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N & N t l c
í des chuvas no sertão. OsO t a s O I C I a S prefeitos das cidades a-

tingidas, falando a repor-
,

Ern Salta, na Argenti- coritra o rapas, Em so- tagem declaram que a

na, atualmente uma on- corro viéram o pai sua situação das populações
da de Irío está assolan- mãe e um irmão, quan- do interior e verdadeira
do esta provincia, onde do a mãe foi agredida mente desesperadora. As
já se registraram tempe- 'por violento golpe e que melhores sementeiras to-\ Realisou suas sessões ninguem entendia pala- raturas de 15 graus a- faleceu imediatamente. ram perdidas, sem pos-preparatórias a Assem- vra dentro do templo. baixo de zero. Em mui- Ao fugir, o criminoso foi si�ilidades de recuperabléia Legislativa; depois O paroco foi até o es-
tos locais os, trabalhos baleado pela policia çao, Os preço� .

dos g�de uma grande agitação tabelecimento do hornen
foram suspensos, devido quando já se encontrava .neros alímentícíos contí-em torno dos nomes que pedir que respeitasse a-
a este fenomeno, uma na rua.

' nuam subindo.deveriam compôr a Me- quela hora de orações,
vez que ainda estamos _ x- -x-sa. o que bastou

.
para que

no verão. Em Fortaleza continua Em Albuquerque no Mê-Especialmente em tor- Iosse brutalmente agre-
_ x- a campanha da Delegacia xico, autoridades do ser-no da presidencia a sí- dido, recebendo diversos

Informa-se de Porto da Ordem Politica e So- viço sanitario local in-tuação não poude ser ferimentos.
Alegre estar ali circu- cio, contra os jogos de formaram que a senho-harmonisada, estando ho- A policia, ,

como geral- lando a noticia de que o azar desta Capital, tendo ra Ruben Loopez, de 45je mais que evidente o mente é quando ela é
sr. Plinio Salgado, nas sido presos varios bichei- anos, já teve 35 filhos, oesboço de uma dissiden politica, tomou o lado do
eleições de 1950, figura- fOS e profissionais do que possivelmente, e umcia dentro do PSD, ten- agressor, forjou ínquerí- rá como candidato a de. pif _ paí. record mundial. Um por-do como chefe 'o sr' de- to e acabou provando putado federal do Rio -x- ta-voz do serviço sanítà-putado Pedro Lopes Vi- que o padre é que tinha
Grande do Sul. Em São Paulo na Aß- río disse que a cifra, é ofi-eira, que. como o depu- culpa. .

-x- sembleia Estadual, vários cial pois os arq. do De-tado .Bíase Farraco não No sumario, o Juiz, a tí-
Em . Joinvile, tres Ia- 'Deputados responsabili- partamento revelam que" compareceram a essas na flor dos advogados drões assaltaram a Casa saram as autoridades Fe- a senhora Loopez, espo-sessões.

.,

pessedistas de Floriano-
Pieper, estabelecida na derais pela . cantínuação sa de um operári_?, deuOs dias que se ante- polís para ali enviados
Rua 15 de Novembro, da da venda do. café dos a luz a seu 35° Iílho emcederam a eleição do foram nas mesmas pro- quela cidade. Verificou- estoques do D. N C. No- 1947. ----------

presidente foram-de grau- vas e a sentença veio
um prejuiso perto de

'

20 vas providências foram
'OS ferl"ldOS nlOI" IIOII"S

. de agitação partidária, contra o vigario. mil cruzeiros. Ao que solicitadas pelos Deputa- uU U I Ucom reuniões permanen- Mas o Egrejio Tribu- .

I E duaí S- P 1· t·tes dos deputados e di- nal, por unanimidade fez sabemos, a policia teria dos sta Ua,IS em ao ; "

O 1 lCaretoríos do partido, es- [ustíça abso lvendo o Pa localizado o autor do as-i Paulo para sanear o mer-
Y salto:

'I cado cafeeiro. '

pecialmente do majori- dre Rodolfo Machado, '

tário, pois até viagens sendo a decisão, recebi- -x- ,

- x� O sr. General Flores
especiais a São Paulo, da com grande satísla-: Em Campo de Scarpel-, Em Filadelfia uma no- da Cunha, discursando
onde atualmente se acha ção pela população local li em Florianopolís ?cor- va droga, chloroquíne na Convenção da UDN,
em tratamento o sr, A- e todos QS que conhe- reu graylsslmo aS�lden- I

fez parar, ,completamen- em Porto Alegre, em vio
derbal Ramos da Silva cem aquele. bondoso mi- te. Partiu-se u!ll .fIO de te a mälaría recorrente. lenta oração, declarouforam feitas. nistro de Deus.

.
a�ta tensão,

_
atíngíndo � -

que já atacou o come- que sí a UDN apoiar a
o. sr. dßPut�do),. Lopes CQm referencia a ab- �:u;�_ª.l. Ferreira, o.ee"�rIO .dia�.te.,J{):e E. I!rOW_!l Rua- .�;;J.ndidatq'Va �ereu lta·,Vieira "lidou irredutivel. solvíção do rev. P. Ma- do departamento He au- tro- vezes. desde fi; guer- .mos, ele. deixará o par�ra candidato ou não ehado, a redação do de do

..
Estado e que tev.e ra. Os médicos que o as- tido.apoiaria mais o. pessedis- "Díarío da ?'arde" rece- morte"'lnstantanea. Maís sistiram afirmam que

mo. Afinal não houve re- beu do Oonego. Frederi- outros dois operarios, ehloroqulne pode ser u
medio. O cel, ficou de co Hobbold, Pro Vigario sendo um irmão da viti- sado com exito por ou
lado, sendo reeleita to- Geral da Arquidiocese de ma, foram tambem atino tras pessoas com o mes
da Mesa. Floríanopolís, o seguinte gídos pelo fio e sotre- mo tipo de málaría. A

O PSD votou pela ree- telegrama: "Com prazer
ram queimaduras. droga foi produzida pe-leíção. A UDN deu seus I assqeío-me encômio 10- -x- lo Exercício America

13 votos ao sr. deputado cal cinco corrente desse Permanece em greve no.
João Jose Cabral. O jornal relativo absolvição o pessoal de vôo da Pa- -x-
PTB, em troca da 2a pre- unanime Colendo Tríbu- nair, estando suspensos No Rio foi vitima de
sidencia, votou com a nal, do revmo. Padre Ro- os vôos desta empresa..um acidente de automo
maioria e o PRP, votou dolfo Machado respon-

