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Dr. Jo� JI(),ª��jd ..
A data �e -h,oji{ 'Bj�fji::� �',; ':,

nala 'o ani�rSário)l:ala-� ;,
líeío do exmo. sJÍ�.ri>r. > .

José Boabald, atuä{men-;;;.�:'� •
�

-

� 1"'-·

te em visita ':'80" nosso

município.
. ,

O aniversariante, ele
mento de destaque da
politica catarinense, é o

presidente da Assem
bléia Legislativa do Es
tado e, nessa qualidade,
há mais de um ano vem

exercendo o cargo de
governador.
«Correio do Povo», a

presenta a sua excia. os
,

seus cumprimentos pela
feliz data.
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ANO XXX - JARAGUA DO SUL Domingo, 7 Agosto de de 1949 Sta. Oatarina -

I N. 1.553

\7isita Governamental NOTAS E
���-'.•��.� NOTIC_IAS

Desde ôntem que o rurais do Alto Jaraguá Ã Assembléia Legis-
município hospeda o Sr. e Jaraguasinho, e Tres lativa será representada Um avião que seguia ná, loteou-a e passou a

Governador em exerci- IDos mandadas cons- nessas festividades pe- para Belo Horizonte, que vender terras a todos ----------

Cio Dr. José Boabaid. truir pelo governo Fe- los deputados Proto- procedia do Rio de Ja- os que queriam comprá- João Colínneiro passou maus mo- las. O sabido ainda con-.

deral, ment�8, quando os tri- fessou a policia, que se Fez anos no dia 2 do
A tarde- de ôntem a pulantes do mesmo, ha- o seu plano continu8;sse corrente o Snr. João

comitiva governamental vísm notado qualquer a ser bem' sucedído, Colin, prefeito municipal
visitou a Fábrica de La- anormalídade no motor quando terminasse de de Joinville.
ticinios da firma, W. do aparelho, atiraram vender o Estado do Pa· É por certo uma data

para fora, grande parte- ranä, iria lotear e ven- grata a população daque-Weege S. A. e as obras da carga. Na aterrisagem der o de São Paulo e Ie municipio, que tem
do Ginásio São Luiz. em Belo Horizonte tudo assim por diante. na pessôa do aníversa-
A noite teve lugar o correu bem. / -x- riante um dinamico e

banquete oferecido pe- No mesmo día, outro' honesto administrador.
las classes conservado- desastre de um avião, Em Mafra adías atras Embora tardiamente,

A ocorreu no Rio, quando verificou-se monstruoso aqui vai o nosso abraçoras no C. . Baependí Edgar Cordeiro Martinez crime, o mesmo aconte- de Ielícítações.
e o baile de coroação da perdeu a vida e que cendo agora na cidade
Rainha do Municipio, de era instrutor do Aéro- de Gaspar. José Schram

que damos noticias em clube, natural da Bahia. casado com uma das fi- Em JoinviJle, no mo-

outro local. O avião caiu sobre a lhas de Bernadino Díes- mento de pousar, um

cobertura de um hotel chnabel, fitou um firme avião da Tal, sofreu uma
Hoje as 9 horas te- no Corcovado. Os cor- olhar, pára a sua cunha- "pane" no motor, O apa-

rá lugar a inauguração pos ficaram em tal sí- da de nome Erica. Foi o relho que vinha do Rio
de uma ponte em Ri- tuação que foi preciso inicio de um doloroso de Janeiro e que era

beirão Cavalo, as 10 retirar as telhas, ao re- romance. O amor entre pilotado pelo camandan-
. DR. J.ost BOABAlD ,horas a do Hospital dor do avião, para retí- os dois projetou-se ehe- te Pinheiro Albino, viu

rã-los do bojo do apa- gando ao extremo O ro- se obrigado a uma ater-
Governador do Estado em "Jesus, de Nazaré", emi:!oR. ARMANDO SIMONE PEREIRA relho. mance que no inicio es- risagem de emergenciaExercicio C Iorupa. Secretário do Interior, Justiça e -x- tava se desenvolvendo sobre um pântano, entre
S. Excia. que veio As 12· horas a popu- ' Educação A Organização Mundí- maravilhosamente, tor- o río Cubatão grande e

h d d di 1
-

d Cor
' ofere de Saúde das Nações U- nou-se a proporção dos Oubatão pequeno.acompam � o e rver- aç�o e upa -

genes Vieira, Artur Mül- nídas, apresentou em re- meses. Um belo dia os A presença de espiri- ,

sos auxiha:�s do sub; c�:r:a um almoço aos
ler e Braz Alves e Raul latório que mais dll 4 dois vieram para a cí- to do comandante Pi-

Governo, VISita Jaraguá VIsitantes e as 15 horas Schaefer
.. milhões de crianças eu- dade de Gaspar, embar- nheiro fez com que, o

do Sul afim de inaugu- terá lugar em Nereu
.

_ ropéias· f(>p.am v.aeina,. eeüos numa carroça. Re. aviä'O' ganhasse o solo,
,tar diversas obrãs ptt� Ramos' a 'inauguração No proximo número das centra a tuberculo.se, .gressaram a 'tarde. e ao sem menores acidentes.

blicas, entre as quais Ido Grupo Escolar "Eu- daremos detalhes des- representando tal medida atingirem o morro Com- Os passageiros e tripu
destacamos. as escolas elides. da Cunha". sas solenidades.. apenas o começo de prido em Gasparínho, lantes portaram-se bem

uma grande campanha Erica, naturalmente se- e mantíveramse
--....

-

-----......------
sanitária mantida. por um mí-íora de si deu a luz com absoluta serenidade.

P O 'L IT' I C A
extenso programa da Or- a uma criança. A esta O aparelho da Tal acha
ganísação, O beneficio altura foi praticado o se, com sua parte infe-.

desta campanha será es- monstruoso crime. O ner- rior semi-afundada na Ia
tendida para ser um vosismo apoderou-se de ma. O avião está segu-
grande programa e a va- Jose, e este para não rado.

Diz o "Díarío de Notí- bado pelos movimentos

I
tíva, como na parte po- eínação será também passar vergonha, pegou -x-

cías" do Rio que consi- de sua ala «queremista» litica. Evidentemente, na feita na América Latin�. a criança e praticou um Outro grande desastre
derando-se _o número de e por outros movimentos parte politica desse pro- Calcula-se que 100 rm- crime dos mais horrípí- aviatório ocorreu dia 2
eleitores que possuem os internos, não está unido, grama, há-de haver Q lhões de vacinas serão lantes, dos mais mons- ultimo, em Porto Alegre.
Estados governados, quer nem coêso, nem forte. compromisso, que assu- empregadas, vacinas es- truosos e desumanos que O aparelho da VARIG
pela UDN, quer pelo Em caso de luta, será mirá o candidato, de, uma tas do BCG. a nossa historia jà co- incendiou-se no ar e foi
PSD, verifica-se que a r desintegrado. Alem dis- vez no poder, governar -x- nheceu. Jose havia jo- Obrigado a aterrísar for-
situação da UDN, sob so, não estará em con- com os partidos que o Noticias de S. Paulo gado a criança no mato. çosamente, sendo que o
este aspecto, é melhor díções de receber, como elegeram, embora pro- dizem que á policia con- O crime estava cometi- mesmo achá-se nas pro
que a do partido chefia- a UDN, o apoio de tan- cedendo,. p�rante t?dos, seguiu prender o índíví- do e os dois prossegui- ximidades do Rio das
do pelo sr. Nereu Ramos. tas correntes verdadeí- como prImem? magístra- duo Aparecido Nunes, ram viajem. Um cachor- Taínhas, no interior do.
Os Estados dirigidos pe- ramente de�ocratic8;s. do da Republica. .

que lesou varias pessoas ro que pelo local, onde municipio de S. Francis-
la UDN são: Minas Ge- Ano�e-se, por u!tImo, I -x- naquela cidade. APare-I a criança havia sido ati. co de Paulo. As, primei-rais, Bahia, Ceará, Parai- que MI�as está u�Ida,_ e Continuam os snrs. cido planejou e levou a rada, passava por ali, ras informações foram
ba, Piauí e Goiás; os go- a

.

Bahia ta�bem. sao Nereu Ramos, Prado efeito um andacíoso pla- quando encontrou o bê- dadas do local do desas
vernados pelo PSD são: do�s Es.tados I��ortantes, I Kelly. e Artur Bernardes, no, apoderando-se de uma bê, arrancando-lhe a ca tre, por intermedio do ap,aPará, Rio Grande do Nor- cuja v�da politICa está de lanterna na mão a planta do Estado do Para- beça: Logo depois c cão relho transmissor portátil
te, Pernambuco, Alagoas, tranquIla. :Ql'oéurar um candidato foi encontrado por lavra. daquele avião da VARIG.
Sergipe, Espirito Santo, Todo� estes �atos _

e
a presidencia da Repú- dores. Horroris�dos, fi- Faleceram Anto-

Rio de Janeiro, Paraná, estas Clr�unstanC1as 13ao blica que satisfaça a to- Massa.r�nduba, futuro
zeram o animal soltar o nio Leite da Costa,

Santa Catarina, Rio Gran- favoravels à UDN. En; dos os paladares. Guar8;�Irlm, tem da�� o macabro achado, para filho do Ministr,o da. Jus
de do Sul e Mato Gros- tretan�o, conforme. fOI A tarefa não é facil, aos dI�IgeDtes pessedls_ enterrá-lo e ir a_ procu- tiça. Sofia Kermann, alu
so. Somados os contin- resolvIdo e está publIca. 'dados os interesses em

tas mUltas dores de�abe ra do corpo. Mais tarde na da Faculdade de Fi
gentes eleitorais de cada do, o sr. Prado Relly, n.a jogo e acima de tudo, ça e de �anela .. ·w.

que
a ,policia descobria o fa- losofia da Universidade

um dos dois grupos de comissão dos tres presl- que o apontado reuna as
o sm. �ICard!, Itt e

to quando os dois con. Católica e o Comissário
Estados, d� acordo com d�ntes, não alegou .nada simpatias do povo, dos seus amIgos, nao se c�né fe�saram tudo. Jose foi ,Motta. Hà dois cadáve-

. as estatisticas oficiais, dISS? N� acord? m�er- politicos, e do presiden- formam co� o ponta p
preso e processado, res que ainda não foram

observa-se que a UDN partldarlO, que Já v�go- te Dutra qae representa que o partIdo 1:.�S d:U, declarando .

