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za, presidente da Cama
ra recebeu do sr. Mare
chal Marcarenhas de Mo
rais em agradecimento
ao telegrama que lhe foi
enviado pelo termino da
guerra. o seguinte des
pacho:» Agradeço nobres
representantes povo Ja- .

raguá -homenagem FEB
motivo aniversario ter
mino guerra mundíah»

D. Inácio de Ribeirão Preto
Quinta-feira ultima foi sagrado Bispo

Coadjutor de Joinville, o revmo Padre Frei
Inácio de Ribeirão Preto, da Ordem dos Ca
puchinhos de Paraná e Santa Catarina.

É por certo uma data festiva para os

diocesanos do bispado de Joinville, entre os

quais figuram as paroquias do Municipio de
Jaraguá do Sul.

Frei Inácio, que- tomará o titulo de
"Bispo de Abgia", antiga provincia eclesias
tica de Cartago, foi sagrado em Santo An
tonio da Platina, Estado do Paraná, onde
ultimamente festejou o seu 25u• aniversario
de sacerdócio, tendo como oficiantes o exmo.

snr. Nucio Apostolico e D. Pio Freitas, es-

timado bispo de Joinville.
-

"CORREIO DO POVO" sauda respeito
samente o novo auxiliar de D. Pio e con

gratula -se com os diocesanos por esse acon

tecimento.

,

'''fi �nlversario do lI�orrBio do Povo·
A falta de espaço com brante semsnarío, que

que lutamos, nos ímpe- com denodo defende li
dem de dar publicidade berdade publica, hones
de todas as demonstrá- tidade administração e

ções de simpatia com fortalecimento regime
que foi registrado o ani- democratico. Saudações
versarío do «Correio do Democráticas (a) Paulo
Povo», (quer por noticia- Fontes-Secretario Geral
río dos

-_

nossos colegas, UDN.»
por telegramas, cartas e Bíguaçü, 9. «Venho
visitas pessoais. trazer CORREIO DO PO-
Asseguramos, aqui, a VO meu sincero agrade

todos eles, os nossos a- cimento reportagem ab
gradecimentos que são solvíção a mim concedi-
muito sinceros, da Egregio Tribunal mi

-x- nha terra. Aproveito ou-
Dos diversos telegra- trossim ensejo cumpri

mas � cartões recebidos, mental' seu digno dire
queremos no entanto tor e pessoal redação
destacar estes dois: pela passagem 30 aniver-
«Florianopolis, 8. Dire- sarío desse brilhante 01'

torío Estadual União De- gão imprensa, com votos
mocratica Nacional con- crescente prosperidade
gratula-se transcurso tri- (a) Padre Rodolfo Ma
gesimo aniversario ví- chado.»

Camara ß Divisa0 �8S Cortorios
Municipal João Ceruso Mac 00-

nald, tabelião em Ilrusean
ga e membro do dire
toria da UDN, teve o ano

passado o seu cartório di.
vidido, por motivos poll
ricos.
Na Assembleia Legisla

rtva os deputados João Jo
sé Cabral, Oswaldo ßul
cão Viana, Fernando Fer
reira de Mello e Artur
Müller combateram tenaz'
mente o projeto de lei, que
afinal foi aprovado pela
maioria.
Por lnterrnedlo de sdvo

gados recorreu-se então a

justiça, com um pedido de
mandado de segurança. O
Trlbunelde Apelação, por

Irmao Mario Crisl�vao ����!���a�epe��o. votos,
Jaraguá hospeda no mo- Parabens, pois, ao sr.

rnento o revdrno, Irmão Mac Donald e aos serven

Mario Cristovão, Provín- tuários de justiça que as

cial da Província do Cen- sim ficaram livres das per
tro da Congregação Ma- seguições politicas com

rlsre.
.

-

_ �ivisão dos seus certo-

É pera nós motivo de rIOS.

satisfação o registar tão ----J

honrosa visita de quem Trl"bunal do Jurllvem se dedicando com

grande amor a uma
_

tão
nobre missão. Depois de muitos anos,Irmão Cristovão, que, teremos no dla 31 do
como já noticiamos, fes-

corrente ás 11 horas uma
tejou em 25 de Março o T b I
seu 500• de vida religiosa, �i�ss�o do ri una do Ju-
dos quals 48 nesta Pro. Presidi-Ia-á o Dr. João
vincia, receberá com mui- Marcondes de Mattos, Meta justiça uma hornene- ritissimo Juiz de Direito,
gern da população local, estando a acusação a car
que lhe oferecerá um al-

go do Dr. Priamo Ferrei
moço. ra do Amaral e a defeza
Com Irmão Exurperân- com os advogados Drs.

cio, foi um dos que con- Luiz de Souza e Herciliotribuiram para a fundação Pedro da Luz.
do Ginasio São Luiz, o Será submetido a julga-

Desse importante De- M. de Andrade; Animais que, ainda que outros ti
menlo o réo Miguel Klat-

. lulas felressem, esse o k kpartamento do Mínísterío Peçonhentos, de Aloysio faz merecedor da nossa
ows i, que em 1931. em

da Agricultura recebe- Oalheíros da Graça de
estima.

Ribeirão' Cavalo, nesre
mos as seguintes publi- Mello-Leítão,: Combate munlcipio, numa briga ma-

cações: Economia Rural, aos Carrapatos dos Ani-I- tau a Antonio Bruzek.
do dr. Julião Barroso Ra- mais Domestíeos, de CIo. A. O acusado estava fora-
mos; Formação e Trato vis B. Nascimento; Com. dênago Ll�l>oa; Cultura gido, sendo preso depois
das Pastagens de Breno I bate ás Formigas de Ab- da Bananeira, de João de 18 anos quando apa-, 'Ferreira da Cunha; Pro- receu nesta' comarca

dução e Preparo de Cou-
_

.

ros e. Peles, de Pascoal
ASS O C I A C A O R U R A LMuccíolo: Doenças de

Virus do Fumo, Batata e Teve lugar domingo
Tomateiro, de AlTaro ultimo a assembleia da
Santos Costa; Cultura dos Associação Rural de Ja
Citrus, de Julião Osche raguà do Sul afim de
ry; Cultura do Tungue; eleger a nova diretoria.
de Pedro Teixeira Men- Foí reeleito para pre
des; Normas para uma sídente dessa entidade,
Criação Racional de Be- com muita justiça, pois
zerros, de Elvino Alves tem sido íneansavel : na

Ferreira; Cultura do To. dos interesses dos rura
mateiro no Brasil, de Shí- listas, o sr. Aguinaldo
suto José Muraiama; Souza, agronomo do Mi
Criação de Ovinos no nisterio da Agricultura.
Brasil, de Clovis B. Nas Os demais membros
cimento; Criação de Mua- são os seguintes: vice
res, de Francisco Peíxo- presidente, Líno Píaze
to de Lacerda Werneck; ra; 20 vice-presidente,
Alinhamentos de Planta- Oscar Nagel; Secretaríos,
ções, de Julião Barroso Luiz Airoso e Rudi Bruns,
Ramos; Revista, Rique- Tesoureiros, Edgar Pia
zas de Nossa Terra e zera e Lourenço Gres
diversos numeros de jor- singer. Conselho Fiscal:
nais,«Informação Agríeo- Otaviano Tissi, Mariano
la.» Witkowski, Atilio Uber,
Estas publicações es- Artur Pamplona, Basilio

tão a disposição de quem Schiochet e Ricardo Mil
interessar, na BibJioteca nitz, sendo os tres ulti-
deste jornal. mos suplentes.

Dr. Joao Jornaz Morcoß�es, �e . Motos

A Câmara Municipal de
Jaraguâ do Sul acaba de
baixar uma Resolução
mudando o horarío de
sessões, que a partir de
amanhã terão lugar to
das as segundas-feiras
as 15 horas.
-Em sua ultima ses

são a Camara aprovou
votos de congratulações
com os deputados Bíase
Faraco a Artur Müller
pela atuação em prol da
Estrada Corupá-São Ben
to do Sul.
-O dr. Luiz de Sou-

A primeira carta dê Ministro da Guerra eon

congratulações pelo seu cedera instrutor para o

aparecimento e que era Tiro em Jaraguâ.
-�--------�---------.: assinada pelo saudoso - O julgamento pelo

farmaceutico - Georg Tribunal Correcional de
Horst, progenito/do atual Hansa, hoje Corupá, do
f}foprjetariQ·,da.FarJIUJ.Cia.. sr: Guilherme·. Jantsch,
Nova, sr. Roberto Horst. processado por ter ati
- O relatorio do dele- rado num porco de raça
gado de policia de Join- do sr. Henrique Bor
ville contra elementos I nholdt,que se upunham a na- O sr. Jantsch foi absol
eíonalísação do ensino. vido e o requerente
- A defesa do direito Bornholdt condenado nas

dos colonos fazerem de- custas do processo.
monstrações publicas nas ....:_, Aparecia em Joinvil
suas reinvindicações. le, o colega "Municipio
- A comunicação do de Joinville, dírígído pe
então Brigada Lopes, ho- lo Dr. Placido Gomes.
je deputado CeI. Lopes - Reclamava a creação
Vieira, comandante do de uma escola publica
Tiro 226, em que o sr. para Ribeirão Cavalo.

No dia 23 do corrente I dio, aos quais mandou
.assumíu o elevado car- capturar para sofrerem
go de Juiz de Direito as penas impostas.
desta Comarca o sr. dr. A remoção de sua ex

João Tomaz Marcondes cia, para esta comarca,
Matos feita a seu pedido, faz
O ilustre magistrado, voltar a normalidade [u

portador de uma longa diciaria a mesma, pelo
folha de serviços presta- que muito tem a lucrar
dos a justiça. catarinen- as partes que tem que
se, servia ultimamente recorrer a justiça para
na comarca de Curitiba- resolver querelas.
nos, onde sua passagem Somos gratos a gentí
se fez sentir na punição leza de S. Excia. em co

aos criminosos, muitos munícar-nos a investidu
condenados por homící- ru no cargo.