A empresa e os grevis- vel o Deputado Artur
em branco, pois tambem dendo processo em que

tas estão negociando, p� Bernardes, quando vinha
está em franca oposí- como acertadamente es-

ra achar uma solução a sessão da Câmara dos
ção,

'

creve, de agredido e para esta questão. Deputados. O seu auto-
Teremos, assim, mais vitima, fôra transformado -x- movei foi abalroado por

uma vês, o sr José Boa- em réu." Em Guaratinguetà, S. Pau- outro resultando da co-
baid na presidencia da Felizmente .... ainda ha lo, houve estupida cepa lisão 'ligeiros ferimentos
Assembleia e na chefia juizes em Santa Oatarí- de sangue. Jose PereIra na cabeça do conhecido
,do governo por mais um na! da. Costa, de 45 ano�, prõcer mineiro além de
ano, se não houver re- _ x- bR].anoe vendedor de bl- escoriaçõ.es generaliza-nuncia do governador e- Corre com insitencia Ihetes de loteria, residia das. O sr. Artur Bernar-
leito. Esta ultima hipote- que o sr AderbaI Ra- na Pensão dos Yiajan- des regressou a sua re
se é pouco provavel. mos da Silva vai pedir teso A? ser advertido por sidência, onde guarda osendo quasi' certo que mais um ano de licença, um fIlho da dona da leito, não, tendo sidohaverá prorrogação da li- afim de viajar a Suiça. pensão quanto ao atrazo constadas lesões inter
cença por mais um ano. Outros afirman no entan- do pag�ment?, José irri- nas. Segundo foi apura--x- to que o governador tou-se InvestIndo de faca do pela radiograUa; U1J;laO colendo Tribunal de ainda virá assumir este comissão de Deputados. Apelação julgou o recur- mês. esteve em visita ao par-so de Biguaçu, cujo Juiz kowski.

'

lamentar mineiro.havia condenado o vir- - Dia 20, aniversaria-
tuoso vigario daquela pa- Loc'a 1·5

se o sr. Alfredo Keiser,
a 6 meses de prisão e industria} nesta cidade.
tres mil 'cruzeiros de - Dia 21, a sra. Hulda
multa, dando provimen- Aniversarios Horst, esposa do sr. Pau-
to para absolver o rev. lo Horst.
Padre Rodolfo Machado, Dia 15 aniversariou-se - Dia 22, Assima Du-
sendo a decisão por una- o jovem João Schmidt, tra e Clemente Schiocket.nimidade de votos.

.....

filho do snr. Bernardo - Dia 23, Sonia Maria,Esse sacerdote, virtuo- Schmidt. filha do snr. faustino
so pastor de almas e es- - Hoje faz anos o me- Rubini.
timadissimo' no munici- nino Carlos Haferméft1n
pio onde exerce sua su- Netto, filho do sr. Carlosblime missão, caiu no Hafermann, proprietario Contratou casamento

. desagr8;do ,do PSD por da farmacia Central nes- hoje, o Si. Max Schneiderter manifeatado suas sim- ta cidade. filho de Oscar Schneiderpatiaa pata os udenis- - Amanhã faz anos o sr. 'faleCiJo, e de Lina Sch-tas. Adão Maba, construtor e neider, residenre nestafa frente da,Igreja 10- residente em Rid Molha. cidade, com a gentil seca
'. um �os maIOres pes- - Dia 19, Alidio Stul- nhorita Cecilia W2ndorff,sedls�a� Instalou em seu ze,",. Na mesma o Sr. Ro- filha do casal Ricardo-EIroteqUlm um alto falan- dolfo Rp.ck, residente em sa Wendorff,re sidentes eme e,. cada vez que o pa- -Itapocusinho. Ainda na Rio Cerro.�re la rez_ar a novena, mesma data, Irene filha Os cumprimentos dolIgava-o tao forte, que do sr. Silvestre Strzal- "Correio do Povo"

za.

Conselho Fiscal: Dr.
Vanio Colaço de Olivei
ra, Gotthielf Grab.1, Vva.
Escolastica Sens Germa
no Maiocchi e João Au
gusto Felber.

Membros: Celso Lem-

f '

kuhl, Frederico Probst, urlou O corro 'Merenry','Augusto Lungen, Hermi-
nio Alvim Matias, Aris- Pelo aVia0 da carreira
totoies E. Nunes, Paulo chegaram a Florianopolis
Moho, Gilberto Philippi o investigador da policia
Jeronimo Felber, Alber- paulista loão Lima, acom
tino Momm, Guilherme panhado do proprietarioEon Sob, Adolfo Israel, do carro "Mercury" queJosé Wiese, Alfredo Jae- havia sido furtddo e apre
usch, Antonio Schlick- endido neste Estado em
man, Henrique João Gar- poder de Julio Carlos
cia, Bertoldo GHz, AtiIio Kroeff que se encontra
Vavassori, Leopoldo, We- detido. Kroeff que é fun
ber, Leopoldo J. Martins, cionario do Ministerio da
Jacob Momm, .João Bru- fazenda desapareceu do
no Hoffmann. Rio de Janeiro no dia 11

. -x- de Março ultimo, e est-a
O "CorDeio da Manhã", va �encfo procurado por

publicou interessante no- seus colegas de trabalho.
ta provando que o PSD

_..,... _não e majoritário no pa-
is, pois nas ultimas elei- tal de 5.142.774 eleito
ções municipais ficou em res.
minoria. Governos do PSD: Pa-

Tambem quanto ao nu- rá, 195.91 t; R. G. do Nor
mero de eleitores a UDN te, 165.168; Pernambuco,tem maiores probalida- 357.514; Alagoas, 96.408;
des, publicando o seguin- Sergipe, 106.531; Espirito
te quadro de inscrições. Santo, 141.131; Rio de Ja-

Governos da UDN: Mi· neiro. 460.532; Paranà,
nas Gerais, 1.572.192; 267.977; Santa Catarina,
Bahia, 586.829; Ceará, 288.916; R. G. do Sul
457.064; Paraiba, 221.776; 842.538 e Mato Grosso,
Piaui, 166.619. e Goias, 82.940, o que faz um to-
138.294, o que faz um t9- tal de 3.005,561.

De Florianopolis
A eleição da Mesa da Assembléia provoca dis

sidencia no PSD _;_ A absolvição do Padre
Rodolfo Machado - Outras notas

NOIVADO

-x-

Noticias de São Paulo
dizem que o embaixador
da India no Brasil, sr.

Massani, pronunciou um

discurso, nesta capital,
hoje, manifestando sua

satisfação, pelo interes
se deste Estado sôbre a

possibilidade de coloni
sação hindú aqui.

O sr. Massani disse
que tal fáto seria uma
feliz contribuição para
solução de seu pais, que
tem super-população. O
sr. Massani afirmou que
se imigrantes hindus vies
sem para ()' Brasil, tor
nar-se-iam exelentes bra
sileiros.

-x-

Noticias procedentes
de Recife, informan que
continuam caindo gran'

-x-
Foi eleito o díretorío

da UDN no novo muni
cipio de Ituporanga, re

caindo a escolha nos se

guintes senhores: Presi
dente: Emilio Altenburg;
vice-Nelson Rosa Brasil;
2a vice-Hermundino A
breu; Secretarios-Ulrich
Müller e Osmar Phílíp
pi Tesoureiros: Vendolí
no Kniss e Ari de Sou-

Sucessor �e Reroo�otte
O sr. André François

Poncet, embaixador da
França e, vice-presidente
da Cruz Vermelha fran
cesa, foi eleitu presidente
da Comissão Permanente
da Conferencia Interna
cional da Oruz Vermelha.

