
anos

DUAS DATAS SIGNIFICATI
No dia t O de Maio, o "Correio do Povo" completará 30 anos de existência e o Snr.

de atividade� gráficas.
Por esse motivo, foi organisadb um programa de comemorações constante de uma

uma visita ao tumalo de 'Venancio da Silva Porto, co-fun,dador deste jornal e um almoço de
colaborad.res deste jornal e os da Tipografia Avenida, da qual o. Snr. Reiner é sócio fundador
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CAIXA POSTAL, 19 - Adrninistração. Rba Marechal Deodoro da Fonsêoa, 136 __ o Fundado em 1919 - TELEPONE N. 39

8
·

t I d t· I' pois que tão logo expire

egls ro n us na ge�:��i�ãoest������, �:��.
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L Cumpra-me levar ao co- Comercio e da Azrlcul-A sessão da Camara combate úma casa para ssembléía egíslatíva nhecimento de todos os eM
..
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'" '" das as firmas faltosas e

corrente 01 agita a, eo- com suas 'posses. cipais. nicipio, que deverão pro-mo já havíamos previs- Damos a seguir os pa- Houve violação destes
curar ne Azenele de Es- por conseguinte infratoras..
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t dí 't' ? N- , e '" dos aludidos deoréros, fi-to, pois Iam e a er-se reeeres as
.

omrssoes res· ISpOSI IVos . ao. rettete, sediada na Pre-os vetos do snr. Prefeito de Legislação e Justíça Pelo contrário, o projéto feitura Municipal, os Ques cendo a mercê dos men- Dia 6. seguiu para Flo-.
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'
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.

clonados Ministérios to- .
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aos proje os eis que a amara no proj o er man a respei ar a ei nonarios competentes. on- rian po IS, on e OI p r-I • -
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M á t marem as provldenclas tí d t b lhos da
anu avam . a cessao o e anu açao o ecre o orgamca. as,. es a de deverão declarar as icipar os ra ahospital de Corupà sem do snr. Prefeito. Câmara não compete di- informações relativas ao que a lei requer. Assembleia Legislativaconcorrencia pública -e «O senhor Prefeito zer da c?mpeten�ia _da ano de 1948, referentes ao Cordialmente. Estadual, o nosso esti-o que cedia a «Casa do Municipal, houve por bem Asaembléía Legislatíva movimento de suas fabri- mado Diretor Sr. ArturLavrador» ã Associação vetar o projeto de lei �m resolver o caso, pois ces, atafones, alambiques, ARMANDO TARANTO Müller, deputado eleitoRural, alem da ta, dís- que declara ínsubsís- 18S0. ela o Iará com

acer-, serrarias, alfaiatarias, be- Agente M. da Esrettstlca pelo União Democratica. cussão do projeto que tente o decreto n. 84 dá to SI o recurso lã ehe- neflarnenro de arroz, mar- Nacional.autorísa a construção de outras providencias. gar.
.

'

cenaria, ferraria, padaria, S. S. por certo contí-casas de madeira - em Em oficio n. 72/49, de Ao
. de�al� <? ßenho� sorveteria, olaria, açou- nuará exercendo o seuruas secundáriar desta 19 do corrente, funda- PrefeI�o mfrl�glU -,a L�I gue etc durante aquele Locais mandato com o mesmo

-

cidade e de Corupá. menta o seu ato decla- Organíoa, pois esta diZ ano:
'

brilho e devotamentoPosto em discussão o rando em primeiro logar, no seu art. 74: CO�.ETE Convém frizar que as Jubileu Aureo com que, ate hoje, se ví-véto do
....J!rimeiro dos que o mesmo projéto é AO

. PREF�ITO:. Item referidas informações são. n�a desincul!lbi�do daprojétqs IBIS, q1l6·10I:� �ftW.ioA()S iDteFes� XXU-.:- •.pf.9VW6IlCJar,- � 'pr�lidêrS' -

sob abSotúló .,Nf>.� (lIa. 21--' ><4& Março, mlS8ã.o quea maíerta doaprilvàdos por uaantmí- publicos, por arrendar o b�e os bens �o M�nICl" sigilo desta Repmtição, e .proxlmo. p!lssado cele- povo do nosso muníoí-dade de votos. pois pela Hospital de Oorupä. pIO e sua alienação e
em cumprimento doe de- b�ou o J��Ileu aureo de pio lhe confiou.�flrva9ão até votara o Esta alegação não pro- permuta, da conformidade crétos-lel -Iederale 4081 e vIda. rt;liglOsa o Rev�-lider da bancada pesse- oede. O prop.Io decreto com.a LeI;

. 4736, incorrendo em multa ren�lssll�O Irmão Mav!10 ------�---dista snr. Vereador Ar- n. 84, cede á terceiros Dlz�ndo a mesma Lei
que varla de duzentos cru- Ohrístovão �. D: Pro I.n- Bacalhau da Noruegaquímedes Dantas, este um proprio Municipal e OrganIc!1' ';10_ seu art. 62.: zeiros até vinte mil cru cial da Pr<?VInCIa Marls- V. S. enoontraré na Casapediu a palavra para te- é de perguntar-se, por� Das atrlb�lç.oes da ca- zeiros, para os que dei- ta do B�a�ll <2entral. Real

cer constderações em que será- contrario aos mara MumCIp�l: xarem dentro deste mês As. Iellcítações que a
_

torno do assunto, pedin- interesses publicos ce� �?mpete ã Camara Mu· de fornecer as devidas C0!DIssão Pt:0-Ginaslo S.do ·a aprovação do véto, der-se o mesmo edificio mCIpal com a sanção do informa ões LUI2" o JubIlar respou- res (UBC) em nossa ci·isto é, m?dilicação do por concorrencia publi- Prefeito, fazer Leis, alte- ApeloÇ ta�bem para os deu o segui�e .telegrama: da�e, o snr. João Batistavoto anterIor. ca, de acordo com a lei, ra-Ias� REVOGA-LAS e senhores industriais ue PenhoradISSlm? agra- Kluppe!.
.

O. snr. Vereado� João media!lte contrato, para espeCialmente: ., t-' d posse dos�i- deço votos felICIdades Ao nosso amigo, sin-LUCIO da CostafOl o ora- moralIdade dos serviços � - Autorisar a aquisi- !�se���eti:narios e que ensejo minhas bodas de ceros parabens.dor seguinte, o qual fa- publicos e �esalvando e çao,
.

arrecadam�nto, ainda não os devolveram o�ro peço Deus a�en- Noivado
lou por mais de meia fixando responsabili- CESSÃO de bens lmo- '

çoe todos membros llus. �
.

hora �ombatendo o véto, dade? veis do Municipio; tre Comissão Ginasio e .

t..om � s.enhoflta Am�-secundado pelo snr. Ve- Decididame.nte o de- Isso demonstra clara- generoso cooperadores lia C�sslldls Stueber, �Ireador Willy Gessner. creto e o projéto visam mente que o Prefeito não dio municipal, alegando benemerito empretlndi- leta f!lha do casal �IOIsSubmetido a votos, foi o a mesma cousa: ceder á pode ceder bens imoveis destinar parte do refe- mento respeitosas sauda- Amalia �tueber, resldenvéto rejeitad9, ficando terceiros {) proprio Mn- do Municipio á terceiros, rido prédio,' à infltala-
ções. Irmão Ghristovão. tes em Sao Bento do Sul,aprovado o projeto.. O nicipal do Hospital, dife- sem aprovação da Câ- ções provisórias e perio-._ . . . �ontratou. casame!1to omesmo' �e

.

de-q. com o renciando àpenas, em mara, incorrendo o mes- dicas de diversos servi- URlao B�asllelra de. Compositores !ovem .Max Gert WlIhelm,segundo véto. qu� o decreto n. 84, mo no art. 75 da Lei Or- ços publicc;>s Estadoais e FOI ilutorlzadame!.l_le I�dustrlal nesta praça e.Foi aprovado em la. transfere irregularmente ganica que diz: São cri- Federais, que, em' coo- nom�a�o agente da Un.lao fll�o do casal Max·ElsadIscussão, embora com- e o projéto lei, aprova- mes de responsabilidade peração com o M:unici. BraSileIra de Composlto- Wllhelm.�atido pelo, PSD o pro- do por unanimidade, da do Prefeito! pio, atendem anualmenteléto de lei que autorisa Câmara, manda obser- t _ que atentarem con- ás diferentes necessi ..

a constr�ção de casas var a concorrencia pu- tra as Constituições Fe- dades publicas.
.