A 30 ANOS
o "Correio do Povo" publicava:

SBrviço de Informações Auricoias

GINASIO SÃO PAULO

O cliché que aqui estampamos é do Ginasio São Paulo, em Ascurra, foi inaugurado no
-

domin·
go passado 'com justas e 'grandes festas. É seu diretor o rev. Padre Silvio Satler, a quem cum

primentamos pela grandiosa obra educàtiva.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C M·· I rente a multa que deve crédito e que ee absterá
arT1ara unlclpa ser de Cr$ 20,00 á 100,00 de votar no proiéro acl-

e não de Cr$ 50,00 à ma, por fazer parte da fir-

100,00, ísro para ficar de ma Manoel F. da Costa
conformidade com a pe- S. A., sendo em segrníde
nalidade do art. 76 da Lei aprovado Dor unanimida

N°. 18. Logo epos, o sr: de. Logo após o vereador

Aos dezesseis dlas do sidente da Associacão dos Presidente submeteu á vo- João L. da Costa, pediu
mês de Maio do ano de ex-combatentes, desta ci- ração o 10. artigo da e- urgencia na votação do
mil novecentos e queren- dade; um oficio recebido menda modificativa, a parecer da Comissão de

. ta e nóve, pelas sére ho- do Presidente da Associa- qual foi aprovada por to- Finanças, . re-

ras, na sala do Forum, no ção Comercial e Indus- dos, sendo rejeitado o 1°. latlvo ao requer-imento' do
edifício da Prefeitura Mu- trial, desfa cidade. Ainda art. do projeto leí; apro- Cine Ideal, o que depois
nicipal de J�iraguá do Sul na hora destinada ao ex- vado a emenda Luiz Maes de consultado o plenário
reunidos: Luiz Mees, Max pediente foi lido o pare- e rejeitado o 20. art. do foi por todos aceito; em

Thieme Junior, Carlos Rui· cer da Comissão de Fl- projeto. Sendo em .seguí- discussão falaram os ve

zen, Willy Germano Ges- nanças referente ao reque- da apresntada mals uma readores João Lúcio da

sner, Frederico Curt AI· rimento do Cine Ideal e emenda verbal, pelo ve- Costa e Willy Germano

berro Vasel, Albrecht uma emenda modificativa reador Albrecht Gurnz, Gessner, pedindo esse ui.

Gumz, Otaviano Tlssl, ao projéto-Iei que dispõe quanto aos dizeres finais timo que fosse oficiado

João Lúcio da Costa e sobre o fechamento e a- do proléro, o que foi a- ao proprietário do Cine

Luiz de Souza. Havendo bertura do Comercio aos provado pelo plenário. Em Ideal, desta cidade, que re

numero legal foi pelo sr, sábados. Logo apos, foi seguida, foi submetido a metesse a Camara o seu

Presidente, declarada aber- pelo sr, Presidente, cedi- discussão o parecer da livro estetlsüce, para rne

ta a sessão, ordenando ao da a palavra a quem de- Comissão de Finanças, Ihor se resolver o caso; por
sr. 2°. Secretario, que pro- Ia quizesse fazer uso, co- referente o projéto-Iei que sendo aprovado o parecer

cedesse a leitura da Ata

I
mo nlnguern a soll- abre crédito especial de unanimidade. Nada mals

da reunião de 9 de Maio citou, passou-sé a Ordem Cr$ 60.000,00; pediu e ob- havendo a tratar o sr. Pre
do corrente ano, o que do Dia que constou da: teve a palavra o veree- sidenre, designou CI Ordem

depois de feito, foi sub- 1°. discussão do projeto- dor João L. da Costa, o do Dia, pare a sessão de
metido a discussão e sub- lei que dispõe sobre o íe-. qual apravou o parecer, segunda-feira proxima ou

sequente aprovação, o que chamento e abertura do tendo em seguida se ma- seja die 23 do corrente

foi feito sem emenda, pe- Comercio, eos sábados, nifestado o vereador Wil- e que constará da 20. dís
lo que foi assinada pela tendo o vereador João L. Iy Germano Gessner, na

I
cussão do projéto-Iei que

Mesa. Em seguida, pas- da Costa, pedido urgen- mesma fibalidade; sendo dispõe sobre o fechamen

sou se ao expediente que ela na votação da emen- logo após, aprovado una- to e abertura do Comércio
constou de: Of 57/49 en- da modificativa, o que de- nimemente. Em ségulda, aos sábados. Findo o que
vlado ao sr. Prefeito: Of. pois de 'consultada a Ca- foi lido o proléto lei que o sr. Presidente, declarou

58/49 enviado ao Presl- se, foi aceito por todos abre credito especial de encerrada a sessão, na

dente da Associação Co- sobre o assunto falaram Cr$ 9.297,00, por conta do qual faltaram os vereado
mercial e Industrial des- os vereadores: João L. da exesso de arrecadação; res: Arquimedes Dantas e

ta cidade; Of. 118/49, ané- Costa que defendeu a e- tendo solicitado e palavra Augusto ôerti.
xando o balancete do rnés menda e Otaviano Tlssl, a o vereador João L. da (ess) Luiz de Souza _

de Abril, recebido do sr, favor da mesma. Em . se- Costa, o qual fez ver ao João, Lúcio da Costa

Prefeíto; um telegrama en- guida, pediu e obteve a plenario a necessidade do Otaviano Tlssl.
-víado ao Mal. Mascere- palavre o vereador Luiz desdobramento do projeto
nhas de Morais e um te- Maes, o qual apresentou em Lei de per-sl, cada -------�-

legrarna enviado ao Pre- uma emenda verbat, refe-

AGITAÇAO
NERVOSA

.

insõnia,palpitações,
depressão moral,
ataques, angústia.

[] Maraval acalma a ir-
-

ritação, elimina o

desassossêgo e as

i�iI crises nervosas e do- J
'

d S I.iii lorosas. aragua o u

�!ARAVAL
'!!!!!!!!6.:!!!!"_"!!!!!!!!!!!I!!!II�H!I.'-"-'mf-!��:I�!f�elll!l!!!!!!!!!:·_'_

Calmante dos nervo.
i.iiii!iiIiiiiii;Iiiiiiiiiiii1iii;.iiiiiiiiii;;_;IIIi;�;;"""'liii.iiiiaiiiiiiiiil'_"_"_"_"_' _ ..

- IIF b 5
(Sezões, Malárias, I

iii ", r'" Impaludismo III
Atenção D. ..,.., Maleitas, Tremedeira III

A Casa Real tem a ma- III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
xlrna satisfação de avlser- 1.""1· "Capsulas Antisesonicas 1_.._
a sua distinta clientela que ...

Iacaba de receber uma in- III M'
"

finidade de aluminio da ...

. Inancora ...

"Marca Rochedo". m Em Todas as Boas Farmacias I
-----------1 É um produto dos Laboratorios

-

MINANC0RA m
FREFEITURA MUNICI- II -,Toinville - Sta. Catarina- II
PAL DE JGUÁ. DO SUL

i=u=n==!II;_n!!iillii!iili;EE!iir.i;=;;_n�i:!!!!!!!::E!!!iii!!ii!!

Ata da Reunião Ordinaria de 16 de

Maio de 1949

�M<�����wm�m�
Clube Atletíco Baependí :

DIA 5 DE JUNHO - TIRO DE REI [SCHUETIENfEST]

I

Convidamos a lodos nossos presados associados para a

Grande Festa de Tiro ao
_
Alvo,

á realizar-se em 5 de JUl1l1o proximo vindouro,
séde do Clube, que será encerrada com um

GRANDIOSO BAILE SOCIAL.

Programação
7,4:5 horas - Ooncontraçäo na séde dos ATIRADO

RE� e demais esportistas de tiro ao alvo;

b)- 8 horas - Marcha com banda de- musicá á residen

cia do atual rei;
I

'"

c)- 9,30 horas - Oomeço do TIRO ,REAL;
d)-- 12 horas - Almoço de Confraternisação dos atirado

res e demais esportistas e associados;

e)-- 13,30 horas - Inicio de TIRO A PREMIOS nos es

tantes de 60 e 150 metros;

f) - 20,30 horas - Inicio do BAILE SOOIAL, com pro
clamação do novo rei e cavalheiros e entrega de

premios;�
g)- no BOLÃO serão disputados durante todo o dia

LINDOS PREMIOS, bem assim no TIRO OOM ARMA
DE PRESS.n.O;

,-

Os associados que queiram tomar parte no almoço
de confraternização, deverão inscrever-se na séde até
o dia 2 de Junho, e para o baile poderãO ser reser

vadas as mesas com o Snr. Tesoureiro do Olube na

Farmacia Schulz.

h)--

Os festejos e o baile serão abrilhantados por' ótimo
OONJUNTO MUSICAL HE BLUMENAU

Jaraguá do Sul, 18 de Maio de 1949

,QTfJ

. A Diretoria

�WlWZf(����������EZ\t{�!{)

EDITAL
De ordem do Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente

mês de Maio ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, fi Taxa de Fisca

lisação e Serviços Dlver:
sos (Iluminação Pdblica).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobra o referido ißll

posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.

Tesouraria daPre
feitura Municipal
de J araguá do Sul,
5 de 5 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro -

,

AcaralS. D.
A diretoria deste clube, tem

o maximo prazer de convidar seus
associados e exmas, Iamilías para
O· Baile que fará realizar no dia

5 de Junho.

O Baile será abrilhantado

pelo afamado Jazz Guanabara de
Joinville,

Pelo comparecimento agradece
A DIRETORIA

CONVOCAÇÃO
CLUBE AIMORÉ
O Olube Aimoré, atendendo o Art. 25

do Cap. Il I, dos seus Estatutos, convóca

por intermedio desta fôlha, �odos os seu.s
associados para a Assembleia Geral Or.dI
nária, que fará realizar na sua séde SOCIal,
na noite de 31 do corrente ás 20 horas,

para a deliberação dos seguintes assuntos:

1. - Prestação de contas da direto

ria.

