciso retirar estes
clubes das vistas dos fans do futebol de nossa cida
de, pelo menos durante um ano.

Precisamos evoluir nosso futebol, e a bem da
curiosidade dos nossos torcedores.

Repetir o passado nein sempre significa retro
ceder. Por isso mesmo recordemos os velhos lern
.pos, quando não ftnhemos 'antas e tantas repetições.

Assistiamos a embates que sentiamos prazer em
assistir, aplaudindo nossos jogadores.

De qualquer maneira temos que ecabar com as
repetições. -

Vamos ver si os nossos mentores desde hoje

Corupá "nos Esportes

Aos vagabundos e ma
landros de Rancho Bom e
de Duas Mamas nós abai
xo esetnados, vimos por
meio deste avisar, a es
ses que andam pela estra
da fazendo badernas. rou
bando abacaxis, ameado
im etec.. que não nos

resporiseblllsaremoe peloA alimentação além de péssima, éra fornecida que possa acontecer sl

I ' .
. uma vez forem encontraem: doses homeopáticas - Enquanto ISSO, OS vera- dos em tais artes, bem

nístas' da imprensa afirmavam que tudo estava I sabemos quem 05 são e é
, . '. por 'isso que lhes fazemoscorrendo as mil maravilhas esse avlso.

D. Pedro e Seleto

Efemérides Esportivas.1 �j I

Edgar Píazera • ) ',)"

A data de hoje é bastante ';fes.iv� �ara o espor
te local. Edgar Piezera, conceltuado "spotsrnan" do
Baependí, completa mais um ano de sua feliz exís
tencia. Por esse motivo "Correio do Povo" nos Es
portes almeja-lhe inúmeras felicidades.

Alfredo Lanae
Ontem aniversariou-se o destacado desportista Al

fredo Lange, alto valor do futeból corupaense,' Ào
valoroso médio do D. Pedro, os parabéns de "Cor
reio do Povo', nos Esportes.

'

Sagrou-se . vitoriosa a gentil senhorita Dirce
Noemi de Souza com, 9.220 votos da A.A. Barriga
Verde de Florlenöpolls.

2° Iris Colin cool, '3.098 votos da G. E. Olimpico
de Blumeneu.

3° Terezlnhe Torrens com 1.710 votos da S. E.
Cruzeiro da Sul de joinvile.

AVISO Declaração

Entre confusão I? incertezas esta concentração
foi vencendo o tempo em que nada de prático poude
ser apresentado.

Vindo de uma exaustiva campanha no Mexico,
o técnico Flavio Costa não percebeu de inicio a
desorganlzeção reinante. na cidade dePoço de Cal
das. Os problemas, porem, aos POUCQS foram ,sendo
sentidos pelo "coach" nacional que, num esforço pes,

.

-_---
_

soai, tentou tirar o máximo proveito ,em todfl, essa
micelania. '

,

'

""
'1

Duas Mamas, 7 de 'Março
de 1949 'o) II

,

, ..\ Adnlfo Barrel
Luiz Reck
Oscar Zíls

'-_EI1to Fischer

Eu abalxo assinado,
declaro por este meio, não
serem verdadeiras as pa
lavras' maliciosas que pro
feri ao snr. Kur! Brauns
burger, centra a esposa
do sr. Frederico Schulz,
Rua Ano Bom.

Corupá, 14/3/1949.
ERVINO RITTER

Este serà o cotejo Que o publico esportivo deconseguem cancelar � vinda de clubes que e�tamo� I Corupá terá o ensejo de assistir hoje. Os rapazes docansados �e v�r. HOle mesmo, porque amdnha sere Seleto virão a proposlro de quebrar a invencililidadetarde. Preclsam.os, nesre ano. de 1.9�9 ver e c�n�ecer dos dompedrinos Será que isto acontec.erá?quadros que diante nós ainda nao se exiblram.F"?"?"?"!"?"!" ,

Ai temos alguns, Olímpico, Estiva, Tupi Peysen.dú, Guarani, respectivamente de Blumenau, Iraleí,Gaspar, Brusque, Blumenau. A postos pois Diretores.
Flavio Costa ameaçou aban
donar o Hotel Quisissanu

,
Por ALFREDO LANGE

D. Pedro 3. X São Luiz 1

COLONtSAÇAo
FLAVIO ESTRILOU, Vendem-se boas terrils de cultura, Fazenda Sta.Diversos 'problemas Fla�io Costa; abordou Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro docom sucesso. Um melhor nivel disciplinàr, fai ,estabe- Paranà, clima, aguas, e estradas 'boas. Preço Cr$lecido entre os jogadores, embora o local inadequado 800.00 po,. alqueire. Para, ares maiores, concede�senãp poude proporcionar um ambiente próprio para consideravel desconto. Vende-se tambem a long<'umq .ImpQrtante concentração" ,Às falhas, porém li- praso. Tratar com o pröprietario Sr. Christiano jusveram que" ser suportadas até o fim. tus em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em Reserva.

N. o entanto, de vez e.m qu�ndo, o .técnico nacio-I Ou com Schwartz na �asa do sr. Erico BIosfeld, emnal l:Ie revt>J,ou com um caso. ,'Assim o fez no caso :Jaraguá do Sul.
,

,I

FILMESSob delirantes aplausos da assístencla, prelle
ram os dois já famosos esquadrões acima citados,cujo desenrolar do prélio, passo a escrever a seguir.Precisamente ás 16 horas entram em campo asduas equipes com ê':I seguinte escalação.D. Pedro - Silveira -,Zeca e Peruzinho. Anro
n!o, Oscar, Mundlnho, Euclides, Filhinho, Tião, f'ran-cmha e Tiãozinho. \

S. Luiz - Maninho -'- Bodinho, Pé de Ferro.Hugo Astro, Leornardo, Zizico, Milo, Benor, ZezinhoI{oentop. ,

�os 5 m. Tião, o bailarinp do rolo compressordo�pedrin?, finto!, espetacularmente o famoso za
gueiro caX1ense Pé de Ferre, marcando o 10 goal,colocando a pelota no canto esquerdo da meta guarnecida P?r Maninho. Ao.s 15 m. Koentop recebeu um
passe adiantado de B?dmho, conseguindo marcar umb�lo tento para a eqUipe cruzmaltina. O restanté do10 tempo teve nm desenrolar bastante monótono eincidentado, visto as constantes reclamações de diversos jogddores do S. Luiz, prinCipalmente Pé de

Kodak' 6 X 9-120 e 620

garantido até o fim

1950 c-a 15,00 só

de

na
,

'CASA REAL.

JARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fon�eca N.368

Compléto Sortimento de Fazendas - Arm,arinhos· Chapéu� ,Roupas Feitas, etc...

CASA TO81AS {A
QUE OFERECE': o MAIOR SORrfIMENTO... \,

. A. qUE SÓ VENDE_.ÄRTIGO� D.'E Sl1PER!OR QUALIDADE. ..
,. A UNICA QUE NAO TEME C0l!lURRENCIA ...

Iill.8. laele.AIS I 11••••SII.8.
e.II.I••I� SI8.1� I_eu,.

SANTA CATARINA_J

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i
...:�.:i::. Tran�nortauora Jaranuaen�e :li1i:I!!o Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direi P H O

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San- :: ::

ta Catarina, Brasil, na Forma da Lei etc. ii VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS ii

Faz Saber aos que o presente edital com o ii - Jaraguá do Sul á Blumenau ii

prazo de vinte (20) dias virem, ou dele conheeiman ii ii

to tiverem, que por parta de OUo Meyer, por inter:
....
:I
..
:·:i HORARIOS �

...li.:�limedio de seu bastante procurador o advogado dou- JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU
tor Luiz dê Souza, me foi dirigida a petição do .. Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas II

teôr seguinte: Exmo. Snr. Dr. Juiz de direito da
..t.i Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs..i.i

comarca de Jaraguä do Sul. Otto Meyer, brasileiro, ..