.

que
.

a identificadcs em virtude
fica acima do P�D. ra. àssi�. como na alIan- ainda o pensamento d9 mudando! a pe IOdoS criança nasceu morta. de estarem completa e
Considere-se amda que I ça pohtICa em que o Exercito.

. , adversarlOs a sede a
horrivelmente queima-

a �ND, na
.

eleição de a�ordo, ao que parece, A candidatura do ge- comupa.. .
. dos. Há ainda numerosos

1940, teve o concurso fOI transformado, a UDN, neral Canrobert é ainda No._ultImo. dommgo, n� Mu'n'l·c'l·pl·O de feridos. Os que se en.
do PR. e do PL; concur- o PSD e o PR se colo-

a mais viavel que tem a reUDlao haVIdo em Mas
contI"avagl levemente fe-

'

so que' terà pro;vavel- cam no mesmo pé de justifica-la a', grave si- saranduba, os chefes do

G
.. ridos, foram transporta-.

me�t� nas próxim�s igua�dade. O voto,de um tuação . internacional, PSD vol�aram sem nada . Uaramlrlm dos para Porte Alegre,elelçoes de 1950; e nao partido vale tantu quan· com perspectivas cada consegUIrem.
, _

d 1:1' sendo que os outros fo-
8;penas desses dois par- to o voto do outro. D.e vez mais acentuadas pa-

O que tudo faz crer, e Em sua sessao o Ia
ram internados no Hos-

tIdos, como de outros 'qualquer dos tres· partI- ra uma guerra com a que a UDN, embora des- 6 ?O corr�nte� a Assem-
pital São Francisco.

partidos democraticos dos podem sair os Can- R
. falcada de alguns ele- bleta LegIslativa aprovou

cuja orientação, no atuai dida�os à p�esid�ncia e U_:;l:�l como tudo in- mentos, de Guaramiril!l o p�oj'éto de lei. qu� muda, Casamentos
.

momento politico, se à vlce",presldenCla da d'
, . 'd t AS de- tem acentuadas probalI- a sede do mumClplO e o

harmonisa a oJhos vis- Republica. Nas fileiras Icaá, alnt a es e mlh�d o
dades de eleger o pre- nome de Massaranduba Ontem na sal,s. das au-

, ver es ar esco IOf' d M
...'

G'
.

d" f '1' dtos, com a do partido de cada ,um. deles, há hornen que irá ocupar a
eIto, o UDlClpIO.- para �aramIrlm. .

lenClas' oram rea Iza os

Pque tem à frente o sr home�s eminentes. Es�a- cadeira do Catete.
.

O
-x-

T'b I
O udmcot 0dradolr !OI dO os 'seguintes casamentos:

rado Kelly. beleCldo o programa m· sup�en:lO rI una, snr. epu li o ose. .e Alvi�o SP.ezia com a se-

ObserVe-se tambeÔl ter-partidario, os tres -x- por unaDlmldade d� vo- �ouza Cabral, que Justl- nhorIta 'Nllde �anson.
qu� a UDN está unida, partid08 escolherão o Agita-se o Estado com tos .negou a ca�saçao do fiCOU o, vot.o de sua ban- Leo�ardo.Dias com a

coesa, forte para a pro- candidato que lhes pare- as' eleições nos novos regIsto do PartIdo de Re- cada (udemsta) favoravel. senhOrIta Olinda .Gretter.
Xima campanha da su- ça mais capaz de cum- municipios, onde a opo- presentação Popular a l!1udan.ca,., por coe- Rudolfo. Erschmg c?m
cessão presidencial; ao prir esse programa, não sição está dando o que (PRP), pedida pelo sena· rer.Cla, pOlS Ja votara as- a. senhorita Marganda
passo que,o PSD, pertur· so na parte administra· pensar. dor Vila Boas. sim anteriormente. tt111dll Obnaus.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t raori�a de Ferramenta� ��ri�oIM i
d DE I t
.� PEDRO RENGEL ,

t
Estrada Jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL ,. STA. CATARINA

Esecura-se qualquer serviço de ferramentas

I
agricolas pera uso de lavouras, como:

IMachados. Enchadas Foices etc.

Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido
1iifiIt6ft��,.,,����ri}IIIrIJ

Escritorio de Co'ntabilidade

DE IRINEU PETERS
"

Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro S 19 - S. Catarina
.

,

Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
Registro�de Firmas, Defesas Fiscais.

Contratos, Naturalizações,' Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção Trabalhista, Carteiras 'Profleslonais e de
Menores - Acordos e Contratos.

Seguros - "tia. de Seguros Gerals do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.

Dp. Ren.ato 'W"altep
MÉDICO

AVÓ '. MÃE! FilHA! -'_"
TODAS DEVEM USAR

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

fLUXO-SEOATINA·om cursos de Aaperfeiçoamento no

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires.

ii Doenças de Senhoras - Partos - Cllnlca

ii Geral de Adultos e Crianças.
ii onsultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.
ii TELEFONE N. 3

.

ii
ii Jaraguá do Sul Sts. Catarina ii
..

..

(OU REGULADOR VIEIRA).

A MULHER EVITARÁ DORES

ILlYIA AS CÓLICAS UTERINAS
SmDr.,a••• com wantapm para
tombllt.r •• Irr••ularidades das

funq6.1 peri6dlcas das senhQras

t Calmant. e l.,ulildor dessas
ron�6••

ClinicD �e OI�os, OUUi�8S, noriz, fioruanto
Dr. Arlninio Tavawes

Professor Catedratico de Biologia do losittuto de Ed�cação de florianó,ofis
Ex·Chefe Glas serviços clinicas e ,cirurglcos da' ellpecialldade no

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

!!x.lnterno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

FLUXO-SEDATINA R

,ela tU"'l comprOVlidlo eficáCia •
multo reeeltada. Oev•••r u�••

com confiança

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

FLUXO-SEDATINA
. BCOl(rlU.•S.I .11 TODA PARTE

COLONISACãC>
,

Onde cO�'p!areimais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, sö na

Casa IRleG ••U.Il.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Baependi
O maior prélío, futebolístico de 1949. Desfile dos craks a partir das 15,30 horas DO campo d

_------_______

o Baependi ...

América x
Helena Prada 'r-----------------------------------------�

Direção: de EGON EHMKE

Comunico a distinta
freguezia que, acabo

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

Càsa Real.

Rainha do Municipio de Jar�guá do.Sul
OINEQUE

o [orr�io do POUO DOI [lporll!l
. "�ainha do Municipio llIe Ieregué do Sul"

fOI o titulo do concurso que- durante dois meses em:
p�l�o�' todas as camadas sociais desta bela terra.

Inlclatl�a da Radi.o .Iocal, teve como patrocinadores
a Prefe�tura Munlcipal, ôchrnldt

\
Bon-Bon, Fábrica

de Bebidas Max Wrlhelm, desta cidade e Casa Co
lorado, de [olnvllle e, ao molde do que se reallsa
nos grand�s centros, foi desde cedo incondicional
mente apOIado. pelo povo laborioso, que o fizeram
em nosso ernbíenre, uma 'das maiores realizações no

gen�ro.- Inúmeras foram as garotas belas deste va

I� do Itapocu que se candidataram ao tão almejado
titulo. cUJas. fotos magnificamente fixadas pelos foto
grafos locais, davam ás vitrines da cidade um as

pecto
.

multicor e de encantamento.- Co�o conse

quencia de�t� chamado geral pera a eloquencia da
belesa fernlnina em nosso Municipio os votos fíze-

-----'---,-0----

ram
. exprimir, atreves de seus numer�s que chegaram .

I' Largamente �nunciado, reallsou-se domingo ul

a aríngtr a casa dos cem mil, o entusiasmo de que timo, � �sperado Jogo entre Independiente e Acarai.

todos �ram possuidos. A 30 de Junho do corrente O �stadl.o da rua Marechal, já havia apanhado uma

an� finalmente, deu-se 'inicio á apuração final no asslst�n.c!a regular quando teve inicio o prélio. O

s�l�o do Clube Atlético Baependi, cujas mesas' pre- Acarel ma lutar para uma completa reabilitação
sídldas pelos. �rs. Dr. Luiz de Souza, presidente da vendo-se um Independiente entrar em campo dispos�
Cam_ara MUnicipal, 'sr. Dr. Priamo Ferreira do Ama- to a render o maximo esforço, e fazer uma boa exi

ral, ilustre Promotor Publico, sr. Seme Mattar e Wil- biçã? frente aos desportistas que naquela praça des

Iy S�mnenhohl, deram como resultado final do pleito porttva estavam presentes. Os diábos vermelhos eram

renhido, as seguintes classificações como represen-
francos favoritos, uma vez que iriam enfrentar um

tentes da belesa feminina: _ , conjunto, ainda inesperiente. Além diSSO o Acarai

RAINHA - Srta. Helena Prada, com �9.600 levava o handlcap de jogar em seus dominios. A

votos, candidata da cidade. Conta-se Helena Prada luta teve inicio e os primeiros minutos foram dispu
entre as moças mais cultas do Estado .e é figure tados, vendo-se o Independiente levar vantagem so

qU2 bem encarna a belesa de seu sexo em nosso bre seu antagonista. Us rapazes tricolores enrendlarn

meio. Filha deste Estado, possuidora de em sem se perfeitamente, fazendo boas ligações em suas

numero de virtudes, alem de educadora de escol n:�i� diferentes linhas, quer na retaguarda, interme

foi num ambiente verdadeiramente democrático con� díérla ou vanguarda. O Acarai não conseguia aper

sagrada a Rainha do Municipio de Iereguá d� Sul. feiçoar seu controle com a bola, sendo que seus

