
ANO XXX - JARAGUA DO SUL Domingo, 30 Outubro de 1949 Sta. Catarina N.1.565

Prefeitura de

Guaramirim
Visitando Florianópolis,

o sr. Emilio Mahnke, Pre
feito de Guaramirim, fez
breves - declarações a im

prensa daquela capital.
Afirmou, s. s., que aquele

municipio vai adquirir uma
motoniveladora pera a con

servação e reconstrução
G' :�,.............. das estradas e que dentro

�

t�. O ce����Ó;i�"d�"�;�·�;:::;;· Justo Orgulho da U D N �r :re;r��nha, campeia por

�������ed�áp����i�raf Cr�l�

I
� Por isso, mais ainda, a da cidade.

� de RUY B A R B O S A A
_

União, Democreríce de trabalho e de progres- UDN deve orgulhar-se dos Se não fitar só na pro-
l Nacíonal pode orgulhar-se so. seus homens públicos, messa, damos já os nossos

: Por EGON EHMKE dos homens que elegeu -x- pois eles estão cumprindo parabens ao novo adminis-
: Dia 5 d N pare os diversos cargos, Aqui mesmo, em Santa rigorosamente o que pro- trador de Guaramirim e

: .

e .ovembro de 1949, maís uma· quer do execurlvo, ou do Catarina, o nome de meteram: um governo em tambem ao seu laborioso
� vez o pais mte�ro, comemorará com festejos legislative. João Colin, em [oinvile, benefiCio do povo e não

: �á.::t�ad� n�sCIment.o de Ruy Barbosa. No Es- ôe deitarmos a vista ao já passou as raias do es" de mera politicagem.
povo.

: .
ahía, no día 5 de Novembro de 1849, panorarna nacional ve- tado pera tornar-se conhe- •

· naSCIa uma das mai .

t 1·
., .

- ......' -....;",----------------

: da Ar é
.

s pujan es men�a Idad.es mos que são nos estados' cido no pais. pela sua)
.

� Ra m nca daqueles tempos. Des�� a íníancía, sob o controle governa- dinamica admlnlstraçäo. f � 'R ß O ß C O R U·P D
-

� ß O 8 f n 10 O O � U l
: di��rr�veIOU um talento de elocueäo extrao�- mental u�enista, onde mai.s Frederico. Guilherme U

.

ß U· U
:
d

' sendo tambem um modelo de tenací- se- progride gosa de. 11- Busch depois de resrau-
• ade Ee .métodos �o estu�o: .. .

berdade e �btem. justiça. rar �S' finanças dé Blume- Escrevem-nos de Co-

. ntrou na vida polítlca. FOI [ornalísta, Praticando a democra- nau entrou' numa fase de rupá: Quando de sua via.

��bliClsta, orador, [ueíaconsulto, senador e cia em toda, a sua pleni-' fra�co progresso; devendo gern a esre distrito, o sr.

.
putado. Trabalhou, lDtensame�te pela �man- tude, ,os governos daque- apresentar a sua comuna, Jose Boabaid, governador

Clpaçã� dos escravos e pela ímplantação da les esradós, não dlsrln- por ocasião do centésimo em exerclcio, afirmou, pela
repu�lIca. De modo. superior representou o guem municipios pela cor aniversario de sua funda- palavra do seu ilustre au

!3rasIl n� Con.ferencu� de H!!ya em 1907. C0!D' politica predominante, mas ção como uma das mais xiliar dr. Armando ôtrno
Igual brllhantísmo, fOI .car;'didato á Presidenc�a sim pelo seu conjunto <Je progreseísree do sul do ae. Pereira, de que iria
da Republíca no quatr.Iemo de 1911-1914, VIU comunhão de uma gran- Brasil. mandar proceder aos esru
Ruy,. o seu no�� brilhantemente sufragado de familia, todos com Em Araranguá, o sr. dos da tão almejada estra

p�los seus patrtcíos. Uma nova Convenção Na- iguais direitos e fazendo Afonso Ghizo transformou da Corupé-São Bento. do
cíonal pr�clamou:o noyamente como c.an?ida- lús á iguais beneficios na o aspecto da cidade e Sul.
to à cadeíra presIde�CIal para o qustríento �e. distribuição das rendas cortou o municipio de es É verdade que s. excia.

1915-1.918: Em 1916 alD�a representou o Brasil, � públicas em apl-icação de tradas, não lhe ficando éondlcíonou esses estudos
no prImeIro. centenário !la procla�ação da: obras produtivas e de in- i1traz o sr. José Kurz em «as possibilidades» do es

Independeneía da �ep�bhca. ArgentlD�, pelo: teresse da coletividade. Caçador, que empolgou a tado. Estamos a dizer que.

Congres�o das Províuoías Unídas do RIO Pra- � Daí, não registarem os popuIÇlção pelo seu tra- esses estudos não custam

ta, na cIdad.e de Tueuman. .. . : jornais quàísquer atos de balho proficuo. Já tanto assim, já que o

Como lOrn!!li�ta, f�ndou e redigiu, .8;�ém i perseguição de adversá- E a -esra colmeia ude-

�e outros, os" dIárIOS O Jor��l _do. Brasil .e i rtoapollttcos ou 'queixas nista de trabalho, Cam-
.

.

� ��pr�nsa , e em 18�.9, .. o.
DIárIO de Nob- i de tratamento de,sigua.l-aos boriú, com a sua erreca- T·udo em noucas palavras,eras .cujos monumentals artígos �nto concor·: rnuníclpios nos' Estados dação, tlimitada em se de- . "

rera,:". para o advento d� 15 de Nove"?bro.: de Minas, Bahia. Paraiba, I dicado a restauração das
.

"

...

•

PublICIsta _de grandes quali�ades.. or.a.dor
mes- i Piau.i, .r�mazo.nas, cear.éÍ �á5.e�tra.d.

as

..
o que muito -. AProxlm.am.s,: 0,15 <;o-.lsag.em �o. �ia ·do _fun.CIO-

: got!!vel. d.I�correndo em cmco IlDguas c0!ll a! ,ou GQlaz. ._
. dlgmflca seu operoso pre- mumstas �a fronteIra com, narl? pu�hc<? .

: maIOr faCIlIdade. Senador pelo seu glorIoso: EI essit norma' governa· feito 5r, Pedro Saudt. ,a Indo ·Chma.. _.

,-: S�rd ferIado NaCIOnal

rEsmdp, q,!�d() .0 Q��s�b.��o ..Q.r. R�;y, �a�bql' : 'J)_�a ,��.r�l.��L� �'),;Iod�", ••Ta.ll1Jé2rij., ���OO ,�nWeh �-:.Na <aplombla I'!)l.<>rr�� Jt dlO, C}_l1sg de, Nov,embrçl.
: sft;. '!lnttgt) tleputado IlbetaI (ia .monarqu.Ia, �oi ! ' os munictpiO$

-

(lo . Brasi�!rado no
.