.. .-;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::".::::::::::::....::::::::".:::::::::::�

operário, residente e domiciliado em Oorupä, nesta ii AGEN C I A j! !:

A
I:

Comarca, por seu procurador bastante e infrassi- II Estrada Itapooü-Hansa - Jaraguá do Sul li li AUTO JARAGU S. A. n
nEad�, vem, re�peitolsa)mOenste'l expõr e requerer a V \\:: _ __ _ Ji !! Indústria e Comércio ii

C��:�t?, �eei�l�!�im� da ���u����ad�n��:s�a�:
· .. · · · ··..

··i
·· • ..·• __ ·_-.............

II OFICINA Serviço "FORD" II
bens, äto êase realizado aos 19 de Novembrode·

, .. MECANICA AUTORIZADO"

1925, perante o Juiz Distrital de Corupá antiga 1!11 :11:
Hansa, sr. cidadão José Weiss (doc. inclusivo); 2.)- CABELOS BRANCOS, -Rua Marechal Deadara - JARAGUA DO SUL -

Por falecimento de sua mãe SelmaWarcherol Meyer, ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrlflcantee !!
foi aberto o respetivo inventario e o Splte., na Voltando à sua cor natural. ii L Lubrificação Carga de Acumu ii

qualidade de herdeiro filho, recebeu, em seu qui-
._-

":·'!.ll.i
-

avag�:��res e Consêr� de Pneus.

-

:1.:: .•.:1nhão hereditario, o seguinte bem imovel: De um Sem enxofre nem _ sais de prata
Terreno sito no Caminho Rio Novo, em Oorupä,

.. Esta oficina est� instalada em condlçöes '1

fazendo frente com o Caminho Rio Novo, com ms.
Em poucos dias de uso o 0180 Mac Bir restitue ':!l! pera efetuar qualquer 'serviço de consêrto ou :i':i

de fundos com terras de Francisco Lischka, extre- aos seus cabelos a cor primitiva. O Oleo Mac reforma em seu automóvel ou caminhão, bem

mando de um lado com terras de Artur Meyer com
Blr não contem enxofre nem sais de prata e li cerno retificação de motores etc. . .

'

ii

46,80 ms. e outro lado com terras de Artur Meyer, não é tintura. Vegetal e perfumado. Combale li Todos os serviços são executados com II
com 45,20 ms. com área total de 875 ms2., terreno a caspa e detem a queda dos cabelos. Não .. esmero, por competentes profissionais e a pre- ..

êsse devidamente escriturado a fls. 45v/47 do L. n. 5, prejudica a permanente. À venda nas Iarrna- ii ços razoéveis. Também dispõe de sõlda elé- !l

do então escrivão de Oorupä sr. Waldemar Luz elas, drogarias e perfumarias do Brasil. Aren- ii trica- e oxigênio. .
H

avaliado em o-s 8.000,00. A AREA DE 464.84 3J8 demos pelo Reembolso Postal, vidro e-s 25,00. \�:::::::::2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t1

ms2., NO VALOR DE CR$ 4.250,00", imóvel êsse llvre de porre.
herdado em condomínio com seu pae Artur Meyer Pedidos à Calla Postal, 4.272 - Rio, de janeiro-D.f.
(formal de partilha anexo); 3. Acontece, porem,
que não convem ao Splte. continuar na proprieda- REMETA.NOS O COUPÃO ABAIXO

de do imovel acima descrito, já porque nenhuma,
renda auíéra, do mesmo, já porque poderia, ven

dendo tido seu quinhão, livrar-se dos inconvenien
tes da comunhão e, ao mesmo tempo, conseguir
recursos necessários ao tratamento de saude seria
mente dbalada, 4.) Infelizmente está impedido de
alienar referido bem sozinho e livremente eís que
a mencionada esposa do Splte. ha cerca de uns 20
anos.' sem cause justificada, abandonou o lar, es

tando em lugar ieneerto e não sabido. Nestas condi
ções, vem o Splte. requerer. com fundamento nos

artigos. 235, n, 1 e 237, do Oodigo Civil, se digne
V. Excia. de autoriza-lo a assinar escritura de
venda mencionada pelo preço de Cr$ 4.250,00 (qua
tro mil duzentos e cincoenta cruzeíros), sendo ex-

.-----------------__.1

pedido respectivo suprimento de outorga, depois
da competente publicação de editaes, com prazo
legal minirno, e ouvido a respeito o Dr. Promotor
Público da Comarca, na forma da lei. Com uma

copia da inicial mais os seguintes documentos: 1
traslado de uma procuração lavrada a fls. 72, do
L. n. 21, do tabelião sr. Mario Tavares da Cunha
Mello; 1 formal de partilha passado aos 6 de ou

tubro de 1947, pelo escrivão Ney Franco, a favor
do Splte., 1 certidão do easamenio do Splte. estrai
da de fls. 65J66, do L. n. 2, sob n. 45, do então
oficial do registro civil de Corupá, sr. Waldemac

Luz, aos 3-JO-1940 1 talão da taxa judiciaria pas
sado pela Coletoria Estadual de Jaraguä do Sul,
sob n. 68. N. T. P. Deferimento. Jaraguá do Sul.
17 de fevereiro de 1949. pp. (a) Luiz de Souza.
17-2-49.-17-2·49 (Coladas duas estampilhas estad uais
no valor de CrS 3:00, sendo uma de texa de saúde,
devidamente inutilisadas com data e assinatura). A
petição inicial levou do MM. Doutor Juiz de Direi
to da comarca, o seguinte DESPACHO:, A; como

requer. Em 17-2-49. (a) A. Oliveira. "Pelo que man

dei passar o presente edital, no qual chamo e cito
a MARIA CIMENTI, por todo o conteudo da peti
ção acima transcrita. E para que chegue a noticia
a público. se passou o presente edital que s.erá
afixado- no lugar de costume, ás portas do Forum,
e publicado pelo... jornal local "Correio do' Povo"
e Diário Oficial do Estado, em Florianopolis. Dado
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos

dezesete dias do mes de fevereiro do ano

de mil novecentos e quarenta e nove Eu, Ney
Franco escrivão, o subscrevi. (assinadO) Ary Pe
reira Olivera. Juiz de Direito da Comaroa". Está
conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 17 de févereiro de 1949

O Escriv·ão, NEY FRANCO

•

I

,
, .

,

-Calxa Postal, 4.272 - Rio de janeiro - D. F.

Queiram remeter- me pelo Reembolso Postal, via co-
'

mum. llvre de porte,_ .. _. __ ..

vidro ... do Oleo Mac Bir

Norne .. -
_ _._ .

Rua
_ _ _

No
_ _ .. __ .

Cidade . _ _ .

Estado _ __ _._._ __ __ . __ .. _ .. __

CP-l-JSC

Maquinas para picar
carne de procedencia
Alemã, marca "Alercan
dewerk" V. S. encontra
rä na "CASA REAL".

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

1949Fevereiro
YJZ
ZBM
O K S
AUK
ONM
B D J

O próximo sorteio
será realizado no

dia 31 de Março
ás 16 horas.