Missa em Açã.o de Graçasde madeira em ruas de blica o contrato com deral e Estadoal e, cspe- p edifici? em apr?çomenos importância. clau�ulas que fixem res- clalmenta, contra: a) a Lei fOI constrUIdo espeCIal- Francisco Köhler e familia, tem o pra-Não_ podemos atinar p.()nsabilidade e, afinal, Organica dOàM��icipios; mente como «CASA DO
zer de convidar seus. parentes amigos e co-

• com. o combate a e�sa (lue se cumpram os ar- A Câmara MUnICipal tem LAVRADOR».
. "

s
'

.medida, leva�o a "efeIto tigos 1 t3 e. 162 da Lei poderes não sómente pa- A' lavoura do munici- n�eCldos para .assIstIrem a anta MIssa, nopelo PSD, pOlS ela vem Orgânica. .

ra fazer Leis, como para pio é justamente a par- .dIa 26 <;le AbrIl as 7 .horas,- na Matriz dert;solver a falta de ha- C) segundo motivoain· altera-las e revoga-las, cela que necessita de Jaragua do Sul, em VIrtude de suas bo-. bltações e mesmo daI da é mais fragil, pois sendo ainda privativa da mais atenção e assisten- das de prata.as classes menos afortu·· declara que o art.76 da Câm�ra dispôr. sôb�e cia para :poder desen- Peio comparecimento desde já agrade-
nadas.o ensejo de cons,· Lei Organica dã unica- cessa0 de bens ImoveiS. volver-se, e, sendo a

cem
.·truir o 4}redio proprio. mente á Ass�mbléia Le- Nisso não hã duvidas, Associação Rural o or-

.Os proprios governos gislativa o direito de anu- a Lei não podia ser mais gão destinado de ainda Itapocusinho, 5 ãe Abril de 1949�ederal e estadual estão lar atos Municipais. clara. Dai somos pela prestar' relevantes serviIncrementando a cons- Vejamos o que diz o aprovação do projéto.lei ços neste sentido, nadatr'!çiÍo d�. casas pre-fa- dispositivo: e rejeição do vé.to do mais justo que desde jábrlcadas, que. são de Compete a Assembléia sr. Prefeito Municipal. sejam lhe reservado. madeira. Em JaragÍiâ{Legislativa, por iniciativa Sala das Sessões 28 predio necessario para Aviso da Delegacia de Higienecombat�-se quem ·ll,ão .propria, ou medianta recarso:la de Março de 1949" o seu desenvolvimento. _
tem uma centena de con quallluer cidadlo, anular Jeis, (ass) Will, Dermano Gassner �,�m.?s portanto pelatO& para construir, rele- resoluções e qqaisquer

_ Relator rç�Içao d<? véto do se-gando-o a vive,r eterna- atos municipàis: Joio Lucio da Costb nhor Prefelto.e a a.pro-mente sePl caß(I. propria. 1 - Quando contrariem dis- vação do ProJeto-LeI.i�a Uma meia. qqeziade positivos das CODstitlliçOes Fe- No segundo projéto Sala' das Sessões, 28
c adãos qu� 'Vlvem . de i'al e Estadoall. votado, o parecer foi o�arriga cheia, 'pouco se 2 _ Quando contrariem as seguinte: de março de 1949.

��p��dn40 com as ne- leis Federais e Estadoa1s! «O senhor Prefeito Mu (tlss) Wuty Germano Dessner
.

SSI a es dos menos 3 - Qaal'do ofenderem dlrel- nicipal, no oficio 73/49 R I t�ICtOS. Assim' já. se com- tos. de outros munlcip1os! véta o projeto lei desta.
Joio LeUCaIOodra" Costa

a e� a cóns�ção do São unicamente nes- Câmara, que céde â As-hospItal, como aInda se tes tres casos que a sociação Rural um pré-

C-AMARA M'bI N I C I P A L

AV I SO
Rejeitados os vetos do snr, Prefeito, interessantes debates. As

casas de madeirá.

lJ'rancisco Köhler e Família.

Por meio deste, comunica-se ao publico, quea partir das 9 horas do dia 11 (Segunda-Feira),haverá va.cinação gratuita contra a VARIOLA.
Os interessados em se imunizar- contra esta

doença, deverão comparecer 'ao Grupo Escolar
ABDON BATISTA, onde receberão a vacina AN
TI�VARIOLICA.

Delegacia Municipal de Higiene de Jaraguádo Sul, 8 de abril de 1949.

Max TMeme Junior
Dr. Waldemiro Mazurechem
DELEGADO DE HIGIENE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rr�f�itura Muni�i�al de Jara�uá d� �ul· ;;:�l�::���:'���:'���;!�:j�j�:r�J�:�i:f r=�Tràn��rtã�ora=='=jara�lla�'��e�'='l
REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DO.s mund�3f�m�i���I(��i_bras. transf. imp. s/ um ter-II VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS II

169- Alex Kühn-bras. licença mandar construir reno com eree de 7.500 mts2. sito a Estrada Iaregué, ii J' d S 1 â BI !.i.·galpão pera oficina de ferraria em si propriedade st- neste�Municipio, ao sr. Wilhelm Lüchfeld. Idem ii aragua o u umenau
ii

ta a rua Exp. Cabo Harry Hadlich, bem como, ali- 335- Manoel Pedrí-bres. transf. imp. si um ter- ii HORARIS ii

nhamento pera poder iniciar a construção. Como re- reno com area de 30.000 mts2. sito a Estrada Ribei- ii
JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU

ii

quer. rão Grande do Norte, neste Municipio, a Adgar H li
198- João ôchogor-bras. transf, imp. bicicleta, Ramthum. Idem ii Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas ii

vendida a Cerilo Dulpré, Idem . 336 - Alfredo. Grahl-bras. transf. lmp. si um ii Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. ii

19J- Francisco Luy-bres. licença estabelecer- terreno com area de 60.000 mts2. slro a Estrada Rio ii AGEN OI A II
.

f:e�om uma Serraria, a estrada '"'Qibeirão Oacllda. �o Cerro, neste municipio, ao sr, Tugend SUnert. I! Estrada Itapooü-Hansa _ Jaraguá do Sul i-l
em ii . ::

100- Walter Hertel-bras. transf. lrnp. sobre ter- 337 - Jacob Murara-bras. Licença estabelecer-se \:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-P
reno com aréa de 365 rntsã, sito á Av. Getulio Var- com Engenho de Açúcar, á Estrada Ribeirão Cava- _\'_'-

_

gas, doado a Walter Carlos Hertel. Idem lo, neste Municipío. Idem

I·IlEIIi!!!!!2!!!IiiI!I' ItII 1 ...__
201- Silvino Srhlnghen-bras, transf. lrnp. ter- 338- Alberto Raduenz-bras. Transf. imp. 51 um

. I

IIreno com aréa de 2.100 mts2. sito á Estrada Iaragué, terreno com erea de 284.295 rnrsâ. sito a Estrada Ri.O iii A t
-

I
nesre Municipio, vendido a Reinaldo Ulrich. Idem Cerre, neste Municipio, ao sr. Afonso Gunther. Idem IR

e n ç a o.
�02- Luiz Dom-bras transr. imp. terreno com 339- Transportadora Iereguense-flrma

braS'1
•

.

aréa de 140.000 mts2. slro a Estrada Itapocuzinho, requer: atestado sobre a c.onveniencia
de estender sI Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade

vendido a Rudi Hornburg. Idem linha de transporte de passageiros de Estrada lrapo- D K' f b di
-

d
203- Terencio Moretrí-bras. transf. imp. terre- cú Hansa a Estrada ltapocuzinho. Idem

r. ie er so a ireçao o I
no com aréa de 64.500 mrss. sito à estrada Poço d' 340 - Victor Bachmann-bras, Licença mandar DF.. rancl'scu Antonl·o PI·CCI·onl· IAnta, vendido a Claudio Moretti. Idem consrrutr um rancho de madeira, nOS fundos de s] _

aréa �:r����go���2�ti-���S. álr���:��:pi>���en� c: casa

:!ti_.a J�fit�. �i:rr���O�i���:�!ti�ença . man.dar
Ia- Im' MÉDICO

.

vendido a JOSé Moretri. Idem zer uma reforma interna em s{ casa, tais como pín-
205- Leopoldo Podl-bras. Iransf. lmp. Engenho tura, instalação lanitaria. Idem I-

Formado pela Faculdade de Medicina da

de Açucar sito a Estr. Francisco de Paula, adquirido 342- Maria Longo-bras. Alvará de Heblte-se Llnlversldede de São Paulo.

de Jacob Fodi. Idem pera uma parte. de porão de sI casa sita a rua Mal.

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

206-. Eduardo Mann bras. transí, imp. sobre bio Deodoro. Idem Misericordia de São Paulo

cicleta, vendida a José Rocha. Idem
.

343·- Maria Longo-bras. Licença m�ndar co�;s- I C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A
-

207- Paulo dos Santos-bras. trensf. lmp. tere- truír uma casa de madelra em sua propriedade stte .. .'

no com area de 237 mts2. sito á esrr, Irapocuzlnho, nos fundos da mesma a rua Mal. Deodoro da Fon- iii Partos .• Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas

vendldo a Bruno Müller' Idem . Id
.

.e externas; Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins
•. seca. em

.
. 1_.. Doenças nervosas - Sífilis - Doenças veaereas - Doenças da

208- Guilherme Schumann-bras. transf. lmp, 344- Harrwíg Schroeder-bras. Trensf, imp. s- III péle em geral, Alergia (asma etc.), Tratamentos modernos.
terreno com aréa de 249.700 rnrsã, sito á estrada Ga- uma serraria, adquirida de Afonso Ristow, sito a Es- II' .'

,
.

ribaldi, vendido a Luiz Schumann. Idem rrada Rio do Cerro. Idem . I ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.

,�09:_ João Batista Rudolfo-bra·s. transf. ímp. 3�5- Paulina .Wacholz-.bras. Heblte-se pera s/ GUARAMIRIM :_:: SANTA CATARINA.
sobre automovel particular, vendido a Waldemiro casa sue a rua Felipe ôchmldr. Idem ISchmitz. Idem' 346- Erich �i�lke-�ras. Heblre-se para s/ c.asa I ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

- 212 - Werno Enke bras. rrensí, sobre esrabele- ISdita a rua Expedíclonarlo Cabo Harry Hadlich. IgliEBHlal!r-l!!lllE!!!EE!_II_IlEi1lPsSU· ,_ .

cimento comercial, vendido a Adalberto Müller. Idem em .

