
Repercutiu dolorosa
mente na cidade, o fale
cimento, na madrugada
de 26 do corrente, de
dona Maria Eggers Mey,
viuva do saudoso comer
ciante Carlos Mey.
Dama de graudes virN.1.539 tudes, com um coração-____________�--------------------------.---------------------------------------..i----------------------....

sempre voltado para o

bem, gosava a extinta de
estima geral da popula
ção, pelo que sua morte
foi um acontecimento queO Sr. Prefeito Munlcí- guern entende é a do Hos- entenderem. É esse um enlutou toda a cidade.Integra de projeto de entidade, o atestado será pai enviou a Camara um pital de Corupé. dos motivos que fazem o Dona Maria Eggers_Lei regulando a isenção firmado por dois ruralis- proléro de lei pedinao um Os imoveis pertencem povo' desconfiar que ali Mey contava 64 anos dedo pagamento de imposto tas idoneos, a críterio da credito especial de queren- ao municipio. Foram COltS- há "marmelada". idade e era natural deterritorial rural, apresenta- autoridade fiscal erreca- Ia e sete mil crazeiros, truldos em parte com re- -x- Joinville, residindo emdo pelo deputado udenls- dadora. para pagamento de COI1- sultados de festes popu- Em outro local, o Ser- Jaraguá desde mais de.re Waldemar Rupp e sob Art. 3'- O cancelamen- las do exercício de 194 lares, subscrições e auxí- viço da Malaria dá explí- 40 anos.reglme de urgencia por lo do lançamento do be- Mas, em seu Relatório Iios veltosos I dos gover- cações sobre o lastimavel O seu enterramento foidellbzreção da Assemble- neficiado pela preseríte lei de prestação de contas, a nos Federal, Estadual e ecídenre provocado por feito no cemiterio Muniia Legfslatlva. será feito ex-oficio. medi- mesma autoridade, não Municipal. um de seus auxiliares nés- cipal com um grande a-Dito progeto de lei foi ante a apresentação do somente mandou acusar Não se compreende, ta cidade, vitimando duas companhamento, tendo aassinado tarnbern por to- atestado.que se refere o

j
no balanço um seldo, co- por isso, que sendo tudo pessoas.

.

encomendação do corpodos os membros da ban- artigo anterior. mo ainda declarou que aquilo do municipio, esre Muito Iouvavel o gésto sido feita pelo rev. Pas-cada da UDN presentes Art. 4'- Nos casos de todos os pagamentos estavam dê a particulares a êons- da chefia do serviço den- tor Schneider'na ocasião e, ainda, pelo cessação da atividade do em dia e nada havia a pagar, trução e adrnlnlstração do uma sat'sfeção ao r o· Alem de 19 netos, deídeputado João Maria Cer- beneficiado, bem como no Deduz-se daí, Iogíce- das obras vo e punindo com a pena xou a taleçída os seguiudoso da Veiga, do Parti- caso de aquisição de ou- mente, que o balanço não Dá-se com isso a Impres- de demissão o máu ser- tes filhos: Leopoldo Cardo de Representação Po- tra g;leba que somada a éra a expressão da reell- são de que o município vidor, mas é preciso tarn- los Mey, industrial, casa<pular. primitiva ullrapasse q. área dede, éra fiticio o saldo não lern capacidade para bem que se saiba que as do com dona Frieda Jans-Art. 1. - Fica Isento do de duzentos mil melros e que alguém faltou a edmlnlstrar, passando a vitimas foram hospítallsa- sen Mey; Olga Mey Fis-pagamento do Imposto ter- quadrados, deverá o meso verdade. terceiros o dinheiro para deis, são pobres e devem cher, com o comercían-ritorial rural todo o egrl- mo fazer a devida comu- '-x- que o usem como bem ser reembolsadas das des- te Gesa Rodolfo Fischer;cullor que, hão possuindo nlcação a repartição que Outra cousa que nln- pezas. Anita Mey Walcher, víu-outro imovel, cultiva só lhe deferiu a isenção no
va; Ernaßfey Zahler, ca-ou com sua familia área praso de noventa dias sob
sada com o comerciantedo��rior a �un�pwademul��C�"'A���_��oH��Z���M�aM�milme�� quad�d�. �O�OO�emcruuiros.) -,v,���__��_�

" M dArt. 2' - A qualidaJe de Art. 50, - Para os efei-
If II �

solteira; Paula ey e

I II Souza, casada com o ad-agricultor será provada tos desta lel os
_ agricu_!to. II CONV· IT E I II vogado dr. Luiz de Sou-mediante atesta- res menores sao equipa-

II
.

II I za; Artur Mey, comercia-do isento de selo forneci - redos aos maiores e li ati- II rio, casado com dona -do pela Associação Rural vidade pastoril a agricola II ,", Melania Noroschni Meyde cada Municipio. propriamente dita. II e Otto e Werner Mey, a§ único Nos Munici- Art.6.- Revogam-se as
" A direção do "Correio do Povo", tem o prazer de

li quele bancário e estepios onde não exlstlr tal d. lspoelções em conrrerío..

