
ANO XXIX - JARAGUÁ DO 8UL Domingo, 3 de Abril de 1949 Sta, Catarina N.1.535

· O Brasil, que foi o pri .

rnelro país da America do•

ui a ver as vantagens da
"igração dos "desloca
dos de guerra", cujo índi
ce profissional é' bem
maior do que o do imi
grante comum, já agore
está colocado arràs de ou
tros que os estão recebeu
do ne procura do equili
brio econômico que fôra
quebrado pela guerra.
Todavia acreditamos que

a larga visão dos inferes
sados no braço trabalha
dor, compreenda as vanta
gens dos mesmos e pos
sibilidade ao nosso país
tomar a posição de relêvo
que lhe cabe.
E merece a melhor sim

patia o serviço que a Co
missão Mista ßrasll-Orga
nlzaçêo Internacional de
Refugiados está desenvol
vendo de maneira a aten
der prontamente os pedi
dos de chamada de paren
tes e técnicos. Esta Orga
nização, com sede no Rio
de Janeiro, ne Avenida
Presidente Vargas, 446 -
90. andar, e com uma Sub
Delegacia em São Paulo
á Praça da República 64-
9° andar, atende diaria
mente aos tnreressados
das 3 ás 5 da tarde, me
nos aos sábados.
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A Inauguração do Novo Edificio do "INCO" em' Videira Notas &. Noticias
Na Belgica, um esper I VfLm assim dístríbuldas:A benção do Edificio - A churrascada _ Discursos - A to refugiado alemão in- Antonio Carlos Konderventou um filho de Hitler Reis, 15; Antonio Barrospalavra do Sr. Prefeito de Videira _. Outras notas para explorar seus patrí- Lemos, 7; Arnoldo Car-

./
,
cios. neiro de Carvalho, 6; Ar-Dia 6 do corrente, o "Não bastando já os das dependencias da Ca Declarou que Adolf Hi- tur Müller 11; FernandoBanco Indústria e Co- beneficios que o "Inco", sa Paroquial. tler deixava um filho, que Mello, 14; João de Souzamércio de Santa Catari- com'o a maior organiza- Novamente com a pa- agora estava em penu- Cabral, 4; Max Collin, 5:na S/A. inaugurou, em ção financeira do Estado, lavra o Dr. Ricarte de ria e sem meios- de pro- Osvaldo Buleão Viana, 15;Videira, o seu novo edí- está dando a esta zona; Freitas, congratula-se ver a' sua educação. Fez Osvaldo Rodrigues Caficio. Recorda-se que, em não bastando os auxilios com o Sr. Osvaldo Heu correr listas de donatí- bral, 36; Paulo Fontes, 5;Dezembro de 1947, foi que está prestando a sí, gerente do "Inco" em vos e conseguiu 500.000 Ramiro Emerenciano, 1;consumida por um in- indústria e ao comercio Videira, a cujo esforço marcos, quando a policia Ricarte de Freitas, 19; e

cendío a casa de madei- em todo o Estado, atra- e boa vontade se deve pos fim a sua espertesa, \Valdemar Rupp, 16:ra em que funcionava vez da sua modelar en- grande parte da obra Saindo da cadeia, com Alem desses trabalhos,aquela Dependencia. Dias grenagem dirigida com realizada pelo Banco parte do dinheiro que 08 deputados udenistasapos o sinistro, a alta zêlo e Iírmesa; não bas. naquela localidade. arrecadara, comprou u- fizeram 166 discursos deadmínístração do "Inco" tando, enfim, todo esse Faz uso da palavra, em ma pequena rädío-emís- improviso e apresentainiciava os trabalhos pre acervo de contribuições seguida, o Sr. Heusi que sora, que aplicou ram mais de 300 emenparatorío a construção ao progresso economíco agradece a colaboração para a continuação do das aos projetos de leis.do novo predio, cuja de Santa Catarina, o que vem recebendo do rendoso "negocio" com o -X-conclusão ocorreu há Banco "Inco" vai alem, povo daquele Municipio. pseudo filho do chefe na- A Comissão de Preçospoucos dias. consolidando em cimento I Encerrando o almoço, zista. do Rio de Janeiro, con-
Ao ato de inauguração e ferro, atravez de im- fala o Dr. Rodolfo Re- Começou a irradiar a gelou o preço do cafêzi-do novo edificio estive- portantes edificios como naux Bauer que faz uma pelos para remessa de nho em trinta centavos.ram presentes os ônrs. este, que os tem em qua- saudação especial às fundos para o rapaz, dan- Diante dessa medida ao

Dr Rodolfo Renaux sí todas as cidades do senhoras presentes, ao do endereços diversos' que se noticia, os proBauer, dd. Diretor Ge Estado, cimentando assim Senhor Pároco, aos pre- para o envio do dinheiro. prietarios de cate resolrente, Irineu Bornhau- sua união, seu Interesse feitos de Videira 'e Ca- Novamente a policia veram liquidar seus estaseu, Diretor e Hercilio e seu reconhecimento çador e aos funcionarios belga o localisou e des- belecimento, transíorDeeke, Diretor Adjunto, aos centros em que do. "Inco". ta vez mandou-o para o mando-os em bares e 10-alem dos Snrs. José opera. , A noite, em sua resi- campo de concentração cais de venda de refresLuiz Sant'Ana, � gerente "Á Direção do "Inco" dencia, o distinto casal dos refugiados de guer- cos e sanduiches. Com a idade de 76da Agencia de Caçador, e, em particular, à Agen- Osvaldo Heusí e exma. rra. anos, faleceu no dia 29Heinz Hauffe, Chefe do cia de Videira, meus esposa ofereceu aos Di- -X- -X- de Março, as 20 horas,Escritorio de Tangará parabes e votos I sínce- retores presentes e as Em todo o territorio No Rio, ocorreu um aci- nesta cidade o snr. Fritzdelegações de funciona- ros de prosperidades autoridades
_

um jantar nacional começou a vi- d�nte com um tr�m elé- Vogel.rios da Direção Geral, sempre crescentes e que I que contou com 'a pre- gorar no dia 24 do cor- trICO. O trem partíra com O exti�to viera da AleJoaçaba, Caçador e Tan- sejam coroados de exí- senca de membros da reute a portaria da Co- atraso de �ayuna e ao ch� manha amd� moço, tendogarä. _-, to, como até aqui, .�

suas diretoria do "Ineo"; pre- .míssão Ceatralde.Pr.eços .. g!l! em yI�nra d��car!l� s� �sta.��I��ldo logo nes-
A benção do novo e- iniciativas e vastos em- feitos de Videira e Ca- que obrigou a mistura de Ióú correndo cerca tl� te mnnrclplO, come prefes-4jficio, feita pelo Revdo. preendímentos. çador, Padre Ramualdo, trinta-- por censo do trigo cem metros

_

fora :dos trí- soro
.

PãI'(}CO de Videira foi
. "Agradecido pela gen- alern de outras pessoas brasileiro ao trigo estran- lhos, destruindo os mes- PosterIOr"!ente, ex�rceu

realizada ãs 11 horas de tíleza de VOflSO convite gradas do Municipio. geiro. mos como tambem �or- o cargo de Intérprete Jura-
domingo e a mesma es- e de vossa preverbial -X- m_entes causaß(�� pamco, �entado e o de gUllrd�
tiveram presentes as au- atenção, hipoteco minha- No Rio a policia cario- nao havendo VItimas. livros, no que era hebll
toridades e povo daque- solidariedade a essa im-

D E A C ca continua ativa na -X- profissional
le prospero Municipio portante organísação re- •.• .'. campanha de acabár com A emissora de Moscou Era pessoa de destaque
enchendo literalíÍlent� novando, mais uma �ez, o jogo do bicho. Duran qualificou Churchill de na vida social e politica
todas as dependencías os meus protestos de O sr. Al.cide.s Abreu te estes ultimos dias as "provocador de guerra do municipio.
do suntuoso prédio., A-I estima a todos os vossos tev� a gentileza de nos

deligenelas continuaram número um" e disse que Viuvo, deixou os como
pos a benção, usou da Diretores e colaborado-. enviar um exeD?plar da

a perseguir os redutos o mesmo foi convidado descendentes fritzi Deapalavra, em feliz impro- res", coletanea de leIs,. reg�- de jogatina, tendo sido a fazer conferencias nos Vogel Fiedler, casada com
viso, o Sr. Dr. Rodolfo Depois da visita a to- lamentos � portarías VI-

presos mais 35 «bichei- Estados Unidos afim d.e o snr. Max Artur Fiedler,
Renaux Bauer. Referin- das as dependencias do g�ntes baixadas e. orga- ros». A policia com as contrabalançar o mOVI- e Doris Ema Vogel Fie
do-sé ao ato religioso suntuoso edificio, os pre- nízadas .pelo Ser�Iço �e autoridades continuarão mento de protesto.contra dler, casada com o snr.
que acabava de ser rea- sentes foram convidados Economia e Assísteneía trabalhando contra este o Pacto do Ailantico e a Adolfo Leopoldo Fledler.lízado, alndiu a feliz para uma suculenta doÉqual é dire�or. _ jogo que está fora da lei. politica �gresiva dos Es- aquele industrial nesta ci�coincidencia de ser Vi- churrascada, que se rea-I uma .P.ublIcaça_o de tados Umdos. dade e este em Rio do Sul.
deira a terra onde se lizou ao lado da Igreja grande utIlidade, nao so- -X-

-X- O enterramellto foi feito
produz "pão e vinho", Matriz, num amplo gal- mente para os exporta- No ano de 1948, a ban- Toda a lavoura rio- no Cemiterio Municipalj�stamente as substan- pão, onde mais de 200 dores em ge!al, como cada udenista na Assem- grandense, localisada na desta cidade.CI�S escolhidas por Deus pessoas fora.lIl servidas. para os proprlOs �rodu- bleia Legislativa de SaIi- região serrana, novamen- A famil·la enlutada os
para se unir aos homens No transcurso do al- tores, que. nesse livreto ta Catarina, representou te está ameaçada de des- nossos pezame&.
nü milagre da Eucaristia. moço, falou o Dr. Ricar- tem um orIentador segu- 151 traba1hos escritos, truiçào em virtude de ha-Continua tecendo comen- te de Freitas agradecen- 1'0 sobre as vantagens e entre 'projetos- de leis, ver grande nuvem de
tarios sobre o progresso do a churra�cada..Pros- o�rigações perante as requerimentos e indica- gafanhotos.
do "Inco"._ que, em 14 a- seguindo, usou da pala- leIS que regem o assunto. ções. Esta nuvem penetrou
nos de eXls�encia, se em- vra o Sr. Irineu Bor- Gratos pela oferta. As preposições esta- em São Borja, atraves daparelha hOle aos maio- nhausen. S. S. recordou

fronteira da Argantina. Rêde de rodar
res

. . estabelecimentos que há 12 anos assistiu
O chefe de Combatebancarlos �o Pais. a instalação da Agencia aos Acrideos, localizadoEm segUIda, usou da do "Inco" no então dis- Importante Sessão da Camara Munícip�1 em S. Luiz Gonzaga, in-palavra. o. Sr. Ang�lo trito de Perdizes, quan- forma haver presenciadoPon�0!lI, dlgn.o �relelto I do teve ocasião de de- Amanhã deverá reunir- acima das injunções po- na Argentina extensasMUDICIpal �e Vlde�r8, que clarar: " ... para aquí vie- se a hora do costume, a liticas, mantendo, não so- nuvens de gafa.nhotos de Truman assinou a lei

le�' o segu�nte dIscurso: mos trabalhar 'convosco, Camara Municipal, para mente a sua indenpen- varios quilomßtros de ex- aprovada pelo Congresso
.