213- Artur Risch-bras. licença mandar execu- 177- Henrique Fugel-bras. requer licença cons·I---------------------
rar pintura Interna em si casa sita a rua Mal. Deo truír "Qulosuq" destinado d venda de frutas ao Ia

doro da Fonseca. Idem do da ponte "Abdon Batiste" nesie cidade em pro-
215- Gustavo Rodolfo Becker-bras. alvará Je priedade de Frederico Vogel, abandonada pelo mes

hablte-se por ter terminado a construção de sua ca- mo e entregue a Prefeitura pelos impostos que se

sa, sita a rua Benjamin Constant. Idem achava lançado, conforme declarações de si filho

216- Erich !v1eier-bras. licença mandar cons- Rudolfo Vogte!, mediante termo de compromisso. Co-
truir. casa de madeira em si propriedade, sita a es- mo requer.
trada Jarag'uá Esquerdo. Idem 349- Erwino Hass�bras. transf. imp. de um ter

116- Maria Longo-bras. Habite-se para s/ ca- reno com aréa de 156.500 mts2. sito á estrada Rio

sa sila a rua Mal. Deodoro, Fundos, nesta cidade. da Luz, vendido ao sr. Helmuth Gutz. Idem

Como requer
.

360- Carlos Hornburg-bras. transf. imp. si um

165- Paulo Bochor-bras. Alvará de Habite-se terreno com aréa de 97773 mts2. sito á Estrada' Rib.

para si casa sita é1 rua Rio Branco, nesta cidade. Macuco Grande, vendido ao Sr. Albrecht Gutz, Idem
Idem 3ó1� Domingos Furlani-bras. transf. imp. sI um

168 - F. Frederico Möller-alemão Habite-se por um terreno com aréa de 180.828 mts2. sUo á Estrada

ter terminado ã construção de si casa, sita a rua Rib. Cacilda, vendido a Felipe Maurissens. Idem
.

Benjamin Constant. Idem 352- Industria e Comercio W. Weege S. SAir-

171- Walter Becker-bras. Alvarà de habite-se ma bras. transf. imp. sI terreno com'aréa de 900 mts2.

para sI casa sita a rua Benjamin Constant. Idem sito á Estrada Barra do Rio do Cerro, vendido ii' ��-���'_"""'<!J'�

��.172- Silvia Marquardt Frutuoso-bras. Alvará Erwino Erdmann. Idem .

.'

-

de Habite se para alugar õ quartos de s/ casa, sita . 353- Henrique Bortolini-bras. transf. imp. s/ um
_ fr!lquez1nerun'sl 'e fsunttmento frslten-a rua Preso Epitacio Pessôa. Idem um terreno com aréa de 244000 mts2. sito á Estrada U U U U

174- Alvino Eichtäed-bras Alvará de habite-se Itapocuzinho, vendido a Angelo F.rancisco Bonamini

afim de ocupar s/ casa sita a rua Quintino Bocaiu- e Nicolau Bolemini. Idem

va, nesta cidade. Idem 354 - Prima Leoni-bras. transf imp. sI um ter-

210- Maria Kogus-bras. Alvar6 de Habite·se reno com aréa de 791.000 mts2. sito á Estrada Itapo
para alugar s/ casa, sita a rua Mal. Deodoro da cuzinho, vendido a Alberto Stenger. Idem

Fonseca. Idem 355- Alfredo C. G. Behling-bras. transf. imp.·
214- Edmundo Fischer-bras' Alvará de habite- terreno com aréa de 36.562 mts2. sito á estr. Itapo

se para· ocupar si casa, sita a rua· Abdon Batista .. cuzinho, vendido a Erwino Behling. Idem

Idem 346- Benediio Pelense-bras. licença estabele-
218- Leopoldo Seidel-bras. Licença recons- cer-se com um Engenho de Açucar à estrada Ilha

fruir represa afim movimentar engenho, visto estar da Figueira. Idem .

danificada a construção da la. Indeferido a vista de 357- João Ponstein -bras. trallsf . imp. dê um

seu requ'erimento do dia 8/x/48 e consequente assi- terreno com aréa de 28.125 mts2. $1to á estrada Ja., -::-__

natura do termo de compromisso em 26/11/1948. raguá, vendida o José Scheuer. Idem

263- Artur e Olga Risch-bras. Alvará de habi- 358- Hilberto Raduenz bras. transf. imp. 51 um

te-se para alugar sI casa sita a rua Mal. Deodoro da terreno com aréa d� 124.500 mts2. sito á Estrada Ri-

Fonseca. 'Como requer beirão Alma, vendido a 'Reinoldo Persch� Idem

264':"'" Faustino Rubini..:bras. Alvarà de Habite-se 359- José Facciolla-bras. fransf. imp. de um

para alugar sI casa, sita a rua Mal. Deodoro da caminhão de· carga, vendido a Otavio Albino da Sil-

Fonseca. Idem' va. Idem
322- Ignacio Leutprecht-bras. Visturia, Fiscali- 360'- Wilhelm Lückfeld-bras. licença construir

zação e Habite-se para s/ casa, sita a rua Mal. Deo- uma casa de madeira. Idem
doro da Fonseca. Idem

323 - Alvino Roch·bras. Alvarà de Habite-se Secretaria do Prefeitura Municipal de Jaraguá
para s/ casa tita a rua Mal. Deodoro da Fonseca, do Sul, em 10 de Março de 1949.
nesta clpade. Ide.m

321- Transportadora de Madeiras Limitada
firma bras. Baixa dos impostos a que estavd -sujeito
nessa Prefeitura. Idem

330- Georg Buhr-bras. requer: O pagamento
sobre 97 quilos de asfalto, na importancia de
Cr'. 485,00, fornecimento feito, pelo acima referido,
até a data de 12 de Março de t94g, do contrario su

jeito a 12% - lJoze porcento - a partir daquela da
ta. Como requer. Junte procuração provando ser pro
curador da firma.

331- Afonso Risto'w-bras. transf. imp. sI dois
carros e uma bicicleta, vendido ao sr. Hartwig
Schroeder.. Como requer.

332- Afons<"" Ristow-bras. trasf. imp. sI um ter�

reno com aréa de 7.750 mts2. sito a Estrada Ribei
rão Aurora, neste Municipio, vendido ao sr. Hartwig

�!""!!"�!""!!"!""!!"!""!!"!"""!'!!!!""!!"!!!!'!!!!!"""!'!!!!""!!"!"""!'!!!!"""!'!!!!""!!"!""!!"!"""!'!!!!"""!'!!!!"""!'!!!!"""!'!!!� ;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;�:;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;�; ;�;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;ii ii�i!�!!!ir: ;;��;;ii;;;i
ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS � NARIZ E GARGANTA, ii
ii moderna e primorosamente instalada do II
UOB. SADA.LLA A�\lIN1!
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li
li ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da- tarde - Hora marcada: 4 ii
n ·o.-nv.-Ile - ii
�

- � . _D

EDGAR PIAZERA
Pelo Secretario Municipal.

-

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA MINANeORA
Vermitugo� suave e...de -pronto ."

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

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos f' a sua própria!
Evitará muitas dóenças e poupará dinheiro em

lemedios

Compre: hoje mesmo uma LO.BRIGUEIRA
MIIAICOR! para o SE'U tilhinho.

E um produto jas Laboratorios Minancora
- OINVILLE

(ASTISIA 10 ROMEM E� lU MULHER)
A quem solicitar, será enviado pelo correio a

.

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«A8TISIA SEXUAL» - Tratamento CIÚlicO e Dlético.

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas
dirigindo-se a F: S. NEVES.

Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

�;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;:;;�;;;;;;;;;;�;�;;g�;;;;;;;;;;�:;�;::;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;�,;:;;;;�;;;;;;
Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

, ,

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS' DA PÉLE

- Eletricidade Médica-.
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galyanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Médi�o do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

E:3----�----------------

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Rua Marechal D�odoro da Fonseca, 343
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o Diabo Vermelho dará combate ao Leão no estádio da Rua Marechal DeodoroAcarai e 8aependí, o Fla-Flu de JaraglJá, iniciarão hoje o Torneio Triangular

Entusiasmo e nada mais

lou neste goal, uma vez que já
vimos Ati fazendo defezas
maijores e mais dificies.

