
G.- São Bento do Sul. O
amigo não tem razão. As
átas da Assembléia Le
gislativa provam que o

representante pessedista
desse municipio, agiu
muito corretamente, alias
pelo seu carater e digni
dade goza de grande

N. 1.534 admiração entre os seus

pares.
Ele votou a favor do

A E t
-

d F te' destaque da verba -dexpor açao e ru as em orupa 500 mil cruzeiros para a
.

. . construção da estradaAfinal, vieram a publí-] da quais damos aqui al- O sr. dr. Luiz de Souza, Presidente da Camara Municipal de Corupà-São Bento do Sul,cidade as notas ruandadas gumas impressões. Jaraguä, recebeu do Snr. presidente da Comissão Permanente da Assem- assim como defendeu emirradiar pelo exmo. sr, São dó exmo. sr. dr, bléia Legislativa o seguinte telegrama: "TENHO GRATO PRAZER LE- plenário, os Interessesdr. Ary Pereira Oliveira. Dese�bargador Edgar VAR CONHECIMENTO VOSSENHORIA QUE, COMISSAo PERMA- d_esse munícípío na quesJuiz de Direito desta Co- Pedreira, C�rregedor Ge- NENTE ESTA ASSEMBLÉIA TOMANDO CONHECIMENTO INDI- tao de límítes com Jaramarca e referentes aos ral da Justiça, as pala- , ,

guà. O destaque da ver
. acontecimentos Iocalísa- vras que abaixo trans- CAÇA0 VEREADOR WILLY GERMANO GESSNER, ACABA TELE- ba, foi rejeitada pelados pelo "Correio do crevemos, quando da GRAFAR DIRETOR REDE VIAÇAO PARANA SANTA CATARINA maioria de um voto, tenPovo". correição, em data de 5 SENTIDO SER RESOLVIDA SITUAÇAO. ANGUSTIOSA EXPORTA- do' contra ele votado to-Ao comentálas, não de Nov�mbro �e 1946: ÇAO BANANAS DISTRITO CORupA. CORDEAIS SAUDAÇOES-LO- do·o PSD com exe�çãousaremos a mesma Iín- "Oolhí boa Impressão PES VI·EIRA PRESIDENTE COMIS·SAO PERMANENTE do deputado dr.. Blaseguagem, que achamos do exame efetuado nos

-

.

Farraco. A emenda foiimpropria para qualquer cartorios acima meneio- apresentada pelo deputa-cidadão educado e, ainda nados (Cartorios de paz). .

do Artur Müller.mais, para um magistrado Estavam ambos em or- P O L I T I C A MASSARANDUBA LR.-Guarámirim. O Supe-que não deve perder a dem, com o serviço em rior Tribunal Eleitoral jàserenidade e manter-se dia: O do to distrito Na portaria de 15 de decidiu que os titulos.

d I (J äj.príncípal t Noticia-se que o sr. dr. cIarou que não podia dar Março de 1.949, o Gover- leít
.

t 1 t
acima as quere as par- aragu, pnncipa men e

Aderbai Ramos da Silva opinião politica sem ouvir nador do Estado, desíg-
e er orais a ua men e emtidárias, isso se quizer é bem instalado, orga- uso não foram anulados.lt d

.

d d' "d O Governador do Estado, os seu, correligionários. nou: C f
.merecer o respei o os msa o e mgi o. ar-

deverá reassumir o cargo O sr, General Dutra de- _ Wígando-Donath, pa-
on muam em vigormes-seus jurisdicionados. quivo é conservado com

di 7 d Ab'l
.

verà vlalar em breve ao ra exercer as Iuncões de mo que não tenham es-Não sabemos qual a cuidado, o mesmo aeon- no ia e ru, VIstO...
Y paço para rubricas, poisrazão que levou o ilustre tecendo com os livros estar restabelecido da en- �o Grande do Sul afim delegado de Policia no

essas podem ser feitasmagistrado a colocar em antigos e correntes. Os fermidade que o afastara de conferenciar· tambem municipio de Massaran-
em outro qualquer lugarsua cabeça a carapuça e respectivos titulares são da administração. com o governador gaucho duba,
do mesmo documento.que nada tinha a ver com serventuários corretos, -x- sobre a sucessão. - Tomaz Tarnowski, W. -Jaraouí. Embora a leisua pessôa, embora a honestos,e diligentes,sen- Houve, a convite do sr. Bem tinhamos escrito para exercer as funções repouso remunerado Ios-"politicagem que medra do merecedores de elo- General Dutra, uma con- em um dos ultlrnos nume- de primeiro suplente do
se já sancionada com aem Jaraguá", tivesse gios, os quais aqui deixo ferencia entre o chefe do ros que as forças declsí- delegado do municipio declaração de entrar emmuitas vezes chegado os assinalados, cumprindo, Governo e o sr. Milton ves no futuro pleito esta- de Massaranduba. vígor imediatamente,arraiais cujas portas de- contudo, o dever de des- Campos, Governador de vam nas mãos dos gover- - Guilherme Bode, pa- ainda não foi ela regu-veriam para ela estarem tacar o escrivão sr. Minas Gerais. nadores. -x- ra exercer as funções lamentada. trabalho essefechadas . . .

'

Artur Müller", A nora oficial publicada I O PSD de Santa Cera- de segundo suplente do
para o qual foi nomeadaA nós só pode parecer O integro magistrado depois da conferencia e ríne deverá fazer sua con- delegado de Policia do
uma comissão pelo' Mi-uma insinuação de quem dr. Arno Pedro Hoeschl, da qual tomaram conheci- venção nos dia 8 e 9 de municipio de Massarau- nistro do Trabalho,vive a intrigar os que hoje Juiz de uma das mento ternbem os sr. Pra- Abril. duba.
E,ssa comissão deveriatrabalham no fôro de Ja- varas da Capital do Esta- do Kelly, Presidente do Diz-se nas rodas pollrl- - Carmelindo Bogo, apresentar o ante-proje-raguá, sõ sabendo viver do, expediu, quando deí- Diretorio Nacional da UDN cas de Florianopolis que para exercer o cargo de to da regulamentaçãoda bajulação e a sombra xou esta Comarca, a e o sr. Artur Bernardes, a convenção deverá resol- Juiz de Paz do distrito da até o dia 20 do oorren-

. 40 po.(ler; ßU ßI!.tãO \lJD. .s�g!linte _'pQ�.tl!ria: _ .

"'"

do Partido.' Republicano. ver sobre o preenchimento sede, municipio de Mas- te.:
.

_subconcíentépolftíéo q� ·'O;;YYoutor Arno Pearo O�� jt)rnais; (r do�. Pr.esmente; €Ia sarandube; eomarca.. da l.P.-1oinYlHe. Basta escre� �8a, Hoesehl, Juiz de Direito sr, Milton Campos, de- Assembleia que é o even- Ieraguä do Sul.
ver a Secção de Passa-Fique certo, porém, o da Comarca de Jaraguá clarou que ficara resolvi- ruel substltuto do gover- -- Oro Lueders, para portes-Ministerio do Ex-dr. JUIZ, que no dia em do Sul, etc. Eiogía os srs, do entre ele e o sr, Prest- nador. exercer o cargo de Juiz terior no Rio de Janei-que todos possam aqui Ney Franco, Mário 'I'ava dente da Republica, de se Largando o abacaxi nas de Paz do distrito da se-
roo Ela lhe fornecerà os -.falar livremente, sem que res da Cunha Mello, propugnar por um candl- mãos dos convencionais, de, municipio de Massa-
impressos e dados neceste�ham .

a ameaça-los Artur Müller. e Waldemar dato de conciliação entre os maiorais do partido e- randuba comarca de Jara- sarios, sem qualquer inpaIrando sob suas cabe- Luz, respectIvamente es- os partidos de maior pro- vitam qu�imar as mãos gua do Sul.
tervenção de terceiros eça.s a eSP!1�a de autorida- crivãQ do civil, 1tabelião jeção. . dando preferençia a um - Gerhardt Meyer, pa- gratuitamente.des parCiaIS, que temos de notas e oflcial do O sr. Nereu Ramos, dos candidatos e pensan- ra exercer vitaliciamente,desde a anulação das sec- registro de imoveis, ofi- tambem entrevistado pelos do evitar cum ísso tam- o cargo de Escrivão da ,-----------ções eleitorais de Coru- ciaI do registro civil do jornais, sobre as conversa· bem a criação de uma sede, municipio de Mas-I Locais

� pá, a verdade cristalina, distrito da séde e oficial çÕ,es do gove�nador mio' �i�sidenc.ia dentro do pro· sarand�ba, comarca de

I Mais uma briOl, Dia 20 apuracomodeve ser, isenta do registro civil do dis- nelro e o PreSidente, de- pno partido. Jaragua do Sul. tarde, em Barra do Riode animosidades e pai- trito de Hansa, todos ser-
: Cerro, houve mais umaxões, livra de 'intrigas e ventuarios de Justiça

• • • • 'briga.Divertiam-se diver-insinuações. ha de apa- desta comarca, pelo ze- CarTlara Municipal 8lsPOCO�dJutordeJolnulle sos moradores daquel. recer para julgamento lo, competencia e dedi- U l�calidade jogando "bOC�dos homens que figuram I cação com que sempre Ata da Reunião Ordinaria de 7 de Telegrama' da Nunciatu- ce", quando ali chega-nesta passagem inglória exerceram -suas funções". ra apostolica do Rio de ram Vitorino Batista eda justiça jarag.uaense, Outras não foram as Março de 1949 Janeiro, recebido pela Se· outros, os quais sem:t:lão comentamos até palavras do exmo. sr. dr. cretaria do Arcebispado, maiores discussões en!l0Je .as notas mandadas Tiago Ribeiro Pontes, Aos séte dias do mês combateu a indic�9ão" comu,nica que o Santo Pa traram a provocar os queIrradIar e que são obje hoje
.

Juiz no Distrito. de Março do ano de mil ao em vez de -
. " dre se dignou nomear Bis- ali s� encontravamto de agressão pessoal a Federal, quando despe- novecentos e quarenta e combateu a pretensão".- po Coadjutor do Exmo. Formando se uma brinos e obrigam a esta diu· se dos serventuários nóve, pelas séte horas, Em séguida foi a'mesma sr. Bispo de jcinvile, nes- ga, e quando Harri Butzr,?sposta, por,que não ha- Pocteriamos ainda apre- na sala do Forum, no aprovada, pelo que foi

I
te estado, Vom Frei Ina- ke, que nada tinha comVlamos tomado conheci- sentar declarações dos edificio da' Prefeitura assinada pela Mêsa. Logo cio de Ribeirão Preto, o conflito se afastava,'�ento daI!! mesmas, o que delegados de policia, Municipal de Jaraguá do após, passou-se á leitura Custódio Provincial dos foi faqueado por Vitoriosom�nte agora, por inter- chefia- da 16a C. R. em Sul, reunidos os verea- do expediente que cons· RR. Padres Capuchinhos. Batista. Com osintestinos�édlO da "A NOTICIA" Boletim, mas torna-se dores: Luiz Maes, Max tou de: uma Circular '" à mostra, a infeliz vitimativemos. desnecessario, visto que Thieme Jnr., Carlos Rut· recebida do Major Dele- foi transportada para o.As pessoas que en�a- o proprio sr. dr. Ary zen, Willy Germano gado Regional de Policia quimedes Dantas que hospital São José, ondemmhamos a sua eXCla., Pereira Oliveira antas Gessner, Frederico Curt de Joinvile. Em seguida, solicitou, fosse o mesmo foi operada.para pedir providencias dos conflitos el�itorais Alberto Vasel, Otaviano pass'ou· se á Ordem do enviado á Comissão de Vitorino fugiu, tendo asobre os espancamentos mantinha conosco re� Tissi, João Lúcio da Dia que constou da: 2a Finanças, afim de tomar policia tomado conheci-e agressões sofri�as, al- l�ções de amizade, que Costa e Luiz de Souza. discussão do projéto-lei as devidas p'I'ovidências, mento do caso.gumas com ferImentos sao do conhecimento Depois de constata·da a que autoriza a montagém o que foi aceito por una-.