.1a. Princesa - Ilse Roeder, com 25.378 votos, dianteiros iam até. a grande área, onde eram peralt
candidata por Rio Cerro, foi seria candidata ao pos- sedos pelos zagueiros contrários. Após 5 m. o Inde

to maximo, pois, susgmdo á ultime hora no cenario pendlenre Já tinha conseguido seu primeiro tento,

do concurso, pôs em polvorosa a messe eleitoral. quando nao demorou, pare assinalar o seu segundo
�a. Princesa _ ôrra, Leni ôllva, com 5.466 vo- ponto. Fredi recebendo ótimo paselng, elevou a con

tos, candidata por Corupá e votada desde o inicio regem pera tres. Depois desse terceiro ponto dos

deste sensacional pleito. trico!ores, 9 .Acarai marcava o seu primeiro goal,
Os demals lugares foram assim dlstrlbuldos. por lnterrnédlo de Cardoso.' Novamente Fredi mar-

4a• colocada - Srta. Evaníre Pereira com cou pare o Independiente, quando o placard assina-

2.987 votos, candidata por Iaragué 'lava 4.a 1. Mineiro foi o eurer do quinto tento,
{)a. « Wally Wolf, com 2.911 votos, candída- aproveitando-se de cabeça, um escanteio, muito bem

ta por Jaraguá cobrado por Laxixa. Com esta contagem terminou o

. , 6a. « Martha Mey, com 865 votos, candidata primeiro tempo do préllo entre Acarai e Indepen
por Jaraguá I

diente.

7a. « Elfri,ede Koppmann, com 465 votos can- No segundo periodo o Acarai entrou em cam-

didata por Jaraguá
'

po disposto, a vingar caro o seu fracasso do pri-
8a. « Lily Harnack, com 426 votos, candidata me�ro half-time. Vinha o �)ßze vermelho jogando com

por laragmi 'maiS acerto e seus componentes já se entendiam

9a. « Carmen Zimmermann, com 342 votos melhor. Escanda recebeu um bom passe de um dos

candidata por Corupá ' seus companheiros, e fortemente atirou, para alvejar
10a. « Anita Voigt, com 325 votos, candidata as redes, guarnecidas por Sarnir

por Jaraguá.
Faltavam 15 m. quando o áJ'bitro assinalou

Todas as candidatas, possuidoras de excelsas uma penalidade maxima, de Ronaldo em 'Albano. O

'qualidades e esteios da belesa em nosso meio, vêm mesmo Al_!>ano bateu-a com precisão, marcando o

do seio das familias de nossa melhor sociedade. terceiro e ulrimo ponto para o seu clube. Desta ma- --------------------

Por ocasião da contagem dos votos, cujo transcor- neira ficou terminado o jogo, sendo que o marcador

rer foi todo irradiado, deixou os Quvintes que não assinalava {) a 3 para o lndependiente. O Acarai jo

podiam assistir pessoalmente os lances emocionan· gou bem melhor no segundo tempo, uma vez que

les da a;:mração, em constante "suspense".
'

no periodo inicial, não se reconhecia o onze colora-

O "climax" deste grande .conçurso foi, entretém do, já <tue vinha jogando mal.

to, em data de ontem, quando nos amplos salões do As equipes atuaram assim formadas:"":" I

Clube Atlético Baependi, realizou-se a coroação da Independiente - Samir Ronaldo e AIcy-Alfredo
Rainha. Foi um transcorr{"r de intensa vibração e for- Mineiro e Odimir-'Cordeiro, Beras, Fredi, ,Laxixa �
çoso é dizer que Jaraguá do Sul, de hd muito não Arcadio.

assistia a uma festa de tão grandes proporções. Fo- Acarai - Arno-Levinos e Albano-Vitor. Euge
ram homenageados pela Rainha Srta. Helena Prada nio e Olindo-Jorge, Amando, Bona, Cardoso e Es

os srs. Dr. José Bcabaid, presidente da Assembléia canda.

Estadual e governador interino, Dr. José do Patroci- Os tentos do Independiente foram marcados

nio Galloti. Juiz da 2a• Vara Crime de Florianopolis, por Beras, (2) Fredi (2) e Mineiro:

sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal, . Dr. João Para.os colorados marcaram, Cardoso, Escanda

Marcondes de Mattos, Juiz da Comarca, Dr. Priamo e Albano de penalty. A atuação do árbitro Edmundo

Ferreira do Al11:aral e Silva, Promotor Publico da Emmendoerfer, foi simplesmente regular.
Comarca, sr. Artur Müller, deputado Estadual, sr.

Werner Stange, diretor da Radio Jaraguá, Dr. Wal- Placard esportivo da semana ---------------

demlro Mazurechen, médico, sr Seme MaHar, comer
ciante. sr. Mario Tavares da Cunha Mello, Tabelião
do Registro de Imoveis, Sr. Ney Franco, escrivão de

Orfãos, Dr. Luiz de Souza, ilustre presidente da Ca
mara Municipal, sr. Potiguara Leal, comerciante, Dr.

Arquimedes Dantas, advogado e vereador da Cama-
ra Municipal. .

O programa finamente elaborado teve a apre
sentação de um magnifico show com -varios elemen-

. tos do "Cast" da Radio local e de emissoras visi- Sabado - S. Paulo 3 x Port. Santista 1

nhas. Como continuação e vivamente aplaudida foi Domingo - Port. Despprtos 2 x jabaquara 2

levado � efeito o concerto de violino e piano pelos -------------------

sr�. Oscar Dietrich Hermann Schultze. Ern prosse
gUimento e abaixo de' acaloradas palmas apresentou
se a distinta plateia o celebre �antor internacional

. Liubo oMaciuk, acompanhado ao piano pelo sr. Maes
tro �udwig Seyer. Logo apos deu-se inicio a ceri

ß1o�la da c?roação da Rainha e suas princesas
por ,S. Excla. o governo interino do Estado, Dr. Jo.

o In�ependenle conseauiu a�Bter O seu

segundo aduersario
o jogo de logo mais no Es
tádio 'da Büa Abdon Batista

CAMPEONATO CARIOCA
Flamengo 3 x Bangú O
Flumin�nse 6 x Bonsucesso 2
Vôsco da Gama 6 x Canto do Rio O
Oidria 2 x Madureira 1
América 2 x S. Cristovão 1

CAMPEONATO PAULISTA

juventus 5 x Santos 1

Ipiranga 2 x Nacional O

CAMPEONATO MINEIRO
Cruzeiro 2 x Atlético 1
América 2 x Vila Nova O

EM CURITIBA
Agua Verde 4 x Br.itania 1
juventus 2 x Palmeiras 1

EM BLUMENAU
Olíinpico 2 x Guarani 1

EM BRUSQUE
Carlos Renaux 3 x Palmeiras 1,

EM JOINVILE
Caxias 3 x Veterllnos 2
Atletico 1 x Veteranos 1

EM JARAGUA
Independiente 5 x Acarlli 3

sé Boabaid, cujo transcorrer foi entusiasticam�nte

aplaudido.
Como final do programa, deu-se inicio ao gra.n

dioso baile que prosseguiu até as primeiras hor.as de
hoje. Foi um espetaculo de gala. Todo mundo social
de J�raguá do Sul viveu momentos de grande �ni
maçao.

Durante toda a semana, $rande era a espetati
va que estava reinando nas rodas esportivas do mu

nlclpio, quanto ao maior jogo de 1949, que dentro
de algumas horas terá lugar no Esradío do ßaepen
di. Quatro de Julho de 1948, nos faz recordar o dle
em que o América jogou em Iaragué. Dia em que
abateu o Baependi. Depois de um ano 1 mes e rres

dlas, novemente veremos o colossal onze ameríceno
bi-campeão estadual e que ainda há dlas enfrentou
o Rapid de Viena. Novamente frente ao ßaependt e

frente aos nossos desportistas fará outra exlblção' o
esquadrão dos diabos vermelhos loinvllenses. O
America, aquele America que abateu espetacularmen
te os melhores e mais categorisados quadros de
Santa Catarina, ou sejam, Paula Ramos de Floria

nopolis, lplranga de Canolnhas, Palmeiras de Blu
menau e até o esquadrão do Caxias, um dos orgu
lhos do esporte cararínense

Quem deixará de assistir este grande cotejo fu.
tebolistico? A maior partida do ano esportivo. Acha
mos ,que é hoje que o campo da Abdon Batista, epe
nharé a maior assistencia. Não faltarão os curiosos
e mesmo aqueles que nunca viram um Jogo de fure
ból. Todos irão ao campo dos azurras pera verem

e conhecerem com seus proprlos olhos o que real
mente é o America. Gonzaga, Plazera, Rene, Bedé
co, Zabor, Currage, Cocada e outros. Eis o America
com seus principais valores que compõe o plantel
número

I
um do esquadrão rubro. A partir das 15,30

horas estarão desfilando os cracks, no campo do
ßaependí. Em luta pois, America de Iotnvíle, bi-cam
peão estadual e Baependi, campeão do Torneio Trían

gular. Haverá preliminar.

O Baependí trouxe um empate
de 81umenau

Jogando domingo ultimo em Blumeneu o ßae
pendi Irouxe um honroso empate. Naquela I�calidade
os a�urra:s enfl'entaram o Vasto Verde. A primeira
fase terminou com a contagem de 2 x O prós visi
tantes, para na segunda o Baependi marcar seu ter
ceiro tento. O Vasto Verde reagiu e conseguiu um

empate de 3 pontos. Os goals dos rapazes de lara
guá foram marcados por Eti, Manque e Silveira. O
quadro, do Baependi jogou com Olasio Lucindo e

Otacilio, Clécio, Baloquinho e Nunes,' Walter Eti
!VIanque, Silveira e Miranda. Paiva e Ferrassa 'tam�
bem jogaram, pois Nunes e Eti tiveram que deixar o
campo, sendo que o primeiro deixou o gramado
sériamente contundido.