Pacto com o azar

Afinal Vitoria
Poucos minutos restavam

quando o apltador Julio Ramos
deu por encerrado o maior jo
go do ano de 1949. P�ofissionels amadores e esststenres,todo's deixaram o Estedlo do
Baependí setísfeítíss.mos com
o grande choque pebollsrlco
que acabavam de presen.ciar.Vitoria indiscutivelmente Justa
e merecida a do São Cristo-,

,vão. Si venceu, e .,eorque tem
superioridade em classe, tecnl
ca e fisica. Os nossos durante
os 90 minutos de movimenta
díssímo jogo, foram adversari�sa altura, disto todos poderão
ficar certos caros leitores. Pit-
ra que os nossos apresentas
sem um futebol melhor era pre
ciso ter ao menos tres ou qua
tro ensaios 'a mais. Vencedores
e Vencidos todos àbendonaram
o estadinho do Baependí con

fraternizando-se, e a torcida le
vando consigo uma lembrança
deste jogo entre, os primeiros
cariocas e o Combinado do
Municlpío de Iaragué,

Disciplina
O cotejo transcorreu num

clima de dlsclpline noravel. Não
fôra as reclamações de Maga
lhães, até certo momento tole
radas pelo juiz, não terlamos
restrições d fazer. A embaixada
doe cariocas deixou Iereguä,levando orlma impressão de
nossa cidade e

. de nosso publico. E para; nos, os compo
nentes da. delegação do São
Cristovão foi um pessoal bon
doso, disciplinado e camarada.
Renda - A1'bitragem --

PreliiJ�inar
Foi absoluto e record de

renda no futeból de Iereguä,CrS 4.117,00 (quatro mil cenroWilton - 4a2 e dezesete cruzelros). Esta foiAos 25 minutos o São a importancia que passou peCristovão conquistou seu quar- las bllheterias do Estadlo doto tenro e por intermedio de Clube Atle!ico Baepen�í. JulioWilton, um jovem que ja ter- Ramos arbitrou a porfia, .desrenceu ao America e que mui tacando-se com altos e baixos,to promete. Paulinho cobrou
-

S.�. falhou em poucos. lances,um escantelc e Wilton bem co- apitando b�� os demais.. .locado recebeu a pelota e de A prehmmar qu� fOI dls
caDeça, enviou-a no fundo das putada entre os asplra�tes doredes guarnecidas por Ali. D. Pedro II de

.
Corupa e o�do Clube Atletlco Baependl,eve como vencedor os rapazes do D. Pedro e pela aperI Aos 30 minutos foram fei- tada contagem de 2X1. Caeta-Jas duas substituições,

I

destas no Pereira foi juiz. Temos auma veio tarde. Silveira, dizer que o referido elementoque pouco apareceu deveria tem pouco conhecimento ementrar antes. pois muita gente materia de filteból, o que depedia que Ati fosse trocado monsrrou claramente. Nunes foipor Silveira. Talvez seria dife- expulso quando não merecia.rente o resultado final da pe- O
/

leia, mös... Nestor ent:ou em onduta dos Jogadoreslugar de Lino, sendo que a- . Ramiro- Sobre Ramiro te-quele estava contudido. mos a dizer que é um gran-de arqueiro. Fez defezas eleWilton consolidou o triunfo trizantes, sensacionais e em-\Ã ilton o meia direità que polga!ltes. E um "gato." no ardeixou otimdS impressões, cons-I co. SI não fos.se RamIro taltruiu a vitoria dos fígueirinhas. vez agora �erlamos um re�lllFoi autor do quinto e ultimo _

tado bem dlfer�nte. Com ISSOtenlo sãocristovense MS 67 o grande arqueIrQ recebeu demitutos. Com uma rapidez ex. present� uma bola dada pelotraordinarla, Wilton virou e a- sr. /�arI.o Tav!lres ..tirou, sem que Silveira pudes- .
I orbiS- MUltO firme. prinse fazer qualquer esforço de. clpa�me!lte nos .rechassos. Fezdefeza. Estava assegurada a m�rcaçao preCIsa sobre Euvitoria dos cariocas, que daí elIdes, não dando mesmo fol

por diante não fizeram mc1is ga para que o extrema me-
d . Ihor aparecesse.goals quan o amda o tenta-

.elsoD- Não· st It _

vam e eve a a u
.

ra de seu companheiro. NaHenr.Ramos deixa o gramado primeira estapa Amando pordiversas vezes passou porNelson.
Olavo- Esforçou-se bastan-'

te, agradando em cheio. Revelou qualidades apreciaveis:Geraldo Blllau- Este foi o
maior jogador em campo. Situação soberba.e maiuscula,
um crack profissional que re
vela alta classe pelo seu con-

(Continua na Pagina 4)

o [Off!io do POOO 001 [lporl!l
No segundo ternpo, ou se

ja dOS 25 minutos, o Combina
do fazia boas investidas. mas
seus jogadores nada consegui
ram. O controle entre os locais
parecia que estava destroçadodaí por diante, notando-se o
cansaço e a infelicidade entre
os rapazes leregueeases. Um
pacto com o azar, de fato. Mas
assim mesmo o Combinado lu
rou até o fim, conseguindoainda alguns dos melhores
ataques.

Direção: de EGON EHMKE

o São Cristovão do Rio de Janeiro confirmou o seu.

Favoritismo vencendo o Combinado Municipal, pela
Contage111r de 5X2

Venceu o clube carioca, que esteve sempre bem armado e triunfou comcategoria - 2X2 no periodo complementar - O placard dos catetes foi construido na segunda fase - Ramiro e Geraldo impressionaram -Renda - Arbitragem - Preliminar
Ao transpormo. os portõesdo Bsrédto do C. A. Baependí,onde seria realteedo o match

tnterestaduel, entre o clube dó
São Cristovão de Futebol e
Regatas e o Combinado do
Municipio de Jaraguá, jà as
suas dependencias, bastante a
canhadas para um logo da na
rureza que ali se iria "reallser,estavam todas tomadas. Muita

., gente, como formiga, ali esta
va presente O maior numere
de espectadores já visto em Precisamente as 16 horascampos de Iaragué. foram, vi- entraram em campo as equipesram e gostaram do maior co- e com a seguinte formação.relo do ano. Cotejo onde vimos São Cristovão - Ramiro;profissionais e amadores que Torbis e Nelson; Olavo, Gesabem praticar o bom futeból. raldo Bulau e Souza (Pelado);Um futebol verdadeiramente Paulinho, Pedro (Wilton), Joãoclasslco e que nunca foi pre- Menta, Lino (Nestor) e Magasencledo em nossa cidade. lhães,
; Impressíonadoe com a al- Combinado - Ati (Silvei-ta classe, tecnica e física que ra), Zeca e Mahnke; Baloqulo São Cristovão nos demons- nho, Munga e Henrique (Elldío);rrou, o publico esportivo del- Amando, Eti, Tião, Filhinho exou o Esradlo da roa Abdon Euclides. -

Batista s,.atisfeitíssimo, com o A assistencia não poudejogo que então haylarn ace- conter-se, estava anclosa parebado de assistir. E uma gran- que fosse dado o inicio da pede honra pare nós desportistas, leía, mas antes que isso acondizer que Jaralluá já foi visita- tecesse, houve brilhante saudado por um clube do Rio de ção em homenagem aos 22Janeiro Este clube não é outro, lozedores, que em poucos mldo que o Sfio Cristovão de nuros estariam se degladiandoFutebol e Regatas. Pessoal numa luta que iria ser fatal, ebondoso, dísctpltnedo e cama- que mesmo veio a ser. O sr.radas, estas são palavras que Dr. Priamo do Amaral proferiuos jogadores e diretores do S. a saudação, sendo muito aplauCristovão, bem merecem. Ven- dido pela assistencia e iogado.ceu o clube carioca que esteve res. Momentos depOis foi oferbem armado e triunfou com tada aos jogadOJ'es cariocas'categoria. O São Cristovão uma linda corb�lha de flores,veio, viu e venceu, dando uma por duas senhoritas da socieverdadeira demostração do dade local Cinco minutos após,bel esporte e
. que todo bom o sr. Prefeito Municipal deu o

M' n 1
desportista jaraguaense deverá pontapé inicial. A "big" assis- Aos 25 �nutos, rena tyguardar �onsigo, como eterna tencia que por completo lotou. Marcando - 2alrecordação, para lembrar-se o estadio da Rua Abdon Batis-I Aos 25 minutos do pri.sempre, do que foi o jogo ena ta estitva calma e serena, fican- meiro half· time os componen
tre os prim�iros cariocas que do bastante monotona, quando tes do Combinado criardm alpara aqui vieram, afim de en- a chuva que caiu sobre a cidll- ma nova e com furor lança
frentar a Seleção Municipal. de, naquele momento, felizmen- ram-se ao ataque, Tião carre-

De Ramiro a Magalhães, te se foi para longe. A chuva gando a esLra. é seguro por
todos compreenderam-se per- passou um "sabão" no grama- Torbis e Nelson Julio Ramosfeitam�nte, ostentando um fisi- do, o qual os primeiros raios marcou a penaliaade, a qual o
co matusculo. Mesmo atuando solares vieram a secar logo. O mesmo Tião �xecutou, consic�m 10. ele_!!Jentos apenas, o jogo já estava no seu terceiro gnando um belo tento. Até en
Sao Crlstovao conseguiu i.m. -I minuto de luta quando o mes- tão. a diferença na contagem
por-se duma maneira insolis- mo cria enorme QlCJvimenlo. era de um ponto apenas.
mavel, ao Combinado, deri'otando-o brilhantemente. Os 10- Jogo Equilibrado Sensacional III 2a2cais apresentaram uma equipe As primeiras escaramuças . Os rapazes locais lutaram
pouco homogenea, �ão send� foram de-- franco equilibrio. como um leão ferido, querendo
como esperavamos, ISSO natu- Ambos os conjuntos com seus buscar o embate. A assistencia
ralmente aconteceu devido a atacantes tramando boas joga delira com o maior entusiasmo
falta de treino, uma vez que os das, forçavam, as duas metas. e foi ilí que o jogo atingiu seurapa�es realisaram um unico UI!l� distinta fase de iogo e- grau maximo. 33 minutos trans
ensaiO. Nossos players amado- qUihbrado presenciamos no de- corriam, quando Tião recolheure� boicotearam se !Dutuamente, correr dos 10 minutos da pri- em boas condições entregando
pOlS a nossa seleçao se com· Jhelra etapa. A ofenciva do a Euclides, oponteiró esquerdo
pll4tha de jogadores de tr�s Combinado um tanto desarti- deu para Amando, que numa
clubes, dando motivo a que a culada e com a retaguaraa dos jogada notavel, iguala o mar
a contagem não se elevasse cariocas bastante atenta, fez cador.para o Combinado. Tião, o que não se verificasse qualquerco.mandante da efenciva local alteração.fOI um elemento que demasiadamente prendeu a bola aosP�s, com isso desconrrolanclo,oao s6 a ala direita como todoataque. Isso no segundo tempoAmando, elemento de 'grand�realc�'\. apresentou jogadas esplendldas na etapa inicial, d�.