ßrnbU,o dina'rnico .r�m f5(}',pess�as,:,v�nfica-'
. �- &ia�weritas t�f�8 po�

: MIwst!O da Fazenda �o Gov�rno ProVlS0!IO, � on.de predomina a ban- do progresso da UDN, ha �a.o est,!_dos choquespo- htlcas na Colombla..
'

..
� orgamsad� após 8' proclamaçao ,da !tepublIca.: deira do Brigadeiro. de ter no sr. Milton Me� hucos.. ..

- Aomen't�do o pr�ço
: D�POIS de r�preseDtar o BrasIl na Con· : Aiodll éI poucos dias, nezes a confiança do .- VIOI��to_ tIroteIO .nlls do arroz �o RIO de _Janeno.
� fere�cIa Intern�clOnal de ,�aY8:, voltou c�!D a � falándó a um�_ ilustre in. mesmo acelerado progre- mmas de )"Sao Jerommo - �5 dIas de férIas para,

: gl{)rI{)sa q.el!'0m�nação de
_ Agu�a.de Haya,. : dustrial paranaense, apo- dir dos demais. �m Porto Alegre.

. os: em�regados: , ..

� No �eIO �:ntc::lectul!-l brasI1eIr?, era, sem: I,iticQ, _

ele noS afirmava, E como lutaram os, pre-I .� Regressou ,�o RIO o ....
'- DIa. 23 fOI ,c�memo

: conte�taçao, o .primus mter l!ares . O notavel � que os 23 municipios pa- feitos udeni�tas contra a Mmlsfro da Marm�a. que rad� o dIa do aVlaàor na

: estadIsta e escrItor tem
.

pubhc8do, além. _de: ranaet;1ses ocupados com má vontade dos gover- �chava-se em Florlanopo- Capital do .Est�dO. .

: �D;l. s.em numer? _de trabalhos sobre questoes : prefeitos udeni�tas. eram nantes estaduais e a po., IIs.
.', .

- Em .1)mbo e ,Indalal
, � JuridICas e. s,?cIal�, pareceres, etc.. ..: modelos de honestidade, liticagem que, sem pejo - A data de 28 fOI foram, brdhantement� co�

: A EleIçao DIreta, O Papa e o GonCIlIo,
.

homenageada na Assem- memorados os festeJos da

� com o prefacio trás. vezes maior do que a E bleia -Legislativa de Flo- .:semana da Criança'.
'

: obra Lições de Cousas de ,Calkins-magistral ••....••.•• � , rianopolis, quanto a pas-
"

trabalho de adaptação da obra americana ao
. independentes, soberanas: o dever dos de- :. -----

nosso) ensino primario, 'Cartas de Inglaterra, O veres está em respeitar nas outras os direitos
Efiltado de Sitio, os Atos Irico'Qstitucionais e da nossa. Aplicai-o àgora, dentro das raias
outras especies. Abaixo transcrevemos um

. desta; é o mesmo resultado: benqueiramo-nos
pequeno trecho que Ruy deixou na Antologia uns aos outr{)s, como nos queremos a nos
da Lingua Portuguesa. .

, mesmos. Se o casal do nosso visinho cresce,
i No dia 10• Março de 192�, ,desaparecia o' enrica a pompeia, não nos amofine a ventura
� Dr. Ruy Barbosa. Na cidade de Petropolis no de que nij,o compartilhamos. Bendigamos, an..,

: Rio de Janeiro, falecia com a id�de de 74 tes na rapid�z de sua. medrança, no lustre da
: á,nos, apos longa carreira politica e formida-

. sua opulencia, o avultar da riquesa nacional.
� vel produção literaria. que se não pode compor na miséria de todos.
: Se, na sua "ida tão movimentada o Dr. Por mais que' os sucessos nos E'levem,
: Ruy Barbosa deu em varios erros, aproveitou- nos comicios, no fôro, no parlamento na ad-
� lhe a experiencia dos anos, morrenqo piedo. ministração, aprendemos a considerar no poder
: samente, confortado com os' sacramentos da um instrumento de defesa comum •. a agrade ..

: religião calolica. Foi sepultado cOQl as honras cer nasloposições as valvulas essenciais de
Enlace Max .Geert-Amalil Cacildis

: fúnebres de Chefe do Estado.
.'

segurança da,ordem. a sentir no conflito dos L· Realisou-se ontem o en-

E Passamos a seguir, ao trecho da Antolo- antagonismos descobertos, melhor garantia .da ocals lace matrimonial do jovem
i gia da �ingua Portuguesa. nossa moralidade. Max Geert Wilhelm, in-

! P A T R I A.
.

.
.

.

Não chamemos jamais de "inimtgos da • O TAS O O TU R F E dust rial ntosta cidade e

: A Pátria é a. ramma ampllficada.
. PátrIa" aos nossos contendores: ' , Domingo; ultimo re�Ii-: filho do .sr. Moritz Max

: E a familia,. divinamente constituída, tem Não verberemos jamais de "traidores da saram-se diversas corridas· Wilhelm e Maria Elsa'

� por elementos organicos a honra, a disciplina, Pá�ria, ans �oss�s adver�arios ma!s irreduti� de cavalos na riUa da Wilhelm, com a senhorita
: a fidelidade, a benquerença,. o sacrificio. É veIS. A P�trla nao é nmguém: sao todos; e Estrada Nova quando Amalia Cacildis Stüber,
: umà harmonia instintiva de vontade,' uma ,de- cada qual tem no seu s/eio o mesmo .direito

â.j obtivem.os os' seguintes filha de AJois Stüber e de

E sestudad� permuta de abnegações, um tecido idéiá, á palavra, � associação. :

[reSUltadOS.
..'Amalia Luiza Stüber.

: vivente de almas entrelaçadas. MultipJicai a A Pátria não é um sistema nem. uma sei-:. Trimonle x Héreö - Ven- O casamento teve lugar
� cMula, e tendes o organismo.Multiplicai a fami.; ta, nem um monopóUo,. nem uma form!! _de � ceu o primeiro por cabe- na cidade de São Bento
i lia, e tereis a Pátria. SeIDpre o mesmo plasma. a governo: é ? céu, o solo, o povo,.a tradlçao,: ça.

.

do Sul.
: mesma substancia nervo�a, a mesma circulação a conSClenCIa, o lar, o berço dos fIlhos, o tu- : Vingador x Minerva - Ao jovem par "Correio

sanguinea. Os homens não inventaram, antes mulo dos antepassados, a comunhão da lei, da: Vencedor Vingador por do Povo" deseja um fu·

adulteraram as, fraternidades. de que o Cristo língua e da liberdade. : luz. _turo
.

repleto de felidda-
lhes déra a forniula sub1im�, ensinando-os a

.

