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Domingo': ultimo foi Os interessados deverão e angariar um grande
realisada a festa do "Dia dirigir-se á Prefeitura da- circulo de amizade
do Colono", que desde quela localidade afim de Sexta-feira ultima, os
cedo esteve animada e serem atendidos. I seus amigos. lhe otere-

Senhor Presidente, srs. ! se os tecníces, em 4 de mas não podemos pres- alcançou muito exito 'e -x- ceram um jantar no Res-
deputados, não é sömen- Novembro de 1948. Aín- cindir do feijão, do arroz, brilho em Jaraguádo Sul. Despachos de Taraços, taurante Buhr, ao qual
te para os homens que da naquele ano conse- da batata e da carne. -x- Madrid, dizem que tre- compareceram os ele
trabalham nos campos guio reunir-se 2 vezes, O problema da alímen- Segundo informa a menda explosão destruiu, mentos de maís. destaque·

que a data é slgníflcatí- estudando o esquema tação não é brasileiro, é «Gaseta» de Florianopo- o deposito de pólvora do no comercio e industria
va. Atualmente, o mundo dos trabalhos a realisar. mundial e cada vez se lis, dentro de alguns dias arsenal militar daquela [araguaense e que foi
inteiro tem suas vistas Este ano, sr. presidente torna maís precario, o o governador do Estado localidade. Ate agora to- uma justa demonstração /

voltadaspara lOS que se e srs, deputados, é de que leva os governos a enviará á Assembléia ram recolliidos treze ca- de apreço.
dedicam a lavoura, de lastimar, poude ela ape- estudarem- o assunto e Legislativa o projéto de dáveres e vinte feridos Ao sr. Bina Martins e
onde esperam' e de onde nas fazer uma reunião, organizarem planos para lei, que reestrutura os em estado grave; Deze- sua exma, família, ó
poderão surgir os meios no dia t5 do corrente, sua solução. quadros do funcionalis- nas de edítíóíos ficaram "Correio do Povo" de-
de evitar o entrechoque 1ixando a seguinte pára Em nossa Pátria mes- mo publico estadual. O' totalmente destruidos. seja todas-as felicidades
das camadas sociais, em discutir O' ante-projeto mo;. o governo federal mesmo projéto prevê o -x-

.

na nova residencia.
busca da subsistencia, de leí estendendo aos tem dispendido grandes aumento dos vencimen- Noticias, de Otawa, di- _

grande fator do desas- municípios, no que tos- esforços no sentido -de tos desses servidores zem que o Canadá po-
sossego que reina nas se aplícavel, o acordo aumentar a produção, publicos. Ainda informa derá fabricar bombas �.gradecimento
classes menos afortuna- existente entre a União criando facilidades aos o mesmo jornal, que o atomicas, por sua pro':' Temos o grato prazer.das. e o Estado de. Santa Ca- ágrícultores, estabele- referido projeto será pria conta. de comuníear e agrade-

. Os malee que .I}fligem tarína,
<;

cendo assistencia técní- discutido em regime de -x- cer o recebimento, da
a humanidade,' provêm Iriamos assim fixar e ca e material, diretamen- urgencia. O semanário «Itajaí» "Revista Príncesína" queem grande parte do de- regulamentar a aplica- te ou por meio de acor-

_

-x- com a edição de 23! de se edita em Ponta Gros-
sajustamento a que ficou ção eficiente da receita dos com as admínístra- Terça-feira ultima Julho de 1949, eomple- sa, E' seu diretor o sr.
sujeita a vida rural, de provinda do § 4°., art. 15 ções e.staduais. . realisou.-se! a assem�léia t?U mais um a�iversá- Alipio de Miranda e a
onde os homens, por da Constituição Federal Por. ISSO mesmo, eausa dos acíonístas .da. .

Em- rIo,. da s�fl t�r.�,elra fase referida publicação traz
questões múltiplas, fugi-I e a do n. IH do art. t08, especíe, que até o. pro- presa �ul BrasIl��ra de AS�Im o Itajaí' 'venceu- interessantes e ímportan
ram e continuam a fugir da Lei, Organlca dos prIO. governo . c�ta�lDen- EletreCIdad� S. A. , com m8;Is um.a etapa de sua tes comentários, sobre
para os centros, urbanos, Municipios. se tivesse dímínuído a sede em Joínvíle, para a exístencía. . os mais diversos assun
onde o conforto, a pro- Mas srs. representan- verba destinada á Secre- eleição de sua nova dí- Por esse acontecimen- tos Aqui ficam os agrateção das leis, toda a tes do povo, e essa reu- taria da Agricultura na retoria e que fícou assim to "Correio do Povo", -de�imentos de "Correio
vida enfim, corre sem os nião tambem não poude. proposta orçamentária constituida:

.

Presidente deseja-lhe muitos anos do povo"
-

graudes riscos a que es- discutir porque, dos 9 para 1949. E não é só: a Diretor, Haroldo Peder- de circulação.
.

tá sujeita a cultura agrí- srs. deputados que a pobresa de detalhes com neíras-díretor secretário, -x-
----------

cola, sempre dependente compõem, apenas com- que a mensagem gover- Adhemar Garcia-diretor Noticias do Rio alegam Dr. ·Ouande do BOiar'ldo tempo, das pragas e pareceram dois. namentat trata dos mag- tesoureiro, Ivo Reis que longa reportagem U U
·

da boa vontade da natu- Diante disso, fiquei nos problemas da defesa Montenegro. Conselho sobre o assunto do ca-
.

. .

reza. persuadido que, nesse e produção agro-pecua- Consultivo-Acelon Dário samento no Rio revela Quando v18J�va de S.
Não quero repetir aqui, setor, nesse importante ria pelos quais passou de

-

Souza - Presidente, que os que maís se ea- r�UIO parad!tw Negro,
por ser enfatlonho e jà seter. da vida ec?nomi- c�mo � gato.:a.�bre br�· Arl .. Honorato Faria: sam na C.!,pital �a Re: n :�a:3e. ..!!:_27. o Snr.
ser muito repisado nas- ca do Estado nao ha sas poís li:mitotí- §e &'dar Muaräó. sprotte - WiI- p$ma sao oss que ga-

J!'.
_ •

.li' erreíra do
ta Assembleia, os motí- dísposíção para o estudo as verbas previstas pelo mar Orlando Dias - Darei nham menores salários. Amaral.e SIlva.

.

vos determínantes deste dos
.

cruciantes
.
probte- Acordo Unico e palavras Schroeder Cubas � Ge- Comer�iant�s, oper�rios tá

� ElxtlDd�o era hu�a�I
exodo e os melos de in- mas que o 8�lIgem o ocas, sem uma presta- raldo Wetze). A Dlreto- e funCIonarIOs publIcos, rIO �� lCO e prestIgIo
cutir um espirito rural são motivos que interes- ção de contas como me-I ria eleita e a mesma que sendo mais comum en- so POII�ICO no Estado do

nos nossÕ'S camponjos e sam até as organisaçõee rece o assunto pela sua dirigiu aquela Empreza contrar-se noivos de 18 Paraná, .�endo deputa;do
neles criar o amor á terra. mundiais .

