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localidade e

e tiDientö8 d
res, entre os

taea.se o Jard
gíeo, onde a �
de nossa cídadl omr� �

passar um agra':' .§ti�"
Tambem será -re" I.d�:::�
em Pomerode -qnmpUlnff' -"
matínée dançà.iilê.�,,1tI�-
tarde de domingo. Espe-
rs-se que esta idéia des-
ses jovens alcance ple-
no exito.

ANO XXX - JARAGUA DO SUL Domingo, 18 Setembro de 1949 Sta. Catarina N.1.559

AS ELEIÇÕES INolas & Noticias �::::��o !:ID!Ii:o
No ano de 1948 o Bra- pais na Bolsa Ide Nova corrente seu aníversarío A símpatíca agremia-

MUNICIPAIS sll produziu 994.609 pneu- York. ção, Sociedade desporti-"

maticos e 744.667 cama- Tendo quasi sido esto- vá Dom Pedro II de
ras de ar, no valor total que existente, devid� as Oorupé.dnícíou há poucos

As ultimas eleições e de .parte de Luiz AI" de 943.407 cruzeíros. A graudes compras •

feltas días o interessante eon-
municipais neste Estado ves, Justamente onde os previsão para o ano de pelos amerícanos..o pre- curso para a eleição de
vieram demoastrar que pessedístas ga�haram as t 949 é de 1.195.000 pneu- ço subiu a Cr.$ 672,00 sua Rainha. Até agora
8 UDN longe de estar eleíções no ultimo pleí- maticos e 868.700 cama. por saca de 60 quilos. tivemos noticia dá prí-

. em decJinio, continua ca- to, �mbora h?uvesSe ras de ar. Outro produto que so- meíra apuração, que, foi
da vez mais forte. detecções de ultíma ho- --x- freu alta e também sua realísada sabado ultimo
A maquina eleitoral ra, pois os pessedistas A Ameríca Latina con- exportação melhorada e conforme nvemos oca-

posta em movimentos' tambem lançaram,mão tinua a tirar o primeiro foi o cacau. Parece que sião de ver, ficou sendo
pelo partido majoritario, dos ele�ento� udemsta�, lugar em revoluções ha- vai. aos poucos, melho- esta a colocação das di-
não conseguiu quebrar a votação fOI expressi- vendo, paizes onde hã rando a situação econo- Versas candidatas.
a fé do povo no partido va: 1.896 votos contra duas ou tres por ano. mica e as relações oo- ta, Wally Fey - 725
do Brigadeiro, antes pe- 694. Dos eleito�," nota-sé Da Oolômbia para a merciais prometem] alta. votos. 2a. Rüth Müller ..

lo contrario, veio de- que houve boicotagem, Bolívía e deste pais pa- '-x- 605 votos. õa, Leni Silva
monstrar que o povo por 'parte da direção do

ra o Paraguai, e onde A Alemanha jã elegeu 462- votos. 4a. Romilda
cada vez mais se afasta partI�o contra todos os mais se registam os le- o seu presidente, tendo "Cardoso - 266 votos. 5a.
do pessedísmo e que es- udenístas que e!ltraram vantes militares e tam- um governo legal nas Nilsa Baggío - 254 vo ..

te, em ultima analise, na chapa pessedísta. Fo- bem civis. zonas ocupadas pelos H' t T" I' tos
tem que lançar mão dos ram eleitos por paete da. Houve neste mês um americanos ingleses e

o 8��. tonorda °t" 0Jme mIl Dia 19 de Novembro
proprios udenistas para UDN o sr, Paulo Wagner Jevante na Bolívía, onde franceses 'A VItoria do lex-d Ired!lr. e�.: N or!l8;, \ serà encerrado b oon
demonstrar uma vitoria a por parte do PSD os tropas do exercito se Partido

.

Democratico ed BOI Ia1'IO
d açtaol curso quando a coroa-

f d é r'
.

J
-

Palr M
' ", e umenauon e a ua - -' . dque no un o ' ítícía, snrsO'd!llao Va:lmlaVo�eI- amotinaram mas foram Cristão ,fOI as_magadora mente acha-�e residindo.I·,çao dar-se-á día 26 o

Em todos os municí- ra, I on 1 e a erga, batidos. Ainda bem não cõnseguíndo nao somen- D t
.

"C
.

d I mesmo mes

pios os udenístas tive- Vitor Bramoski, Leopol- t bí d te a maioria dos depu- e�, e Ja:, orreio o .

I

ram expressiva votação, do Wagner, Arno Zím- =o�I!e�� ��gau�a eSr�� tados, como indicar o Po_vo envia seus cum- G R A VE A C Q N TE C I MET O

demo,!stran<,lo '. que, a

I
dars e A;ntonio �engel. volução branca no Pa- presidente e primeiro primentos. Quarta - feira, ultima,

oreaçao dos novos mu- Em Taíó, a dííerença raguai, sendo deposto o ministro. cerca doas 10,30 horas,
nicipios, não os desaní-. foi apenas de 628 contra presidente e substituido Sofreu assim o comu-

Looete
sucedeu se grave aeon-

ma, mas Jeva a frente. 531 votos. por outro. nismo uma das maiores tecimento, que causou

Analisemos os pleitos. Em Capinzal houve Na Colombia os depu- derrotas da após guerra. surpresa. Sebaldo Oech-
Em Turvo, a UDN não frente uníca entre UDN, tados dentro do parla- Foram eleitos presí- R E Y I S TA TA QUI GR í F I CA ler, que em . companhia
apresentou candidato PSD e PRP, dando a opo- mento se desavieram, dente da Republica Fe- T

., de seu cunhado Luiz
a prefeito porque o sr. síção a maioria da .eha- havendo trota de mais deral da Alemanha Ocí- façãe:�: ��r::!fc�:a!I�; Cordeiro Jr. tambem co

Bez Batti, era udenista pa para vereadores. de 50 tiros entre liberais dental o sr. Konrad Ade- nhecido por Lula, ha
e não iriam eles vl_o�ar Er. Piratuba � dt�e:en- e conservadores, resul- nauer' e primeiro minis- ��:80:u�re�:���::��an� viam l�? pescar, não fo-
contra um ex-corre igro- ça 01 apenas e vo- tando na morte de 2 tro o sr. Thoedor HeuBs. Revista Taquigràfica de ram e Izes!

nario, sendo que mesmo tos, isso mesmo I?orql!e parlamentares e ferimen- Para presidentes da Ca- Julho e que se edita em _Sebald,? caiu nà�ua
na chapa dé vereadores, houve uma collgaçao tos em' outros tres. mara e Senado foram nao malS sendo VIst.o
existem tres nomes que entre PSD e PTR, ...:....x-=..· eleitos' os "snts. Erich Flo:_ianopolis, sob a- d� por'-pessoa alguma, Até
eram antigos udenistas. Em Tangarã a UDN O governo Argentino Koehler e Karl Arnold, r�çao do S!. Oscar DI- sexta-feira ultima ne-

O resultado do pleito, n-a ganhou a coligação PSD- resolveu abandonar o pa- ambos demo_crata�cris-, m� M�galha�s. 'd '

_ nhu� vestigio. apareceu.
chapa para aCamara PTB por 85 votos, ele- drão ouro, que como ga- tãos A votaçij.o foi de un ? a re er! a re�tS LUIZ CordeIro. salvo

Municipal, foi de 1.500 gendo o prefdto e 5 rantia do pezo, será 346 �ontra 15 votos da- ta. velO

t
nos ãs

I :aos se
" milagrosamente,

para o partido governis- vereadores. substituido ,pelas rique- dos ao socialista Hans uma ,car a na qua IZ o 'quando a rede. com a

ta e 463 para a oposição. No mom�nto em q!le zas intrinsecas do pais. Boehm, sendo anulados segumte.
"

q�al pescavam, jã o ha-
Nos distritos separados, é escrita esta nota am- Como vemos, a ditadura 41 votos. "Sr. D I 'R E T O R, VIa arrastado as aguas.
no computo geral, jã a da não se tinha o resul- do General Peron preci- -x-- Sebaldo Oechler era ca-

UDN havia perdido as tado exato de Itup0t:an- sa de novidades para 'O presidente Dutra Em Ju�ho _tivemos a sado, sendo pai de 3 fi-

eleições passadas. ga, havendo no ultimo manter em calma o po- sancionou a lei que con- gr�ta .satIsfaçao ��, pela lhos menores.