2. - Eleição da nova diretoria, que
regirá os destinos do clube no perío
do de 1949/50.
3. - Outros assuntos de interesse do
Clube.

Jaraguá do Sul, 20/5/949.
A. Zimmermann - Secretário

.PROCURA-SE-
DOIS APRENDIZES DE SEL��IRO,

Tratar na Rua Mal. Deodoro da Fonceca, 3.68
com o Snr. MAX SOHNEIDER

Santa Oatarina

Vistas da Cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.

Pastas Escolares de to

dos os tipos e tama

nhos, V. S. encontrará na

CASA REAL

@®®l®®'f@@1@!@)1@@Y®�®!@@®'f@�
{® Adolf Herrn. Schultze @

� MARCENARIA EM GERAL �
@ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da ,�
® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

�Mantem um estoque permant!nte de todGS (JS tipos • •

� dt! ft1obilias, especialmente para escritc,.,rio.

�� INSTALAÇOES COMPLETAS DE:
@ Dormitorias, Salas de 1antar

® CÓFas, Escrit'Jri JS, Moveis rusticos e outros. �
� MOVE�S AVULSOS COMO: @}
� CadeIras. 5!l
(; I Poltronas tixas é giratorias. @
� Mesinhas de centro e para radIO

�\l2I E entre muitos antros. a , •

� Caixa Registradora marca "RECORD"

� Afamad� pela sua eticiencia, !'ubstitu �
e>

indo as Caixas Registradoras de @� elevado custo.---------

�® Toda a Mereadoria á pronta Entpega •

� RUA RIO BRACO, 964 - TBLBPONB, 73

{@ Jaraguó do Sul Sta. Catarina �
@)®@,i.®@1l@@i.@)�1@�®J.®@1l@@,i.®@1l®@J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dispõe sobre abertura e fechamento do Corner
Dia 1°. aniversaria-se o cio aos sábados.
jovem desportista Mario O sr. Waldem�r Grubbe, Prefeito Municipal de
Mahfud, Que destacada- jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

.mente defende as cores Faço saber a todos os habitantes deste �um-asplrentes do glorioso C. cipio que a Camara Municipal votou e eu sanciono

I A. Baependí. a seguinte Lei:
,

Quando o D. Pedro era I quando o centro avante I sider azurra com uma c as-
Mario de dia ii dla vem Art. 1._ Flca estabelecido aos sa�a��s, no pe-franco favorito frente ao de Oorupä recebeu um be- se tremenda, colocou a

se firmando seguramente rimetro urbano e sub-urbano deste Mun!clplo, P!l�a.oelví-entl de laragué, fOI' lo passe 'de Nilo, lá da pelote .Iá de.ntro d.a meta
b dl o ai ..

t ínte horérío
too

h pare rece er um Ia -

Comercio atacadista e varens a, o segu .derrotado maiusculamenre esquerda. Tião rapldamen- de. AtI. .Amda nn amos
mejado lugdr ao sól. Abertura _ 7 horas; _ fechamento ás 13 h�-pelo Baependi. Não podia- te e de cabeça colocou a m�ltos minutos pera o�er- Ao Mario «Correio do

ras não se incluindo os que comerciarem com beblmos de geito algum índl- esfera no fundo das. redes mm? do rnatch. ns
Povo» nos Esportes, de- 'da� e fumos desde que tenham secção em separacar vencedor pare aquela guardadas por Olaslo, O torciam pare que. o m,ar- seja Inumeras felici�adesdo.'

.
velada de domingo ultimo arqueiro do Baependi er- cador ficass.e assim ate o

e tongos anos de Vida. Parágrafo Unico � Fica ressalvado nesta I�Itendo-se o D. Pe- rou. ôí Olaslo tivesse fi- final do preito. OUlr?S ber-
o paragrafo VI do Art. Codigo d.e Posturas destedro como handlcap, uma cado no seu posto, talvez revam fazendo torcida Pd- -
Munlclpío (Lei n". 18 de 26 de Malo de 1�4�.vez que iria enfrentar o o balão não venceria a re o seu onze, para. que

Art. 2. _ Os Infratores da presente Lei mcorre-time de Jaraguá em sua sua vigilancia. O tento não esse empa!asse o jO�O. AV i 5O rão na multa e-s. 20,00 a e-s, 1000,00 e o dobroproprla cancha Sob a di foi frango e nem queremos Os �u_e to�clam para a nao
nas reincidencias.reção de Iösé Lopes de culpar Olaslo, o grande rnodíflceção do placard Proibo terminantemente .

Art. 3.- Esta Lei entrarà em vigor ne data deOliveira, as equipes ent�a· guardião do Baepend!. .

venceram. Estes

vencedo-/ a entrada .dO Snr, Mario
sua publicação.rarn em campo assim No decorrer' dos pnrnei. res f?ra":l o� fans do. Ba�- Mello, professor daquela Prefeitura Municipal de jaragná do Sul, 24 deconstituidas. ros minutos do segundo pendi, Trlunfou o alvl-�D1I, localidade em minha pro- Maio de 1949.Baependi-Olasio- Lucín- tempo ja haviamos nore- c1a�sificado-se. coI_TIo ."der priedade, 'salvo no meudo e Oraclllo-Tomsern, Ba do que a cousa iria ser Invicto

, �ma vttorta justa negocio de secos e moloquinho e Nunes- Walter Ibem diferente. O time de e de mérito para o Bae- lhadosEtl Mahnke, Justino e Cl- Ieragué, entrou em campo pendí. Sl os azurrus ven- Não me responseblllso
-pelo que posse acontecer
ao

v�:s�:�trez _ 19/5/49 �.i-==:::III··==M=::::::IU·I·I:=D=-··AI··=s=::II·I-==:::IIInAlexandre Avanci U
FRUTIFJRAS E OR�!MENTAIS

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

,
�:�e s�r:heTr�les c:m:r���� s:�

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc

FARMÁCIA NOVA Pflçam Catalogo Ilustrado n
de ROBERTO M. HORST LEOPOLDO SEIDEL - Corupá U

.i.·C:==.·I ••C:====�.II.�====�••IW:=====-IIC=====-.

o Baependí vendeu caro o aeu fracasso do primeiro half-time

O 6. Pedro d�minou o eleven azurra no primeiro tempo - Boa

e disputada a pelej a de domingo em Corupá

lo depois Tirone. com pretencões de desfa./ cerarn, não foi porque lo-D. Pedro-Ati-Zeca e Pe- zer qualquer surpresa dos garem melhor, mas, porrü-Chlco, Mundinho e Ali- rapazes daquela leeallda- que souberam aproveitar
dio-Martinho, Francinha, de. Os comandados de as oportunidades que se
Tíäo, Filhinho e depois Klippei, armavam melho- ofereceram a seu favor.
Euclides. res jogadas, investindo pe- O arbitro teve regular

.
Tião deu o pontapé ini- rigosamente e conqutstan- atuação. Por diversas ve

clal, quando logo o D. do o equilibrio do jogo. zes prejudicou o ßaepenPedro foi ao ataque, pera Já não tínhamos rnals a- di. De�caram·se no on
dominar o Baependi du- queIe D. Pedro cornandan- e vttortoso todos os ele
rante todos os 45 m' do do as ações, como até en- mentos, a não ser Walte..
primeiro tempo. Foi fraca tão havid feito. e Cilo, que não agrada
a apresentação do onze a- Pronto. Foi o que se ramo

�m1Z�����i!��rr�en?�::. Pg��:�fo�e��� r���rTJ�ntil��e seun;���d�� do�ocut���ir��rr��as��cat3� IriiJlSll���EwClSOM�E'ßwCJl'RIO�DES tlJCl"SATAPINA S/A-esnes cometiam escantei9s o globo «ue veio a WaI- atuação.' BANCO INDU'SIRIAseguidos, quando do ou- ter. O extrema direita não Na preliminar os aSPi-1 • \ •tro lado' Peru e Alidio jo- esperou e arrematou forte, rantes do Baependi ba-
SEDE EM I TA J Aígavam a vontade. De pou- quando o couro foi encon- quearam pela separadora

Fundado e 23 de fevereiro de 1935em pouco a retaguarda do trar como destino. o fun- contaQ"em de 4 a 1. Bae-
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$' 15.000.000,00Baependi foi se firmando, dos da rede de Ati. Prosse. pendí ° p. p. Acaraí 2 p. DEPENDENCIAS EM:
RESERVAS CR$ 22.343.244,40chegando no final, apresen guiu o cotejo com ataques p. e D. Pedro 4. p. p... Araranguá

S Itando uma partida de ga- e dominios de parte a ESJa é a classificação Blumenau AGENCIA: Jaraguá do uIa. O primeiro goal da perte. Faltavam 15 m. após a rodada final do :����u�o Norte Rua CeI. Emilio jourdan, 115tarde surgiu aos 37 m., quando Mahnke levantou primeiro Turno. CaçadorI

a redonda para EtL O in· Canoinhas End. Telegrafico "INeo"
Concordia Caixa Postal, 65 - Telefone, 73CTesciuma
Curitiba Faz todas as operaçõe� bancadas no PaÍz, como cobran-
Curitibanos

ças, descontos, empl estimos, tinanciamentos mediante cau.Cambirela ..

Campos Novos ção de titulos comerCiaIS,. passes, etc.,

I
Chapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:Florianopolis
Gaspar Á 'OisposlçAo, - SEM LIMITE, com retiradas
Ibirama livres, juros 2°fo afa.

i
Indaial

« �' LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,Ituporanga juros 30;0 a/a.I����! do Sul
«_ LIMITADA PARA PARTICULARES,

JOl'nvl'lIe ate' II'mite de Cr4t 100.000,00,

e
Laguna juros

'IP

4% afa.k:!:: « - LIMITADA ESPECIAL, até
Orleans Cr$ 50,000,00, juros. 5% afa

I
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial"Porto União

as retiradas de mais de Cr$ . .Rio de Janeiro
10.000,00, só podem ser feitas me-Rio Negrinho

Rio do Sul diante um aviso previo de 10 dias

IS.
Francisco do Sul Com Aviso de 60 dias - Sem limite, juros 5% aja.S. Joaquim « « «90« -« « «õ 1j2% aja.Tai6

Tijucas « « «120 c .« « « 6% a/a..
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano -« ' « « 6% aja.