.-' .

importancia, para que se no periodo de 48-1949. e 22 anos de id�de. pela; Umao DemocratlCa
Já o disse, eles são Tenh_o para mim, qua- tenha noção de como -x- . As noticias revelam NaCIona!.

conhecidos e já foram se a impressão de que estão sendo aplicadas No dia 28 de Julho, o que se casaram no Rio, 90rrew. do Povo ex

apontados, mas de con- os discursos aqui profe- essas verbas e o que se Jornal de Joinvile publi. no mes de Janeiro,_1.170 prIme aqUI seus vo�o.s de
creto, de prático, quase ridos, referentes a situa- há produzido. cou a seguinte nota: _ casais de varias idades, pezar a exma. famIlIa.
nada fez o legislativo ção 'Tural e a falta de Mas isso, sr: presid�n- "Diante dos casos de tifo sendo de 19 anos a ida-
catarinense no sentido assistencia aos agro-pe- te, s�rá focalisado por registados nestas ultimas de que menor coeficien- Loca.·sde amenizar o problema. cuaristas somente tem o mim em outra ocasião, semanas, em diverso8 te apresentou.
Sinto usar dessa fran- pe�nicioso plano dema- visto que, o meu modes- pontos do Distrito Sani- -x -

ClsarneRlas
queza, mas não posso gógico para efeitos elei- to discurso de hoje, é tário que abrange os �otic�as do Rio-de Ja- ,

fugir à verdade. torais e não a contribui- para congratular me com municipios de S. Fran- n�ll'o _ lDformam que a Ontem na sala das au-
Faz hójé um ano que ção sincera para resol- a classe rural de Santa cisco, Joinvile, Campo dIreç:ao �a. Central do diencias real1sal'am-se

tive a oportunidade de ve:t os problemas dessas Catarina pela passagem Alegre, Jaraguá, Araqua. BrasIl solI�It?u, reforços os segllites casamentos.
apresentar à Casa uma classes. do «Dia do Colono» e ri e São Bento o Centro para o pollCIamento em João José da Silva com

proposição criando uma O sertanejo, na sua requerer que a CarJa te: de Saude, sedi�do nesta virtude de estar se avo- Senhorita Maria Lopes.
comissão de plaRejamen. miseria, na luta pelo pão legrafe as Associações cidade, está tomando sé- lumando o descontenta- Oswaldo Lino com a Se
to Agro-Pecuária, e que da família e para salvar Rurais expressando o rias 'providencias, quall';' m_ento popular pela ado- nhorita Wanda Maria
foi aprovada por unani· da fome á propria huma- regosijo e firmeza de to a vacinação geral. çao da classe u!lica nos Vasel. Rainoldo Piccoli
midade de votos dos srs. nidade, nada mais tem propósitos para melhor Assim, amanhã, seguirá trens de suburbIOS e pe- com a Senhorita Elisa
deputados. recebido do que discur- atender os problemas para Jaraguá, logo pela quenos percursos com betha Schwartz. HenrI=.
'. Instalada, iniciou seus sos laudatórios, eI).quan- que afligem. manhã, um guarda sani- aum�nto nas passagens. que Fischer com a Se-
trabalhos com a colabo- to continua a debater-se Era o que tinha a di- tário que ali, procederá A .dI!eção. d� Central nhol'ita Irene Konel. Al-
ração. dos técnicos da nos multiplos problemas zer, sr. presidente. ao serviço da vacinação. �es�stlU da IdeIa de sub�- berto Antonio Klein com
Secretaria de Agricultu- da doenca das pragas titUIr as poltronas atuaIS a Senhorita Appolonia
ra e dor que compõem da falta de' transportes � _

dos vagões de primeira Kammer Bruehmueller.
o quadro funcional do de uma série de males A P du

- M 'd' I d Milh classe pelos bancos de
E IAcordo Unico, feito en- que os des'animam, os le- ro çao UD la e

.
o madeira de segunda clas- n IIce Brlilhaupl-Piazera

tre os -governos federal va ao desespero, aça- (USIS) Segundo esta-I tros - de milho, repre- ses. Ontem na /residencia
e estadual. bando por _abandonar a tististicas do Departa- sentando um aumento -x- dos' pais da noiva, con-

· Fiz parte dessa comis. profissão... mento daAgricultura dos de 58% sobre a media -O preço do café'Zinho trairam nupcias os jo-
s�o, da qual fui vice-pre. Ds campônios, geral- Estados Unidos, o mun- do periodo de 1935 a subiu mesmo. Em todo o vens �ans Breithaupt,
sldenté; relator",:geral e mente exercendo fun- do produziu,' em 1948, 1939. A superfície de Estado o pre�o será ,um comerCIante e filho do
presidente da sub-comis- ções de iavrador e cria- um total recorde de .. . plantio fpi menor do que unico, e foi fixado a ra- Sr. Artur e Paula Erna

·

são de defesa e produ- dor, ás vezes tambem 5.980.600.000 de "bushels", a media, mas assinalou- zão d,e' 40 centavos. '. Breithaupt, com a Senho-
ç!o vegetal. • de extrativista, quaIi'do ou sejam, 2.0sV.000.000 se um recorde de pro-

rita Carmen Piazera di-
Renunciei há dias a não tem boa terra, tem de hectolitros de milho. dução de 42,7 "bushels" leta, filhl do Sr. Aff�nso

qualidade de membro da «dificib em sua econo- Esta safra foi cerca de por acre, ou sejam, 35,5 Forminhas para Doces e ElisabethWolf Piazera.
mesma porque achei-a mia domestica, o que le- 11/4 maior do que a me ... hectolitros por hectares. todos QS tipos e tamanhs Aos nubentes "Correio
ineficiente e mesmo va seus filhos, que são dia assinalada no perio- Esta produção foi 70% V. S. encontrará na

do Povo" apresenta sin-
encontrei por parte da os operários, ao abando- do de 1935 a 1939. superior á media do pe� Sociedade Gralici Avenida LIda.

ceras felicitações.
maioria dos parlamenta- no 'da hardade, tl.lªnsfe· A. produção recorde riodo. de 1935 a 1939, Nascimento�e8 que. a compunham; rindo-se para as cidädes, na America do Norte O Departamento da ---------

completo desinterresse para 08 trabalhos indus- constituiu a base do au· Agricultura afirmou que
em debater tão magnos triais, trocando as t2 ho- mento da produçio mun- a Maior produção por
proble�as e concretisar ras de serviços na roça dial, muito embora algu. hectare é o resultado de
em .lei, medidas de màior pelas 8 d'a' indústria. mas regiões tivessem "otimas condições de
assIstencia e proteção E, sr, presidente, é produzido menos do que plantio e da seleção de
para 'fixar. ,o homem á preciso! convir, que po- a media habitual. variedades hibridas do
terra. .... . demos dispensar o 'auto. Em 1948, os Estados milho com maior coefí-

I
A comis�ã,o, foi in�ta- moveI, i o�rádio, o chapéu Unidos tiveram a safra ciente de produção".

ada, depoIs de uma es- e até q paleto, podemos recorde de 3.651.000-900 * * * * *
pera de 2 meses, para mésmo andar de «tanga» de "bushels" - . . . . .

que o Executivo indicas- eomo o pâis já anda, .1.151.000.000 de hectoli- Em 1948, cerca de .

ANO XXX JARAGUA DO SUL Domingo, 31 de Julho de 1949 Sta. Catarina

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - "Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua- Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 ..,.... Fundado em 1919 - TBLEFONB N.' 39

Notas & NoticiasDIA CO·L O NO
Pela passagem do "Dia do Colono" o Snr. deputo Artur Müller

pronunciou na assembleia o 'discurso seguinte:

3.150.00Q tratores foram
empregados nas fazen
das dos Estados Unidos.

,O lar do snr. Oscar
Nagel e, de sua digna
consorte Dna. Alzira Ni�
cOluzij Nagel, residentes

* * * * * em Francisco de Paula,
Durante. os ultimos dez foi enrequecido, domin

anos, o góverno dos Es- go dia 24, com o - nasci
tados Unidos executou mento de mais uma ro-

2.490 pr03etos de restau- busta menina, que na

ração e proteção da fau- pia batismal receberá ()
na e da flora. nome �e Laurita.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Doutor João Marcondes de Matos, Juiz de

Direito da Comarca de Ieragué do Sul, estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc.
Faz Saber aos que o presente edital virem, ou

dele conhecimento tiverem. que por parte de Alvaro

da Costa Batalha, por intermedio de seu bastante

procurador o advogado doutor Hercilio Pedro da Luz

Filho, lhe foi dirigida a petição do teôr seguinte:
PETIÇÃO INICIAL: Exmo. ônr. Dr. Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do,Sul. Alvaro da Costa

Batalha, brasileiro, casado," médico, devidamente

registrado no Ministerio da Educação e Saúde PÚ

blica, na la. Secção a fls. 217, do Livro competente,
em 4 de Fevereiro de 1933 e lambem a fls. 155 e

verso do Livro competente (4) da antiga Diretoria de

Higiene de Florlanopolls, aos 8 de Junho de 1933,
domiciliado nesta cidade, á rua Presidente Epitacio
Peseôe, por seu procurador bastante i;:Jfrassionado,
vem requerer a V. Excla. a citação do espólio de

OTTO RUMOR pera responder aos termos de uma

ação ordinaria de cobranças de honorarlos médicos,
em que o suplicante, sendo necessario, provará: 1°.