Os sossoe com certos pes
ses, bem controlados criam en
tuslasmo e vão até a retaguarda adversaria, onde sempre fo
ram paralizados querendo, en
trar com bola e tudo, 'foi jus
tamente isso que não se deu.
Tião com seus driblings des
necesearlos, nada de utíl rnals
produziu. Chega a vez dos vi
sltanres, com seus dianteiros
forçando a meta de AU. Embo
ra com grande diferença de
classe e -tecnlca o São Cristo
vão suou a camisa pera quesalsse vitorioso. No Rio o clu
be que ora nos vlsítou.fol o 6°.
colocado, do ultimo campeo
nato. Para os cariocas, não é
lá um grande time, mas sim
pare nós o foi O Combinado
foi um adversarlo a altura e si
o São Cristovão venceu, é
porque tem elementos que es
tão bem treinados, jogadores
que correm, suam a camisa, e
fazem força e por isso duran
te muitos minutos causaram
alvoroço a torcida Ieragueense.

saparecendo por completo du
rante os 45 minutos finais. A
mando, sl muito, recebeu cinco
passes de seus companheiros,
no segundo periodo. Não sa
bemos si Tião estranhou com
o ponteiro direito, apenas fa
zendo logedes pela ala canho
ta, onde Euclides, muito bem
vigiado por Torbls, nada de
util produziu.
São Cristovão X Combinado

tundido, quando o guarda-valasãocrlstovense sentiu melho
ras logo após.
S Cristooõo laO - Paulinho

O primeiro tento nasceu
aos 12 minutos, quando Geral
do estendeu Um passe em profundidade a Paulinho. Este a
proveitando-se duma falha da
defeza contraria, caminhou len
tamente sobre a meta de Ali,assinalando a abertura da con
tagem. Dada a nove salda com
o Combinado no ataque e Ra
miro defendia tentos cerlos de
Filhinho Eti e Amando.

Penalty não Assinalado
Decorridos 15 minutos, os

locais organlserem bom ataque
por intermedio de Filhinho. O
meia esquerda entregou o cou
ro atrazado pera Munga. Os
dianteiros do Combinado ínva
dem_�a granete '. area, quandoTorbis cortou com a mão. O
árbitro nade viu e o jogo pros
segue com ataques de parte e
perre. .,

Paulinho - 2aO
Desta vez é Geraldo Buleu

que serve a Paulinho. O extre
na entregou a pelote a JoãoMenta que devolveu a ::>aulinho.
Este executando um tiro verde
deiramente fulminante venceu
a vigilancia de Ati pela segunda vez. A dssisfencia delira,
com os goals certos que os
forwards locais perdiam nos
momentos decisivos, quando o
couro ganhava como destino
a linha de fundo.

Entram Silveira e Nestor

Ol(lvo - 3a2
Na segunda fase aos 20

minutos, Olavo medio direito
do equipe carioca desfere vio
lento petardo, numa distanciade 40 jardas mais ou menos e
vence a espectativa de Ali pe.Ia terceira vez. Notamos que o
arqueiro do Combinado cochi-

Por ordens tecnicas Hen.
rique te\'e que öbandonar o
gramado, uma vez que o mes
mo não vinha correspondendo.Substituido por Elidio quandoest� tambem nada fez. Agoranos fazemos UMa pergunta.Porque Nunes não jogoU"? Ao
menos no segundo periodo omedio esquerdo poderia ter
preliado. '

Boa Defeza de Ramiro
Mesmo assim os comandados de Tião foram a freßIe

e Ramiro teve ensejo de prati
car sensacional intervenção,chocando-se com o centro a.
vante local. Ram:ro caiu con-
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I
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trole com a pelota. Tem pas- que foram transíormados em de aparecer.
ses certos e distribue com pre- goals. Menta destacou-se co- Zeca- Mostrou ser grande
cisão. mo melhor atacante. zagueiro. Atuou como devia

Souza- Este veterano são- Lino- Salientou-se, mas foi e como todos esperavam.
cristovense é outro elemento o mais fraco da dianteira ca- Mahnie- Deve ter estra-

de grandes recursos que in- rioca. nhado a posição para qual
tegrou o "eleven" de Fígueí- lestar· Faltavam 15 mínu- foi recolocado. Como sabe- Eti- Completamente apa-

ra de Melo. tos quando Nestor entrou em mos, Mahnke é um comandan- gado, porem esforçado como

Pelado. Sobre este pouco lugar de Lino. Esteve irreco- tê do ataque do Baependi. Es- sempre. batalhador íncansa-

podemos comentar, uma vez nhecivel o meia esquerda. teve a altura de Zeca o za- vel, Salientou-se apenas pela
que substítuíu Souza, nos mi-

.

Magalhles- Jogador de boas gueíro esquerdo. / fibra que demonstrou.

nutos finais da grande pele- qualidades, mas, não fOI aque- Baloquinho- Esteve esplen- ...

ja. le Magalhães que conhece- dido na etapa inicial, desapa-
Tllo- FOI o tal que estra-

Paullnho- Elemento ràpido mos. Sqas centradas eram de recendo pouco mais nos 45 nhou com Amando: Prendeu

e inteligente. Autor de dois pouca altura e a bola sem- minutos restantes. I
a pelota d�masIad�mente:

tentos magistrais. Sempre Ie-I pre ficava em poder do com- Munga- Ao nosso ver está querem do driblar muíto. FOI

vou vantagem sobre o medio binado. O extrema foi expul- sendo o melhor çentro medio I um grande erro que fez com

Henrique. so de campo por não respeí- do Municipio: Mostrou maíus- que atrazasse seus compa-

Pedro- Um jogador jovem tar o árbitro. culamente conhecer a posição nheiros de luta. Mau costume

ainda, infiltrando se na gran- ati- Longe de suas verda-I Henrique. Ninguem espera- este, que Tião deve evitar.

de area com enorme desta- deiras possibilidades. Cochi- va. Não foi aquele mesmo Filhinho- O melhor da ofen

que. , lou num dos tentos do S.Cris-l' "pívot' que estamos acustu- civa do Combinado. Esteve
Wilton. Ainda no primeiro tovão e por pouco outras du- mados de ver. Passou a za- .

1 .,

halt-time substituiu Pedro. as bolas não ganharam as re- gueírõ, onde Wilton sempre
marusou o o "mígnon" ata-
cante.

Wilton, impressionou com a des. Portanto esteve inseguro levou vantagem sobre ele.
alta classe que possue. Foi o arqueiro local. Elidio- Pouco apareceu,
marcador de dois belos ten- SUveira- . Restavam 15 mí- entrou quasi no final do jo·
tos. Wilton foi a chave da ví- nutos para terminar o sensa- go.
toría dos "catetes".

.

cional match quando Ati ce-

Joio Meuta- Um avante que deu seu posto ao "mênfno de
sabe comandar um ataque. ouro" Silveira deixou passar
Deu dois passes a Paulinho um goal de Wilton e não pou-

Amando- O melhor extre-

J. Castilho Pinto, W.IJemar Grubba
e Jiversas autoricl.Jes foram os pro
moventes Ja vinJa Jo São Cristo-

vão a J.rlJguá
Imensamente gratos po

demos ser aos srs, J. Castilho
Pinto, Walderaar Grubbe e ou

tras autoridades. Foi J. Casti
lho que trabalhou pe
ra entrar em entendimentos com

o chefe da delegação do São
Cristovão de Futeból e Rega
tas sr. Antonio Thomaz, pere
trazer a Ieragué o homogeneo
esquedäo carloce, que nossos

desportistas tiveram oportuni
dade de ver e conhecer

Tarnbam, o- sr, Waldemar

Grubba, Prefeito Municipal, que
pelo supremo esforço de cola
boração; merece melhores elo

gios, pelo intenso trabalho que
demonstrou.