I Tangará Deposilos Populares, juros 5% afa.Urussanga
..JOSÉ M MUELLER 4 CIA LTDA I

Videira NOTA: ne�ta c?nta, s� �e permitirá ,retiradas sema-.." ..
�

I
nalS, ate o maxImo de Cr$ 5.0.00,00.

� /ARAOUÃ DO .sUL - SANTA CATARINA äl ABBA DKA COIU 10 'UCO" E PAGUE CIM CHEQUE\JatgNA\(N�� l'.M� W2ã< N4W/(jí>W� YJj� . ���mw;�����..

Vitoria do blder tnoíctc

Eis o esquadrão do D. Pedro II de Corupá, que honrosamente soube perder
pera o C. A. Baependí de nossa cidade. Todos os jogadores que vemos acima

tomaram parre no grande march, a não ser Oscar e Iengo.

�3m{�lImt��!Irnt��
r ARADOS JARAGUÃ .

Tipos RUD. SACK
OS Melhores

"",
)'

fffMfRlDf fSPORlIUß LEI N. 39
MÁRIO MAHfUD

As)- Waldemar Grubbe

Prefeito Mnnicipal

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

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

Maquinas para picar
carne de procedencia
Alemã, 'marca "Alerean
dewerk" V. S. encontra
rá na "CASA REAV'.

«:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::,'
II Correio do Povo !!
II Rua MI. Deodoro N. 136 li
iI T��o�eA��À- �c;°�0�9 li
ii Santa Catarina li
i...
: ::

::::::ii
ii ASSINATURA ANUAL ::

ii Cr$ 35,00 li
ii H

II GERENTE iiii Paulino Pedri ii::
::

\�::::.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{l

HEAORR�IDAS
E VARiZES

Hemo-Virlus Sementes de

hortaliças frescas

garantidas
Na Soe. Gráfica Avc:nida Ltda.
Avenida Getulio Vargas. 350

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatutos da "Soaiedade Esportiva Wlg==�;=:"=;::;:;;;;;::'�1
. ii DB JosÉ ISIDORO COPI !i

e ReßreativQ AIian�a" ii
Da-,. �����od�a��m:;Om�ç�:n!::v.m_B. ::.i:.;:Y marmitas.

----

.---- :.

votos.
Art. 19. - Alem da .assemblela geral ordlnarla

poderão reelízar-se outras, convocadas pela diretoria,
com antecedencia de quinze (15) dias, por publica
ção ria imprensa local e afixação na sede social,
constando sempre os assuntos a serem debatidos na

.I �---.
mesma .

Art. 20. - A diretoria reunir-se-á, obrigatoriamen
te, uma vez por mes pera tratar de interesses da so

ciedade, com a presença dos Conselho Fiscal, sendo
as suas decisões tomadas por maioria. .

.

Art 21. - As assembleiàs geraes e reuniões da

diretoria não poderá ser vedada a presença dos
socios.

Da denominação, séde, fins e tempo de duração
Art 1. - Com denominação de Sociedade Esportiva

e Recreativa Alinça, fica fundada uma sociedade espor
tiva e recreativa que terá sua sede em Rio Cerro li,
no primeiro distrito do Municipio de Iereguá do Sul.

Art. 2. - A Sociedade terá por fim proporcionar
aos seus sócios divertimentos licitos, entre os quaes
a prática do Bolão e Tiro ao Alvo, e ttlrá tempo de

. duração indeterminado.
Art. 3. - O fundo social constituir-se á das doa.

ções, Iotas, mensalidades e o
.

ativo da Sociedade de

Atiradores Rio Cerro .11, que lhe foram doados con

forme consta da áta daquela Sociedade, da qual as
sume rambem o passivo.

DA ADMINISTRAÇAo
Art. 4. - A sociedade será administrada por

uma diretoria composta de quatro membros, sendo:

Um Presidente, Um Vice Presidente, Um Secretario

e Um Tesoureiro, eleitos anualmente, com diretoria á

reeleição.
Art. 5. - Ao Presidente compete representar a

Sociedade ativa e passivamente, em Juizo ou föra

dele, e rambern admlnlatrar a Sociedade em todos os

seus secrotes de atividade.
Art. 6. - O Vice-Presidente substituirá a presi

dente em suas faltas, írnpedimenros ou licenças, au

xiliando-o tambem ne administração
Art. 7. - Ao Tesoureiro incumbe fazer a cobran

ça das lotas, mensalidades, ter sob sua guarda os

valores da sociedade, escriturar os livros de contabi

lidade e fazer os pagamentos das contas, depois de
visadas pelo Presidente.

'

Art. 8. - Ao Secretário incumbe lavrar as atas,
expedir oficios e prover todo o expediente.

Paragrafo unico - O öecretärto substituirá o

Tesoureiro nas faltas, impedimentos ou licenças,
deste ou aquele. _

Art. 9. Alem dos membros da diretoria, esta no

meará uma comissão de cinco (5) membros para di

reção de festas e ordem Interne, a qual tambem terá

atribuições de Conselho Fiscal.
-

DO S 80UIOS

Art. 24. - A primeira diretoria eleita nesta data.

quando também foram aprovados os estatutos, está
constituída da seguinte forma: Presidente - Ertco

ßorcherdt brasileiro, lavrador, casado, residente na

Estrada Aurora; Vice-Presidente - Erico Behling,
brasilelro, lavrador, casado, residente em Rio Cerro;
Secretario - Arnoldo Grahl, brasileiro, tsdusrrlal,
casado, residente em Rio Cerro; Tesoureiro - Affon

so Günther, brasileiro, lavrador, casado, residente em

Rio .Cerro,

Art. 25. - São socios fundadores os srs, Ricar

do Roeder, Gerherd Roeder, Artur Gumz, Walter

Gruetzmacher, Artur Raduenz, Ricardo Gaedke, Ri- 1 -__••

cardo Wendorff, Alfredo Flohr, Alvino Fischer, ßer-
toldo Wolkmann, Alberto Fischer e Amoldo Horn- _

burg, os dois primeiros comerciantes e os demais

maior!�t'd�Ois f�e��i��) s:�o��cá�sb�o�acso��:r�aS!���
lavradores, todos brasileiros, residentes em Rio Cerro. (r:::::;:::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�H

�I: �rr�t��I:m propostas por dois socios e aceitas Maio!d�ar�r�.á do Sul, - Rio Cerro II, aos 18 de

11 Tra�s��rta�ora Jara�ua��s� li
Mt. 11. - Aos soclos imcumbe respeitar estes ii ii

estatutos e as ordene da diretoria e comissão de Presidente - ERICH BORCHARDT ii VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS -ii

festas, podendo, com suas familias, frequenter os Vice -Presldente _ EURICO BEHLING
u

ii

festejos socíees e a séde da sociedade, excluidos os li Jaraguá do Sul á Blumenau ii
membros do sexo masculino maiores de 18 (dezoito) Secretário - ARNOLDO GRAHL:: HORARIOS

::

anos de idade, os quaes deverão inscrever-se como Tesoureiro _ ALFONSO GÜNTHER
li . li

sOci°l.r1. 12. _ As joias e mensalidades serão fixa- .:::� ...
i:! �!�i����6�� h��� Oh���:!�toUhorás .1.1.:3.:!:

das anualmente pela assembleia geral ordinaria Reconheço verdadeira as firmas supra de Erich Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs.

Ar. 13. - Somente depois de paga a [ola e a Borchardr, Eurico Behlinh, Arnoldo Grahl, e de AI- .. AGEN C I A
..

primeira mensalidade terá o .soclo direiro a

partici-,
Ionso Günther.

ii .). ii

�fr�z�O�of�S���:'p�:�:e����d;o/�:i�öd:id��iV��s:� J�raguá do Sul, 21 de Maio de 1949
tL::::::!:�:::::�::::::�:::.�:�::::�::��:::::�::::�::::;��:::::�:���:�:!:::::Jj

Art. 14. - Os soclos que não pagarem as rnen

salidades durante seis (6) mezes perderão o direito,
sendo excluidos, pela diretoria, do quadro socíal, !'í::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::

....::::::::::::::::::::::'1
podendo, no entanto, nesse caso e

'

em outros de ex-
..

GUA S A
..

;s:;ªhY;�!.!��{�l�i�����::�:r�}11.c�:S�d���D��crit�;io :: C��tabilidad� ri II A������re.R!�:;:'i��CI,iOR�" II
. Art. 16. - Os socíos não respondem subsidia-

DE IRINEU PETERS U II
MEOANIOA AUTORIZADOI

ii

riamente pelas obrigações soclaes, �
ii

_ Rua Marechal Deodoro _ J A R A G U 4 DO SUL _
ii

DAS li. § SEM B L E I A S

�
Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina ii il

----

li Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes n

Art. 17. - Anualmente, no primeiro domingo que Escrituração, Mercantil, Escrituras. Atr�sadas, D!I - lavagem - Lub.rlficação • Carga de Acumu- II
se seguir ao dia primeiro de Ieneíro, terá lugar a Regi�tro de Firmas, Defesas Fiscais. ii

- ledores e Consêrto de Pneus. ii

assembleia geral ordinaria da qual, alem de outros
..

..