QUl', desde prlnclpíos de 1957, vinha prestando seus

serviços profissionais a OHo Rumor, que veio a fa

lecer no dia 27 de Junho de 1947 (atestado incluso),
sem deixar conjuge Oll herdeiros conhecidos, pelo
que seus bens foram declarados vacantes e deferidos

á Fezende Nacional por sentença de 14 de Abril de

1948, tendo sido recolhidos á repartição competente,
os bens em dinheiro em 24 de Agosto de 1948 e os

bens imoveis, por oficio de 21 de Agosto de 1948

(doc. anéxo). 20. Que, o Autor, embora tivesse plei
teado o seu pagamento em petição de 24 de Fevereiro

de 1948, não logrou exilo de vez que, em virtude da

vacancla declarada em 14 de Abril de 1948, foi, pelo
MM. Juiz, negado seguimento .é sua habilitação de

crédito aos 18 de Janeiro de 1949 (doc. junto). 31.',

8�: ��b�!.a 1��7:e��0:6 d�e §D�;�m��o aJ!i;�3r�s�� M I LHÕES :::::::::::::�!:::::::8::::::::::::::::P:::
beleçam a prescrição, em seis mezes, de qualquer a é' � o 52

ação contra a herança, lurisprudencla pacifica da DE PESSOAS lÊM USADO COM � � &l 3" �
Suprema Corte que: «A prescrlsção constante da lel BOM RESULTADO O POPULAR a! õ= -:l 2) • 1::1

n". 1907, de 1939, sobre vacancia de bens, NÂ� DEPURATIVO O c..:J>o = Ol

ALCANÇA OS CREDORES». (Ac. Unanime da 1 a.
_

g � � (/J =- �
Turma do S. T. F., in «[urisprudencle», do S. T. F., . EL IX IR 914 · er to 1::1 � g 5
vol. XV, pago 185, de 9/11/1942). ,4°. Que, por isso e

.

C.
i::j e!. Ol � JIIII"'" CD

rJJ

agora, por ação direta centra o espolio, quer haver A SIFllIS ATACA TODO O ORGANISMO
B §" � � .... ==

'

o pagamento da assistencia medica que, desde prln- ',2. � Cl � � � �. g
cipios de 1937, até 27 de Junho de 1947, prestou ao O FicadO, o Baço, o Coração., o • Cl. I :I>' Ci JIIII"'" a::;
de cujos na forma descriminada no «Relatorio do estomaco, os Pulmões, a Pele .. '"

() rJJ cn 1::1

Serviço Medico prestado na pessoa do snr, Otto Produz Dores nos Os... , Rauma. C �.� � 3: C � �
Rumor» (does. anexos) e que fica fazendo perta tu- tiamo, Caluaira. Queda do Cábe- :: !i"�ã � g l

• !-' ,

regrante deste provará; 6°. Que, o Autor nunca cón� lo Anemia,e Abortos,
CD

I I:!. z Ol ..... :;. z

seguiu receber seus honorarios antes porque o de CC,.sulte o médico s:
� :J>o � � ;. �

cujos, a principio, excusando-se, falava em pretender .tome o popular depuratiVO I � > Ol � � Pl
N

alienar uma das suas propriedades para pagai-o e, ELIX IR 91 A_ 51"1:1 JIIII"'"
A:I Ol

posteriormente, sob o protesto de ser sudito alemão .." � � � � � :- o

alegava a impossibilidade de pagamento pois não Inofen,ivo ao orcaAlsmo. A,rada. � ::: z (5 � �
mais podia. em face da lei, alienar qualquer proprie. "e' como um IIcõr. Aprovado co. � S.:I>" o.... �
dade (certidão do depoimento de Heriberto Werner); mo auxiliar no tr_temento da SI. : Z"

z l7"'=:I=::-I:I!i!i!!r.I!I=:I!iEi!::::I=U=:ii!!!!!I:!iE!i!!!Ii!!E:;-I_

6°. Que, assim, ao falecer OUo Rumor, estava deven- FILIS e REUMATISMO da me..
� �- � Cc ;! III

F b (Sezo-es Mala1rl'as III
ao Autor, por toda a assistenciamedicaprestada ma oricem, p.lo D. N. S. P. 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.: m

.

", r"'s - Impa'ludismo' 'I'I'I�
desde principios de 1947, descrita no «Reldtorio» III � � Maleitas, Tremedeira m

mencionado no idem 4°. a importancia de Cr$.... OI 1'1
20.000,00 (Vinte mil cruzeiros); 7°. Que, em face do II ._;. CURAM�SE RAPIDAMENTE COM -

�e�P���' d�e��r�:r�:eh��d:f:�,s�� j�I!���� ��o���eJ� 1:=UEE::EE!IEEli_lIl!!11ll11E!i!E!l!"'!ãEII_---1 i� "Capsulas Antisesonicas �l
Otto Rumor, si êle não tiver deixado herdeiros, a

i_I··1 A t e n ç ã o! m' I...
·

Minancora". .�..I
pagar ao suplicante a mencionada quantia juro de U _

mora e custas. Protesta-se pelo depoimendo dos I d 1 Em Todas B F III
herdeiros, pena de serem tidos por confessos; provas III Reabriu a Casa de Saúde e Maternida e I ...

as oas armaClas

.

:,:

testemunhal e documental; exames, pericias, vistorias, ui Dr. Kiefer sob a direção do iii II É um produto dos Laboratorios MINANC0RA III
arbitramentos; expedição de precatarias e quaisquer III • •• • • III m III
outros meios de provas que necessarios fahremd' Re· iii Dr francisco AntoniO 'Plcclonl iii. ia:: -!����IiEEF.�:::!�!!���IlEEii=:!=l

qu.er-Be, pois,
sejam' citados, por edita.is, os er eiros 11111'" • m.II•.incertos de OUo Rumor; bem como, por precatoria, . É

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

os srs. Representantes da Fazen�a Nacional, Repre- iii M DICO _------------ ....

se�t�nte. de I?OI.ninio dA. União. tientes o orgão de I Formado pela Faculdade de Medicina da I

Dr'. Walde·ml1ro Mazurec·henMIßlsteno Pubhdo da Comqrca e o Curador de Au- . Universidade de São Paulo. I.sentes. Da-se a presente, para efeitos fiscaes, o valor, iii '. . . ..

de Cr$ 20.000,00 e segue junta a prova do paga- UI Ex·seml·mterno do. �ospI�al das
_

ClImcas e Santa Casa de

I·mento da Taxa Judiciaria devida. O Advogado que I Misencordia de Sao Paulo
,

a p�e�ente .subscreve recebe, quaesquer. notificações I C LIN IC A G E R A L - C I R U RG I A liil
ou mlJ�açdoe� �� HIote� Central. ne.stta cld3de, Co� u: .. Partos. Doenças de Senhoras, Homens � Moléstia. internaS IBI Clínica geral medico � cirurgia de adultos e creanças

ma copIa a Il!lcla �als os segum e� .'ocu!I1�n os. m e externas: Pulmões. Ceràção • Estômago • figado • Rins _ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

Uma procuraçao datIlografada e s/copIa, certldao do .• Doenças nervosas· Sífilis • Doenças. venereas· Doenças da •
• Indutotermia _ Bisturi�eletrico . Electra.cauterização

öbito de. �tlo Rumor e certidão da Inf�rmação do III péle em genl. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. I . Raios Intra.vermelhos e azuis.

sr. Escnvao Ney Franco, sobre a vac�ncla dos �e�s, Iii ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. li .. ..1 ..-

ambas passadas em 6/7/1949, pelo CItado escnvao; II
. II

. ,

que as extraiu dos autos de «Arrecadaçãq de bens»
I·,'1·
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA Iii

de OUo Rumor, Certidão dos depoimentos d,e Heri� 10 r:eI'UI5fCJ!iCP.. :e'Le:l,berto Werner e Alfredo Krause, do despucho do Dr. "Iii ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA iii
Juiz, de 18/1/49 d6l pedido .de pagamento e seu des- .llll!iii!!!ii!!!lll:=!!�!iiiii!!i!!!ii_il!!i!!iI!5liiEllll!E!!!!:IE!_il_! iI ' C A L ç ADOS
p�cho de 25-2·48 da taxa judiciaria paga em 24-2�48

I 'R G Oda justificação e seu despacho em 1-12-48, todas ,
••

extraidas. em 6-7-1949, da «Hàbilitação de Credito»
'

.

i
do Autor, passadas pelo Escrivão Ney Franco. Um CAS D S TINTAS .