Dr. Ari Pereira de Oliveira
Dr. Priamo Fereira do Amaral,
Alfredo Krause, Ney Franco e

Euclides- Esteve muito bem outras pessoas que tambem

marcado por Torbis. Sobre- cooperaram neste sentido. A

saiu-se como o forward mais gradeçam, pois a estes caros

perigoso. Cabeceou uma bo- desportistas leitores.

la que foi ter no travessão , �gradecemo� t�mbem
superior.

as Ind�strIas e Comércio de

Iaregué do Sul.

gundo tempo, devido a "ursa
da" de seus companheiros.
Desferiu violento pelotaço na

fase inicial, que bateu na tra
ve·

ma que possuimos, marcou

um tento espetacular. Desa

pareceu por completo no se-

(j'::::::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::•.•••:::::::::::::::::::::::;i Clube Atlético Baependí
n AUTO JARAGUA S. A. if A Diretoria canvida todos os seus assaclados

li Indústria e Comércio ii em atrazo com o pagamento de suas mensalidades,

.11.:1 Serviço "FORD" .:1.:1 pare paga las, afim de evitar que selem eliminados,
OFICINA do quadro Social de acordo com os estatutos do

ii MECANICA AUTORIZADO:: Clube.
II
_ Rua Marechal Deodoro _ J A R A G U 4 DO SUL _

ii Outrosim, torna publico, que a partir desta data

ii ii fica expressamente vedado à pessoas que não per

ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii tence ao quadro social e que residem nesta cidade.

ii - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii li frequencia da sede.

ii ledores e Consêrto de Pneus. ii Os interessedos deverão providenciar, caso quel-

ii ii rern, a sua admissão no quadro social, procurando I'ii Esre oficina está instalada em condições ii os snrs. secrereríos e. tesoureiros pera preencherem

ii pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii as necessarlas propostas. '

H reforma �f se_!) a3tomóvel ou caminhão, bem ii Pelo C. A. Baependi

•i.·:li
como retl,lcaçao e motores etc. . . .:i::' João Batista TTlu"p1'flelTodos os serviços são executados com

..., .Ll.1 r

!! esmero, por competentes .profissionais e a pre- ii 10 Secretário

ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii"
ii trica e oxigênio. ii

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

� -., ,
"
..
"

" " ll .. . _ _ _ .

.

..

..-;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
..:::: .....•.:.....•..•..-._ �......•...............'.,

:: II

ii v. S. já possue seguro de acidente. pessoal? ? ? ii
!iI/IIiEI1!!E!!1I!I!EI!!!EEl!l!IS!lil!I!E!I!IlEi!E!lI�:laIEm!!.lll!il!Im!!E!jEii!l!EJ li Ainda não! Estão faça-o ainda hoje. amanhã II

IC r..
.

(Bezões.. Malárias, I II poderá ser tarde demals t t •.• ii'
1-"LJres· Impaludismo ii Preencha o coupon abaixo e peça informações ii

� Maleitas, Tremedeira \�� sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER!!
II

. II

..,... CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

:I' li (Seguros em Geral) C Posial,67 -Jaraguá do Sul. !l

I "Capsulas Antisesonicas I i\i Nome por extenso - ----- --.-.-- .. --- --.--,--
--.- .. II

• " III
ii ii

"'"I·
Mlnancora i ii Idade Residencia li

.,
,Em Todas as Boas Farmacias II !I Prof�são -

---.:.-----.-------.--.-.-- .. ---- .. - .. --
-.-----. II

I
:: .... r:

É um produto dos Laboratorios MINANC0RA ii Cargo __ __ _. __ -.-----
-.-.--.- .. ---.-.-- .. -.-

-.--.- .. �--.-- .. -.-.- ii
.

... ..
. .

.•
-

\ I ii O·cupações assessorias'·
ii

-.Toinville - Sta. Catarina- :: .

.
- .. - - - - .. - ---.-.-.--. !!

IiãIIl..!_.!!iIII!:_li!!IIIIH!il!EIII!!I!IIII!!!i!!I!!�!!EiIII!..lj_! il il

tL:��;:::.�;�:::�;;�;;:·:��;;;:;:�;;;::·;:��;;;;:�;;;;;::;;;;;;:.:-:.:;;;::.:;;;;;:.;:�;;;;;:;;;;;;:.:�;;::-::;::�;;;:�;;:�Jj

VE ND E- SE
Um Caminhão Chevrolet tipo 1937 com reboque
Uma Charete com cevallo
Um terreno com 2,500 mts, quadrados na Villa

Nova.
.

Um Cofre
Olsen Irmãos Limitada

CABELOS BRANCOS
Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de prata
"" ._ r'-'" }. ... ·;'-·1':9 --,:::t: .. , '.�_" _'� ,,""'"

Em poucos dias de uso o Oleo Mac iur;restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O 10leo Mac

Bir não contem enxofre nem sais de preta e

não é tintura. Vegetal e perfumado, Combate
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não

prejudica a permanente. À venda nas Iarma

elas, drogarias e perfumarias do Brasil: Aten

demos pejo Reembolso Postal, vidro Cr$ 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 porte, ..

vidro ... do Olea Mac Bir

Nome
__ ... _. ._ .. __ ..... __ .. _ .. _. ._ .... __ ... __ . . . __ .... __ . __ . ._. .

Rua
_ .. _. __ _

.. ._. __ ._. __ ..
_._ .. .. _._. __ .

No.
__ ._._.__ .. _ _.

Cidade
._

_ __ .. _. _ .. __ __ ._ .. ._._. . __ ._ _

Estado .. . __ .
.. :._ :� _

:s,����lJIIi11lmil

Vitorio Lazzaris

Compléto Sortimento de Fazendas -. Armarinhos'· Chapéus Roupas Feitas, etc... ·1

CASA-TOBIASIA
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO... .

,

.

.

A qUE s6 VENDE_ARTIGOS DE SUPER!.OR QUALIDAD� ...

• A UNICA QUE NAO TEME CQNCURRENCIA ...

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

.

.

.

.

.

111118. l1.ele••11 I IS••••GIIReS
A RAINHA. DOS PREÇOS BAIXOS . eASEM'••SII 118ASII I.e�.�

J A R A G U Á DOS U L Rua MarechAl Deodoro da Fon!leca N. 368 - SAN T A C A T A R I N A_J
;"
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•

CASA DAS TI;NTAS

�':S��.���iI· @@@l®®r@)@1@f@)1@)@j!@),"&�@!@)�,

� [ tA' I
® Adolf Herm. Schultze ��rlGa u� rer�a�en as l\�rlGO as I Oterece :Ó::����:�I�d::Ao� tipo: d_a I�

PEDRO RENGE·L t@CIA.INDUSTRIALDEMOVEIS . �� , I'
Mantem um estoque permanente de todos os tipos @

t
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 183

i'
· de MobiliaSj especialmente para escritcrio.

IJARAGUÁ DO SUL - STA. CATARI�A G;\ INSTALAÇÚES COMPLETAS DE: • •
-

. � Dormitorios, Salas de TantarEsecut�-se qualquer serviço de ferramentas ® C6pas Escrltorias, Movei" rusrícos e outros.

I
agrlcoles pera uso de lavouras, como:'

�
,

�Machados. Enchadas Foices etc. '

•• MOVEIS AVULSOS COMO: ,�Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer-pedido Capdeilras f
.

t
. �•

I( • o trenas ixas e gira onas �_���tII!ta!�:=�.1IIiII � Mesinhas de c.entro e para radio

�\21 E entre muitos outros. a

(® Caixa Registradora marca "RECORD"
(@ At�mada pel.a. sua etici�ncia, substitu �
� indo as Caixas Registradoras de (j

I
{G) Toda a Mer:�d��1� �u;����Entrega--

-

�� RUA RIO 8RACO, 964 - TBLBPONB, 73 �

(@Jara.gUá.d.OSUI.Sta. Catarina �
@l!@®i.®@ßi��1@�®i@@l1@®i.®@ll.®�

SANGUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS T6N1COS:
-#

ARSENIA7iO. VANADATO,
F'6SF'ORO, CALCIO, ETC

TÔNICO DO CÉREBIlO
TÔNICO nes MÚSCULOS

Os Pálidos Depauperados, EsCOo
-

lados, AnêmiCOS, Mie. quecriam
--MagI1')5, Criança.- raqultica. te

caberão a tonificaÇào ,e,al do'"
.rganlsmo cl)m o

SANGUENOL

Uma casa. de material,
sita a Rua CeI. Procopio
G. de Oliveira.

para Confirma(lÄo ReRidencia: Benjamim Const9nt, 136 - Tel. 12

Vende-se

A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIALO Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di. EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54-58reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

(SOBRADO OHO WAG�ER)Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei. Etc...
OFERECE: Tintas pare Pinluras de Casas, Mo-Faz saber aos que o presente edital com o
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.-prazo de vinte (20) dias virem, ou dele conheci-
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,mento tiverem, que por parte de EDITH DONAT
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, AnelinaMOREIRA, me foi dirigida d petição do teor se-
pera tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-guinte:- PETIÇÃO:- Exm=. Snr. Dr. Juiz de Di-