Em,Guaramirim, cons- resultado pequena mar- vo argentino, jã impa- cede aos trabalhadores p�I�elra vez, VISItar o Este acontecimento
tituido desse antigo dis- gem a favor da UDN. ciente com a mã direção de todo pais 'férias dei dlstmto colega. Confor. deu-se no rio 'Itapol ...
trito de Massaranduba nos negocios públicos. vinte dias desde que me prometido, voltamos junto a fóz do afIuen.e

, Y'
-x- não tenham mais de a abraça-lo agora e es- r o ltapocusinho:

Com a alta e grande seis faltas ao serviço, peramos voltar a faze-lo

R a d 1- o' \ J a' r a 9 u a' exportação de café, me- justificada ou não. re�ularment� �o futuro,
lhorou muito a situação MUlto apremarlamos se

Dia 15 festejou seu
das divisas, o que tam- esse prestigioso" jonral .

L
b' t

- publicasse uma nota so- aniversarIO o sr. eopol-
Segundo informações ma que jã vinha sendo b:m fez su Ir a co,açao pO L IT IC A bre o aparecimento da do Klein, agricultor.

obtidas pela direção da reclamado pelos seus

I
nao _somente dos tItulos 'presente edição e, para faz anos hoje a snra.

Radio Jaraguá - ZYP - 9, inumeros ou�intes,. esta- pauhstas como os- do ,. )
I' o arquivo deste órgão, Ana Gumz, esposa dn

voltará a anarecer no rã provavelmente 5a.
_ O PSD paulista rea 1-

remetesse-nos (ao sr. O. falecido Gustavo Gumz.
cartaz artisÜco de'sta feira proxima, as 20 ho- sou a sua convenção, re- Magalhães _ S e rvi ç o -Amanhã aniversaria-

emissora, o afamado pr'o- ras em todos,os recep- Haroldo Schneider solvendo continuar in-
Taquigràfico da Assem- se a sra. Lidia, esposa

grama "O GRANDETEA- tores, apresent��do .

a transigentemente a cam- bleia Legislaliva Floria- do sr. Otto Schneider. Na

TRO JARAGUA", inte- notavel peça" o UDlCO A data d'e 21 do pre- panha contra o governo nopoUs)" um exemplar do mesma data o sr. Euge-
grado por elementos da beijo". sente mês serã muito do sr. Ademar de Bar- respectivo numero. nio Silva. '

sociedade local. Progra- festiva pará o sr. Haroldo ros.
29 Antecipadamente ma- -Dia 20 faz anos o sr.

A votação foi de nifestamo-Ihes nos s o Lourenço Ersching.
votos a favor e 17 con- agradecimento. -Dia 21 aniversaria-se
tra eSsa deliberação. Co- o sr. Max Schneider. in.
mo se vê, há uma forte

" Afetuosamente" dustrial nesta cidade.
divergencia no sei.o da- cc Correio do Povo" Ainda Ivo filho do snr.

queia agremiação, ainda agradece sinceramente Silvestre Strazalkowski.
màis que os dois se(�re- pela gentilesa da remes- -Dia 22 faz anos o sr.

tarios pessedistas do go- sa. Jacob Andersen e a s�a.
verno declararam que Miraci Paterno.

, não renunciarão, conti- E X C U R ç A O à' r o M E R o o E -Dia 24 transcorre
nuando a prestar seus

serviços ao governador,
mesmo contra a decisão
do partido.

ANIVERSARIOS

Rainha da S. D. D, Pedro II de
CORurA'

A COMISSÃO

Não é somente em

São Paulo onpe há uma
serie divergencia no

PSD. O Rio Grande do
Sul ameaça uma crise

,
" que ·se procura por to-

SchneIder, bravo sargen ..

dos os meios restringir,
to, que tomou I?a�te �a porque jã é impossi'\tel
Força ExpedlClOnar18 esconder.
Brasileira, pois neste d�a -x-
verá transcorrer malS

uma data na'�a1icia.
Ao aniversariante &S

felicitações desta folha.

-x-'

Dia 25 de Setembro mais um aniversario na·

serà realisada u.ma ex- talicio do sr. Inacio Leut

curção â Pomerode, or- precht comerciante nes

ganisada por jovens de ta praça � o jovem Ar
nossa cidade. A partida tur ErsêhiIlg.
de Jaraguá deverá dar- A todos os àniversa

se as 6 horas, sendo o riantes, "Correio do Po

regresso feito no meslllo vo'; desejf inumeras fe

dia pela noite. Naquela _licidades.

,

- I

GINASIO SAO LUIZ
Levamos ao 'conhecimento do nobre povo

jaraguaens� e demais pessoas ligadas a constru-
_

ção do Cinasio São Luiz, que a renda bruta dos

festejos levados a efeito nOB dias 4 e 7 do cor

rente mês foi de Cr$. 55.382,00 e a despesa de

Cr.$ 19.410,00, ficando pois uma rendaJ liquida de

Cr.$ 35.97�0. I

Aproveitamos o ensejo para externar os

nossos agradecimentos efusivos a todos quanto
"tem colaborado para o pleno exito destes feste-

jos. ," .

Cremos ser oportuno comunicar a outrOSSIm,
que na 1a. quinzena de Novembro proximo;, será
feito o sorteio dos talõeS da campanha da telh!l
e possivelmente no mesmo dia a festa da cumeel-

a
'f'

, Amigo jaraguaense, só Deus sab� o sacri l-

eio que se está fazendo para o térmmo do seu

Ginãsio" "

Não ·fique portanto �ndi�erente ao ap.e�o, que
de veZ enquanto I)lê � ,dIrigIdO, p.ara auxllu�r aos
que lutam para beneflCul.r esta cJdade de tao no
fire empreendimehto.

Continua no cartaz
como candidato mais
provave} a successão do

General Dutra, o :n�me' '_.- P I A N O
do Sr. Milton Campos, -:Vende-se um excelen
tudo indicando que Ja1, tê" Pianoj quasi novo,
ta apenas resolver o ca- marca Essenfelder.
80 dó futuro governo ".A tratar com o Sr,
mineiro, para que a<tua- Albertó Maffezzoli.
Ie aceite a sua indica-
ção. OntUpa .... Stil. datarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Escritorio de Contabilidade
DE IRINEU PETERS

Jaraguá do S,ul � Rua Mal. Deodoro, 319 � S. Catarina

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

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

Seção Trabalhista. Oarteiras Profissionais e de
Menores - Acordos e Contratos.

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

Seguros Pessoais etc.

COLONl,SAÇãO

'��������
,�a �e Ferramentas A�ricol�,

tt PED.!�,,!�!GEL iiJARAGUA DO SUL .. STA.OATARINA

Esecuta-se , 'qualquer-=viço de ferramentas

b
agrícolas pera uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices etc.
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AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INfALLIVEIS
Na PrisdO de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

,ESTOMAGO
!l> :INTÉSTINOS
Fastios, Azia, Vomltos,
P es a d e los, I n d ís g e.s t õ e 5,
Coi icas do Fi gado,

Gazes, Di gestões Penosas,
Dôres no Estome so, Mão
Hellte, Retenção de Bilis.
_; -

Vende-se em todl plrte.