'

o Aearaí foi um adversari� faeil para os

t:ieolores no primeiro tempo - Na fase
final os eö�orados reagiram, porém, era

tarde demais - Oom- 5 a 1 terminou o

primeiro halt-time ..,- Quadros - Arbitra-

gern - Outras Notas.

faleneia dalabriea de Calça�os Vara S.A.
A V IS O

Pelo presente aviso' quem interessar possa que
se encontra em andamento, em meu cartorio, o pro
cesso de habilitação de credito da PREFETURA

!'1UNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no qual os
Interesados teem o lJrazo de dez (10) dias para apre
sentarem as impugnações que entenderem.

Jaraguá do Sul, 27 de Julho de 1949

O escrivão
NEY FRAN.CO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oaeratos
-

da l' da Agosto da 1949 Camara Municipal Psi�tOlbe
Jaraguä �o Sul,

Ata da reunião Ordinária de

11 Julho de 1949
o Prefeito Municipal de

resolve:
-,

NOMEAR

D
Aos onze dias do mês de Julho do ano de

e acordo com o art. 15, ítem' II, da Lei'l t
n. 249 de 12' de [aneíro de 1949;

mi n?vecen os e quarenta e nove, pelas quinze
e mela horas, na sala do Forum" n{) edificio da

Holando Marcelino Gonçalves complemen-
Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, reunidos

tarista, para exercer o cargo- de Professor pa-
os vereadores: Arquimedes Dantas, Carlos Rutzen,

drãó "I"' do Quadro-Unico do Municipio na esco-
Max Thieme Jnr., Augusto Sarti, Luiz Maes

la l!lista municipal "Machado de Assis" de Itapo-
Otaviano Tissi, Frederico C. A. Vasel, João Luci�

CUSInho, neste Municipio, a contar desta data. da Costa e Luiz de Souza. Havendo nümero legal

DES I G N A' R
foi pelo sr. Presidente, declarada aberta a sessão'
orde.nan!io ao sr. 2°. Secretário que procedess�

De acordo com o art. 15 item IV da Lei
a leitura da Ata da reun.ião de 20 de Junho

n. 249 de 12 de janeiro de 1949;'
, do corrente ano, a qual fOI por todos aprovada.

Em séguida, foi lida a Ata da reunião .do dia 4 de

Evanlra-Klug Pereira, para interinamente, Julho do corrente ano, a qual foi submetida a

exercer o cargo de professec auxiliar, padrão discussão, sendo aprovada unanimemente pelo
"G" do Quadro-Unico do Municipio na escola que foi assinada pela Mêsa.

'

mista municipal "General Osório' de Ribeirão Logo após, passou-sé ao expediente que

Grande do Norte, neste Muníeípío a contar des- constou de: Oficio 71/49, enviado ao sr. Prefeito e

ta data. 'Oficios 166/49 e 167/49 recebidos do sr. Prefeito.

C O M UNI Q,UE - S E Em seguida, foi, pelo sr. Presidente, cedida a pa-

As) Waldemar Grubba lavra.8; quem dela quizesse fazer uso, ninguem

Prefeito Municipal
a solícítou. Em vista de não haver nenhum assunto

a d�scutir ou deliberar, .o sr. Presidente, designou

PI' N 18 d 1 d Ad' o. día 2 de Agosto do coerente ano, para a pro-

'or ana • ,e' e goslo e 1949. xima, e declarou-encerrada a sessão na qual fal-
,

O Pf'
taram os vereadores: Willy Germano Gessner e

re eito Municipal de Jaraguâ do Sul, Albrecht Gumz. '
'

resolve:, (ass) Luiz de Souza - João Lúcio da Costa -

Otaviano Tissi.

AquiAmigol
LEIA!'

--_,------------�"�'

A Comissão avlea aos amigos, benfeitores e a

todos em geral, que dentro de pouco ternpo será
iniciada a ""(:::llJUPANDA DA TELHA"

pró acabamento do Ginásio. Todos poderão concor:.
rer; até as crianças pois com Cr$ 1,00 terão posto
uma telha do telhado do Ginásio, que a olhos vistos

está se erguendo, tomando seu ar de imponencia �
magesl�de, realçando e elevando assim Iaregué do Sul.

Não se esqueçam snrs.; é para o acabamento
do Ginásio de seus filhos; portanto, não será preciso'
fazer novo'apêlo à generosidades dos moradores
desta terra.

A todos o obrigado da Comissão e dos Ginasianos

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

, LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Verrniíugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUE� IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4

Pn;>teja a s.aúde de seus tilhos e a sua própria!
EVItará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

,

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

jOINVILLE -

DI,SPENSAR
Sofia P. Lenzi, professora regente da es-

cola mista municipal "General Osório" de Ribei� '111f IIII
rão Grande do Norte, neste Municipio da regen- Proibição '

O �l�
== ================

-

cia do 2. turno da mesma escola, por' haver sido
• HEMOhßj I� /l:: ':::�i

"

..... .. ..

nomeado professor auxiliar. para substituí-la.
Eu abaixo assinado, lJJ M lDnnnl� n VarQtD[

«:
..

··?i

C OM U N IQ UE _ S E ���:�3a teTein:�t���nt�� E VARIZES IIP II lJUpU Uu 1\ II li I li I{ 11
As) Waldemar Grubba minhas plantações, afim

ii ii PROPRIETÁRIO
:.

A
II

/ Prefeito Municipal d·N"ã'�r.�:r :'�P��!�:Siso Hemo·Virius iiO I! Rua Marechal Deodoro, N. 168 ii ii
Perfaria N. 19, de l' de Agoslo de 1949. pelo que possa acontecer.

II .. li'R 11

��o�1EP�e:ei:
Municipal de Jaraguá do Sul, II.P:I�:;:o;or���/19491 iis ii SE�:?��\������:N�::'O- II � II

Maria Ivon: Paterno, professora auxiliar
IIT !I COSMBRUI'OSSTIVEL E ACES-

..

E
'1

da sc 1
.

t M
..

I "M h d dA' I
�" ··.. · · ·_ · ·

:: I: O, LUBRI- !! " i:

e o a nus a umcipa ac a o e SSIS, de
:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::,':::�"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ii ii '

.I••i:••'=
, .:i.:=•••

Itapocusinho, neste Municipio, da regencia do l'
; ::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !i H ,FlCAÇA,ü Çf\:RGA, DE, ,

���s:!r�:;::'�e�S��!� fu"t,'"sti�r��. sido nomeado Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO liOll BATERIAS �N����ERTOS DE i.!
..�l:..,.N �I,..!

C O M UNI QUE - S E
\�::::::::::::::�} ,�

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,
..

As) Walderaar Grubba' CRIANÇAS, DOENÇAS 'INTERNAS .E TROPICAIS, E ��-��;,"Prefeito Municipal DOENÇAS DA PÉLE.

'"
'

'

:-::::::-:::::-:::::-::::::-:::::-::::::-:::::-:::::-::::::-:::::-::::D::-::::'-:E::::'-':::::-::S:::-'---,-::::O::-:::::-U::::::-:::Z::-:::::-A::::::-::::::::
- Eletricidade Méd ica -

- frBqUe(IABSTISnIeAr�ooS8B'OMeEMIESDNoAtomMeU"LBtoER)flSiCD
-

t

D.. LUIZ
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio n lU ,�

ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

________,j
.___________ ' drrlgtndo-se a F. S. NEVES.

AVISOl ,Caixa Postal, 4398 - Río de Ianeírç �
Brasil

���I���������
Eu abaixo assinado Vi-

-

�
,

tor Utpadel. aviso a
e e e er:::::le e

A R R E C A O A ç Â O quem Interessar possa � E -"I" J 'd' C
· I �que,não me responsabílíso

scrlorlO un ICO omerCl8

DO MÊS TOT A L I
____� � �������_p��a��ili�Wa�e A�oo�a-C�nn�.��moo�-ß��"���

minha mulher Eríca Kre-
pner Utpadel fizer.

�
Vendas d�: Fazendas - Pi.nhais - Serrarias

Ilha da Figueira, 28-7-49 Grama - Agr<:>-Pastotll ".- Marca: 54

�Vitor Utpadel
Cine -Teatro Marajoara, 3°. Andar, �s. 23 á 25

45.069,20
7817C},90

'

_
,

_
Telegramas: ELI BRAl\C

164.132,40��

�
Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54

217.25960 Cure se s I
L A G E S - Santa Catarina - B R A S I L

�, u ma es e poupe seu ...
,

2.475,50 FÃ:M'ACIÄm"'N'ÔVÄ o-. Eli;;;�;; ôe Camargo ß;anco
2.032,00 de ROBERTO M. BORST

�
,

,

Ad d

�5.95020,
voga o

5 685' i a que dispõe de maior sortimen- A
.

' .

, . ,00 to na praça e oferece seus arti ,celtamos representar nesta e necesstremos de '

16.0 t 6,90 gos á preços vantajosos. representantes em oürras praças

1.600,00 Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguâ e e e ee ec::ll-===:::i

3.989,50
3.202,10
3.933.60

650.076,40
4'7.186,00
597.262,40

Contedorla da Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, 8 de Julho de 1949

EDGAR PIAZERA, Contador Visto WALDBMAR GRUBBA, Prefeito

Codigo
Geral

'0.11.1
0.12.1

/ 0.l7.,
0.18.3
0.25.2
0.27.3

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

,

201.0
2.02.0

4.12.0
4.13.0

4.14.0

612.0
6.21.0
6.23.0

A quem solicitar, será 'envlado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

/«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico' e Diét1co.