O sr, Françols-Poncer.
sucede ao conde Berna'
dotte, antigo mediador da
ONU na Palestina, assas
sinado ha alguns meses.

O Presidente da Re
puplica sancionou decre
tõ do Congresso - Nacio
nal que declara feriados
nacionais os dias 1 de
janeiro, 1 de maio, 7 de
setembro, 15 de novem
bro e 25 de dezembro.

Gabinete Civil da
Presidencia da

Republica
O presidente da Repu

blica assinou decreto de
signando o ministro do
Tribunal- de Contas da
União, sr. José Pereira
Lira, para exercer o

cargo, em comissão, de
chefe do gabinete civil
da Presidencia da Re
publica.

O sr, Pereira Lira atas.
ráta-se dessas funções
ao assumir o cargo de
ministro do Tribunal de
Contas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jolos em si propriedade, sito ii estr. Irapocusinho.
Idem

394- Valentino Stholf-brasileiro, requer licença
mediante termo de compromisso paro atravessar a

R EQUER IMEl\lTOS DESPA r'H ADO C' estr. com água, fazendo pera isso um boeiro. Idem

1 1 1 \ \..J I \ •
') 395- Frederido Schwertner-bras. requer Ileen-

164- Augusto Germano Werner-bresllelro, Ii- ça mandar constr. uma cerca de sarrafos em frente

cença atravessar água -para movimentar uma índus- de si propr. a rua Rio Branco. Idem

tria em sua propriedade, sito á estrada Rio Novo, 396- Walter Stelncke.bresllelro, requer licença

indeferido por não esclarecer de onde capta a água, mandar constr. uma casa em alvenaria de tijolos em

volte querendo. si propr. sita a Estr. Rio da Luz. Idem

361- Angelo Menel-brasileiro, licença construir 397·- José Bockow bras. requer licença mandar

uma casa em alvenaria de tijolos, á estrada Ribei- constr. uma casa em alvenaria de tijolos em s! pro-

rão Molha. Como requer priedade, sita a Estr, Ieraguã Esquerdo. Idem

362 � José Facciolla-Iírma brasileira requer baí- 398- José Emmendoerfer-brasileiro, requer qui-

xa todos os impostos que se acha lançado nessa tação do Imposto " Alvará de Licença. Idem.- certí-

repartição. Idem fique-se por certidão

363- Eurico Koch-brasilelro, requer baixa im 400 - Max Hoepfner-bras. requer certo que con-

posto oficina concerto de funilaria. Idem tlnua havendo falta de construtores profissionais nes-

364- João Alves Siqueira-brasileiro, requer te Munic. certifique se por certidão .
- -r=::I- - - ---

transf. impostos de um terreno com área de 37.500 401- Alfredo Porarh-bres. requer transf. dos E".'" J 'd"
.

C
" I

mrsã., sito à estrada Ano Bom, em Corupá, compra- lrnp. da firma ::>orath & Rassweiler, pera seu nome scrl orlo Ort ICO omerCI3

do de Alfonso Larsen. Idem indiv. v isto ter assumido o ativo e passivo desta _

365- Marcos Iunh-brasllelra, requer transf. imp. ultima. Como requer
Ad,oenela - Cobran..,as • Loteamentos/- Representa(loPs

de um terreno com a área de 2.500 mts2., sito á es-

trada Isabel, em Corupá, comprado de Romano Hy- estabelecer-se com fabrica de calçados. Idem

�
Granja _ Agro-Pastoril _ Marca: 54

se, Idem
.

.

403- Daniel ôchtocher-bras. transf, do imp. de

366- Augusto Hass-brasileiro, requer transf. José Izidoro Copí, pera seu nome sobre o Bar exls
Cine Teatro Marajoara, 30• Andar, Ss. 23 á 25

imp. de um terreno com a área de 167.500 mts2., sl- tente em Nereu Ramos. Idem Telegramas: ELIBRANCO

to á estrada Isabel, em Corupé, vendido gErich 406- 'Eugenio Wagner-bras. requer baixa do Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54 .

�Poerner. Idem
- .

imp. si

sua.
fabrica de Bebidas Alcoolicas. Como re-

�
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367 - João Alves Siqueira-brasileiro, requer transf quer
_.

imp. de um terreno com a área de 25.000 mts2., si- 407-- Gabriel Horongoso-bras. requer baixa do Diretor:

to. á estrad� �aminho do Caimão. vendido á Benle- ímp. sua Alfaia!�ria ne estr. Ieregueslnho. Idem Dr_ E/isiário õe Camargo Branco

mm Temanlnl. Idem I

408- AlOISIO Gerente-bras. requer transf. de

� �368- Antonieta da Silva Barbosa-brasileira, re.. uma bíclcl. adquirida de Nicolau Iagelskl. Idem Advogado _

-.

quer transf. imp. de ul}1a casa e terreno, sito á rua. 409- Ar.tur Emmendoe.r�er-bras. _ req.uer transf; Aceitamos representar nesta e necessitamos de

D. Pedro II, em Oorupé, comprado de Edgar Maul. de uma cammhonete adqulrlde de RadiO Iareguä �. .

Idem
Ltda. Idem

representenres em outras praças

36g- Walter Schutze brasileiro, licença cona-l 410- Emilio Schroeder-bres. requer transf. de - - - -
..

.::::=I- -

truir mousoleo na sepultura de Artur Schutze, ínhu- uma caminhonete adquirida da Feculeríe Rio Molha.

mado no cemiterio municipal de Corupá. Idem
_

370- Maria da Graça �abock-brasileira, Ileen- 411- Willy Range bras. licença estabelecer-se

ça construir mausoleo na sepultura de Iuraodír .e com uma barbearia na estrada Jaraguá. Idem

Romeu Rabock, inhumados no cemiterio municipal 412- Amaro Guilherme Oliveira-bras. requer

de Corupä. Idem'

I
transt de 7.085 mts2., de terras adquiridas de Ma-

371-: Alvino Sei�el-brasileiro, requer cerridão noel Silveira e .sit. na estr. Jguá- Esquerdo. Idem

que se o Imposto de licença do corrente exercício, 413- Rudl Berndr-bras. requer transf. de uma

ache-se pago, forneça-se certidão I bicicl. adquirida de Vicenz Weh. idem .