Os portadores dos
titulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Informações com

RARY GRAtJSE
Escritor10 de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIAlfOPOLIS

SEDE SOCIAL
lUA DA ALfANDEGA. 41-ESQ. QUITANDA

A todas as pessôas de
não entrarem em meu

terreno, afim de estragar
e roubar 8,S minhas plan
tações.

AVIEO

Carroça eíe Molas
(fácil modificável pa. tróle-ônibus)

Completamente reformada, extra-forte, prática
pa. carretos rápidos, carga útil 1500 Kg. grande, pa.
2 cavalos (aparelhada também pa. t cavalo).

Preço: Cr$ 3500,00 - VBNDB:

Alfonso Buhr, Rua Preso Epltéclo Pessoa 71 -99

Iaragué do Sul

(EdlHdo SlIIClp)

Itapocuainho, 28/2/49

Vitorio Campregher

[lt;iS1ES1IEIE!!�li!U!!IIil_!iEIISIE!IIlIII&!ISEIIIIEElI_I!!!Ifil

IF b (Sezões, Malárias, I
,., r"'s Impaludismo I\ii \ii Maleitas, Tremedeira.

I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
• "Capsulas Antisesonicas I
i· M inancora" 1=I Em Todas as Boas Farmaoias

I É um produto dos Laboratorios MINANCORA I
I -.loinville - Sta. Catarina- I
IElililIIEiI!iEI:.aIIl:EIEl:_i!!!I!I!IISII1!iIEEII..n_U_Il_II-

ii Dp. Renato W"alt9. ..#
li M É o I C o i!
li CIRURGIA GERAL E ESPBCIALIZADA ii
ii om cursos de Aaperfeiçoamento no

_
. ii

:i Rio de janeiro • São' Paulo e Buenos Aires. ii

I! Doenças de Senhoras - Partos - Cllnlca ii
.Ii Geral de Adultos

.

e Crianças. ii

I:i
Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. i!

n TELEFONE N. 3 ii

II Jaragllá do Sill - Sta. Catarina !!
..

..

Fm!Ili�

BANCO IIOOSIRIA E COMÉRCIO DES. CATABINA S/A.
SEDE EM .ITAJAí

•

P"undado e 23 de fevereiro de 1935

-OE-P-E.-O-E.-C-IA-S-EM-.'-·· CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00
RESERVAS CR$ 22. 343.244. 40

AGENCIA: Jaraguá do. Sul
Rua CeI Bmilio jourdan, 115

Bnd. Telegrafico IIJNCO"
Caixa Postal, 65 - Telefone,73

Araranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeco
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
jaraguá do Sul
joaçaba
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
Tangará
Urussanga
Videira

Faz todas as operaçõe� bancarias no Paiz, como cobran

ças, descontos, emplestimos, tinanciamt"ntos mediante cau

ção de· titulos comerciais,' passes, etc.,

Mantem as s8g11inteS"'modalidades de DEPÓSITOS:

A Disposição, - SEM LIMITE, com retiradas
livres, juros 2% a/a.

- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,
juros 3°10 a/a.

- LIMITADA PARA PARTICULARES,
'

até limite de Cr$ 1 00.000,00,

juros - 4% ala.
- LIMITADA BSPBCIAL, até

Cr$ 50,000,00, juros
NOTA: na modalidade "Limitada Bspecial"

as retiradas de mais de Cr$
10.000,00, só podem ser feitas me·

diante um aviso previo de 10 dias.

Com Aviso de 60 dias - Sem limite, juros 5% a/a.
« « «90« .« « «5 1/2% a/a.
« « « 120 « .« « « 6% a/a.

Prazo Fixo de 1 ano' - «' « « 6% aia.
Oepasitos Popullres, juros 5% aia.

«

«

«

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASA DE .JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM .JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OTTO WAGNER)
OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, �o
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para Soalho, Massa pera janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DÊ TINTAS

. O Doutor'Ary Pereira, Juiz de Direito da Co
ma)-ba de jaraguá do Sul, Estado de Santa Catari
na,' Brasil, na forma da Lel, etc.

Faz Saber a todos os que o presente edital de
primeira praça, com o prazo de vinte dias virem, ou
dele conhecimento tiverem ou ínreressar pösse, que
fiado êsse prazo, hão de ser arrematados por quem
mais dér e maior lance oferecer, em frente as portas
do Edlflclo do Forum, no dia 2 de Abril proximo
vindouro, as 10 horas da manhã, os bens penhora
dos a Eduardo Murara, n..a ação executiva que lhe
movem Manoel F. da Costa S/A. e Comercio e In-
dustria Germano Stein S A." e abaixo descriminados:

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

.

e demals bemfeitorias, sito á Estrada lrapo
cusinho, nesta comarca, fazendo frente com o Rio
Itepocuslnho, fundos com terras de Ricardo Satler,
confrontando de um lado com terras de José Maria
e Ricardo Satler, e de outro com as de Emilio Leh
mert e Esr, Irapocusi nho, contendo a área de 82,000 :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mS2., registrado sob n. 5'761, no Tabelião do

Regis-I � _rro de Imovels, desta comarca, sr. Mario Tavares da
Cunha Mello, avaliados em Cr$ 11.600,00.

Cujos bens constantes do auto de penhora e
euro de avaliação de folhas dos autos da referida
ação evecutiva, serão levados em hasta publica de
venda e arrematação em primeira praça, pelo preço
da avaliação, isto é, Cr$ t 1.600,00 (onze, mil e sei
cenros cruzeiros). Assim serão os referidos bens ar
rematados por quem mais der e maior lance oferecer,
no dia, hora e lugar acima mencionados, podendo
os mesmos serem examinados por quem interesse
tiver nos lugares onde' se acham situados os imóveis.
E, para que a noticia ao conhecimento de todos, se

passou o presente .edítal que será afixado ás portas
do Forum, no lugar de costume e publicado pelo
jornal "Correio do Povo". Dado e passado nesta ci
dade de Jaraguá do Sul, aos cinco dias do mes de
fevereiro do ano de mil novecenros e quarenta e no
ve. Eu Ney Franco. escrivão, o subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira. juiz de Direito da comarca.
"Está cosforme o original, do que dou fé.

jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de 1949

O Escrivão NEY FRANCO

::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::f::::::::.:: :::�::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::;::

,Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, ,210 - Tel. à4

,Ref:lidencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

�l®@..i®@!@@1@!®1@)�1'�@1@!@@1

leg; Adolf Herrn. Schultze@1-----
MXRe'ßNARIA EM GERKL I . Proibição

.. f'omopn,'al Lt�a ' Proibo terminentemente@ €)terece móveis "CIMO" de todos os tipos da lJ . li lJ U I a entrada de pessôas e a-® CIA. INDUSTRIAL DE MOVaS
. � nimais em meu terreno.

I
Mantem um estoque permanente de todos os tIpOS @ . Não me responsabilisode Mob�ias, especialmente, para escritorlo,

�
Escrtturação Mercan- pelo que possa acontecer.