Bar e Restaurante E X P R E S S O
de

.

Souza 4 Rossi
Indo a Joinville não se esqueça de visitar o

«Bar e Restllurante Expresso» a Rua 9 de
Março em frente ao Micro Onibus e, proximo

á Rua do PtJncipe.
Lá V. S. encontrará ótimas refeições. quartos
arejados, bebidas, n6cionais \ e estrang-eiras.

Am�iente puramente familiar.

Estado ae Santa ([atarllIDla
Finanças Públicas -1948

.A\rrec21�21çãlO lEsta�1Ulati.
VALORES (CR$)

18.205.47'8,00 A V I' S
1 O14.709.981,40

12.992.491.30 "

::iif:��::gg ß 1 (n � ß 0, Senhores Proprietários de ßrrozeiros
8.758.703,60 Está sendo combatido com pleno6.454.120,10 Munlclplo, em diversas localidades, por5.467.880,20 Serviço de Defesa Sanitarla Vegetal de
5.117:238,70 lls, a broca do arroz (gorgulhos).4.697 026,00 Aviso ª rodoa Q'& proprtereríes que seus erro-4.223.454,�0 zaís estiverem sendo atacados ,por essa praga, se

�·g��:��t�g dirigire,I_!I i!TIediat�mente à P�e�eitura Municipal, onde
3;102001.30 receberão mstruçoes a respeito.

3.084.049,10 Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 14 de
3.034.716.30 Setembro de 1949.
2.993.283.10
2.861.460,00
2.712.363,40
2.101.850,40 ...- 1 •1.911.064,80
1.821.783,10
1.703.427,10
1.667.755,80
1.591.279,10
1 483.109,40
1.4:42.365,60
1.396.761,50
1.366.552,80
1.õ48.298.40
1.320.f)39,90
1.307.615.80
1.305.937.30

, �.238.643,10
1.-161.455.70
1.076.584,10
958.196,30
920.159,80
898.004.10
829.218,80
820.088,50
787.389.10
762.648,40
704.587,00
699.796,49
684.338,50
683.969.70
681.580,60
677.040,70
664.734,80
637.063,10
635343,90
618.707,90
566.629,10
521.928,30
516.695,00
515.5�2,90
508.628,60
492.324,40
461.812,20
456.327,40
432.832,00
427.807,80
423.074.10
414�539.60
406.480,50
400.710,00
397.952,30
387.782,60
387,361,20
386.588,80
372.941,50
õ42.695.40
318.631.30
309.457,90
304.772,60
301.674,30
279.259,90 .. ----••1 -__•
270.280,20
269.214,40
263.098,50
252.541,60
249.718,20

. 243.766.60
233.021,80
228.935,90
227.020,20
224.913.30 �'IIJIIIIIIj�IIIIIIImIWIIIIIII�IIIIIIIlJ4IWIIIIIIIIlIlI221.418,90
220.221 ,09 i�ni!!!!ili:iii!EI!i=l:i!i=ill!!!!!Eil:li!!iiiiniii!ElUiii!El:liii!EI:iE!!!!li::!!!!!!!;IE!!I
219.696,50

... .

.' -

219.186,90 I�F b
.

,
(Sezões, Malárias, m

218.604,50 III ", r"'s . Impaludismo m212.'894,10 c.
.., .., Maleitas, Tremedeira ",.

212.228.00 III - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - ,�I

202.460,601.... 'C I A t'
. . iii199.785;80

'
apsu as n Isesonlcas UI

,187.575.60 .. . .

iii
182.156.70 I Minancora"

.

III
163.391,40 I m
��:5� 11t um p:::u::::: �sab:::t:ri::r:aI::NCORA li
138.734,80 ..-Joinville - 8ta. Oatarina- m115.�36,90 1ElEilI!EIE!I!!iElEIl!i!i!i5';i_�IiII! !�!iiii!iEl!-EEiiiiIlSEJ

COLETORIAS
1 � Joinville
2 - Blumeneu

, "

105 - Pel;lha � 99.008,60
100 -- Tigipió . 98.655,50
107 - Ilhota

. 84.987,10
108 - Pol'tQ BelQ 81.301.70
109 - Oill'UVa 79.078,70

TOTAL�C�R�$�. �1�71�.2�3�2.-4-45�,6-0
I

Florianopolis
3 - Florianopolis Contabilidade

Tesourarta
.f - São Francisco do Sul
5 - Jtajaí
6 - Ioaceba
7 - Rio do Sul
8 - Brusque
9 - Lajes
10 - Concórdia

, 11 - Chapecó
Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôta. 12 - Caçador

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do 13 _ Mafra \Paraná, clima, agues, e estradas boes. Preço Cr$ 14 - Laguna
800.00 por alqueire. Para ares maiores. concede-se 15 - Videira
consíderavel desconto. Vende-se tambem a longo 16 _ Cenolnhas .

praso. Tratar 'com o proprietario sr. Chistiano Iustus 17.- Jaraguá do Sul
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva, 18 _:.. Tubarão
ou com Schwertz na casa do snr. Eríco : BIosfeld, em 19 - Araranguá
Ieragué do SnI. 20 - São Bento do Sul

21":__ Plratube
22 - Creciuma
23 - Curitibanos
24 -- Indaial
25 - Rio' Negrinho
26 _. Caplnzal
27 -- Tangaré
28 - Rio do Testo
29 - Orleães
30- Ttrnbö
31 - Urussanga
32 - Porto União

1

õõ - Estreito
34 - Ibirama
35 - Campos Novos
36 - Imbituba
37 - São Joaquim
38 - Trombudo Central
39 - Esteves Júnior
40 - Itaíópolls
4,1 -' Gasper

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO ��- f���as
OIRURGIA PARTOS. MOLESTIAS DE SENHO�A�, !� = g�r���ggaORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

46 _ Rio das Antas
DOENÇAS DA PÉLE. 47 -, Bom Retiro

-. Eletricidade Médica - 48 - Xanxerê

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio :�.: ��OnJ�;é
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho 51 -- Presidente Getulio

- R A lOS X-. 52 - Tres Barras'
Diretor Médico do Hospital "São José' 53 � Passarinhos

O 54 - Corupá
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER H RA -

55 _ Catanduvas:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.,::::::::::::;::;
:::;::;:;::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::�:::::::::::;:::::;::::: . 56 - Xaxim :,

, 57 - Braço do Norte
58 - Ireptrenga

'

59 - Ibicaré
60 - Lontras
61 - Cepanem
62 - Pirabeiraba
63 - Gustavo Richard
64 - Benedito Novo
65 - Biguaçú
66 - Guararnlrlrn
67 - Pouso Re�ondo
68,:",," Vatões

.

69 - Cerro Negro
70 - Rodeio
71 - Itá
72 - Campo Alegre
73 - Arrozeira
74 - Araquari
75 - Nova Veneza
76..- Iroupeva
n - Jill!fuélruna
78 � Erveíra
79 - Grevarel
80 - Colonia - Vieira
81 - Nova Trento
82 - Imaruí

.

83 - Papanduva
84: - Matos Costa
85 - Dionisio Cerqueira
86 - Massaranduba Central
87 - Meleiro

'

88 - Sombrio
-89 -- Passo do Sertão

: 90 - Água Doce
91 -- Itaió
92 - Apiuna
93 - Içara

, 94 - Anitápolis
i 95 - Grão· Pará
96 - Urllbici

: 97 - Caropaba
98 - Camboriú
99 - LuiZ Alves
100 � Ponte S�rrada

.