372- Ary Carolino Fruet-brasileiro, requer bai I 414 - Carlos Wolf-bras. requer transf. de

xe impostos seu salão de Snoocker. Como requer 200.000 mts2., de terras vendo a Martim Henn, sito

373- Adão Mabba-bras, requer licença cons· Ribeirão Rodrigues. Idem .

truir uma casa em alvenaria de tijolos, á Estrada I 415- José Facetolle bras.' requer transf. de uma

Rib. Molha. Como requer
bicicl. vendida ao snr. Renato ,Piazera. Idem

374- Adolfo Krursch-bras, requer baixa imp. 416- Vitorio Nanes-bras requer jtransf. de

Engenho de Assucer, sito á Estr, Irapocuzlnho. 67.250 mts2., de terras vendo a José Nunes, str, na

Idem
esrr. Poço d'Anta Idem -

375- Hugo Eggerth-bras. requer baixe lmpos- 417- Luiz Bosse-bras. licença pera estab. cnm

to si um terreno cl área de 111.671 mrsä. slro á Estr. um negocio de Generos Altmenrlctos ja es:r. Rio No

Itapocu Hansa, neste Municipio vendido ao sr. Er- voo Idem

wlno Hass. Idem
418- Luiz Bosse-bras. licença para estab' com

376- José Stulzer-bras. requer transf. imp. de fabr. de Banha e Açougue, na estr. Rio Novo. Idem

um lIutomovel de aluguel. adquirido de Claudio Srul- 419- Alfredo Butzke·bras. transt. de seu estab.

zer. Idem
comercial vend, a Harry Fiebrantz, � sito estr. Isabel,

377- José Alves de Siqueira bras. requer transf. bem como transt. os resp. impostos: Idem

imp. de uma bicicleta adquirido de Leopoldo Safa- 420- Oscar Birr bras. licença estabelecer-se 11--------------------.

nelli. Idem
-' com negociu de Generos Alimenticios a estr. Rio

378- Curt Kreut1.feld-bras. requer transf. imp. Paulo Idem .

de uma bicicleta, lIdquirída de Guilherme Kühn. 421- Alfonso Benkendorf-bras. licença constr.

Idem
casa de alvenaria de tijolos em sI propriedade sita

379- Guilherme Gruenewalc;l-bras. requer baixa a estr. Bomplandt, em Corupá. Idem

imp. Industrias e Profissões 51 Tipografia. Idem 422- K. Luiza ZiIr.mermann-bras. transt. imp.

380- Fred.erico Köehler-bras. requer transf. imp. terreno sito a. estr São João, adquirido de Marta Z'I
de uma bicicleta, vendida ci ·Rein'oldo Kqehler Idem ,Zanghelini. Idem ..' .

381- Wigando Meiring.bras. requer transf. imp. 423- Ernesto Sell-bras. transf. Imp. terreno Sl-

de uma bicicleta, adquirida de Antonio E. Airoso. to a estr. Caminho Pequeno, adquirido de Gaudino

Idem
A. Gonçalves. Idem

382-- Arduino Piccolli-bras. requer transf. imp. 424 - Leopoldo Quentin.bras: licença estabele-

de uma bicicleta, vendido á Edgar Dirschnabel. Idem cer-se com pada�ia a Avenida qetulio Vargds. Idem

383- Francisco Reichel-bras. requer transf 425- Sofia Dias·bras. licença COilstr. mauso-

imp. de um caminhão de carga, adquirido da firma leo na sepultura de José Teixeira' Filho. Idem

Müller & Zahler. Idem 426- Alvino Gurske-bras. transf. imp. terreno

384- Romeu Bdstos-bras. requer transf. imp. de um sita a estr. Isabel, adquirido de Erwino SeIl. Idem

terreno com área de 73.080 mts2. sito á Estrada Ira

pocú Hansa, adquirido de Adolfo Fiedler. Idem

385- Victor Utpadel-bras. requer transf. imp.
de um terreno com área de 15.000 mts2. sito á Estr. I
Ilha da Figueira, vendido à Willy

- Utpadel. Idem

386- Frederico Zinke-bras. requer transf. imp.

si um terreno ci aréa de 155.000 mts2. sito á Estra-

da Itapocusinho, vendido á Edmundo Spliter. Idem .":':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(:::::::�

387 - Luiz Satler-bras. requer transf. imp. si ::

'
..

um terreno cl aréa de 1'10.000 mts2. sito á Eslr. Ira· H Y. S. já possue seguro de acidente pessoal??? ii
pocusinho, vendido a Mariano Trisotti. Idem ii Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã li

388- Alexandre Haake-bras. requer transl imp.. :
. ::

si um terreno cl aréd de 56.520 mts2. sito á Estr. ii poderá ser tarde demais tI. . .

'

ii

Itapocú, adquirido de Adolfo Fiedler. Idem Preencha O coupon abaixo e peça informações li E
I

389- Waldemiro Mazurechen 'Dr·bras. requer sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER 1i
stado ..

certidão que pagou o imp. de Licença de., si auto- (Seguros em Geral) C. Postal,67 _ Jaraguá do Sul. :.!:••!:: 1 C.P.-.1.-J.S_C _

movei no corrente exercicio de 1949, visto ler ex-

travia�oo�I����;�s r�i�i��_:r���:f��ere;ue�er�:�:�: Nome por extenso .

ça estabelecer-se com um Engenho de Açucar, á Idade Residencia CLINICA DE! OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E! GARGANTA, ii

Estrada Rio da Luz. Como requer li
. :. moderna e primorosamente instalada dO' li

transf�9lmp. d�eo%��dobiC���t��n��:�fr��:ir�e �ri��� li Profissão DR. SAD A.LLA A!\IIN li
Weinfurter. Idem

ii Cargo.. CONJUNTO DE APA�ELHOS MODE!RNOS, UNICO NOS II

393- Requeó licença para aumentar. o predio !! Ocupdções assessorias: II E!STADOS DE SA.NTA CATARINA E PARANÁ II

rl��� :::CiO�d�a:a ��tP:' �::�:::.:�:::ISi��::�:d::�; t=::=�=.=�==�:::====�:.:�::::=:==�:=:=::===J I
·��R:���n l?�s:i�:��i;::m��!�i,.": ii

lcença man ar cons r. uma casa em a venarIa e tl- _._

_.............................................................................. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiif

J

Pmf�itura Munirri�al rr� Jara�uá no �ul
Convocação

De ordem do snr. Prefeito da ASSOCIAÇÃO
RURAL DE JARAGUA DO SUL, e de conformida

de com o art. N. 33, parágrafo único dos Estatu

tos, convoco os senhores Associados para a As

sembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia

8 de Maio de 1949, ás 10 horas na séde da Asso

cíação a-fim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem:

1)- Eleição da nova diretoria.

2)- Relatório da diretoria.

3)- Prestação de contas.

4)- Dia do COLONO.
Emílio da Silva

pelo Secretário

Pelo Secretario Municipal.

r=AU!�::t!�A��i:�"'��'=11
ii OFIOINA S�rviço "FORD" ii
..:1:':1

MEOANIOA AUTORIZADO .:Il.:'
- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL -

:1.:.1 _Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes :1::'
Lavagem - Lubrificação � Carga de Acumu-

II Est�a:�:�:aee�:ni:ê:::la�: ::u:ondiçõe: II
ii pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii
ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii.
=

...
:Ii

..
:! como retificação de motores etc. . .

;
...:;.:...:1.Todos os serviços são executados com

esmero, por competentes profissionais e 'a pre-

=:.. :::.
çós razoáveis. Também dispõe de sólda elé- !l
trica e oxigênio. g

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i

CABELOS BRANCOS

Voltando à sua cor natural.
-----------------------------

Sem enxofre nem saIS de prata

Secretaria do Prefeitura Munici pai de Jaraguá
do Sul, em 10 de Março de � 949.