ra e Oleo pare Soalho, Massa para Janela.'reito da Comarca de Jaraguá do Su1.- Edith Do-
net Moreira, ou apenas Edith Moreira, nos autos MATRIZ: 'Rua do Principe. 848 - JoinviIle,
da ação de desquite Iitlgioso que move contra seu Il.i;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiõiii.Loiiii�...E...!!___D_O...�__O__M...E__R__c...I_C!_'.,D....E__T...IN...�__A_S..._iiiiiiió.iiiiiõ .iiiiiOiiiii.11'marido Nery Moreira, diz que não havendo sido
citado ainda o mesmo Nery Moreira apesar dos es
da SupIte, que- intentou a diligencia:. inicialmente
quando propos a ação, sendo então certificado que
o citando se encontrava em Florianópolis; premo-
'vida a espedição da competente precatoria para a
quela cidade, egualmente não se conseguiu. dita ci
tação e finalmente, em Fevereiro deste ano nova
diligencia em Guaramirim tornou-se inutil. Best'ar
te, como o citando não tem profissão certa. estável
e fixa, e ser incerto o lugar em que se encontre,
a Suplte. Com fundamento no art. 177 nO I do 00-
digo de Processo, requer a V. Eu. se digne de or
denar seja a citação feita por editais, nos termos
da lei. - P. D. Jaraguá do Sul, 30 de Maio de
1949. - pp. (a) Placido Olympio de Oliveira. - (co
ladas tres estampilhas no valor de cr$ 3,00, sendo
uma de taxa de saude, todas estaduais, devida
mente inutiJisadas com data e assinatura).- A pe
tição supra transcrita levou de MM. Dr. Juiz de
Direito da comarca o seguinte DESPACHO:-" J;á conclusão. Em 31-3-49.- (a) A. Oliveira.- Conclu
sos os 'autos, foi proferido o seguinte despacho:
Defiro o requerido. Expeçam-se os competentes e
ditais, Com o prazo de vinte dias.- Em 1 ..4 99.-(a)A. Oliveira'.'> E como o réo encontra-se em lugar'incerto e não sabida, passou-se o presente edital,
de citação, pelo quel cita e chama ao dito NERY
MOREIRA, para, dentro do prazo legal contestar
ou não a ação de desquite que lhe move sua mu
lher Edith Danath Moreira, ficando, outrossim, ci
tado para todos os termos e atos até sentença fi
nal da mencionada ação, sob pena de revelia, tudo
de conformidade com a petição inicial do teôr abaixo
transcrltar- PETIÇÃO - lNICIAL:- Ilmo. Exmo.
Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca .de Joinvile.
Edith Moreira ou Edith Donath Moreira, brasilei
ra, casada, residente em Guaramirim, distrito desta
Comarca, ora denominada Autora, por seu bastan
te-procurador que a 'presente subscreve, conforme
certidão que esta instrúe, que quer propor centra
seu.marido Nery Moreira, ora denominado R. brasileiro, residente em Guaramirim, a ação ordináriade desquite, na qual e sendo necessario provará:1°)- que a A. é casada civilmente com R. pelo regimem de comunhão de 'Jens e cujo casamento realiZOU-S9 no dia 8 de Dezembro de 1947 (doc. dacert.) 20)- que em princi1>ios de Fevereiro deste
ano, não só injuriou-a como ainda seviciou-a, pro-

_dusíndo lhe ferimentos constantes do atestado medico qua instruía justificação preliminar da açãosob doc. nO 3;3°)- que os fatos espõstos autorizam
o desquite dos esposados com fundamento no art.317 nO III do Cod. Civil; 4°)_ que não existem filhos do casal; 5°)_ que o casal já se acha separa-,

do, couforme alvará iudicial junto. Nestes termos
e 110S melhores de direito devem ser julgados e
provados os presentes artigos, decidindo-se porprocedente esta ação afim de ser decretado o des
quite da A. e R. com as pronunolações de Direito -
Protes�a-se e desde já se pede o depoimento pes-'soaI dó R. sob pena de, confesso, depois de inicial
mente ser o mesmo citado para responder a todos
os termos da ação, por testemunhas cujo rol será
oportunamente depositado em cartorio e juntada

_

de �ocumentos necessário á contradição da contestaçao. Dando se a presente para os efeitos fiscaiso valor de Cr$ 2.500,00 D. e A.P.D. Joinvile, 15 dfoJulho de 1948.- pp(a) Placido Ölympio de Oliveira.- (coladas duas estampilhas estaduais no valorde crS 3.00, sendo uma de taxa de saúde devidamen
�e. i?utilisadas com a data e assinatura) - A petiçãoIniCial levou-do MM. Dr Juiz de Direito d� Comar,'ca de Joinvile, o seguinte DESPACHO:- D. e· A;C0!ll0 requer.- Joinvile, 15-648.- (a) MattrileoCOImbra.- E para que c�egue a noticia a públicose passou o presente edital Com o prazo de vintedias, que serà afixado no lugar de costume as portas do Forum e publicadO pela imprensa local e�j.ário Oficial do Estado. Dado e passado nestaCIdade de Jaraguá do Sul, aos primeiro dia domez de abril do ano de mil novecentos e quarent� e nove.- Eu, Ney Franco, Escrivão, subscreVI.- (a) Ary Pereira Oliv�ira.- Juiz de Direitoda Comarca".- Está c(i)nforme o original, do quedou fé.-'

Jaraguá do Sul, 1° de Abril de 1949.
O Escrivão Ney Franco

l:'..�.....�.�..
y
••-. I•......":: ::o••••••••• ::

1Gelo?1· .
· .
· .

: : Tratar com a

iBebidas Boss Llda.� Vva. Curl Sieverl

:: -:. :,::,: ,: ..:;. :

Cartões

Clinico �e OI�os, Ouvidos, noriz, fiofaanlo
Dr. Arll'ninio Tavawes

Pofessor Caledralico de Biologia do Inslittulo de Educação de Florianó,olis
Ex·Chefe tI�s serviços clinlcos e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis. <,

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.
Ex·lnterno por, concurso, da Assistencia Pública do Alo de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

�III=L�=,===�JIII-:::::,
iip ii leo�olrro brst�n liK IIIlo� RU:-:'::!::!�!�58 li All
liS ii ii R II
li li SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- II S II

· liT li s�g!���I��[���5. II T ii
II
O

ii FI�����' C����I-DE ii NE ".. ••

li IIii ii BATERIAS E CONCERTOS DE" ..

:: :: ;.:>.:; i.:J.:.ii ii PNEUS,:: ::
ii iJ\';:::::::::::::9 \.�:::::::::::::l-.

::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::;_;::::::::::: :::::::::.:: ::::::l::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::
Dr. LUIZ DE SOUZA'

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, �10 - Tel. 34

::::::::::::::::::� ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Lure seuá males e poupe seu
na SOCo Grafica Avenidabom dinheiro comprando na

,.--1-------------------------...
SARDELAS

(HERI"GE)
Artigo. especial

oferece
Engenho RAU Limitada

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

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

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
��

I
.

T. LilI
I:

COlfRl CISPa.
OUEOI DOS CI·
aßls f DflllS

AnCeOES DO
cono conooo. i

i

'A SIFILIS
,r,oNIé"o (ÄPILAR

POR EX(ElENCIA
------

É UMA OOENÇ"- ORAVlsSIMA
MUITO PERI'GOSA PARA A FA.
MiLIA E PARA A RAÇA, COMO
uM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO OÊSSE ORANOEFLAGELO

• USE O �®r@)®i'®®r@)@!@)@!@)®r@)@'i'@)@!®@Y@)®r@)��® 104

: Tosse, Asma, Bronquite, Ronquidão, e Resfriados �
(@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRnH� Rf8PIRßIÓRm �
; Encontram alivio imediato com (." uso do �

I Incompáravel @l

I Pl!ilOfill dI! nogien. Pl!loll!lßl! I@) O PEITORALMAIS CONHECIDO NO :BIJ,ASIL
. @))�@J..®@i®@l®@.i.®®i.®@.i@@).®@l®®l®®i.®®.i®�@Jtí

REUMATISMO
ESCRÓFULA'S
ES P 1'111 cH AS
FfsTULAS
U-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCH S

II ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS
VENDE·SE EM TÔDA PARTE.
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ANO XXIX JARAGUA DO SUL - Domingo, 10 de Abril de 1949' - SANTA CATARINA NO.1.536

Declaração
Eu abaixo assinado

De ordem do snr. Prefeito da ASSOCIAÇÃO Alfonso Neitzel, declaro
RURAL DE JARAGUÁ DO SUL, e de conformida- não serem verdadeiras as
de com o art. N. 35, parágrafo ú�ico dos Estatu palavras injuriósas que
tos, c�t;Ivoco os senhore� A�socIado�, para a A�- proferi contra a Sra. Ali
sembleiB: Geral Extraordínáría a realizar-se no día ce Vieirá, pois as mes-

8. de MaIO �e 1949, ás 10 horas, na séde da A�so- mas foram ditas quando
eíação a-íím de deliberarem sôbre a seguinte 'me achava em estado de
ordem: embríaguês.

Jaraguá do Sul, 6 de
Abril -de 1949.
ALFONSO NEITZEL

Locais
Aniver!?arios

Hoje transcorre seu ant- Irene 'PeJri, Oficial do

versario o jovem Osmar Registro Civil do 10 Distnto

Miranda Coutinho, funcio. da Comarca J araguá do �ut,
nerío da agancle Auto Via. Estado de Sant� Catarina

çäo .Catarinense, em nossa Brasil.
cidade. Faz saber que comparece.
Amanhã fazem anos as

ram no cartório exibindo os

seguintes pessoas: Edgar documentos exi�.idos pela lei

Schmitt e Silvestre ôrrzal- afim de se habilitarem para

kowskí, residente no Es- casal- ..e:

tado do Paraná. 1

- Dla 6 de Ab".I·1
. Edital n. 2.513,de2-4-t-949

arn- Luiz Ferraz e
verseríou.se a jovem Oll Cecilia da Silva
verti Bety Klüppel filha do Ele, brasileiro, solteiro,
sr, João B. Klüppel. lavrador. domiciliado e.