� di

«Relatório do Serviço Médico» Prestado na pessôa A A f 'It

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

Mumclpal de Jaragua do Sul, sob nO. 0428, de
FLORINO PEIXOTO, 54-58

,

•

Õl·5-49, 1 talão do Imposto de Industrias e Profissões,
(SOBRADO OTTO WAGNER)

__

o

_

da Coletoria Estadual de Jaraguá do Sul, sob n°. OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo- PRODUTOS DA:
•

18 93 d 2 948 NT::> Df' J
' veis, Maquinas, Caminhões; Automoveis etc.-

.8

'.
e 8-2-1 .... eenmenro

.....
aragua Tintasa'Oleo,eem Pó,Alvaiade, Gesso, Zarcão, 1TIDl�lUl�t1l"'*.a �,p trct]n

..

r��tn\� Ido Sul, 9 de Julho de 1949. pp. (a) HerclllO Pedro 11. lW u> 1111 W� \U@ll.�tOI.\WllJ/u)

da LU1; Filho. (coladas treis estampilhtls eSfjlduai� no Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina I Ir tn\§r�i 1T1l"'md]tn\�� �o A
valor de Cr$ 3,00, sendo uma de taxa de saude, para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce� \tJJ1lJ/ �Jlll' 11.11

.

@\tJ!u) t0)0 11\0

devidamente inutilisadas, com data e assinatura). A ra e Oleo para Soalho, Massa para Janelä. CAIXA POSTAL, 11

�
,

petição inicial levou do MM. 'Dr., Juiz de DireUÓ da MATRIZ; Rua do Princlpe. 848 - Joinville, JARAGUÁ' DO SUL· S. Catarina t
comarca, o seguinte DESPACHO: A. coíno requer. ,,"IDEA DO COMERCIO DE TINTAS ',.

_

'

Jaraguá do Sul, 9 tle Julho 1949. (a) Marcondes, «E

. -
� -

para qus chegue ao conhecimento dos ínteressados,� �
herdeiros incertos de Otto Rumor, para contestarem !fiD _ __ _ , J o � 1'\m
o pedido, no prazo legal, que se seguir ao termino

�
Bar e Restaurante E X P I{ r.. S S O

do prazo, do edital, mandou pessar o presente edital

com o prazo de 30 (trinta) dlas, que correrá da data , d e

da primeira publicação no «Diario Oficial do Estado»
de Santa Catarina, e outros de igua.1 teor para serem

11
Souza IS Ros.i

afixados na sede do Juizo, no lugar de costume, e

publicado uma vez no Diario Oficial do Estado e
Indo a Ioinvllle não se esqueça de visitar o

rres vezes no Jornal local «Correio do Povo>, na
«Bar e Restllurante Expresso» a Rua 9 de

forma da leí. Dado e passado nesta cidade de Iara- Março em frente ao Micro Onlbus e proximo

guá do Sul, aos nove dias do mez de Julho do ano
á Rua do Principe.

de mil novecentos e quarenta e nove. Eu, Ney Franco,' Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos

escrivão, o subcreví. (assinado) João Marcondes de arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

Mattos. JUIZ de. Direito. Está conforme o original, do 'Ambiente puramente familiar.

que dou fé.
-

�"'�n��������������
Iaragué do-Sul, 9 de Julho de 1949

O Escrivào -

, NEY FRANCO :S::;�mIm� �iij
.

. Vitorjo L�zzaris
...................................................... _

u • " _
"

ii
/ li J AR! G U A DOS U L -1- S! N T A C A T A R I N A

li
DB �?n��d���!�?n�?PI ii I Fabrica e Beneficiamento de Moveis

.

" - Da-sé pensão para os moços servem-se li .� Espelhose Vidros para Janelas e Outros

Fins._H
marmitàs. ii

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans.

i! Deposito de_llenha picada H Colchões e Êstrados para 'Camas, Etc;

II Entrega-se a Domicilio !l Execute-se serviços de estofamentos em: Ra
ii Rua Mal. Deodoro da fonseca, 183· Telefone, 23 H l.�. trolios, onibus, automoveis etc. �
11. JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina lH i:�1������il
....,�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{(

...

••:::::::::::::,.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
••••:::::::::::::::::::::!;It.

ir AUTO JARAGuA S. A. 'li
li Indústria e Comércio li

!! g

II OFIOINA Serviço "FORD" H
:1:1 MECANIOA ,-AUTORIZADO :1,1
::

� Rua Marechal Deodoro - J A R AG U 4 DO SUL -

::

li Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes i!
1! - Lavagem � Lubrificação • Carga de Acumu- H
11 ladores e Consêrto de Pneus. 11
H Esta oficina está instalada em condições H
ii pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii

II reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii
i! cerno retificação de motores etc. .. . !!
::

< Todos os serviços são executados com ::

i.!!.! esmero, por competentes profissionais e a pre- ;.�!.l
li ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé� ii
li trica e oxigênio. i!

\.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/..1

Rua Mal. Floriano n. 152 � JARAGUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não percam hoje no Estadio da Rua Marechal Deodoro, o sensacional. encontro entre· ACARAi X INDEPENDIENTE o

novo clube que o s nossos desportistas verão pela primeira vez

I comunico �. distinta
freguezia que, acabo

de re,ceber uma grande
partida de sementes Ho
landezas, garantidas, no
vas, V. S. encontrará na

Casa Real.

Orlal1izado O prolrama para Volante 2 x Esporte Clube 2

a Copa do 1VI1IIldo
-

EM JOINVILE
Cruzeiro 4 x Gloria 8
Estiva 3 x Bonsucesso 2
Atlético 3 x Flamengo 2

EM NEREU RAMOS
Independiente 3 x Estrela 1

EM BLUMENAU
Paísandü 5 x Palmeiras 5

Importante reunião da C. B. D. - Criadas
varias comissões

Os mentores da C.B.D. já estão encarando com

especial atenção os planos de trabalho pare o Cem
peonato Mundial de Futebol, a se reeltsar no ano
vindouro. O vulto desse empreendimento acarretará
para a entidade. máxima pesadas responsabilidades,
de modo que se torna necesl!láriq organizar um pro
grama cuidadoso de atividades, prevendo oe meno
res detalhes, afim de que mais tarde não sejam cria-
dos problemas de dificil solução. 1=:1.-------1.=)11-------..-...... Alem do sêtor técnico, que merecerá um cepí-
tulp especial outros assuntos há que desde já podem
ser tratados pera execução breve

PLANO GERAL DE TRABALHO

Assim, cercou-se de extraordtnéría Importeneta
li reunião reallsada durante li semana passada pela
diretoria da C. B. D. Nessa sessão, os dírlgentes ce

S. Luiz 4 X B�e.pendi 2 bedensee apreciam um trabalho de autoria do sec re
tarlö geral, er, "'PUnia Seiurado Pinto. Esse trabalho

Os quadros entraram em campo com, a seguln- constitui o plano geral para o trabalho pera a Copa
te constituição: S. Luiz de Joinville - Maninho, Bo do Mundo.
dinho e Aladim -rMacuco, Zico e Antonio - Alemão, Esse plano estabelece o mecanlsmo dos pode-
Irio, Dega, Zezlnho e Quenra, res que deverão funcionar nesse importante empreen-

ßeependl - Olasio - Lucindo e Manque - Ar- dimento. Assim ficou assentada a criação de um

lindo, Baloquinho e Nunes - Walter, Eti, Henrique, Diretório Central, sob a presldencla do Dr. Rivada- I=:J�------�E)II-------..,Justino e Silveira. \ via Correia Meyer e integrado pelos membros da
O primeiro ternpo terminou com O x O no mar- diretoria da C. B. D. e dos presidentes das cinco co-

eedorrquendo na fase final foram assinalados 6 ren- missões erledes.
tos. Destes 6 goal, 4 pertenceram ao clube cruzrnal- Essas comissões são as seguintes: Comissão
tino, e os outros 2 para os ezurras. Os- tentos fo- de Finanças, Comissão Técnica; Comissão de Pro
ram marcados na seguinte ordem. Walter, lrlo, Eti, pegande: Comissão we Assuntos Internacionais e

Alemão, Quenta e Alemão, O árbitro da partida foi Comissão de Recepção e Alojamentos. Também fo
o sr, João Batista Klippel que teve boa aruação. ram indicados os nomes dos presidentes dessas cin

co comissões, recaindo a escolha QOs seguintes no

mes: sr. Anibal Peixoto, Dr. José Maria de Castelo
Branco, Dr. Herbert Moses, sr. Celio de Barros e

Coronel ôenta Rosa, respectívamente pare as comis
sões supra descriminadas.