G5\ INSTALAÇOES COMPLETAS DE: •• til· Contabilidade - Ribeirão Cavallo, 5-4·49� � Dormitorios, Salas de Jantar Registo de Firmas _ Henrique Tissi® Cópas, Escritori JS, Moveis rusticos e outros. � Defezas Fiscais.(® MOVEIS A VULSOS COMO: @) Contratos - Naturell-®) Cadeiras � sações - Cobranças-ßd Poltro�as fixas e giratorias @5 Serviços Comerciais)';:;;: Mesinhas de, c.entro e para radio �\SI E entre murtos outros a .:::::;( em geral.� Caixa Registradora �ar�a "RECORD" @
� Afamada pela sua eticiencia,

.

substitu �
� indo as Caixas Registradoras de @)

5� Toda a Mer:!d���� �u;���t;-Entrega-
- --

�. RUA RIO BRACO, 964 - TBLBFONB, 73 \S!I

��_l@�_l@@;@1�

SANGUENOL
CQNTEM

OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

ARSENIA,O, VANADATO,
FÓSFORO, CALCIO, ETC

TÔNICO DO CÉREBRO
TÔNICO ees MÚSCULOS

Os Pálidos OepaupfiradOS, Esgo.
tados, Anêm.cos. Mieo que çriam

Magrl)s, Crianças raquíticas ....

ceberão a t(;nifica.çào geral do"
erganismo cl)m o

SANGUENOl

,=

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

�®Y®®Y®®Y@)®Y@®!@®!@®Y@)®r@)®r@)@!@@!@)®Y@)® ..

I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquídãe, e RlIslriados. I@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRßIÓRIO @)I Encontram alivio imediato com (; uso do·· II Incompár8vel
..

'I Pl!ilOfill dI! ílngil!o PI!IOII!Ull!·_
@)O PEITOBAL\gAIS�ONDECJIDO NO BRA§IL,�@J��t;;\%�GM�t;;\%Iã\t;\\!@t;;\!�Iíi\%�t;;\!�t;;\%�t;;\%Ia\Iíi\%Ia\r.:i\%1ã\�����������a

LI
I:

COIIBI CISPI,
QUEDI DOS CA·

BElIS ( DEMAIS

InCçRn DO

COURO CABElUDO.
'ToONI,2o ,é,4P��AR
POR EXCEU.NCIA
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l' - Porque: é o substituto eficiente
da antena externa, sendo colocada no inte
rior do radio em qualquer posição sem
mais despezas que o seu custo.

2' - Porque: prolonga a vida do apa
relho, visto que o conserva �a tem�eratura
normal, evitando graves deíeítos, taís como

aqueima de valvulas e transformadores.
3' - Porque: evita as grandes ampera

gens produzidas pelas faiscas e tod�s os
atrictos atmosféricos levando a segurança
e a tranquílldade ao lar.

,

4' - Porque: Controla e limpa o som,
proporcionando maior alcance e volun;te ao

de uma recepção nitida e isenta de inter
ferencias estranhas.

5' - Porque: Faculta a locomoção do
aparelho para qualquer. compartimento do
predio e para mudanças,

6' - Porque: a ANTENA DA METRO
POLE É UM FILTRA-SON DE GRANDE EFI
CIENCIA quando ligado em conjunto com á
Antena externa.

Preço Cr$ 50,00 livre de porte.
Pedidos a:

Olympio Leite
Caixa Postal 5351
Rio de Janeiro

Sementes de

hortaliças frescas'
garantidas

Na Soe. Gráfica Avenida Ltda
AvenIda Getu'110 Varg.os. 350

FREFEtTURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De ordem do Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Março ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co�
rupá. o imposto de
sobre
"Indttstr. e Profissões"
1 0. Semestre.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mêR, ficará o.,

contribuinte sujeito
';a ,mu\ta '"'de" 20%
sobra o referido im-"
posto no pIimeÍro"
mês, sendo então,
feita a cobrança jll�
dicialmente.

,

Tesouraria daPre
feitura Municipal
de Jaraguá do Sul.
4 de 3 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

fr�::::�::::;�::;::::��:::::;:;�::�::::��;�:::�:::;�::�::::;:�::;::ll
ii Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã ir
ii poderá ser tarde demaís I ! . . . ii
li Preencha o coupon abaixo e peça informações ii
li sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER H
H (Seguros em Geral) C. Posial,67 - Jaraguá do Sul. H
II Nome por extenso

"....... II
II Idade

,.
Residencia

.. "" " ' ,ii
li Profissão

_".................... 11ii - --

_, ::

I li Cargo :.�.......................... ii
li Ocupações assessorias:, ,,,,, " .. "." "" .. ", .. """........ II

t=�,:��==;�,;����;;�;�:�;;;;�;;�;�;,j.

'!:� :

,
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Dr. Alvaro 'Batalha - MÉDICJO\ I
..

CIRURGIA; P�:RTOS, MOLESTIAS' DE SENHORAS,
CRIANÇÀS, 'DOENÇAS INTERNAS 1<� TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Elet-icidade Médica-

lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocan.terio
Ralos Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Ilédieo do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

ClinicD de Olhos, ßuui�ß=� noriz, fioruanto
Dr. Arn1l�...io Tavaires

Pofessor Catedralico de ßiofogilJ do Inslittulo de Educação de Florian6�olisEx-Chele dos serviços clln'icos e cirurglcos do especialidade noHospital de Çarldade de Florianópolis.
Assistente dó prOfesso!- David Sonsan. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por. concurso. do Assistencia Público do Rio de Janeiro

formado peta faculdade de Medicina da
.. Univer�idade do Rio de Janeiro

BLUMENAU STA. CATARINA

[Ta�n�.

t . :PE1:lRO D�ENGEL ,
t··

:. Rua: 'Marechal Deodoro da fonseca N. 183

iJARAGUÁ DO SUL - STA, CATARINA
Esecuta-�� �ualquer�VjÇO de ferramentas

b
agricolas pl?ra uso de lavouras, como:

dMachados, Enchadas Foices etc.

v;;�_:.-=.�idO.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A S I N D U S T R I A S R E UNI DAS J A R 'A G' U Á I S. A.

á partir de 21 ,do mês corrente compram
I

qualquer quantidade de TA N G E R I NAS

HObonISTEn! Ab 21.. dieses monats kaufen
jedes Quantum Don TAnGERInEn·

Atenção!

•

mIr

MILHOES =D
DE PESSOAS TtM USADO COM :o

BOM RESULTADO O POPULAR c ....
OI •

DEPURATIVO 3: >OI

'ELIXIR 914
...
(I> ....(")
::r ».c.

A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO
a
• 5.o

o Fi,ado, o Baço, o Cor.çlo, o fiI Ceo

e.toma,o, o. Pulmõe., a Pe" Q. -ti>o
Produz Dores no. 0••0., Rauma. ... mQ..o
tlamo, Celueln. Queda do Cabe- Q. »ti>
lo Anemia, e Abortos, OI 'Wc,,)

Consult� o médico ." •
.tome o popular depurativo

o
::I

=
EL;IXIR

(li

914
(I>
(") I»fi!

Inofensivo ao crlanismo. Aarada. OI
=

vel como um licôr. Aprovado ee- � .....

mo auxiliar no tratemento da SI-
OI I»

FILII e REUMATISMO da me..
c,,)

ma orilem, pelo D. N. S •. P.