- Dia 7 pessou a data
natalicia do sr. J. Casrl-

residente neste dístrito,
lho Pinto, locutor da Ra'

á estrada Jaraguá, filho

d J
de João Ferraz e de Se-

.

io araguá Ltda. bastíana Fernandes.
Ao aniversafiante que

.

tambem dirige o programa
Ela, brasileira, solteira,

"No mundo do esportes" lavradora, domiciliada e

nossos sinceros parabens.
residente neste distrito

- Dia 12 a exma. sra
á estrada Jaraguá, filha

Da. Hilda da Silva
de Nicolau João da Silo

Hoeschl, digna esposa do
va e de Oatharína Maria

Dr. Arno !>. Hoeschl, juiz
Binz Martins da Silva.

de Direito da 1a. Vara, Edital n. 2.514.de5-4-1949.
na Capital do Estado. Alex Krüger e
- Ainda na mesma Ilka Ida Rahn

data o snr. Alberto Dutra Ele, brasileiro. solteiro,
residente em Joinville. lavrador domiciliado e

...... Dia 13, transcorre a residente Deste disQ"ito,
data natalicia o snr, Ber- á estrada Jaraguá, filho
nardo Grubba Ir., lndus- de Guilherme Krüger &

trial nesta cidade e, da de Ernestina Krüger
sra. Guilhermina Lenzi, Ela, brasileira, solteira,
esposa do snr, Verde Len- lavradora, domiciliada e

zl, funcionario Municipal. residente neste distrito,
- Dia 14, o -snr. Paulo no Rio da Luz, filha de

Wunderlich, índusrrtal Carlos Rahn e de Emilia
nesta praça e da snra, Siewert Rahn.
Nair Airoso Lescowlcz,

,
Edital n 2.515,de 6-4-1949.

- Na mesma data �e�a I Jorge Marangoni e
transcorrer seu .neteltcío I Estephania Klein
a exma. snra. Da .. Ianny

I
Ele brasileiro solteiro

L. Meneghin Pereira, es- lavrador, domi�i1iado �.
posa d� snr. Roberto Pau-] residente neste distrito
lo Pereira, Contado/ do na Ilha da Figueira, filho
Banco .Inco nesr� clda�e. de João Marangoni e de
- Ola 15 amversene- Maria Marangoni

se a exma. - snra. Iorgera Ela brasileira. solteira
Mattar, dignissima con- doméstica, domiciliada é
sorre do snr. Seme Mar- residente neste distrito
ter,

.

destacado
.

elemento na Ilha da Figueira, filhà
da VIda comercial e so- de Antonio Klein e de
cial desta cidade. Helena Binder.
- Dia 16, Da. Brun-

hilde Moeller Diner, es- E para que chegue ao co

posa do snr. OUo Diner, nhecimento de todos, mand'ei
residenfe em São Bento passar o presente f'dital que
do Sul. será publicado pela 'impren-
- Na mesma data o sa e em cartório onde será

menino Eugenio, filho de atixado dUlantt 15 dias. Si

Eugenio Wolf, estabele- alguem soub�r de algum im
cido em Garibaldi. pedimento acuse-o para os

, ints legahBebe

Está em festas u lar
do casal Albano K. Lyra
Vilma Lyra, de Guarami.
rim, pelo nascimento no

dia 31 de Março de um
menino que tomou o no·

me de Roberto.

Vistas da cidade
I

Vende-se na Gráfiea

Avenida Ltda .

çonvocação

1)- Eleição da nova diretoria.

2)- Relatório da diretoria,
3)- Prestação de contas.

4)- Dia do COLONO.
.

EmHio da Silva

pelo Secretário
. Declaração

.
Eu abaixo assinado

Herberth A. Erdmann,
casado, brasileiro índus
teíal, residente a estrada
Isabel, distrito de Ooru
pá, declaro pela presen
te 'que retiro a palavra
de velhaeo proferida
centra o Snr. Walter
Chuetze. Que declaro ser _

a mesJla., pessôa eum

pridora de seus deve
res.

Pelo que passo' o pre-] Maquinas para picar
sento que assino. carne de procedencia
Corupá, 7 de Abril de Alemã, marca "Alerean-

1949. '� dewerk" V. S. encontra-
Herberth A. Erdrnann 'rá na "CASA REAV'.

FREFEITURA Jv.{UNIOI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De 'ordehl do Sr,

Prefeito Municipal,
de Jaraguá do Sul

.

torno público que
durante o corrente

mês' de Abril ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e .na
lntendencia de Co
rupä, o Imposto
PREDIAL, relativo ao

10. Semestre, e Taxa
de Remoção de Lixo, no
1°. Distrito. _.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará' o
contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
d leialmen te.

...

t ��f��n��!!':'m:d�.��U-
nicamos a todos· nossos parentes,
amigos e conhecidos, o falecimento de

nosso querido pae, sogro e avô

Carlos Frederico Vogel,
ocorrido dia 29 de Março, com a idade
76 anos.

Agradecemos a todos que nos prestarem
auxilio e consolo no árduo transe e que acom

panharam o falecido à sua ultima morada.
l Espectalmente agradecemos ao Rev. Pas

tor Wé;iidner, pelas consoladoras palavras- que
proferiu. Ao Dr. Godofredo Luce e tambem
ao sr. Jacob Andersen.

'

leragué do Sul, 10 de Abril de 1949
FAMILlA FIEDLER

lodesonzeiue und DonksHuuno
Hiermit teilen wir allen Verwandten,

Freunden und Bekannten die tieftraurige Nach
richt ma, dass unser Vater, Schwiegervater
und Grossvater

Carl Frederico Vogel'
nach kurzem Leiden, arn 28. März, im Alter
von 76 [ehren, aus dieser Welt geschleden ist.

Herzlichen Dank sa�en wir allen, die uns

hilfreich und tröstend zur Seite standen, so

wie allen denen, die dem Entschlafenen das
letzte Geleit gaben und das Grab mit Blu
men schmückten. Besonderen Dank Herrn
Pastor Weidner für seine Worte im Hause und
am Grabe. Ebenfels danken wir auch Herrn
Dr. Godofredo Luce und Herrn JaCOb Andersen.

Iaragué do Sul, den 10. April 1949
FAMILIE FIEDLER

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen sein, ich will euch erquicken.

Nehmet auf euch mein Joch und. lernet von mir
denn ich bin sanftmüthig und von Herzen demüthig.

'

SQ werdet ihr Ruhe finden fuer eure Seelen.

Denn mein Joch ist sanft und meine last ist

Tesouraria daPre
feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
5 de 4 de 1949.

F. VOSGERAU
-

Tesoureiro
,

Aten9ão

Festa de São Marcos
Em Barra do Rio Cerro no dia 24 do correu

te, como de costume- reallsar-se-â a tradicional

festa de São Marcos padroeiro daquela cap•.
Haverá churrasco, bebidas, jogos etc. etc.

A festa será abrilhantada pelo conjunto WóTt.

Haverá oníbus da Transp. Jaraguaense.
A todos convida a Comissão

Edital die Citacã� die IHIeraeR=
9

,

ro§ AlUlsentes
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iaregué do Sul, Estado de Sente

Catarina, Brasil, na forma ue Lei, etc.
FAZ saber a todos os que o presente edital de

cltação, com o prazo de trinta(30) dias, virem, ou dele

conhecimento tiverem, ou Interesser pósse, que, es

tando se procedendo ao lnventàrío dos bens deixa

dos por falecimento de Maria Rühr, e tendo sido feita

a declaração de herdeiros, na qual consta os herdei

ros de nomes Alfredo Rühr, Margarida E,stella, Adé·
lia RUhr, Cecilia Rühr, Luiz Rühr Junior, Ewaldo Rühr,
Artur Rühr e GuHherm� Rühr, comó ausentes,� todos

brasileiros, maiores, pelQ presenle edital, chama e cita

a<1S ditos herdeiros, para nó prazo de trinta (30) dias
se fazerem representar, ou comparecerem a este Juizo,
para falar aos termos_ de dito Inventário, sob as pe

nas da lei. E para que chegue a noticia ao conheci-

IRENE PEDRI,oticial menlO dos mesmos, se pa.ssou O' presente edital que
.!-===::::III.C==::II.I••==•••

I-====-IC==::II�.
será

a,
fixado �s portas. dO. Edifici? do Forum,' ?O

lu-

� M 'UDAS gar oe costume e publicado pelo Jornal local Cor-

Proibição reio do Ilovo" e Diario Oficial do Estado. Dado e

Proibo terminantemen-· F R U T I' R R A S R O R IV A M R IV T A I S
Passado nestd cidade de Jaraguá do Sul, aos q.ua-

te a' entrada e passagem '�tro
dias do mez de março do ano de mil novecen-

de pessoas e animais em D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-
tos e quarenta e nove. Eu, Ney Franco, escrivão, o

meu terreno. ras, Jaboticabeiras, etc. _ Roseiras, Dahlias,
subscrevi. (assinado) ArY,Pereil'a de Olivei�a: Jui:l de

---------- Direito da Comarca. "Esta conforme o orlgmaI do
Não me responsabiliso

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

�
que dou fé. .

pelo que possa aconte-
cer. Pe�am Catalogo Ilustrado.

.

Jaragua do Sul, 4 de março d� 1949

Estrada Itapocú Hansa LEOPOLDO SEIDEL _ Corupá .' O Escrivão

Hercilio A. Garcia. .i••:::::::::II••-=:::::::I.II*-===-*.-===••===-i.
. .'

.

NE!.Y FRANCO

.....................................................................................

I'
(()) §abato (Marca Registrada)

Virgem .Especialida�e
EJfJ� ••••• dia CHA� W]ETZJEt HNJD)U§TIRlAl = J�iIDr\Vnlilie'.
'.,rtllJ4bt recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comu�.
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