.. d dlretorí
. . Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços ii Este oficlna esta' lnstalada em condições i.1

assuntos a critérío a lretorle, constara a seguinte

� �
"

ordem de trabalhos:
Comerciais em Geral. !l

pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii

a)- Relatoria e Prestação de contas da diretoria; Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem H
b)- Eleição da nova diretoria;

Menores - Acordos e Contratos. ii cerno retificação de motores etc. . .
ii

c)- Posse da díretoria eleita; �
Seguros - "Cia. de Seguros Gerals do Brasil",

� i! Todos' os serviços são executados com !l
d)- Designação das festas enuaes. Fogo, Acidentes do Trabalho, 1: esmero, por competentes profissionais e a pre- ii

Art. 18. - Somente os socios quites terão direi- Seguros Pessoels etc. ii .ços razoáveis. Também dispõe de sólde elé- li

to a votação nas assembleias, sendo' as decisões .*==:::::'*c::::I ••===.II.C==.*-==-...
* H trica e oxigênio. .11

sempre remadas por voto secreto e por maioria de
":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

..
'

DISPOSiÇÕES GERAES

Art. 22. - Estes estatutos somente poderão ser

mod ficados por assembleia geral, convocada espe

cialmente pera esse fim e com aprovação de dois

terços (2/3) dos socios.
Art. 23. - Será extinta a sociedade quando tiver

menos de quinz � (15) socios, devendo a assembleia

geral que a extinguir dar destino aos seus bens, po
dendo da-los a uma sociedade congenerz ou a ins

tituição.

O Tabelião, Mario Tavares ela Cunha' Mello

Deposito de lenha picada
Entrega-se a Domicilio

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 183 - Telefone, 23

JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina
� ,
·:i:::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CABELOS BRANCOS

Voltan<;lo à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de pl'at�

Em poucos dias de uso o 01eo 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

elas, drogarias e perfumarias do Brasíl. Aten

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

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

REMETA-NOS O COUPÃü ABAIXO

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

Queiram remeter- me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. llvre de porte, vidro do 0180 Mac Bir

Nome
._.

•••••• _. •
•• • • __ •

-0 •• ----

Rua No .

Cidade .

Estado .

CP-1-JSC

ICompléto Sortimento de Fazendas. - Armarinhos· Chapéus Roupas Feitas, etc.:-J

CASATO81ASi {A
QUE OFEREOE o MAIOR SORTIMENTO ...

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

.
• .

A UNIOA QUE NAO TEME OONOURRENCIA...
_

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

--B--A-IXO-S----� 11_118' lael•••IS E IITf••IlGlllt8.
A RAINHA DOS PREÇOS eASIIII••s, 11••all I_eu,"

I J A R Ä G U Á DOS U L Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 SAN T A C A T A R I .N A.J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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348- Maria Longo-bras. requer hablte-se para
sI casa sita nos fundos de .,1 propriedade e rua Mal.
Deodoro da Fonseca. Idem

461- Guilherme Karnln-bras. licença para cons

truir um boeiro ne estrada Ribeirão Grande do Nor
te em frente a sI casa, afim passar agua para s] ar
rozetra. A vista da informação como requer, assi
nando termo de compromisso.

462 - Carlos Ottomar Mathlas-bras. licença pa
ra construir uma casa de madeira a Estrada Rio da
Luz. Idem

463- Willy Llrpadel-bres. lícença para construir
.

uma casa de madeira a Estrada Ilha da Figueira. \.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::�Idem
464- Antonio Gomes Madeires-bras. licença pa

ra estabelecer-se com Parque Teatro Popular, a rua

Padre Franken, nl cidade. Idem
465 - Alfredo ôchutze-bras. licença pera cons

truir um prédio para Padaria com forno de acordo
com as exigencias do Departamento de ôaude Públi
co, ii rua Mal Deodoro da Fonseca, nl cidade. Idem

466 - Faustino P. Rubini-bras. transf. lrnp. 51
um terreno com aréa de 1000,11 mts2. sito á Estrada
Iaraguã Fundos, vendido a Guilherme Rolando Ioen-
ke. Idem

.

473 - Tricotagem Garibaldi-Marquardt & Cia.- Está equipada com um modernissimo aparelha-
Firma bras. requer certidão se é devedora de qual- mente de solue eletrlce, oxigenio, alumínio,
d�� impostos nl �refeitura. Oerriflque- se por certi-

ii .

antlmonío etc. II
492-· Leopoldo Voltolínl-bres. Alvará de habt- li Especialisada em reformas de ii

te ee, para sua casa sita a Estr, Irapocu. Idem ii automoveis e caminhões. ii
493- Bruno Mahnke-bras. requer Ii��nça. mano, II S�rviço rápido e garantido. iidar fazer um aumento em seu rencho, Ja existente ii ' ii

em sua propriedade nesta cidade. Idem "'':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�'.
494- Maria Longo-bras. alvará de habíre se,

.

_

afim alugar sua casa sita a rua Mal. Deodoro da
Fonseca. Idem

495- Maria Longo-bras licença alugar um

quarto de sI casa, sita a rua Mal. Deodoro da Fon
seca, nesta cid-ade. Idem

497- Vva. Gertrudes ôchondermerck-bras. al
vará de hebire-se para sua casa, sita a rua Quintino
ßoceíuva, nesta cidade. Idem

Oscar Kemín-bras. licença construir uma casa

de madeire, em sua propriedade a rua Blumeneu.
Idem

500 - José Ponsteln-bras, licença mandar cons
truir um mausoleo na sepultura de Iohannes O. A
Tiedke, inhumado no cemitério desta cidade. Idem

501- Orto Híndelrneyer-bras. transf, lmp, 51
uma casa sita á rua ßenlernln Constanr, adquirido
de Hindelmeyer Irmãos Idem

502- Alberto Bortollnní-bras. baixa sI ímp, de
ferraria, sita a estrada Itapocuzinho. Idem

503- Alfredo ßorchardr bras. transf. lrnp, sI bi
çicleta, vendido pa-a Henrique Schroeder. Idem

504- Frederico Doege-bras. rransf, ímp. seu
terreno com eréa de 131.500 rntsâ. sito á Estrada Rio
Cerro, vendido a Erwino Doege. Idem

505 - Erwino Doege-bras, transf. imp. terreno
com eréa de 125.000 mrsã. sito á Estrada Ribeirão
Alma, vendido a Ricardo Koenig. Idein

506- Alfredo Cecatrí bras. licença pera estabe
lecer se com tamancaria a Estrada Itapocuzlnho.
Idem

307- Caudído Zânghelíní-bres. baixa imp. 51
egíote, por ter sido cancelado o crédito hipotecário.
Idem

508- Ristow & lenssen Ltda.vf'Irma bras. rransf.
lrnp. 51 seu estabelecimento de Fabrica de Produtos
Alimenticios Itajara LIda, sita a rua Benjamin Cons
tanr, por ter sido arrendada as suas instalações.
Idem

.

509- Alviso Seidel-bras. transf. imp. seu euro
movei, vendido a Alberto Baeumle. Idem

510- Mariu Steinert·bras. requer certidão, se

esta. lançada para pagamento de imp. sI Exploração
Agrtcola e Inaustriaj, nesta Repartição. CertHique.se.

51L Francisco Melchert· bras. transf. imp. seu
terreno �m area de 62.500 mts2. sito á Estrada Iza
bel, distrito de Corupá, comprada de FranciscO Mel.
chert Junior. Como requer

512- Guilherme Heidrich·bras. transf. imp. ter
reno com area de 85.000 mts2. sito á Estrada Cami
nho Pequeno, vendido a Alvino Reese. Idem

rrefeitura Munici�al de Jara�uá do �ul
REQUERIMENTOS DESPl1CHl1DO.<;

Secretaria do Prefei_tura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 21 de Maio de 1949.

MANUEL LUIZ DA SILVA ...

Secretario

COLONISACãO
,

Vendem-se boas terras de cultura, Fdzenda Sta.
Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do
Paraná, clima, agua., e estradas boas. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
consideravel desconto� Vende-se tambem a longo
praso. Tratar com o proprietario �r. Chistiano Justus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,
ou com Schwartz na casa do sm. Erico BIosfeld, ém
Jarllguä do Snl.

f?�:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii
H v. S. já possue seguro de acidente pessoal??? li
!l Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã ii
!l poderá ser tarde demais tI... jj
li Preencha o coupon abaixo e peça informações li
ii sern compromisso á Go RODOLFO FISCHER ii
ii (Seguros em Geral) C. Postel.B? - Jaragué do Sul. !l
ii • li
li Nome por extenso li
H Idade Residencia i!

ii Profissão II
... ------------_._----------- _----------------------- .. ---------------_. ::

Cargo .

�iB'St��-����
,!]orica �e �erramenta� ��ricoIMI
t P-EDRO�ENGEL J
t·

Estrada jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas

b
agricolas pera uso de lavouras,

comO::JMachados. Enchadas Foices etc.

v�:;_:.�;�idO.
CASA DAS TINTAS

Ocupações assessories:
..

..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':fi

'0
.

M
ii

!:i�:i f i c i n a eca n i ca II
:.:. DE ::

Eiii .João Wiest ii

A MAIS ANTIGA CASA DE .101NVI LLE, COM A SUA FI LIAL
EM .IARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORINO PEIXOTO, 5�-58
(SOBRADO OTTO WAG�ER)

OFERECE: Tintas para Pinturas 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
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

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

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS PERREIRA, 103

ri::t.;����m.'IV3mmi1

I":!I��:'�� �az,=::::,iSli Ave.. &'IDIi. "rps, T9 au. Dom1llg" d.a
lova sln

� J A R A G U A DOS U L -1- S A I T A C, T li R IX A

�l-- Fabrica e Beneficiamento de Moveis

� Espelhos e Vidros para"Janelas e Outros Fins.

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Colchões e Êstrados para Camas, Etc.
Executa-se serviços de estofamentos em:

I•;i trolios, onlbus, autornovels etc. .

If.� _

·!:t:1����

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIHA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

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

ME o n, 1, 2, � e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e polipará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo I1ma LOMBRIGUEIRA
•

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto ::los Laboratorios Minancora

-)OIN'lILLE -

-

ClinicB de Olhos,' OUUi�8=, "nriz, fiaruanlo
Dr. Arftlínio Tavai"es

Pofessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florian6,olis
Ex·Chefe aios serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

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

Ex·lnterno por, concurso, da Assl"stencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
B L U ME NAU STA. CATARINA

r'
....

Ã'te-;çã ;1'1'm Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade

I -Dr. -Kiefer sob a direção do i

Illi Dr. francisco Antonio Piccioni I da

� MÉDICO

I Formado pela' Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. .