EDGA R PIAZERA

Em poucos dias de uso o Oleo Mac Bir restitue

aos seus cabelos a cor primitiva. O Oleo Mac

Bir não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura. Vegetal e perfumado. Combale
-

a caspa e detem a queda dos cabelos. Não

prejudica a permanente. À venda nas farma

cias, drogarias e perfumarias do Brasil. Aten

demos pelo Beembolso Postal, vidro Cr$ 25,00.

.

'livre de ·porte. ,

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

RF:META-NOS O COUPÃü ABAIXO

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

Queiram remeter-me pelo Beembolso Postal, via co-

mum. livre de porte, vidro do OIeo Mac Blr

Nome .

Rua No
..

Cidade .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eAPITALIZAÇÁO, S/A.
A MAIS IMPORT ANTE COMPANHIA

'DE CAPIlAlIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS

NO SORTEIO DE

Março 1949
vun
DYX
p n s
O u D
O A O
G D G

o próximo sorteio
será realizado no

dia 30 de Abril
ás 11 horas.

Os portadores dos
titulos em vlgor que
contiverem uma das
combinacões con-

• templadas, recebe
"rão imediatamente

o capital garantido.
Informações com

HARY KRAUSE
Escritorio dê S. Catarina
Rua felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIAIOPOLIS

SEDE SOCIAL
lUA DA ALFÁNDEGA, 41-ESQ, QUITANDA

(Edmd. SlI.<ap)

RIO DE IAHEIRO

PAG.4

Edital N. 2.519, 12/4/1949
Wigando Roeder e lin

da Vlergurz
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

'residente neste distrito, em

Rio Cerro, filho de Ricar
do Roeder e de Pauline

Spiess Roeder.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito, em

Rio Cerro, filha de RiCar
do Viergutz e de Bertha

Viergutz.

Irene Pedrt, Oficial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca [araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casai-Se:

EdlralN, 2.516, 12/4/1949
- Erich Härchen e Frida

, Ida Annita Behlíng
Ele, brasileiro, sol relro,

lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, em

Rio Cerro, filho de Ernes
to Härchen e de Bertha
Porath Härchen.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, .domícllleda e

residente neste distrito,
na Ilha da Figueira, filha
de Guilherme Behling e

de Augusta G. Behling.
Edital N. 2.517, 12/4/1949
Willy Köpp e Edith lohen-

na Anna Böder

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, no

Rio da Luz, filho de Ger- Ele, brasileiro, solteiro,

mano Köpp e de Rosa lavrador, domiciliado e

Köpp
residente neste distrito,

Ela, brasileira, solteira,
em Itapocusinho, filho de

lavradora, domiciliada e
Carlos Ramthum e de

residente neste distrito, no
Maria Schf1_1a�ch, .

Rio da Luz, filha de Car- Ela, �rasJlelra . ��lfelrQ,
los Böder e de Bertha ' d0'!lest!ca, domIcIlIada e

Guarmann Böder I
residente a estrada Schroe-

, der, distrito de Guaramt-

Edital, N.- 2.518, 12/4/1949 rim, filha de Adolfo Walrz

Afonso Hennemann e e de Thekla Waltz.

Waltrudes Meass
Ele, brasileiro, solteiro,

alfaiate, domiciliado e re

sidente nesre distrito, á
estrada Iaragué, filho de
Germano Hannemann e de
Maria Stelnke Hannemann.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente nesre distrito, á
estrada Ieregué, .fllha de

João Maass e de Elisa
Volkmann Maass.

Edital N. 2.520, 12/4/1949
João Schmitt e Maria

Vieira
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, a

estrada Iaregué Esquerdo,
filho de Bernardo Schmitt
e de Otilia Prim.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste distrito, em

Rio Cerro, filha de Geral·
dino Vieira e de Seraphí
na Pradi Vieira.

Edital N. 2.521, 13/4/1949
Helmuth Rarnthum e

Ruth Walz

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será .publicado pela impren
sa e em cartório onde será

atixado dui ante I 5 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

ints legals
IRENE PEDRI,olicial

Perurta IDlo ll2� �e n=4=ll941-9
Copias

o Sr Waldemar Grubba, Preteito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das arribuições que lhe são

conferidas por Lei, resolve:
De acordo com o artigo 76 da Lei 249 dot 12 de

Janeiro de 1949, dos Estatutos dos Funcionarios Pu

blicos Civis do Estado de Santa Catarina:

Perrrnutar a Pedido:

Elisabeth Finter, Professor Complementarista

Padão o I da Escola Municipal Rui Barbosa da Estra

dapedra Amolar Baixo, para a .Escola Municipal
Princeza Izabel de Pedra Amolar Alto.

Lucia Kuroli, Professor Padrão G da Escola

Municipal Princeza Izabel da Estrada de Pedra Amo

lar Alto para a Escola Municipal Rui BarDosa de

Pedra Amolar Ba\xo. Comunique-se

(ass) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

Junta �e ßlistamento' Militar �e JHrDluá �o Sul
Acham-se a disp�sição dos cidadãos abaixos,

os certificados de reservistas, requeridos por esta

Junta e remetidos pela 16a• C. R.

José Manoel Santos, Genesio Silverio. Fran

cisco Schumann, Alexandre Ricardo Bruch, Paulo

Silverio, Leopoldo Klotz, Paulo Bertoldo Alfredo

Hornburg, Arnoldo Wiedemllmno, Afonso Fothsal,
Henrique Gonçalves Sobrinho, Gustavo Karsten,
Carl Fridrich Stuhlert, Edmuno Prust, Laura Hoffmann,
Alfredo Glatz, Rudorfo KHtzke, Firmino Cezário,' Jo
sé Correa, Leopoldo Panneitz, Alfonso Itner, Emilio

Ernesto Döscher, Henrique Fernandes Klock, Henri

que Pangratz, Antonio Jagielski, Antonio da Silva,
DUo Buttendorf. '

Jaraguá do Sul, 7 de abril de 1949

WALDEMAR GRUBBA

Presidente da J. À. M.

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Senta

Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

. _FAZ saber a todos os que o presente edital de

cítação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem, ou Interesser p6ssa, que, es

tando se procedendo ao Inventàrio dos bens deixa

dos por falecimento de Maria Rühr, e tendo sido felte

a declaração de herdeiros, na qual consta os herdei
ros de nomes Alfredo Rühr, Margarida Estella, Adé
lia RUhr, Cecilia Rühr, Luiz Rühr Junior, Ewaldo Rühr
Artur Rühr e Guilherme Rühr, como ausentes 10do�
brasileiros, maiores, pelo presente edital, cha�a e cita

aos ditos herdeiros, para no prazo de trinta (30) dias -

se fazerem representar, ou comparecerem-a esre Juizo �'f'?��TTPT�ct?FTanm:!.Ç

pare falar aos termos de dito Inventário, sob as pe� Ir�titi�:lllJliiiU":SWJ����"ZJnas da lei. E pera que chegue a noticia ao conheci- . Vi tO r i o Lazza r ai S
me�to �os mesmos, se passou o presente edital que
sere afixado as portas do Edificio do Forum, no lu- Loja e Exposição: .'

f a b r i c a :

gar ce costume e publicado pelo jornal local

"cor-I A G t l' !ii..

reio do Povo" e Diario Oficial 'do Estado. Dado e
ven. e U 10 Var..s, 79 Rua Domingos da lovas/n

passa�o nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos qua-} J A R A G U Á DOS U L -1- S A I T A C A T Â R II A

tro dlas do mez de março do ano de rnll novecen-
--------.----

tos e qu�renta.e nove. Eu, Ney Franco, escrivão, o I Fabrica e Beneficiamento de Moveis

s�bs.crevl. (asslnado) ,f'-ry _Pereit'a de Olivei�a·. lulz de Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Direito da Comarca. Esta conforme o orlglnal do.
'

que dou fé.
-'

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans.