Os que a servem são os que não inve-! A égua pertencente 'aQ 'des.

se amarem uns aos outros: "Diliges proximum jamj os que n�o infamam, os que nã� conspi ! sr. Hugo Bauer venceu __
o

_..... _

tUUlB sicut te ipsuID"': ram, os que nao sublevam, os que nao desa,: Rex de Guaramirim por

Dilatai à fraternidade cristã, e chegarei� lentam, os que não �mudecem, os q!'e não se. � cabeça. O cavalo Palmas
das afeições individuais, ·ás solidariedades co- acobardam, mas re.s�stem, mas �nsmam, mas i pertencente a João Roma�

letivas, da familia á nação, da nação a huma. esfo�çam, m;as paCIficam, .
mas. dlscute�, mas: rio Moreira venceu Vitrq-

nidade.' praticam a Justiça, � .admIração, o entus!asmo.: Ia por luz. Como ultima
.

',' Objtltar-me-eis com a guerra? Eu vos P?rque todo� os sen�'!1en�os grandes sao be- �, prova tivemos TrimQnte e
Usem pratQs de 'papeJá<!) .

.. : resp·ondo com arbitramento.
.

DIgnos e reSIdem origmariamente no atnor. '.. Rex, sendo que Trimdnte São praticas e higienicos
• t Encontram-5e -na "

: O porvir é assaz vasto, pana compor ar Ruy Barbosa � ven�eu por luz.
._

� esta grand.e esp�rança. Ainda entre as nações ': DIa 13 de Novembro
.

Soc/Granca Avenida lida.

�:':""'''' ''.c- �� -::.••: �· ",''zy·,''.·�r·.� + �� � : teremos duas grandes - Av. GituHo Vargas, ·õ50.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na "7>'i�mté�Gr'áfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêea, 1.36 Fundado em 1919 - TBLeFONE N. 39

Para Doces
e Bolos

poder público dispõe de um

corpo de engenheiros efe
tivos que os poderia pro
ceder.
O facto é que a popu

lação começa a se impa
cientar com o esqueci
mento da promessa, por
que desta vêz, não nos

enganarão mais com. a
remesse. nas vesperas das
eleições, de pretensos en

genheiros, pare arranjarem
votos a custa da creduli
dade públlce,
Notem' bem: Já estamos

cansados �e ser tapeados!

·Or.ROOICIMfn.10 <

corridas entre os animais
U . Rex e o outro pertencente

ao sr. Carlos Sastrow de,
A. comissão organisado- Rio Cerro A, segunda se-

ra dos festejos promovi- rá entre Rosilho contra o
dos pela Escola da -Es- animal pertencente ao sr.
traja �sabel de Corupá, BlIumgartel. O turfe voltou' .'

agradece ao r;ovo em a ser práricado e como
geral, pela colaboração e'

se ve está 'bastante ani":
presença com a qual se mado. No proximo núme�
s?uber�m .

apresentar.. A ro daremos' pormenóres
renda hqulda do!" festeJOs desta nota esportiva:
atingiu a er.S 7.300,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO Domingo DIA - 30·10�49

EDITAb

o Escrivão
NEY FRANCO

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA PILIAL

EM JARAGU DO SUL A RU A MARECHAL
FLOR'NO PEIXOTO, lU-58

(SOBRADO OITO 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 Teçidos de Sedas Lã e Algodão, Ce�

.

ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Ru. do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

Sociedade Esportiva Guarani

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

Assembléia Geral Ordinária

==CONVOCAÇÃO-
ATENÇAO

Convoca-se os senhores sócios para uma As

sembléia Geral Ordlnarla a realizar-se em 4 de No

vembro próximo, as /19,30 horas, em sua séde social,
no Salão Sohn, afim de serem tomadas as delibera-

sões seguintes: .

1) Prestação de contas da Diretoria;
2) Eleição da nove Diretoria, pera o periodo

de 1949 á 1950.
3) Assuntos de ínteresse social. .

Jaraguá do Sul, 20 de Outubro de 1949,

SENHORES AGRICULTORES, A
,EXPORTADORA E IMPORTADORA

DE FARTAS JARAGUÁ, TEM A SATIS

FAÇÃO DE AVISÁ-LOS' DE QUE,
ESTÁ COMPRANDO BANANAS DE
PRIMEIRA, EM QUALQUER QUANTI
DADE.

TRATAR NO POSTO DE COM
PRA NESTA CIDADE, SITO A AVE
NIDA GETULIO'VARGAS, 668, COM O
SNR. GRANDBERG.

��U�g·W3i('NJJAlvíno Schmauch José Bruner
SecretarioPresidente

,
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

............... _
_ _

.

............... _
_ _ _ _ _ .

Atenção Srs. Lavradores II I

Vende-se em ótimas condições:
Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

. I

SANfiUENOL
COkTEM

OITO ELEMENTOS T6I1COS:

AASENIATCl, VANADATO•

F'6SF'OfW� CÁLCIO, ETC

TÔNICO 00 CÉREBRO

TÔNICO DOS .OSCULOS

Os Pálidos OepauperadOs. Es...

tados, AnêmiCOS. MI•• qu.Cf'....

Mag,,,s, Crianças raqultlca. ,..

ceberio a tonificação .era. doJO"

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE .

-, Eletricidade Médica-

II Dp. Rena'to 'W'altep li
IRENE PEDRI GÜNTHER II H

Ele, brasileiro, solteiro, li M É O I C O ii

lavrador, domiciliado e
Oticial ii !l

residente neste distrito, ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii

em TreAs RI'OS do NO!l'te,
""" " " ii om cursos de Aa;erfel'çoamento no

- ii
.., \ :j

::

filho de Frede�ico Mans ii'
!: ii io de. Janeiro - São Piulo e B�e�os Aires. H

ke ,e de Ida Grutzmacher ii Correio do Povo II!! Doenças de S�nhoras - Partos - !Jhmca ii

Manske. II li ii Geral de Adultos e Crianças. ii

� Ela brasileira solteira II 'ii '1:'1 consultório e Residenci.: - ao lado da Prefeitura Munic:ipal. H
, , ,

I Baa MI. Deodoro I. 136 !5 :. .

TELEfONE N. 3 ii

ii Telefone N' 39 - Co Postol, 19 II ii - Jugo' do Snl - Sta. Catarina H
i! JARAGUA DO SUL !I
li SC' i!
i! anta atanna l!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::

II ASSINATURA ANUAL ii Dp. LUIZ DE SOUZA.
ii p
II Or$ 35,00 1'1' ADVOGAD,O, .

II fi Escritorio: Mal. Deodoro' da Fonseca, 210 - Tel. 34
'1 GI!RENTE ,.