Na qu�li.dade de rr�- progredir convosco e deliberar sobre dois ve- dencia e verdadeira com- tensão.

I sobre a criação de esta-
feIt? MymClpal. e Vlde�- pr?sperar convosco" e tos do sr. Prefeito. preenção da lei, como -X-

ções de radar para asse-

ra InteIra comIgo, sentI- h?Je, dec�rridos 12 anos, Dois projetos vetados, zelar pelos interesses da Fa1ec�u em BlumenB:u gurar a proteção estraté-
mo nos bast.ant� orgu- ve que nao faltaram à um é o que declara in- coletividade que neles o. sr. Dr. Han.z �app, me- giM dos Estados Unidos,�hosos e. satisfeItos pe- s�a pr0plessa. Faz con- subsistente o decreto' n. depositou sua confiança dICO espemallzado em em conjunção com projé-
�� motivos de.sta. �eu- sideraço:es sobre. o pro- 84, em que o sr. Prefeito elegendo-os para seus doenças. de garganta, ou- to semelhante em estudo
�Iao cordeaI. e sIgn�flca- p!esso d? a!ual Munici- Municipal, pulando por representante�, vido e olhos. O �xtinto na Canadá;
Iva, q_ue assmala a ma�- pIO "de V�delra e do Ban- cima da Camara, faz ces- Amanhã, teremos, as- contava 67 anos.- de Idade. A nOVa lei compreen-
ã�raçao d? -novo predIO co Inco', coI?o fatores s�o. de um proprio Mu- sim, uma sessão de gran- .

derá uma despesa totalIndúAg�nCla -do �anco do engrand�CImento de mClpal a uma emidade interesse, em que se quer Cuidado com elas! de 161 milhões de dólaresSant
strIa e 90mt\rcIO de Santa CatarIna. pãrticular e o outro re- jogar a conciencia con -

e comportará a constru-
ta � �atarIna S.A., nes- Segue-se com a pala- fere-se a cessão de um tra o filhotismo politico Nesta semana, um ma- ção de uma rede terres-

,.�I ta e.
vra o Reverendo Padre edificio para a Associa- dentro da administração. landro conseguiu passar tre de radar a utilização"Inc�'� presente que o R.omualdo que, .de impr_o- ção Rural.

numa casa {;omercial des pela Marinha de certo nu-Videiraa�ab:e:e da� a v�se al';lde à clrcunst�n- Ambos os projetos fo- ta praça uma nota adulte- mero de navios nas est-a-
um do' d�vI.da, Cla mUIto grata de Ja- ram aprovados por una- 8" I t n � U rada de Cr$ 500,00. ções de radar que patru-portan�e�arcos malS Im- mai.s ter o "Inc?" se dis- nimidade pela Camara, e ICIC e ft . U.. Numa nota de 100 cru- lharão.ao largo do lito-
desta Co

de progressO' sOCIado da Igreja, tendo, amanhã veremos a coe-
Vende-se uma comple- z;eiros, o espertalhão subs- ral ocidantal e arien tal

se renov�d�na, �esta fa- !Desmo, pB:ra celebrar a rencia das atitudes dos
tamente equipada,' tituio o numero 1 por um dos Estados Unidos, co-

vida admin' �a t'
e sua m��g';lraçao do.�eu belo snrs. vereadores, que 5. cortado de uma nota mo meio de adverten-

IS ra lva. edIflClo, escolhIdo uma sempre souberam por-se Tratar nesta gerencia. de cinco cruzeiros. cia .

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

Fritz Vogel

protegerá os Es
tados Unidos

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

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

petição do teôr ,seguinte:-PETI lÃO:- Exmo. Snr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do.
Sul.- Diz AXEL GUENTER BOSS, que também
assina Axel Boss, industrial casado, natural da
Alemanha, com permanencia legal no pais, . possui
dor da carteira de identidade modelo 19, n. 3° 192,
expedida pelo gabinete de Florianopolis, Estado de
Santa Catarina, domiciliado e residente em a rua
Presidente Epitácio Pessôa, na cidade de Jaraguá
do Sul, municipio do mesmo nome, Estado de San
ta Catarina, que é a presente para expor e afinal
requerer a V. Excia. o seguinte> 1. que o reque
rente nasceu em Leipzig, Alemanha, aos 14 de
Outubro de 1912, sendo filho legitimo de Jorge
Boss e de Alice Boss (does. ns. 1 2 2);' II- que
veio para o Brasil pelo vapor Landoníer, desem
barcando no porto de Santos, em 7 de Setembro
de 1934 (fls. 4v, do doc. n 1 e doc. 2); III- que
depois de curta estadia, veio residir em Jaraguá

�ideS��, c��!���e��9��� �:::r��a'p��d�a a��rs r;� rt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::li
10 anos ininterúptaments, pois nunca mais voltou TranQ�nrtannra Jara�uaOnQOa patria de origem (does. 1, 2 e 9); IV- que em 4 O U Uu li Oll
de Julho de 1942, casou no cartorio de sua res í
dencía, pelo regímen de comunhão de bens com

Marga Sonnehohl, brasileira, (doc. n. 3) e que des
se consorcio teve um filho, tarnbem brasileiro, de
nome Marilda Valhurga Boss (doc. n.4); V- que é
industrial, tendo meios de subsitencia proprie, co- HORARI S
mo consta do doc. n. 11; VI- que não professa .. JARAGtIÁ DO SUL BLUMENAU

ideo)IOgiaS contrarias ao regime vigente no paistdoo. ii Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas I.i.n. 5 e não teve intendimentos considerados noci- ii Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs.
vos a segurança nacional COm subditos inimigos H il
(doc.n.6)jVII que nunca foi processado por qualquer ii AGEN C I A ,

�:l:crime e tem bôa conduta (does. ns. 7,8 elO) VII- ii· Estrada Itapocü-Hansa - Jaraguá do Sul
::

que não prestou serviço militar em seu pais de � _ ,"""" :;9
origem, pois não existia a obrigatoriedade desse , _ .

serviço em virtude do Tratado de Versalhes; IX
que na epoca da obrigatoriedade não tinha bens de

iiil!!aE!!!!!!i!E!!liEill!i!!!!!ll!III!IllIIElllli!!!!i!l! I ;�!:!E!l_!!iiiEl

qualquer especie e por isso não cumpriu as deter- III Iminações do decreto n. 4. 166 X - que Axel Gun- ,h:-',I' A t e n ç ã o I
Iter Boss e Axel Boss são uma e a mesma pessoa, III _

visto que, no pais de origem, embora registado 1.'1 Reabriu a Oasa de Saúde e Maternidade Icom mais prenomes, apenas se use um; XI- que M
possue capacidade civil. Que, á vista do exposto, I Dr. Kiefer sob a direção do Iii
desejando o suplicante adquirir a necionalidade

I f' A
·

P'
· · III

brasileira. com renuncia de sua nacionalidade atual, Ur rancisco otonlO Icclonl irequer a V. Excíe. que, deferida este, se digne iii • :::

marcar uma audiencia especial, com sltação previa Ia MÉDICO m
do M. Publico, pare ratificação do pedido e prova ßII iii
do alegedc.e-- Dá-se, para efeitos fiscais, o valer m. Formado pela Faculdade de Medicina da III
de Cr$2.000,00. Nestes termos, pede deferimento.- I Universidade de São Paulo. in
Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1949. (a) Axel iii Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de IPIBoss.-Iü-â-â> 10-2-1949. (coladas duas estampinles III Misericordia de São Paulo
federals no valor de Cr$3.80, sendo uma de educa- -

ção e saude, devidamente inutilisadas> Testemu- I� C L I N IC A G E R A L - C I R U R G I À III
nhas.- 1- João Emílio Guilherme Schreiner, brasi- iii Partos. Doenças de Senhoras, Homens. Moléstias internas U
leiro, comerciante nesta cidade. 2- Dr. Waldemire li e externas: Pulmões - Coração « Estômago. Figado ,Rins IIIMazureehen, brasileiro, medico' residente nesta ci- III Doenças nervosas > Sífilis· Doenças venéreas - Doenças da ..

dade. - Reoonhrço verdadeira a firme retro de A- III péle em geral, Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos. I
xel Boss. Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 1949.-

ii" ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. .1Em tes to. (sinal público) da verdade.- (a) Mario
Tavares da Cunha Mello. Tabelião.- (coladas qua- I

GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA li
tro estampilhas no valor de cr$ 4.80, devidamente II
inutilisadas com carimbo do mencionado tabelião 'III- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -lU
e devidam�nte datadas). - E para que chegse ao

...
IE!!IIlIIIIII!;_!l!!!!!!!IiEiE!i!:I_illII!E!..�!!I!!!!_I_II_;.g

conhecimento de todos mandou expedir o presente
edital que será afixado no lugar de costume, as

_

portas do Edificio do Forum, e publicado pelo jor- 11111=================1111-nal local "Correio do Povo". - Dado e passado neg- ... .. ..

ta cidade de Jaraguá' do Sul, aos dezessete dias do tr: ::::.� l la � t
:.�... .. ..,\

mes de Março do ano de mil novecentos e qua- iip ii onnn n arQ Dfl ',:f,�:; I{ :
...
:i·

•••
:irenta e nove.- Eu, Ney Franco, escrivão, o subs· li ii lIUpU U O li

crevi ... (assinado) Ary Perf>ira de Oliveira. - Juiz H ii A..'- A"de Direito da,Comarca. - Está conforme o original, HO.H
PROPRIET BiO !.ii.i i.!:.!do qu� dou fe. - li H Rua Marechal Deodoro, N. 158

Jaraguá do Sul, 17 de Março de 1949.- ii ii li R li _

O Escrivão NEY FRANCO \iS II SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- "II S
ii

,,�'''''=',==,,===,,==,=,===''''==,==,==,==='''=.., li
T

ii "SITO DE LUBRIFICANTES, II Tff v. S. já possue segu�o de acidente pessoal??? i!: II II C��!���IVEt:s��..:S- .:!.::.!•••:! E .

ii Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã ii H !!
ii poderá ser tarde demais"...

.

:�i HO
ii FICAÇÃO CARGA DE

.

N
..

II Preencha o coupon abaixo e peça informações ii ii li BATERIAs EpN����ERTOS DE ii II
ii sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER i]: !l\ )) \�::::::::::::::{!
II (Seguros em Geral) C. Posial,67 - Jarag-uá do Sul. H _

..

_____. _

li Nome por extenso._._ ....... ... _. ..... __ . __ ... _ .. __ ..... _. .. __ .... _ II �������!!!!!!!!!!!!!!!!'!������������
li ii ii CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - 1'!ARIZ B GARGANTA, li
ii Idade. .

Residencia
__ .� . .. ii ii moderna e primorosamente Ißstalada do !l

II Profissão - -- .. -- .. - .. '--.-- - - .. --.--.- -.-"'-- .. -----.-.-.-.-.--·11 iiDR. SAD,ALLA AMIN li
n Cargo.__ ... . .. _ .. _ __ __ . . __ __ _ .. _. ....... ii II CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS H
:: :: li .

BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ. ii
H Ocupdções assessorias:

----.----- -- -- - - �- ii ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii

II ._. ._--.-.-- __ . ._ .. _. ._ .. _._ .. _ , .1111 HORARIO: l�.l:;��::�il;o: marcada: 4 ii\.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti .i!�!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

./
CORREIO DO POVO

EDITAL
t Agradecimento

Profundamente consternados, comu

nicamos a todos nossos parentes, a

migos e conhecidos o falecimento de nossa

querida mãe, sogra e avó,

Vva. Marià Schmidt Pomianoski
ocorrido dia 26 do corrente em Joínvílle..
com a idade de 74 anos, após curta enfer
midade.

Agradecemos a todos que nos presta
ram auxilio e consolo no duro transe e que
acompanharam a falecida a sua ultima mo-

rada. ,

Especialmente agradecemos o Dr. Al
bano Schulz de -Joinville e ao' Rev. Padre
Fidelis Tomelin pelas palavras confortado
ras proferidas.

Jaraguá do Sul, 29 de Março de 1949

Familia Pomianoski

VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS

Jaraguá do Sul á Blumeneu

2

EDITAL
O Doutor Ary Pereira, juiz de Direito da Co

marca de jaraguá do Sul, Estado de Santa Catari

na, Brasil, na forma da Lei, etc.

Faz Saber a todos os que o presente edital de
virem ou dele conhecimento tiverem que, por parte de
ANTON ,ZAHLER lhe foi dirigida a petição do teôr

seguinte: PETIÇÃO Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul. Anton Zahler, indus
trlal, casado, domiciliado e residente a rua Presiden
te Epitácio Pessoa, nesta cidade de Iaraguä do Sul,.
com permanencia legal e definitiva QO pais, regista
do na delegacia de policia local, possuidor da cer

tetra de identidade, modelo 19, n. 24,868, expedida
pelo gabinete de Florianopolis, nesre Estado, queren
do naturallzar-se brasileiro, vem requerer a V. Excla.,
na forma do disposto no art. 12 e seguintes do de
creto-lei n. 389, de 25 de abril pe 1-938, justificarão
para tal fim, na quel provará: 1°) . que o requerente
é de nacionalidade alemã tendo nascido em Lanín

gen, Alemanha, em 29 de Dezembro de 1891 (docs.)
2); 20) -que é filho de Michael Zahler e de Kreszens
Blatter Zahler (does, 1,2 e 3); 3°· que casou em segun
das nupclas em Iaragué do Sul, com dona Selma
Fischer, brasileira, (doc. n. 3), visto sua primeira mu

lher ter falecido (doc. ll. 4); 4° - que exerce a profis
são de lndustrlel, socío e gerente da empresa "Trans

portadora Blumenauense Ltda.", (doc. n. 5), tendo
também imcveis em seu nome individual (doc. n. 6);
5°)-que desde sua vinda para o Brasil, em 1924,
sempre residiu em Iaragué do Sul, sendo a viagem
feita em o vapor Antonio Delfino, desembarcado em

3 de Junho, no Rio de janeiro; residindo assim, mais
de 10 anos no país, pois apenas de Maio a Novem

bro de 1938 esteve na Alemanha pera liquidação de
seus negocios (does. 7 e 1); 6°)-que possue bens e

emprego suficiente para manter-se e a' sua família

(does, 5 e 6);-que tem bom procedimento moral e

civil (doc. 9); 8°-que nunca foi processado por qual
quer crime.(doc. 8 e 10); 9°-que não professa ideo
logias contrárias as instituições vigentes (doc. 11) e

nem manteve entendimentos nocivos a segurança
nacional com subditos ínímlgos doc. 12)10° -Que ao

deixar o pais de origem estava quite com o serviço
militar, não somente porque já tinha passado a ida
de militar, como ainda, pelo Tratado de Versalhes o

mesmo não podia mais ter exercito obrigatorio; 11°
- que satifez as exlgencíes constantes do decreto

lel n. 4166, de 11 de Março de 1942 (doc. 13); Que,
a vlsta do exposto. desejando suplicante adquirir a

nacionalidade brasileira, com renuncia de sua nacio

nalidade aluai, requer a V. Excla. que, deferida esta,
se digne marcar uma audiencia especial, .c?m <:,itaçãô
prévia do Ministério Público, para a ratlflcação do

pedido e prova do alegado, apresentando o rol de

testemunhas. Nestes termos, pede deferimento. Iare
guá do Sul, 22 de janeiro de 1949.-a) Anton Zahler.

(Coladas duas estampilhas federals no valor de cr$.
3.80. sendo urria de edueeçäo e saúde, devidamente

inutilisadas)- Rol das Testemunhas: Waldemar Grub
ba brasileiro, lndustrlal, res. em Iaragué: Walter Ians
se�, brasileiro, Industrlal.. res. em [aragué. - Reco

nheço verdadeira d firma retro Anton Zahler. lera
guá do Sul, 21 de janeiro de 1949.-Em teslo.(sinal
público) da verdade. -a) Guilherme Humberto Emrnen

doerfer.- (coladas estampilhas no valor de cr$.4 80,
devidamente inutilizadas com carimbo do Tabelião

Sr. Mário Tavares da Cunha Mello).- E para que

chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o
presente edital Que serà afixado no lugar d� Costu

me, as portas do Edificio do Forum, e publicado pe
lo jornàl local "Correio do Povo".-Dado e passado
nesta cidade de jaraguá do Sul, aos dezesete dias

do mes de Março do ano de mil novecentos e qua
renta e nove. - Eu Ney Franco, escrivão, o subs

crevi. - (assinado) Ary Pereira Oliveira. - juiz de

Direito dá Comarca". - Està conforme o original, do
que dou fé.

.

jaraguá do Sul, 17 de Março de 194Q

O Escrivão

NEY FRANCO

Carroça. de Molas
(Fácil modificável pa. tróle-ônibus)

Completamente reformada,. extra-forte,
.

prática
pa. carretos rápidos, carga útil 1500 Kg. grande, pa.
2 cavalos (aparelhada tambem pa. t cavalo).

Preço: Cr$ 3500,00 - VENDE:

Alfonso Buhr, Rua Preso Epitácio pessoa 71-99

jaraguá do Sul

�----------------------

Dr. Arquimedes Dantas
•••8••88

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Delegacia Regional do Ministério do Traba
lho, Industria e Oomercío, avisa aos srs. empregadores 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) ,d& IMPOS

Art.14- A paróquia será filiada ao Sinodo TO SINDICAL que deve ser descontado dos em
Evangelico de Santa Catarina e Paraná, a cujas pregados no corrente mês de março, na forma do
determínações, fica sujeita. que dispõem os arts. 582 e 586, '30 da Consolida-Art. 15.- Caso se der uma divisão da paró- ção das Leis do Trabalho.

-

quia e a maioria pretender uma junção a um Avisa, outrossim, que a partir de 2 de maiooutro Sinodo ou outra seita. os bens da paroquia próximo, a Delegacia Regional exercerá rigorosapermanecerão a pertencer á parte restaute que �iscalização, i�cIUldv� no interior do Estado, e osnão se separar do Sinodo Evangélico de Santa Intratores serao punidos com a inulta de dez atéCatarina e Paraná. No caso da dissolução da Pa- dez mil Cr$ 100J),OJ c ruz alro s ('Jit:J.11 Oonsolíróquia, aquele Sinodo tomará conta dos bens dação, art. 598).
existentes e os administrará ate que, n.o .mesmo

'

Florianópolis, março de 1949lugar e sob �esmos estatut�s, se constltUl� uma RAUL PEREIRA CALDASnova Paroquia, a quem entao· os bens serao en
tregues.

Art' 16.- Os presentes estatutos entrarão em
vigor, logo que acharem o apoio do Conselho E
clesiástico da Paróquia e da Diretoria do Sinodo
Evangelíco de Santa Catarina e Paranã, o mesmo
acontecerà 'com emendas e suplementos posterío-Dos Membros res. Para que a Paróquia alcance os direitos de

Art. 10.- Como membros da paróquia serão pessoa jurfd!ca, estes estat�tos serão .regtstrados,aceitos, com o consentimento do Conselho todas as
em coníormídade com a leí,

pessoas, do mesmo sulto, maiores de dezoito anos :
respetivamento chefes de familia, domiciliados n� I DispOSições Transilorias
territorio da paróquia e que por sua assinatura Art. '17.- O primeiro Conselho Eclesiásticoconcordam com estes estatutos e prometem a cum- ! serà composto dos senhores Germano Klemann,

Evangélica . de CorupáEstatutos da. Paróquia
Denominação,

- fundo social, fins e séde da Paróquia
Art. 1.- A Paróquia evangélica de Corupá, prir as obrigações a. todos os membros impostas.substitue e assume o ativo e passivo da comuní- § 1.- Os membros tem direito, as condiçõesdade evangélica alemã, fundada em 5 de Novem- estabelecidas pela assembléia, aos serviços probro de 1819, na então localidade de Hansa-Hum- fiseionais do pastor, freque,ntando os cultos e douboldt, do Municipio de. Joinville, estado de Santa trinas, como tambem ao usofruto dos bens da paCatarina, localidade que atualmente tem o nome róquia, estensivos estes direitos as suas familias,de Corupá, e pertence ao Município e Comarca votar e ser eleito, nos termos destes estatutos,de Jaraguá do Stil, tendo seus primitivos estatu- representar ao Conselho e das decisões deste retos sido aprovados em 16, de Janeiro de 1918, ten- correr á assembléia contra os atos que acharemdo como fundadores, na época da aprovação dos lesivos ao patrimonio da paróquia e do desreípeíEstatutos os senhores R Ortmann. Pastor, Georg to

_

a estes estatutos, ou qualquer outro motivoHermann Amandus Wulff, Carl Klabunde, Albert justificado.Bosse, Alvin Rathunde, Gottlieb Karnbach e Art. 11. -- Os membros não respondem subsi-Franz Melchert. díaríamente pelas obrigações da paróquia.Art. 2.- O fundo social será constituido pe- A blê',los imoveis, moveis, já existentes e que lhe são Das ssem las.
transmitidos pela Comunidade Evangélica Alemã Art. 12.- Anualmente no mês de Janeiro, ha-e o seu tempo de duração será indeterminada. .

verá uma assembléia geral, na qual o ConselhoArt. 3.- Sua sede será na vila de Corupá e Eclesiástico prestará contas detalhadas da suaseus fins cultivar a vida cristã e doutrina evan- gestão no ano anterior, apresentando o balanço egélica, tendo por base a Escritura Sagrada e as dando informações que pelos membros lhe foremconfissões da Reforma Lutherana. formuladas. A assembléia é resolutiva quando ao
convite compareceram ao minimo cincoenta (50)
membros vogais. Sobre a forma de convite. resol-Art. 4.- A Paróquia será administrada por um verá na primeira assembléia o Conselho Eclesíásconselho Eclesiástico composto do pastor e de tíco, Só os membros presentes poderão votar. Assete membros, estes eleitos por seis anos, reele- resoluções serão tomadas por maioria de votos,giveis, podendo concorrer ás eleições todos os sendo a votação secreta. Com igual número de vomembros que estejam inscritos por mais de tres tos resolverá o presidente por meio de sorteio.anos. Propostas dos membros deverão ser apresentadas§ 1.-

'

quinze dias antes da eleição, o Oonse- á Diretoria vinte e um dias antes da reunião.lho Eclesiástico dará publicidade a relação de to- Quando a primeira assembléia não e resolutivados os membros elegiveis para os. cargos. se convocará outra, o mais breve possivel, sem§ 2.- O conselho Eclesiástico elegerá o seu tomar consíderação o número de presentes, cujaspresidente, o secretàrio e o tesoureiro, cujos man- deliberações são irrevogáveis. O pastor ou adatos findam dentro do ano em que terminar o de miaoria da Conselho poderão convocar assemmembro do Conselho. bléías extraordinárias quando tiver de ser dêlíbe-Art. 5.- Ao presidente compete representar rado sobre assuntos de maior importância.a Paroquia em juizo e fora dele, bem como dírí § 1.- Á assembleia compete: a) O relatóriogir·toda a administração. Ao presidente compete anual do presidente; b) Examinar e aprovar astambem presidir as assembéias.· contas do exercicio findo; c) Resolver sobre o§ 1.- Ao secretàrio compete cuidar do ex- orçamento do ano coerente: d) Fixar as contribuipediente e, fazer escritura geral da paróquia, ex ções dos membros' e) Resolver sobre a aquisiçãoclusive o livro caixa.
.