- ·COLONOS

Soe. Hipiea Japaguá

- Atenção!

o Doutor Ary. Pereira Oliveira, juiz de Direito
da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. São convidados os srs. sócios, para uma as-

Faço Saber a todos que o presente edital de sembléia, a realizar-se no dia 25 do corrente, as 20

leilão com o prazo de dez (10) dlas virem, ou dele horas, na residencia do sr.. Vitor Gaulke, afim de

conhecimento tiverem, que findo êsse prazo hão de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

ser erremaradoe por quem mals der e maior lance �. Alteração dos Estatutos.
oferecer, no día 30 (trinta) do corrente, as 10 horas, 2. Assuntos Diversos.
em frente ás portas do Edlflclo do Forum da Co

marca, os bens penhorados a Mariano Iosé Gadottl,
ne ação executiva que lhe move Eugenia Glovanel

Ia, e abaixo descriminados:-

10)- 1/4 de um terreno com a área de 17J 910
ms2., edificado com Casa de Madeira e Rancho de

madeire, sito a estrada Nova, fazendo frente no Rio

Irepocú, fundos em terras de Otavlano Tissl, con

frontando por um lado com terras de Alberto Mura

ra, e pelo outro lado com ditas de Antonio lagelsky, O Prefeito Municipal de Jaraguá do SUl, resolve:

Pedro Mamede do Rosario e David Murara, registra- . :
.

do sob. nO. 8572, no Ls., 2-D., do Tabelião do Re- Conceder, a contar dest� data trtnta d:�s de 11-

gistro de Imoveis desta cidade, sr. Mario Tavares cenç� pere trarament� de sau�e ao Se�retarlo desta

da Cunha !\1ello, aos 12 de junho de 1949. I Prefe�tu�a, Manoel LUIz da ôílva, deslg.nand? par.a

Cujos bens constantes do auto de penhora e
substírul-lo d�rant� o seu afa�tamento, digo Imped!

euro de avaliação de folhas dos euros da referida �ento o funclonario Edgar Plazera Contador Muni

ação, serão levados em leilão e arrematação. Assim clpal.

serão os referidos bens arrematados por quem mets O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:
der e maior lance oferecer, no dla, hora e lugar lI'- 311� 1111---"cima mencionados, podendo os mesmos serem exa- Conciderar, complementarista, padrão "1", do 1=================1-

minados por quem Interesse tiver, no lugar em que Quadro Llnlco do Municipio, Paulina do Nascimen-. . ...,
..... . ....

� ;:r�a�u:i�uh��ous� : ����1aa :O°;��h������t�mJ:c��= !�i��e���:�:s?, fl��;��ú_�:ns��o�����r�ist��o, e���� rf"p·····11 l��n�lu� �ar�t�n ,f,íK��:::
dos se pássou o presente edital que será afixado ás em vlsta o registro de seu diploma no Departarnen- ii ii P
portas do Forum no lugar de costume e publicado to de Educação. ii ii PROPRIETÁRIO

ii Aii
pelo jornal local "Correio do Povo". Dado e- passa- Comunique-se I!O I! I! II
do nesta cidade de Iaregué do Sul, 'aos doze dias (Ass) WALDEMAR ORUBBA

.... Rua Marechal Deodoro, N. 158 ..

R
..

i��;��i:��r!:i;��'J�����i;�:��:�������:�:i Prefeito Municipal IIS 1:1 . -- � i;
..
:I;
..
: s i:.:.:.!.;.:

o original, do que dou fé.
ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-

Jaragu� �SC�i��:,2N�yM;�Ç:N�d949
...

-O-r.-'-W-a-I-d-e-m-i-ro--M-a-zu-r-e-c·h·-e-n
....... illT 'li s��:�íf�Rf����s. II � II

Rua Mal��Q��l�'·J�RAGUA Illotl BAT����Ã{N������g: DE II Nil
Clínica geral medico - cirurgia de adultos t: creanças \�:::::::::::::{.! \�::::::::::::�:
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo
- Raios Intra-vermelhos e azuis,

Assembléia Extraordinaria

CONVOCAÇAO

laragué do Sul, 10 Março de 1949

JOÄO EMMENDOERFER, Presidente

Alumínio da afamada
marca "ROCHEDO" avul
so e em baterias.
Faqueiros de aço inox

"Hércules' 5�- 104 e 130
Peças. Os mesmos ta
lheres poderão ser com

prados avulsos, na

CASA REAL

Defronte ao Cine Buhr.

a que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
.

Portaria n. 7 de 15 Março �e 1949

Vermiiugo suave e de' pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QU�LQUER )DADE, CONFOR
ME o-no 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre boje mesmo uma LOMBBI&UEIRA

•

MIIAICOBA para o SE'U tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

OINVILLE -

i:��·:w··y··�·······
..··,,==:-:·:· ..··y·::

. .

tlGelo?l
1Bebidas Boss Llda.1t: =:,:. .::- :

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIßA MINANeOßA

���

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na
FRACOS E AN�MICJ;:, I

Tomem:

VINHQ,CREOSOTADO
··S(liVEIRA··

::r�pregado com êDÚI 118:

Tosses
Resfriádol

Brol"q�ites
Escrofulos.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

FARM'ÁCIA NOVA
de BOBERTO M. HORS.!

PRODUTOS DA:

KIDldi1UlstIrRa die Calçados
G«))sc]ffi llrmãl«))§ s Ao

CAIXA POSTAL, 11

AGuA DO SUL - S: Catarina
... n

-- 'AlrA' n n

a u. va ._ -- u. a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- Domingo, DIA 20-3-49

Iereguasínho. Idem
17ã - Walter Becket- bréls. -licença mandar c

xecutar diversas modificações internas em sua casa
sita a rua Benjamin Constant. Idem

175 - José Graf. trasf. lrnp, sobre estabelecimeto
comercial, vendido a Lauro Schmitz, sito a estrada
Ilha da Figueira. Idem126 - João Trentínl - bras. - Transf. ímp, so- 176 - Ernesto Silva - bras. - transt. sobre blcl-,

bre bicicleta, adquirida de Ricardo Ramthum. Como clera para o nome de Werner Buhr. Idem
requer 178 -,- Alberto Maiocki - bras. - transt, tmp.sobre,

127 - Alfredo Adam - bras. - Transf. Irnp. sobre caminhão de carga, adquirido de Isidoro Copio Idem.bicicleta, vendida a Arlindo Morerti. Como requer 179 - Guilherme Afonso Scheibel - bras.- baixa sobre,

128 - Rodolfo Jungton - bras. - Trans. ímp. oficina ee selelro estabelecido a rua D. Pedro II, nestasobre carro de lavoura, vendido t1 Henrique Schal- cidade. Idem • ,

dach. Idem' 180 - Reinoldo Stein - bras, - transf, imp. sobre129 - Alice doe Santos Schulz - bras. Transf. bicicleta vendida a Srta. Armelinda Franzner. Idem
I irnp. sobre caminhonete pare a firma Schulze & Cia. 181 - Adolfo A. Emmendoerfer - bras. transf.Ltda. Idem ímp. sobre automovel particular, vendidu para, fora130 - Helmuth Hanssen • bras. Transf. imp. so- do municipio. Idembre automovel, vendido a Leopoldo Karsten. Idem 182 - João Ceelho Vieira - bras - licença estabe-131 - Herbert Jacobi - bras. - Transf. imp. sobre lecer-se com Barbearia a estrada nova Retorcida. Idembicicleta, adquiridá de Antonio Pedri. Idem 183 - Primo Chiodini - bras. transf. ímp, sobre132 - Augusto Hein - bras. - Transf. imp. sobre carro de lavoura, adquirido de Alfredo João de Sou-carro de mola de um animal, adquirido de H. Moen- za. Idem

.