U PaaliDo Pedrl ii Residencia: Benjamim Const8.nt, 136 - Tel. 12

II
• __••••••_-_ _ - _•••-.__••� .

�
__ _ ....•.....•._ _ _ _ _

.

�!!:::::::::::::.::::.-:::::::::::::::: :::::::::::: ::.j/

O cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em

exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina
Brasil, na forma de L E I. . .

'

F A Z saber a todos que o presente edital virem.ou
dele conhecimento tiverem que, por parto de Al·
fredo Feiler, por intermedio de seu bastante pro
curador o advogado doutor Luíz de Souza, me foi
dirigida a petição do teôr seguinte: PETIQÃO: -
Exmo. Snr, Dr. Juiz de

.

Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul. Alfredo Feiler, brasileiro, casado,
comerciante, residente em Oorupä, nesta Comarca,

.

por seu procurador bastante, que esta subscreve,
vem expôr e requerer a V. Excia. eontra JOSÉ
BEZERRA, brasileiro, casado, de profissão igno
rada pelo. Splte.• residente em Corupá, nesta Oe- .

marc�, o segui!ite::._ Que é credor do Suplicado
pela ímportanola de Cr.$ 2.100,00 (Dois Til e cem

c�uzelr.o�) correspondente á inclusa. nota promisso
rIO' emitida aos 6 de março de 1945, vencida e não

pa�a desde 21 de .Maio do mesmo ano; Que, desi
ludl�o d� eonseguir o pagamento amigavel de seu

?ré�l�o, liquido, e certo, quer Ci) Splete, Compelir Um threno de cultura, pastagens e matos, si

]UdICI�lmente o devedor a satisfazer a obrigação tuado á estrada Da. Francisca, cerca de 2 kllornetros

.

assumida pelo que, pela presente, propõe a com- distante de Oxford e 6 da cidade de São ßento do

petente ação executiva nos termos do artigo 298, Sul. com boa casa de moradia. de alvenaria, palóes,
n. XIII, do CPCC. Assim. juntando mencionada ranchos, carro para lavoura, cavalos, boas vacas Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

110ta provísoría, comprovando fartamente o débito, leiteiras, arades e demals apetrechos para a 'Iavou- Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

requer a V. Excia. se digne mandar expedir man- ra.
' .

_ R A lOS X _

dato execu�ivo contra José Bezerra para que.. no Facil e garantia colocação de todos os produ-
prazo de vmte e quatro (24) horas pague a im- tos da lavoura na cidade de São Bento do Sul e

Diretor MédiClo do Dospital "São José'

portancia devida e, não o fazendo, se proceda á Oxford.
.

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

penhora em tantos de seus bens quantos bastem Para melhores informações procurem o escríró-
:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

para a solução da divida, juros, honoràrios de rio de representações do sr. Luiz Guenther em São
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=-'::::::::::::::::::::::.1

advoga�o na base de vinte por cento a custas, fi- Bento do Sul.
eando Citado, bem como sua mulher Cezaria da

- = c:::::ali::===-IC==.

-Silva Bezerra, para no prazo legal contestar a � Escritório' Jurídico Comercial
ação 8 para t?dos 08 seus demais termos até final, I � t � I �T� � � I � Il

'

Pena de rev I D'
. f

.

' FRACOS E AN'::MICO� 1

..

e Ia. a-sa a presente, para e eítos Ad,oeâeia. Cobraa\,as : Loteamentos - Representa"Õfls
ãscaís o valor de er.S 2.100,00, e ségue [unta a

Tomems

prova do 'pagamento da taxa [udiciãria divida.
VINHO �EOSOTADO Vendas de: Fazendas - 'Pinhais - Serrarias

P
·'SILVE'RA·.·

� �. rotesta-sa fazer prova do alegado com: depoimen- Irene P. Günther Oticial do Granja - Agro-Pastoril - Marca: 54

t Idi
.-",;;ada CllII lritI ..:

.

o pessoa os executados; prova testemunhal; Registro Civil do 1° Distrito Cine-Teatro Marajoara, 30. Andar, Ss. 23 á 25

Juntada .de documentos; acareações: expedição de da Comarca Jaraguá do Sul. .
To••••

precatorlas� ? por maia todos os generos de provas Estado de Santa Catarina R••lri.dot
Telegramas: ELiBRANC

que neceesenos forem: O advogado infrassinado .Brasil. Bronquite.

�
Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54

�tem escritorio e relefone indicados no timbre ao alto Faz saber que comparece-
L A G ES - Santa Catarina - B R A S I L

d f Ih
E,crolulol.

esta o a. Com uma cópia da inicial mals os se- ram DO cartório exibindo os , Diretor:

guintes documentos: 1 translado de uma procuração documentos exigidos pela .lei Convalesc.nç••

l�vr�da a fls. 128/�28v., do Livro n. 6, do escrivão atim de se habilitarem para r��J;.=.?�.!�
. Dr_ Elisiario õe Camargo Branco

dlstrítal de Corupa, sr, Jose Pasquellnt; 1 nota pro- casar-se:

�
Advogado �mlssörla e s/copia; 1 talão da taxa judiciária passa-

. .

.

do pela Coletoria Estadual de Jaraguá do Sul, sob Edital N. 2.650, de 21-10-94 lavradora, domiciliada e Aceitamos representar nesta e necessitamos de

n. N. T. P' Deferimento. Jaraguà do Sul, 16 de Se- Eduardo Spezia e residente neste distrito, representantes em outras praças

tembro. de 1949. pp. (a) Lutz de Souza. colocadas L ld D I á em Três Rios do Norte .==::::Iii

estemp Ih t dual I d ti:. d
sopo o a pr I

,e c::::I

I as es a ueis no va or e Cr'IP 3,00, sen o
. .'

... filha de Germano Wal-

u�a ..�x� de saude, devidamente Inutíllsedas). petl- Ele, brasileiro, solteiro, low- e de Ida Schwartz

çao íníctal levou do MM. Dr. Juiz de Direito da CQ- operário, domiciliado e Wallow

marca,_ o seguinte DESPACHO: A. como requer. residente neste distrito, .

.

.