101 - Ascurra
102 - Jos� Boiteu,,-
103 - Herciliópolís
104 - Urupem<l

êxito nesre
técnicos do
Florlanopo-

WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal,

� Agradecimento'
1 Com o mais profundo pesar comunlea

mos a todos os nossos amigos e conhecidos,
que' em data de 11 de Setembro. faleceu com
a idade de 7� anos, a nossa querida mãe, BO·

gra e avo,
,

Marta Suzana Weber Horst
agradecemos a todos que nos consolaram nes
te duro golpe, aos que enviaram coroas. flo
res e cartões e ainda aos que acompanharam
a falecida atê a sua ultima morada. Agrade
cemos também ao Dr. Godofredro Luce pelos
esforços clinicos dispendidos e ao Rev. Pastor
W�idner, pelas consoladoras palavras proferi
das em casa e no cemiterio. Será resada, día
25 do corrente, missa em intenção de sua al
ma. as 9 horas. por cujo comparecimento se
manifestam eternamente gratos.

Jaraguá do Sul, 13 de Setembro de 1949
Familia Roberto M. Horst e Margarida

Horst Blank.

t Ti.f�::�::'��::�� ge-
ben wir allen Freunden und Bekannten bekannt,
dass unsere liebe Mutter, Schwieger-und Gross-
Mutter, -

Marta Suzana Weber Horst
am 11 September, im 'Alter von 72 Jahren ab
gerufen wurde.

Wir danken an dieser Stelle allen denen,
die durclí Blumenspenden, und Nachfolge, der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen. Ganz
besonders danken vir Herrn Dr. Godofredo Luce
Iür seine' treuen Dienste als Arzt. Auch Herrn
Pastor Waídner sei herzlich gedankt für seine
trostspendenden Worte, sei es im Hause. so-
wie am Grabe.

,

Der Dankgottesdienst fIndet am 25 díses
Monats statt, wozu wir hiermit fruendlichst
einladen.

Jaraguá do Sul. 13 September 1949

Familie Roberto M. Horst e Margarida
Horst Blank. '

nm���m.mb���m�j��

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Rua Marechal DeodorQ da Fonseca, 343

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Appendiz

-

� t � I T� � � I V II
á estrada Jaraguá - Es-

.

�. querdo, filha de Oscar
. II Hansen e de Mathilde

Hansen.
Para escritório, Irene P. Günther Oficial do

Procura-se Registro Civil do 1° Distrito E para que chegue ao co:
José M. MUller & eia. Lida. da Comarca Jaraguá do Sul. nhecimento de todos,mande 1

Estado de Santa Catarina passar o presente edital que
Brasil. será publicado pela impren-

Faz saber que comparece- sa e em cartório onde será

O D. Pedre lará realisar am lestival hoje ram no cartorio exibindo os afixado durante IS dias. Si

\ documentos exigidos pela lei alguem souber de algum im

afim de se habilitarem para pedimento acuse-o para os

casar-se: fins legais

Edital N. 2.618, de 9-9-49. IRENE PEDORt.I. GIÜNTHERreta

Grande festa esportiva tambem será um bom
será realisada hoje na cotejo, desde cedo oha
visinha localidade de Co- mando a atenção dos

rupä. Quatro são os jo- desportistas daquela lo

gos que serão realisados calidade, onde os tríeo
na praça desportos do lores far-se-ão apresen
D. Pedro I I. O primeiro tar pela primeira vez.

cotejo será disputado Sabemos que o Indepen- Ele, brasileio, solteiro,
entre os aspírantes ,do diente, vinha jogando industrial, 'residente nes

D. Pedro e do Baependi. como invicto, sofrendo te distrito, em Rio Cêr
A segunda peleja reuni- sua primeira derrota fren- ro, filho de Carlos Ris
rä os quadros do Para- tre ao Paraná. Veremos tow e de Rosa Franke
nä e do Independíente. agora si 08 rapazes do Rístow.
As 13,30 jogarão as equi- tricolor terão. melhor Ela, brasileira, solteira,
pes que saírem vencedo- scrte, desta vez enfren- doméstica, residente nes

ras noa primeiros dois tando 08 alvi-negro sem te distrito, em Rio Cer
cotejos.' A partida de Oorupã. Como principal ro, filha de Roberto
honra será realisada en- atração do dia teremos Baumann e de Guilher
tre os homogeneos es- o já clássico, D. Pedro e mina Marquard Bau
quadrões do D. Pedro e Baependi, 'aquele jogo mann.

do Baependi. O jogo en- interessante e sensacional
tre aspirantes do Bae- em todos os tempos. O Edital N. 2.619, de 13-9-49.
pendi -e D. Pedro será D. Pedro naturalmente
realisado na parte matu- està disposto a render Ingo Voig e

tina precisamente as 10 o maximo esforço para Gerta Schubert

horas. Independiente e derrotar os azurras. Lu- Ele, brasileiro, solteiro,
Paraná jogarão as 11,10 tarä o D. Pedro por uma lavrador, domiciliado e
horas. - completa reabilitação, residente neste distrito,
Espera-se que esse querendo desforrar-se do

em Rio da Luz, filho de
festival, patrocinado pejo revez que lhe impos o Willy Voigt e de Emma CDo._4>- _..�"'-l1��

clube de Corupà alcance Baependi no dia 28 de Voigt.
pleno exíto, visto que Agosto, pela contagem Ela, brasileira, solteira,
todos os clubes que dís- de 3 x O. Por 'outro lado lavradora, domiciliada e

putarão aqueles iogos, o Baependi espera repe- :residente neste distrito,
são dos mais categorisa- tir o grande feito, para em Rio da Luz, filha de
dos. Aspirantes do D. mais uma vez representar Germano Schubert e de
Pedro e Baependi espe- o futebol [araguaense em Wanda Schubert.
ram efetuar uma boa suas gloriosas jornadas
exibição, uma vez que As delegações dos dois Edital N. 2.620, de 14-9-49
ambas as equipes acham- clubes de. Jaraguà deve

se em boas formas. In- rão seguir pelo trem da

dependiente e Paraná tabela, ou seja as 8,30.

Faleteu Gonzaga, goleiro
Ido Amerita -ele Volta da cidade de Porto Alegre

Joinville o ciclista E r v i n o I o referido ciclista brilhou,
Schroeder, que represen- uma vez que c_gmpetiu

Perdeu o futebol join-I droga. Gonzaga contava tou a Federação Atletica com valorosos concurren

vilense um dos seu� 24 anos de idade e era Catarinense, J;la grande tes e que possuiam bici
maiores jogadores de fu- bi-campeão j01nvilense e prova internacional, "Vol- eJetas apropriadas para
tebol. Dorival Gonzaga, bi-caJ?1peão estadual pelo ta da cidade de Porto corrida. Diversos corredo

que na nOite de sexra- Amenca F. C. Alegre", conqUIstou o 210. res de alto valor se flze-

feira ultima, cerca das 21 Enlutou-se assim o des- lugar. O ciclista catrinen- ram representar assim co- - Al - .... -- _

II
horas, ingeriu forte dose porto de Joinville e cata- se foi elogiado pela im- -mo da Argentina e Uru· rW!CCl""'AC!L"ÇP"'CPAUOCOVUSC7I,de formeciçla, depois de rinense com a perda de prensa gaucha, quando guai, e mesmo de Porto

• levado para o Hospital, um dos valorosos despor- os cronilStas acharam que Alegre.
veio a lal.cer, não resis- tis!as, o já alamado, ar- I R G Otindo

C:�;::Da:q:::::o:: ;:t:�:ro. -O-···n-·
....

·-d-··é.....,.
..