niehoff. Idem 184 -- Francisco Reichel - bras. - transt. imp.133 - Germano Kohls - bras - Transf. lrnp. so- sobre carro de Olaria, adquirido de Carlos Hardt. Idembre bicicleta adquirida de Oscar Picoli. Idem 185 - Afonso Ristow - bras. - transf, imp. sobrelã4 - Leopoldo Panstein - bras. - Transf. imp. automóvel particular, adquirido de Sergio Thomsen.terreno sito estrada Jaraguá Alto, adquirido de An- Idem
tonto Wolf. Idem . 186 - Vigando Klitzke - bras. - transf. ímp. so-135 - Hartwig Volgmann - bras. Transf. imp. bre bicicleta, adquirida de Willy Voigt. Idemsobre bicicleta, adquirida de Ricardo Volkmann. lS7 - Teodoro Hinsching - bras. - baixa lmp,136 - Leopoldo Fiedler - bras. - Baixa imp. so- sobre um caminhão, vendido para fora do municipio.bre caminhão de carga, vendido pera fora do Municl- Idem

,pio. Idem '188 - Cutelaria Iaragué Ltda. - firma bras. transt,lã7 - Estenísleu Klososki - bras. Trans. imp. lrnp, sobre terreno sito a rua Mal. Deodoro, vendidosobre terreno sito estrada Ribeirão Molha, vendido a a João Arnbroso. IdemHans Lorenz. Idem 189 - Luiz Gomes - bras - transf. imp. terreno138 - Oscar Bödenberg bras Tranf. imp. sobre sito a rua CeI. Procopio Ö. de Oliveira. Idembicicleta, vendida a Eno Bruch. Idem 190 - Antonio Gandolfi - bras - transf. imp. ter-139 - Afonso Mathias - bras - Transf. lmp, sobre reno sito a estrada Itapocuslnho, vendido a Arnoldoautomovel, vendido a ClaudiO Stulzer. Idem Schmidt Idem140 - Amoldo Schimidt - bras Transf imp. ler- 191 - Kilian Sohn - bras - transf. imp..sobre bicicleiareno sito a estrada Rio Cerro vendido a Grillherme adqUirida de Maria P. Leewen. IdemPieske. Idem
' .92 Erwino Klabunde - bras. - transf. imp. rerre-141 - Alfredo Cecati - bras. Transt, imp. sobre no sito a estrada Iaraguã, vendido a Elidio Stinghen.carro de lavoura, adquirido de Ermlnlo Campregher. IdemIdem '

193 - Francisco Girola - bras. Transf. terreno142 - Bernardo Karsten - bras. Transf. imp. so- sito a estrada' Ieragué, vendido a Erwlno Klabunde.bre bicicleta, vendido a Ernesto Vasel, Idem Idem143 - Jose M, Mueller - bras. - Licença mandar 194 - Osmar �chmidt - bras. - transf. imp. so-colocar taboleta em seu predio sito a rua CeI. Pro- bre automovel de aluguel, para particular. Idemcopio Gomes, nesta cidade. Idem 195 - Ingo Klitzke - bras. - transf. imp. sobre144 - Waldemar Rosa - bras.• Transf. imp. so- bicicleta, vendida a Fritz Sacht. Idembre bicicleta, adqlflri4a..-de - ErwinO''Mellegoto. 196 - Oswaldo Bleodorn - bras requer manifes-145 - Rudolfo Bier - bras. - Tran�r. imp. sobre tar-se sobre li conveniencia de uma linha de onibusbicicleta, vendida' a Artur Hornburg. Idem (diário) entre Jaraguasinho e esta cidade. Informo ser146 - Gustavo Henschel - bras. - Transt. imp. de inteira conveniencia para a população de Jarasobre bicicleta, adquirida de Maria Marlene Karger, guasinho e esta cidade.Idem
197 - Agro Ind. Retorcida Ltda - firma bras -147 - Osvaldo Rux - bras.· Transf. imp. sobre requer certidão condições propostas para o forneci-bicicleta, adquirida de Alex Krueger. Idem mento de madeiras reconstrução dd ponte Abdon Ba-148 - Dorvali�o Rosa - bras. - Transf. imp. so- tista, e teor da decisão que deu ganho a concorrenciabre bicicleta adquirida de Olga Erzinger. Idem Certifique-se. "149 - Willy Franke - bras. Transf. imp. sobrebicicleta, adquirida de Hugo Ciele. Idem. Secretaria da Prefeitura MuniCipal de Jaraguá, 150 - José Facciola - bras.. Baixa jmp. sobre do Sul, em 15 de fevereiro de 1949.automovel particular, vendido para fora do municipio. MANOEL L. SILVAIdem. .

151 - Paulo Greffin - bras. - Transf. imp. terrenosito a estrada Caminho Pequeno· Corupá adquirido _de José Adam. Idem
152 - João Knetschik bras - Transf. imp. terrenosito a estrada Isabel, vendido a Paulo Knetschik Idem.
15S,- Guilherme Hass-bras - Trasf. imp. terrenosito a estrada Rio Paulo, adquirido de Augusto Jung.Idem
154 - Arnoldo U. I. Hass· bràs.• Transf. imp.terreno sito·a estrada Isabel, adquirido de GuilhermeHass. Idem

, 155. - Germano Butfgen - bras, - Transf. imp.terreno sito a estrada Ano Bom, adquirido de Mi-
_guel Tcha. Idem

.

1?7 - Hilda Fillwock"':' bras. - Transf. imp. ter- ,::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'n Portaria D. 10 de 15 de Março de 1949rJ�nHa:��ol:e�strada Isabel, adquirido de Arnoldo G. l.::.: O f I· C I·n a M eca n I ca I:

ii O Prefeito Munidpal de Jaraguá do Sul, resolve:158.- Alberto Hinsching. bras. - Transf. imp. H
DE ii Retificar, para Olinda pradi Chiodini, de acordo

terreno SitO a estrada Camfnho do Morro - Corupá - II ... O ã O W I e s t H com o que requereu, o nome da professora munici-
adquirido de Maria Duwe Idem

II ii pai, Olinda Pradi, nome este que deu direito o ma-
'.

158 - E,!aldo_
Severien • Transf. imp. terreno RUA BXPBDICIONÀRIO ANTONIO CARLOS FBRRBIRA, 103 trimonio.SItO estrada Sao Joao, adquirido de Luiz FeiJer.ldem .

'

159 - Ana Herti - bras. Transf. imp. terreno si- Está equipada com um modernissimo aparelha-to a estrada Bompland, adquirido �Afonso Benken- mento de solala eletrica, ox(genio, aluminio,dorf. Idem
160 - ,Ricardo Wendorff-bras. - Traris. imp. so- li antimonio etc. iibre biciclela adquirida de Francisco Lischke Jr. Idem li Especialisada em reformas de II161 - Leopoldo Millnitz-bras. Transf. imp. bi- ii automoveis e caminhões. IIcicleta adquirida de Curt Marquadt. Come requer li II162 - Hugo �üller _ alemão - Licença mandar li Serviço rápido e garantido. !ifazer pequenos reparos e"m seu pred10 SI'tO .. � ".........................

._..•..•.•.•.•....."_ ::::::::::::::diRua Nereu Ramos Corupá Como requer
,. ..

_

.•.

____-_
...

..;,

..•

_

.•.

-_
....

_

...

_

...

_

..

_16? - Jacinto Serti - bras. - Licença mandarconstruir casa de madeira, em sua propriedade, sito �!!!!"!C!!'!!L!!'!!IN!!'!!I!!'!!CA!!'!!!!!!!D!!'!!B!!'!!O!!'!!L!!'!!H!!'!!O!!'!!S!!!'!!!!'-!!!o'!!'!!U!!'!!V!!'!!ID!!'!!O!!'!!S!!'!!!!!!!_!!'!!N!!'!!A!!'!!R!!'!!IZ!!'!!!!!!!B!!!!!!!G!!'!!A!!'!!R!!'!!G!!'!!AN!!'!!T!!'!!A!!'!!,�!!a estrada Bompland - Idem
..166 - Alexandre Koehler-bras. requer 15 dias II moderna e primorosamenle inslalada de IIde Liccnça para tratamento de saude conforme ates- IIDR. S.A.D.A.LLA AMIN IItado médico. Conceda-se descontand�-se em férias. •.