II II servindo na Fab. ambos_______________._. convidar os seus amigos para a Missa em Ação de solteiros.

POk IT IGA II Graças que manda celebrar na Matriz local, as 9,30 li" O "Correio do Povo"..
.

apresenta a familia en-
.
�

--- .

.

. .' II horas, do dia 8 de Maio, pelo seu 30°. aniversàrio de Jlluta<!a os seus se,ntidos'-!

.A polltlca, com a pro noticia, adiantando que II
;;

fundação e pelo 25°. aniversario de trabalhos graßco� JI
pezames.

xima partida pera os Es- nada ferá a opor aos no- ------tados Unidas do Presí- mes dos Sl'�S_ General It do Snr. Leopoldo Reiner, proprietario da Tipografia ndente Dutra, ficou esra- Falconlere da Cunha, Ed- n onde o mesmo Jornal é impresso. II
Itclonada ne encrusllhada mundo da Luz Pinto, Luiz n

-, II calculados os prejuisos.que dava quatro direções. Gallon! e Engenheiro Mi- Ii Ii -x-Brigadeiro Eduardo Go- renda.
II II _

Iaraguá do Sul, 1 de Maio de 1949 II II Raimundo dos Santosmes, Nereu Ramos, Gene- Pode ser que dê certo. voltando de viagem pa-rat . Canrobert e Getulio Mas em Santa Catarina II .

.

. It ra Belo Horizonte en-Varga�· aco�o in��partidárioen-o��o con�ou sua esposaGeniTudo parou, flcendo o tre UDN e PSD, só vendo namorando com Gaspartransito interrompido ate pera crer. Na mesma data dona N t & N ti
I dos Santos. Raimundo to-que o slgneletro volte da -x- Loca I·S Olívía Schiochet; esposa O as o leias mado de ciumes, matou

-.visita de cordialidàde e Por despacho do ernl- do sr, Dante Schíochet. sua esposa com sete fa-diga qual é a direçã� a nente- desembargador rela. Anifersários
'

-Dia 6 faz anos o nosso cadas, atingindo-a no co-tomar. tor do Mandado de ôegu- companheiro;'_de serviço O deputado udenista ração. A mulher conta-Daí hão de ver qual é rança impetrado pelo ve- A data de hoje assina. Egon Ehmke, cronista catarinense, sr. Max Tá· va apenas 20 anos de i-a estrada que v�i a Da- reador Gene,sio Lins, pre- la o aniversario natali..; esportivo desta lolha e vares do Amaral pronun- dade, estava gravidâ emasco ... e como todos sidente empossado da Ca· cio do sr. Giardini Luiz dona Hulda Maier, espo-
ciou na Camara Federal deixou orfã uma meninapor ela caminharão 'com mara Municipal de Itajai Lenzi, residente em Bar- sa do sr. Alfredo Maier. importante discurso re- de 3 anospassos acertaóos. foi suspensa a decisão do ra do Rio Grande. Ainda no dia 6 faz a- batendo as acusações da - x--x:::" dr. Juiz de DIreito daqUe- Pelos seus dotes de nos o sr. Jeronymo Trin- escritora Rachel de Visitaram Santa Cata·Enquanto se espera, Ia Comarca que ordenara coração, exemplar chefe tini, industrial a Estrada Queiroz contra as po- rina, especialmente ascontinua a ronda em tor- ao Secretário da Camara de familia e muito espe- Hansa. pulações de origem ale- zonas de colonisação es·'no no tesouro que Ade- convocá-Ia para dar pos- cialmente como educa- A todos os aniversa-
mã em Santa Catarina. trangeira, Vale do ltajaimar de Barros amealhou se ao vice-presidente e dor, exer-cendo a magis- . - x -- e Itapocú, os deputados

.

rlantes desejamos mui E J' '1" f f d
.

C fé F'l
para as proximas elei- realizar a eleição do terio ha mais de vinte tas felicidades.

m omVI e, novos re- e eraiS a I ho, A-ções. presidente. anos. tornou· se o aniver- gueses" voltaram a entrar 'Homar Baleeiro, Medei-De todos os recanlos Volta, pois, até decisão sariante credor da esti- Casamentos em atividades. Desta vez ros Netto e outros.do país os peregrinos se- final, a ocupar a Presi- ma geral. recebendo ho- foi visitado o "Foto Bra- -x -guem aos milhares pllra dencia da Camdra -de Iter- je as provas de simpatia Ontem na sala das au- si!" situado a rua Prin- Violentos temporaisSão Paulo, farejando uma jai o sr. Genesio Lins, Ie. que bem merece e as diencias foram realiza-I cipe, donde os ladrões varrem o Sul de Portusobra e arrotando presfi- gifimamente empossado quais se juntam as des- dos os seguintes casa carregaram roupas, re- gal, provocando grandasgio. naquelas altas funções. ta folha. mentos: logios e principalmente inundações, que estão a-Aqui mesmo, dizem que Restaurat-se, assim, ,um -Amanhã fazem anos Eurico Rolf Germano maquinas fotograficas. O togando os rebanhos deestà a se formar uma ca- direito liquido e certo e- a senhorita Lucilia