graves, fra.tura de braços. público, nunca tendo nos presença de número ou construção de casas nimidade. Nada mais haou�ra balea;da pelas p.r�- chamado a atenção sobre legal, foi pelo sr. Presi- de madeira em zonas do vendo a tratar o sr. Pre.p�las autorIdades policl- qualquer irregularidade dente declarada aberta perimetro urbano e dá sidente, designou o diaalS � que ainda hoje está funcionäl. Sa essa ma- á sessão. Qrdenando ao outras providências; pôs- tO do cOl'rente, para áno hospital, são provas .nifestação de amizade sr. 20 Secretario que to em discussão, pediu e próxima sessão e a Orflagrantes do_ que afir- n�o e.ra sincera, era procedesse á leitura da obteve a palavra o ve- dem do Dia, constará de:�amos·e est�o a desa-. hlpocrl,ta.. Ata da última reunião. reádor Arquimedes Dan ta d' -

d d
.fIar. co.ntestaf'ao. E, se as Ao publIco que. na-o nos Duran'L'e á leI'tura da

- Iscussao e OIS pro-Y

tas, que pediu fôsse o jétos de lei de autoriaen�amIDh8�os ao pri- conhec� e queira ajuizar mesma, chegou ao recin- projéto acima, enviado á do sr. Prefeito, abI'indomeIrO m�gIstrado da Co- da realIdade dos aconte- te o vereador Arquime- Comissão de Viação e c.réditos especiais pormarca, f?1 porque confia- cimentos que vimos dan- des Dantas. Submetida a Obras Públicas afm des- conta do excesso de;W���itl:da J?as su�s pro do a publicida�e, reco- discussão, pediu e obteve ta dar o parec�r, o que arrecadação. Findo oD'
.

d
e mtegr�dade. mendamos a leItura dos a palavra o vereador foi aceito por todos' foi que,' o sr Presidente de-dire��co� amos, h�Je, do exemplares do "Correio Arquimédes Dantas, submetido á 2a disc�ssão clarou encerrada a sesde no� a�sse magl�tfado do Povo", de 6 e 13 do que pediu fosse retificada o projéto-lei que concéde são, na qual l'altaram ospois tor us�r ou JU g�r. c�rrente, para saber-se, a palavra "Pretensão" subvenção á Sociedade vereadores: Augustoe aCinto:a<;;:e�� SUSp�Itf �Iante dos fatos apont�- par!" "indicaç�o", ficando Hospital e Maternidade Sarti e Albrecht Gumz.Insuspeitas � parcla. os e documentos pubh entao o segumte o sen- São José e dá outras (ass) Luiz de Souza,nifestações �a� a� ma- cados, quem tem razão. tido das t70 e 18° linhas providências; pediu a João Lúcio da Costa en. erlüres, Artur Müller da página 73:-" .. , que palavra o vereador Ar- Otaviano Tissi.
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ANO XXIX - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 27 de Março de 1949 Sta. Catarina

ExplicaçãoUlna

Consultas

Enlace larslen-Klabunde On
tem, na residenciá dos
pais, em Tres Rios do
Sul, teve lugar o casa
mento da senhorita Her
ta Emma Karsten, filha
do casal Henrique-Ema
Karsten, com o senho.f
Bruno Klabunde, filho de
Emílio-Berta Klabande
Ao jovem 'casal ós nos

sos cumprimentos.
Honoralo TomeUn

Deu-nos o prazer de
uma visita o Snr Hono
ráto Tomelin, comercian
te em Blumenau. Ao ilus
tre visitante ()s nossos

agradecimentos pela·
honrosa visita.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



L E I N. 31 L E I N. 32
CORREIO DO POVO Domingo, DIA 27-3-49

Prefeitura Muni�mal �e Jara�uá �o �ul
Eu, Luiz de Souza, Presidente da Camara Mu- O sr. \Valdemar Grubba, PrefeitaMunicipal de

nícípal de Jaraguá do Sul, em virtude do disposto Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.
no § 2°, do artigo 66 da Lei Orgânica dos Munící- Faço. saber a todos ns habitantes deste Muni-

. 220-_Ester Maria da Silva-bras. Exoneração a pios do Estado de Santa Catarina, e em obediencia cipio que a Camara Municipal votou e en saacío-

pernr de 10 de fevereiro por ter contraido nupcias.
ao prescrito no § 4° do citado artigo, faço' saber no a seguinte Lei:

Como requer. Baixe-se ato, concedendo-se a exone- que a Camara Municipal yotou e eu promulgo a Ari. 1. - São declaradas de utilidade pública,

ração solicitado seguinte leí : e fica a Fazenda do Municipio autorIzada a ad-

221- Eugenio Físcher-bres. transf. dos lmpos-
Art. 1. - O projéto orçamentário, quando en- qulrír, por compra, as seguintes áreas de terras

tos si uma Barbearia, vendida ao sr. Eugenio Pai.
viado á Camara Municipal, alem dos requisitos já destinadas á ampliação do Cemitério Municipal:

lar. Como requer
exigidos por lei, virá acompanhado do orçamento a) ---., Um terreno sito nesta cidade de Jara

.

222- Ouilh�rme Krüger-bras, baixa imposto s]
da receita e Despesa para cada distrito, com to guá do Sul, á Rua CeI. Procopio Gomes de Olíveí

AgIota, por ter sido cancelado o credito hipotecário.
dos os elementos da rsceita detalhados e tambem ra, pertencente á Reinoldo Rau, com a área de

Idem
todas as dotações da despeza. 352,60 metros quadrados, limitando-se ao Norte

223-:- Olinda Pradi-bras. Permissão para assl-
Art. 2. - Dentro de 20 dias contados da data com terras da dita rua, ao Sul com as de Alberto

na�-se Ohn�a Pradl Chiodini, em virtude de ter con-
da promulgação desta leí, a Contadoria, com a Hafermann e, ao Léste com as do Cemiterio Mu

rraldo nupcia com Vergíllo Chiodini Beíxe-se por-
críentação do chefe do poder Executivo, organiza- nícípal e a Oeste com as de Alberto Hafermann,

ta.ria, �etificando o nome que lhe de� direito o ma.
rá os orçamentos distritais para 1949, enviando co- no valor de Cr$ 1.500,00.

rrímonlo. pia, em duas vias á Camara Municipal, para sua b) - Um terreno sito nesta cidade de Jaruguà do

224- Klug Irmãos-firma bras. licença substituir aprovação. ,
Sul, á Rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira per

as pa.redes de.madeiras por tijolos, de galpão em si
Art. 3. - É fixado no minimo em dez e má- teneente á Vicente Jesuino de Souza, com a àrea

proprledede, stre a rua Mal. Deodoro. Idem
xímo de 20% da receita total, a contribuição a ser de 945.20 metros quadrados, límltando-se ao Norte

226- Jose Isidoro Coppl-bras. transf. dos imp.
recolhida mensalmente a Contadoria pelos dístrí- com terras da dita rua, ao Sul com as de Alberto

sj botequim, caldo de cana e casa de pasto adqui
tos para as despezas da 'adminístração geral do Hafermann. a Leste com as de Alberto Hafermann

rido de Edmundo Arnoldo Emmendoerfer. Idem municipio, fixada a percentagem pelo Poder Execu- e a Oeste com ab de herdeiras de Elsa Lucht Kol-

. _

227-- José Panstein-bras. licença exercer a pro-
tivo.

- bach, no valor de Cr$ 4.900,00.

tíssão de construtor de obras, neste Municipio.
Art. 4. - Nenhuma despeza de u_m distrito será c) - Um terreno sito nesta cidade de Jaraguá

Idem paga por outro ou pela admínistração geral, sem do Sul, á.Rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira e

Alberto Schroeder-bras. transf. imp. s/ um ter- prévia leí que a autorise. :...
.

. _

Domingos Rodrigues. da Nova, e pertencente a

r�no com erea de 2.480 mrsä, sito a Estrada Itapo-I
Art. 5. -::- Os orça�en�o� dístrítaís lDclmra?, herdeiros de Elsa Lucht Kolbach, com a área de

cu Hansa, neste Municipio vendido ao sr Daniel em proporçao, as contríbuíções a serem recebi- 3.803,00 metros quadrados, limitando-se ao norte

Hamann. Idem
' . das dos governos Federal e Estadoal. com as ruas mencionadas, ao Sul com terras de

229- Oeny Costa de Oliveira bras. Permissão
Art. 6. -:- E�ta lei entrará em yigor. �a data Alberto Hafermann, a Leste com - as de Vicente

para ser protocolado com os dlretros de essínar-se
de sua ,PublIcaçao, revogadas as dísposíções em Jesuino de Souza e a Oeste com as de Pedro Ri-

G.eny Oosre de Olivelra Silva, por ter contraido ma-
conträrío, beiro. no valor de Cr$ 4.500,00;

trtrnonío jcom o sr. João �u�al da Silva Como re- Camara Municipal de Jaraguá do Sul; 14 de M d) - Um terreno sito nesta cidade de Jaraguá

quer. !3a:xe-se por!ana retíücando o nome que lhe ço de 1949.

ar- do Sul, fundos da rua CeI. Proeopío Gomes de 0-

deu direito o matnmonío.
liveira e Domingos Rodrigues da Nova e Cemité-

230- Heinrich August Léssmann-bras. licença LUIZ DE SOUZA - Presidente rio Municipal, pertencente ao sr. Alberto Harer-

estabelecer-se com fdbrica de conservas de frutas á
mann, com a área de 2.800,00 metros quadrados,

Estrada Itapocú. Idem
limitando-se ao norte com terras de herdeiros de

�31- Frederico Barrel-bras. licença construlr Reso I uçãO N 5
Elsa Lucht Kolbach, ao Sul com terras do proprio

.
mausoleo.na sepultura de Nati-morto, filho de Alfon- _

Alberto Hafermann, á Oeste com terras de Alber-

so Kaht, lnhurnado no cemitério municipal desta cí-
to Hafermann, e a Leste com o Cemitério Munlcí-

dade. Idem Cria o quadro da Secretária da Câmara Muni- pal, no valor de Cr$ 9.800,00;

�32- Frederico Bartel-bras. licença construir cipal.
Art 2. - Os terrenos acima descrito-s serão

mausoleo na sepultura de Elias Nicoluzzi e Ana
- escriturados, no máximo, pelos valores ali atribui-

C. t:licoluzzi, inhumados no cemitério municipal des-
Eu, LUIZ DE SOUZA, Presidente da Câmara dos aos mesmos, tudo conforme ajuste prévio, já

ta CIdade. Idem
Municipal de Iaregué do Sul, faço saber que a Cê- efetivado entre proprietários e Prefeitura Muniei-

233 - Ema Spengler-bras, rrensf. imp. terreno
mara votou e eu promulgo a seguinte Resolução: pal.

com aree 100.000 mts2. sito a Estrada Rio da Luz
Art. 1°_ Fica aprovado o quadro enéxo que es- Art. 3. - Fica aberto por conta do saldo do

vendido ao sr. João Sebastião Raulino. Idem
� tabeieee e fixa oe vencimentos dos funcionários da exercício de 1948, o credito especial de Cr$.. . .

234- Alberto Schroeder-bras. transf. imp. 51
Secretária da. G:àmara Municipal. 19.800,00 para atender as despezas de aqulslção

terreno cl erea de 15.500 mtã, sito á Estrada Irapocú
Art. 2°- Esta Resolução entra em vigor, na da- dos terrenos de que trata a presente Lei.

Hansa, vendido a Max Reiche); Idem
ta de,�ua publicaçã.o, revogadas as disposições em Art. 4. - Esta Lei entrará em vigor na data

- 236 - Reinoldo J(üster-bras. transf. imp. si uma
contrarIo.. I de sua .publicação, revogadas as disposições .em

Bicicleta, vendida ao sr. Ewaldo Schmidt. Idem Câmara Municipal de Jaraguá do Rui, em 10 de
contràrlO. .

2q7-- Francisco Lenerl-bras. cruzar a estrada Março de 1949. Prefeitura Municipal de tJaraguá do Sul, 19 deMar-

com agua para fazer funcionar industria, sito a es- LUIZ DE SOUZA - Presidente ço de 1949.

trada Jararacas, não prejudicando terceiros. Idem
238- Frederico Henschel-bras. transf. �mp. sI

estabelecimento comercial sito á Av. Oetulio Vragas
adquirido de Alfredo Butzke. Idem

.