Pretcítura lW1UllillliClip2l� dle J2lraglUlál Ql(Ü) §1Ulli
1I.laneeie da RECEITA ORÇAMENTARIA. refereote ae mês de .Juobo de 1949

TITULOS

RECEITA ORDINARIA
fRIBUTARIA

3) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL

IMPOISTO PREDIAL

Imposto sobre Industrias e Profissões

Impostu de Licença I
'

Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial

Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
Taxas de Espediente
'J'axas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1 axas de Fiscalização e Serviços Diversos

Taxa de Limpeza Publica
'PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios
'

Quots prevista no Art. 15. § 2. da Constituição
Federal (Combustivel. e Labriticantes)

Quot, ;revista no Art. 15· § 4. da Constituição
l-ederal (Imposto sobre a Renda)

RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

43.069,20
244,20
457,50

3.815,40

466,50 '

540,00
844,60
536.00

1.506,90

300-,00

na305,00 4.562,50 ßlbúns para fotografias,
capa de madeira e de
couro V. S. encontrará

Ina Oasa Real. ,

'

Gráfica Avenida Ltda.

Sementes novas de todas

qualidades esté a sua dis

posição na Casa Real

CRßYOILapis

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INJlAMAç'de 5,
COCEIRAS,

FR'iEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

137,20
250,50
173,50

52.226,50

NUNCR EXISTIU IGURL

SOMA CR.$
Sal40 disponivel do Exercido de 1948

�\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JPreffelltlUlIrall\YI(1UlIillllCllID)I21��eJaraatä �� §1Ul�
Balaocete da Desoeza Orcamentaria, referente ao mês de Jnn�o de 1149

ADMINISTRAÇÃO GERAL - LEGISLATIVO
Gamara Municipal

\

Renumeração aos Vereadores
Extranumerarios Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.

Seryiço postal, telefonico e telegrafico
Assmatura de orgão oficiais etc.
Publicação do exped. da Camara

EXECUTIVO GOVERNO
Subsídic ao Prefeito
Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis e utensilios
Aquisição de combustivel para automovel
Custeio de veículos, moveis e utensílios
Diáris do Pref. quando a s�rviço fora do Municipio

ADMINISl'RAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão T
Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de [ornais
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

Contador - Padrão S
Almoxarife - Padrão M
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão M á

�

Cr$ 800,00 . 16• 00,00
Livros e impressos

.

Despezas de transp de funcionários q/ em serviço
.Diãrías a funcionários em viagens e serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão L â Cr$ 75000
Porteiro - Continuo Padrão K

'

Serviço de limpesa da Prefeitura e Intendencia
ADMINISTRAÇÃO GER-i\L
EXAÇÃO E ,FISCALIZAÇÃO FINAN-
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Tesoureiro - Padrão S
Amanuenses (2) padrão P á Cr$ 950,00
outro padrão O á Cr$ 900,00
Escriturario - Padrão M
Quebra ao tesoureiro

SERVIÇO DE ARRECADAÇAO
Intendente-exator
Aquisição de talonários, livros, etc.

Serviço de Fiscalização
Fiscais (3) Padrão O á Cr$ 900,00
Fiscal distrital - Padrão L
Quotas de lançamento dc imposto s/ Indústria e

Profissões
Segurança Publica e Assisten

cia Social. Assistencia Pol�cial

Carcereiro - Padrão I
Serviços Diversos de ,Seguran
ça Publica
Subvenções Contribuições e

Auxilios
Ao Asilo Colonia Santa Tereza (I.eprosario)

Assistencia Socia1
Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica
Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância I

Educação Public� Administra

çã o Superior
Aquisição de Moveis e utensílios
Material didático em geral
Aluguél de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario, Secundario e

Complementar
Vencimento de professores de escolas isoladas,
sendo os "Titulados

I I complementaristas
Padrão I á Cr$ 600,00 e as não tituladas'Padrão
G á Cr$ 500,00

•

8.250,00
Gratificação a professores que regem os cursos

desdobrados sendo, os '.'Ti tulado's" á Cr$
150,000. e os "Não Ti tulados"á Cr$ 120,00

Orgãos Culturais
Aquisição de material para a biblioteca

Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeç�o
Inspetor Escolar - padrão P .

Viagens de interesse de serviços
Subvenções, Contribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado para manutenção dos .

cursos complementares anexos aos grupos Abdon
Batista desta cidade e Tereza Ramos do distrito
de Oorupá. )'
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursa

rá ° Liceu Industrial de Santa Catarina,
Sáude Públ i ca
AssistenciaHospi talar.

Gratificação ao Delegado de Higiene
.

Serviço� DiverSOS

DeSObstrução de córregos e rios

D.renagem de terrenos e alagadiços
LImpeza de 'valos, bóeiros e sargetas
Oombustível para transporte de pessoal e material

Fomento
Fomento da Pro�ução Vegetal

Auxilios a Associação Rural )

,

,

Aquisição de sementes e transporte

\

10.500,00
500,00

300,00

2.000,00
500,00

1.300,.00

13,70

300,00

1.200,00

15,00
15,.00

2.250,00
700,.00
150,00

10.501),00
3.000,00

174,00
48,00

1.500,00

12.000,00
3.000,00
600,00

1.011,10
22.918,10

7.800,00
7002,50
350,00
456,90

1.000,00
1.500,00
163,40

7.200joo

8.800,00

55,00
241,00

12.750,00
4.200,00
900,00

1.200,00 7.200,00

1.850,00 10.150,09
800,00 4.800.00
50,00 300.00

900,00 5.000,00

2.700,00 16.200,00
750,00 3.750,00

600,00

20.00
200,00

270,00

95.0,00

"

3.600,00

167,20

2.264,00
635,00

1.000,00

827.00

304,00

43.800,00

1.030,00

100,00

5.7.00,06
80,00

9.660,00

_/

756,50

Fomento da Produção Animal.

Aluguel do predio a um servente do
laboratorio D. D. S. A.
Compras de Remédios

ServiçosIndustr1ais
Industrias Fabris e MaRÜfatu-

150,00
878,00

900,00
878,00

reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão I
Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço de Utilidade Pública
Administração superior

Gratific. a um engenheiro pl exame e aprovação
de plantas .

Construção e Conservação de
Logradouros Públicos

Operarios du serviço de ruas, praças e jardins
Para o serviço de ruas, praças e jardins
Combustivel para transp. do pessoal e material

Construção e Conservação de
Rodovias

Operarios do serviço de estradas e pontes
Auxilio para inicio da construção da Estrada Ri
beirão Cavalo - Garibaldi,

Para terminação da p�mte sobre o Rio Jaraguâ,
ligando a estrada Cacilda á Estrada Geral.
Auxilio para eonstr, da Estra R. da Luz - fundos
Auxilio para reconservação da Estrada Caimão
Para o serviço de estradas 8 pontes
Combustivel para o transporte do pessoal e material

Serviço de Limpeza Publica
1 Cocheiro
Forragem para ° serviço de limpeza pública

Iluminação Pública

Iluminação publica da cidade
Iluminação publica de Corupá

I

Iluminação. publica de Retorcida
Energia para motores, etc.

ENCARGOS DIVERSOS

Indenizações, e

Restituições
Restituição de impostos e taxas de exercicios
encerrados

Encargos Transitorios
Consto de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno
Salario-Familiar
Construção de Casas Populares
Auxilio para construção da Esc. de Ribeirão
Grande do Norte

Premios de seguros e inden.

por ac idente

Seguro contra acidente de trabalho

Seguro de bens moveis e imoveis
Subvenções,Contrib.e Auxilios

Contribuições ao I.A.P.I. e I.A.P.E.T.C. e S.E.S.I.

Contribuições a L. B. A.
P. custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93
de 1-4-1942
Subvenções concedidas por lei a diversas insti-

tuições
.

Aumento da subvenção ao Jardim da Infancia

Subvenção á Associação dos Ex-combatentes, ses
são de Jaraguá do Sul, em prestações mensaes

DIVERSOS

Despezas imprevistas '

-,

Despesas policiais e judiciarias
Aquísição de placas '

. \

600,00
400,00

3.600,00
2.000,00

10.0,00
,-

600,00

800,00 39.599,80
2.760,00

•

5.393,00273,00

10.117,50 17.219,50

951,20

3.000,00
19,503,20
8.385,30

2.000,00
500,00

467,00
6·167,60
2.335,00
357,10

1.484,20

1.070,00
1.920,00 •

40.488,20
10.480,0.0

5.000,00

2.498,20

3.520,00
137,90

100,0.0
200,00

2.180,00
1.000,00

365,90
6.728,20
365,90

62.426,30 477.534,80
119.727,60
597.262.40

Na Tesouraria 115,236,50
No Banco 4.491,10

119.727,60

Contadoria da PrefeituraMunicipal de Jaraguá ,do Sul, 8 de Julhd de 1949

Descriminação do Saldo:

EDGAR PIAZERA, Contador Visto WALD�MAR �RUBBA, Prefeito

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do .Govemo Federal)

"••a " .els. '811.1... I'ltlellllA
••••1118.· III ES•••UI:

Uma Ih.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 Vol ts, 50 ciclos.

a.AIElille. BI .I.I�.
BOMBAS par� uso domestico e fins indust�iais: Marca HAUPT, rotativas

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

co�: valvula, elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo ate 50 metros de profundidade.

�rtligo§ Bctrtcos jara O) Iar
Sortimento completo 9 variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO .em geral para instalações de luz e

força de qualquer. capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza, a qualquer
pedido de instalação de luz eíorça.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMlINAÇÕES CONTEMPLADAS
MO SORTEIO DE

Julho 1949
C Z D
L Y K
CHX
KDK
lUD
ENQ

Os portadores dos
títulos em vigor que
contiverem uma das
comblnacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORlAlfOPOLIS

Agente em Jaraguá do 'Sul

RARY KRAlJSE
JU@)@!@)®'Y®@t@)@!@)®Y@)@!@)@!@)®Y@)@Y@)@i�@Y@)@!@)� ..

I· Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão,· e Reslriados I
(@ .

TODAS AS MOLESTIAS no ßPßRflHI RfSPIRßIóRIO �

; Encontram alivio imediato com o uso do �

� Incompáp8vel I
� Pl!ilOlill de nogieo Peloleme I
@) o PEITORALMAISCONHECIDO NO BRASIL �
2t@@l®@.i®@.i®@.i.®@.i®@.i®@i.®®l®@A®@.i®@)..@@l®@,.ul

'Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domisiliado e

residente nesre distrito, em
Rio Cerro, filho de Gui
lherme Flohr e de Ioanna
Flohr.
Ela, bras!leira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Itapocusinho,

.

filha de
Henrique Tomsen e de
Luiza Jordan-Tomsen.

proibição
Proibo terminante

mente a entrada em.

meu terreno, afim de
caçar, tirar cipós
palmitos, etc ..

Não me responsa
biliso pelo' q ue possa
acontecer.

SEDE SOCIAL
IUQ.".\UÁNDEGA, 41-E5Q. QUITANDA

(ldilldo Sulacap)

110 DE JANEIRO

E para que éhegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante

.

I 5 dias. Si

alguem souber de algum im-
.

pedimento acuse-o para os

fins legals _

IRENE PEDRI GÜNTHER
Oficial

\

Proibo terminantemente
a entrada em meu terreno,
afim de tirar e estragar as
minhas plantações, na Rua
Marechal Deodoro.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.

Ieragué do Sul, 20-7�49

Frederico Bartel

�

A SIFILIS Para propaganda de suas mercadorias,

procurem pois, anunciar neste jornal.� L�m�r�ial Lt�a.É UMA DOENÇA ORAVlss'MA
MUITO PER'GOSA PARA A FA.

MíLlA E PARA A RAÇA. COMÓ
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO OÊSSE GRANDEFLAGELO
, USE O .

.rR::IIu-=:=,�=.E=R::II�-=EO=o=-:A-=::l=I1=�=lV:ll:I-=AI=S=::II�1
D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakíseíros, Maciei- �ras, Jáboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

Peçam Catalogo Ilustrado , n
LEOPOLDO SEIDEL - Corupá U

.'.·===-.-=====::III.�====•••••====�••I.E:·====••m
--------------------

Escrituração Mercan
ríf - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall-

A SIFILfS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FOR<MAlõ, TAlS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULA'S
ESPINHAS
FlsTULAS

Aviso a desrinta dien- Ó1.. c E Pt li. S

rela que transferí o meu
E c Z E M li. S
FERIDAS

estabelecimento da Rua o A R T R o S

Marechal Deodoro, 860 !III A N C H A S

��r�1�91���ea e:��o s��� . "Ec��!�cl�! !!O�U�!��" Se:_,uyrpoIsR·ANGA','
recer . a continuação di! VENDE-SE EM TÔOA PARTE.

I
preferencia até aquí dis- FOGO _ ACIDElfrES _

pensada. Vistas da Cidade TRANSPORTES _ AUTO-

Jaraguá do Sul 1-8-l949I
Vende-se na Gráfica, , MOVEIS.

•
' .

Avenida Ltda.
Arcangelo Safanelli

---------

AVISO seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Bolas pr. Futebol to
dos os tipos e ta

manhos V.S. encontra ne

Casa Real.

5 REMÉDIOS DE VALOR!

•,

�

FOSFOSOL
1 .

,
,onIC'J

PO'(] c r.e re brc

PERDA DE MEMORIA: ESGOTAMENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço, falta de fosfatos,
convalecenças de moléstias graves.. anemtas e

magreza. Tome 2 colheres de Fosfaso!, ou f
ampola ao dia, Intramuscular. (Use ampolas
sob receita médica.)

IA.

...
-

.

ACIDEZ DO ESTOMAGO-DIGESTAO DIFICIL
.

Dôres, mau hálito, úlceras, azias, enjôos, arrotos
e dispepsia. Auxilia o funcionamento do
fígado e Intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cJlda
rejeição.

BISMUBEll

MAX SCHNEIDER' Par. o e.tomago

PHYLOBll
Paro co fígado

e prj,ao de ventre

NORMALIZA O FUl'i'CIONAMEN'TO DO FI
GADO, combate as cólicas, CORRIGINDO A
PRISAO DE VENTRE e as funções intestinais.
Remédio vegetal em gõtas, Tome 20 gOtas, ,
vezes ao dia.

.

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 rnontafia.

Fabrica-se colchões, estrados para cama, estofamentos

para onibus, troles etc.

Fornece orçamento sem compromisso.
JARAGlJ,t{ DO SUL • Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 368 ' STA. CATARINA

ATAQUES, INSONIA, PALPITAÇOES, depres
são moral, agitação, angústia; acalma as irri

tações, eUmlna o desassossêgo e ai crise.
nervosas e dolorosas.

.

MaRI'Al
Calmante dos nervos

CATUASE C(1MPCSTA

VIR1IJ�

Tcruc o pora c-r b o s u. �l')tO�

FRAQUEZANEURO-MUSCULAREVIRIL. ll:ste
produto contém um vegetal da flora brasileira,
com propriedades estimulantes e vitalizadoras,
em combinação com oalcalolde da "Iohimbeõa",
maís a hormônio sexual testicular e cerebral.
Age ràpldamente no combate à astenia (fra
queza nervosa) e desânimo.

Procura nas Farmácias e drogarias e, na falta, com

Y. SANDOVAL .I•• - Caixa Postal. 1874 - São Paulo - Remessas pel.....mbõl••

rC-o-m-p-Ié-to-S-o-rt-im-e-n-to-d-e-F-az-e-nd-a-s---A-r-m-a-ri-nh-o-s-_-C-ha-p-éu-S-R-o"u-pa-s-·-Fe-it-as-,-et-c.J1

c.A·SA TOB IASl �-;:sg�����A�:����:��������OätJALIDADE. ..
• A UNIOA QUE NAO TEME CONOURRENOIA ...

-------A-R-�-n-D-o-s-P-�-�-S�B-A-IT-�---·--� U•••I ••el••�S�S••••GII••1
e"I.I••I� 118.1� E.e� ...

-Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 SAN T A C A T A R I .N AJARAGuA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para que chegue ao conhecimento dos interessados,
herdeiros tncerros de Otto Rumor, para contestarem

o pedido, no prazo legal, que se seguir ao termino

do prazo, do edital, mandou passar o presente edital

,O Doutor João Marcondes de Maios, Juiz de com o prazo de 30 (trinta) dias, que correrá da data

Direito da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de da primeira publicação no «Dlarlo Oficial do Estado»

Santa Catarina, Brasil, ne forma da lei, etc. de Santa Catarina, e outros de igual teor para serem

Faz Sabe� aos que o presente edital virem, ou afixados na sede do Juizo, no lugar de costume, e

.dele conhecimento tiverem. que por parte de Alvaro publicado uma vez no Diario Oficial do Estado e

da Costa Batalha, por intermedio de seu bastante tres vezes no Jornal local «Correio do Povo:!>, na

procurador o advogado doutor Hercilio Pedro da Luz forma da lei. Dado � passado nesta cidade de Iara
filho, Ipe foi dirigida a petição do teôr seguinte: guá do Sul, aos nove diàs do mez de Julho' do ano

PETJÇAO INICIAL: Exmo. ônr. Dr. Juiz de Direito de mil novecentos e quarenta e nove. Eu, Ney Franco,
da Comarca de Jaraguá dó Sul. -Alvaro da Costa escrivão, o subcreví. (assinado) João Marcondes de

Bátalha, . brasileiro, casado, médico, devidamente Mettos. Juiz de Direito. Está conforme o onginal, do
registrado no Ministerio da . Educação e Saúde PÚ- que dou fé.
bllce, na 1e. Secção' a fls. 217, do Livro competente, ,

em 4 de Fevereiro de 1933 e lambem a fls. 155 e Iaragué do Sul, 9 de Julho de 1949

verso do Livro competente (4) da antiga' Diretoria de O Escrivao
Higiene de Florianopolls, aos 8 de Junho de 1935, NEY F R A N C O l:áS�

�
domiciliado nesta cidade, á rua Presidente Epitacio •

Pessôa, por seu procurador bastante lafreseíonedo, Vi tO r io La zza r IS
vem requerer a V. Excle. a citação do' espólio de

'

:����;�E��:I��bE�!��:�����!il:�i'io��i��i jfIY'=i:;'"':"";=7;;;;;;;�"=� LI !;:-:��:�a?;;9L'::a:;?:::�':�:;':
Que', desde principios de 1937, vinha prestando seus ii DB JOSÊ ISIDORO (;OPI i:.:!:. �serviços profissionais a OHo Rumor, que veio a fa- ii

Ilecer no dia 27 de Junho de 1'947 (atestado incluso), 11 Pohto de Almoço e Jantar ii
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

sem deixar conluge ou herdeiros conhecidos, pelo ii J?a'-se pensão para os moços servem-se

!.::.'.i.:: Espelhos e Vidros para Janelas e Outros

Fins'lque seus bens foram declarados vacantes e deferidos ii marmitas.'

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

á Fazenda Nacional por sentença de 14 de Abril de ii ::

1948, tendo sido recolhidos á repartição competente, ii Deposito de lenha picada ii' Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

os bens em dinheiro em 24 de Agosto de 1948 e os !! Entrega-se a Domicilio II Executa-se serviços de estofamentos em:

Ibens imoveis, por oficio de 21 de Agosto de 1948 li Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 183 _ Telefone, 23 ii r:••!.; trolios, oníbus, automoveis etc.

(doc.. anéxo). 2°. Que,' o Autor, embora tivesse pleí- i.·i.· i::'.i:. t'A.