I
Misericordia de São Paulo

CLINICA GERAL-CIRURGIA
Partol - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias

internasl-·e externas: Pulmões - Coração - Estômago • figado - Rins
== Doenças nervosas - sums - Doenças venereas - Doenças da

_

péle em gereI. Alergia (asma, etc.). Tratamentos _modernos.
ESPCIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

IGUARAMIRIM :-:. SANTA CATARINA

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA I
t__i_I_liiiiilll_�_i I__.•

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDIfJ8

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAß .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE .

- Eletricidade Médica-
• Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e fnfra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: ::::::::: :::::::::::: :::-:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::::;:::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(ASTISIA lO HOMEM E NA MULHER)
A quem solicitar, será enviado pelo correio e
interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:
dSTISIA �EI(JAL» - Tratamento Clil!iCO e DiéUco.
Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas

dIrigindo-se a F. S. NEVES.
Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil i
����

Vende-se
�..:t..1'.�,k.i ._, .

....,;.� -J

---

66.500 ms. de terra, no lugär Vila Nova distante
cidade, 20 minutos.

'

Tratar com o proprietario Snr. João Picolli.
"'"' "�O ,Jaraguá do Sul.

:: iiii Dr. Ren.ato 'Walte. iiII MÉDICO ii
ii n
ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
ii om cursos de Aaperfeiçoamento no li
ii Rio de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clínica ii
ii .

Geral de Adultos e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. Hii TELEfONE N. 3 :i

ii Jaraguá do Sol - Sta. Catarina II
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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casar-se:

JD)ecliaratC21o
9

Eu abaixo assinada Ma
ria Fontana Paulo, por

meio desta, venho retirar

as calunias por mim in

ventadas centra as pes
sôas do ônr, Otavio Da

na e Dna. Alvina F. Len

zl, declaro que de ernbos

nana posso provar con

rre sua moralidade.

Ribeirão Grande do Nor

te, 18 de Maio de 1949'

Maria Fontana Paulo
Geraldo Doubrawa e

Alida Karsten

Ele, brasileiro, solteiro, . dí t' ta
cornercierio, domiciliado I comumc?

a IS 1D a --------1IIi

e residente nesta cidade,
Ireguezía que, acabo

filho de Welther Doubra-
de �eceber uma grande

wa e de Amanda Dorn- partida de seme!ltes Ho

busch Doubrawa.
landezas, garantidas, no-

Ela brasileira solteira vas, V. S. encontrará na

dome�tica do�iciljada � Casa R.eal.
,

residente neste distrito, a

estrada Nova filha de

Henrique Karsten e de
Emma Winder Karsten.

Alois ôchmldt e Catarina
Zatellí

Ele, brasileiro, solteiro,
Industrial, domiciliado e

residente neste distrito, em
lereguestnho, filho de
Wendelin ôchrnídr e de
Elisabetha Beck.
Ela, brasileira. solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste dísrrito,
em' Garibaldi, sendo filha

�a!i�ciit�tr;�:��lIi.e ��. IEm�ro §llll� JRIral§U�enrat �.e IE�etrncll�o §� Ao
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 dui ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

ints legals Uma

Ele, brasilero, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, no
Rio da Luz, filho de Ger
mano Krüger e de Mathll

de Krüger.
Ela, brasiteira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito,
no Rio da Luz, filha de

Henrique ôtelnnert e de

Anna Krüger ôteínnert.

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MíLlA E PARA A RAÇA. COMO

uM BOM AUXILIAR NO TRATA.

I
MENTO DÊSSE GRANDEFLAGELO

:
.

• USE O

Sugestão R[�lnR� �I�rl
Irene Pedrl, Oticial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca Jaraguá 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

Já que o torneio vai Dai a 'urgente necessí

em meio e o returno do dade de uma apurada
Municipal de Jaraguá do educação esportiva, afim

Sul não tarda em apare- da fazer jus a impressão
cer no horizonte de nos- acertada dos dignos par
sos gramados, permito- lamentares, quando de

me a ousada liberdade sua recente visita a es

de inserir nesta secção tas paragens. Do contra- Edital N. 2.557, 17/5/1949

mais um pequeno lern- rio, veremos contínua

brete. mente um "stadium" va-

Em o artigo anterior sio, os cofres de Clubes

me referia que quasi to- primando pela ausencia

dos nós nos dedicamos de numerario e outros

a pratica do famoso es- recursos,
.

os associados

porte bretão, que a estas dos diversos clubes em

alturas, em que britani- luta descabida, dando lu

cos e brasileiros empa- gar a cenas degradantes

tam pelejas, se Incorpo- nas esquinas da nossa

rou definitivamente a querida cidadesinha. Ve

tradição da terra. Na remos as agremiações
Ameríca e, notadamente em franco estado de sol

na Ameríca do Sul, quan- vencia, os seus jogado
do se fala em futebol res maltratados e sentiu

assoma á ideia do res- do efeitos de seu fisico Edital N. 2.558, 23/5/1947

pectivo a nacionalidade ofendido, creado tão so-

brasileira, os seus íamo- mente para o aperfeisoa-
Affonso Fran.cisco Gu.sta.

sos jogadores e nas tas- mento da especie. Em I vo Oesrereleh e LUCia

�as e titulos que se en- lugar de apreciar um S�e�ht.
fIleiram na C.B.D. e nos ente humano perfeito, Ele, brasJlelrc;>,. �oltelro
inúmeros Çlubes espa- assistiremos ao triste lav�ador, domlclhad� .e
lhados da capital e do espetaculo de pernas,

residente e� Corupa,. fI

interior Embora tenha-j braços
e corpos com cí- lho de �rwIn .Oeslerelch

mos tido uma ascenção catrizes que nem sem
e �e Alvlna Keleer Oeste-

de modo assombroso pre tiveram origem num
reich.

..
.

diante dos paises sul mero acidente. Dai a ur- Ela, brasIleira! .s?ltelra,
americanos, ainda nos gente necessidade da (3- lav�adora, doml.cJlI�da e

falta e deverasIamenta. dueação esportiva. E a resl�ente. n�st� distrito, em

vel, a educação es- quem caberá esta mís- Garíbaldl, filha de Gust�- \

portiva sadia e perfeita- são? - Aos presidentes
vo Specht e. de Margarl

mente combativel com de clubes, aos treinado- da Lombardi Specht.

os mandamentos do es- res em particular e aos

porte. O futebol é como próprios jogadores, de
Edital N. 2.559, 24/5/1949

o álcool: em doses ra- um modo geral, caberá EmiJio Iohann Krüger e

zoaveis é aconselhável, esta missão edificante; Alvina Bertha ôrelnnert

em excesso representa ao público torcedor que,

um desastre para aque- antes de expor a sua

les que- jogam e aqueles vibração pelo clube Ia

que apreciam. Os que- vorito, deve compene

bra-quebras que até aqui trar-se de que numa

se tem visto, entre os praça de esportes, onde

jogadores e as palavras se reunem meninos e

do mais baixo calão dos meninas, moças de nos

apreciadores, ou espec- sa melhor sociedade, do

tadores,·tem aruguentado nas de casa dignas do

quase todos os que se maior respeito, rapazes
encantam com este bélo e cavalheiros educados,

esporte. A simples inter- não é local para dar va

venção policial, já des- são aos seus sentimen- Edital N. 2.560, 52/5/1949

lustra em muito o cote-
I
tos de irra, soltando pa

jo, fazendo com que as lavras obcenas que fé

famílias, que se encon- rem os mais tolerantes

tram entre os especta- dos espectadores. - Fe

dores para passar horas lizmente, já tivemos dois

agradaveis, voltem ca- jogos em que o compor

bisbaixos e o proprlo tamento foi quasi oum

chefe de família retorna prido.
envergonhado ao lado da Não cabe a mim pre

espôsa e filhos, sem po- gar moral a quem quer

der formular um desaba que seja. Apenas lanço
fo que o seu semelhante esta sugestão: joguemos
deixou gravado em sua um futeból despido de

mente, por um descuido brutalidade premeditada

ou super-excitamento no e torçamos pelo clube,
transcorrer da peleja. sempre dentro damoral

Estas cenas estamos e do bom senso.

acostumados a assistir Será que serei ouvido?

com muita frequencia.

Uma
OINEGUE

Será que serei ouvido?

Para Doces.

e Bolos
U;em pratos de papelão.
São pretlcos e higienicos
Encontram-se na

Soe. Grafiea Avenida LIda.
Av. Getulio Vargas, 350

t�-::-·:·:
..�·�,····:..···-::····:·:·:.

"1i

IIGelo?�IBebidas Boss Ltda.�
k.�·.. ·�

.. · ..:.:.:;. .::- J1

A SIFlllS SÉ APRESENTA SOB

INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

�EUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS

FlsTULAS
Ú'LCERAS
ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANC..t:tAS
"ELIXIR Dt: NOGUEIRA"

I CONHECIDO HÁ 7' ANOS

.

VENDE·SE EM TÔDA PARTE.

VENDE-SE

EDITAL
Imposto Territorial

De ordern do snr. C ole

tor, torno publico que no

corrente mez de Maio,
arrecada-se o imposto acima,
reterente ao 10• semestre do
corrente exercício.

Os C ntríbuintes que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazel-o

no proximo mez de Junho
com a multa de 20%.

Exgotados os supra cita

dos prasos, serão extra-das

as competentes certidões de

dividas para ter lagar a co

brança executiva,

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, 2 de Maio

de 1949

LUCI HARNACK
escrivão

Alguns Tourinhos de Raça

GYR. Informações com o

Snr. MAX SCHNEIDER

RUA MAL. DEODORO N. 368

Jaraguá do Sul

Sementes novas de todas

qualidades está a sua dis

posição na Casa Real

,

-======-�.
.

e.

� Escritório Jurídico Comercial n
Advoeâela - CObrantlDS • Loteamentos - RepresentotlÕ"S U
Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias

��
Granja - Agro-Pastoril - Marca: 54

.

Cine-Teatro Marajoara, 3�. Andar, Ss. 23 á 25

Telegramas: ELIBRANCO .

Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54.

�� L A G E S - Santa Catarina - B R A S I L

Uo-. E/i5�;�;�: õe Camargo Branco

�
Advogado �Acetrames representar nesta e necessitamos de

representantes em o�tras praças

• Ee. �••=====.i

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

NA FALTA DE
APPETITE

É indiapenlayel
o UIO do

IODOllNO
DE ORH

IRENE PEDRI,oticial

ßlbuns para fotografias,
capa de madeira e de

couro V. S. encontrará

na Gasa Real.

Matri�: .JOINVILLE

(Sob Administração do Gover�o Federal)

\

PARA FERIDAS,

ECZEMAS,

INFLAMAÇÕES,

cocrlRAS,

F R i E I R A S,
ESp·'NHAS, eTC.

Artig(D§' IElietric(())§ para (()) lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES,' CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz a

.

força I de qualquer capacidade.
1

Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a '1.ualquer

pedido de instalação de luz e forQa.

NUNCR EXISTIU IGURL
\

lir.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

<

a•••II••SI 1.8.81".
BOMBAS pára uso domestico' e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

com valvula elevadora acionadas por motores· trifásicos
de 1 GHP

servindo até 50 metros de profundidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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falso Tratamento da Febre -1I11===============...IIIIE
Edital N. 4 Jeff��no;: & Paula fp] l�o�oldo �ar�t�1I (Kll

Instruções a Emp g dores
ii ::

PROPRIETÁRIO
!: A!i

De ordem do Senhor Del�g�dO�egional do Muito se tem escr�: �:.:.�;:. assunto. quer IIO II Rua Marechal Deodoro. N. 158·

..
:1
..
:1 RI

..
:I
..
:

Trabalho e de conformidade com o disposto no ar- em revistas especializadas, quer em folhetos, e arrí- li II
�

tigo 36dO da lConDsolidaçãlo. das Leis do Trdabalh.o, �IOSt esparsos, firmtaddos! toddo.s, por dtéCtniCos dos rnals li S 11 1.:.: S ;.:.i
aprova o pe o ecreto- er nO. 5.452, de 1°. e maio I us res, sem, con u o, rrnpe Ir que e empo em tem- ii ii SECÇ-O O LAVAGEM DEPO
de 1943, faço público para conhecimento de todas po surja e permaneça, entre os criadores e agriculto- li ��

A E ,- li
T

li
as firmas comerciais e industriais estabelecidas nes- res inexperientes, a crença de que inúmeras são as ii

T
ii SITO DE LUBRIFICANTES, :: ::

te Estado que, 1. de maio a 30 de junho, os em- drogas que curam a aftosa, figurando, em além de ii ii COMBUSTIVEL E ACES- ii ii

pregadores são obrigados a enviar Delegacia Re- outras, o querosene, a cinza, a creolina, etc, 1i ii SORIOS, LUBRI-
H
E

H

gionai. do Trabalho, e_m 3 vias a relação de seus Em face desta mentalidade impermeavel ao verde- ii ii ii ii

empregados (RELAQAO DE 2/3) em serviço até 25 deiro canceíto da profilaxia, etiologia e imunologia ii
O

ii FlCAÇÃO CARGA DE ii H

de abril, a qual deve obedecer ao modelo aprova- da febre aftosa, cria-se a mais absurda panaceia e ii ii BATERIAS E CONCERTOS DE H Nil
do por este Ministerio e que se encontra á venda em detrimento da medicamentação especifica, com o H ii PNEUS. ii ii
nas livrarias. consequente prejuízo do agricultor e sacrificio des- i� �j \�::::::::::::::{!

As relações terão, na 1a. via, o selo de tres necessário dos animais.
. ..

cruzeiros e pela folha inicial e dois cruzeiros por
--------�------

folha exedente, além do selo de Educação e Sau-
Vem a propósito, o citar aqui; existir á venda,

d
certo produto quimico, de laboratorío idoneo, destl-

�. b
A entrega das relações far-se-á diretamente

nado a «com ater os efeitos da aftosa», o qual, por

aos Postos da Fiscalização desta Delegacia e onde
falsa Interpreteção dos que o adquirem, vem sendo

não os houver ás Coletorias Federais, podendo, grandemenre empregado como preventivo desta, o

tambem, ser remetidas diretamente á Delegacia Re- que constitue, naturalmente obstáculo a pratica slste

gional em Florianopolis.
mdrlca da vacinação, - único meio de eficiencia corn-

Os que deixarem de cumprir aquela dipositi- provada, a par da hemovaclnação, hernoprevenção e

vo legal serão punidos com a multa de cem a dez
mesmo a efetlsação, pera se obter a imunidade con

mil cruzeiros.
tra esta zoonose, iá que nio existe, até o momento, no

Delegacia Regional do Trabalho em Floriano.
tocante á qUImioterapia, nenhuma medicamentação com propris.

polis, em maio de 1949.
dade preventiva ou curativa da aftosa.

16. Delegacia Regional do Trabalho

AS PILlULAS DO
ABBA DE MO'SS

SÃO INFALLIVEIS
Nd PrisdO de Ventre
e nss mo lestles do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vo m i t o s ,

Pes a d e l o s r- �n dis g e.s tõ e s,

Coi i c e s do Fi gado.
Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomago, Máo
He litc, Retençdo de Bilis.
, -

Vende-se em toda parte.

Posto que assim seja, ignora, ainda, a maioria

dos agricultores, que a vacina, conquanto de eficien ....

cia comprovada, tem .a sua fase nagativa, que vae, via

de negra, de 4 a 15 días.. - o que quer dizer que so

I confere imunidade decorrido esse tempo e não tão

logo seja inoculada, segundo se pense; alem do mals

desrlna-se, por ser preventiva-se às zonas onde não

haja epizootia.
Do mesmo modo-não é demals repetir aqui-sai

bam que a aftosa pode ser produzida por tres tipos deHni

tivos de virus-A, O e C, sendo que um não imuniza contra os

demais, donde se infere que o aparecimento da aftosa

duas ou mesmo Ires vezes num ano, em deterrninado
rebanho ou animal, deve-se a. presença, em cada urna

delas, de um dos diferentes tipos de vírus-A, O
ou C.

AR! NEVES GONÇALVES·
Ohefe da Secção de Fiscalisação.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do' Sul, resolve:

Conceder Exoneração:
De acordo com o Art. 95, § I, letra a, da Lei

n. 249, de
.. 1� de janeiro de 1949;

. .A OTAVIO DANA, do cargo de professor pro-
v!sorlo padrão «G» do Quadro-U nico do Muníci
PIO, exer?endo a .f�nção de professor auxiliar. na

escola místa municipal «General Osório» de Ribei
rão Grande do Norte, distrito e municipio· de Ja-
raguá do Sul.

.

Ai flee, pois, a nossa desprenrenclose adver-

tencla, para que os agricultores pouco avisados
Bi

•

Bi 1f!I!tII .. ti .....compreendam, a luz dos e

..
sclerecimenros "técntcos, o

ror
C.f'"CFCVtv®.. uu e ......

,erro em que elaboram quando, em desconhecendo o O"..,._
quanto dissemos acima, julgam prevenir ou curar a A L " A DOS
aftosa com inumeros produtos quimicos, todos, aliás, .

I R °G 0../desrlruidos de tais propriedades, em preluízo da elas- I ,I
se e da pecuane Nacional.

lPortui21 tlll4J., �e ll1/5/4<fJ I �ão o� m�lnOr�8 fi mais �arato�
·

o

prefeito�;�;;�:::aragUá
do SD;. resol••: I Hnlidlu;trr:dkO§C��:àdlm;

SOFIA P. LENZI. professora regente da es- 1 Go§clht Irmäos §, A.
cola desdobrada «Orestes Guimarães» nesta distri-

k
CAIXA POSTAL, 11

to, para reger o 2°. turno na mesma escola, até que RAGUÁ DO SUL .. S. Catarina
seja nomeado professor auxiliar, pars substituír o

professor Otavio Dana, que solicitou exoneração. ';fs;j'a.. :äotdllc.!!lic:f!iiiJO
Comunique-se As)- Waldemar Grubba

Prefeito Municipal

Comunique-se Ass)- Waldemar Grubba

Prefeito Municipal

CLICHES
PARA TODOS OS FINS! li

CLICHERIA PROPRIA
Desenhista especializado em propagan 'a
Atendemos pedidos do Inlerior
Velox Propagadora
Publicidade em Rádio - Jornais -
Revistas - Folhetos
Dr. Muricí, 1.009 - Cx. Postal, 1.775

CURITIBA

L�-------C__----"I�
Ur. 'Wal�emiro MazuJec�en

eua DE la'81
Rua MaL Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotennia - Bisturi-eletrico - Electro:cauterização

.
Raios Intra.vermelhos e azuis.

E:2----__-- ___

Dr. Arquimedes Dantas
.8.8G•••

Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

.

em geral.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

LI COlfRI CISPa,
QUfDI DOS ca·

Bn�s f DEMAIS

AHCCOES 00

r06RO CABELUDO.

H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,!!
ii moderna e primorosamente inslalada do _

-

ii
'il . ii

HDR. SADALLA A�INl!
!! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS i!
ii ESTADOS OB SANTA CATARINA B PARANÁ. ii
II «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li
li HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii
II - .loinville - II

-

Segur O

�'YPIRANGA"
FOGO - ACIDENTES _

TRANSPORTES..,.... lUTO
MOVEIS.

'T,o'� I.�q ',cÄP liA R

POR '(X'CEI:íNCIA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Absolvição de Jornalista
O ex-prefeito de Blume

nau, sr, Hildebrand, por
intermedio do promotor
publico daquela comarca

apresentára queixa crime
centra o nosso brllhante
colega Aquiles Balsini di
retor da "A Cidade" de
Blurrienau.
A queixa por crimes de

injurias e calunias funda
va-se em comentarius por

aquele Iornallsra fizera
sobre o emprego de dinhei
ros publleos.
Agora, em fundamenta

da sentença, o Dr. Oscar
Leitão, integro Juiz de Di
reito da Comarca acaba
de absolver aquele nosso

colega.
Por esse motivo ao A

quiles, o nosso abraço.'