23? - Henrique Volkamann-bras. Habite se por Ref.

ter termmado a construção de sua casa, sita a rua t

Mal. Deodoro da Fonseca. Idem
240- Anton Oehring-alemão, licença para es

tabelecer-se com se.rraria a estrada Morro da Boa

Vista, nesta cidade. Idem
'

241- José Maria Gomes-bras. licença mandar
construir casa de madeira, em sI propriedade sita a

Av. Oetulio Vargas, Fundos. Idem_
'

242-"- André Magalhãe-s-bras. licença construir

uma casa de madeira, em sua proprisdade sita a Es
trllda Vila Nova. Idem

243- S.A. Industria e Comercio Concordia-
firma bras. licença estabelecer se nesta cidade á rua

Pres, Epitacio Pessôa, com Merc. de Trigo. Idem
244- Frederico OUo-bras. transf. imp. si cami

nhonete vendida a Lothar Sonnenhohl. Idem
245- Edmundo Hanssen-bras. licença estabele

cer-se com alfaiataria, sita a estrada Jaragúll. Idem
246- . Durvalino Cravo-bras. licença' construir

mausoleo na sepultura d� Nina Rodrigues, inhuma
da no Cemiterio Municipal desta cidade. Idem

247 - Arthur Kienen-bras. requer transf. imp. si
um ter�eno COm area de 2.500 mts2. sito á Estrada

Ja.r�gua �Ito, .adquirido da Cia. Comercial e Indus- 255- Ricardo Ehmke-bras. Iiceça 'para negociar -

....11111.-••=.===============..

=I
..IIIE...trIal Garlbaldl Ltda. Idem ambulante com Milho Pipoca. Idem

1-

248 - Alfredo Oielow-bras. licença para estabe- 256- Vitorio Rassweiler-bras. transr. imp. si .... .. ..,
..... ...'

lecer-se com Engenho de Assucar li Estrada Riolmercador de aves e ovos a Estrada Garibaldi a
{{ "ii lonnnirln Var�torl ifl{'!!

Cerro. Idem
.

Walter Marquardt. Idem
' , !!P ii LJUpU Uu 1\ O li II II

f�iat:;i��i!r�o��� �t!�IO��bJ��� ��xFo�:�a, S�e:tl� cer-s�5�omO��br��n��clI�����s'd!icé��re�st:bl�e�
..:I.:l.�O :Ii:ii••:� PROPRIETÁRIO

:

..
:l'
..
:l A.�.:: ...:!

�Idade. Idem . Benjamin Constante. Idem
250- Francisco Seve�nani-bras. licença para 258:-: Pedro Rengel.bras. licença estabelecer-se :: :: Rua Marechal Deodoro, N. 158 :1

R
:i

estabelecer-se com BarbearIa, a estrada Itapocuzi. com Oflcma de Ferragens a rua Mal. Deodoro"da ii . ii H ii

nho. Idem Fonseca. Idem
. ii

S
li II ii

.251- Lothar Sonnenholhl-bras. transf. imp sI 259- Estefano Norille-bras. tranf. imp. si terre- ii ii SEC'ÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- .:1.:1 S .:i:1
cammhonete, ve.ndida ? Kurt Hoenschel. Idem no com aréa de 194.000 mts2. sito a Estrada ltapo- ii ii

252:- HenrIque Rlchler·bras. fransf. imp. terreno cuzinho, vendido a Oscar Goltz. Idem
11 n SITO DE LUBRIFICANTES, ii

T
ii

co'lI! area d� .17.500 mt�2: sito á e�trada Ilha da Fi. 260- Victor Bachmann-bras. licença' para esta- IIT II COMBUSTIVEL E ACES-
ii ii

guelra, adqulfldo de Igldlo. de FreItas. Id.em· belecer-se com uma Empreza de Transporte. Idem"
..

ii

E
li

253- Jorge Marangom:bra�. transf. Imp. terreno 261- Importadora Latino Americana-firma bras. ii li SORIOS, LUBRI- ii ii

c0lI! area de. �O.OOO mts2. SItO a Estrada Ilha da Fi- licença colocar uma placa no Armazen de Walter II
O

H FICAÇÃO CARGA DE li
N

:!J
guel��4adqglfl�o �e �Ud�lfob Ponath. Idem Janssen a Av. Oetulio Vargas, _ II II BATERiAS E CONCERTOS DE!l ii

- enJamm rauJO- ras. transf. imp. terreno
.... PNEUS.

...i.�..l.::::::::::::::.i::l.l
com aréa de 155.023 mts2. sito á Estrada Tres Rios Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá t�:::::::::::::» •

do Norte, vendido a Maria da Cunha. Idem
.

do Sul, em 10 de Março de 1949.

REQUERIMENTOS DESPf\CHflDOS

(ass) Waldemar Grubba

�refeito Municipal
-x-'-

Quadro dos Funcionários da Secretaria da Câmara Municipal

Denominação Vencimento anuais

Diretor de Secretaria - Seis mil cruzeiros

Jaraguá do Sul, 10 de Março de 1949

LUIZ DE SOUZA· - Presidente

Assembléia Extraordinaria

CONVOCAVA.O

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

fi v. S. já possue seguro de acidente pessoa'I??? li
ii Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã!1
II poderá ser tarde demais I ! . . .

11
II Preencha '0 coupon abaixo e peça informações ii
li sem compromisso á O: RODOLFO FISCHER ii
ii (Seguros em Oeral) C. Postal,67 - Jaraguá do Sul. H

II Nome por extenso , _
_ _

_. ii·
II Idade Residencia !!

Soe. Hipiea Japsguá

São convidados os srs. sócios, para uma as·

sembléia, a realizar-se no dia 25 do corrente, as 20

horas, na residencia do sr. Vitor Oa'ulke, afim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

1. Alteração dos Estatutos.
2. Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 10 Março de 1949

JOÃO EMMENDOERFER, Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Art. 43 -- Os Associados não responderão, nem
subsidiariamente, pelas dividas e obrigações que os
seus representantes venham contrair em nome da
Sociedade.

Art. 44.'_ No caso da disolução da Sociedade,
que só, poderá ser feita por dois terços de votos da
Assembléa Geral, á qual compareçam rree-querras
partes de seus Associados, em pleno gozo de seus
direitos, o ativo de Sociedade, depois de liquidado
o seu passivo, será aplicado na forma resolvida pe
la Assembléla.

Art. 45. - Estes estatutos só poderão ser alte
rados em Assembléia Geral, e qualquer alteração se
rá censiderada aprovada por maioria absoluta de
votos da AssembléiaCAPITULO V.

Art. 46. - Estes estatuto, depois de devídamen-
Das Assembléias Gerais. te aprovados pela Assembléíe Geral, substituirão 08

. . _, .. estatutos da Sociedade Ó Pedro II, ficando extintaArt. 2?-: �s SOCIOS se reururao .em �ssemb]ela a parre que se referia a caixa pró hospital.g�ral Ord.na�a, todo o mes de jan.el.ro" .aflm de

ou-/ Art. 47 _ A Diretoria eleita em 28 de janeirovrr a prestaça? de .con!as do exercrcio fmdo e ele- de lJ49 terá o seu mandato confirmado por dois anos.ger a nova DIretoria, findo o mandato. '

§. unico.- A Assembléia Geral Extraordinaria Corupá, 11 de Março de 1949
poderà ser convocada pelo Presidente, ou por reque
rimento, dirigido à Diretoria e assinado no minimo
por trinta Sócios, no 'gozo dos seus Direitos.

Art. 28.- A Assembléia Geral poderà ,
deliberar

sörnenre com e presença de no minimo da metade
dos Seclos.

§, unico. Caso não se verifique o numero legal
ne hora marcada em primeira covocação, far-se à
nove convocação pera uma' hora depois, que poperá deliberar com a presença de um quarto do nu
mero de Socios.

Art. 29.- As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente ou pelo Vice-Presidenle no im
pedimento deste.

Art. 30.- É da competencla da Assembléia Geral:
1) reunir se de acordo com os estatutos; 2) eleger a
Diretoria e dar lhe posse; 3) tomar conhecimento em
grau de recurso, dos requerimento e queixas dos Reconheço como verdadeiras as firmas supraAssociados; 4) Rel)olver em definitivo pelas penas de, Willy Germano Gessner, Henrique de Freitas,impostas pela Diretoria, agravando ou atenuando-as; Leopordo,Wulff, Oscar Pinto da Luz,5) impor penas pera os casos omissos nestes esta- Oscar Bornholdt, Leopoldo B. Eickhoff, Dr. Faustotutos e resolver os casos omissos nos mesmos; 6) I Brasil, Adolfo Zölfeld, Herrmann Günther, Fritz Pfütdeliberar sobre a compra ou venda dos bens da So- zenreuter, Carlos Walter Unger e Heinz Wulff, porciedade ou a alienação dos mesmos: 7) discutir e ter delas pleno conhecimento. do que dou fé e esstdeliberar sobre a reforma em todo ou em parre des- no em publico' e razoo
res estatutos.

,

Art. 31 - A votação poderá ser slmbolica, no Corupa, 19 de Março de 1949
minaI ou por escrutino secreto, tendo todo Socio o Em testo. da verdadedlreíto de um voto.

§ unico. A votação será secreta, na eleição da O Tabelião, JOSÉ PASQUALINIDiretoria, nas questões que interessem aos Socios
presentes á Assembléia, ou quando :fór no interesse
da propria Sociedade

Art. 32. - A eleição da Diretoria, será presidida
p,ela Diretoria em exercicio sempre que poe-sivel com
todos os seus membros presentes, procedendo o 1.
Secretario a chamada dos Socios, que irão deposi
tando os seus votos em urna organisada, com a
chapa completa da Diretoria.

Art. 33. -t Depois. da apuração, o Presidente
anunciará o resultado, podendo em seguida empos·
sar a nova Diretoria. ou marcar sessão especial pa
ra este fim.

CORREIO DO POVO

Estatutos da Sociedade Despcrüuc
D. PEDRO II

.

tuar rnedlante recibo todos os pagamentos autorlsa
dos pelo Presidente; 4) apresentar mensalmente a
Diretoria ó balancete da receita e despesa anualmen
te obalanço geral.

Art. 21. - Ao 2. Tesoureiro compete auxiliar ao
1. Tesoureiro e substlrul-lo nos seus impedimentos.

Art. 22. - Ao Orador compete falar, em nome
da Sociedade, em todas as ocasiões em que se fi
zer necessario, nas suas solentdades ou nas que se
fizer representar a Sociedade.

CAPITULO IV

Das.- penalidades

CAPITULO I

Da Sociedade e seus fins
Art. 1. - A Sociedade Desportiva D. Pedro II,

com ôéde neste Distrito de Corupá, Municipio de
jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, fundada
aos desesete de janeiro de um mil e novecentos e

trinta e nove, tem por fim a pratica do esporte em

geral e outras diversões recreativas.
Art. 2. - A duração da Sociedade será por

rernpo índeterrnlnado.

CAPITULO II

Dos Socios. seus direitos e deveres
Art. 3. - São considerados ôocíos fundadores

·011. ôocíos presentes á primeira reunião: João Tosini,
Gentil Luiz Vieira, José Madureira Tavares, Walde
mar Luz, Maximiliano Baggio, Altieres Moraes, Irí
neu Constantino Pereira, Edmundo Kírsteln, Emilio
Bolduan, Carlos Walter Unger, Aludio de Lima, Rai
mundo Baggto, Willy OUo Koerner, Albino Koerner,
e Manoel Corres.

ÀrL 4. - A Sociedade será composta de um
numero ilimitado de ôocíos.de todas as classes
sociais, uma vez que comprovada a sua idoneidade
morel.

§ unico - Os ôoclos serão: Honorarios, Con-
tribuintes e Ativos.

\Art. 5. - A admissão do ôoclo será feita por
proposta verbal ou escrita, á um membro da Diretoria,
que por sua vez a submeterá á aprovação dos de
mais membros em reunião.

Art. 6. - O Socio aceito só poderá gO:lar das
regalles de Associado, uma vez que sa-
tlsfaça o pagamento da lota e da mensalldede

Art .. 7. - Os filhos dos ôoctos, depois de atin
girem a idade de dezoito anos, passarão á ser So
cios contribuintes,· sendo lhes dispensada a Ioía de
admissão.

Art. 8. -- Os componentes das diversas sessões
esportivas, serão considerados Socíos ativos ativos,isentos' do pegamento da joia e da mensalidade.

§ 1. - Para o cumprimento do art. 8., será cria
do o registro especial dos esportistas amadores da
ôocledede.

§ 2. - As relações dos' amadores serêo Iornecntos pelos Diretores Esportivos que tambem comu
nicarão á Diretoria as eventuais altereções.Art. 9. --. Todos os ôocíos terão, o direito de
votar e de ser votado.