Em-I Nie}:)isc.
h com a sénho.ri- proprietario daquele es- gado e destruIndo as plan-ravana de pessedistas que videntemente violado. mendoerfer, dileta fHha ta Gentil Schiocht. tabelecimento estava au· tações em varias locali-quer fazer uma fezinha na do industrial José Em..; Jorge Marangoni com sente, ainda não.. sendo dade daquela região.paulicea, não escondendo 1

mendoerfer e o jovem a senhorita E�tephaniacartas de agradecimentos
O I Arildo Stulzer, Klein.por solidariedade e dizen- es. auores So�rinfio -Dia 3 faz anos o sr, Willy Köpp com a se- AImoço d C f

'do que 'é com esse que Qj Erico Bruns destacado nhorita Edith Johanna e on raternisação'eu vou", É que estando Em visita ao seu filho comerciante'nesta praça, Anna Bödtr. '

apodrecendo o galho on- tabelião )'tario Tavares ao qual enviamos
-

tam- Afonso Hannemann No proximo domingo, as 12 horas, terá lugarde se encontravam aga-r- da Cunha Mello, acha-se bem- nosso abraço de fe- com a senhorita Waltru. o almoço de confraternisação, oferecido pelo sr.rados procuram mudar, em Jaraguà o sr. desem- licitaç'ões. des Maass. Leopoldo Reiner e a direção do "Correio do Po-para mais uma vez poder bargador Franéisco Ta- ....,..Dia 4 o sr. José Po- vo" aos seus colaboradores, pelo 25' aniversarioenganar o povo. vares da Cunha Mello lanski e a menina Alda de trabalhos em artes graficas daquele e 30. ani--x- Sobrinho. -

'

fi!h� do sr. Eugenio Soa� versario de fundação deste jornal.
t 'fambem em Santa Ca- Ao ilustre visitante, res, comerciante em Co- Correio dô Povo.

arma fala-se em acordo que por muitos anos já rupà.mter-partidário e em futu- presidiu, a Corte de Jus- - Dia 5" faz anos' o sr: -Circulando dia 10, emd�s no�e� para o governo tiça deste Estado e atu- Heinz l'4arquardt, iodus edição especial comemo-Uc�a Isao.
,

almente reside no Rio trial e diretor da IT'ece- rativa do seu 30°. ani-
Adolf

� entrevIsta do. sr. de Jane'ro, apresenta- lagem Garibaldi e o sr. versario de fundação, fi
nal c�r·Konder li um Jor- mos nossos cumprimen- José MeI)egoto, industrial ca suprimido o numeroloca, nos traz essa tos. á Estrada Nova. do dia 8. Haverá tombolas, leilão de prendas e churascada.

festa em Itapocuzinho

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Adminiatração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêoa, 136 - Fundado em 1919 - TBLBFONÊ N. 39

ANO XXIX - JARAGUÃ DO SUL Domingo, 30 de Abril de 1949 Sta. Catarina

A UON Prestlglaas reinvidlca
ções do Lavrador Oatarlnense

, ,

ESTANÃO CERTO

Da. Maria Mey

Terá lugar no dia·8 a inauguração do novo
predio escolar mandado construir pela Comunida
de Escolar de João Pessoa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lAven. Getulio Vargas, 79 Rua Domingos da Bova s/n �
J A R A G U Á DOS U L -X- S ABT A C A T li R I B A

,

� Fabrica e Beneficiamento de Moveis

� Espelhos e Vidros-para Janela,. e.O
utros

FinS'I�I'
Moveis Estofados, Tapetes, Dívaua, ..

.

. Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

Executa-se serviços de estofamentos em:

I:��;i� trollos, onibus, automoveis etc.

�:�;������

i
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II Tra��n�rta��ra Jaranlla���� illI �;n�� j:ã��s��;ã:e�:�;.:e ;�i::nt��:,ss:�:n:� ii
ii, P H i! ii poderá ser tarde demals II... li

li VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS ii !I Preencha o coupon abaixo e peça informações ii

li ii 11 sern compromisso á G. RODOLFO FISCHER 1i
.. Jaraguá do Sul á Blumenau ..

..

11 i! !! (Seguros em Geral) c. Postal,67 - Jeragué do Sul. ii

II JARAGUÁ DOHS��ARI°:r.UMENAU I! ii Norne por extenso ··········································:··········1I
ii
Partida as 6,25 horas Ohegada as 10 horas ii !! Idade. Residencia H

:: Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs. :: ::
.