'I
dos bens da paroquia; f) Eleger e nomear um pas-§ 2.- Ao tesoureiro compete fazer as cobran- ,tor, cuja vocação precisa ser sancionada pelo Sí

ças. Escriturar o livro Caixa, ter sob uma guarda nodo Evangelico de Santa Catarina e Paraná eos valores da paroquia e fazer os pagamentos or- fixar o salário do pastor; g) Eleição de deputadosdenados pelo Conselho. O tesoureiro receberá para o Sinodo Evangélico de Santa Catarina e
para o seu trabalho uma índenísação fixada pela Paraná, h) Eleição de dois revisores da Caixa.assembléia da paroquia. §o_ As discussões e resoluções das assem-Art. 6.- O pastor exercerà seu cargo nas bléias e das reuniões da diretoria serão lavradaspredícas, nos atos rituaes, ensino parr a confir- em ata. Das atas deve constar o número dos memmação e como cura de álmas, em conformidade bros presentes com direito ao voto. As atas serãocom as determinações do Sinodo Evangelico de assinadas pelos membros da diretoria.Santa .Oatarína e Paraná. Queixas centra ele de
vem ser dirigidas, primeiro ao Conselho Eclesíàstico da Paróquia, depois à Diretoria do Sínodo
Evangelíco de Santa Catarina e Paranà.

Art. 7.- Ao Conselho Eclesiàstico compete(a� �xecutar as resoluções das assembléías.E permítido ao Conselho dispor de dinheiro, arbitraria
mente em casos urgentes. Remeter aos membros
pobres as contribuições estabelecidas, em partesou totalmente. Para este fim o interessado deve
rá apresentar o seu pedido, b) Preparar e convo
car as assembleias; c) Conservar e cuidar da or
dem interna da Igreja e na comunidade e do en
sino religioso da mocidade; d,) O conselho é au
torisado a estabelecer uma "Ordem" de Vida E
clesias tica".

Art. 8.-,Direito ao voto tem todos os mem
bros, com a idade de mais de vinte e um anos, e

q�e cumpriram os seus deveres para com a paroquia. Perderá o direito de votar e eleger o queestiver em atrazo com suas contribuições maís detres anos.

.

Art. 9.- O inventário da paroquia deve ser
rtgorosaments registrado em livro próprio, devendo-se anotar todas as entradas e saidas. Uma cópia desta relação deve-se' juntar aos autos doConselho Eclesiástico.

Da .Administração.

Disposições Gerais.
Art. 13.- Estes estatutos somente poderão ser

reformados em Assembléia .Geral, especialmente
para esse fim convocada, com quinze dias de an
tecedencia, devendo ser a favor da reforma, no
minimo treís quartos (3/4) dos membros presenteso

Gustavo Lickfeld Rodolfo Zimmermann, Ervino
Krause. Leopoldo' Horsmann e Edgar Liesenberg.

§ 1.- Estes estatutos serão apresentados pa
ra o devido registro, em cartorio, pelo presidente
Germano Klemann, domiciliado e residente neste
distrito.

Corupà, 24 de Março de 1949

Hermann K/emann
Brasileiro lavrador residente em Corupá, casado

, , ,

Gustavo Liekfe/d
_

Brasileiro alfaiate, casado, residente em Corupé

Rodolfo Zimmermann
Brasileiro, lavrador, casado, redidenj;e em Corupà

Ervino Krause
Brasileiro, lavrador, casado, residente em Corupà,

Leopoldo Horstmann
Brasileiro, lavrador, casado, residente em Corupä

EcJgar Liesenberg
,Brasileiro, solteiro, pastor residente em Corupà

Reconheço serem verdadeiras as firmas su

pra de Hermann Klemann, Gustavo Lickfeld, Ro
dolfo Zimmermann, Ervino Krase, Leopoldo Hors
tmann, e Edgar Liesenberg, por te� delas pl�n()
conhecimento, do que dou fé e aSSlDO em publico
e raso.

Corupà, 24 de Março de 1949.

Em taat. da Verdade.
O tabelião. José Pasqualini

r�rtarla U� 11 U� Mar�o U� 1�4�.
, ,

O sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de
Jaràguá do Sul, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas por lei, r-esolve:

De acordo com o art. n. 25 de 22 de dezembro
de 1948, designar o sr. Albino Biagaiski, sem direi
to a receber qualquer remuneração por Parte dos co
fres municipais. a físcalizar no Distrito de Corupá, ofiél cumprimento da Lei e Portarias QUe regulam o
preço a ser pago por grau de gordura do leite.

Comunique-se
WALDEMAR GRUBBA(ass)
Prefeito Municipal

Ministerio �O lrobalfio, In�ústriH, e Comércio
16a. Delegacia Regiol1al

A V I SO

Delegado Regional do Trabalho
___".nr��.. �.

•

Vende-se I
Uma rupia, serra clrcu

lar, furadeira, desempena
deira. lixadeira, esmerial
inclusive transmissões e

Atenção
Na' serraria de Carlos

Ramthum em ltapocusínho,correias.
Tratar com- o ônr, José vende-se tabôas para Ia-

Izldoro Coppi
Jaraguá do Sul, Rua M:a-

zer caixas, como pau san

que, Ba�uassú e Bicuva.rechal D. da Fonseca, 183.

Complêto Sortimento de Fazendas - Armarinhos � Chapéus Roupas Feitas, etc...

CASA TOB IAS IA
QUE OFEREOE ·0. MAIOR SORTIMENTO... I

.

.

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...• A UNIOA QUE NAO TEME OONOURRENCIA ...

-------------À�R-Àm-H-À-D-O-S-PR-E-ÇO-s-B-Àrr--os-I--------��---�.�1�.�.�e�s�I�.�e�I.�I=.�II��I-I-.--I-.-I-G-I-I-.-.-I---e.IIIII••I� 118AI� l�e<>llQ
Rua Marechal Deodoro da Fon!!!eca N. 368 SAN T A C A T A R I .N A...JI DO SUL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Camara Municipal

4

Ata da Reunião Ordinaria de de

Março de 1949

Atenção
Maquinas para picar

carne de procedencia
Alemã, marca "Alercan
dewerk" V. S. encontra
rá na "CASA REAV'.

::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::;:..

fi
Mecanico!!

iiIrene Pedrl, Oficial do
Registro Civil do l° 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 Je se habilitarem para

.._---------

Aos des dias do mes ra Municipal de Porto
de março de mil novecen- Belo; Of. 57/49 recebido
tos quarenta e nóve, pelas do sr. Prefeito; Of, 21/49
sete horas, na sala do Fo- expedido ao Presidente da

rum, no edificio da Pre- Carnara Municipal de
feitura Munlcípal de Iara- Florianopolis; Of. 22/49
guá do Sul, reunidos fos expedido ao sr Prefeito;
vereadores; . Arquimedes Of.' 23/49 expedido ao

Dantas, Augusto ôarrí, Presidenre da Camare
Luiz Maes, Oravíeno Tis- Municipal de Rodeio; aln
sl, Frederico C. A. Vasel, da na hore destinada ao

João Lúcio da Costa, Luiz expedinte foram lldos;
de Souza, e Willy Ger- dois requerimentos recebi
mano Gessner, depois de dos do sr. Prefeito, um

constatado a presença do proléto-Ieí, de autoria do
número legal o preslden- mesmo e diversos pare
re declarou aberta a see- ceres. Em seguida o snr.

são e ordenou a leitura Presidente cedeu a pala
da ata anterior a qual de- vra a quem dela quizesse
pois de lida foi posta em fazer uso, solicitou e ob
discussão e aprovada sem teve-a o vereador Willy
emenda passando a ser Germano Gessner, o qual
assinada pela Mesa, pus- apresentou á Casa, uma

sando-se em seguida, a indicação que defende oe

leitura pelo primeiro ôe- Interesses dos exportado- Edital nO. 2.512, 28-3-1�49
cretário, do Expediente res de 'bananas do distrito Eurico Rolf Germano

que constou de: Um Ofi- de Corupä, em face da Nleblsch e Gentil ôehío
cio expedindo sob n. 20/49 situação angustiosa em 'eher,
e uma circular da Cama- que se acham, por falta Ele brasileiro solteiro
ra Municipal de Rodeio e de fornecimento de vagões come;cié1rio do�iciliado �
outra da Gamara Munici- por perte da Rede Viação residente' ria cidade de

paI de Florianopolis e do P�raná Santa Oetarlna, JoinviJIe, á Avenida Geru
Parecer da Comissão de afim de trensporter s.eus lio Vargas, filho de Fre

Finanças sobre o crédito produtos; para a indice-: derico Niebisch e de EI
especial de Cr$ 280,000,00, ção acima, o autor da frida Niebisch.
pera a Motoniveladora, mesma, pediu urgencia, o Ela brasileira solteira'
cedido a palavra a quem q�. foi aceit�do pe!o ple- profe�s"ora, dom'iciliada �
dela quizesse fazer uso e n?rlo; em discussão, pe- residente neste distrito, em
como ninguem a solicitou díu e obteve a "palavra o Retorcida filha de Vittorio
passou-se á Ordem do vereador João Lucio da Schiochet e de Angelica
Dia, tendo sido posto ern Costa, que em nome da Bezanelle.
discussão o Parecer da bancada udenista solida-
Comissão, de Finanças so- rísou-se com a mesma em E para que chegue ao co

bre o credito especial de ségulda os vereadores nhecimento de todos, mandei
e-s 280.000.00 para a Mo- peesedlstes Luiz Maes e passar o presente edital que

tI��.·�.'�..�.'�..�,•• �..�..(�.'�.',��.' 'b'�toniveladora o qual foi Max Thieme Inr., tambern será publicado pela impren- ���.��;��;��;��;��;��:��:�-8I;��;��;��:�-.;:::;I'

aprovado por unanlmlde- ee solidarisaram, sendo sa e em cartório onde será

\@Tosse,Asma,BronqUite,ROuquidão,eReSfriadOSI-'��'ta�d:aP�e����?edO d�:i� N;3:a�ajsun��������nt� :��x:: !���l:t:deI 5alg��'i;� � TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßft�L[Hß Rf�PIHßIOHIO :.
..