Art. 10 - Totos os ôoctos terão o direito de
frequenter a ôéde da Sociedade e tomar 'Parte em
suas reuniões com suas familias.

Art. 11. - Os Socios quites com a tesouraria
terão direito á um abatimento nas entradas das com�petições esportivas, promovidas pela Sociedade' de-vidamente fixado em reunião pela Diretoria.

'

Art. 12. - Todo ôocío tem a obrigação moralde zelar pelo bom nome da Sociedade.
Art. 13. - O ôocío que se ausentar por meísde um ano' do lugar, poderá ser dispensado das

mensalidades, uma vez que faça a devida comunica
ção á Diretoria.

Art. 23. - O Socio que durante seis meses con
secutivos deixar de pagar as suas mensalidades, per
derá as regallas de Socío, e depois de um ano será
eliminado do quadro Social. •

'Art. 24 - Serão eliminados do quadro social
da Sociedade os socios que: 1) forem condenados
pela justiça comum; 2) de qualquer modo, depuzerem
centra os creditos e honra da Socíedade e o despres
tigio de sua administração e aqueles que procurarem
a ruina social pela discordia entre os seus membros;
3) no desempenho de cargo de confiança desviarem
receitas ou bens da Sociedade, confiados á sua guar
da; 4) promoverem a retirada de Socios com o fim
de crear embaraços áSociedade ou a Diretoria; 5) os
amadores que desrespeitarem as autoridades da So
ciedade, Ligas, Ei notoria falta de educação esporti
va ou desvio de material esportivo!

Art. 2ó.- As faltas menores serão julgadas pela
Diretoria, conforme o caso exigir.

Art. 26.- De todas as penas impostas haverà re
curso para a Assembléia Geral

CAPITULO III

Da Di,ereloria e Admlslração
Art. 14. - A Sociedade será admlnlstrada porum Diretoria, composta de um Presidente um Vice-

-Presídenre, um 1. Secretario, 2. Secretari�, 1. Tesou
r':IrO, um 2. Tesoureiro. um Orador e um ConcelhoFIscal de cinco membros, e terá o seu mandato pelo espaço

.

de dois anos.
Art. J5. - Compete ao Presidente: 1) representar � �ocledade em juizo e fóre dele; 2) convocar epresIdIr as reuniões de Diretoria e as Assembléas

•
gerais ordinarias e extraordinariäs; 3) resolver sobretodo� os.assun!os urgentes, submetendo os s�us d
to�. a dellb�raçao da Diretoria, com recurso á Assembleia Geral, 4) nomear as Comissões para os servi
ços.internos da SOcied(lde, bem como representar aS?cledade .

em festas, .�ecepções e solenidades ó) rubricar os livros e assmar' todQs os documentos de
d�speza, antes de serem pllg08 pelo tesoureiro; 6) ap_esent�r anualmente um relatorlO, sobre a situaçãoda SOCIedade, acompan.hado da prestação de contas.

�rt. 16. - O Pres!den!e é responsavel perantea SOCIedade. pelas obrrgaçoes que contrair em nomedela, sem estar devidamente autorizado.
Ar�. 17. - Ao Vice-President� compete! auxiliar Das sessões esportivas

ao PreSIdente e substitui-lo nos seus impedimentos. Àrt. õ4 - A Sociedade manterá sessões esporti-Art. 18 - Ao 1. Secretario compete:. 1) tada vas de futeból, basquete, ginastica e outras que sec�rrespondencia da Sociedade; 2) escritura e reda-' oferecerem.çao d� todas os' atas de reuniões de Diretoria e As- Art. 3ó. __ As sessões esportivas creadas, tesem�leas Gerais; 3) publicação de rodas as noticias rão o mesmo nome da Sociedade e os mesmos caeGea.vllsods re!ere�tes á Sociedade; 4) a organ:sação rateristicos sendo suas côres oficiai5 o azul e bran-ra os uOCIOS. -

co.'
t S

Art. 1.9. - Ao 2. Secret.;Jrio compete: auxiliar ao Art 36 - Cada Sessão esportiva será diriaida. ecretarlO e substitui lo nos
.

d' t
'

. .

eo

A t 2 •. seus Impe Imen os. por um Diretor Esportivo, da livre escolha do Pre-ponsab�lida� d Ao 1. TesoureIro compete! 1) A res- sidente, pelo espaço que bem serNir.
quaes u

e � todos 0$ haverps da SOCiedade e Art. 37 - O Diretor Esportivo de cada sessão
2) arr�c:da�u::tlas q�e .se_. achare.m. sob sua .guarda; t�rá sob sua guarda todo o material de sua sessão:das da Soco cl dcontrfbUlçoes socIaIs. e del!'als ren- ficando responsavel, pelo mesmo perante li Drretoria.Ie a e e azer a SUll escrlturaçao; 3) efe-' Art. 38 - O Diretor Esportivo de cada sessão,

CAPITULO VI

não poderá fazer qualquer despeza, sem previa auto
rização do Presidente, mediante "Visto" nos pedidos.

CAPITULO VII

DD palrimonio da SDciedade
Art: 39. - O patrimonio da Sociedade, será

constltuído: 1) pelos terrenos edificios e outras cons

truções que a Sociedade adquirir, construir ou lhe
forem doados; 2) pelos donativos e legados que lhe
forem destinados; 3) pelos moveis, utencllíos e de
rnals objetos existentes nos departamentos mantidos
por ela; 4) pelos títulos de divida publica federal,
estadoal ou Municipal ou outros títulos de credito
adquiridos.

Art. 40. - A receita da Sociedade constará da
arrecadação das lolase mensalidades, rendas de lo
gos e festes, renda da Séde Social, de donativos e

outros auxlllos que lhe forem feitos pelos assodados,
particulàres ou governo e outras rendas que even
tualmente aparecerem.

Art. 41. - A renda da Sociedade será aplicada
nas suas despezas em modo geral.

Ärt. 42. - As Iotas e mensalidades serão fixa
das devír'emente em Assembléa geral.

CAPITULO VIII

Disposições Gerais

Willy Germano Gessner - Presidenie
Henrique c/e Freitas - Vice-Presidente
Leopolc/o Wullf - 1°. Secretario
Oscar Pinto c/a Luz - 2°. Secretario
Oscar Bornholc/t - 1°. Tesoureiro
Leopoldo Eickhoff - 2°. Tesoureiro
Dr. Fausto Brasil - Orador.

CONSELHO FISCAL:

Ac/ollo Zoellelc/t
Herrmann Guenthér
Fritz Pfuetzenreuter
Walter Unger
Heinz Wullf

t�TodeSanZeige und Danksagung
Allen Verwanten, Freunden und

BekanQten,die traurige Nachricht dass
.es dem Herrn über leben und Todt

gefallen hatt, meinen Lieben Gatten unseren
Bruder, Schwager und Onkel,

'

WILHELM PIESKE
im Alter von 40 Jahren, 9 Monaten und 19
Tàgen am 19 März nach langen schweren
Leiden in das bessere Jenseits abzurufen,

Wir danken an dieser Stelle allen die
uns hilfreich zur Seite standen, die de'n lie.
ben Entschlafenen zur letzten Ruhestätte
begleiteten, und so reich mit Blumen sch-
mueckten. 1

Ganz besonders danken wir Herrn Pas
tor Schneider fuer seine Trostesworte im
Hause und am Grabe. I

Die trauernden Hinterbliebenen.
Jaraguá do Sul, 24. März 1949

Vva. BERTHA PIESKE
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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16a. Delegacia Reaioqal
A V I 5 O

Vende-se

Aos três dlas do mês Casa, uma indicação. no
de Março do ano de mil sentido de a Mêsa da Gâ
novecentos e quarenta e mera Municipal de Ierrguà
nóve, pelas séte horas, na do Sul, dirigir-se á Comís
sala do Forum, no edifi- são Permanente da As
cíö=du Prefeitura Munici- semblela Estadual Catari
paI de Ieraguê do Sul, nense, apresentando a so
reunidos os vereadores: lidariedade da Câmara
Arquimedes Dantas, Luiz Municipal de Ieraguä do
Maes, Max Thleme Inr., Sul, pela brilhante e díg
Willy Germano Géssner, na atitude de seus mern
Frederico Curt Alberto Va- bros, protestando junto ao

sel, Otavtano Tissi, João Execurivo Gaúcho diante ----.----__
Lúcio da Costa e Luiz de da criminosa atitude leva
Souza. Depois de consta- da Cl efeito pelos vereado
rede a presença do núme- res udenistas de Ararau
ro legal, foi pelo sr. Pre- guá pretendendo sua A
sidente, declarada aberta nexação ao Rio Grande do
á sessão, ordenando ao sr, Sul. Em vísta da urgen-
2° Secretário que prece- cia pedida pelo Autor da
desse á leitura da Ála da indicação foi à mesma
Sessão de 24 de Feverei- submetida á discussão rra
ro do corrente ano; o que vendo-se debates entre ês
depois de feito, foi sub- te e o vereador udenista
metido á discussão e sub- João Lúcio da Costa que
sequente aprovação, o que combateu a pretensão.
foi feito sem emenda, pe- Pösre á vótos foí a indi
lo que. foi assinada pela cação rejeitada .por maio
Mêsa, .Passou-se em sé- ria de votos. Em seguida
gulda á lettura., do expe pessou-se à Ordem do ras em zonas do perimetro
díente que. conotou de: Hf. Dia, que constou de: 2° urbano e dá outras pro-
9/49 expedido ao Presl discussão do proiéro-leí vlênclas, como ninguem _

dente da Câmara Muuici- que vlsa a ampliação do quizesse falar sôbre o
. pal de Campo Alegre; Of. cemitério municipal bem mesmo, foi submetído á
10/49 expedido ao Presi-] como das emendas subs- vöros, sendo aprovado por
dente da Câmara Munici- titutivas, sendo aprovada todos; ainda em 1. dlscus.
pal de Porto União; Of. unanimemente a emenda ssão foi aprovado por to-
11/49 expedido ao Presi- João Lucio da Costa, com dos o proléto-Iel, que con
dente da Câmara Munici- a redação do artigo 20 da céde subvenção á Socie
paI de Rio .. do Sul; Of. emenda Gessner: foi apro- dade Hospital e Maternl-
12/49 expedido ao Presí- vado unanimemente em 3(' dade São Jose e dá ou-

zer caixas, como pau san

dente? da Câmara Munici- e última discussão á per- tras providências -Nada
I
que, Baquassú e ßicuva.

paI de Videira; Oí, 13/49 mura de 548,60 rns: foi rnais havendo á tratar o

expedido ao Presidente da
.

pösra em 2° discussão re- sr, ::>resi dente, designou á
Câmara Municipal de La- solução que cria o quadro Ordem do Dia, pare à ses

ges; .

Of. 14/49 expedido dos funcionários da Cê- são do dia 7 de Março do
ao Presidente da Câmara mara, como ninguem qui- correnre ano, e que cons

Municipal de Indaial; Of. zesse discutir sôbre o mes- rarê de: 2. discussão do
.15/49 expedido ao Presl- mo, foi submetido á votos proiéro-lel que autoriza a

dente da Câmara Munlcl- sendo aprovado por una- montagem ou construção
pal de São Bento do Sul; nlrnldade; em 2. e última de casas de madeira em

Of. 16/49 expedido ao discussão foí aprovado o zonas do perimetro urbe
Presiddnte da Câmara Mu- projéto-Iei que céde á As- no 2 dá outras providên
níclpal de Curitibanos; Of. socleção Rura!. nrn prédio eles e 2. discusséo do
17/49 expedido ao Presi- municipal; foi pôsto em 2. proléro-lel que

.

concéde
dente da Câmara Munici- discussão o projéto-Iei que subvenção á Sociedade
pal de Brusque; Of. 18/49 declara insubsistente de- Hospital e Maternidade
expedido ao Presidente da ereto do Executivo e <lá· São José e dá outras pro
Câmara Municipal de São outras providências, res- vidências. Findo o que, o
FranCisco do Sul; e Of. peito do Hospital Jesús Presidente declarou encer-
19/49 expedido ao sr. Pre- de Nazaré de Corupá, rada á sessão, na qual
feito. Logo após, o sr. tendo sido igualmente a- faltaram os v�readores:
Presidente, cedeu á pala- provado por unanimidade; Augusto Sarti, Carlos
vra á quem quizesse fazer em 1. discussão, foi pôs- Rutzen, e Albrecht Gumz.
uso, solicitou e obteve-a to o projéto-Iei que auto- (ass) Luiz de Souza, João
o vereador Arquimedes riza a montagem ou cons- Lucio da Costa e Ola·
Dantas, que apresentq_u á trução de Célsas de madei- viano Tissi.