Jaragua, 17-9-49. (a) Marcondes. E, tendo o Oficial á estrada Jaraguá, filho Edital N. 2.653, de 26-10-49

de Justiça certificado. nãohaverencontrado os deveds. de Aleixo Spezia e de Arno Bertholdí e
José Bezerra e s/m Cezária da Silva Bezerra, man- Tereza Araldi Spezia. Anna Wolf
dei passar o presente editdl, com o prazo de trinta Ela, brasileira, solteira,

(30) dias, pelo qual cito e' chamo aos ditos devedo- doméstica, domiciliada e Ele, brasileiro, SOlteirO,'
res, pari! comparecerem ou fazer-se representar den. residente em Guaramirim, comerciario, domiciliado

tro do prazo legal, afim de apresentarem a defesa filha de Angelo Dalptá e residente nesta cidade,

que tiverem, sob as penas da lei. E para que che- e de Matilde Dalprá. a rua Presidente Epita
gue a noticia publico se passou o presente edital, Edital N. 2651, de 25-10-49 cio péssôa, filho de Eu-

com o prazo �de trintö dias, que s�rêÍ afixado no lu- José Boaventura e geniu Bertholdi e de

gar de costume as Portas do Edificio do Forum, M
VictoriaMathedi Berthol-

e publicado. pela imprensa local e Diario OficiaI do
aria da Silva Piazetzni di.

Estado. Dado e passado. nesta cidade de Jaraguá do Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
.

Sul, aos quatorze dias do mes de
. outubro do ano comerciario, domiciliado doméstica, domiciliada e

de mil novecentos e quarenta e nove. Eu, Ney Fran- e residente em Indaial, residente neste disirito,

cQ, escrivão, o subscrevi. (ass.) Erico BIosfeld. Juiz filho de Artur João Boa- a estrada Nova, filha de

de Paz em exercicio. esta conforme o original, do ventura e de Ida Boa- Antonio Woll e de Maria

. que dou fé
. ventura. Leier Woll.'

.

.

Jaraguá do Sul, 14 de Outubro de 1949. Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e'

E para que chegue ao co

residente nesta cidade,
nhecimento de todos, mandei

!ilha: de Stanislau Pia- passar o presente f'dital que

zetni e de Ana da Silva
será publicado pela impren

Piazetzni.
sa e em cartório onde será
atixado dUI aDtt: I 5 dias.. Si

alguem soub:er de algum im-

pedimento acuse-o para os

fins legai!.
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Edital N. 2.652, de 25-10-49
Helmuth Manske e

Annita W&llow

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R; A 5',
ESPINH.AS, ETC.
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O [orr�io do Pooo DOI fiporl�1 �5���:YJ2:�of��:::t segunda rodada

_--------
O D. Pedro abateu o Estrela em Corupá

Dt"r' -

d EGON EHMKE Sacos de Papel?
Vai indo mal o campeonato - A precipi-

eçao: e Na Soe. Grafica Avenida tacão do Seleto, fez com que o prélio entre

colorados e periquitos não fosse

���... _

realisado - Outras Notas

�Onc"1'igSSI"CO ßClr�íX8�lep'e�n'd-Jß!I"�eml::'ß!I f'I:-�f'lu"f CARTA
RECEBIDA Dando prosseguimento ao campeonato da

U U U U & u U u u U
segunda divisão na terceira Zona, atuaram em

O Jaraguá do Sul 20 10 49 Corupá as equipes do D. Pedro e Estrela de Ne-

que deve ser a tarde esportiva de hoje RD camp do Icarat
'

,-
-

reu Ramos. Seleto e Acarai deveriam completar

Logo mai
•

limo. Snr. Redator Esportivo do C-orreio do Povo. a rodada jogando em Guaramirim. Acontece que

di d
s, novamente es4lrão se degla- P R E S

estava pessímo o tempo pára a pratica do futebol,

tan o numa luta verdadeiramente titanica os
A DOSN R. sendo que o clube de Guaramirim pediu transíe-

�nomados esquadrões da cidade e que são, Em data de 10 do corrente foi dífunaldo pela rencia do jogo com o Acarai. Ambos entraram

caraí e Baependl Radio Ieregué, por intermédio do programa Radio em entendimentos e ficou resolvido de que não hou-

Colorados e azuras. sempre nos souberam Es�ortes P 9, um comentario feito por .pessoe, que vesse futebol em Guaramirim. Sababo o Seleto

apresentar muito de atrativo mesmo que de �ssma Rameda, nome esse, que lendo Inverserneure oficiou ao Acarai, pedindo para que o cotejo fos

�::"em quando assistimos "b�tinadas" e "coí-
e: Aderner. \

• se realisado, pois, o tempo havia mudado e es-

t d
por parte dos nossos valorosos desportis- .

'
Este sr. Rameda me ataca de uma maneira teve ótimo para a pratica do futebol. O gremio

_as e gramado. Insolente, no entretanto, tenho a dizer, que em nada colorado não aceitou, alegando certos motivos que

� FIa-FIu de Jaraguá do Sul por cento
me atinge, pois de fato fui treinador do Palmeiras não convem. relatar aqui. Faço isso pata evitar

revestIr-s'e-á de brilho, quando m�is uma vez
de Blumenau, trabalhei pela grandesa do esporte certas cousas, sendo que muito bem poderia Ia-

estaremos lá no Estadio da rua Marechal Deo- daquele municipio nos anos de 1937 á 1946. Em zer e estou' com a razão sabendo de tudo, quanto

doro para presenciarmos as jogadas de nos.
1947 passei a residir aqui.

\ ao referido acima. O campeonato vai indo de

so� amadores,,,que sempre souberam lutar com . �m 20 de Setembro de 1948 fui convidado pela mal a pior. Dia 23 aL.J.D. não enviouum árbitro

ammo, pelo engrandecimento do desporto de
dlrerorie do Clube Atlético Baependi pera treinar o siquer. Domingo ultimo não foi realisado o jogo

nassa terra. seu quadro de futebol; aceitei o convite e estou fa- entre Seleto e Acarai. Si continuar assim vamos

.

Acaral e Baependí, far-nos-ão vibrar no
zendo o posslvel para p elevar bem alto, não só o mal e bem mal. Acho mesmo que o certame nem

c!1�po d�s rubros, quando estaremes alt as-
nome do Clube Atlético Baependi, como tambem o chegará ao seu término. Si não fosse a precipita

sístíndo Jogadas de. alto valor, quando fazemos
de Ieragué do Sul. ção do Seleto, o prélío em Guaramirim teria sido

q!1estão de ver a Iíbra, o espirito de combati-
Sr. cronista, agora me aparece o sr, Rameda realisado, pois muito bem poderia ter espe

vídade, o animo pela Juta sobre o tapete ver-
peruelmenre a dizer q'l!} \ '3 aependi tem ganho rado até a manhã de sabado para então pedir

de daquela agrenliação, possuidora, de uma
todas as partidas de futebol, por obra de sorte. adiação do jogo. Acho que, ser desportista, não é

praça desportes que talvez será pequena pa-
N� entretanto, tenho a dizer. que isso não pas- ser meteorologista.

r.
a a grB:n�e messa popular que para ati afluirá. r

se de despeito: 3Ó as pessoas que não' conhecem o Quanto ao jogo realísado em Oorupá temos

Bxígímos o esforço dos 22 elemenios em
futebol, ou despeitados é que podem dizer seme- a dizer que o Estrela não foi lá, muito Iacíl ad

campo, para nos proporcionarem acima de
Ihante asneira. versário para o D. Pedro. Resistiu bem a equipe

�udo a "DISCIPLINA" e depois a s�nsação das � E5S� sr, Rameda, talvez pense, que. eu trabalho tricolor de Nereu Ramos a pressão exercida pe

Jogadas, para que todos nós deixemos o cam-} pelo esporte pare fazer cartaz! Não! sr. Rameda, eu los comandados de Alidio. Depois de primeiro

po da rua �arechal Deodoro, satisfeitissimos
nunca pedi, não procuro e nem quero que me façam tempo bem disputado, tivemos a contagem de 2xO

com que vimos apos o classíco que será rea-
cartaz, porque quem goste de cartaz é parede! . . . para a equipe de Corupà, tentos marcados. por

lisado logo mais.' Sr. cronista fico-lhe grato pela publicação. Guilherme (centra) aos 13 minutos e Francinha

Tanto para o Acaral como pára o Bae-
..