.. � ::

li A GEN C I A H ii Profissão
-'-- ii

L!:�;:=:!::�:.:.:�:.�,::��:.,�=���=��J II ::���:����s=!�rjas�
-

: �: �: �:�:��: ::-�: II
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o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado da San
ta Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc.

Faz saber a todos os que o presenta edital
de primeira praça, com o prazo de dez (10) dias

virem, ou dele conhecimento tiverem ou interessar

possa, que, findo esse prazo, hão de ser arremata

dos por quem mais der e maior lence oferecer, em

frente ás portas de Edificio do Forum, no dia 13

do mes de Maio vindouro, as 10 horas, da manhã,
os bens penhorados a Alberto Roessle, na ação
executiva que lhe móve Reinoldo Rau, e abaixo
descriminados:-

1°.)- Uma mesa, avaliada em Cr$ 120,00, -

2°.)- Nove cadeiras, avaliadas em Cr$ 360,00,
-- 3°.)- Um relógio de parede, avaliado em

Cr$ 100,00. - 4°.)- Um cabide para chopeos,
avaliado em Cr$ 45,00. - 5°.)- Um armario

para livros, avaliado em Cr$ 200,00. - 6°.)_
Um rádio marca Fada, avaliado em Crr 800,00.-
7°.)- Uma cadeira de descanso, avaliada em

Cr$ 60,oa. - 8°.)- Uma mesa, avaliada de Cr$
30,00. - 9°.)- Um buffet, avaliado em Cr$
450,00. - 10°.)- Um dívan, avaliado em Cr$
150,00. -- 11°.)_ Uma cantoneira, para Ilores,
avaliada em Cr$ 35,00. - 12°.)- Uma mäqui-

. na de costura marca Vesta, avaliada em Cr$
1.600,-00. - 13°.)- Uma bicicleta marca N.S.U.,
avaliada em Cr$ 500.00. - 140.)- Dois qua

dros, avaliados em Cr$ 3000. - 15°.)_ Uma ••
------------------l1li

Uma mesa pararädio, avaliada em Cr$ 30,00.-
.

16°.)- Um banco de jardim, avaliado em Cr$
20,00. - 17°.)- Uma mesa redonda, avaliada
em Cr$ 15,00. - 18°.)- Uma cadeira de pre

guiça, avaliada em Cr$ 20,00. - Total Cr$
4.565.

Cujos bens constantes do auto de penhora e

auto de avaliação de folhas dos autos da referida

ação executiva, serão levados em asta publica de

venda a arrematação em primeira praça, pelo pre
ço da avaliação, ísto é Cr$ 4.565 (quatro mil .qui
nhento e sessenta e cinco cruzeiros).- Assim se

rão os referidos bons arrematados por quem mais
dér e maior lance oferecer. no die, hora e lugar
acima mencionados podendo os mesmos serem exa-,
minados por quem interesse tiver, na residencia do

executado sr. Alberto Roessle, nesta cidade.- E

para que chegue a noticia ao conhecimento de to

dos se passou o presente edital que será afixado
as portas do Forum, no lugar de costume e publi
cado pelo jornal local "Correio do Povo"> Dado e

passado nesta cidade de Jaraguã de Sul, aos doze

dias do mez de abril do ano de mil noveoontos e

quarenta e nove.- Eu, Ney Franco, escrivão, o

subscrevi.- (assinado) Ary Pereira Oliveira,--Juiz
de Direito.- Esta conforme o original, do do que
dou fé.

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1949.-

O Escrivão

Ney Franco

Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôta.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, aguai, e estradas boas. Preço Cr$

800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se

consideravel desconto. Vende-se tarnbern a longo
preso, Tratar com o proprietario sr. Chisfiano [ustus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva

ou com Schwarrz na casa do snr. Erico ßlesfeld, em

Jaraguá do Snl.
. I

Dr. Alvaro Batalha - MJÉDIt:;O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
.

Diretor Médi�o do Hospital "São José'

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

CABELOS-BRANCOS

Voltando à' sua cor natural.

Sem enxofre nem saIS de prata

Erri poucos días 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. Combate

a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
. prejudica a permanente, À venda nas Iarrna

elas, drogarias e perfumarias do Brasil. Aten

demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 25,00.
livre de porte.

-

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

REMETA.NOS O COUPÄO ABAIXO

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

Queiram remeter- me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. livre de porte,._ vidro do Oleo Mac Dir

Nome _ _ ..

Cidade : : .

Estado .

CP-1-JSC

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�: ..._----------_..