I"161- Johannes A. A. S.ndhab-alema-o _ ll'cença li CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS iima d 'i>-. fi BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ ii
n ar construir casa de 'madeira em sua propriedade II «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii

a estrada Itapocu-Hansa. Como requer170 - Leopold.o Cesàrio _ bras. � licença estabe· II HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 IIlecer�se com negocIO de secos e molhados, a estrada II - .Joinville - ii
-

Soe. Hipica Jaraeuá
AVISO

E terminadamente proibida a passagem através o Portaria D. 9 de 15 de Março de 1949imovel desta Sociedade sem a licença expressa da
diretoria.

,CORREIO DO POVO

Pmf�itura Mllnici�al ��. Jara�uá �� �ul
REQUERIMENTQS DESPf\CHf\DOS

Secretário Municipal.

Jaraguá do Sul, 10 de Março de 1.949
A Diretoria.

7

Portaria D. 6 de 10 ele Março de 1949
o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul;

.

Faz saber que a Comissão a que se refere a LeI
n. 25, de 22 de dezembro de 1948. no desempenho
de suas atribuições resolve:

FIXAR
O preço do leite comprado do produtor, para .osmêses de março e abril do ano em curso, da segum-

te forma: '

50Leite com gordura inferior a 2%
.. .

Cr$. O,
« « « de 2,1 a ã% ínclustve « 0,80
« « « « ã,l a 4% «, «1,00
« « « (Ç 4,1 a D% « «1,20
« « « « 5% a mais «1,50

Comunique-se
(ass) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

Decretos de 7 de Março de 1949
o Prefeito Municipal de Iaragué do SUl, resolve

APOSENTAR: De acordo com o arr, 197, item III: e
art. 199 § 12, da Lei nO 249, de 12 de Janeiro de 1949;
Juliana Kolas da Veiga Coutinho, ocupante do car

�o de professor. �r?visorj'o, padr�o "G" �o QuadroUnico do MUOlCIPIO, com vencimentos íntegraís, a
contar de lodo corrente.

CONCEDER EXONERAÇÃO;
De acordo com o art. 95, § 10, letra a, da Lei n-.

249, de 12 de Ianelro de 1949;
,

A Ester Maria da Silva, do cargo de I?rofessorcomplementarista, padrão I, do Quadro Uuico, do
Munjclplo, da escola mista municipal :'Oswdldo Cr�z:'de ISbbel Alto, no distrito de Corupa, neste Munici-
pio. /

Comunique-se
I ,

,

Ass. WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Decretos' de 8 de _árço de 1949
o Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve:

NOMEAR:
•

De acordo com o art. 15, item IV! da Lei no 249,
de 12 de janeiro de 1949.
OMDA MEIER, para interinamente exercer o cargo

de proffessor complementarista. padrão "I" do Qua
dro Único do Munici�io, na escola mistil Municipal,
"Osvaldo Cruz" de Isabel Alto, no distrito de Coru
pá, nêste Municipio, a contar de. 15 de fevereiro do
corrente arfo.

NOMEAR:
De acordo com o art. 15. item IV, da Lei nO.

24cl, de 12 d-e janeiro de 1949
RUTH CARDOSO. para interinamente, exercer

o cargo de professor complementarista, padrão "I"
do Quadro Unico do Município, na escola mista Mu
nicipal, "Luiz Delfino" de Poço d'Anta, no distrito de
Corupá, nêste Municipio, a contar de 15 de fevereiro

I do corrente ano.

Comunique-se
Ass. WALDEMAR GRUBBA

Prefeíto Municipal

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:
\

Retificar, para Geny Costa de Oliveira Silva, de
acôrdo com o que requereu, o nome da funcionaria
Geny Costa de Oliveira, nome este que lhe deu di
reito o matrimonio.

Comunique-se
(ass) WALDE�AR GRUBBA

Prefeito Municipal

-frllleIH nervlll e fl�
(AS,TISIA 10 BOMEIi E .A MULHEB)

A quem solicitar, será enviado pelo cörreio a
interessante obra d� Dr. LOPES FERREIRA:
dSTISIA SEXUAL» - Tratamento ClflicO • Dlétlco.
Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas

dirigindo-se a F: S. NEVES.
Caixa Postal, 2jJ98 - Rio de Janeiro - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Deléaados da Co'mlsSitÍ- MiSIa
i,Brasil-D.U. Visitarão Sla.,Calarina .

, o Ministro do .Exterior, .

Dr. Raul Pernandes' já
comunicou eo. : Governo

Diretor: ARTUR �MÜ�LER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso ne Sociedade Graflee AVENIDA Ltda, de Santa Catarina, a ví-

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELEFOtllE N. 39 sita em breves dlae do Sr,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Raymond Rodié e do Con·

.

ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 20 de Março de 1949 SANTA CATARINA N°.1.533 sul Miguel Paranhos do
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--- Rio - B ranco, Sub - De Iegado

-====-IIC==�I.C=::II.II._==:::::III.C:==••I.
e Secretérlo Geral, res-

�
pectivamente da Comis-
são Mista ßrasll-Drgenl
saçêo Internacional de
Re(ugiados, organismo que

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakíseíros, Madei- Brasil a colocação dos

ras, Jabotícabeíras, etc. - Roseiras, Dahlias, deslocados de guerra.

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

Os Ilustres visitantes
vlrão observar pessoal-

Peçam Catalogo Ilustrado � ment.
e as possibilidades

de trabalho, do Estado de
LEOPOLDO SEIDEL - Coruoe Santa Catarina, pera as

•• • •• ..-===::IIIIC:==.. futuras levas de imigran-
tes que estão com destí
no 'ao nosso pois, tão ne

cessitado do braço do tra
balhador europeu.
Nessa viagem, os altos

funciomlflfOs da Cornlssão
Gráfica Avenida Ltda, Mista-Brasil O. I. R. se

rão acompanhados pelo
----------- Sr. Marques 'Rebelo. Ghe

fe do ServiçO' de Doeu
mentação e Publicidade
da mesma Comissão.

-Dia 21, dona Laura P. Alberto Jacobs
Monteiro Brqgneti, espo-

l I
. sa do sr. Vicente Brug

mp acamenlo' de velculos. neti, residente em Coru
Com referencia a nota pá e o sr. Roberto Horst,
por nós publicada no nu- competente Iarmaceutícomero passado sobre o .

preço do, emplacamento
e propríetarío da Farma-

de bicicletas, recebemos
cia Nova, nesta cidade.

do sr. Tenente Delegado
-Dia 22, a senhora

o. seguinte oficio: OI. 47.
Maria Vessly Ruisam e,o

Ilmo. Sr. Redator do
sr. Helmuth Haering.

Correio dó Povo-Jaraguá
-Dia 23, o industrial

do Sul. Tendo lido em
Hermann Schulze!' a se

.seü conceituado jornal nhora Marta Pe?rI, espo:
uma nota sobre os emo

sa d� sr
..Antonío .