··-·�-;-·;;.-
..··.......

p;i��i·�ii;··bi�ãt; . �
No 'Rio de Janeiro o presidente da Fede- Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em �ãij D� m�l�or�� � mai� �aratnQ

ração Internacional de Futebol
r

geral, pelos menores preços da praça, s6 na UO

Dia,12 de Setembro dial de futebol no Brasil· Casa .RleO ••'••1 PRODUTOS DA:

chegou ao Rio, o sr. Ju- e que será realisado ein Tr t4l t
o J1l r � Al

les Rim2t, presidente da 1950. Numerosos despor- Jaraguá do. Sul -X- Santa Catarina ltIDlWllliS rna We \LaltCaWOS-

!�!:!�� �::1�� i{ª{;:if�t:�;�:�� iili;C·::o��:�r�:·r�:8·�I�o�:d:o':�;p·:·::·o;::�v�o:,l:.i:..··.".!iu�;:·i�s··�.:����� I'kA��!�,.��?\§iat�;�a'
relacionados com a dis- verificou pouco depois
puta do campeonato mun- das 11 horas. II Bua MI. Deodoro N. 136 ii

na Gasa Real. iZÚ_T.ea'a' si' t#a'_

Dr. Wal�emiro Mazurec�8n ii T��ieA��A- �c;o��{9 ii
I/!!.A.A 81SA'81 !I

Santa Catarina ii

� � ii ASSINATURA !NUAL
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA li Cr$' 35,00

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças ii
- Partos Diathermia Ondas curia!; e Ultra-curtas li

G Eii ERENT

Indutotermia - Bisturi-eletnco - Electro-cauterização II Paulino Pedrl

_____•.•R.ai.o.s.I.t:1.fr.a-.v.er.m.e.lh.o.s._e.a.J..ul.·S•.
o

_. \\:::���::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::?:

D [oRl!io do PODO DOI fiPorll!l
Direção: de EGON EHMKE

.

CICLISMO

Alex Ríedel e
Herta Maria, Augusta

Piske

PROVA 7 DE SETEMBRO

Dia 7 de Setembro
reallsou- se a prova ciclis
fica, que levou o nome
do Dia da Patria. Foi
sem duvida f!lguma, uma

louvavel iniciativa da Rá
dio Jaraguá, quando a

Prefeitura Munlclpal foi
patrocinadora dequelarea,
Iisação.
Enorme era a esperetl

va reinante em torno da
referida prova clcllstlca,
que alcançou grande bri
lho e exito. Grande tarn
bem foi a massa popular
que assistiu aquela com

petição esportiva. Maior
ainda, foi o entusiasmo
que despertou entre . os

desportlstes de nossa ci
dade. A prova revísnu-se
de sucesso, vlsto que

.

a

mesma foi disputadissima,
principalmente quando os

concurrentes completavam
as primeiras voltas, Hei
tor Pereira e Alvino Bar
tel. disputavam a mais
renhida luta e, justamente
no trajeto da rua Marechal
Deodoro, o numero 9 bri
lhou, as vezes conseguin
do passar por Heitor Pe
reira, porem isso apenas
durante alguns segundos,
uma vez que Heitor Pe
reira pode ser classifica- Heitor Pereira B· Alcy
do como lider, pois desde So a re s B - E d g a r

a primeira até a decima ôchmldr A - Antonio Viel
volta vinha tomando a ra B • Felipe Ramthum B
frente dos demals éornpe- Elpidio Martins B - Alvim _

tidores. Aliás, foi um Neitzke A - Rolando Dorn-
-

Ele, brasileiro, solteiro,
grande feito do numero 1, buch A - Alvino Bartel A Imprensa-Radio versas Bancados não lavrado:r, domiciliado e

que com sua vontade e ReÍl�oldo S. Assunção B- residente neste distrito,
espirito .de combatividade Otavio Cardoso A - Willy loi realisado em Garíbaldí, filho

-

de
brilhou. Alvino Bartel que Rosenberg B - Luiz Oar- - Frieda Ríedel.
representou o Acarai, foi los de Souza A - Jorge Como foi divulgado march da amisade ficou Ela, brasileira, solteira,
152m duvida alguma um Wist B - Frederico Müiler pelo radio, assim como transferida para sinedia doméstica, domiciliada e

serio adversario de Heitor B - Walter Ianssen B - anunciado pelo jornal, o sendo que os mentores residente neste distrito,
Pereira, já que seguiu-o João Srelerleln A - Walde- cotejo futebolístico que dos dois gremios estão em Garibaldi, filha de.
até a setlma volta em se- mar Schrnltt A - Walde- deveria ser fravado entre dispostos -ii reallsar este Germana Píske e de
gundo lugar, para na oi- mar Maba A· Olegarlo as equipes do Imprensa- choque num doe primei- Ignez Lewin Píske.
tava chegar em terceiro .e Stíngen A • EduardoMans Radio e Bancarios, não ros domingos do mes de

depois abandonar a pro- A - Egon Silva B - Olavo foi levado a efeito, d�vi- Outubro. Aguardemos Edital N. 2.621, de 14-9-49.
va.

\ Sohn B - Levinos Krause do ao mau tempo reinan- pois.
Em segundo lugar che- A - Vitor Hansen A - Mau- te em nossa cidade. ,O ..

gou Antonio Vieira do ricio Koehler B

Baependi que empolgou
devido a sua grande cal
ma e resistencia. Em ter
ceiro lugar Rolando Dorn
buch do Acarat e em

quarto Eduardo Mans
tambem do Acarai. Ao
completarem a primeira
volta a colocação foi a se

guinte, isto até o terceiro
colocado. Heitor Pereira,
Rolando Dornbuch e AI
vino Bartel, Da segunda
até a sétima volta não
houve alteração e a colo
cação foi. esta. Em pri
meiro Heltor Pereira. Em
segundo, Alvino Bartel e

terceiro Antonio Vieira.
Na oitava volra Heitor
Pereira ainda em primeiro
lugar. Antonio Vieira em

segundo e Alvino Bartel
em terceiro. A nona e

declma volta nos ofereceu
a mesma colocação ou

seja Heitor Pereira, Anto
nio Vieira e Rolando
Dornbuch. Venceu assim
a prova clclístlca 7 de
Setembro o valoroso des
portista Heitor Pereira do
C. A. ßaependl.
Pela ordem nurneríca,

foram os seguintes os

concurrentes.

Roberto Ristow e

Elsa Baumann

Curt Ewers e

Hilda Hansen

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filho de
Gottlieb Ewers e de Sel
ma Ewers.
Ela; brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

r�sidente neste distrito,

NUNCR EXISTIU IGUAL

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO

··SILVEIRA"

IIIpregadl ÇOJB IIÜI UI:

Tosses
R.slri.dOl

Bronquites
Etcrofulos.
··Co....lescenç.s

VINHO CREOSOTADO

t ..� .. 8AÚ...

PROIBIÇAo
Proibo terminantemente
a entrada de qualquer,
pessôa, em meu terreno,
sem minha licença.
Ilha da Figueira, 17/8/49.

Emilio Gaedke

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando Ra

FARMÁCIA -NOVA
,

de ROBEB'IO M. HOBST

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

gos á preços vantajosos.

Rua Mai. Deodoro, 30 • Jaragua
��

rNs'ONIA·
GtJ

ataques, palpitações�depres.
.00 moral, agitaçOo, angiis
tla. ,Maraval acalma a irrita

çOc{, elimina o desassossêgo e
as crises nervosas e dolorosas.

MARAVAL
Calmanle dos nervos

precisa-se
De uma moça, com

bastante pratiça como Bal
conista.
Poderá co-habitar com

a familia de um dos Dire
tores.
Derijam-se á Manoel F.

da Costa S. A. em Itapo·
cusinho.