MAXIMA DIVULGAÇÃO
Ficou já estabelecido que a Comissão de Pro

paganda, sob a presidencia do sr. Herbert Moses, e

com o concurso dos chefes das secções ésportivas
dos jornais e estações de rlidio, trllbalhar� ativamen·
te desde já. Bstá sendo previstll li edição de um bo.
letim diario sobre o Campeonato do Mundo, a par
tir de Setembro ou Outubro do .corrente ano, con

tendo todo o noticiario -sobre o magno certarnen.
. /

o [orrl!io dO-PODO DOI EIPOrll!1
Direção: de EGON EHMKE

Independiente 3 vs. Estrel� 1
o novo clube de Ieragué fez -sua exrrele do

mingo ultimo, enfrentando o Estrela de Nereu Ramos.
O campo do Estrela apanhou uma grande essísren
eia e li porfia desenrolou-se ne mais animada luta.
Os primeiros minutos de jogo foram bastante equili
brados, quando maís tarde o Independiente conse

guiu envolver o seu adverserlu pera marcar o primei
ro tento da tarde e que foi assinalado por Fredi II.
O Estrela forçava a méta dos trlcolores pera conse

guir seu primeiro goal, quando este não surgiu. Odl
mir aproveitando um passe de um dos seus compa
nheiros, desferiu violento pelotaço e que foi ter no
fundo das redes de Venicio. Com 2 a O no marcador _

esteve se esgotando o período inicial, quando San.
g�i1ine aproveitando-se da infelicidade de Samir, ti
rando-lhe o couro das mãos, marcou o primeiro pon
to do Estrele: Após o descanso regulamentar, as

equipes voltaram a grernado, empregando ee a fundo
para que ci assistencia fosse apresentado um' bonito
futebol. Todos os 45 minutos finais, ofereceram-nos
muito de atrativo. Ataques de parte a 'Parte. Um In
dependiente tramando boas jogadas e com .um Es
trela, procurando um empate. Faltavam S minutos
pera o término do match, quando Jorge fintando tres
edversartos, conseguiu pela ulríma vez colocar o
balão dentro do arco do Esrrele, Com 3 a 1 no

plecard finaJisou o prélio. Resultado justo que o In
dependlenre merece, como estreia. Foi a primeira
partida e a primeira vitoria. No quadro do Estrela
todos cumprlram boa atuação, podendo-se destacar

. antes de tudo, SanguiIine, Venicio, Greffer, Guilher
me, João e Osório No quadro tricolor Samir, Ro
naldo, Odimir e Adernar saíram se bem. O quadro
do Independiente jogou assim formado: - Samir,
Ronaldo e Aley, Fredi I, Adernar e Odimir, Jorge,
Fredi II, Beras, Laxixa, Miranda e Llco,

J. de Castilho liespediu-se de Jaraguá
Foi umá noticia que nos causou surpresa,

quando soubemos que Cestílho deixaria Jaragu�.
O Jota que é um verdadeiro amigo do esporte,

foi o criador do programa "No Mundo doe Espor
tes", o qual sempre soube dirigir em a maior preci
são.

Castilho viajou á Minas Gerais, donde deverá
seguir pera Juiz de Fora, localidade onde fará um
Curso de BsptciaJisação.

"Correio do Povo noe Esportes" deseja muitas
felleídedes ao J. de Castilho Pinto.

Alvi-Rubros versas Tdcolores

.

Tudo está acentado, quanto ao jogo que tere
mos hoje a tarde no campo do Acarai. Será adver
sario �os colorados o Independiente, que ainda
domingo ultimo derrotou o Estrela em Nereu Ra
mos. Teremos assim um bom prélio de futebol
logo maie e que promete ser bastanté interessante
e sensacional acima de tudo. .

Esperamos e se acredit!l numa série resisten
eia dos rapazes tricolores frente ao Acarai. Sabemos
que os diabos vermelhos estão em ponta de bala
e que muito farão para a conquista de um resul
tado satisfatorio. O encontro entre Acarai e Inde-
pendiente é bastante atrativo, quando por um la· .....---------------..-..
do temos o Acarai lutando por uma completa rea-

bilitação, vendo-se o clube das tras core.s pela
primeira vez jogandO frente a08 desportistas de
3araguá do Sul. Espeta·se que uma grande assis.
teneia afhdrà ao calijpo da Rua Marechal Deodoro

. para presenciar este cotejo cem por cento interes
sante.

Clinico de OI�os, Ouvidos, nnriz, fiarl8nln
Dr. Artninlo Tavares

Professor Catedrotico di Biologia do lasittuto de Educação de f1orionó,olis
ex·Chefe tios serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

Hospital ele Caridade de Florlan6polls.
Assistente do professor David. Sanson. no Rio de Janeiro.

!!!x-Interno por, concurso, ela Àssistencia Pllblica cio Rio de Ja..elro

Para propaganda de suas mercadorias,
procurem pois, anunciar neste jornal.

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade 110 Rio de Janeiro

BL UMENAUSTA. CATARINA

Placard Esportivo da Semana
CAMPEONATO CARIOC.A.

Betalogo 4 x America o
Fluminense 3 x Canto do Rio 3
Olaria 7 x São Cristovão 2
Bonsucesso 3 x Madureira 2

CAMPEONATO PAULISTA
São Paulo 5 x Palmeiras ..
Santos 2 x Oorínthians 1 .

Ipiranga 3 x Jabaquàra 1
Juventus .. x 15 de Novembro 2

EM CURITIBA.
Coritiba 3 x Britania 1
Agua Verde 2 x Ferroviario 2

EM PORTO ALEGRE
Renner 3 x Cruzeiro 2

EM BELO HORISONTE
Amerioa 3 x Metaluzina 2
Vila Nova 3 x Sete de Setembro 2

EM JUIZ DE FORA

o

Compléto Sortimento de Fazendas - ArmarinhQs - Chapéus Roupa�- Feitas, etce��

CASA"TO8 IAS{
A QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO...

. ..
A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPERIOR QUALIDADE ...

III A UNICA QUE NAO TEME CONOURR�NCIA ...

A BAINH.l DOS PREÇOS BAIXOS 1...... l.e......1 • II•••IIGI••••
eHI••••11I 11••111 I.C�".

J A R A G U Á DO· SUL Rua Marechal Deodoro da Fonleca N. 368 SAN T A C A T A R I N A

O Paisandú vencia por 5 x 1 na fase final,
quando o Palmeiras conseguiu empatar.

CLICHES
PARA TODOS OS FINS!!!

CLICHERIA PROPRIA
Desenhista especializado em propaganda
Atend�"1QS pedidos do Interior
Velox Propegedora
Publicidade em Rádio - Jornais -
Revistas - Folhetos �

Dr. Muricf, 1.009 - Cx. Postal,_1.775
CURITIBA

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

.
ME o o. 1, Z, 3 e 4

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

remedios
Compre hoje mesmo uma LOI1BBIIIUEIRA

I1IIAIfCOBA para o seu tilhjnho."'-
E um produtq dos Laboratorios Minancora

OINVILLE -

_. _ __ _ -- _ - _ ..

:�
_.._ __ .._._..... _ _-_ _..._

_.�
Ilofic' I· na Meco· II

ii
'

_n_l...;;c_a,;.;. ii
ii DE

..

I!I! .João Wiest II
.

II
RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS PERREIRA, lOS

Bstá equipada com um modernissimo aparelha
mento de solia eletrica, oxigenio, aluminió

.
,

:I antimonio etc. "

li Especiàlisada em reformas de li
II automoveis e caminhões. II
II Serviço r�pido e garantido. li
IL_.__ _.__ _ b:�._ _ _._ _- .