�

·CarTlara Municipal.

Sementes novas de todas

qualidades está a suajdis
posição na Casa Real

I

Ata da Reunião Ordinaria de 3 de

Março de 1949

Uma tupía, serra circu
lar, furadeira, desempena
deira, lixadeira, esrnerlal
inclusive transmlssões e

correias.
Tratar com o ônr. José

Izidoro Coppi
laregué do Sul, Rua Ma

rechal D. da Fonseca, 183.

�_._-

VARlns
1I.Ja,..III_1I' HEmORRÓIDA5-

emo·Virtus

PREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUÁ. DO SUL
\

A Delegacia Regional do Ministério do Traba
lho, Industria e Comercío, avisa aos srs, emprega
dores que a 30 de abril vindouro expira o prazo
para o recolhimento ao Banco do Brasil, ou ao es

tabelecimento bancário autorizado Banco Industria
.

e Comércio de Santa Catarina (INCO), do IMPOS
TO SINDICAL que deve ser descontado' dos em

pregados no coerente mês de março, na forma do

que dispõem os arts. 582 e 586, 3° da Consolida
ção das Leis do Trabalho.

Avisa, outrossim, que a partir de 2 de maio
próximo, a Delegacia Regional exercerá rigorosa
fiscalização, inclusive no interior do Estado, e os

infratores serão punidos com a multa de dez até
dez mil (Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada Consoli-
dação, art. 598).

-

Florianópolis, março de 1949

RAUL PEREIRA CALDAS

Delegado Regional do Trabalho

EDITAL
De ordem do Sr,

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

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de

.

Jara
guä do Sul e na

lntendencia de Co
rupä, o imposto de
sobre �

"Ioddstr. e Profissões"
10. Semestre.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte suieito
a multa de 20%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de .laraguä do Sul,
4 de 3 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Atenção
Na serraria de Carlos

Ramthum em ltapocusinho,
vende-se tabôas para fa-

\

COLONISAÇAO
Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôra.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, agues, e estradas boas. Preço Cr$
800.0U por alqueire. Para eres maiores, concede-se
consíderavel desconto. Vende-se tarnbem a' longo
preso. Tratar com o proprietario Sr. Chrlstiano Jus
rus em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em Reserva.
Ou com ôchwertz na casa do sr. Erico BIosfeld, em
leragué do Sul.

Lom�rGial Ltna.
Escrituração Mercan
tíf - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.
,

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDEITES -

TRANSPORTES - IUTO
MOVEIS.

CABELOS BRANCOS
Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de prata
Em poucos dias de uso o 01eo Mac Bir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo Mac
Bir 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. farrna

cies, drogarias e perfumarias do Brasil. Aten
demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 25,00.

livre de porre.
, Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de Janeiro-D.F.

�
.

. REMETA-NOS O COUPÄü ABAIXO
,

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

Queiram remeter-me pelo Reembolso Postal, via co-

,mum. llvre de porre, vidro do 01eo Mac Bir

Nome
,

� ,
.

Rua ' No
.

Cidade .

Estado , ..

CP-I-JSC

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

COLONOSAt8nção! - - Atenção!
A S I N D U S T R I A S R E UNI DAS J A R A G U A S. A.

á partir de 21 do mês corrente compram

qualquer quantidade de TA N G Ê R I NAS

HObonISTEn! Ab 21. dieses monats kaufen
\

mir jedes Quantum Don TAnGERInEn,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Dorntnzo, DIA 27-3-49

O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direi- O Doutor Ary Pereira, Juiz de Direito da C?-to da Comarca de -Jaraguã do Sul, Estado de San- marca de Iaregué do Sul, Estado de Santa Cerart-
ta Catarina, Brasil, na Forma da Lei etc. na, Brasil, na forma da Lei, etc.

Faz Saber aos que o presente edital com o Faz Saber a todos os que o presente edital deprazo de vinte (20) dias virem, ou dele conhE'c�men- primeira praça, com o prazo de vinte dias virem, outo tiverem, que por parte de OUo Meyer, por inter- dele conhecimento tiverem ou Interesser pösse, quemedio de seu bastante procurador o advogado dou- findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quemtor Luiz dê Souza, me foi dirigida a petição do mais dér e maior lance oferecer, em frente as portasteôr sezuinte: Exmo. Snr. Dr. Juiz de direito da do Edificio do Forum, no dia 2 de Abril proximocomarc: de Jaraguä do Sul. Otto Meyér, brasileiro, vindouro, es 10 horas da manhã, os bens penhoraoperário, residente e domiciliado em Corupá, nesta dos a Eduardo Murara, na ação executiva que lheComarca, por seu procurador bastante e infrassi- movem Manoel F. da Costa S/A. e Comercio e Innado, vem, respeitosamente, expôr e requerer a V. dustrle Germano Stein S A, e abaixo descriminados:Excia. o seguinte: 1.) O Splte. é casado com Maria 1°.)_ Um terreno edificado com duas casas deCimenti, pelo regime da cumunhão universal de madeira, e demats bemfeltorles, sito á Estrada Itapobens, áto êsse realiz ado aos 19 de Novembro de cusínho, nesta comarca, fazendo frente com o Rio1925, perante o Juiz Distrital. de Corupä antiga Irepocustnho, fundos com terras de Rifardo Salier,Hansa, sr. cidadão José Weiss (doc. inclusivo); 2.)- confrontando de um lado com terras de José MariaPor falecimento de sua mãe SeJma Warcherol Meyer, e Ricardo Satler, e de outro com as de Ernllio Lehfoi aberto o respetivo invéntario e o Splte., na mert e Est. Itapocuslnho, contendo a área de 82,000qualidade de herdeiro filho, recebeu, em sen qui- mS2., registrado sob n. 5'761, no Tabelião do Regisnhão hereditário, o seguinte bem imovel: De um tro de Irnoveis, desta comarca. sr. Mario Tavares daTerreno sito no Caminho Rio Novo, em Corupá, Cunha Mello, avaliados em Cr$ 11.600,00.fazendo frente com o Caminho Rio Novo, com rns. Cujos bens constantes do auto de penhora II:de fundos com terras de Francisco Lischka, extre- auto de avaliação de folhas dos autos da referidamando de um lado com terras de Artur Meyer com ação evecutiva, serão levados em haste publica de46,80 ms.re .outro lado com terras de Artur Meyer, venda e arremaraçáo em primeira praça, pelo preçocom 45,20 ms. com área total de 875 ms2., terreno da avaliação, isto é, Cr$ 11.600,00 (onze mil e sei.êsse devidamente escriturado a fls. 45v/47 do L. n. 5, cenros cruzeiros). Assim serão os referidos bens ardo então escrivão de Oorupä sr. Waldemar Luz, rematados por quem mais der e maior lance oferecer,avaliado em Cr$ 8.000,00 A AREA DE 464.84 3/8 no dia, hora e Iugar-ecíma mencionados, podendomsã, NO VALOR DE CR$ 4.250,00�', imóvel êsse· os mesmos serem examinados por quem Interesseherdado em condominio com seu pae Artur Meyer tiver nos lugeres onde se acham situados os imóveis(formal de partilha anexo); 3. Acontece, porem, E, para que à noticia ao conhecimento de todos, seque não convem ao Splte. continuar na proprieda- passou o presente edital que será afixado ás portasde do imóvel acima deserito, já porque nenhuma, do Forum, no lugar de costume e publicado pelorenda auféra do mesmo, já porque poderia, von- jornal "Correio do Povo". Dado e passado nesta cidendo tido seu quinhão, livrar-se dos inconvenien- da::!e de Iaragué do Sul, aos cinco dias do mes detes da comunhão e, ao mesmo tempo, conseguir fevereiro do ano de mil novecentos e quarenta e norecursos necessários ao tratamento de saude seria- ve. Eu Ney Franco. escrivão, o subscrevi. (assinado)mente abalad», 4.) Infelizmente está impedido de Ary Pereira Oliveira. juiz de Direito da comarca.alíénar referido bem sozinho e livremente eis que "Está cosforme o original, do que dou fé.a mencionada esposa do Splte. ha cerca de uns 20
anos. sem cause justificada, abandonou o lar. es- Iaregué do Sul, 5 de fevereiro de 1949rando em lugar iencerto e não sabido. Nestas condi-

O Escrlvão NEY FRANCOçõss, vem o Splte. requerer. com fundamento nos
artigos 235, 11. 1 e 237, do Codigo Civil, se digneV. Exoía. de autoriza-lo a assinar escritura devenda mencionada pelo preço de Cr$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cincoenta cruzeiros), sendo ex- _

.� pedido respectivo suprtménto" dé
.

outorga;
,

depois.

-da competente pubficação de edítaes, com prazo O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direitolegal minirno, e ouvido a respeito o Dr. Promotor da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de SantaPúblico da Comarca, na forma da lei. Com uma Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.copia da inicial mais os seguintes. documentos: 1 Faço Saber a todos que o presente edital detraslado de uma procuração lavrada a fls. 72, do leilão com o prazo de dez (lO)' dias virem ou deleL. n. 21, do tabelião sr. Mario Tavares da Cunha conhecimento tiverem, que findo êsse prazo hão deMello; 1 formal de partilha passado aos 6 de ou- ser drrematados por quem mais der e maior lancetubro de 1947, pt3lo escrivão Ney Franco, a favor oferecer, no dia 30 (trinta) do corrente, as 10 horas,do Splte., 1 certidão do casamenio do Splte. estrai- em frente ás portas do Edificio do Forum da Coda de fls. 65/66, do L. n. 2, sob n., 45, do então marca! os bens. penhorados a Mariano �osé !3adotli,oficial do registro civil de Corupá, sr. Waldemar na açao .executlva. q�e lhe move Eugema GlOvanel·Luz, aos 3-10-1940 1 talão da taxa judiciaria pas-Ila, e abaiXO descrJmmaqos:-
,

i��Z:�!:f!a r::;aJ���(� �E;;�t��J:l: I �:!��;P!����d����:�i:����:���t�.�:�! :�� r'�UTÕ"':;ÃRAGUÃ==S."=;r='117-2-49.-17-2·49 (coladas duas estampilhas estaduais Itdpocu, fundos em ferras de Otavlano TISSI, con- li Indústria e Comércio ii
no valor de Cr$ 300, sendo uma de taxa de saÚde, fronlando por um lado com .'erras de AI?erte, Mura- ::

:jdevidamente inutilisadas com data e assinatura). A ra, e pelo outro lado co� ditas d� Antomo Jag�lsky, II· OFIOINA Serviço "FORD" IIpetição inicial levou do MM. Doutor Juiz de Direi- Pedro Mamede do RosariO e David Mur�':.a, reglstra- MEOANIOA AUTORIZADO
to da comarCa, o spguinte DESPACHO: A; como. d? sob. no. 857�, no Lo., .2-D., do Tabel�ao do Re- H .

iirequer. Em 17·2·49. (a) A, Oliveira. "Pelo que man- glstro de Imovels desta Cidade, sr. MarIO Tavares li - Rua Marechal Deodoro - JARIGUi DO SUL - Hdei passar o presente edital, no qual chamo e cito da Cun�a !VJello, aos 12 de junho de 1949. li
G I D" d L b

i!MAR C b n o ta tes do auto de penhora e .,I.,l _Posto de aso ina - eposlto e u rificantes
..
,i
..
:i

a IA CIMENTI, por todo o conteudo da peti· U)OS .e � C ns n
. Lavagem _ Lubrificação � Carga de Acumu-

ção ,acima transcrita. E para que chegue a noticia au!o de a_vahaçao de folh�s_ dos autos d_a referJ�a "

I d C �

d P ..

a _publico, se passou o pres4mte edital que será aça_?, serao le:vados em lellao e arreplataçao. Assl� li a ores e onserto e neus. iiafixado no lugar de costume, ás portas do Forum, serao os. referidos bens arremata.dos por quem mais !.,' !,;:. Esta oficina está instalada em condições '.,,:j,
,

e p��l!cado. pelo jornal local "Correio do Povo" d�r e malo.r lance ofer.ecer, no dia, hora e lugar a- para efetuar qualquer serviço de consêrto ou
e Dlano OfICial do Estado, em Florianopolis. Dado cl�a menCIOnados, podendo <?s mesmos serem exa- reforma em seu automóvel ou caminhão, bem
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos mmados po:- quem IDteresse tiver, no lugar em que li CGmo retificação de motores etc ,:

ff�f�!:;�:�������1(1�:i��!1�� :�J ����#.���rd:��i:��;�ff.;i;�;��;i� t���:t��?�::::�:,::::.:��::::Jdo nesta cidade de jaraguá do Sul, aos doze dias
de mez de março de mil novecentos e quarenta e
nove. Eu Ney Franco,. escrivã<Y, o subscrevi. (Ass)
Ary Pereira Oliveira. juiz de Direito. Esta

conformelr-.UJ!iVlldI"..

d!lJUII,
o original, do que dou fé.