M
ii

eco n ico '.1::::::.;:
---------

D> JIB
@®@i.®®Y@)@1@!@lê)@Y@)�®!@@®Y@)@J A quem solicitar, será enviado pelo correio a

.. O ã O W i es't H @5 Adolt Herrn. Schultze @1

i
interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA: li

3 � MARCENARIA E�A GERA·L �@ «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clil!iCO e Diét1co.
Ir>

RUA j;XPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 10 _
LVi

�"

(

--

•• � Junte ao pedido Cr$ 10,00 pare as despezas {
Está equipada com um modernissimo aparelha- @ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da) dirigindo-se a F S NEVES �
mento de solãe eletrica, oxigenlo, alumlnlo, ®. CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �

&:.
.".'

�..

�
Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos ';;;:( ixa Postal, 2398 - RIO de Janeiro - Brasil

ii
antimonio etc. .. d M bili s

.

I nt it f' \SI

ii E')' d f
ii • • e O uias, especlame e para escn (J 10.

�
��

i:i:
specie Isa.a em re ?r�as de lj INSTALAÇÕES COivlPLETAS DE: • •

���

..

autornoveís e carnlnhões. ii @ Dormitarios, Salas de Jantar
---------------------

H Serviço rápido e garantido. ii r® Cópas, Esctitorios, Moveis rusticos e outros. � 11=����=��""""""""""''''''''''''�������'''''''''''�1

\.�....................................... .. )} � l\10VEIS AVULSOS COMO· @
........................................

� Cat�����nas tixas e giratori�s �
.. r.:;;:

Mesinhas de c.entro e para radio Iâ\
J ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, '8' E entre muitos outros. a �

i1 moderna e primorosamente instalada do � Caixa Registradora marca "RECORD" @

:.=1.' DR. SAD&LLA A�IN {@Afamadapelasua eticiencia, substitu �
te>

indo as Caixas Registradoras de �

ii CONJUNTO DE APARELHOS MODEllNOS, UNICO NOS � I d t '&I

. ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

{§)�§) Toda a Mer:ad�ari� .�u;r��t;-ED.treg;--- �li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 \SI

II HORARIO , l�l:;:I�:�il':O:
ma".d" 4

ii �@;@�@l@�I®�®i.®®!1®@;@1�

(ASTISIA NO HOMEM E BA MULHER)

CASA- DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OTTO WAG"lER)

OFERECE: Tintas pare Pintures de Casas, Mo-.

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

para tingir Tecidôs de Sedas Lã e Algodão. Ce-
ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.

MATRIZ: Roa do Principe. 848 - JoinviIle,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__--

ICompléto Sortimento d;Fazendas - Armarinhos - Chapéus Rôupas Feitas, étc... I

CASA TOB IAS {A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

A qUE Só VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

•. A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA...
--

111••81 lI.ele.AIS E 11••••GEla••
e.IIIII••I� 11••Bg I.e�o�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 -r SAN T A C A T A R I N A
A RAINHA. ..DOS PREÇOS BAIXOS

:J A R AG U Á DO SUL
,
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CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 1-5-49 -

�.(.r�g-�ç��.·��·��11:A���r����I'. xlrna satisfação de avisar Iiia:sua distinta clientela que III Reabriu, a" Casa de Saúde e Maternidade Iacaba de receber uma ln- iii D K' f b di
-

dfinidade de aluminio da III r. ie er so a ireçao o I"Marca Rochedo".

II.. Dr, fraß'el'seo Antoßl'o Pieeioßi -II.. ·.�·.�A Festa terá inicio as 9 horaeIcom a inauguração do
Predio para o qual convida-se as dignissimas autoridades e ���� ii MÉDICOo

\

povo em geral. (_ ure se�s J?1ales e poupe seu Ig Formado pela Faculdade de Medicina da m:: Em seguida festa popular no .Salão João Pessõa onde ::
bom dlDh:lro comprando na I, Universidade de São Paulo. -

.l.! não faltarão churrasco, doces, cate, galinhas, bebidas! jogos, II FARMACIA NOVA I'ii x-semi-interno do. �ospit.al das _Clinicas e anta Casa de mti I d'
-

t t g Misencordia de Sao Paulo IL:�,���::::�::::::::�:,:,,::��:',E::��,�!,�:�:�,�,,�J �ui���f��:�::� I ii?��i�i��§;'����;�i�;J5.: I���� III ESPCIALlSTA EM MO LESTIAS DE CRIANÇAS. m
I GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA .....

PnmDrnl'al·-L-trl-a,'" • AT�N����D�S � Q?AL��R ,Ho.!!!.1lJ U lJ lJ U ...IE!Il!E.; ,,_::;;;;;;;;.I!EE.:!i!/Ii!!!!.!!I!Ii::!!E!!I._:.i!a.I_I:_....

Bealisar-se-ã em Itapocusinho domingo dia 8 de Maio
corrente a inauguração do Prédio Escolar onde funciona a
Escola Machado de Assis.