.._ _ -.- .
-, --.- _ ..
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PRISAO DE
VENTRE '

. : Phylobil normaliza'.1
)1/1 � r;,[. funcio!lamen' o do liga
� do, combate as cólicas,

corrigindo a prisão de Iventre e as funções in-

Pelo presente são convidados os senhores testinais.Remédiovege-

• •

,.
•

• •

tal em gõtas. Tom.e 20.
,

acíontstas desta socíedade para partícíparem da
_ götas, 2 vezes ao día.

Assembléia Geral Extraordinaria a
. realizar-se no

'p HY LO B I Ldia 1. de Agosto do corrente ano, as nove (9) horas,
na séde social, á Avenida Getulio Vargas, fundos" I d f' ä
nesta cidade de Jaraguá do Sul, afim de delibera-

.'11 os ma es o 'ga o

rem sobre a seguinte ordem do dia:
10. Discussão de operaçõe-s de magno interes- Vende-se

se para os senhores acionistas.

2-. Outros assuntos de interêsse social.

Clube Atlético êaependi
AVISO

A Diretoria do Clube avisa que as aulas da

GINASTICA JUVENIL começarão em principio de

Agosto. Os interessados deverão matricular-se até

fins de Julho, sendo atendidos no Escritório Fis

cher e Farmacia Sohulz. Só se aceita com a idade

entre 10 á 14 anos.

Jaraguá do Sul, 30/6/49
A Diretoria

In�ustria �e Madeiras Jan"en S. A.
,

Assembléia Geral Extraordinaria
-

Jaraguá do Sul, 14 de Julho de 1949

CARLOS LEOPOLDO MEY

diretor - presidente

COLONISACãO
,

Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôta.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, agues, 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 sr. Chistiano Iusrus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

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

[aragué do Snl.

Onde comprarei mais barato
Fazendas, ohapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa EIUfBO IUtl•••
-x- Santa CatarinaJaraguá do Sul

t Agradecimento
Profundamente consternados comunica

mos aos nossos parentes amigos e conhe

cidos o falecimento de nossa mãe, sogra e

Vva. Rosa Lazzaris
que o bom Deus chamou a sí no dia 23 de

Julho, em Nereu Ramos, com a idade de 66

anos.

As familias enlutadas vem externar

por este meio os seus sinceros agradeci
mentos a todas as pessoas- que enviaram

coroas, flores e acompanharam a falecida a

sue ultlrna morada, e agradecem tambem

especialmente ao Revdmo. Padre Piazera,

pelas consoladoras palavras proferidas.
Nereu Ramos, 25 de Julho de 1949

Familia Lazzarts

t
Profundamente consternados comuni

camos aos nossos parentes amigos e co

nhecidos o falecimento de nosso querido
esposo, pai, cunhado e irmão,

.

Herirlqiae Morei
ocorrido no dia 10 de Julho, em Corupá,
com li idade de 33 anos.

As íemtltas enlutadas vem externar por

este meio os seus sinceros agradecimentos
a todas as pessoas que enviaram coroas,

flores e acompanharam o falecido a' sua

ultlrna morada, e agradecem especialmente
aos Drs, Almiro e Alvaro Batalha, pelos
seus esforços c1inicos.

Agradeci�ento .

,

Corupã, 23 de Julho de 1949

I

Vende-se
M AX 5 C H N E I'D E R�um terreno com 9 morgos

de terra, inclusive uma ca

sa de matirial e um ran-

cho.
•

Preço de ocasião, tratar
com o sr. Daniel Hem
mann na Industria Gosch
lrrnãos, a Estrada Irspo
cú-Hense,

Mantem grande sortimento de:
.

Lonas, panos, couros para estofamentos, fivelas, argolas,
molas, fio e taxas para seleiro,

Variado sortimento de malas, pastas, cintos, carteiras,
arreamentos' para animais de carro e montaria.

Fabrica-se colchões, estrados . para- cama, estofamentos

para oníbus, troles etc.

Forneçe orçamento sem compromisso,

JARAGU.( DO SUL • Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 368 ' STA. CATARINA

, li Bf!�S f DEMAIS

AtECÇÖES pO
tOURO CABElUnO.

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO

Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

End. Telegrafico "INÇO"
Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran

ças, descontos, emplestimos, financiamentos mediante cau

ção de titulos comerciais, passes, etc.,

Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:

A 'Otsposição, - SEM LIMITE,. com retiradas
,

... livres, juros 2°/" a/a.
- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,
juros .

3010 a/a.
- LIMITADA PARA PARTICULARES,
até limite de Cr$ 100.000,00,
juros I � 4% ala.

- LIMITADA ESPECIAL, até

Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a
NOTA: na modalidade "Limitada Especial"

as retiradas de mals de Cr$
10.000,00, só podem ser feitas me

diante um aviso previo de 10 días.

Com Aviso de 60 dlas - Sem limite, juros 5% a/a.
« « «90« -« «. «5 1/2% a/a.
« « « 120 c -« « « 6% a/a.

Prazo Fixo 'de 1 a.Qo - (� « « 6% a/a.
Depositos Populares, juros 5% a/a.

«

.«

«
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Tossef Asmaf Bronquite, Rouquidãof e Resfriados -

��:�:toe s:;r:e!�a�co�l:OO�::;; � TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRßIÓRIO I
De ordem do sm. Cole- �_ Encontram alivio i",ediato com O uso do �

tor, torno publico que ,no �' �corrente mez. éle J�lbo, (® I n C O ID P á p a v e 1 ����::��;se�e:iS����S���d� -.�. po,-IOfill do 11-o'0'-no Pl!loll!llll! I�.·.OS Contribuintes que não � a:: a:: L
fizerem seus pagamentos no (@ ,
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!':::!lli Dr. Ren.ato 'W'alter ii Exgotados os supra c�ta-
M É O I C O !! dos prasos, serão extraldas

!.:.i ii as competentes certidões de
II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

'

ii dividas �ara �er lagar a co-

li. II brança executiva,I ii om CJlrsos de Aaperfelçoamento no
. iiii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos AIres. ii Coletoria Estadual de Ja-ii Doenças de Senhoras - Partos - �linica ii raguá do Sul, 1 de -Julho

ii Geral' de Adultos e Crianças. ii de I949ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii UDORO BORGESii ,TELEfONE N. 3 ii HELE
:i'! Jarago:1 do 801 - 8ta. Catarina li

.
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CORREI DO POVO - Domingo DIA S1-7-49
<,

HIPISMO Tesouro do Estado de Santa Catarina
Florianópolis, 19 de Julho de 1949

CIRCULAR N. 749.

Imposto de Vendas e Consignações.
Para conhecimentos dos srs. funcíonérlos do

fisco, transcrevo a seguir na integra alei n. 276, de
15 deste mês, que regula a transterencla de imP9s
tos aos municipios e flxa em 2,4% o imposto de
Vendas e Consignações.

OINEOUE
O que teria acontecido com a Sociedade Hlpí

ca jaraguá? Eis a pergunta que ronda nos meios
dos aficionados deste esporte e que procuram, li todo
custo advinhar com os motivos de tão longo silen
cio. Tão grande é a pausa que a gente chega a

pensar que' tudo o que se relaciona com' o turfe es

tá destinado a um movimento sonolento, e porque
não, dormido.

Para falar a verdade, pouco ou quasi nada, se

têm ouvído nestes ultimos tempos com respeito ao

desporte de corrida de cavalos. De quando em quan
do, ouve- se alguem referir- se a um deseflo e quando
apuramos para a conversa, que não tem nada que
ver com a gente, mas que a gente lopa pera ver o

que há, notamos que ela não vem dos bastidores da
Sociedade Hipica Iaragué,

Espersamente e em raias particulares e ainda
promovido por pessoas pllrticula�e� é que :S� rem

norteie de uma que outra competíçäo. E norono este
descaso turfistico. Não se sabe ao certo "

o porque"
dos mentores deste bél esporte terem del!berado por
unanimidade o não funcionamento deste aprasivel
local pare as carreiras. De há muito não se abrem
mais os seus portões que davam passagem ao gran
de publico que pare ali afluia e a raia que fôra cons

truida justamente no que havia de melhor em mate
ria de terreno para este mister, hoje esta completa
mente vencido pelo capim alto, deixando a idéia ni·
tida de que o rnetagl que ali se eleva, foi artificial
mente creado pare ali se instalalarem as aves das
mais variadas especíes.