CA LÇADOI:a;;�� � jaraguá do Sul, 12 de Março de 1949 T" S
Vi t ·

L · "'� O Escrivão, NEY FRANCO I R G O ILoja ��� aZf=::::a�IS í I CASA DAS TINTASAven. Getulio Vargas, 79 RuaDomingosdaNnas/n .. �

�a-� �� m�I·��r�� � mal'� �arat�s
JAR.lGOÃ DO SOL -1- SAlTA CATAR!-A A MAIS ANTIGACASADE.JOINVILLE, COM ASUA FILIAL"

EM .JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL-�--'---_.----, � FLORINO PEIXOTO, 64-58
. Fabrica e Beneficiamento de Moveis I (SOBRADO OHO WAGNER)

PRODUT.4flIl.� DA:
E OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo- 'U'�
spelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins. veis, Maql1inas, Caminhões, Automoveis �.Ic. - HIDldl1Ul§trna rUe rr;a]Jcadl(Ü)§I MOV.

eis Estofados, Tapetes, Divans. I Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão, W \LIColchões e �strados para Camas, Etc. Colas, Cal, Oleo de· Linhaça, Agua Raz, Anelina Ir tnI§f"llkl 1Trmct]([))� �Clo �opara tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

k\lJr\UI
\\".1U1 11 (Çll.,») u) EiExecuta.se serviços de estiJfamentos em:

I
ra e Oleo para Soalho, Massa para janela.

.

CAIXA POSTAL, 11J;.;! trolios, onibus, automove'ls etc RAGUA DO SU
..

L-S. Catarina
t

He • MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - Joínville,1!:l\tfi�� mm LIDER DO COMERCIO DE TINTAS I ...J-- --...r- -- n
?

e Odo
:ul.DfiQ II--iiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõi__iiiiiiiiiiiiioioi iiiiiiiiiioiiiioiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiOiOiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiiii_.1 _ a c va .... .",.... --..

_

(
\
\

Jaraguá do Sul, 17 de fevereiro de 1949
O Escrivão, NEY ll'RANCO

PORQUE DEVE SER USADO O

FILTRA-SON DA METROPOLE?
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�eraturanormal, evitando graves deíeítos, taís como
aqueima de valvulas e transformadores.

Õ· ....,.. Porque: evita as grandes ampera
gens produzidas pelas faiscas e todos os
atrictos atmosféricos le-vando a segurança
e a tranquilidade ao lar.

4' - Porque: Controla e limpa o som,
proporcionando maior alcance e volu�e ao
de uma recepção nitida e isenta de inter
ferencias estranhaS:

5' - Porque: Faculta a' locomoção do
aparelho para qualquer compartimento do
predio e pára mudanças.6' - Porque: a ANTENA DA MET:�- !lPOLE É UM FILTRA-SON DE GRANDE -

iiCIENCIA quando ligado em conjunto com á
nAntena externa.
:,

Preço CrS· 50,00 livre de porte. H
ii:: Pedidos a: i!li Olympio Leite ii

ii Caixa Postal 5351 iili Rio de Janeiro l!
�-::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::=:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::�.:

@®@.i.®@1'@)®1�Tê)�,,&�@1@1'@)iI

®I Adolf Herm. Schultze �• • MARCENARIA EM GERAL

I--

..

@ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da
® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �

�
Mantem um estoque' permanente de todos (IS tipos @de MOb�ias, especialmente para escritório.

IINSTALAÇOES COMPLETAS DE: • •

@ Dormitorios, Salas de Tantar
@5 Cópas, Escrítorios, Moveis rusticos e outros. �
{@ MOVEIS AVULSOS COMO: @
(@ Cadeiras çt
ßd Poltronas lixas e giratorias @'/:;:: Mesinhas de c.entro e para radio taiO\� E entre muitos outros, a .::!:5(
{@ Caixa Registradora marca "RECORD" @
(@ Afamada pela sua eíiciencia, substitu �
'G) indo as Caixas Regist!adoras de @�. - elevado custo.-.-------� Toda a Mercadoria á pronta Entrega �� RUA RIO BRACO, 964 - Tf!LBPONB, 7õ �

(@ Jaraguá do Sul Sta. Catarina �
@1!@@J@@l�@J.®@.@�®.i®@ll®�@1l®@5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 27-3-49 6

O Doutor Ary Pereira, Juiz de Direito da Co
marca de Iaregué do Sul, Estado de Santa Catari
na, Brasil, na forma da Lei, etc.

.

Faz Saber a todos os 'que o presente edital de. Exista em Corupá um "Hospital Frauenhilfe"

virem ou dele conhecimento tiverem que, por parte de de propriedade da Comunidade Evengellca,

ANT�N ZAHLER lhe foi dirigida a petição do teôr Este Hospital estava otimamente instalado e

seguinte: PETIÇÃO Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito possuia valiosos instrumentos cirurgicos.
da Comarca de Jaraguá do Sul. Anton Zahler lndus- Na época da Ditadura, este hospiral foi fechado

rrtal, casado, domiciliado e residente a rua Pr�siden- pelas autoridades e a Diretoria do Comunidade E

re Epitácio Pessoa, nesta cidade de Iaraguä do Sul, vangelíce, obrigada pelo Ditador Herbster, sob emea

com permanen.cia legal.e. definitiva no pais, regista- ça de serem presos e Internades num campo de

do na delegacía de poltele local possuidor da cer- concentração, de entregar estes instrumentos à Pre-

teira de �dentidade, modelo 19, 'n. 24.868, expedida feitura.

pelo gabínete de Florianopolis, nesre Estado queren. . Quando restabelecido o regime democratico, a

do naturalizar-�e brasileiro, vem requerer a V. Excia., Dlrerorla da Comunidade Evangelica logo deu pas-

fJ��-���;1na forma do disposto no arr. 12 e seguintes do de- sos pera rehever a sua propriedade. .-

crero-Iel �. 389, de 25 de abril pe 1938, justificarão
No governo do Prefeito Joaquim Piazera, e in- - fr�quez!l neruos!I e' fSDol!lmenlo fl'S'ICO-

I?ara tal !Im, �a qual provará: 10) que o requerente
tendente Alfredo Langer, as negociações pareciam

U U U U

e de nacionalidade alemã tendo nascido em Lanin coradas de exito, 'pois os ins!rumentos jà se acha- (ASTISIA BO HOMEM E BA MULHER)
gen, Alemanha, em 29.de Dezembro de 1891 (docs.) vam na lnrendencla de Corupa, para serem devolvi-

}2); 20) -que é filho de Michael Zahler e de Kreszens dos ao legitimo dono. A quem solicitar, será enviado pelo correio a

Blatter Zahler (does. 1,2 e 3); 3°. que casou em segun-
Vieram as eleições e a devolução dos lnsrru- interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

das nupclas em Iaregué do Sul com dona Selma mentos ainda foi aproveitada pelo P.S.D. como pro- t
Fischer, brasileira, (doc. n. 3), vlsro sua primeira mu-

messe par� catar os votos dos evangelicos. 4 «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento CliniCO e Diétlco.

n�er ter .falecid? (doe .. n 4); 4° _ que exerce a profis- DepOIs. das eleições a "panela politica" come-

�unte
ao pedido e-s 10,00 pare as despezas

sao de lndusrrlel, SOCIO e gerente da empresa "Trans çou �e dominar o lugar tambern apoderou-se do dirigindo-se a F S NEVES

portador� Blu�enauense Ltda.", (doc. n. 5), tendo Hospital Municip�1. ,.:' .' .

tambem rmcveis em �eu nome individual (doc. n. 6); E como .el? 'man�ava e não pedia", os ínsrru- Caixa Postal, 2398 - RIo de [anelro - Brasil

50)-que desde sua vinda pare o Brasil em 1924 mentes consntutrern otíma presa e um belo dia de-

s�mpre residiu em Jaraguá do Sul, sendo' a viagen{ s?parecer�m da Intendencia, I?ara reaparecer no Hos-
���I�.........�........�"4'l_....cil__�P'J

feita em o vapor Antonio Delfino desembarcado em pítal MUnicipal. -

3 de Junho, no Rio de Janeiro; re;idindo assim, mals �. Comunidade Evangelica, 'ne sua ultime As

de 10 anos no país, pois apenas de Maio a Novem- sernbléla Geral, resolveu rehever os instrumentos de

bro de 1938 esteve na Alemanha pera liquidação de qualq�er forma, nem que fosse necessario de recorrer

seus negocíos (does. 7 e t ); 60),-que possue bens e
a Justiça, e constituiu uma comissão pare tratar do

emprego suficiente para manter-se e a sua família assunto.

(does. 5 e 6); - que tem bom procedimento moral e
Esta comissão, na sua primeira reunião resol

civil (d?c. 9); 80-que nunca foi processado por qual- ve� fazer rnals uma tentativa para resolver � caso

quer crime (doc. 8 e 10); 90-que não professa ideo- amígavelrnente e nomeou o Vereador Carlos Rutzen,

logias contrárias as .instituições vigentes (doc. 11) 'e membro d.a Comi�s.ão, pare negociar o caso junto ao

ne� manteve entendimentos nocivos a segurança
snr. Prefelto Municlpel. '

_

na�lOnal com subdit.os lnlmlgos doc. 12)100 -que ao
O S�r Carl?s Rutzen tudo fez para conseguir

d�l�ar o pais de engem estava quite com o serviço a devoluçao dos lnstrumentos; mas incompreensivel

militar, nao somente porque já tinha passado a ida- mente todos os seus esforços foram negativos e

de militar," como ainda, pelo Tratado de Versalhes o
assim teve que comunicar á comissão o fracassd da

mesmo n�o podia m�is te.r exercito obrigatorio; 110 sua mi�s�o. .

_ que setífez as exrgencies constantes do decreto. Esta agora com a palavra o snr, Prefeito! O

lei �. 4166. de 11 de Março de 1942 (doc. t3); Que, povo evangelico de Corupá, que contribuiu consíde

e v!sta �o exposto: desejando suplicante adquirir ai ravelmente. pa_ra elege-lo ao cargo que ocupa, está

naclonalldade brastlelra, com renuncia de sua nacio-" clamando JustIça. -"

nalidade atual, requer a V. Excia. que deferida esta A reparação de uma arbirtariedade da Ditadura

se digne marcar uma audiencia especi�1 com citaçãd e éI. ?evolução dos instrumentos cirurgicos ao seu

prévia do Ministério Público para a r�lificação do legItimo dono, serà uma ação digna de seu carater,

pedido e prova do alegado, 'apresentando o rol de honradez e espirito de justiça.

testemunhas. Nestes termos, pede deferimento. jara-
guá do Sul, 22 de janeiro de 1949.-aJ Anton Zahler. �__ ' 'R" r__ .__.. ,

(Coladas duas estampilhas federais no valor de cr$,
-----

����í�::];��:,���:���:T.�;!��:ihJ;:?u:�ti���r�F.�� r==Trä'ns�orta�'óra=='Jara�u'ae�s�==='l
��I v��:!����W I��
devidamente inutilizadas com carimbo do Tabeli1i�

..