Desportietas .amígos, hoje voces terão o ensejo de presenciar o sensacional prelio pebolistico, entre alvi-rubros e rubro-negros

no Estadio do AcaraL Um bom futebol teremos, pois, dentro de poucas horas.'

JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 29 de Maio

�tRt1EN,TO
",t\lEfROS

�

{--

Atos Oficiais,

res Mafra, esta residen
te nesta cidade e o noi

vo é filho do casal Ben

jamin Duarte da Silva
Damazia Maria da Silva.
Apresentamos nossos

votos de felicidades.

Enlace Leulprechl - Schurlz
Ontem 'teve lugar o

matrimonio da senhorita

Luzia Schurtz com o sr.

Bruno Leutprecht, co

merciante nesta praça,
filho- do casal Inácio

Leutprech t- Elvira Gie
low Leutprecht,
Ao jovem casal os vo

tos de felicidade desta
folha. '

Casamenlo de Praia

Capelo saßMinuel ßrCBojo Locais 'I���hA:::OA��i�ad�o�OS�
- senhorita Irene Bollauí;

Dia 12 de Junho terá COlVGRATULAÇOES
I A�no Rassweiler c�m

lugar a solene benção Da Comp. Melhorarnen- Híltrudes Bruch; Alvím
do Sino e Torre da Ca-

tos de São Paulo, editora Fernan.do La�e com a

pela de São Miguel Ar-
de livros didàticos e in- senhoríta _Abd� Horn

canjo, em Guamiranga, b g Rudí GUIse com

distrito de Guara-Mirim. fantís, recebemos o seguln- ur;. .
.

te cartão: Irene Síewerdt; LUIZ
Depois da Santa Missa

.
. Kock com Etelka Gas-

haverà uma grande Ies- Senhor Diretor chó; Henrique Heise com

ta beneficiente. Na oportunidade em que WalJi Marquardt; Altre-
este jornal comemorou do Rusch com a senho

mais um aniversario de rita Anna Strelow; Chris
sua fundação, a Seção de tiano Alberto

-

Rabock

Propaganda das «Edições com a senhorita Irma
Foi admitida Iracema Melhoramentos»

embor'l
Günther. _

Banco Nacional do Comércio Andrade, na função de tardiamente deseja maní- Falecimento
Profess�r Auxiliar, Esco- fester o seu profundo a- Enlace Silva-Ferreira

O Banco Nacional do Comercio acaba de dar la. �e RIO C�rro II e E- grado por tão significati- Realísou-se ontem o Em São Francisco do

a publicidade o seu Relatoríe ,referente as ativi- mílía Morettí,: na .Es�o}a va quão dificil vlrorla da enlace matrimonial da Sul, onde residia ha mui
dades no ano de 1948, que bem atesta o justo de Braço de Ríbeírão imprensa tnterlorena e for- senhorita Etelvina Fer- tos anos, faleceu no dia

conceito em que é tido esse estabelecimento. Cavalos. mular votos de boa sorte reira dileta filha do sau- 12 do corrente, o sr. Ce-

O seu Ativo montava a Cri 2.516.097.325,93,
.

Foram rem?vidos Flo- pera mais esse ano de doso 'Major Julio Ferrei- leste Demathe, comer-

havendo um disponivel em Caixa de CrS
'

_

nano Staehelm, Profes- luta que ora se inicia. ra e dona Paula Ferrei ciante naquela praça.

106288.364,00, e o realisavel em Cr$ 1.154.931.340,13 sor Auxiliar, da Escola ra com o senhor Ernes- Contava ele 43 anos

e o imobilizado (edificios, moveis etc.) em Cr$ .
mista de Ribeirão Molha ANIVßRSAIUOS to'Silva funcionario Ier- de idade, deixando viu-

23.672.929,60. para mista da Il�a da -Dia 27 l!'niversariou- roviario' em Jaraguá. va dona Rosalia Tissi

Os depositos e outras responsabilidades mon- Fig�eira; Leocádía .1'0. s.e a se_nhorIta Irene La. Testemunharão o ato Demathe e 9 filhos me-

tavam em 31 de Dezembro
-

em 1.186.776'842,40 melin, Profe�sor Auxílíar fm, residente em Nereu
no religioso, por parte nores.

cruzeiros. da Escola místa de Estr, Ramos.
. da noiva a exma. snra. A enlutada familia apre-

Diz o Relatorio que em 31 de Dezembro lzabel,dist�ito,de Oorupá, -F�zem ano� hOJe,. o viuva Paula Ferreira e I sentamos nossos senti.

ppdo. as aplicações estavam representadas pela para a místa de Santa sr. LUIZ Satler, índustríal o sr, Hereíllo Ferreira e dos pezames.
elevada parcela de Cr$ 637.583.616,07, e, na mes- Luzia, distrito de Jara- em.Rio �err�, a menina

por pârte do noivo os

ma data, os deposítos do Banco ascendíam a ex- g�á do Sul e Elly Boeg� Li�Ia Stem,. filha do sr. respectivos pais, snr

pressiva oítra de Cr$ 625.752.435,16 e a Carteira �Iroso, Professor. Au�- Joao 9. Stem. Inocencio Silva e sua

de Cobrança por sua vez registrava a soma de bar de Santa LUZIa, dIS-, -DIa 31 faz anos Ire-
exma esposa dona Jo-

Cr$ 582.680.784,50.' trito de Jaraguà do Sul, ne Voigt, filha do sr. seía Silva.
Ao fundo de Reserva foi levada a importan- para a �ist� de Estrada Fran(l�sco Voígt. ., No civil serão padrí-

ci� d� Cr$ 7.500.000,00 sendo Cr$ 4.000.000,00, no Izabel, distrito de Ooru- -D!a 1°. aDl�erSarla-! nhos por parte da noiva

pruneiro semestre, e Cr$ 3.500.000,00. no segundo, pá. se o Jovem MárIO Mah-
o sr. Pedro Bina Mar-

e depois de feitas as habituais dotações legais e Nome�r "

fud.
.

. tins e sua dignissima e�.
estatutarios. Antonio Sílvelra par!1 -DIa 2 Wanda NICO-

posa e por parte do not-

No exercicio de 1.947 as reservas já tinham exercer o cargo 'tie Oíí- luzzi esposa do sr. Ve-
vo o sr. Artur Müller e

sido contempladas com a sugestiva quantia de cial de Justiça desta Co- nancio Nic_ol�zzi. Na mes- senhora.

Cr$ 7.000.000,00. marca.
.

ma data o Jovem Hans Ao jovem casal nos-

Distribuiram aos Acionistas, a titulo de divi- Admítír
.

Ehmke. Tambem. Ingo sos 'cumprimentos.
dendo relativo aos dois semestres do exercicio Ana do Nascimento Klitzke e o sr. Wígando

findo, a importancia de Cr$ 3.767.630,00. L!1zaris na funç.ão de Ser. Er�.�n,ger. Enlace Doerino _ Palerno
,._����._-���

víçal, retereucía II (Gru- DIa 2 de Junho passa Na residencia dos pais
po Escolar» Euclides da a data natalicia da - Sta. do noivo a Estrada Ita
Cunha», de Nereu Ra- Irene Suhr, residente em ,pocú te�e ontem lugar
mos, municipio de Ja- Rio da Luz. o ca�amento da senho

raguá do Sul. -'p�a .3 Luiz Carlos rita OUvia Meracy p�_
Rubíní, fIlho do sr. Fans- terno filha do casal RI
tino Rubini.. . lario Olga Paterno, com

A todos os .anIVerSarlan- o sr. Bertoldo Max Doe-
tes �Co�relo do Poyo.» ring, do comercio desta

almeja mumeras Ielicí-
praça e filho do casal Vistas da Cidade

dades. Max-Ana Doering. Vende-se na Gráfica
CASAMENTOS Testemun�aram o

..

ato
Avenida Ltda.

os snrs. Joao O. Muller
Ontem na sala das

aU·1 e Rolf Marquardt é suas

diencias, reaUsaram - se exmas. esposas.
os seguintes casamentos. O "'Correio do Povo"

Eugenio Emilio Fröh- envia seus votos de feli
cidades.

Urgente"
Vende-se um ótimo ter

reno 'situado no centro

desta cidade, medindo 16x
50 merros, ao preço de
ocasião. Negocio urgente.
Para mais informações
nesta gerencie com o Snr.
Paulíno Pedrl.

Enlace Silva - Malra
Com a gentil senhorí

ta Senira Mafra eonsor

ciou-se ontem o sr. Ge
nesio Duarte da Silva,
residente em Tijucas.
A noiva destacado ele

mento da sociedade lo
cal e filha do falecido

Benjamin Julio Mafra e

de dana Jeny Nunes Pi-

No dia 3·1 de Maio com

pletam 25 anos de casa

do, o Snr. Inácio Stei
macher e sua esposa
Catarina Schwartz Stei
macher.

o e c I ara ç ã o d e Em p r e ß a � os
Faça a sua declaração (lei 213) até

3'0 de Junho no

ESCRITORIO FISCHER

Aviso

Aviso ao sr. Alvino Cor

reia pera dentro de 15

dlas pagar o que me de

ve e retirar da minha pro

priedade o animal que lá

deixou e que me cause

prelulzos.
Findo esse prazo, ven

derei esse animal pare o

corte, afim de resarcir oe

danos.

Tres Rios do Sul, 25 de

Maio de 1949.

HENRIQUE KARSTEN

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"

Bmpregado éom êxito DU:

Tosses
Resfriado.
Bronquites
Escrofulos.
.conva lescenças

VINHO CREOSOTADO

í: UM GERADOR DE SAÚDE.

s�6Á��'RCêAt
" ..

ESPECIALIDADE

(()) §a1hlãt((D (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla CliA� WIETZEt liNlIDlU�TJRlAl co ]((DllJillvlililie

recomenda-se para hospitais, colegio9, etc., pela sua qualidade desinfectante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