E o edificio? Seguindo o triste caminho de
sua irmã - a raia - céde aos poucos, o lugar
destinado ao outrora publico, a uma assistencia me

nos expreesíva e assim, insetos de todas as espécies
elevam os seus olhos aos céus pela bondade dos
proprletarlos e se banqueteiam por lhes ter sido ce-

dido tão admiravel local. '

O hloódromo, ou melhor, a raia local, era des
tinado a exercer uma função estritamente social, ho-je
não se parece mals como tal. Enquanto que nos cen

tros mais adiantados, o hipismo assoma a uma po-
-

slção dominante na sociedade, e o. progresso do
mesmo se desenvolve a passos de gigante, o nosso

turfe regride no conceito publico e a importancia
que muitos aficionados das rédeas dispensam ao

mesmo, é relegado por outros á um plano secun-

dário. '

Nos grandes centros estaduais, nacionai� e in
ternacionais hoje em dia, não se concebe mars um

domingo, e� que no- carner _socjal pão conste movi
mento em hipódromo, onde os sentidos social e des
portivo são exlgencias de pri:neira grandesa.

Não quero, em absoluto e nem de léve, insinuar
em que se restabeleça a nossa raia, ao I!' olde das

grandes cidades. Não. Mesme porque, sena por de-
mais dificil adaptar os principais que movem os

11 ,grandes para agremiações em que vivemos.
Sabido é por todos que a sociedade ainda

existe visro que de quando em vez, o jornal local
traz'u'ina nota de manifestação da diretoria e estas
confortam os apreciadores do desporte turfistico. Há
portanto, a esperance de uma re�sureição de�ta �o
dalidade desportiva. Além deY'm.als, tambem e sab!�o
que a nossa localidade é possuidora de uma se�le
de equidios, especiaimente destinados pare est� rms

ter, os quals os criadores tratam cor,n verdadeiro ca

rinho e que em outros rernpos feztarn sucesso e

arrancavam aplausos estrondosos da assist�ncia.
O motivo silencioso que leva a sociedade �

este abandono é ignorado por .quase todos e, dai
não saber se se teriam esfriados os animos do apos
tadores - si houve um caso interno da sociedade,
ou si o publico, por um outro motivo, teria se d�se�
teresado ao ponto da sociedade ter tomado a atJtuae

que óra se lamenta.
Melhor seria, e é de se d�sejar olJrdentemente

que a sociedade tomasse novo l":Ipulso e p�sesse
ás mãos ao serviço do restabeleCImento da raJa, do
local da assistencia, enfim de todo o composto para
às corridas, fazendo entrar novamente a abundante
frequencia para estes espetaculos de gala.

Voltariamos, assim, do presente para o passado
em busca do futuro que lhes aguarda o retorno.' Te
riamos novamente as bélas festas de antigamente.'

É o que se desejaria!

L E I N. 276, de 15 de Julho de 1949
"O Presidente da Assembléia Legislativa, no

exercicio do cargo de Governador do Estado de
Santa Catarina.

Faço saber a todos oe habitantes dêsre Estado
que a Assembléia Leglelatíva decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art 1. - Fica transferida pera os municipios a
parte que cabe etuatmente ao Estado, do imposto
de Industries e Profissões, na seguinte forma: no

corrente exercicio, rnetade da aludida parte; no ano

de 1950, t�s quartas partes; em 1951, integralmente
quando o Estado deixará de efetuar a cobrança, ca

bendo aos municípios fazê-Ia.
Parágrafo único - As percentagens estabeleci

das neste artigo, a serem entregues pelo Estado en

quanto o mesmo se encarregar da cobrança da par
te que lhe cabe, serão feitas no último trimestre dos
exercícios de 1949 e 1950.

Art. 2. - A parte correspondente a 30% do
excesso, arrecadado pelo Estado, a que aludem os

artigos 20 da constituição Federal e 13, � § 2°. in
ciso III, do ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, quando a arrecadação estadual dos im
postos, salvo o de exportação, exceder, em munici
pio que, não' seja o da Capital, o total das rendas
locais de qualquer natureza, será entregue aos mu

nlclpios no curso de 10 anos á razão de 3%· 110

primeiro ano e acrescendo- se igual percentagem em

cada um dos 10 anos subsequentes.
Parágrafo único - As percentagens de que es

te artigo serão pagas no trimestre que s� segue ao

encerramento dos exercicios financeiros do Estado e

dos municipios.
Art. 3.0. - É fixado em 2,40% o imposto sobre

Vendas e Consignações.
Art. 4°. - Esta lei entra em vigor, a partir de

1/8/49 1949, revogadas as disposições em contrá
rio.

�""I"--��

Dr. Arquimedes Daotas/
••••G•••

DE IRINEU PETERS

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

Escrituração, Mercantil, Éscrituras. Atrasadas,
Registro de FirJras, Defesas FIscaIS.

.

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
Menores - Acordos e Contratos.

Seguros - "Cia. de Seguros Gerais do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc,

Palácio do Governo, em Florianópolis, 15 de
julho de 1949. José Boabeid, João David Pereira
Lima, Othon da Gama Lobo d' Eça."

OTAVIO DE OLIVEIRA
Diretor

Escritorio de Contabilidade
--------------------------

Vistas da Ci.da�e pastas Es�olares de to-

Vende-se na GráfIca dos os tIpOS e �!lma-
Avenida Ltda. nhos, V. S. encontrará na

CASÀ REAL

Rua Marechal D�odoro da Fonseca, 343

�����.,.�ti/I!��
I !!mica �� f�rram�nta� ��ric�I_�� I
t PÊDRO BENGEL ,
t

Estrada Jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

Esecura-se qualquer -;;-ViÇO de ferramentas

b
agrícolas pure uso de lavouras,

comO::JMachados. Enchadas Foices etc,

v;;�.:__;;didO
,

- frOqUeZH nervoso e ISlolomento físico-
(ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)

A .quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Dlétlco.

nte

a,O
pedido e-s 10,00 para as despezas
dirigindo-se a F. S. NEVES.

ixa Postal, 2398 - Rio de janeiro - Brasil

���,�����������

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra, Violetas e Infra Vermelho
-RAIOSX-

Direto Médico do Hospital' "8ão José'
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::.!:::::::::::::::
:::::::::::r-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::

Lapis CRßYOn Sementes novas de todas
qualidades está a sua dis
posição na Casa Realna

Gráfica Avenida Ltda.
_

SANGUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

AASENIA'lI'O. VANADATO,
FÓSFORO, CALCa0, ETC

TÔNICO DO CÉREBRO
iÔNICO uns MÚSCULOS

c

Os Pálidos Depauperados, lEal.
tados, AnêmiCOS, Mies quecri....

Magros, Crianças ráqultlcas te-

_,
cebarão a t(mificaçâo ce,a' do

<' erganismo cI)m o

SANGUENOL
I

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACÖES,
C O C E I _R A_. S ,

fRiEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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ANO'XXX N°. 1.552

Locajs

JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 31 de Julho de 1949 SANTA CATARINA

Aniversarios

Dia 22 de Julho com
pletou seu primeiro ano

de exístencía o 1ilhinho
do sr. Lauro Braga, +de
nome José Jabel.

.

-Dia 26 transcorreu
a data üatalícía do snr

Angelo Toririelli. Na madrugada do dia

-Hoje faz anos a sra. 23 ultimo, faleceu no

dna. Wanda da Costa, Hospital de Joinvile, o

esposa do Sr. Manoel F. jovem Helmuth Hausen.

da Costa. Tambem Helio Enfermo durante tres se

Westfalen. Ainda Daroldl manas, sendo vitima de

Bona, filho do sr. Hila- grave doença. O jovem
rio Bona. contava 25 anos de ida-
-Dia 10. aniversaria-se de sendo natural de

Florida Krüger Junkes, Indaial, que junto aos
/

esposa do sr. José Mo- pais residia em Jaraguà
destino Junkes. Hélio por muitos anos.

filho do sr. Jacob A. Com esse aconteci

Emmendoerfer. Também mento, ficou enlutado o

o jovem Haroldo Hísber- esporte de Jaraguá e

ner. principalmente a S. D
Na mesma data com- Acaraí, Helmuth Hansen

plet a sua quinta prima- éra sócio fundador da
ver a, a interessante me- quele clube. A familia

nin a Lílíam Althoff, filha enlutada "Correio do
do sr. Germano Althoff. Povo" apresenta os maís
-Dia 2 Clemencia da sentidos pezames.