Tipos RUD. SACK
OS Melhores

r�A�ii;1�!��g!�:��::��"'1
..
:I
..
:i MEOANICA AUTORIZADO :'.!.:!- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL -

- :!.i.! Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes :I.:.!- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

!
: :;:. ES'�·:�:�:.ee�ni::::.�: ::U:ond,çöes .1:·.1:pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou

reforma em seu automóvel ou caminhão, bem
FOGO _ ACIDENTES _ ii ccmorettítceçäo de motores etc. . . ii.JOSÉ M.;, MUELLER 4 CIA. LTDA. TRANSPORTES- AUTO- H Todos os 'serviços são executados com HMOVEIS.

::::::'::=::
esmero, por competentes profissionais e a pre- I:

�,

_ /ARAOUÁ DO SUL -

.

SANTA CATARINA �.I ... ços razoáveis. Também dispõe de sõlda elé- ii, _ trica e oxigênio. ii����1MWl�·�m� ��
� ---.----

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!i

"ANCO I�NDU�'STUlll!nIAmECImOM�ÉO�CIO�OES·�C·'AT�A·�I�N·A·�S·"/'··AI
-

�ff.r:i.;i��:;:i�::�;�� II Dr. R'!"n:��}�'altep IIDI 11. P ,�t:NTODESSU�::A��LAGELO li CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA !l
�lllJ1In!>!!I1' lllJ1__ 1 TA 'j A '1 om cursos de Aaperfeiçoamento no iiI&lI!IIDl'1IJj lI!IlVB

Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. iiFundado e 23 de fevereiro de 1935
•

-------.
Doenças de Senhoras - Partos - CIinica iiDEPENDEICIAS EM: CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00
Geral de Adultos e Crlençes. .:.::iRESERVAS CR$ 22. �43.244. 40 REUMATISMOlia Araranguá ESC R Ó F U L AS Consultório e Resídencía: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii� Blumenau AGENCIA: Jaraguá do Sul E S P I N H A S TELEFONE N. 3 ii

I :�a.U��U�o Norte Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 Ú !LScT � � :�.. Jaraguá do Sul - Sta. Catarina liCaçador E C Z E MAS"Cauoínhas End. Telegrafico "INCO" F E R I DASConcordia
D A R T R o S

I
Cresciuma Caixa Postal, 65 - Telefone,73- MAN C H AS rll'OI'ei de Olhos OUUI'dOl' nirl'z fii tIItCuritiba Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran- "ELIXIR DE NOGUEIRA" b' u ,UUO, u , UrUun Bg:������s. ças, descontos, empi estimos, tlnanciamentos mediante cau- CONHECIDO HÁ 71 ANOS \

Campos Novos ção de titulas comerciais, passes, etc., "ENDE·SE EM lÔDA PARTE. Dr. Ar�inio TavaliresChapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS: l7ofessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de FlorianóflolisFlorianopolis
Ex,Chefe dos serviços cllnicos e cirurgicos da especialidade noGaspar A Olsposição, - SEM LIMITE, com retiradas Hospital de Caridade de Florianópolis,Ibirama livres, juros 20/0 a/a. Atenção Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.Indaial

Ex-Interno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de JaneiroItuporanga «- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00, Maquinas para picarjaraguá do Sul juros Doia a/a. carne 'de procedenciajoaçaba «- LIMITADA PARA PARTICULARES, Alemã, marca "Alercan-joinville até limite de Cr$ 100.000,00, dewerk" V. S. encontra-Laguna
Lages juros' 4% afa. rä na "CASA REAl.".Mafra « - LIMITADA ESPECIAL, até

I
�i�::unba e-s 50,000,00, juros 5% a/a
Porto União NOTA: na modalidade "Limitada Espectel'
Rio de Janeiro as retiradas de mais de Cr$
Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas rne-Rio do Sul diante um aviso prévio- de 10 dies.

IS.
Francisco do Sul Com Aviso de 60 dias - Sem limite, Juros 50/0 elo,S. Joaquim II

Taió « « «90 4: -« « «5 1f2% afa.Tijucas - « « «120 c -« « « 6% afa.

I
Tubarã,? Prazo .fixo de 1 ano -« « « 6% ala.Tuangara Deposltos PopUlares, juros 50�o a/arussanga .

.

Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas serna-

I
nais, até o máximo de e-s 5.000,00.

IAnAUMA�nA" �NCO" EU�E�Mm�� �-��--�-��,��--�����--�����_

�r���������_�M� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
(@ TODAS AS MOLESTIAS DO HPßRn�� Rf8PIHHIÓRIO �I Encontram alivio imediato c�m <> uso do �
I Pl!iI�r�i d�mn:gt;..

a

P�I�:l!nll! I@) 4) -PEITORALMAIS�ONDE�IDO NO BRASIL �2t®�@.i@@l.®®Ã®@.i.®®i.®@.i.®@j@@l®�@J.@@.i.®@,1J
./

I.

Escrituração Mercan
tll » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Segurcrs
�'YPIRANGA"

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

B L U ME NAU STA. CATARINA

PA R A F E R IDA 5,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
F R i E.I R A 5,
ESPINHAS, er.c.NUNCR EXISTIU IGURL
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Edital N. 2.529, ,26/4/1949 I Edital N. 2.534, 28/4/1949 A Pedido quetão em mísero estado.