PARA fERIDAS,
E C Z E M A ,5,
INfLAMACÖES,
C O C E I R A S,
fRiEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

I
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....-�-----t'-__,,�-"�......I_ei 'lI n10 fal - n rambem o yereadol'
João Ludo da Costa. Em seguida, pediu a pelevra
o vereador Arquimedes Dantas, que solicitou, fosse

Ata da reunião Ordinária de consignado .ern ata, que a Camara Munlclpal., em

,
Loja e

EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a: sessão de-hoje prestou a devida homenagem ao gran-

a Aven. GetaU? Vargas, 79 RuaDomlngos dLlfovas/n
22 de Agosto de 1949 de Duque de Caxias, cuja data denascímento trens-

J A R A G U Á DO' SUL -X- S A I T A C A T A R I I A Aos vinte e dois dlas do mes de Agosto do ano correu dia 25 ultimo; tendo o vereador João Luclo

de mil novecenros e quarenta e nove pelas quinze e da Costa se soltdartsado em nome da U.D.N., logo

I Fabrica e Beneficiamento de Moveis meia horas, ne sala do Forum no edifício da Pre- apos, solicitou a palavra o vereador Willy G. Gess

feitura Municipal de Iaragué d� Sul reuniram-se os ner, o qual em nome do P.R.P. rambem se solldart-

Espelhos � Vidros para Janelas e Outros Fin�. Ivereadores: Arquimedes Dantas, Aug.usto ôerrí, Luiz sou com o p,:dido acim�. Nada mais havend? o tra-

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans, I

Maes, Max Thieme [nr., WiHy o. Gessner, Albrecht tar o S!. Presldente� desl�nou a Or�em do Ola! pera

Colchões e �strados para Camas, Etc. Gumz, Frederico Curl Alberto Vesel e João lúcio da a
_

sessao d� amll!lha e que constara de: 2°. dlsc�s-
�osta. Na Ausencia do sr. Presidente foi a preslden- sao do proleto-Iel _que p�orrog� o pa�ament? 'do II_!1-

Executa-se serviços de estofamentos em: '

I
era da Mesa substírulda pelo vereador Frededico C. posto de exploração agricole índusrnet; 1. díscussão

f!í� trolíos, onlbus, auromovels etc. A. Vesel, vice-presidente. Sendo declarada aberta a dos seguintes projeto-lei; que altera o imposto de

lii!:t:!��'\CPY.mZ�77??" sessão, depois de constatada a presença do número Ii�enç� s?bre veículos; que alt�ra a taxa.de llumina-

w.)��� legal. Em face da eusencíe do sr. 20. Secretário foi çao pública; que altera o padrão de vencimentos dos

este aubstítuído pelo vereador Max Thlerne lnr,' sen- funcionários municipais; que altera .os emolumentos

do'!ida a _ata d� sessão anterior, a quel submetida, �e. requerimentos emc�m.inhado� � Pr�feitura; que so
a dlseussêo, fOI aprovado pelo que foi assinada pe- Ilcíte a dbe�t�ra de credl�o� adicionais, suplem�n!a
Ia Mesa. logo epés, pessou-se ao expedlente que, res e .e�peclals e que solIcJt� abertura de um credlt�
�?nst�u de: parecer relativo li redação final do pro- especial de Cr$ 38.305,60. Fmdo_ o que o sr, Presl

léro-leí que regula a abertura e fechamento do co- dente, declarou encerrada a seesao.

mércio aos sebedoe, na vila de Corupã: parecer da: (ess) luiz de Souza, Otaviano Tissi, Max Thle-

Comissão de Finanças, rererenre 'ao prójéto-Iei que me Junior�

altera o padráo de vencimento dos funclonartos mu

nicipais; Of. 204/49 recebido do sr. Prefeito; Oficios
208.149 e 209/49 recebidos do sr, Prefeito; Of. 214/49
anéxando o balancete do mes de Julho p. p. recebido
do sr. ::>refeito; Um Oficio recebido da Diretoria do

GrupoBeoolar "Abdon Batista" e um requetímenro
_do vereador' João Ludo da Costa; ,

,

Em seguida, foi pelo er. Presidente cedida a

palavra a qu�m dela quizesse fazer uso, solicitou e

obtevea o- vereador Arquimedes Dantas, o qual pediu
da Casa, que depois de consultado o plenarlo, fos
se conslgnado em ata e telegrafado d Associação
dos Ex-combatentes, desta cidade, se congratulando
pela passagem, hoje, do sérlmo aniversário da entra

da do Brasil, na última guerra, o que fdi por todos

aceito, tendo o vereador João Lúcio da Costa, pedl
do a palavra, pare, em nome da U. D. N. se solida-

�'3)o"""'_"'.(W;,j�......._"�i)..,,.__"��"4)�-.4�_"""''f\:"''J

risar com li indicação acima. Nada mats havendo a

tratar, passou-se a Ordem do Dia Que constou de:
discussão do parecer da Comissão legislação e

Justiça, .relarívo ao requerimento do sr. Helmuth Has

se, o qual foi aprovado por todos; discussão do pa
recer da Comissão de Finanças, relativo aos, balan
cetes dos meses de Março e Abril o qual foi apro-
vado por unanimidade e sendo tambem aprovado o

parecer da Comissão de Finanças, referentes ao ba
lancetes de Maio e Junho. .Nada mals havendo a

tratar o sr. Presidente, designou o dia 29 do corrente

para a próxima reunião e a Ordem do Dia constará
do seguinte: discussão do reQuerimento do sr. Hel
muth Hasse; 10. discussão dos projétos-Iei; que alte
ra o imposto de licença sobre veículos; que altera a

taxa de iluminação pública; que altera o padrão de
vencimentos dos funcionarios municipais; que altera

os emolumentos de requerimentos, encaminhados a

Prefeitura; e que solicita a aberturade créditos adi

cionais, suplementares e especiaia. Findo o que o

sr. Presidente, deClarou encerrada a sessão, na qual
faltaram os vereadores; Luiz de Souza, Otaviano
Tissi e Carlos Rutzen.

.

\
(ass) luiz de Souza, João Lúcio dô Costa e

Otaviano Tissi. '.

CASA DAS TINTAS

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A '

I

LOMBRIGUE1RA MINANCOßA,
"Yermi�ugo suave e de pronto

efeito DIspensa purgante e dieta!
SERVE PARA QU�LQUER IDADE, CONFOR-

.

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Pr�teJa a s.aúde de seus filhos e a sua própria!
EVItará muitas doenças e poupará dinheiro em I

\ .remedios ' .

Compre h.oje mesmo' uma i.OMBB1GUEIRA
MllAletRA para o seu tilhinho.

e um produto dös Laboratorios Minancora
- JOINVILLE -

A MAIS ANTIGA CA$_A DE JOINVILLE, COM A SUA fllLIAL
EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

_

,FLORINO PEIXOTO, 504-68 '

.

(SOBRAD00HO·WAGNER)

OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas MO-/v:is, M�quinas, Cami�hões, .Automoveis etc.
Tlntas a.Oleo, e em Po, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anellna
para tingir Tecidos de Sedas lã e Algodão) Ce-

ra e OIeo pera Soalho, Massa para Janela. _

MATRIZ:, Rua do Príncipe. 848 - Joinville,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALlYlA AS CÓUC�S UTfRINAS

:::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::AVÓ! MÃE! FilHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEOATINA

ImDfeca••e com wantapm para
tombGter •• 'rr••ul.ridadas das

fur,fCea perl6dica. du s.nhoras

É Calmante • l.culador deslas
fl:ll1,,6..

fLUXO-SEDATINA '"

pOla .ua eomprov�de. .flcácia'
multo r.oeltada. Deve ••f U!lU.

com oonflQnc;a

FLUXO..SEDATINA

. -

II Dp. Renato 'W'altep II
ii M É O I c· O i!
� H
II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA H
II om cursos de Aaperfelçoamento no II

ii! Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
•

I.

ii
Doenças de S�nhoras - Partos - Clinica ii

.