JARAGUÁ DO SUL S t 'C t
.

•...,_••t':��'MZ7l��MU!!™12nl
reado o seu pagamento em petição de 24 de Fevereiro iI.' ,

an a a arma
....

e:;;���OJlSI&'S:)Jl')J��

de 1948, não logrou exlro de vez que, em virtude da
.. ··�i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::€{....

'
_

vacancia declarada em 14 (je Abril de 1948, foi, pelo
MM. Juiz, negado seguimento á sua habilitação de
crédito aos 18 de Janeiro de 1949 (doc. iunro). D(.'.

Que, embora os termos do § ,1°. do artigo 2°. do III � S s'g' jlIQ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dec. Lei nv. 1907, de 26 de Dezembro de 1939, esta- � �� Q:g' � � ().... P
beleçam a prescrição, em seis rnezes, de qualquer Ul o"'" g 'O C o:C §' � W Z

_.
o -o ." CI c'"

-

, ;���e�;t�or�e ;����<ç:, p;�:!�F:;�n���st��f�fi�: �� �. � � :� � � � � � � �
n", 1907, de 1939, sobre vacancia de bens, NÄO I

ã_� .) ;0 l� m
O c..;1:>0 = rn

ALCANÇA OS CREDORES». (Ac. Unanime da 18• :'g t:�· O
.. g � � r/J =-�

Turma do S. T. F., in «Iurisprudencla», do S. T. F., � �'KQ � Q I s .... a ::c

vol. XV, pago 185. de 9/11/1942). 4°. Que, por isso e g � � �� O C. � � � � � : �
agora, por ação direta centra o espolio, quer haver 'O ena �n � tD (ii' (JJ � .... '= I

O pagamento da assistencia medica que, desde prin-
o CD ""'o o O' 110 '!" i:» � tll W ::::li·o
n.Q>CJ"o •• 0\ "ir!'ll!l.gc

cipios de 1937, até 27 de Junho de 1947, prestou ao o c: CDIQ m· :I p.. I ;1:>0 5 � CI :5
de cujos na forma descriminada no «Relatorio do

3

:. g � �» C � c.. �,(JJ í' i g
Serviço Medico

.

prestado 'na pessoa do snr. OUo � � �..» •• a � "i 3: .... = (JJ

Rumor» (does. anexos) e que fica fazendo parte in- c;-õ·lj �,... =
tD a � g l.

'

CD I

tegrante deste provará; 5°. Que, o Autor nunca con- ;: _'Q:� � CD
I ::s. � rn �, s·�

seguiu receber seus honorarlos antes porque o de a � o CD \114' �
� � ...... s- ==

cujos, a principio, excusando-se, falava en, pretender I ii: > rn � � =.
�

alienar uma das suas propriedades para pagai-o e, :I 'I:l �
I» tll

posteriormente, sob o protesto de ser sudito alemão !!:

.

Z � S2 � =- o

alegava a impos3ibilidade de pagamenro pois não ! g, � (i.... �
mais podia. em face da lei, alienar qualquer proprie- !'! �.;I:>o- o.... �

��.dQ���r!i:�,d�od;%J���re��tod�u���,b:�tt�v������� , � l$: g 2 P rF::�
iI

[li: I�Ji=li=imi=ii:'i::��:;::i,
ao Autor, por toda a ,assistenciamedica prestada 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: III ,., r""5 Impaludismo iii

desde principios de 1947, descrita no «Reldtorio» ...
.., .., Maleitas, Tremedeira!

mencionado no idem 4°. a importancia de Cr$.... III 61
20.000,00 (Vinte mil cruzeiros); 7°. Que, em face do

-�-
...

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM --' II.

exposto, deve CI presente ação ser julgada proceden- iäl=iili!!!i:!!iii!i!liiia:i!i!!iE!IEE!llEiiai!!!!!IBi!lEiiI!l_:"llE!!!!! III "Capsulas Antisesonicas I
te, afim de serem os herdeiros, ou espólio do finado I!I _ I "0 I".

OUo Rumor, I�i êle não tiv�r deixado h,erd�iros, a i_I'-I" A t e n ç a o! III M inancora" I
pagar ao suplIcante a menCIOnada quantia Juro de � m '1'1'-1' 1-'-
mora e custas. Protesta·se pelo depoimendo dos III Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade iii ::, � Todas as Boas Farmacias

herdeiros, pena de serem tidos por confessos; provas III III ill-
testemunhal e documental; exames, periGias, vistorias, I Dr. Kiefer sob a direção do iii ,:,

É um produto dos Laboratorios MINANCORA II.
arbitramentos; expedição de precatorias ,e quaisquer

'1'1-1
.. III iii

outros meios de provas que necessarios forem. Re- Drl f'ranCI1SCO Antonl1p PI1CCIIO'nll ii i=ii=:i=!����m!!!!i:��:��re:.li!!iii!i!:i=i!d'
quer-se, pois, sejam citados, por editais, os herdeiros 1'1'1' m�_- _

incertos de OUo Rumor; bem como, por precatoria, É
.

os srs. Representantes da fazenda Nacional, Repre- iii M DICO
,

_

sen tante de Dominio da União. Cientes o orgão de m form�do. pela Faculdade de Medicina' da I
Ministerio Públido da' Comarca e o Curador de Au- "'g Universidade de São Paulo.

-m-�entes. Da·se a presente, para efeitos fiscaes, o valor, III
de Cr$ 20.000,00 e segue junta a prova. do paga- .lI Ex-semi-interno do Hospital das_Clinicas e Santa Casa

de.1III Misericordia de Sao Paulo
mento da Taxa Judiciaria devida. O Advogado que III
a presente subscreve recebe quaesquer notificações 'I' C LI N I C A G E RAL - C I R U R G I A

.

ou intimações no Hotel Central, nesta cidade Com u·
__ Partos _ Doenças de Senhoras, Homens _ Moléstias internaS

_I"ma copia da inicial mais os seguintes documentos: III e externas: Pulmões - Ceração - Estômago - figado - Ri,ns I
Uma procuração datilografada e s/copia, certidão do ::: Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da ...

óbito de Ouo Rumor e certidão da Informação do II péle em gerei. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos; I
sr. Escrivão Ney Franco, sobre a vacancia dos bens,

1"- ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. I
.. 1 ..

ambas passadas em 6/7/1949, pelo citado escrivão;
que as extraiu dos autos de «Arrecadação de bens»

I"1'1
GUARAMIRIM :-:' SANTA C.ATARINA iii

de Oito 'Rumor, Certidão dos depoimentos de Heri- In
berto Werner e Alfredo Krause, do desptlcho do Dr. ::,

AT�NDE CH���DOS � Q�AL,�,ER.HORA IJuiz, de 18/1/49 do pedido de pagamento e seu des- 1�1E!!!;!!iii!i!!!!li!!!!!i!!!!!E!!!I_ldIE�!!i!!!II.I._I_I_!!iii!!!.. -
pacho de 25-2-48 da taxa judiciaria paga em 24-2-48
da justificação e seu despacho em 1-12-48, todas
extréiidas em 6-7-1949, da «Habilitação de Credito»
do Autor, passadas pelo Escrivão Ney Franco. Um
«Relatório do Serviço Médico» Prestado na pessôa
do ar. OUo Rumor e s/copia, datado de 24-1-48, 1°.

talão do Imposto de Ind. e Profissões, dia Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sob nO. 0428, d�

31-3-49, 1 talão do Imposto de Industrias e Profissões,
da Coletoria Estadual de Jaraguá do Sul, sob na.

18,893, de 28·2-1948. N. T. ::>. Deferimento. Jaraguá
do Sul, 9 de Julho de 1949. pp. (a) Hercilio Pedro
da Lu.-, Filho. (coladas treis estampilhas est�duais no

valor de Cr$ 3,00, sendo uma de taxa I de saúde,
deVidamente inutilisadas, com dáta e assinatura). A
petição inicial levou do MM. Dr. Juiz de Direito da
comarca, o seguinte DESPA.CHO: A. como requer.
Jaraguá do Sul, 9 de Julho 1949. (a) Marcondes. «E

��- ��

Bar e Restaurante E X P R E S S O

Souza 4 Rosai

Indo a [olnvllle não se esqueça de visitar o

«Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 de

Março em frente ao Micro Onibus e proximo
á Rua do Principe.

Lá V. S. .encontrarã ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

��:=m=.=b=ie=n=te=p=u=r=am=e=n=te=fa=m=i1=iar.

,

JARAGuA s. A.
Indústria e Comércio

Serviço "FORD"

MECANICA AUTORIZADO

- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL -

Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes

Lavagem - Lubrlflcação > Carga de Acumu-

i;:i:I,.:i ��i�:��i�j�:��;����;'�;Jii:�:;� ·lj
...:I:�.:!Todos os serviços são executados com

.. esmero, por competentes profissionais e a pre- ..

H ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- II
ii trica e oxigênio. ii
\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tJ

AUTO

OFICINA

D� Waldemiro Mazurec�en
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

, \

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi"'trico - Electro-cauteriz�C;ão

� Raios Infra-vermelhos e aluis.

OASÁ DAS TINTAS I
A MAIS ANTIGA CASA DE .101NVI LLE, COM A SUA FI LIAL

EM .IARAGUÁ DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54....58

(SOBRADO aHa WAGNER)

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
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e OIeo para Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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H e-s 35,00 il

E S T A DO Locais Quarto com Pensão II GERENTE II
OS Blncarios homenageiam o em casa de família, entrada índependente U PauUno Pedri J!

Como muitos já tive- O extinto contava 89 Snr. Bina Martins e perto do centro, procura rapaz solteiro. "-'::::����::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::'-

ram conhecimento, há 'anos de idade e era pro- No restaurante «Mara- Melhor com garaje. agradecer a. v..S. os vo-

dias ocorreu o suicidio genitor do Sr. Francisco bä b
•

f F di
. .