C osta, filha do sr. Manoel
F. da Costa. Na mesma -Tambem falec.eu dia

d ata a senhoríta Marion 23 nesta cidade o. sr.

Mejster filha do sr. Os- Manoel de tal, velho

car Meister. cambista, e que era mais

-Dia 3 Tem passar maís con�ecido pelo nome de
uma data natalicia o sr. Pavao.
Hermilio Ramos, desta
cado funcionario da Re
de Viação Paraná Santa Com a idade 68 anos,
Catarina. Fidelis Schíoc- faleceu día 25, pela ma

ket, filho do sr. Paulino nhã, o sr. Antonio Tobias. Faleceu día 27 a es

Schiocket. O extinto, comercían- trada Francisco de Pau-

-Dia 4 aniversaria-se te por longos anos em la o venerando ancião

? sr, V.itorio G. La�aris, Jara�uá veio para o, snr Ferdinando Krüger.
índustríal nesta CIdade Brasil em 1898, sendo O extinto que contava

.
com Fabrica de Móveis. natural do Líbano aqui 89 anos de idade deixou
A sra. dna. Iracema Mül- residindo em Jaraguã 7 filhos, 35 netos e 32

ler Copi, esposa do snr. desde de 1914. bisnetos.
José Isidoro Oopí, esta- Pessoa muito estima- Os seus filhos são os

beJecido com Bar nesta da, deixa ele viuva Jus. seguintes: Emílio,
cidade. O jovem Wigan- mane Tobias, e 3 filhos. Ricardo, Ger
do Voigt. Tambem Hila- Neme Antonio Tobias ca- mano Ema casada com

rio Schiocket. sado com a sra, Maria o snr: Otto' Wirst, Alma,
-Dia 5 aniversaria-se Dequech. Joana casada casada com o sr. Rei

Catarina Ersching, espo- com o sr. Lauro Donalt, .nhald e Mathílde, casa

sa do sr. José Ersching. e Jalile, solteira.
E Olíndína, filha do sr. Seu sepultamento deu-

João §Lyra, farmaceuti
co em Guaramirim.
-Dia 6 Clara Schaa

der, esposa do sr. Ricar
do Schaader. ..

•

Aos aníversaríaates
"Correio do Povo" dese

j� muitas feliéidades.

Dr. Waldemiro
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Falecimento

Anlonio Tobias

Eu abaixo assinado Vi
tor Utpadel. aviso a

quem ínteressar possa
que,näome responsabiliso
por qualquer divida que
minha mulher Erica Kre

pner Utpadel fizer.
Ilha da Figueira, 28-7-49

Vitor Utpadel

Transcorre amanhã, o aniversario natalício
do Sr. Dr. Waldemiro Mazurechen, médico e dire
tor da Casa de Saúde que traz o seu nome, a

quem enviamos o nosso abraço de felicitações.

se no dia seguinte, no da com o snr. Ricardo

Cemítêrío Municipal sen- Koch.
do o feretro acompa- As enlutadas Iamílías,
nhado por grande nume- "Correio do Povo", de-
ro de pessoas. seja sinceros pezames.
A enlutada familia .nos- -------------------

sos sentídos pezames.

Ferdlnando Krüger AVISO

ßlbuns para fotografias,.
capa de madeira e de

couro V. S. encontrará
na Gasa Real.

Standard Oil Company Oi Brazil- S. Paulo

COMUNICAÇÃO
CÖ�1ÉRCIO E INDÚSTRIA GERMANO

STEIN S.'A., Agentes Gerais e Distribuidores pa

ra o Estado de Santa Catarina, da THE CALORIC

COMPANY, comunicam quê em virtude de sua

Representada ter sido incorporada, e de acordo

com novo contrato assinado com a

/

em substitulção ao antigo, passam de agora em

diante, sem nenhuma solução de continuidade e

nas mesmas condições, á fornecer á sua .Freguesia
os afamados produtos'SSO

\
.

GASOLINA, KEROSENE, ÓLEO DIESEL,
LUBRIFICANTES, GRAXAS

para os quais esperam merecer a honrosa prefe
reneia dê sempre, por intermedio de sua MATRIZ

de JOINVlfuLE, ll'ILIAIS de Florianopolis, Blume

nau, São Francisco do Sul, Ma:ka, Canoinhas, Por
to União e Joaçaba, Depositários de Itajaí, Fabrica
de Tecidos Carlos Renaux S/A., e Laguna, Cabral
& Irmão, Representantes e Viajantes.

\

.Joinville, 30 de Julho de 1949

Comércio e Indústria GERMANO STEIN S.A.

de ROBERTO M. HORST

Eu abelxo . assinado,
proibo terminantemente a

entrada de animais em

minhas plantações, afim
de estragar as mesmas. _

Não me responseblllso
pelo que possa acontecer.

Iiepocuslnho, 25/7/1949
Alfredo Jordão

AVISO
Bolas pr, Futebol to

dos oe tipos e ta·
manhos V.S. encontra na

Casa Real. •

Henrique Ramos, Fiscal
da 158• zona, avisa aos

senhores comerciantes e

industriais de Corupé,
Guaramlrim e Iereguä do
Sul, que, a partir de 1°. .

de Agosto proximo vin- �����
douro, entrará em vigor a Cure se!ls !!laIes e poupe seu

lei n=. 276, que aumentou
bom dmh�tro comprando na

o Imposto de Vendas
.

e FARMACIA NOVA
Consignações de 2% pa
ra 2,40%.
Ieragué do Sul, 26/7/1Q49

-

HENRIQUE RAMOS
Fiscal da 15a. zona

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

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro,·30 • Jaragua

Agradecimento
A familia Hansen, profundamente.

consternada, comunica, aoe seus paren
tes, amigos e conhecidos, o falecimento
de seu querido filho e irmão,

Helmuth Hansen
ocorrido dia 23 de Julho de 1949,

com a idade de 25 anos e 10 meses. As
familias enlutad�s, 'i\em externar, por es
te meio os seus sinceros agradecimentos
a todas as pessoas que enviaram, flores
e coroas, .destacadamente do S.D. Acaraí
e do P.S.D. e que acompanharam o faleci
do a sua ultima morada.

Agradecem também ao Pastor Waid
ner, pelas consoladoras palavras proferi
das.

Jaraguä do Sul, 29 de Julho de 1949

Família Hansen

Mein Teil ist nicht in dieser Welt,
ich bin ein Gast auf Erden, ich soll, wann
diese Huette faellt, ein Himmel sbueger
werden.

t pr!:����Ccio�!�r?a�?· co-
municamos aos nossos presados parentes,
amigos e conhecidos o falecimento de
nosso estimado esposo, pai e sogro.

Antonio Tobias
falecido no dia 25 de Julho, com a

idade de 68 anos. Viemos externar, por
este meio; os nossos eínce-os agradeci
mentos e manítestar o nosso reconheci
mento as pess�as amigas que nos confor
taram durante o transe por que passamos
e tambem a todas as péssôas que envia
ram condolencías, coroas e flores e acom-'
panharam os restos mortais á sua ultíma
morada.

MISSA

Amanhã dia ts, de Agosto as 7 ho
ras, na Matriz, será resada a Missa por.
alma do sr. ANTONIO TOBIAS.

Aos amigos e parentes que nos con- '

solarem com sua presença a esse ato re

ligioso, anticipamos agradecimentos.

Vva. Tobias e Filhos
-

(()) sabäo ''\
) .' \ (Marca Registrada)'

Virgem Especialidade
.

j •

dia CH!� WIETZIEt HNJIJH(J§IIHAl co Jcínvíllc \,:t

econo_lsa-.. te_po • dinheiro.

s"SÃ� ylRCfA,
•••

ESPECIALIDADE
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