G I
I'

i - era de Adultos e Crianças. ii

ii onsuIt6rio e

Residenci.a:
- ao lado da Prefeitura Munici

pal'lii'1
TELEFONE N. 3 :

II
·

Jaragoá do Snl - Sta. Vatarina I

4

- frlQUeZB llervosa e fsuotameoto frsieB -

'(ASTISIA 10 HOItEM E IA lfOLHER)
A quem solicitar, será enviado pelo correio a

,

ínreressanre obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISI! SEXUAL» - Tratamento Clinico 8 Diétlco.

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas

dtrlgíndo-se a F. S. NEVES.
_

Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro � Brasil

(f::::::::::�:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::
....::::::::::::::::::::�

!! AUTO JARAGUA S. A. n
ii Industria e Comércio

- H
i!

ii

II OFICINA Serviço "FORD" II
ii MECANICA AUTORIZADO II

ii _: Rua Marechal Deedoro - J A R A G U A - DO SUL - ii
:: I II

II Posto de Gasolina - Depósito de lubrificantes li
ii - lavagem - ,lubrificação - Carga de Acumu- ii

II ladores e Consêrto de Pneus.
.' ii

II Esta oficina está instalada em condições. li
ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou li

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

li Todos os serviços são executados com ii
ii esmero, por competentes profissionais e a pre- ii
.. ços razoáveis.-Também dispõe de sólda elé- ..

II trica e oxigênio. 11
ii

,:t

...."::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:
:::::::::::::::::::::::::::!l

,.
, I

Dr. A .....Inio Tavares

eliojel �e OI�OI, Ouvidos, nariz, fiarUDot
'

Professor'�otedratico de Biologia do lastiuto de Educação de flol'ian6110lis
Ex-Chefe 1I0s serviços cllnlcos e' clturglcos do especialidade no

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

ex-Interno por, concurso, do Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

I.
Formado pela Faculdade de Medicina da

, Universidade do Rio de Janeiro

B� U ME NAU STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema

nais, até o máximo de Cr$ 6.000,00.
ABRA UMA COBTA 10 "LN" O" E PAGUE COM CHEQUE

�

I DmIlDIICI.S III:

I Araranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador_
Canoinhas

.

Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos

I
Chapeco

.

Florianopolis
Gaspar

.
Ibírama

1
Indaíal
Ituporanga
jaraguá do Sul
joaçaba

I
joinviIIe
Laguna
Lages
Mafra
Orleans'

I'
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro

.

Rio Negrinho
Rio do Sul

I
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas

I
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

I

,
I·

.

.

Fundado e 23 de fevereiro de 19�5

CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

I'RBSBRVAS CR$ 22.343.244, 40

AGENCIA,: J�raguá do Sul
Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ßI

End. Telegraflee ·&lINCO'· � �
:\, Caixa Postal, 65 -Telefone, ,73 IFaz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran-

ças, descontos, emprestimos, tinanciamentos mediante cau- ,

,

ção de titulos comerciais, passes, etc.,.
. �

Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS: rà
A Oisposição, - SEM LIMITE, com retiradas Ilivres, juros

. 2°10 ala .

« - LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,
)

juros, 3°io ala. [4« - LIMITADA PA�A PARTICULARES,
até limite de

c,
r$ 100.000,00"

Ijuros I 4% a/a. _1 ..

« - LIMITADA ESP,ECIAL, até
r+:__-.:... --.

e-s 50,000,00, juros 5% ala .

dNOTA: na m?dalidade "Li.mitada Especial" HEMObll IDAS
as retíredas de mais de Cr$ M

1?000,00, só. podem .ser feitas. me- E VARIZES
diante um aVISO previo de 10 dies.

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 ano -« « « 6% aja.
Depositos Populares, juros 5% ala.

I

I

.r.o';?II('d··c.;o\'l'lÚ'R.
POR iXCEâN"c'IA

A SíFILIS
É UMA OOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA_
MILIA E PASIA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA_
MENTO D�SSE GRANDE FLAGELO

� USE O

CONHECIDO HÁ 7J ANOS
VENDE-SE EM 1'6oA PARTL

A SIFll..IS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAl;. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESC�ÓFULA's
ESPINHAS
FIsTULA.
úooL,cERAa
E c Z EM A.S
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

..EliXIR DE NOGUEIRA"

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDEBTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Declaração

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO xxx JARAGUA DO SUL - Domingo, 18 de Setembro de 1949 SANTA CATARINA

[dilill d� [ililClio �. E;critório �Uríiä:: Comerc;al' .�.

O Doutor João Marcondes de Matos, Juiz de Di- Advocâeia - Cohran�as - Loteamentos - Representa�ões
retro da Comarca (je Iaragué do Sul, Bstado de V d d

. . .

Santa Catarina, Braeíl, ne Forma da Lei, Etc.

�
en as �: Fazendas - Pínhels - Serrarias

FAZ SABER aos que o presente edital com o
Grama - Agro-Pastoril - Marca: 54

�prazo de trinta (30) dlas virem, ou dele conhecimen-
.

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

ro tiverem, que por perre de WLADIS.LAU GJ�.zDA Telegramas: EUBR ANC

e sua mulher. SOFIA GAZDA, por ínterrnedlo de Telefone: _ 54 _ Caixa Postal 54

seu bastante procurador. o advogado doutor LUIz de

�
L A G B 't;:. 05

.'
'

�Souza, me foi dirigida a petição do teôr seguint:-
.." - anta Catarm? - B R A 05 I L

PBTIÇÃO INICIAL:- Wladislau .Gazde, e sua mu- 'Diretor:
'

Iher Sofia Gezda, brasileiros, lavradores, residentes Dez"
.

em Massarenduba, nesta Comece, por seu procura- I': L.I/s/or/o àe Camargo Branco
dor bastante ínfrasetnedo, veem, respeitosamente, ex- �

Advogado �por e requerer, afinal, a V. Excíe, o seguinte> 1°.)

Com a idade de 12 Uma casa de material Que ne madrugada de 30 pare 31 de, Julho do cor- Aceitamos representar nesta e necessitamos de

anos, faleceu nesta cída. nova, contendo 7 como rente ano os ôpltes. foram agredidos a faca e pau, ,representantes em outras praças

de, no dia 11 de Setem- dhOS,. agua encanada, ba- por Carmelo Bogo que ocupa o cargo de Juiz de.. • c:II'''''C==::iii

bro, as 1;30 horas, a viu-
n erro, chuveiro etc. in- Paz de Masearenduba e o qual, nessa empreza cri-

,.

va sra. Marta Suzana
clusive 1 vaca leiteira, mínosa, teve o auxilio e a cumplicidade de um seu

Weber Horst, que era
e 2 porcos. empregado de nome Pedro"Eduardo: 20)- Que essa

natural da Alemanha. A Preço favoravel agressão teve lugar no mencionado Messerandabe,

extinta deixou os seguin- Informações nesta ge- nas imediações da resldencla de Alberto Baer, e de-

tes filhos, Roberto Mau-
rencia com o Snr. Pau- Ia resultou a hospíraltzeção, ne mesma data do ata

ricio Horst, casado com
lino Pedri ou a rua; Rio que, de Wladíslau Gazda e sua esposa Sofia Gazda,

a sra. Onelia Debes Branco N. 127. arnbos gravemente feridos pelas pauladas e facadas

Horst, residente nesta
recebidas de seus agressores dos quaes só Carmelo

cidade. Margarida Horst Bogo - alem das facadas que tomou Sofia - teve

Blank viuva de Hans FARMA elA ocasião de desferir treis em Wladislau; 3°.)_ Que a

Blank e residente no
inclusa certidão extraída de fls. seis (6) 'do inqueri-

Rio de Janeiro. Vende-se uma, bem to policial, em que é acusado Carmelo Bogo, pas-

As familias enlutadas instalada, num otimo sada aos 18 de Agosto de 1949, pelo snr. Escrivão

(Correio do Povo", apre- ponto. Gerherd Meyer, consta a inteira confissão do crime