VITOR RADUENZ
I tos de pesar, que seu

». os ancanos o ere- avor mgir-se a .
. [ornal formulou pelo fa-

do industrial Ivo Renaux, Alberto Voigt residente ceram, no dia 2, um [an-
/

na cidade de Brusque.: em Jaraguá � quem a- tat ao casal Pedro Bina
. lecimento de meu pran-

Investigadores de Flo- presentamo� nossos pe- Martins, por deixarem Osmar Duarte, Arthur Faz anos hoje a sra. teado irmão. Dr.Ovande

rianópolis tomaram eon- zames. esta cidade como já tí- Zimmermann, Edgar Pia- Alvina Henschel, esposa do Amaral.

ta do caso e a policia a- vemos oportunidade de zera, Manoel .Amaral do sr. Waldemar Hen- Estando os meus agra-

credita em suicidio. C O M B A IE A O .J O G O noticiar. Werner, Werner Horst, schel. decimentos em partíeu-

O referido industrial, . Alem dos funcionários Sergio Franco. - Amanhã aniversa- lar ao Deputado, cuja

que em Itajaí, festejava o
_

O Sr� Dr. �sc�r LeI-I dos bancos locais e de BOM I C I D I O
.

ria-se o jovem Pedro Pe- bancada apoiou voto de

seu aniversário, havia tão, Jmz de Dlr�Ito, de
suas exmas,

-

esposas,
droni. profundo pesar .na As-

voltado á Brusque de B.lumenau, depois de por tomaram parte nessa ho- Em Corupä, o colono - Na mesma data o sembleía Legislativa no

madrugada. díversas vezes ter aler-
menagem os snrs. depu. Carlos Bayer matou; a sr. Emerich Ruysam Ju- Estado de Santa Catari-

Chegando em casa tado ao sr. Oap. Delega- tado Artur Müller, Pre- tirou o seu desafeto nior. Ainda Maria Ma- na, pelo falecimento de

houve alteração com sua do de Policia para por- feito Waldemar Grubba, Leopoldo Gessner. dalena VaseI. filha do sr. meu mencionado irmão.

esposa, tendo o industri- fim ao jago que ali oam- Dr. Luiz de Souza, pre- O assassinado estava Alfredo Vasel. Tomo a liberdade de

al, se trancado em seu peava desenfreadamente sidente da Camara Mu- no mato cortando ma-
- Ainda dia 8 o jovem I

fazer solidarios a este

quarto, onde momentos acaba de agir rígorosa- nicipal e exma. esposa, deiras quando ali foi ter Francisco Fernando Frie- agradecimento todos os

depois foi encontrado, mente, ponto fim aquele Ney Franco Escrivão do o assasíno que lhe deu drích, residente em Oam- componentes de minha

notando-se que seu ora- prejudicial vicio. Juizo, Eugen'io Schmökel, 7 tiros com espingarda de po Alegre. família.

neo estava arrebentado diretor da cA Comercial 6 mm' sendo um tíro
- Dia 9 aniversaria-se Sendo o que se me

por uma bala. C D M E M O R A\ C O E S Ltda», mortal.
I

o sr. Ernesto Czerniewicz, oferece. firmo-me de

Mantem-se absoluto aí- Passou a quatro do Os homenageados 10- adiantado industrial nesta V.S amigo agradecido.

gílo s?bre_ o curso das corrente o centenario do ram saudados pelos snrs. Dr. AlvarO Batalha cidade e vice-presidente

Investigações, mesmo falecimento da heroína Emanoel Machado, do. do C. A. Baependí. Tam- Revistas e Jeraaís
t t d Banco Nacional do Oo-I Acompanhado de sua- bém Da. Dora Neitzel es-

por9,!-e se ra a e uma catarinense, Anita Gari- exma esposa viajou pa
f I d lt ] meroío e pelo Dr. Luiz

.

.
'

.

-

posa do sr. Paulo NeitzeI.

am! li:' e a a c asse baldi. de Souza tendo agrade-
ra o RIO de Janeíro vo - Dia 10 o SI'. Luiz

soeíal. A data foi condigna- cido o s� Bina Martins s�r. Dr. Alv�ro Batalha, Gomes, residente em Rio

F AL EC I M EI T O
mente festejada em La- AI�m· d'as pessoas jà d�retor_ medíco do Hos- Negro e o sr. Oscar Bor-

guna e Florianópolis. citadas, tomaram parte PI�I Sao José.
..

nhold, residente em Co-

Em Blumenau, onde re- Naquela cidade, o hís- no jantar os snrs. Darcy compe.tente elíníco rupä.
. .

sidia, faleceu día 30 do toríador catarinense, dep. Luz e Senhora Arnaldo de!D0rar-se ha cerca
.

de - DIa 11 o Jovem Ade

corrente, o Snr. Ferdi- Oswaldo Cabral fez brí- Schultz e Senhora. Bo-
dOIS meses na .CapItal nor Wunderlich, fi�ho do

nando Voigt, um dos Ihante conferencia 80- dolío de Paula Pereira Federal, onde vai f�ze.r sr. Paulo Wunderlich.

mais antigos moradores bre a personalidade e a e senhora Ernesto Silva
um _curso de especíalí- - Dia 12 o sr. João

e destacado colonizador heroica ação daquela e senhora: Clécio Spe- saçao. Tossini. A sr.ta. Ge.rda
daquele municipio. heroina. zim e senhora as senho-

Rudolfo e Edwirges, filha
I rinhas Terezita. Roeder, A • I Y E I S A R lOS de sr. Carlos Heinale.

Dalila Buhr, Onda Nagel, ..;_ Dia 1. do' corrente ß d· Ie ainda os senhores : testeiou seu natalício o gro eellleß O
Heinz Barg, Otto Mey, jovem OUo Mey alto Com referencia a no-

João Budal da Silva; Al funcionario do Banco In- tidas que demos do fa
do Prada, Egon Silva, dustna e Comercio de lecimento do saudoso

----_----- S. Catarina S. A. medico e deputado Dr.
'I _ Dia 3 aniversaria-se. Ovande do Amaral, re-

ATAaU ES o sr. Candido Zanghelini cebeu
.

o sr, deputado
conceituado comerciante Artur Müller, diretor

insônia, palpitaçõ.s, depres- estabelecido na praça 'de desta folha, de seu ir-
----,-----

são moral, agitação, angús- ' ftereu �amos. mão, Dr. Priamo Fe�rei- FREFEITURA MUN�CI
tia. Maraval acalma a irrita· -HOle transcorre o a- ra do Amaral e SIlva, PAL DE JGUÁ. DO SUL
ção,elimina o desassossêgoe niversario natalício do J·o· Promotor Público desta
as crises nervosas e dolorosas. vem Hilo GonQalvez, au' Comarca, a seguinte car-

xiliar do Correio e Tele- ta de agradecimento:
grafos. Pela ,presente venho

•

PE'LO

Ginaeio São Luiz

Ca/mant. do••erve.

JA.BAGuA D,O SUL

Alô, Alô! Amigos e benfeitores do Ginásio!

Eis que finalmente se aproxima a festa do Gi

násio, depois de oito longos meses!

Como todos sabem, o Ginásio procura servir

bem a todos e em tudo; por isso, anuncia li seus

benfeitores e amigos, mais uma «big» festa popular,
daquelas que só o Ginásio sabe fazer, a realizar-se

nos dias quatro e sete (4 e 7) de Setembro.

��
MARAVAL

Aguardem para bre,ve a programação da dita festa!

TODOS POIS DE PRONTIDÃO PARA AJUDARGJNÁSIO ..

t É co:o�::'o�n::�q:���&mo. alo-
dos nossos parentes, amigo� e conhecidos. o falecimento

do nosso querido pae, sogro, avô e bisavô

Ferdinando Krüger,
ocorrido dia 27 de Julho, com a idade de 89 anos, 1 mês e 8 dias.

Agradecemos a todos que nós consolaram neste duro golpe,
porque passamos, especialmente' aos nossos vizinhos e aos que en

viaram flôres, corôas e acompanharam o querido morto até sua úl-

tima morada. •

Agradecemos tambem ao umanitário médico Dr. Waldemiro

Mazurechen, pelo esforço dispensado, durante a enfermidade do ex

tinto e especialmente ao snr. Pastor Wadner, pelas consQladoras

palavras proferidas em casa e no cemitério.

A todos pois, nosso. profundo reconhecimento.
As famílias enlutadas

Ricarclo Koch e lamília
Simlronio Rosa e Senbora
Germano Krueger e lam"ia
Joio Reinholcl e Senbora

Emilio Krüger e lamília
•

Ricarclo Krüger e lami/ia
Otto Wuertz e lamIlia

Barriga-Verde. Comple
tou seu 12°. aniversario
de publicidade, o nosso

colega "Barriga-Verde",
editado em Canoinhas.
«Correio do Povo», en

via seus votos de felici
dades.

- Vida Prioseesina. Re
cebemos o numero de

Agosto da revista «Vida

Príncesínex] que é edi
tada em Ponta Grossa,
Estado do Paraná.
Publicação de feitio

moderno, "com amplas
reportagens fotograficas
e interessante materia
de /leitura, muito se re

comenda.ao publico.
Gratos pela amável

visita.

EDITAL
De ordem do Sr,

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

mês de Agosto ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara
guâ do Sul e na

Intendencia de Co
ru_�á, o Imposto si
"ElPLORAClo AGRICOLA E

INDUSTRIAL"
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mê!'1, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobrs o referido im

posto no prime\ro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
diéialmente. '.

Tesouraria daPre
feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
1 de 7 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

I
lavaumdo com §a1bälo I (Marca Registrada)

Virgem Especial'idade·
dIa ClA\� WEIlEt liNID)l(J§JI�J.Á\l 'Joll1l1lVHne

econolaisa -se telapo e dinheiro.

s�SÃ� y/RelAt
. -.

EspECIAlIOADE
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