. aos 41 m. Voltando a cancha ambos os . quadros

pendi. "Si estiverdes perdendo saiba faze-lo
[ass.) K L U P E L empregaram-se a fundo oferecendo regular fute-

até o final do mactb, porque te�bo a certesa
bol ao publico esportivo que na praça despertos

que depois do sensacional combate todos que; R· h
de Oorupä compareceu. Tião aumentou a conta-

jogadores, assistentes ou fans deste ou daque- aln a da primavera, da gem para 3 x O aos 6 m. de luta. Aos 23m. Zan-

le clube, trocarão gentilesas abraçando-se e S D Ac' .
guelini conquisffp o tento de honra para sua

confraternisando-se. Vencidos e derrotados
• .' • a ra I equipe maecande: muito bem. Silva aos 40 minutos

todos dererão se portar igualmente e; não se Domingo passado foi realisada a la. e 2a.
consolidou a vitoria marcando o quarto e ultimo

esqueçam nunca, que é maig boníto perder votação. COOl
-

-respetívas apurações, para a
goal para o- D, Pedro. .

legalmente do que vencer a custa de meios escolha da rainha da Primavera da S. D. Acarai.
As equipes jogaram com a seguinte forma-

ilegais". Depois de os' mesmos serem contados verificou-se ção:

A postos, pois, desportistas, para torce. o seguinte res9!tado: .: I? PJ?D R O .- A!i-Alidio e �uél�des-Oscar,
rem e vibrar dentro de 'poucas horas, lá uo Marta Gardoso1.280 votos, Eleonora Spengler C.hIqUInho. e WaldIr TIAo, Lange, TIãOSInho; Fran-

campo. do Acarai, mas não se esqueçam nun- 440, Litvina Krause 340, Ines Papp 260, Cecilia
eínha e SIlva.

. . .'.
I

ca, acima de tudo moraJmente. Satle� 200, Le�na Gonzaga 140, Alice Pedri t 20,
E �T R E � A - VemclO-9sorio e' GuIlhe,rme-

Espero que tudo isso, que acima está 6S- CecilIa. Panstet_n 120, Joana Panstein BO, Alcida Jan�á�Io, Carlinhos.e Eugemo-José, V�)erio, Zan-

! crito, venha a ser cumprido, pelos nossos des- Modrock 60,�rICa Burcbard 40, Teresa Papp 40 e
guehm, Jo�o e MarIo.. .

,.dortistas, dos quais sempre estamos ao lado llsa Mengarda com 20 votos. I. .' O árbitro· da çartida fOI o sr.. Armandus Car-

quando dentro do direito e da verdade.
'

.. Hoje á noite s.erá realisada nova soirée quan-
doso d� L. J. D. com regular atuação. .

, Aqui vai um apelo a Policia local, pedin- do ter�Amos a terceira apuração. Dia 5 de .Novem- ""'"'!' _

do para que a mesma tome providencias, no bro o .\t\carai fará realisar o Baile da Coroação
sentido das invasões de' gramado, por parte, da RaInha, quando o mesmo será abrilhantado

dos assintentes, E' preciso ainda, que estes pelo Jazz Elite de Corupá. Novas candidatas só

aos quais pedimos este favor, evitem de cer� se�ão ace�tas até hoje a noite, filendo que de ama�
tas pesl!oas pronunciarem palavras obcenas. nha

.

em dIante nada adianta aparecer com novos

nomes..

x- Casados '2

Efemérides Esportivas
JOSÉ ROCHA (Escáncla)

A data de 3 de Novembro assinala a passa

gem_ de mais um aniversario natatalicio do jovem
desportista José Rocha, o popular Escanda, filiado
a S. D, Acarai O aniversariante é pessoa das
mais dedicadas ao engrandecim.ento· de seu clube
de coração, não medindo esforços. em defende-lo
dentro e fora do gramado, motivo pelo qual gran
geou a simpatia de todos os seu� companheiros
de trabalho e de clube.

.

.

"O CORREIO DO POVO NOS ESPORTES"
felicita-o com votos de perenes felicidades e u�
futuro repletC\ de glorias para com seu clubé.'

-x-

,
Conforme inform�ções obtidas pela nossa

reportagem, deverão ser as seguintes as equi-
'

pes que logo mais estarão frente a frente num

Fla-Flu verdadeiramente dramatico,
ACARAI - Antonio, Levinos, Piazera, Eu

genio, Maba, Girola, Jorge, Ama[\.do, Alfredo,
Fredi, Bona.

.

. BAEPENDí - Olasio, Lucindo. Otacilio,
Arlete, Baloquinho, Nunes, Walter, Eti, Mahnke,
Justino, Oswaldinho.

Desportistas, a preliminar terá inicio às
14 horas, sendo que esta é uma grande atra

ção de tarde esportiva, visto, ambas as equi
pes, estarem tes�iea e fisicamente. preparadas.
Uma sensacional' preliminar portanto e para a

qual os quad,ros deverão -est�r assim formados:
ACARAI - Rolande, Flavio, OUmpin, Be

ras, Olindo, Bauer, Moret�, Vergundes, Laxixa,
Escanda e Bartel.

BAEPENDí - Silveira, Tyrone
'

Paiva,
Clécio, Adernar, Mario, Egon, Amadeu' Miran--

da, Prada, e Cilo.
'

Ambas as esquadras 'estão com, todos ele

mentos em luta, sendo que a preliminar será
um bom aperitivo para depois ser realisado o

! Fla-Flu. Tivemos a "Semana FIa· Flu·'. 7 dias

'de intensa expetativa em torno do prélio de

hoje. Todos desportistas irão ao campo do

Acara1, dispensando qualquer outra di.verção,
pois não é em todos 7 dias que temos um clas
sico como é este. Desportistas, vão ao campo

que ninguem se arrependerá, pois tarde es

portiva complE'ta como a de hoje, não é todo

domingo que temos.