Arthur Karstens eHerta
Tendo em vísta o aci-

Lenz Bruno Meass e Emma De ordem do· Senhor ma exposto e provada 'a

Satler Doutor Chéfe da Olrcuns- culpabilidade do aludido

EI b '1 crícão Sul do Serviço servidor, foi o mesmo

e, ras: eiro, solteiro, Y di d
.

t
alfaiate, domiciliado e re- Nacional de Malária, ror- spensad o sumafrlamedD e

f:'
na-

id d 'no público 'que a lernen- quela ata, ican o ·:.;este ----------
SI ente neste istrito, em S

. d I
Itepocuslnho, filho de E - revel ocorrencia verificada erviço Isent� I ded qua

-

milio Maass e de Emilia na cidade de Jaraguá do quer response i i a eLno

Kressin Maass. Sul em dere de 16 do cor-
caso em apreço.

Ela, brasileira, solteira, rente rnes foi motivada [oinvile, 22 de Abril de

domestica, domiciliada e unica e exclusivamente 1949.
residente neste distrito, por um ato de indisciplina do

em Itapocusinho, filha de então servidor Clarêncio JOÁO' LUIZ GONZAGA

Ignacio ôarler e de The- Olegário dos Anjos que, Encarregado do IVo, Dis

reza Murara Satler. desrespeitando as nórmas tritilo do Serviço Nacio-
habituais dêste Serviço nal de Malária.

que primam pela disciplina! • _

e respeito as ordens supe
riores, lançou mão inde
vidamente do ieepão dI
Serviço, ocasionando o

atropelamento de uma se

nhora e uma criança, fe
rindo-as gravemente, bem
como, o abalroamento de
um prédio, danlficendo-o
e deixando o veículo em

Edital N. 2.525, 19/4/1949

Paulo Leoni e Romilda
Dal-Ri

Irene Pedrl, Oticial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem -

para
'casai-se:

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Ribeirão das Pedras, filho
de Germano Karsrens e

de Minna RödeL
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Ieragué-Alro, filha de Ger
mano Lenz e de Maria
Lenz.

Ottomar Adolpho Hoff e

Sally Anna Görl Edital N. 2.530, 26/4/1949

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Ribeirão Grande do Norte,
filho de Alfredo Hoff e de
Paula Hoff.
Ela, brasileira, solteira.

lavradora, domiciliada e

residente em Pirabeiraba,
filha de Carlos Görl e de
Frieda Krüger Görl.

Ernesto Behling e IIse .

Voigt
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, domiciliado e

residente neste distrito, no
Rio da Luz, filho de Cer
los Behling e de Ida FriedeI.
Ela, hrasllalra;' solteira;

lavradora domiciliada e

residente neste distrito, no
Rio da Luz, filha de Wil
Iy Voigt e de Emma Zim
dars Voigt.Edital N. 2.526. 20/4/1949

Bertoldo Panstein e Anna Edital N. 2.531, 26/4/1949
Elchínger

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em leragué-Alro, filho de
Matias Panstein e de Ca
tarina Graf Pansrein.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente nesre distrito, em
Ieragué-Alto, filha de João
Eichinger e de Maria
Eichinger.

Edital N. 2.527, 20/4/1949

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Irepocustnho, filho de Lu
ciano Leoni e de Rosa
Donati.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora. . domiciliada e

resldenre neste distrito,
em' Itapocuslnho, filha ce
Ovidio Dal-Ri e de Gi
zelIa Pradi Dal-Ri.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

.resídente neste distrito,
- no Rio da Luz, filho de
Daniel Glatz e de Bertha
Anderson.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, no
Rio da Luz, filha 'de Ger
mano Arndt e de Clara
Arndt.

Ervin Karsten e Lony
Mathlas

Wiegand Friedrich Axel Edital N. 2.532, 27/4/1949
Glatz e Wally Arndr

Ele, brasileiro, solteiro.
marceneiro, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garibaldi, de João Kars
ten 'e de Martha Karsten.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de Germa
no Mathias e de Magda
lena Gunkel Methles.

Edital N. 2.528, 20/4/1949 Edital N. 2.5a3, '27/4/1949
Copia de Edital de Pro

clamas de Casamento re

cebida do Oficial do Re
gistro Civil de São Fran
'Cisco do Sul.

Nilto João Coelho e

Laurita Gross

Copia de edital de Pro- ,

clamas de Casamento re

cebida do Registro Civil
de Blumeneu.

Wigando Relnke e Gerda
Griebel

Ele, brasileiro, solteiro,
cornerciario, domlelllado e

residente neste distrito em

Rio Cerro. filho de Ber
toldo Reinke e de Marta
Frlrzke Reinke.
Ela, bresllelre, solrelra,

domestica, domiciliada e

residente em ltoupavd
Central, distrito de Blume
nau, Jilha de Henrique
Griebel de Tecla Griebe).