Ierezué do Sul, 4 de março de 1949
Colchões e :Êstrados para Camas, Etc.

O Escrivão
Executa-se serviços de

eS,tofamentos
em:

INey FRANCO l;!� trolios, onibus, automoveis etc.

_____________________________

�:�t�����

ri�������i'i

I BANCO INOOSTRIA E cOMtnclO OE�. CATADINA s/A.I
I

SEDE EM ITAJAI
Fundado e 23 de fevereiro de 1935

-OE-P-EH-O-EH-C'-IA-S-EM-'-·· CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

M
. RESERVAS CR$ 22.343.244,40

. �f:::�� AGENCIA: Jaraguá d Sul
Brusque

I
Braço do Norte Rua CeI. Emilio Jourdan, 115 ICaçador
Canoinhas

End. Telegrafico "INCO"

I
g�:s�?��:

. Caixa Postal, 65--Telefone,7D ICuritiba Faz todas as operaçõe!: bancarias 110 PaÍz, como cobran-

Curitibanos ças, descontos, emplestimos, financiamentos mediante cau:;
Cambirela �Campos Novos ção de titulos comerciais, passes, etc.,

I
Chapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:

florian.oPolis__________ Gaspar Á OisposiÇão, - SEM LIMITE, com retiradas

Ibirama livres, juros 2% ala.

I,ndaial
I 'TA

Q 2
Ituporanga

«- L M. DA, até Cr'IP 00.000,00,

jaraguá do Sul juros DojO ala.

joaçaba
«LIMITADA PARA PARTICULARBS,

I
joinville até limite de Cr$ 100.000,00,
Laguna juros 4% a/a.

k\!t�� « - LIMITADA ESPECIAL, até

_________

rleans Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a

I
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial"
Porto União as retiradas de mais de Cr$

io de Janeiro
Rio Negrinho

10.000,00, só podem ser feitas me

Rio do Sul diante um aviso previo de 10 dias

IS.
francisco do Sul Com Aviso de 60 dias - Sem limite, juros 5% a/a.

S. Joaquim « « «90« -« « «5 1/2°'0 a/a.
Taió

II

Tijucas ,

«« « 120 c -« « « 6% a/a.

I
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano - « « « 6% a/a.
Tangará Oeposllos Populares, juros \ 5% a/a.
Urussanga
Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

I
nais, até o máximo de Cr$ 5.000,00. \

ABRA UMA COITA 10 '"I lV V O" E PAGUE COM CHEQUE

��������i
••

Edntal dle CitaÇã((j) dle IH[er�cn... (!::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti

ros .Á\1lll§ellltc§ !I Tran��ortadora Jara�U31ln�e II
II

�

li
VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS 11

II Jaraguá do Sul á Blumenau li
ii HORARIS H

li JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU !!
li Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas ii

II Chegada as 3,45 hs. Partida 8S 12,30 hs. II
li AGENCIA !!
li Estrada Itap ü-Hansa - Jaraguá do Sul ii
� ,

I �
":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.

Vistas da cidade
Vende-se. na Gráfica

Avenida Ltda.

FRACOS E AN�Mlcoa I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êxito DU:

Tosses
Resfriado.
Bronquites
Escrofulos.

,�=�- Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR OE SAÚOE.

���
.��.._...,,_----------

Aluminio da afamada
• \ marca "ROCHEDO"avul- 1i Dr. Ran.ato .....Talt.o.. li

so E:l em baterias. li
ww -go ....

-

::!.:.:
Faqueiros de aço inox ii M É O I C. O

.,

"Hercules' 56 - 104 e 130 1! ..�.'.!.
Peças. Os mesmos ta- ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ..

lheres poderão ser com- ii om cursos de Aap�rfeiçoame�to no
_

.
ii

prados avulsos, na ii RIO de Janeiro - Sao Paulo e Buenos AlTes. ii
li Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii

CASA REAL ii Geral de Adultos e Crianças. Ii
"Defronte ao Cine Buhr. ii Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. ii

,
ii .

TELEFONE N, 3. .

li

�� li Jaraguá do Sol - Sm. Cata·rlna· Il'

PA R A F E R IDA S,
ECZ�MAS,

INFLAMAÇÓES.
CCCEIRAS,

F t:: w E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, o

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di·
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, Etc .•.

Faz saber aos que o presente edital com o

prazo de vinte (20) dias virem, ou dele conheci
mento tiverem, que por parte de EDITH DONAT
MOREIRA, me foi dirigida d petição do teor se

guinte:- PETIÇAO:- Exm". Snr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá do Su1.- Edith Do
nat Moreira, ou apenas Edith Moreira, nos autos
da ação de desquite litigioso que move contra seu
marido Nery Moreira, diz que não havendo sido
citado ainda o mesmo Nery Moreira apesar dos es-
da Suplte, que int�ntou a diligencia: i�i.ciaImente

ffi����-���� @l®®i..®@!@)@1(@Y@)f@)C®r@)��@1@!@)@1quando propos a açao, sendo então certificado que

'fi f t
. ® Ad If H S hitze @1o citando se encontrava em Florian6polis; promo- fahrlna O 0rramoo aQ A�rlnnlas; O erm. C u @vida a �s.pedição da com.pet�nte precator�a p�ra �- U li li (J li O H lIU • • MARCENARIA EM GERAL

;quela CIdade, egualmente naO se conseguiu dita CI-
--

•tacão e finalmente, em
.

Fevereiro deste ano nova

t DE' i � Oterece m6veis "CIMO" de todos os tiP?!> dadiligencia el� Guar�l_!lirim t.orno�-s� inutil. Dest'ar-
PEDRO BENGEL ® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �te, como o Citando nao tem profissão certa, estável

I
Mantem um estoque permanente de todos os tipos @e fixa, e ser incerto o lu�ar em que se encontre,

t
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 183

i
de MOb�lias, especialmente para escritório.