�I
Sr. Mário Tavares da Cunha Mello).- E para que :1:1 JARAGUÁ DOHS��ARI iLUMENAU .11. � DE

chegue ao conhecimento de todos mandou expediro � PEDRO BENGEL'

�:,s:tej,��I�:1 d�eE�f��i�fi3�d�0�����a;ug�ca��s��: II b�:���aa�s6':�5h���S ��:tT��a a�s :g,:O°hs� 11\
t

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 183

lo jornal local "Correio do'Povo".-Dado e passado li AGENCIA ii JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA

nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos dezesete dias li
ii

do mes de Março do ano de mil novecentos e qua-!1 Estrada Itapocú-Hansa - Jaraguá do Sul ii Esecuta-se qualquer serviço' de ferramentas

�����. ':...(���nadoT��e�:!fr�cob"������o'_o Ju��b3� �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::���::,:::�Ji I agr�����l::.a E:�ha�ea�av��i�ae� ���o: ,
D�reito da Comarca". _ Està conforme o original do

Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido. ,
que dO:a::�uá do Sul, 17 de Março de 194Q

,

:f:rO:::::::::::f:::::I�::C::::::::I�7.n::::::a M ec::::a::::::::n::::::::::::C:::::::::::::::11 _-!._��iiI!f!�-����_.
O Escrivão

ii

I a!1
ii DE ii

NEY FRANCO iI.J o ii o W i es t ii
---------_.--.....;.,_..._�--- ..�

ii Dr. Ren,ato ".Talt�r ::':::
:1

.., "gI' Está equipada com um modernissimo aparelha-

i! M É O I C O !l mento de sol�a eletrica, oxigenio, aluminio,

II CIR.URGIA GERAL E ESPECIALIZADA I! ii antimonio etc: ii
ii om cursos de Aaperfeiçoamento no ii ii Especialisada em reformas de

• ii

ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii ii automoveis e caminhões. ii

ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii ii "., .
. ii

ii Geral de Adultos e Crianças. ii ii Serviço rapldo e garantido. ii i'·
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal ii '�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..···.····_············ ..·········· ..·tl .. -.__J

ii TELEFONE N. 3 � ii
_ .._ .

ii "aragoá do Sul Sta. Catarina i!
�--------�---- :i

EDITAL A'PEDIDO
De Corupé

O CßS� DOS InSIRUMfnJOS DO HOSPIIßl fUnnüfliCO

Corupáense.

RUA EXPEDICIONAIUO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103

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

"Hercules" 56 - 104 e 130
Peças. Os mesmos ta
lheres poderão ser com·

prados avulsos, na

,i! CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ· B GARGANTA ii
ii moderna e primorosamente instalada do

'

li
!!DR. SADA.LLA AMIN!I
••

'1

li CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS li
I'

' II

ii BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ. ii
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
::

II

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

!L • .Joinville - ii
CASA REAL

Defronte ao Cine Buhr.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8RIGUEIßA MINANCOßA
-yermi�ugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

\r?tej� a s�úde de seus tilbos e a sua própria!
EVitara muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MIKABCORA para o St>U tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
- J O I N V I L_L_E_·_" -'

Clinico �e OI�os, OUUi�8S, noriz, fiaroant8
Dr .. Arl'l1linio Tavawes

Pofessor Coledrolico de Biologia do lostitluto de Educação de florianó,alis
Ex.Chefe Glos serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno por, concurso. do Assistencia Pública do Rio de Janeiro

�ormado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

B LU M E NAU STA. CATARINA

comi CISPa. I

ODEDI DOS CI·

anas ( DEMAIS

AfECÇOfS DO

COURO CIBRDOO.
'TONICO (I':PILAR

POR EXCElENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CASA TOB IASIA
QUE OFEREOE O MAIOR SORrrIMENTO ...

. A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER�OR QUALIDADE ...

• A UNIOA QUE NAO TEME_ OONOURRENOIA ....

-

IUI••• IAele.all I 11••AIl611••1
eaSllIlltAliI II••S� I.eu,>

SANTA CATARINA....J

. A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

o Doutor Ary Pereira Oliveira.' juiz de Direito
da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

Fa z Saber a todos que o presente edital de
virem ou dele conhecimento tiveram' que, por par
te de AXEL GUENTER BOSS lhe foi dirigida a

petição LiD teôr seguinte:-PETIQAO:- Exmo. Snr. A Inspetoria Regional �e Es!atÍstica em .Santa
,,_,,_,,_,,_,,_.��i.�u�iZdÂ�te�oU��T��m�ÖaSS�e q�a:afau�b�� ������3�s�r��i:e� ���;!�;c����, f�:;�d�';.���í�l�ab�� llg!!=:I�!!=!!!!!=ma;!::!!!i\!!!!!!=;.-=-m;;;;;;;;;.-:-;;�n-liassina Axel Boss, industrial casado, natural da

vldade, á rua Padre Miguelinho nO 15 (prédio do Ci- .�F b 5
(Sezoes, M�larIas,Alemanha, com permanencia legal no pais, possui- ne Roxy) pera os instalados com estabelecimentos III ,., r'" I.mpaluTdIsmod .dor da carteira de identidade modelo 19, n. 3° 192, dessa natureza no municiplo de Flarianópolis, e na.s ",. _

� � Maleitas, reme eira

'IRexpedida pelo gabinete de Florianopolis, Estado de
Agencias Municipais de EstatÍslica,. de cada munic.l- III _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

.!!Santa Catarina, domiciliado e residente em a rua
pio do interior, pera os estabelecidos nos. demals '1'11' "C I A t"

. IIIPresidente Epitácio Pessôa, na cidade de Juraguá municipios do Estado, afim deyrestarem as" lD�orma,- �. apsu as n Iseson Icas
::,do Sul, municipio do mesmo nome, Estado de San-

ções pera o "Registr? .

Industrlel em t 9'49 , ..sto e, 'IR •

.

" IIta Catarina, que é a presente para expor e afinal declararem no formulérlo competent� o movimento .� M Inancora �irequerer a v, Excia. o seguinte> 1. que o reque- de suas fabricas, engenhocas, alambiques, ererones III
B F' IIIrente nasceu em Leipzig, Alemanha, aos 14 de

etc , relativo ao ano de 1948' !li Em Todas as oas armaeias ::Outúbro de 1912, sendo filho legitimo de Jorge As informações a�ima sã� prestadas em o�e- DI É um produto dos Laboratorios MINANC0RA I�Boss e de Alice Boss (does. ns. 1 2 2); II- que díêncla aos decretos-Iels federals 4.081 e 4.736, m- !L
'IIveio para o Brasil pelo vapor Landonier, desem- correado em multa que varie de duzentos (Cr$. . I, _ Toinville _ Sta. Oatarina-« IIIbarcando no porto de Santos, em 7 de Setembro 200,00) a vinte mil cruzelros (Cr$ 20.000,00) os que i!!Em=l!=ill!i_!!Eii!il!�!iii!!il!II!I�!:�!!_!:!!!!!!:!!!!!:!!!Iii1de 1934 (fls. 4v, do doc. n 1 e doc. 2); III - que não fornecerem até a dla 30 de abril do ano em curodepois de curta estadia, veio residir em Jaraguá so, aos Serviç�s de Estatística (Inspetoria Reg;onaldo Sul, Estado de Santa Catarina, onde ainda re-

0ceUs'sAágrieOnsc.ias Munlctpels de Estatística) os dados ne

ilii.._·�IE!IIIIiI:Ell!iAl!�!IEEt!!!!!!Iel"nll_!l!!ç!lEl!!!lI[-ãl_Oil-1.-iEii!!ill
side e, consequentemente esta no pais ha mais de

lU10 anos ininterüptamente, pois nunca mais voltou
. As declarações prestadas ao Agente de Esfatís-a patria de origem (does.T, 2 e 9); IV-que em 4

tlca ou aos seus Auxiliares e os respectivos questlo-de Julho de 1942, casou no cartorio de sua resi- nérlos são inteiramente gratuitos e as informações UI. Reabriu a .Oasa de Saúde, e M_atermdadedenota, pelo regímen de comunhão de bens com
não poderão ser divulgadas isoladamente de forma a Ig

d dMarga Sonnehohl. brasileira, (doc. n, 3) e que des- identificarem os produtores ou lnformanres. I
Dr. Kiefer sob a ireçao o ..se consorcio teve um filho, também brasileiro, de

.

A
.

P'
. . ..nome Marrlda Valhurga Boss (doc. n.4); V- que é Florianópolis. 4 de março de 1

..

949

_I Dr. franc'lsco ntonlP ICClonl I.industrial, tendo meios de su bsitencia própria, co- AROLDO CALDEIRA

I
mo consta do doc. n. 11; VI- que não professa

ÉDICOideologias centrarias ao regime vigente no pais(doc. Inspetor Regional
nil

M
n. 5) e não teve intendimentos considerados noci-

U. Formado pela Faculdade de Medicina da
.vos a segurança nacional com subditos inimigos I Universidade de São Paulo.(doc.n.6);VII que nunca foi processado por qualquer -----------"i

1- Ex-semi-Interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa decrime e tem bôa conduta (does. ns. 7,8 elO) VII- AVÓ! MÃE! fiLHA! O Misericordia de São Paulo

I
que não prestou serviço militar em seu pais de "%j
origem, pois não existia a obrigatoriedade desse TODAS DEVEM USAR � �: = I� CLI�ICA .GERAL-CIRURGIAserviço em virtude do Tratado de Versalhes: IX -

� � ê s::::a. iii Partos. Doenças de Senhor�s, HomAens. Moi�stias inte!nasque na epoca da obrigatoriedade não tinha bens de .

fLUXO SEDATI NA
� .:-' � ti> I e externas: Pulmões· Coração • Estomago • Fígado • RIDSqualquer especie e por isso não cumpriu as deter·

_

..,

..
� O 'O 'ifl n . Doenças nervosas. Sífilis. Doenças venereas » Doenças daminações do decreto n.4. 166 X - que Axel GI:m- � � � g. <= �I péle em geral, Alergia (1sma, etc.). Tratamentos modernos. Iter Boss e Axel Boss são uma e a mesma pessoa, (OU REGULADOR VIEIRA)
o � �

-mo ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE .CRIANÇAS.

I
visto que, no pais de origem, embora registado A MULHER EVITARA DORES o: PJ � co, .. Icom mais prenomes, llpe-nft'8 ·se usa um; XI- que E. • ::s. � ""C:t . GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINApossue capacidade civil. Que, á vista do exposto, ALlYlA AS COUCAS UTERINAS :: ª o'"

..., Idesejando ° suplicante adquirir a naciohalidade
I C�':I�' c::

s:»
·liI..·IATIE!.!�E II?!AII. .!.A!!�:!!:�U':i.!!;,'�'�'IHO'IRA .._

brasileira. com renuncia de sua naciona1:dade atual, Em·Dr.,a��8 com wantaliZ.am para � � 'O ..., II _._ii ....... _........ ........__requer a V. Exeia. que, deferida este, se digne Combater li. Irr�"utaridad.s das
I,. �o: .�.funç6•• p.ri6dlcas daa .enhoras

\'iIW
-marcar uma audiencia especial, com sitp..ç.ão previa

B!!II rJl .....do M. Publico, para ratificação do pedidO e prova é: Calmante e relutador dessa. � = � �:do alegddo.- Dá-se, para efeitos fiscais, O valor func;6..
::s \'iiIiII �de Cr$2.000,OO. Nestes termos, pede deferimento.- FLUXO SEDATINA s- • �Jafaguá do Sul, 10 .de fevereiro de 1949. - (a) Axel •..

f2 � � �.Boss.-l0-2-9.- 1O�2:1949. (coladas duas estampinlas pola au-a comprovada aficicla • � ....federais no valor de Cr$3.80, sendo uma de edUQa- mú'to receitada. Deva .er u�.ct. g. �\ �ção e saude, devidamente inutilisadas.;;, Testemu com confiança ::s::s :nhas:- 1- João Emilio Guilherme Schreiner, brasi-
FLUXO.SEDATINA

�
Il:> coleiro, comerciante nesta cidade, 2- Dr. Waldemiro 8Mazurechen, brasileiro, medico residente nesta ci-

dade. - Reconhrço verdadeira a firma retro de A-
. DCO:nRA.·8B I. TODA PARTE

xel Boss. Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 1949.-
Em tes tO. (sinal público) da verdade.· (a) Mario /

_

Tavares da Cunha Mello. Tabelião.- (coladas qua- .

. tro estampilhas no valor de cr$
.

4.80, devidamente Atenção PASTAS ESCOLARES
inutilisadas com carimbo do menciOnado tabelião (Bolsas)
e devidamente datadas). - E para que chegse ao Maquinas para. picar vende-se na Grafica ;;;;;gg;;;g;;;;;;;;�;gg;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;g;;;;g;�;;g:;;;;;;;g�;;;;;;;;;;�mmmm;;;g;;;;;�co h' t d d d d·· t carne de procedencia Avenl'da Ltda.

n eClmen o e to 08 man ou expe Ir o presen e
Alemã, marca "Alercan-edital que será afixado no lugar de costume, as
dewerk" V. S. encontra-portas do Edificio do Forum, e publicado pelo jor-nal �ocal "Correio do Povo". - :Oado e passado nes-
rá na "CASA REAL".