gnou a Ordem do Dia pa- tratar, passou-sé áOrdem pedimento acuse-o para .os t6, U

ra a sessão de quatorze do Dia, que constou de; ints legals '�Encontram alivio imediato com c... uso do �
do corrente que constará discussão do parecer da ;. • @j
de: Aprovação da Reda- Comissão de Legislação IRENE PEORI, oficial ln, C O m p á r a v e 1 '

'

ção final dos prolétos de e Justiça, relativo á . perí- � 'Ç®
Permuta de 547,60' merros çäo de recurso da Agro (@ P -, I d H

-

P I I
@j

��,���:Sje�:.��ar3o �����: ����ri;�i R�������oL!��; @. .. I!I ora ... I!. ngleo I! o I!nll! �
tivo; Cria quadro da Se- todos, foi aprovado und� ®> �
cretaria da Camara Muni nimemente, o parecer da �u��; P���;;A �=:�I�sl:-:'� @) 4) PEITORALMAIS�O�DE(jIDO NO BRASIL�
cij)al� DesdêlProtpria divCer- sCoobmreiSSoãOc're�del'to FiensélpneçCa)'asl' ��LI:O�Ê:AUR:IL�A:A;�'T���A� 2{®®J.®@i®@.l®�@;..®@).@),@i.®@;..®@Ã®@).@@,i@@l.®J:l

sas areas e erras; e e- MENTO o SSE GRA-NOEFLAG1;LO

de a Associação Rural e de Cr$ 45,000,00; foi a-
USE °

ciscussão do Parecer do provado por unanimidade

Recurso da Agro,.lndustrial o parecer relativamente á
Retorcida Ltda. Findo o redação da Resolução que A SIFILIS SE APRESENTA S08

INÚME.RAS FORMAS. TAIS COMO:

que o sr. Presidente de- cria o quadro dos funcio·
REUMATISMO

clarou encerrada a sessão, narios da Camara; apro- ESC R ÓF U L AS

na qual faltaram os ve- vado unanimemente o pa· ES P I N H AS

readoreos: Max_Thieme'Jnr., recer sobre a redação fi· F iST U L A S

Carlos Rutzen e Albrecht nal do prol',eto-Iei que de- Ú'L C E R A S
ECZEMAS

Gumz. clara insubsistente decreto F E R IDA S

(ass) Luiz de Souza, do executivo e dá outras o A R T R o S

João Lúcio da Costa e prov;Jencias a respeito; MAN C H A S

Otaviano Tissi. aprovado por unanimida- "ELIXIR DE NOGUEIRA"
de o parecer sobre a re- I CONHECIDO HÁ 71 ANOS

Ala da Reunião Ordinaria de 14 dação final do projeto-lei VENOE,SE EM TÔOA PARTE,

de Março de 1949 que Céde ,á Associação
,

Aos quatorze dias do Rural um prédio munici·

i�·
..
-
..
·.... ;�:ö'••-::�.·•••.....

::Y.:':''''''''-:::imes de Março do ano de paI; fO,i aprovado por to- : ".,
:

mil novecentos e quarenta, do� o parecer e redaçao :Ge Io :
e nove, pelas sete horas, f�nal do projeto que auto� 'f� • �lna sala do Forum, no e- rtsa a compra de terras ,h :
dificio da Prefeitura Mu� para ampliação do cemi- : � :

nicipal de Jaraguá do Sul, terlo municipal; , por una-: .,
:

reunidos os vereadores: nimidade foi aprovado o lBebldas Boss Llda.i1Luiz' Maes, Max Thieme projeto da permuta de : ., :
Junr. Willy G. Gessner, 547,60 ms2., junto o pare- :�"'''�''''''::'''''''..........:;.''''''''':
'Frederico Gurt A.: Vasel, cer da redação final; foi
Otaviano Tissi, João Lu posto em discussão o pa�
cio da Costa e Luiz de recer da Comissão de Fi�

Souza. Havendo número- nanças, referente ao pro�

legal, foi pelo sr. Presi- jeto�lei que concéde sub

dente declarada aberta a venção de CrS 25.000,00;
sessão, 'ordenando ao sr. á Sociedade Hospitalai e

2°. Secretario que proce- Maternidade São José e

desse á leitura da ata da da outras providencias,
última reunião, o que de- como ninguem quizesse
pois de feito foi submeti- disc�tir sobre o mesmo,

do a discussão e subse- foi submetido á votos,

quente aprovação, o que sendo por todos aprovado.
foi feito sem emenda, pe-, Nada mais havendo á tra·

lo que foi assinada lpela tar, o sr. Presidente, à'esi
Mesa. LQgo após, passou- gnou o dia 21 do corren

se ao expedie-nte que te para á proxima sessão

constO'u de: OI. - Circular e a Ordem do Dia, cons
nO. 1, recebido da Cama� tará da 2a• discussão do

10

L�m�r�ialltua,
casai-Se:

Edital no 2 511, de 23-3-49.
Pedro Contin e

Amabile Piazera
Ele, brasileiro, solteiro,

alfaiate, domiciliado, e

residente em Porto Uni':'
ão, filho de Angelo Con
tin e de Emma Contin.
Ela, brasileira, solteira,

funcionaria pública, do
miciliada e residente
neste distrito, em Retor

cida, filha de Victorio
Piazera e de Edewigen
Bortolini Piazera.

Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas
'

Fiscais .

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRAftlGA"

FOGO - ACIDElfTES -

TRANSPORTES - AUTO
M,OVEIS.

DJE

..João Wiest

RUA EXPBDICIONARIO A.NTONIO CARLOS FEUREIRA, 103

Está equipada (com um rnodernlsstmo aparelha-
mento de solda eietrlca, oxígenío, alumlnlo,

!i Especia�:�i:O:: r��rm,as de j.�;.;
ii
ii automóveis e caminhões. II
ii
li Serviço rápido e garantido. l!
\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

:

II Dr. Renato "W'al'tgp "
ir CIRURGIA G�R�LDE IE��CIALlZADA ii
ii 010 cursos de Aaperfeiçoamento no ii
ii Rio de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
li Consultório e' Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
ii TELEfONE N. 3 ii

!! Jaraguá do Sill - Sino Catarina H

I,·,
,

,

COIfRI CI$P"
QUEDA DOS CA·

InlS E DEMAIS

AtfCÇOfS DO

tDtiftO CABELUDO.

ri����������

I BANCO IIDOSTRII E COMtRCiO DE�. CITADINA s/A.1
I

'

FU!�!�2�!!fe�!r!lr-!'�� 1935 "�
CA.PITAL INTEGRALIZADO CU$ 15.000.000,00

IDEPEIDENCIAS EM: ' RBSBUVAS CR$ 22.343.244,40 '

I Araranguá d S IBlurnenau AGENCIA: Jaraguá OU.
Brusque i1Braço do Norte Rua CeI. Emilio Jourdan, 115 .

�:��1��as End. Telegrafico "INCa"
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos

Chapeco,
'

florianopolis
Gaspar

, Iblrama
Indaial
Ituporanga
jaraguá do Sul
joaçaba

I
L�i:���e

projeto-lei que concede Lages

subvenção d Sociedade �rl�aans
Hospital e Maternidade

I
Piratuba

São José e da outras Porto União

providencias e 1°. discus- Rio de janeiro

São do prol'eto-Iei que a
Rio Negrinho
Rio do Sul

bre ciédito especial de

CrIe
S. francisco' do Sul

45.000,PO. Findo o que,' o S. Joaquim
sr. Presidente, declarou Taió

d
-

I Tijucas
en'cerra a a sessao na qua

I
Tubarão '

faltaram os vereadores: Tangará
Arquimedes Dantas, Car� Urussanga
los Rutzen, Augusto Sarti Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

e Albrecht Gumz.

I
nais, até o máximo de Cr$ 5.000 00.

(ass) Luiz de Souza, João'
'.

ABBA UMA COITA 10 "1 N C O" E l'AGUE COM CHEQUE

�����eOffivia- �����.

I

Faz todas as operaçõe� bancarias no PaÍz, como cobran

ças, descontos; emptC:!stimos, linanciamentos mediante cau

ção de titulas comerciais, passes, etc.,

Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:

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

- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,

juros ,3°io a/a.
- LIMITADA PARA PARTICULARES;

até limite de Cr$ 100.000,00,

juros 4% a/a.,
- LIMITADA ESPECI1\L, até

Cr$ 50000,00, juros 5% a/a
NOTA: na modalidade "Limitada Especial"

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 c -« «'« 5 1/2% a/a.
« «_,« 120 c • « .« « 6% a/a.

Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6% aja.
Deposilos PopUlares, juro's 5% a/a.

«

«

I

«

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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··í:::::::::::::::=::::::::=:::�::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: •••• ::::::::::::::::::::�\
II AUTO JARAGUA s. A. IIH Indústria e Comércio ii

II OFICINA Serviço "FORD" !!ii MECANICA AUTORIZADO::
ii - Rua Marechal Deodoro - J A R A G U Á DO SUL -

ii

ii Posto de Gasolina .., Depósito de Lubrificantes
- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu

ladores e Consêrro de Pneus.
Esta oficina está instalada em condições

pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou
reforma em seu automóvel ou caminhão, bem

10 de Maio _ Acaraí x D. Pedro _ Rua Ma- cerno retificação de motores etc...
h I Todos os serviços são execlJtados comrec a Deodoro

esmero, por competentes profissionais e a pre-Returno i:·.i. b dI' ii

t
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 183

i
ços razoáveis. Tarn ém ispõe de sólda e e-

8 de Maio - D. Pedrox Acaraí - em Corupá ii tri ca e oxigênio. li JARAGUÁ DO SUL - STA. OA'rARINABatis:: de Maio - Baependí x Acaraí - Rua Abdon

��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::# Esecuta-se qualquer--;;;viço de ferramentas22 de Maio - Baependl x D. Pedro - Rua Ab-

b
agrícolas pgra uso de lavouras,

comO::J
don Batista

Machados. Enchadas Foices etc.

Regulaln.nto& I! � � � ii NA FALTA DE v_:;.:;.�;;;;idO.No torneio constam os seguintes regulamenrosc- 7J '"j W ::

nhã
10 - Inscrição de jogadores, até a data de ama- I! g: �' :-;:
2. - É indefinido o número de jogadores que ii�'?" ...ceda clube queira inscrever. :: .. t;? l

.

3. Pederão ser Inserttos logadores durante o !! to � � �torneio.
ii g; Cl = �4.- O [ogador que disputou com os aspirantes ii ...... �

N:! $I) onão pode'rá de forma algurna, tomar parte no jogo i! S c, �principal naquele mesmo dla, ou reciprocamente. ii S' g Allê.-« Os clubes não poderão inscrever [ogado- ii o .. a-tres que residem fora do municipio e flllados em ou- II � � � W iitras congéneres. :: � "%j h:.. 111 ii
. 6 .