I
a. Suplte. Com fundament no arr, 177 n� I do Co- JARAGUÁ DO SUL - STA. CA'fARINA INSTALAÇOES COMPLETAS DE: ••digo de Processo, requer a V. Exa. se digne de or-

_ ta\.

f
.

di
.

t � Dormitarias, Salas de Jantardenar seja a citação eita por e ítaís, nos ermos Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas ® Cópas, Escritori os, Moveis rusticos e outros.da lei. -- P. D. Jaraguá do Sul, 30 de Maio de

b
agrlcolas pore uso de lavouras

como::] ; MO·VEIS AVULSOS COMO:
�1949. pp. (a) Placido Olympio de Oliveira.- (co- Machados. Enchadas Foice� etc. �ladas tres estampilhas no valor de cr$ �,OO,\ se�do Serviço rapido e garantido e atende-se qu.alquer pedido. . Cadeiras I çtuma de taxa de saude, todas estaduais, devida-] ... _ ßd Poltronas tixas e giratorias �mente inutilisadas com data e assinaturaj.s-- A pe- ���fIIJJf!/A���':/tJIb � Mesinhas de c.entro e para radio �tição supra transcrita levou de MM. Dr. Juiz de � E entre muitos antros. a �Direito da comarca o seguinte DESPACHO:-" J; � Caixa Registradora marca "RECORD" @á conclusão. Em 31-3-49.- (a) A. Oliveira.- Oonelu- @j Afamada pela sua eticiencia, substitu �sos os autos, for proferido o seguinte despacho:- SANfi U ENOL O te) _

indo as Caixas Registradoras de @Defiro o requerido. Expeçam-se os competen-tes e- � - . elevado custo ••�------
IAf.t"à�iv���·.?_ pÉa��.:� �i�: �:�ntr!�. \�9��-::� � 1 � g_ II .uIo.::� !!��t��· �pro:!�!!��7ij �incerto e não sabido, passou-se o presente edital C () N TEM � a � n> (@JaraguádoSuISta. Catarina �.de citação, pelo qual cita e chama ao dito NERY S-- p:J ��. n ""1Ift\\ta\!.ta\1;\'\1I��,ê)l.l�"ltS;\ Ift\\y't,;;\!.r.:\\""Ill'ft\t;;\!.ta\ft\\IlQMOREIRA, para, dentro do prazo legal contestar OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

c, � � g. = \�'U�!I�\8(��.�/\80���\8(����ou não a ação de desquite que lhe move sua mu- o $XI �lher Edith Danath Moreira, ficando, outrossim, ci- ARSENIATO. VANADATO, rn iIJ � 'g, ;:;:;::I
tado para todos os termos e atos até sentença fi- FÓSFORO, CALCIO,ETC e.. :l � -o
nal da mencionada ação, sob pena do revelia, tudo = ª.., ....
de conformidade com a petição inicial do teôr abaixo TÔNICO DO CÉREBRO I �':I - o I»
transcritar- PETIÇÃO - lNICIAL:- Ilrno. Exmo. TÔNICO ees MU'S �I C �.§ :!Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Joinvile.- �!\I CULOS

• -8 � :.:.Edith Moreira ou- Edith Donath Moreira, brasilei- SI r:rJ _

ra, casada, residente em Guaramirim, distrito desta
Os Pálidos DepauperadOS, E... � = g.�. 59Comarca, ora denominada Autora, por seu bastan- tados, AnêmIcos_ Mie8 quecrialR ='.... UI I»te I!rpcurador qUE>, � presente subscreve, conforme MagHlS, Crianças raqultiCa. te. ;;! � 8 C:;;.certidão que esta 'ínstrüe, que quer propor contra ., c..., ...·

cs6U�marido Nery Moreira, ora denominado R. bra- c.barão a tonificação ceral do �. � o.. =-BUeiro. residente em Guaramil'im, a ação ordinária .reanlsmo cl)m o e:: � � I»de desquite, na qual e sendo necess.'rio .provará: 3'
=' � , ....11°)- que a A. é casada civilmente com R. pelo re- SAN (! U E N O L

$XI
$XI

,� I»gimem de comunhão de 'J�ns e cujo casamento rea- U ;;l .....
lizou-se no dia 8 de Dezembro de 1947 (doc .. da - =cert.) 20)- que em principios de Fevereiro deste
ano, não s6 injuriou-a come;> _ ainda seviciou-a, pro-

_dUlilindo lhe ferimentos constantes do atestado me
dico que instruia justificação preliminar da açãosob doc. na 3;30)- que os fatos esp6stos autorizam
o desquite dos esposados com fundamento no art.317 na III do Cod. Civil; 40)_ que não existem filhos do casal; 50)_ que o casal já se acha separado, cOllforme alvará iudicial junto. Nestes termos
e 110S melhores dce 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 pronunciações de Direito
Protesta- se e desde já se pede o depoimento pessoal do R. sob pena de confesso, de ois de inicial
mente ser o mesmo citadp para resp nder a todos
os termos da ação, por testemunhas cujo rol será �����
Oportunamente depositado em cartorio e juntada ture seus males e poupe seu

na Soco Grafica Avenida :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::de �ocumentos necessário á contradição da contes- bom dinheiro comprando na

ta��Dand��apre�n�parn�efuit� fi�ais FARMA'CIA NOVA �������._�_.��������������-- .O valor de Cr$ 2.500,00 D. e A.P.D. JoÍnvile. 15 deJulho de 1948,- pp(a) Placido Olympio de Otivei·
ra.- (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 petiçãOllllCIal levou do MM. Dr Juiz de'Direito da Comar
ca de Joinvtle, o seguinte DESPACHO:- D. e A;Co�o requer.- Joinvile, 15·6·48.- (a) MaurileoCOlmbra.- E para que c.hegue a noticia a públicose passou o presente edital com o prazo de vintedias, que serà afixado no lugar q.e costume as portas do Forum e publicado pela 1mprensa local e1?iário Oficial do Estado. Dado e passado nestaCidade de Jaraguá ·do Sul, aos primeiro dia domez de abril do ano de mil novlecentos e quarent� e Uove.- Eu, Ney Franco, Escrivão, subscre-
1.- (a) Ary Pereira Oliveira.- Juiz de Direito
a Comarca".- Está cQnforme o original, do -queou fé.-

Jaraguá do Sul, 10 de Abril de 1949.-
O Escrivãp Ney.Franco

SARDELAS
(HERINGE)

. Artigo especial
oferece

Engenho RA U Limitada
�-------------------------

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CAS..A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

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

(SOBRADO ano WAGNER)
OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo
veis; Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

_
Tintas a Oleo, e em P6, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pera tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce

ra e Oleo pare Soalho, Massa pare Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO-DE TINTAS

i • G. de Oliveira.

i Tratar com a

�Bebidas Boss Ltda.� Vva. Curt Sievert

(� �l _ _f.. rOt

w......... "".._.."., ft ,�.l
Cartões

para CODfirma�ão

Dr. Ar.ninio Tavailes

Clinico �e OI�os, OUUi�8S, nariz,· fiarUHnta
Pofessor Caledralico de Biologia do Inslittulo de Educação' de Florianópolis

Ex-Chefe tios serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno per, concurso. da Asslstencja Pública do Rio de Janeiro

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U MEN AU' STA. CATARINA

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

"

'A SIFILIS
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MILIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO OIl.SSE GRANDEFLAGELO

USE O

A &IFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFU LA·S
ESPINHAS
FisTULAS
Ú'L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

, "ELIXIR DE NOGUEIRA"
- CONHECIDO HÁ 71 ANOS

VENDE·SE EM TODA PARTE.