Pedrí

Inmento de emplaeamen-
funcíenarío mUnIcIpal. e

to de Bicicletas, cumpre-
o sr

..Alfredo .Moser, 10-

me informar a V.S o se- dustrI!11 em RIO. do S�l. Os míeröbíes pululam
guínte: Esta Delegacia -DI� 24. P, Industríal nos rios perto das cída,

Especial de-Policia está. s�. Joao �mmendoerfer, des populosas. Os baci-

procedendo Q emplaea-, {bgn� J?resldente do Clu- los do tifo, da cólera, da
manto de .Bícícletas de'

be IDpICQ �e Jara�uá e disenteria são geralmen-
acôrdo com' instruções

destacado turtman�, o sr. te vehiculados pelàs á-
recebidas de sua Regio- A�r,edo Janssen, índus-

guas,
nal de Joinville. No que

tríal, o. sr. Alberto Roes- As camadas superrící-
diz aos emolumentos, es- sler, diretor da Empres!l ais do solo estão fartas
ta delegacia recebeu a Frenze} S.A. e a gentil , de micróbios, até 800.000

seguinte instrução: Bící- senhorIt� Ellen Adel, An- Ontem fez anos o rev. por, grama. .de terra;
oletas:, PI�ca CrS 12,�0; le;3::�:�.ha do sr. Jacó

Padre Alberto Jacobs o numero dímínue com 3:

Adverb�çao 5,00; regis- -Dia 25, o menino Jo- virtuoso vigario da Pa� pr�fundidade e �ão ha

It9ro .3,00, Selo de chumb� ão Claudio Braga. roquia. mais nenhum abaíxo de

.,00, _

arame 1,00-30,00, _ Dia 26 passa a data Para os catolíeos e õ metros. •

tíxação do selo 3,00; �e- natalícia da exma. se- mesmo para todos que O lençol aquoso das

leg�do .
6,00; es�rlvao, nhora Paula Mey Souza, .r�sidel!l em este municí- águas quentes "Santa Ga-

4,00!assmatura_1,OO, selos dignissima consorte do pIO, fOI certamente uma tarina" achá-se a muitos

6,00, selos t�lao (verba) dr. Luiz de Souza Presí- data de alegria e de sa- mil metros de profundí-
1,20 e requerimento .5,00;- dente da Camara' Muni tisfação, pois o digno sa- dade, razão porque estas

.

Soma 56,20. �espeItosa� cipal e, na mesma data cerdote tem sido íncan- águas aquecidas pelo ra-
ti

mente -Olavío Rech:2 o sr. Emllío Bleich, resi- savel nos seus atos ca- dio, afloram isentas de
Ten. I?e�eNado Especíal dente em Corupá. rídosos, sua vida de pas- todas as espécies de mi
de Pol�cIa ". '

.' '.
.'

tor e seu espirito pro- cróbios.
Ai Iíca a eXl?hcaç�o, Casamentos, gressísta. No homem'[de boa sa-

embora nõs contmuemos Ontem na sala das au- . _' . ude, a resistência dos

a discordar da Iegalída- díenoías.. foi celebrado o .

AI e.stao os c�légl?S, t�ci�os impede que seja
de da cobrança dessas casamento de Alvim o hospItal e o Sal�o Orís- víctímado por tantos pa-
taxas e emolumentos. Lemke com a senhorita to R�I, obras devídas ao. rasltas.. Debilitado pelo

.
. Ruth Splitter.

seu Intenso trabalho, Irío, exgotado por traba-
Remoçoes. O protessor] lhos excessivos ou falta

Al�erto Tomelin foi trans- Ob!IOS •

"Correio do Povo" de-
de alimentação, um or-

Ierído da Escola 'da .Es- No cartôrIo do RegIs. seja-lhe .

muitas felicida·
ganismo e uma praça mal

trada Isabel, distrito de tro Civil, foram inscritos des.
delendÍ(ta.

Cor?pá, para a de Itapo os seguintes ô.bitos:. -, /Em 1.918, durante a

cusmho e o de.sta .para Pedro InocenclO PereIra, Cangica, tem à venda na grande gripe, dois mi-

aque!a sr. LUIZ AIroso c0!D �1 anos,. casado. com Casa Real cróbios propagaram-se
Sobr1Oho; CrIstlJ�a AdrIano deIxan- juntamente; o da gripe e

do 3 fIlholil menores, re- o da pneumonia.

co���er!ar�!ta���:li!I:n:� �i!!aB�::�o.cidade a Rua €1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::'"
.

..... _

sr. lnnocencio Silva, dig- Marta Mayer, com 70 ii Corre·lo do Povono agente ferroviario na anos, viuva de Henrique ii'
.

estação desta cidade, Mayer, residente nesta li
pessoa de destaque so- cidade a Rua D. Pedro ii Bua MI. Deodoro N. 136

cial na vida do munici- II l! Telefone _N' 39 - C. Postal, 19

pio. Teodoro Marquardt, 'ii JARAGUÀ DO SUL
As inumeras felicita- com 60 anos, viuvo, re· ii Santa Catarina I

ções que nesta data re- sidente em Nereu Ramos. ii ,:'!:cebe dos séus amigos Maria de Souza, filha 1.1. ::

não faltam as deste jor de Ernesto de Souza e::
ASSINATURA ANUAIJ ii

nal. de Erotides Estevão da 11 ..1 Cr$ 35,00 H
-Tambem faz anos Silva. ii ii

nesta data o sr. Edgar Matilde Rosa, Com tl n P:u�::N:e�ri ii
Piazera. contador da Pre- meses, filha de Jovino H ii
feitura Municipal e des- Rosa e de Maria Rosa. �::::.���:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t.i
tacado esportista, ao

qual enviamos nosso a

braço de felicidades.
-Ainda hoje fazem a

nos a exma. senhora Do· Uma rupia, serra circu·
rotéia MoeIler, virtuosa lar, furadeira, desempena·
espôsa do industrial Fre- deiro, lixadeira, esmerial
derico Moeller e a se- inclusive transmissões e Usem pratos de papelão.
nhorita Cecilia Panstein. correias. São praticos e higienicos
-Amanhã faz anos o Tratar com o Snr. José Encontram.se na

·sr. Frederico Ellinger, Izidoro Coppi
farmaceutico em Blume. Jaraguá do Sul, Rua Ma- ,

SOC'. GraOca Avenida LIda. Anossa SEÇÃO
nau. rechal D. da Fonseca, 183. Av. Getulio Vargds, h50

Locais

Vende-se Para, Doces
e Bolos

MUDAS
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

Micróbios L-apis CROYI"
na

Bacalhau da , Noruega
V. S. encontrara na Casa
Real

:fimóo/u de '1l1a/idade�
....FF.RMENTO a.. �,��
BAUNILHA .. v e

PÓS PARI\ PUDINS � �
13.�, F»:
, "j�'
•...,j
"-iN

.�'
-c,� ....

./f. /nte9.·t:idade�
mordi doi leil'
criadora/ deve-de
a repumça» do marco

que é o garanti0 d{}J

óflodd/ó/ MEDEIROS

Emprêsa Snl Brasileira de Eletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE,

(Sob AdministraQão do Governo Federal)

•••• " ••SS. 8IS.'Ha ••leUIII.
••••1... I. 18•••'11,::

Uma Iihhà complela de MOTORES naoionais 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 eidos.

....II••SI 1••••1'••.
BOMBAS para uso domestiéo e fíns industriais: Marca HAUPT" rotativas

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

oom valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

servÍndo até 50 metroS de profundidade.

.

�

!rtRgO"D§ IE�etrllCij§ �atlra (Q) �ar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

,
ARANDEL·AS.

'

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
DE INSTALAÇOES atenclerá com presteza a l1.ualquer

pedido de instalação de luz e força.
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I

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum .
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