Estrela x Seleto
I

_

Completando a terceira roßada do turno jo-
garao em Nerdu Ramos as equipes--do Estrela
local e ,Seleto de Guaramirim. Desta feita o povo
de Nereu Ramos terá o primeiro jogo na locali
dade em que residem. Será um bom prélio de
futebol e que por certo agradarà a todos

quantos o assistirem. O Estrela foi incansavel ad
versario �o D. Pedro e po� isso o Seleto terá que
fazer multo para que conSIga. um resultado satis
fatorio. Estará de folga na presente rodada o D. Pe
ro de Corupà� plelhor podendo-se preparar para
seu proximo Jogo que será contra o Seleto.

, {

Em Massarandub'a
Solteiros 3

A s. R. E. Massaranbuba, fez realizar domin

Amando Emmendoerfer go di.a 23, o jo�o de desempate entre Casados e

.'

A datà de 26 p/p. foi festiva para o despor- �eO!����s��:i:!do�ea�rm:r!m��:oe d:�ei��r:: b�:�
tista Amando Emmendoerfer, um dos fundadore� tante, aumentando assim o interesse dos fans de
do clube que ora defende e que e o Acaral. futebol No entanto a peleja que nos p.

.

Ama�o, como todos desportistas devem s8;b�r. é minuto� apresentoJ-se' equilibrada, foi p��e;ro:
um dos �elbores atacantes d� nosso mUn!�lplO, po�c,? se' movimento para o terreno dos Casados
quandO �Inda no ano de 48, Junto com Eh do prIncipalmente na segunda fase quando H'

'

Baependl, recebeu tentadora proposta para ingres. trocou com Fagundes Os at' t
emz

sar nas fileiras do G. E. Olimpico da cidade de então cada vez mais· .p'erig�SosaqaUteés ornara�-se
, Blumenau

.. ,

" , que surgIU o

Ao a�iversariante "O CORREIO DO POVO
goal tUals !l�do da tard�, inexplicavelmente anu-

NOS ESPQRTES" deseja inumeras felicidades, IdadOt pelo JUIZ e .que fOI marcado por Heinz que

.

. es acou- se dommgo como o Iijelhor homem em

campo. Vencedores: Curt-Weiss e Artur-Juventino

COIOC!lçig por ponl'os pernl'dos !lpds a .aradada H.eiz e Ignowski I, Fagund,es., Lula, S,talin., Ignows:U U U U U II Lu. Uu U kl II e Gauch�. ,Marcad,?res: 10. tempo. - Mo�er,
.

'

,

(penalty), Helz, Ignowskl II e Chico 2 tempo'
Baependl O p. p. - D. Pedro O p. p. - Acarai Heinz (anulado) ,e Stalin�

. ., .

2 p. p. - .Seleto 2 p. p. e. -Estrela 2 p. p. Juiz: A. Saraiva. Jogador não dà pa1pite em

AspIrantes - Acaral O p. p. - Baependi O p. p. campo Sr. Juiz..
D. Pedro � p. p. - Estrela 2 p� p. e Seleto 2 p. p.

Escreveu K C. T. T.
ASSISTENTE

\ ,

. ,
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Camara Municipal
Ata da reunião Ordinária de

� r

29 de Setembro de 1949

assunto falaram os veredores Arquimedes Dantas e
_------------1--------.

loäo Lucio �a Costa; logo após, foi submetido a la.

discussão o 1°. art. do referido projeto, o quel foi

por todos aprovado; submetido o 2°. art. sendo este

empatado por 5 votos contra 5 votos, tendo o sr.

Presidente desempatando a favor da rejeição do dito

art.; logo após foi submetido a discussão e aprova

do por rodos o 3°. art, do projéto referido. Nada

mals havendo i'I tratar, o sr. Presidente, designou o

dla 17 do corrente pare a próxima sessão, e a Or

dern do Dia, constará da 111• discussão do projeto
lei que abre crédito especial de Cr$ 21.300,00 e 2a•

discnssão do proléto que solicita e: abertura de cré

ditos adicionais, suplementares e especiais. Findo o

que, foi pelo sr. Presidente, encerrada a sessão.

[ass) Luiz de Souza - loäo Lucio da Costa -

Otaviano Ttssl.

Aos vinte e nove dias do rnes de Setembro do

ano de mil novecentos e quarenta e nóve, pelas se

te horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitu

ra Municipal de Ieraguä do Sul, reunidos os verea

dores: Arquimedes Dantas, Luiz Maes, Max Thieme

Iunlor, Frederico C. A. Vesel, Albrecht Gumz, Ore

viano Tlssl, 'João Lúcio da Costa e Luiz de Souza.

Havendo número legal, foi pelo sr. Presidete, aberta
a sessão, ordenando ao sr. 2°. ôecretarro que pro

cedesse a leitura da Ata da sessão anterior, o que

depois de feito. ·foi submetido a discussão e subse

quente aprovação, o que foi feito sern emenda, pelo
que passou a ser assinada pela Mesa. Logo após,
peesou-se ao expediente que constou da -lettura de:

Oficios 83/49 - 83/49 e 84/49, enviados ao sr. Pre

feito; Of. 7Q/49 recebido do sr. Prefeito de Guaramt

rim; Oí, 270/49 anexando um projeto-lei que solicita

a abertura de um crédito por 'conta do excesso de

arrecadação de Cr$. 21.3000,00; anéxando rembem
uma justificação referente ao projeto-lei ue solicita

li abertura de crédito adicionais, suplementares e es

peciais; foi cientificada a Casa da chegada de novos

exemplares do Diarios da Assembleia Legtslerlva;
ainda durante a hora destinada ao expediente foi ll

do um parecer da Comissão de Finanças, relativo

ao projeto que altera os emolumentos de requerlrnen
tos encaminhados a Prefeitura. Em seguida, foi pe

lo sr. Presidente cedida a palavra a quem dela qui
zesse fazer uso, solicitou e obteve-a o vereador João
Lucio da Costa, o qual pediu ao sr. Presidente, que

depois de consultado o plenário fosse consignado
em ata e: telegrafado ao sr. Luiz Gallotti, um' voto

de congratulações pelo motivo da nomeeção e pos

se do alto cergosde Ministro do Supremo Tribunal

Federal, o que fio por unanimidade aprovado. Pas

sando-se a Ordem do Dia, foi submetido a discus

são e aprovado por todos o parecer da Comissão

d.e Fi.ndnças, referente no proléto-leí que altera

OSjemolumentos de requerimentos encamidhados a Pre .. � ..

feitura, Nada mais havendo a tratar o sr. Presideute,

designou o dia 13 de Outubro do' corrente ano, pa

re a proxlrna sessão e a Ordem do Dia constará da

111• discussão do projeto ·Iei que altera o imposto de

licença sobre veículos. Findo o que O· sr. Presidente

encerrou a reunião na qual faltaram os vereedoresr

Carlos Ru tzed, Willy G. Gessner e Augusto Sarti.