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
afixado dur ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

ints legals
IRENE PEDRI,olicial

Terréno
Vende-se um com 96

morgos, inclusive casa e

rancho, com diversas plan
tações, no lugar Francis
co de Paula.
Tratar com o proprlera

rlo Manoel Iosé Soares,
durante 15 dlas visto es

tar parado na cese do sr.

Frederico Schuetze em

Francisco de Paula.

t Agradecimento
Profundamente consternados comunica

mos a todos os nossos parentes, amigos e

conhecidos, o falecimento de nossa estimada

mãe, sogra e avó,

Preço de ocasião.

Técnicos e Operários Especializados
Ú Departamento Nacional de Imigração torna

púbiico que se encontram na Hospedaria de Imigran
tes da Ilha das Flores cêrca 2.000 técnicos e espe
clallstas europeus, de várias nacionalidades, aguar
dando colocação na lndüsrrla, no comércio e na

ugricultura.
' •

As firmas ou pessoas Iureressadas e� colocar

êsses trabalhadores, deverão dirigir-se ao Departa
mento Nacional de Imigração situado no 10° andar

do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que

prontamente atenderà ás solicitações, que poderão
ser feitas pessoalmente, por via postal ou telegráfica.

Maria Eggers Mey
ocorrido dla 26 de abril, com a idade
anos.

As Iarnlllas enlutadas vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos e

manifestar o seu reconhecimento ás pessoas

arnigas que prestaram. auxilio e nos conforta
ram durante o transe por que passemos e

tambem a todas as pessoas que enviaram cor

roas e flores, e ecompanherarn a falecida a

sua ultima moradia
Outrostm agradecemos ao Rev. Pastor

Schneider as palavras de carinho e conforto,
pronunciadas ne residencia e no cemiterio.

Iaraguá do Sul, 30 de Abril de 1949

Familia Mey

Declaração
Eu abaixo assinado

Antonio Reck, residente
em Irepocustnho, declaro
pela presente que retiro as

palavras Inluriosas profe
ridas contra o Snr. Leo
poldo Wolf. Que declaro
ser a mesma pessoa cum

pridora de seus deveres.
Pelo que, passo o pre

sente que assino.

ltapocusinho,25 de Abril
de 1949.

Antonio Reck

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

FRACOS E ANÊMICOd I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êxito DAS:

Tosses
Resfriado.

Bronquites
Escrofulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

=-----------------------�=---��

Convocação
De ordem do sr. Presidente da ASSOCIAÇAO

RURAL DE JARAGUÁ DO SUL, e de conformidade

com o art, N, 33, parágrafo único doe Estatutos, con
voco os senhores Associados pare a Assembléia

Geral Exrraordineria a realíser-se no dla 8 de Maio

de 1949, ás 10 horas na séde da Associação a-fim

de deliberarem sôbre a seguinte ordem:

1)- Eleição da nove diretoria.

2)- Relatório da diretoria.

3)- Prestação de contas.

4)- Dia do COLONO

�!-==::::IIlI:e=M==-Ü·==D::::.e·A'E:e=5=···=:::II�U FRUTIFEltAS E ORNAMENTAIS

�D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�e
' Camélias, Coníferas, P&lmeiras, etc., etc

Pe('am Catalogo Ilustrado n
L:.OPOL�� SEID��

- Corupá U

t AJ����!�f!�L,UntJn���s���nL
kannten, geben wir hierdurch die traurige Nach

richt, dass es Gott dem Allmaechtigen gefal
len hat, am 26 April unsere liebe Mutter,
Sc hwiegermutter und Grossmutter,

Maria Mey geh. Eggers
nach langen und schweren. Leiden im Alter
von 64 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen,

Herzlichen Dank, Allen denen, die uns

hilfreich und troestend zur Seile standen und
der Entschlafenen das letzte Geleit gaben und

Sarg und Grab mit Blumen schmueckten.
Besonders danken wir Herrn Pastor ôeh

neider, fuer seine trostreichen Worte im Hause
und am Grabe.

Jaraguá do Sul, 30 April 1949

Familie Mey

pelo Secretário

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, domiciliado e

- residente neste distrito,
filho de João José Coelho
e de Maria Faria Coelho.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente na ,cidade de
São Francisco do Sul, fi
lha de Rodolfo Gross e de
Cfemencia Felsky Gross.

------------------------------------------------------��-------------------------.---------------------------------------

................................1

1([J) §altãto (Marca Registrada)
�\)s,,{RIA NACta

Virgem Especialidade ������'
dia elAt WETZEt- KN�l(J§TJRllAl = JORIDlVRlilie
recomenda-se tanto para roupa 3ina como para roupa Gomum.

(

Emilio da Silva

sp..SÃ� 'f1,Ret,.,
•••

EspECIALIOADE
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