J:(/�"�!:�������';;"��/����,,,,,,�ta CIdade de Jaraguá do Sul, aos dezessete dias do �_�;�\8f::�\·:�m.��;��.��;��;�\Sm.�,sm.��.m��;��:\!:!I�
@J

mtls de Março do ano de mil novecentos e qua· \@Tosse,Asma,Bronquite,Rouquidão,eResfriados
;.

rent� e nov�. - Eu, Ney Franco, escl'Ívão, o subs·��� � -

R f� IH nHI
creVl. - (aSSInado) Ary Perpira de Oliveira. - Juiz

(. I @) TODAS AS MOLESTIAS DO HP" UHO H uP DIu Ode Direito da ,Comarca. - Está conforme o original, b��e s�i:heir� esc:m:r�:� s�: (® �
do

q�:r:::âfe�� Sul, 17 d. Março d. 1949.- FARMÁCIA NOVA 1ii>i Enc;n:a;�i:: i;e,;_a; :0; veUSlo do IO Escrivão NEY FRANCO
de ROBERTO M. 80R8T- � -

@j
Vistas

.

da cidade I ro���:tt���j�t��: I �eiloríll de nogiro Peloleme IVende-se na Gráfica Cangica, tem à venda na Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua ê> O PEITORALMAIS�ONHECIDO NO BRASIL @»Avenida Ltda. Casa Real ��� 2(.®@l®�@.i@��@).@��@l®@.i@@l@�®Ji

7CORREIDnOPOVO
--

- �mi��,�D�1�A���.�3-�4�9��������I���������������

��������T����L�����I�n�st�it�u���Bra��ro �Goo�afia ��rroç� d� ��I�sE O I A. ' e Estatística
(Fácil modificável pa. .rröle-ôníbue)

I terl Regional de 'Estatística Completamente reform�?a, extra-forte, práticanspe orla·
pa. carretos rápidos, carga útil 1500 Kg. grande, pa,Municipal 2 cavalos (aparelhada também pa. 1 cavalo).

Preço: Cr$ 3500,00 - VENDE:
Alfonso Buhr, Rua Preso Epltéclo Pessoa 71-99

[aragué do Sul

Estado de Santa Oatarina

EDITAL

Dr. Alvaro Batalha - MÉDlfJ�@
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Ralos Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Compléto Sortimento de Fazendas - Armarinhos - Chapéus Roupas Feitas, etc...

JARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N, 368
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .São CrisI9v�O·,b;tRiol jogará dia 29 ou 9 de Abril'elD Jaraquá
Pela primeira vez um clube carioca em nossa cidade - Dia 29/3/49, (terça-feira) ou 9/4/49 (sabado) o São Cristovão do Rio de Janeiro estará

se exibindo frente aos nossos apreciadores do bel esporte - Reina desusado interesse nos circulos esportivos do municipio.

29 ou 9 proximo o clube caríoca continuará sua S. Cristovão e Selecionado entre Acarai, Bae-I Lucindo, Eti, Munga, Amandus, Tiao, Pracinha, Fi·

temporada esportiva em gramados catarinenses, pendi e D. Pedro será um prélio futebolistico, consl- lhínho, Tomsem e Justino.

agora enfrentando o Selecionado Municipal de derado o melhor de todos os rernpos. Espera-se uma
-

.
.

Jaraguá, no Estádio do C. A. Baependi. Cariocas renda "record" no jogo entre cariocas e jaraguaenses. Baependi e' Metalurglca
e Jaraguaenses, um jogo que por certo ficará M' G t
gravado' nos anais esportivos, não só de Jaraguá

uita en e Este será o prelio de hoje no campo do C. A. Bae-

como de todo munícípío, Profissionais e verdadeiros De rodas as redondesas do Municipio virá mnl- pendi. Será que o Metalurgica de Joinvile que do-

amadores. quando .os nossos defenderão o bom ta gente. D� Corupã celcula-se .lJ. vinda de 200 pes- mingo ultimo derrotou o Estrela de 5xO, terá ames

nome do esporte de S.Catarina. Vamos ver a equipe so�s aproxlmlJdlJ!1l.e�te. Guararnlnm, Nereu Ramos e ma sorte em gremados de Iaregué?

carioca que veio com um plantel de magnificas' ate �e S. Be�to vira? enormes caravanas pera pre

eracks, ou sejam, Mundinho, Joel, Richard, Forbís,
senciar o maior cotejo do ano.

Jair, João Menta, Nestor. Magalhães,Edgar e outros. Os convocados que deverão formar a

S. Cristovão o unico vencedor Seleção
O S. Cristovão foi o unico clube que conseguiu Os convocados -- Ati, Silveira, Zeca, Mahnke,

derrotar o Botafogo, campeão cerloca de 1949. Nunes, Henrique, Baloquínho, Euclides, Levinos,

ANO XXIX JARAGuA DO SUL

S. D. ACARÄt
Por nosso intermédio a direção tecnica do Aca

raio convoca todos os titulares e reservas, pera o

treino que fará realizar hoje as 9 horas no campo da

Rua Marechal Deodoro.

Tomem:

Domingo, 27 de -Março de 1949 - SANTA CATARINA

FRACOS E AN�MICOa I

VINHO CREOSOTADO

··sILvEIRA·'·

Bmpregado com wto DU:

Toss••
Re.friado.
BronqUite.
Escrofulos.
Conval.scenças

VINHO CREOSOTADO

É UM GEI'tADOR DE SAÚDE.

NO.l.534

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso ne Sociedade Grafica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 � Fundado em 1919 TELEPONB N. 39

c. A. BAEPENDI
A eleição da nova diretoria

Realizou-se sábado ul- ro Guilherme Neitzelleu
timo a eleição da nova o relatörío e prestação
diretoria da Associação de contas do ano de 1948
Atletica Baependi. que foi tambem aprova�
Assumindo a presíden- do.

ela; o sr. Alfredo Krau- Por ultimo ·passou-se a

se, explicou -os fins da- eleição da nova diretoria

quela assembléia, que tí- sendo auspensa a sessão

nha tambem como um por 10 minutos para a

dos pontos principais, a confecção das chapas.
reforma dos estatutos. a Reaberta, foram desig
prestação de contas e nados escrutinadores os

eleição da nova direto snrs. Erico Blosíeld, In
ria, pelo que pedia a nocencio Silva.
aclamação de um sacio Contados os votos,
para presidir a sessão. constatou-se-a seguinte
Por unanimidade foi eleição: para presidente

aclamado o sr.. Seme de honra - Artur Müller'

Mattar, o qual assumín- para presidente - Alfred�
do a presidencia, convi- Krause; vice- presíden
dou o sr. Amandus Colin I te - Ernesto Czerniewicz;
para secretariar os tra- 10 secretario - João Ba
balhos. . tista Klüppel; 2; dito - In-
Passando-se ao primei- go Brasburg; 1. tesourei

ro assunto da convoca- ro - Arnoldo Schultz: 2

ção - roforma dos esta- dito - João Pereira Llma;
tutos - pediu a palavra Conselho WalterDoubra

o sr. Artur Müller que wa, Reinoldo Stein, Ser
expos a improticabilida- gio Thomsen, Artur Brei
de da reforma; em vista thaup, Fritz Moeller. e

da exigeneía de dois ter- o rador o dr. Luiz de

ços dos socios para tal Souza.
fim. pelo que pedia retí- Logo em seguida a no

rado daquela proposta, o va diretoria tomou pos

que foi aceito por una- se sob palmas dos ilSSO-
nimidade de votos. ciados.
Em seguida o tesourei-

.

Locuis Dr. Hercilio Pedro
da Luz Filho

-------------------���---------------

A reunião desta SOCiedade, anunciada pera o

dia 30 do corrente, por um lapso na revisão sair pu

blicado paae o dla 25, motivo porque retificamo-Ia

pare õ dia 30.

Um Caminhão C.hevrolet tipo 1937 com reboque.
Uma Charete com cavallo
Um terreno com 2.5GO mts. quadrados na Vi lia

Nova.
Um Cofre

Olsen Irmãos Limitada.

. Bicicleta n. S. U. .pc.====:S.iiiC*==*0:*===-*.-====-=�
Vende-se uma compls- � .1· ..tamento equipada.

MUDA S
Tratar nesta gerencia. RUTIFERi\S E ORNAMENTAIS

HUOI'slo de f'dla-OS D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakíseíros, Maciel-
n

u U
ras, Jã'õbticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, U

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

�O snr. Agente Postal
Telegráfico pede-nos tor-

Peçam Catalogo Ilustrado

nar publico que termina LEOPOLDO SEIDEL Cor.upá
no fim deste mês o pra-
zo para arevalidação do .*-===*••===.1.111::===-••-===::111*-===.*.

Registo dos aparêlhos de

rádio naquela repartição.

Acaba de estabelecer-se
nesta cidade com escrito
rio de advocacia, sr. dr.
Hercilio Pedro da Luz
Filho.
O novo ceusídtco, que

vem exercer suas ativida
des no foro de Iareguä
é de uma tradicional fe
milia

. ceterlnense, tendo
já exercido sua profissão
na Capital do Estado.

Soc. Hípica JaraJuá

VENDE-SE

Aniversários
Dia 19 aniversariou ..

se .0" sr. João Ronque, re
sidente em Luiz Alves.

- Dia 22 viu peser sua
data netslícla o sr, João
Bruner.

- Dia 23 o sr, Max
Finkbeiner, Helena Gumz
esposa do sr. Waldemar
Gumz e a srte. Ana Bor
ba filha do sr. Antonio
Borba.

- Dia 24 a menina

Amazilda, filha do snr. Al
fonso Nicoluzzi.

- Dia 25 a jovem Ana
fe Mafezzoli, fiCha do sr.

Wilfy Mafezzolli, nosso a

gente em Corupá.
- Hoje rrunscorre �u

aniversario o sr. Daniel
Hamann,

- Amanhã fazem anos

Lídia e Alidia gerneas e

filhas de Alberto Murara

e Mariana Murara
- Dia 30 fez anos a

interessante menina Rosi

Ines, filha do casal Leo

poldo+ Dulcinea Reiner.
Na mesma data o sr.

Luiz Gonzaga Airoso.
- Dia 31 Valdino, filho

de Oarlos Meyer e tambem .___.."...._.......�.

a Xiu��d�:ri�C��:���' do t�"G""""""""'I"""""'�'�Povo" deseja sinceros

pa"l� e o�' �
rabens. : _ :

. .
.

Casamentos: i

CI b 'ltl 't' B d'
Ontem na. sala das au- � • �

u e A e ICO
.

aepen 1 diencias foram realiza- �:Bebldas Boss Ltda,lA Diretoria convida todos os seus associados
dos os seguintes casa �

.

�

em atrazo com. o pagamento de suas menselldades,
mentos: Helmuth Gaedke :����: r

pera pega-las, afim de evitar que sejam eliminados,
com a senhorita Irmgard

.

-
.

do quadro Social de acordo com os estatutos do Clube. Wachholz.
..

Outrosim, torna publico, que a partir desta datar
Osvaldo de. OlIv.eIra

fica expressamente vedado á pessoas que não per-
com a senhoríta Olinda

tence ao quadro social e que residem nesta cidade,
Schrauth.

li frequencla da sede.'
----------

Os interessados deverão providenciar, caso quel
rem, a sua admissão no quadro social, procurando
os snrs secretarias e tesoureiros pare preencherem
çs necessarlas propostas.

Pelo C. A. Baependí

João Batista Klüppel
10 Secretário

Empregada
Procura se uma para

servir em casa de tamí
lia, em Blumenau. Paga
se bem.
Informações na resí

dencia do sr. Artur Mül
ler .

:HENORR�IDAS
E VARIZES

Hemo·Virlus

�tRHEN,TO
",ttlEIROS

'"
.

{--
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.,. ..

((J) Sabão (Marca Registrada)
I

.

�SiRIA NAC"

Virgem Especialida'de ��:�:fi:t
da (llA� WEllIEt llNJD)l(J§1[lliAIL .. ]oIlIDlv-liHe

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