...:... Durante a partida em disputa, são permiti- - o",... u
das aperras tres (3) substltulções. � � = (/J II7.- Até agora foram indicados os seguintes ..... g e A liárbitros: 'Julio Ramos, Elias ômeha, João Kllppel' g;.� � iiOscar Meister, Nayn Zarter, José Lopes da Oliveira,

I � � 1:1:Pedro Salves, Caetano Pereira e outros a serem:i '-4

I O O O L III Omencionados.
ii � I N II II8. � T�es ser�o os ju��s de ca�a 'p�rtidlJ, sen�o que ii � � � ii

1::5\)s';r.:\\:rn\���l"B\�·�(���1
o prlnclpel rera o auxilio de dOIS JUizes de linha e ii ..... :- ..... ii DE ORH ��l��.��I\�i�,m�I�'�?"'� I.:' �.�\SI�.�que lerão o mesmo dlrelro de m,andar como_o n. 1 li �

� H ® Adolf Herm Schultze9.-- Os clubes de mando e que deverão pro-

I·
vldencler o árbitro.

.

• • MARCENARIA EM GERAL

�
10,- Si na flnellsslma dois clubes ficaram na ---

--

• •
li d

..

erança, será efetuada nova partida. Havendo novo
Ir

P -4'A'4'SAs4-,@OterecemóveiS"CIMO"detOdOS
os tipo� daempate, teremos a prorrogação de 20 minutos com -- U -- -- -- U �....... --

® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �W!?ara cada temp�. Caso d�i resultar �utro empate OA.LÇADOS �
Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos ®�rao executadas CinCO penalidades maxrmas. T' de MobiliaS, especialmente para escritorio,

�
11'- Si depois da finalissima for realizada ou-'

I R G O ti.. lNSTALAÇÚES CO.MPLETAS DE: • •

rra partida, então a escolha de campo serê feita por
II' @ Dormitorios, Salas de Jantar

sorteio

® Cópas, Escrlt-rri JS, Movei" rusticos e outros. �
12.- ôerà organizada uma "Junta Dlcipllnar", •

� �
composta de tres pessoas as quais deverão verificar

,.{@ MOVEIS A VULSOS COMO:, \SI��d�� s����r��a��n����a�:�t��.o�:�re:�it:�tã�u�� �ã� OS m�I��r�s � mal� �aratos � Ca��il����as fixas e giratorias. �quer compllcaçao, caso surgir alguma irregularida,. )';;:: MeSInhas de c.entro· e para radIO t.1i\\
de Di' . I L' J"I d O ( � E entre mUitos ontros. a �

.

_ rJglr�se alga OIßVI ense eesportos L.J.D), PRODUTOS DA:

� Caixa Registradora marca "RECORD" @
para t,?marem conheciInento de outros regulamentos

llIDld1Ul§tJrlioa de (Cat�ccf]ld({)§
. •

Ata.mada pela ,sua eficie.ncia, !'ub!>titu �
que nao constam nestes de cima. Os aspirantes obe·

((lLdecerão os mesmos regulamentos.
_ a

� Illdo as Oalxas Registradoras de· �

O. Tres Pr.ln.os. ({io§clbl llrmã(Ü)§ §o Ao li Toda a Mer:!d�a.r1� lau;���t;-En,pega-
-- -

�k
CAIXA POSTAL, 11

� � RUA RIO BRACO 964 - TELEFONE 73 @J
Serão disputadas tres taças. A primeira para o RAGUÁ DO sur S Catarina'

I"
. '

.

'�
vencedor do torneio, a segunda para o vice.campeão. J -, .• Jaraguó do Sul Sta. Catarina

••

B a 'terceirlJ para o campeão dos aspirantes. ara#'tdO,"Srrjc"':eJt:zeaC. ,@1!.@@.i®@ßi�@.��@Ã®@ll.@�@lL@

Torneio Triangular

Magres8
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indi.peosayel
o UIO do

V END E.- SE
Um Caminhão Ohevrolet tipo 1937 com reboque
Uma Charete com cavallo
Um terreno com 2.500 mts. quadrados na Villa

Nova.
Um Cofre

Olsen Irmãos Limitada

Os diretores dos ires "grandes" do nosso rnu
nicipio, chegaram ao acordo final, concretizando suas
aspirações, pare brindar os esportistas com um tor
neio a ser disputado entre Acaraí, Baependi e D. Pe
dro de Corupá. As datas para este torneio já foram
marcadas, as quais obedecerão \ a ordem da tabela,
que foi assim constitulda:

Turno--
lO de Abril - Acarai x Baependi - Rua Marechal Deodoro
24 de Abril - Baependi x D. Pedro - em Coru-pà

----
��.__r

_

i!!iSi!!iiiniil!!i!!i_lrdl!EEüIEEIIlEiE'dEiiililEli�!_I!_HiiIiiE

I··· F b (Sezões, Malárias, II"J rl'!JS Impaludismo
__ .., .., Maleitas, Tremedeira ==

ii - CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - I
m "Capsulas Antisesonicas I-

II M inancora" ...

I Em Todas as Boas Farmácias I
I É um produto dos Laboratorios MINANOORA I
II -.Toinville - Sta. Oatarina- IiÉ:!!!!II!!!!i!IIII!!!!E!;EE!iE!I!i_IE:iiI!!i!ii_U"I=i!!lElIi=!

5

Atenção! COLONOS-
-

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.
I á partir de 21 do mês corrente compram
qualquer quantidade de TA N G E R I NAS

I

HOflOßISTEn! Ab 21. dieses monats'kaujen
mir .jedes Quantum Don TAnGERInen

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

IPreffentlUlralM[lUlIIDnCnIPali�eJarazaã �® §lUl�· !:��:t.���;��toePi t.alar
Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a mm medico de Oorupä

8alaucele da BesDeza Orcamenlaria, referente ao mls. de Dezem�ro de 1948 Desobstru:ã�r�:��r�€�:::rr�o�s
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Combustiveil para transporte de pessoal e material

.
Foment.o

. Foment.o da Produção Vegetal

415
Auxilios a Associação Rural

. 4,00 A
.. -

d
23,00 qursiçao e sementes e transporte

Famento da Produção Animal

Aluguel do predio e agua para um servente de

labo{atorio D. D. S. A. (Serviço FederaI)
Compras de Remedles

Serviços Industriais
Indust.rias Fabris e Manufatu

reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento

Serviços Diversos

Zelador do Cemíterio-e-Padrão F

Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço de Utilidade Pública

Administração superior
Gratific. a um engenheiro pj exame e aprovação
de plantas

Construção e Conservação de

Logradouros Públicos

Operarios do serviço de ruas, praças e jardins
Para o serviço de ruas, praças e jardins

136.900,00 Combustivel para o transp. do pessoal e material
.600,00 C -'"

- C
-

dons "ruçao e onservaçao e

Rodovias

Operarios do serviço de estradas e pontes
Para o serviço de estradas e pontes
Combustivel para o transporte do pessoal e material

Serviço de Limpeza Publica

1 Cocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública

.

Iluminação PÚrblica
[Iluminação publica da cidade
I Iluminação publica de Corupá
Iluminação publica de Retorcida

Energia para motores, etc.
ENCARGOS DIVERSOS

Indenizações, Respos i ções e

Rest.it.uições
Restituição de impostos e taxas de exercicios

encerrados
10.508,00 Encargos Transi torios
4.494,00 Para admissão de. estra-nurnerarios

Consto de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno

2 8 Salario-Familiar
1.4 2, o C t

-

d C P Ions ruçao e asas opu ares

Premios de seguros e inden.

por ac ident.e

Seguro contra acidente de trabalho

Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções, Contri b. e Auxilios6.563,20 Departamento das Municipalidades
Oontribuições ao l' A. P. I. e I. A. P. E. T. C.

64 Contribuições a L. B. A.
. 50,00 P. custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93

de 1-4-1942

3 Subvenções concedidas por lei a diversas insti-
.600,00 .-

tuíeões

ADMINI8TRAÇÃO GERAL- LEGISLATIVO
Gamara Municipal

.

Extranumerarios Contratados

Aquisição de moveis utecilios etc.

Material de expediente, livros etc.

Serviço postal, telefonico e telegrafico
Assinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVERNO
Subsidio ao Prefeito

Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis e utensilios
Aquisição de combustivel para automóvel

Custeio de veículos, moveis e utensílios

D�s�. de Transp. do Pref.quando em viag. adminstr.
Diäris do Pref. quando a s�rviço fora do Municipio

" ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão S
Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

Contador - Padrão R
Almoxarife - Padrão I
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão I á

Cr$ 7.200,00
Livros e impressos
D�s�ezas de tr.ansp .de funcionários qf em serviço
Dlärias a funeionârios em viagens a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão H á Cr$ 6.600,00 e 1 idem

Padrão F á Cr$ 5.400,00
Porteiro - Continuo Padrão F .

Serviço de limpesa da Prefeitura e Intendencia

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINAN

CEIRA--ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Tesoureiro - Padrão Q
,

Amanuenses (2) padrão J á Cr$ 7.800,00
Esoriturario - Padrão I
Quebra ao tesoureiro

SERVIÇO DE ARRECADAÇAO
Intendente-exator

Aquisição -íe talonários, livros, etc.

Percentagem para cobrança da Divida Ativa

Serviço de Fiscalização
Percentagem de fiscalisação

Serviço Diversos

Fiscal geral - Padrão M
Fiscal distrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á Cr$ 7.200,00
Quotas de lançamento do imposto sI Industria e

Profissões
Segurança Publica e Assisten

eia Social. Assist.encia Policial

Carcereiro - Padrão F
Serviços Diversos de Seguran
ça Publica

Serviço de inspenção de veiculos

Subvenções Contribuições e

Auxilios

Ao Estado para manutenção do Destacamento

Policial
Ao Asilo Colónia Santa Tereza (Leprosario)

Assist.encia Sooial

Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica

Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

Educação Publica. Administra-"

ção Superior
Aquisição de Moveis e utensilios
Material didático em geral
Reparos de predios escolares

Aluguél de predios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario� Secundario e

Complementar .