::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::.:: ::::::!�:::: :::::::::::: :::::::::::: ::::,:::::::: ::::::::::::

Dr. LUIZ DE ßOUZA
ADVOGADO

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

Re�idencia: Benjamim Const9nt, 136 - Tel. 12

Ti,., Dl-'IIR ::::1.::1: i
BRIS f DEMAIS

-

AnteOES DO
toiRO CaBELUDO.
-roNICO'·CÄPllAR

,
POR E.XCELfNCIA

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

: Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados. @
(@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRUHU Rf8PlftßIÓRffi I
� Encontram alivio imediato com (J uso do �

I I n C O m.p á p a v e • @j

I P�iIDri11 dI! Hngien. Peloleme I@) o PEITORAL MAIS fJONDECmo .NO BRASIL @)2t®�®.i.®��®,i®@l®�®.i.®�®J.®@,;.®@)i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comenta-se que o jogo Acaraí e Baependí, rea1isado em 10/4/49, será anulado. Os rubros irão protestar, .porque as sumulas não foram assina

das, quando o proprio Acaraí não tinha sumulas. Os mentores colocados dizem que, domingo durante.o jogo, foi dito por outras pessoas, que

o jogo p�deria ser efetuado, porem anulado. Quem são estas pessoas? A quem o Acaraí apelará para ser atendido? A Junta Disciplinar não,

pois esta até agora não foi organizada. O Baependí poderia protestar, uma vez que o campo do Acaraí estava mal marcado. Ternos aí um

grande "a-ba-ca-xi", para ser resolvido. Com isso o nosso esporte, mais uma vez está atrazando-se. Em vez de ir a frente, está ficando anarquizado.
É o cumulo, tudo por causa da ignorancia que reina nestas duras "caixolas",

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

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

ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 17 de Abril de 1949 SANTA CATARINA N°.1.537

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

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME ° n. 1, 2, , e 4

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

, lernedias, .

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIBA

,
MIRAlfCOBA para o seu tilhinho.

_f;.;;;;;fs� __E_u_m_pro_dy_to_ios_N\,_a�_oÍ:_tLi_E_M_ina_nco_ra_

�I�r?:.�����i�:s �::���S?C�.dOS �·-===-'·IC:M=:::::I;·Ü'IC:D==-··A'··=s==-·'-=====-nem
.

atrazo com o pagamento de suas mensalidades, U
pera page-les, afim de evitar que sejam eliminados, F R U TI' E R A S E O R N A M E N T A I S

�do quadro scclel, de acordo com os estatutos do Clube.

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maclet-
.

Outroslm, torna publico, que a partir desta data
ras, Jaboticabeiras, etc. _ Roseiras, Dahlias,fIca expressamente vedado á pessoas que não per-

tencem ao quadro social e que residem nesta cidade

�
Camélias, Coníleras, Palmeiras, etc., etc

�a frequencia da séde. 'Pe"am Catalogo Ilustrado
Os interessados deverão providenciar, caso

queiram, a sua admissão rio quadro social, procu- LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
rendo oe snrs secretários e tesoureiros para preen- ••-===- ••====-...111:===-*.-===••===-.
cherem as necesseríes propostas.

Pelo Clube Atlético Baependí
João Batista Klüppel

1°. Secretário
/

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEmA MINANCORA

(ASTISI! lfO HOMEM E lfA MULHER)
.•.........._ - _ .

.........................................................� _ ..........•..•.....••_ - .

.............................................................. - ......................•......................._.•.......

... _
..

CO L O N I S A ç a·_ O A quem solicitar, será enviado pelo correio a

.
interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

Vendem-se boas terres de cultura, Fezende Sta. ! «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clil!iCO e DiéUco.
Helena, Municipio e Comarca de Reserva centro do 4 I .

•

Paraná, clima, a�ulls,)e estradas �oas. Pr�ço e-s � Junte ao P�d!dO. e-s 10,00 pare as despezas
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se } drrlglndo-se a F. S. NEVES.
êonsideravel desconto. Vende-se

tarn.
bem .a longo �aixaPostal 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

preso, Tratar com o proprietario sr. Chisfiano Iusrus
- ,

em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

ou com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld,em. ,

R.alos Ultra Violetas e Infra Vermelho _

jaraguá do Snl. .. ,

..
, .. '...__ R. A lOS . X -

l�li_!!!E!!I-I:!SI5!!E:l!II!I!!imi IlEE:i!il!ll:i!!!!iEilSi!E!i!l!Ei!!i!!l!!i!i!J
.

Diretor Médico do Hospital "São José'
.

':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'. IFebres
. (Sezões, Malárias, II - ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

H
O· f

ii Iii . Impaludismo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::=iiim:;:iii::::::::::::

II i C i na M eca n i c Q ii II! Maleitas, Tremedeira - :::::::::�:::::::::::::::::::::::,::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::-.:H
....:._••::::::::::::

ii DE U I� _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I c:::I
II .João Wiest III "Capsulas Antisesonicas I --------�----

ii
RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103

:: ,.,

I Dr. Arquimedes Dantas
. ,.

I Minancora" ...

Bstá equipada com um modernissimo aparelha- I Em Todas as Boas Farmacias I A••eG."
mento de sclsa eletrica, oxigenio, aluminio,

·1 'I
:: antimonio etc. II ..

É um prod.uto. dos Laboratorios .MINANCORA...
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

II Especialisada em reformas de ii � -.ToIßvllle - Sta. Catarma- I
ii automoveis e caminhões. ii i

-

!!!i!I!IJI.!!!I!!lIi=m!!EI: H!!!i!:III!El!!EEiii!!!lllllEl:E!!!IU_

II Serviço rápido e garantido. !!
"-

.. ii
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$'

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE. I

- Elet-icidade M�dica-

Sementes novas de todas-

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

' qualidades está a sua dis-
I"f _ _ _ _ _ _ _ _ ...:�

h ii posição na Casa Real

1::.,1:..:: In��������o:.���:�g����l: :'
..:;1:.:.' Lapis C Rn Y In

corrente a inauguração do Predio Escolar "onde funciona a

!! Escola Machado de Assis. i! na

:�iil A Festa terá inicio as 9 horas com a inauguração do 'iii.Predio para O qual convida-se as dignissimas autoridades e

li o povo em geral. li
---------

�f Em seguida festa popular no Salão João Pessõa onde II
ii não faltarão churrasco, doces, eafé, galinhas, bebidas, jogos,
II tiro ao alvo e diversões etc. etc. '

II Kodak 6 X 9-120 e 620

!I Pelo comparecimento de todos, desde já agradece. garantido até o fim de

II· . A O i r e t o r i a 1950 Cr$. 15,00 só na

�._ _H•••__ _ _ •••_ ••_ _ _ __ _ __._._ _ _» I CASA REAL .

................._ _ .......••..•.........._ _ _- _ _ .....

Gráfica Avenida Ltda.

FILMES

�tRt1EN,TO
�t\lEIROS

�
.

{.-

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

� §a1bãl.(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CnA� . WEIlEt nNl[))l(J§IIIAl <= JonIDlvliRlie S�6Á� ylRCfA,

•••

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

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