, 'senta os seus mais sen- Qcasião bôa para prä- monstruoso cometido por Carmelo Bogo acumplicia-

tidos pesames. tico, não, necessita de do por seu empregado Pedro Eduardo; 40.) Que é

diplomado. voz corrente que ambo� os assaltantes, apavorados

Informações nesta ge- com o casrlgo que os espera - pois ainda hoje suas

No c�rtório do Regis- rencia. duas vitimas acham-se hospltellzadas em estado (

tro Civil de Jaraguâ do .______

muito dalicado - estão tratando de transferir, alienar

Sul, foram inscritos os
ou onerar seus bens por qualquer forma afim de fu-

seguintes óbitos. P"b"
- girem da prisão que os espera bem como da inde-

Otavio Pedri com "a rOI Iça0 nização dos danos resultantes do crime; 5°) Que,

Idade de 22a' d 'por isso, e pare ressai,ve e conservação dos seus

'. nos, casa o Proibo terminantemen- d
e. resídente el!! Itapocu- to a entrada ....d pessoas

íreítos e pare prevenir centra quaisquer alienações

sínho, sendo fIlho. de Ma-I em meu terreno, sem mi-
ou onerações que venham a ser feitas em prejuízo

I A P d
da ínregral.repereção dos danos causadoe aos ôplres.

noe. e
•

na e n, nha licença, afim de es- d
. t

.

Ricardo Kuehne com a tragar as plantações.
esejarn estes protes ar contra quaesquer vendas onus e

Idade de 78 anos, casado
o�tros atos que venham a gravar os bens, de' qualquer espe-

e residente em Garíbal- Estrada Itapocú, 27-8.49 C18, de Carmelo Bogo e Pedro Eduardo, alem dos

�i, Emilio Barg' com a WALTER BARTEL
direitos que assistirem aos ofendidos, ficando as

Idade de 79 anos, sendo
mesmas transações nulas de plano direito e consti-

viuva natural de Blume-
---------- tuidos em má fé todos os que adquirirem rees bens,

nau e que residia em EngenhO RAU além do mencionado Iimlte. Assim, na forma do er-

Jaraguâ no lugar deno- & tlgo 720 e seguintes do CPCC. A. esta com o man-

minado Rio da Luz. Ana oferece
dato incluso, requerem que sejam do mesmo notifi-

Jesuíno com a idade de Batata para semente
cados por mandado os referidos Carmelo 'ßogo e

62 .a,:1OS, sendo viuva re- (Pflanzkatoffeln).
Pedro Eduardo, residentes em Massaranduba nesta

sídeàte a Estrada Morro Procure estas sementes Comarca; publicados editaes pera conhecimento de

da Boa �&ta. hoje mesmo.
terceiros lnreressados incertos e não sabidos, bem
como sejam cientificados os SIlS. tabeliães da séde
da Comarca, pera que não registrem no Livro de

Transcrição de imóveis qualquer venda de terras ou

quaisquer direitos reais de garantia que por ventura

haja sido efetuada a partir desta data pelos protes- .,-====-I.II::===-.o ••==••_==:::III*C==••

tados, Requerem mals que preenchidas as demals

� .�Ba. Região . Rio Grande do Sul e Sta. Catarina formalidades legaes, sejam-lhes entrégues os euros MUD A 5

E ,D I T A L
independentemente de translado. Nestes termos, com
os documentos inclusos: um translado- de uma pro- FRU T I F E R A S E O R N A II E N T A I S

Pelo presente Edital, tórno público que o sr. c�ração extraida ,d.a fls. 2, do L. n. 1, de procura-

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- �CONDEMIR DA GOSTA, requereu a êste Conse- çao, �o serv�n!uarlo �erhard Meyer, tl� Ma�saran-
lho Regional de Engenharia e Arquitetura uma �u�a, l'r certldao extrOlda de fls. 6, do mquérlto po. ras, Jaboticabei�as, etc. - Roseiras, Dahlias,

licença a titulo precá.rio, para o

,exercicio profis- hCla� em q�e é a�u�ado Ca�mélo Bog� passada pe-

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

sional de AGRIMENSOR no Municipio de Jaraguá
lo �ltO. ��ryentuarlo, um talao de pag�mento da ta- Pe\,am Catalogo Ilustrado �do Sul, Estado de Santa Catarina, de acôrdo com
xa )Udl�larla" passado pela Coleto�la Bstadual d�

o § Unico do -Art. 5. do Decreto N. 23.569, de 11 Jaragua do Sul, sob n. 335. B. Deferimento. Jaragua LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

de Dezembro de 1933.
do Sul, 26 de agosto. de 1949..

- pp. (a) L!liz �e •• • iii

Ficam, pois, convidados os profissionais in- Souza - (coladas trels estampilhas estaduaiS n,?
teressados,i ja registrados neste CREA., a se pro-

valor de .cr� .3,00 sendo uma !a�a .d� .

saude, devl- do pelo Jornal local "Correio do Povo". - Dado e

nunciarem a respeito, para o que lhes é faculta-
damente In�tlhsada�) .- A petlçao inicial levou. do passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos cinco

do o prazo de trinta dias a contar da data da MM. Dr. JUIZ. de Direito ,da ,9omarca ,0 segumte dias do mez de Setembro do ano de mil novecentos

publicação do presente Edjtal.
DBSPACHO. - A. á conclusao. Jaragua, 29-g-49.- e quarenta e nove.- Bu, Ney Franco, escrivão, o

, ,(a) Marcondes. - Conclusos os autos foi exarado subscrevi.- (a) João Marcondes de Mattos. - Juiz

Porto Alegre, 13 de Agosto de 194:9. o seguinte DESPACHO: _ Defiro o pedido inicial. de Direito da Comaca. - Bstá conforme o original,

As) _ W A L T E R B O E H L Jaraguá, 3-9-49. - (a) Marcondes. - B para que do que dou fé.-

'/ P
-

d t chegue a noticia a publico, e para conhecimento Je JaraO'uá do Sul, 5 de Setembro' de 1949.-
r e S I e n e t" t d'

-

b·d
o

_ . .

ercelros 10 eressa os Incertos e nao sa lOS, se pas-

PrefeItura MUnICipal de Jaraguâ do Sul, 13 sou o presente edital que será afixado no lugar de

de Setembro de 1949. costume, ás portas do Bdificio do Farum, e publ;ca-

rr":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1l
ii MADEIRAS ii

i:. �ll
Caixêta - Pitiá li

Manjat . Matjambú II
Peróba ', Quacá II

u Canela - Cedro ;;
:: ii

!! Compramos em tóros :.1!..
i! Madeiras Janssen S. A. ii
ii li

\:"::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:

Falecimentos ERNESTO FRIEDRICH

Festejou sexta - feira
ultima mais uma data
natalicia o Snr. Ernesto
Friedrich, residente em

Campo Alegre, o qual é
pessoa muito relaciona
da naquela localidade.
"Correio do Povo" de
seja-lhe ainda muitos
anos de vida com saúde
e felicidades.

Vva. Mariela Nenri lecila
Com a idade de 70' a

nos faleceu na Estrada
Pedras Brancas, a exma.

sra. Marieta Negri Teci
la, viuva do sr. Albino
Tacila. A' extinta deixou
oito filhos, e sessenta e

quatro netos e dois bis-
netos.

'

As enlutadas familias
"Correio do Povo" apre
senta seus pesames.

Vende-se
-x-

-x-

Consellio Regional de Engenharia e

Arquitetura

NO.l.559

çtl\MEN,TO
�tnEIROS

o §a1hlãl.o (Marca Registrada)

Virgem Esp�cialidad�
da CHAo WEIlEt HNII)l{J§1[IHAI = jOIlIDlvlllle

O Bscrivão
NEY FRANCO

I

"

: -r
-

S
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