Vencimento de professores de escolas isoladas,

sendo os
� �Titulados" Normalistas Padrão

H á Cr$ 550,,00 e Complementaristas Padrão F á

Cr$ 450,00 e' os "Não Ti t.ulados" Padrão D á

Cr$ 350,00.
Gratificação a professores que regem OS cursos

desdobrados sendo os "Ti t.uladoe" á Cr$
150,000. e os "Não Ti t.ulados"á Cr$ 120,00
Idem a professores substitutos ou auxiliares

·Orgãos Culturais
Aquisição de material para a biblioteca

Aquisição da livros para a biblioteca

Aselnatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Inspetor Escolar - padrão N '

Viagens de interesse do serviço
Subvenções, Contribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado para manutenção dos

cursos complementares anexos aos grupos Abdon
Batista desta cidade e Tereza Ramos do edistrito
de Oorupä.
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursa

rá o Liceu Industrial de Santa Catarina,

900,00

2.244,00

;.000;00
500,00

153,00
11.613,50
2.000,00

1.300,00

214,00
360,00

1.224,00

1.200,00

2.400,00
1.385,00

25,50
45,00

3.000,00
700,00
150,00

1.200,00
2.800,00
800,00
50,00

1.800,00

1.500,00
2.700,00

6.563,20

600,00

600,00

3.025,00

24.000,00
6.000,00
60n,00

1.444,10
51.369,10

15.100,00
7.862,00
564,00
991,50
997,90

6.018,00
30,00

17.200,00
2.863,00
181,50
962,09

24.450,00
7.150,00
1.800,00

13.400.0'0
19.450,00
8.600,00
600,00

9.400,00
8.000,00
19.500,00

1:525,30 4.576,30
2.080,00 2.080,00

•

33,00 296,00
1.980,00 3.541,00
1.673,50 5.116,50
760,00 1.995,00
400,00 1.800,00

400,00

450,00
1.050,00

11.700,00

440,00

950,00
40,00

4.830,00

1.862,50

600,00
1.050,00

79.500,00

2.640,00
310,00

100,00
400,00

10.893;00,
500,00

9.660,00

DIVERSOß

Despezas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

1.800,00
200,00

1.800,00
1.200,00

300,00 6.416,30
15.Q20,30
8.995,00
4.838,50

240,00
3.600,00

995,10

150,00
650,00

1.800,00
998,00

240,00 951,00

6.450,00
4.800,00

600,00
800,00

100,00 1.200,00

36.746,30
320,00

103.766,40
24.862,50
5.241,30

14672,20
9.018,50
16.934,00

181.298,70
5<:1.011,50
36.814,70

800,00
200,00

4.800,00
1.200,00

3.078,80
934,00
150,60
739,70

17.033,60
5.584,70
903,60

4.492,20

500,00
õõ.640,00
2960,00

6.000,00
43.640,00
24.080,00

5.321,70
2.498,20

72g,õo
30,50

8.000,00
34290

1.040,00 6.540,00

7.998.50
204,00

4.543,70 -

1.233.493,90
74.186,00
t.280.119,90

1.865,50

537.70
273.873,00

Descriminação do Saldo:
Na Tesouraria 45.469,90
No Banco 1491,10

-----,;..-

47.186,00

EDGAR PIAZERA, Contador

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1948

Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

Dr. Wal�emiro Mazureehen
e.IA DI SaUBI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral raedico - cirurgia de adultos e creanças

_ Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

. Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização
- Raios Intra.vermelhos e aluis.

I 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

CASA REAL

Defronte ao Cine Buhr.

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
EC'ZEMAS,

INFlAM,..CÖES.
COCEIRAS,

FRiEIRAS,

ESPINHAS ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pelo Secretario Municipal.

COLONISAÇAO

CABELOS BRANCOS
Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de prata
Em poucos dlas 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. Combate
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À venda nas farma
cias drogarias e perfumarias do Brasil. Aren
dem�s pelo Reembolso Postal, vidro e-s 25,00,

livre de porre.
Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de janeiro-D.F:
REMETA-NOS O COUPÄO ABAIXO

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

Queiram remeter- me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. livre 'de porre, vidro ... do Oleo Mac Bir

Nome
__ ... . .. __ ... ... .. . .. . .

Rua No.
.

. - .. ---_ ------ _-----_ _ .

Cidade
.. _.

, __ .. ._. . _ .. _. .

Estado
._. . . .. .

CP-1-JSC

um terreno com aréa de 5.190 mts2. sito á Estrada
Itapocú Hansa, neste Municipio, vendido a Lother.
Carlos Ernesto Sonnenhohl. Idem Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôre.

309- Iovlno G. Rosa bras. transf, imp. si um Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do
terreno com arée de 95.800 mtsã, sita á Estrade lt�- Paranà, clima, eguas, e estradas b?as. Preço Cr$pocuzinho, neste Municipio, vendido ao sr. Hílarío 800,00 pol' alqueire._ Para eres maiores, conce�e-sePrestini Idem consideravel desconto. Vende-se tambem a longo506- Gabriel Horongoso-bras, licença para es- preso. Tratar com o proprietario Sr. Chrlstiano [usrabelecer-se com Alfaiataria, á Estrada jaraguazinho, tus em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em Reserva.nesre Municipio. Idem / Ou com Schwartz ne casa do sr. Erico BIosfeld, em507- Erwino Borchardt bras. transf. impã sI um Ieragué do Sul.terreno com aréa de 52.500 mts2. sito á Estrada Ja-
raguà, neste Municipio, vendido a Erich Borchardt.
Idem

308- Rodolfo Fischer-bras. licença para esta
belecer-se com Bar e restaurante a rua Benjamin
Constam.

309 - Horacio Prestlnl-bres. transf. imp. si um
terreno com aréa de 61.015 mres, sito a Estrada Ano
Bom adquirido de Jacó Klein. Idem

510- Luiz Klein-bras. transf. imp. s/ um terre
no com aréa de 1.406 mts2. sito á rua Almirante Bar
roso, adquirido de Marra Koetzler, Idem

Rodolfo ßehnke-bres. transf. imp. s/ um terreno
com aréa de 182.250 rntsã. sito á Estrada Rio Paulo
vendido a Guilherme Köhn. Idem

511- Emllío ôchünkel-bras. transf. imp. SI um
terreno com aréa de- 199.000 mrsã. sito á Estrada
Pedra d'Amolar, adquírldo de Carlos Schünkel.
Idem .

313 - Bernardo Gallzze-bras, transf, imp. sI um
terreno cl arée de 4.250 mts2. sito á Estrada Ano Bom
adquirido de Rodolfo Scheibe!. Idem

314- Rodolfo Schwarz-bras. licença estabele
cer-se com Generos alimenticios e botequim, à Es
trada Isabél. Idem

Gerhad ôell-bres. licença mandar construir uma
casa de madeira, na propriedade de Augusto Seil.
Idem

316- Walter Ierk-bras. licença estabelecer-se
com fazenda a varejo, açougue, fabrica de banha e
linguiça, á Av. Getulio Vargas. Idem

.

317 -- Fritz K. Molkenthln-bras, licença eslabe
Ieees-ee com Fazendas a varejo, a Estrada Isabél.
Idem

318- Olmiro Ferreira dos Santos-Diretor. do
Pavilhão "Arena Circo", Licença para ínstalar Pavi
lhão Touremettee "Arena Circo", no terreno de pro-
priedade do sr. Reinoldo Rau, sito a rua D. PedroU.
Idem

519 Alfredo' Carlos Hannemann-bras. licença
pera exercer e profissão de Construtor de Obras,
neste Municipio. Idem -

.

320 - Joaquim Píezera- bras. licença pera man
dar aumentar o rancho existente nos fundos de s!
casa, sita a rua Padre Franken. Idem

321- Alcestre Gadotrl bras. licença mandar cons
truir uma casa de madeira, em sI propriedade sita a
Estr. Retorcida, neste Munlclplo. Idem

324- Bertoldo Gumz bras. rrensf. de uma bici
cleta adquirido de Adolfo. Dix. Idem

325 � Teodoro José Wolf-bras. licença mandar
construir uma casa em alvenaria de tijolos, tipo bun
galow na propriedade de Generoso Bons Idem

326-- Walter Gosch-bras. transf. imp. si um ter
reno com aréa de 709.000 mtss. sito á Estrada Itapo
cuzinho, adquirido de Pedro e josé Moretti. Idem.

328 - Luiz de Souza-bras. Baixa de um autO-IMovei particular. Idem
328- João Kovari ·bras. transf. imp. 51 uma ca

minhonete adquirido de Rolf Kovari. Idem

Secretaria do Prefeitura Municipal de jaraguádo Sul, em lOde Março de 1949.

EDGAR PIAZERA

- 265- Mauricio Kõhler-bras. licença construir
cerca de arame dm frente do terreno do sr. Artur
Harbs, sito a rua Blumenau. Idem

266- Emilio Schrõeder-bras. licença estabele
cer-se com comercio ambulante de compra e venda
de produtos coloniais.

267 - Lourenço da Silva-bras. transf. imp. si
terreno com aréa de 137.444 mtsâ, sito á Estrada
Morro Jaraguá, neste Munícipio, vendido ao sr. João
Vieira. Idem

.

268 - Guilherme Kamin-bras. licença estabele
cer-se com Moinho de Cereais, a Estrada Ribeirão
Grande. Idem

269- Vitorio Lazzerls-bras. licença estabele-
cer-se como Mercador de Moveis, a Av. Getulio Var
gas. Idem

270- Dejame Barbosa-bras. licença estabelecer
se com Oficina de Concertos de Radios a Av. Ge
tulio Vargas. Idem

271- Domingos Reck junior-bras. licença esta-
belecer-se' com Engenho Central de Aguardente, a
Esrr, Irapocuzlnho. Idem

272- Oswaldo Bloedorn-bras. licença estabele
cer-se com Empreza de Transporte, neste Munici
p10. Idem

273- Leopoldo Wolf-bras. baixa imp. sI Em-
preza de Transporte, por não mals desejar continuar
com a mesma. Idem

274- Schulz Irmãos Ltda.-firma bras. licença
construir sobrado em sua propriedade' a rua Mal.
Floriano Peixoto, nesta cidade. Idem

275 - Guilherme Kohn-bras. transf. imp. si um
terreno com aréa de 10.904 mts2. sito á Estrada Rio
Novo, vendida a Agnez Denk. Idem

276 - Alfredo A. C. Bchulz-bras. transr imp. si
um terreno com aréa de 70.572 mts2. sito á Estrada
Isabel, adquirido de Maria A. Anders. Idem

277- Bruno Mahnke-Presidente da Comunidade
Evangellce-bras. licença mandar aumentar mais um
pavimento ne antiga escola da mesma Comunidade
sita a rua José Bonifacio. Idem

279 -e- - Ricardo Srrelow-bras. licença mandar
construir uma casa em alvenaria de tijolos em sI pro-
priedade sita á estrada em Rio Cerro. Idem

.

280- Eduardo F. Wilhelm-bras. licença mandar
construir uma cerca de arame, em frente 51 proprledade a rua Benjamin Constante. Idem

284- Alexandre Witaxik-bras. transf imp. si umterreno com aréa de 165.322 mtsã, sita á Estrada
Bomplantd, vendido a Bernhar Beiger. Idem

285- Artur Schmttd-bras. transt, írrp. sI imp.uma casa e terreno sito a rua Hercílío Luz em Co
rupá. Idem

286- Walcemer Hoch-bras. licença mandar
construir uma casa de madeira, em sI propriedadesita a Estrada São João, Idem

_
287- Hermes Rück-bras. licença estabelecer-se

com Barbearia, a Av. Getalio Vdrgas, em Corupa.Idem
288- Agenor Carvalho-bras. licença mandar fa-

zer .pintura externa em côr amarela em 51 predio sito a rua Vidal Ramos. Idem
289- Clement Fuchs-bras. licença para mandarfazer pequenos reparos na parede externa de frente

de sI propriedade de Christ H. Fuchs, sito a rIJa pu�
que de Caxias. Idem

290- Joaquim Parray-bras. transf. dos imp. de
uma bicicleta. vendido/ a Ingwald Lipinski. Idem

292- João R. F. Loss·bras. licença mandar
construir uma cêrca de sarrafos, em fren!e de 51 propriedade sita a rua Exp. Antonio Carlos Ferreira.
Idem

293- Hugo Hanssen-bras. licença mandar cons-
truir uma casa em alvenaria de tijolos, tipo bunga-

Dr.'Alvaro Batalha _ --E-BIß" ....
low, em 51 propriedade sita a rua Quintino Bocaiu-

.J) .lVI 'VU'va. Idem

f n f t f
·294- Herbert Enke-bras. licença estabelecer-se CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS, - raqUela eruoso e SIO omenlo fSICO _..com uma Lavanderia, á rua· Preso Epifacio Pessôa. CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS,Idem

DOENÇAS DA PÉLE. (ASTISIA RO HOMEM E RA MULHER)295- Tecelagem Escorpião-firma bras. licença
M A qu�m solicitar, será enviado pelo correio ii

para estabelecer-se com Fabrica de Tecidos de AI- - Eletricidade édica -
interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

godão, a rua Cél. Procopio Gomes. Idem
.

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio296- Expresso Jaraguaense firma bras. licença Raios Ultra Violetas e Infra Vérmelho «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento CliniCO e Diétlco.para estabelecer-e� com uma Empreza de Transpor-te. Idem
- R A lOS X -

-

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas297- Antonio Lopes-bras. licença para estabe- Diretor Médico do· Hospital "São José' dirigindo-se a F. S. NEVES.lecer-se com Mercador de Caldo de Cana. Idem ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA Caixa Postal, 2398 _ Rio de Janeiro _ Brasilum te���� ��t�r�ré;��P{�.�����:2. �r:'on�. ��::�:� ;;;;;;;;;;�g;;;;;;;;�;g;;;;;;;;;m;;;;;;;;g;gg;;g;;;;g;;g;;;;;;:;g;;;;;;;;g;;;;;;;�mmmmgg;;;;;;;;
L'-";It!).<.._._.....(!�I�.-..�_....�"'-Q�......g�-..M�ltapocuzinho, neste Municipio, aGarlos Cecatti.I ----------Idem .

299- Hilario Ropelato-bras. licen'Ça- para estabelecer se com Alfaiataria á Estrada Retorcida. Idem
300- Severino Schiochet-bras transt. imp. s/um terreno com aréa de 189.000mts2. sito á EstradaItapocuzinho, neste Municipio, vendido á AntonioLeoni. Idem
301- Severino Schiochet-bras. transf. imp. sIum terreno com aréa de 189.000 mts2. sito á EstradaItapocuzinho, neste Municipio, a Luiz Leoni. Idem302- Aleixo Spezia-bras. transf, imp. sI umter�eno com aréa de 1.200.mts2. sito á Estrada Jara�ua, neste Municipio, vendido a Guilherme Tomazelh. Idem
395- Guilherme Tomazelli-bra.s. trasf. imp. si

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd- Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vomitos,
Pes a d e los, In dis g e.s t õ e S,
Colicas do Fígado.

Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomago, Mdo
Halito, Retenção de Bilis.
,
-

Vende-se em tod. -parte.

CASA DAS TINTAS
Clínica de OI�os, Ouui�os, naril, fiafuantn
Dr. Arftlinio Tavares

Pofessor Catedratica de Biologia do IGstíttuto de Educação de florianó,olis
Ex·Chefe cios serviços cllnlcos e clrurglcos do especialidade noHospital de Caridade de FJorlan6polls, -

Assistente do professor David Sonson; no Rio de Janeiro.
Ex·lnterno por, concurso, do Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL.
EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL,

FLORINO PEIXOTO, 54-58
(SOBRADO ono WAGNER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casàs, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal; Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

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

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ba.ependi e Acarai. Este jogo dará inlclo : ao magno

Torneio 'Trial1gular
Dia 10 no Estádió dos RlJbros

r�!��!'�!:���3��l
.1

Telefone N' 39 - C. 1705101, 19
II

JARAGUÀ DO SUL

Diretor: ARTUR MOLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Grafica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal [)eodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39 Santa Catarina

ANO XXIX JARAGUA DO SUL - Domingo, 3 de Abril de 1949 - SANTA CATARINA N0.l.535 ASSINATURA ANUAL
e-s 35,00

Locais . g�ruS;:.res,·residente em ResenHa �o jogO entre S. Cristovõo '. Com�in8do
- Dia 9 faz anos o sr.

AChd_:�S�!E�:::ta o lar
Gustavo Leewen. Municioul �e JoraDud, realisodo �iu �1, ouiato-feiro

do snr, Alfonso Nicoluzzi Casamentos Campo -- C. A Baependí
e de sua. digna consorte Ontem' na sala das eu-

Renda - 4.177-100
Da. Inez com o nascímen- díencías foram realizados Preliminar - D. Pedro 2x I

to de uma linda garota, os seguintes casamentos:
S Cristovão X

.
Com_binado

.

ocorrido dla 30 que, junto Hugo Köhn com a se- V�ncedor �. Cristovão 5 X 2

cO_!l1 os seus 6 demals ir- nhorita Anita Maria 'Berta JUIZ - Julio Ramos Soe. Grafiea Avenida LIda. Oangica, tem à venda na

meos, irão fazer a alegria Klekhõfel: Walter Adolfo S. Cristovão - Ramiro; Torbis e Nelson; Olavo, Ge-

de seus queridos pais. Julio Jah� com Alvira Er- raldo e Souza (Pelado) Paulinho, Pedro, (Wilton) Av. Getulio Vargas, 350 Casa Real

- Tambem o lar do snr. na Méirtha eggert· Alfredo João Menta, Lino, (Nestor) e Magalhães.
--

J�ão' Fortunato Veloso d.a Duwe com Rosa' Helena Combinado - Ati (Silvéira) Zeca e Mahnke; Baloqui-

SIlva e de sua companheí- Lidia Prlebe. nho, Munga e Henrique (Elidio); Amando, Etí, Tião, rii:w.;����

r� Da. ,!elena veloeo da Heinz Behnke com a gen-
Filhinho e Euclides. IV· t

·

L
.

·

SIlva f�1 encalanado. com til senhorita Elvira Clara 1 ° Tempo 2x2 I O r Io azza r I·S

0. nascimento de 2 lindos Iunck,
Final - S. Cristovão 5x2

.

pimpolhos, que na pia ba- Goals de Peulíno aos 12 e 18 minutos. Tião de pe- . Loja e

EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a:

tismaI receberão o nome nalry e Amando aos 25 e 33 minutos. 'I AveD. Getalio Vargas, 79 Raa Domingos da Rova S.ID
de Antonio e José. Cartões N<;> segundo Tempo :- Geraldo aos 20 minutos e J A R A G U A DOS U L -1- S A:N T A C A T à B IR A

Wllron aos 25 e 37 mtnuros.

-

_

AlVIVBRS1RIOS para Confirma('ão Irregularidades _ Magalhães aos 27 minutos foi

ex-;
:

. .
.

Ontem fez anos o sr. na Soco Graflee Avenida pulso de campo, por ter diversas vezes revidado
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Artur Kanzler.
centra o árbitro. Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Hoje fazem anos dona No proxlmo numere;> dar�mos o co�entário_completo Moveis Estofados Tapetes Divans. IMaria -da Costa Emmen- V d
sobre o Jogo S Orlstovão e Comblnado, neo pOdila-1

_

' ,

doerfer e a senhorita en e-se do fazer o mesmo hoje, por falta de espaço.
Colchoes e Êstrados para Camas, Etc.

Waltrudes C�sta, filha do Uma casa de material,
Executa-se serviços de estofamentos em:

Isr, Manoel F. da Costa. sita a Rua CeI. Procopio
• f.�. rrollos, onibus, automovels etc.

.

dO!::::St���:Wro::�� G. de Oliveira. Clube Atlético Baependí i�!�����

esposa do Síl t
Tratar com a A D' torl ld t d

.

d I
sr, 1 ves re

V C S.
Ire orla canvi a o os os seus assecre os _"--_ .... ,

.....--

Strazalkowski e o sr.
va. urt íeverr em atrazo com o pagamento de suas mensalidades,'

Severino Sc:hiochet. pera paga-Ias, afim de evitar que selem eliminados,

Dia 5 passa a data na-
' do quadro Social de acordo com os estatutos do

talicia do sr, Lourenço�� Clube.

Gressinger, comerciante Lure seus males e poupe seu Outroslm, torna publico, que a partir desta data

nesta praça e destacado bom dinheiro comprando na fica expressamente vedado à pessoas que não per-

membro do diretório da F'ARMA'CIA NOVA
tence ao q.uadro social e que residem nesta cidade.

UDN. a frequencla da sede.

Na mesma data aníver- de BOBERTO II HORST Os interessados deverão providenciar, caso quei-

saría-se a exma. senhora
.

ram, a sua admissão no quadro social, procurando

Irene Luz Dantas, esposa a que dispõe de maior sortimel!- os snrs. secretarios e tesoureiros pera preencherem

do dr. Arquimedes Dan- to na p�aça e oferece .seus arti- as neceesarlae propostas.

tas, advogado nesta Co- gos a preços vantajososc Pelo C. A. ßeependí

marca. Rua Mal. Deodoro. 30 - Jaragua João Bati t m" 1

D· 6'
.

a 1.S a uppe
- la amversarla-se a��_,�

senhora Ana Bona, espo- _

to Secretário

sa do sr. HiJario Bona.
_ ......... _.a

_

No dia 8 vê passar FRACOS E ANS:MICOS I ••==::::::1.111:==:::111.11:=•••1-===••
====-.

sua data natalicia a exma Tomem I

�-
.

�senhora Concessa Carva- VINHO CREOSOTADO
- MUDA 5

lho, digna consorte do •. S I L V E I R A ••

dr. Artur Urano de Oar- Impregado com IIitGlln: RU T I F B R A S E O R N A II B N TA I S

valho, agente fiscal do TOlles �imposto de consumo em D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

Blumenau,
Resfriado, -

ras, Jaboticabeiras, etc.
- Roseiras, Dahlias,

Ainda na mesma data Bronquites

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

_�fazem anos o sr. Miguel E.crofulos.

Schwartz, alfaiate nesta Convalescenças
Pe('am Catalogo Ilustrado

cidade e a menina Nair VINHO CREOSOTADO I LEOPOLDO SEIDEL Corupá
Soares, 'filha do sr. Euge tUM GIERADOR DE SAÚDE.

.i••=�.IE=====-.P:===�·.I-====•••====::::::I•

Para Doces

e Bolos

GERIENTE

PanUDo Pedri

Usem pratos de papelão. Bacalhau da Noruega
São pratícos e higienicos V. S. encontrará na Casa

Encontram-se na Real

A"lntegridade
mordi doI Jeu:l.
criadoro/ deve-ie :++

O repuhrçat: da. marca !,�! \.
que é o garonlia q()J 1:�;'

"flpddlPl MEDEIROS

............................................................
I

�

(()) §a1hlälo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
Ola CKA� WEIlEt KN]J))[J§1[IKAl = JOllJl1lrHlie(fJl�v-:

I_�::':·:,=�A:�=�=�;:. •

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

CASADOS SOLTEIROSE
Este é o prelio de hoje no estâdio do C. A. Baependí, Casados e Solteiros que jogam futebol e que estão filiados nos

Clubes Acarai e Baependí. - As equipes formarão assim: - Casados .. Arno; Levinos e Lutindo; Clécio Ademar
,

(Henrique)

e Nunes, Justino (Lourenço) Amando Mahnke Clovis e Cilo - Solteiros - Silveira; Albano e Otacilio, Baloquinho, Tomsen e

Tyrone (Mario) Bona, Eti, Maba, "Hraada e Prada - Inicio do' jogo 16,00 horas - Entrada Cr$ 5,00 e 3,00

Provavelmente haverá preliminar entre Casados e Solteiros, isso si o Tempo Permitir

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