(ass] Luiz de Souza, João Lúcio do Costa,
Otevteno Tissi.

Ala da reuniãD Ordinária de 13 do Oulubro de 1091

Aos tr.eze dias do mês de Outubro do ano de

mil novece'nto e quarenta e nove, pelas sete horas,
na sala do Jury,. no edificio da Prefeitura Municipal
de JlIraguá do Sul, reunidos os vereadores: Arqui,
medes Dantas� Luiz- Maes, Augusto Sarfi, Max Thie

me Jnr., Car�os Rutzen, Will i G. Gessner, Ftederic.o
C. A. Vasel, Albrecht Gumz, Otaviano Tissi, Joilo
Lucio da Costa e Luiz de Souza, söb a Presidencia .

deste ultil1}o, tendo sido constatada a presença do
'

numero legal, fio aberta a sessáo e procedida a lei

tura da ata da sessão anterior, ou sli'je a dó dia 29

de Setembro do corrente ano: Pósla em discussão"

foi a mesma aprovada, sem emenda, pelo que pas

sou a ser assinada pela Meso. Em seguida passou�

se ao expediente que constou de: um programa dos

festejos .10 Dia da Escola, a realisar-se dia 16 do

corrente, na SOCiedade Escolar de Estrada Izabel I,
em Corupá; foi cientificada a Casa da chegada do

1

Regimento Interno da Camara MumJciPdl de Caça
dor e a Lei que orça a receita 'e fixa as despesas
de 1949 do municipio de"Brusque; um telegrama re

cebido do Diretor Geral da Agencia Nacinal do Rio

de janeiro; 1 Oficio recel>ido da Camara Municipal
de Guaramirim; Of. 85/49 enviado ao sr. Prefeito;

Of. 86/49 enviado lIO sr. Mlinoel L. dll Silva; Of.

273/49 recebido do sr. Prefeito; Of. 277/49 tambem

recebido do sr. Prefeito; Of. 281/49 anexando copia
do atestcido do Departamento de Saúde Publica, de

;3ofia P. Lenzi; um telegrama expedido ao sr, Luiz

Gallotti. Logo após, foi pelo sr. Presidente cedIda a

palavra a quem dela quizesse .

fazer uso, solicitou e

obteve-a o vereador Arquimedes Dantas, que solici

tou da Casa que fosse consignado em 'ata um voto

de pezar pelo falecimento do sr. Emanuel Ehlers,
ocorrido dia 8 do corrente, bem como que fosse te

legrafad'o a familia do extinlo; em seguida, pediU e

ob�eve a palavra o vereador João Lucio da Costa,
manHestando o apoio da bancada udenista, ao pedi
do acima e logo após solicitou a pala,vra o vereador

Willy G. Oessner, o qual em nome do P.R.P. soli

darisou com o referido, que submetido á discussão,
foi por unanimidade aprovado: Em seguida passou

se a Ordem' do Dia que constou da dicussão do pa

recer da Comissão de Finanças, referente ao
\

proje
to que altera o imposto de licença sobre veiculos, o

qual foi po todos aprovado. Logo após, pediu e ob

teve a palavra o vereador Arquimedes Dantas, o qual
solicitou ao sr. Presidente, que depois de consultado

o plenário, fosse concedidll urg�ncia na votação do

projeto que s<?licita a abertura de créditos adicionais,
suplementares e especiais; tendo o sr. Presidente,
consultõdo ii Casa se estava de acordo que fosse

dito projeto submetido a discussão :leste periodo ou

no outro 'coniorme o Regimento Interno. sendo una

nimemente, cedida a urgencia para votação do pro

jeto, neste peri9do. Em 1·. discussão, digo, sobre o

Magres8
Cariçaco
Pallidez
Fraqueza

É indi.peD&ayel
o UIO do

IOOOLINO
DE ORH

fiarrafas termicas de diver-
.

sos tamanhos V. S. en
ontraréÍ"'na CASA REAL

� L�m�r�ialltda.
Escrituração Mercan

til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fisca,is,
,
Contratos - Naturali

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPlRANGA"

F080 - AcmEITES -

TBAISPOBTES - AOTO.;
MOVEIS.

4

Ur. W'aldemiro Mazureehen
e.sa 8E HU81

Rua Mal. .Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-elétrico -Electro-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e aluis.

Loja e

EXPOSiÇãO:.
Fabrica:

Aven. Getulio Vargas, 79 Bua Domingos da lova s/n

J A R A G O Á DOS O L -1- S A I T A C A T A R I I A.......................................,. .

........._
.

Fundado e 23 de fevereiro de 19315

-DE-P-EI-D-EI-'C-IA-S-EM-:-·· CApITAL iNTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00
RESERVAS CR$ 22.343.244. 40

AGENCIA: Jaraguá do, Sul
Rua Cei Emilio Jourdan, 115

End. Telegrafico "INeO"

Caixa Postal, 65 -telefone, 73

Faz todas as operaçõe!: bancarias no Paiz, como cobran

ças, descontos, emplestlmOs, tinanciamentos mediante
cau

ção de titulos comerciais, passes, etc.,

Mantem as seguintes modalidades de 'DEPÓSITOS:

Á 'Olsposlçlo, - SEM LIMITE, com retiradas

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

,

, juros, 3°;° a/a.
LIMITADA PA!?A PARTICULARES,

até limite de Cr$ 100.000,00,'
juros 4% a/a.

- LIMITADA ESPECIAL, até

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

as retiradas de mais de Cr$
,

10.000,00, só podem ser feitas me

diante um aviso previo de 10 dias

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

Prazo Fixo de 1 ano -'« « « 6% ala.
Depositos Populares,' juros 5% a/a.

NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

nais, até o máximo de Cr$ 5.000,00.

ABBA UMA COITA 10 "'. N CO" E PABUE COM CB�QOE

�

«

«

Araranguá
Bluinenau

Brusque

'I
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia

I
Cresciuma
Curitiba .

Curitibanos
Cambirela
Campol! Novos
Chapeco
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul

Joaçnba
.

Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans

I
Piratuba
Porto União

� '--____
Rio de Janeiro
IRio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão

Tangará
I Urussanga

II
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Moveis Estofados, Tapetes. Divans,

_

::s
CIJ m "'" CD r-. Colchões e Éstrados para Camas, Etc.
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Formado pela faculdade de Medicina da

: z Z
Z I

Universidade de São Paulo.
'I.,.. � 9. _:::!

"u !". Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

I="'===��,==,,="'= I C LI N I��';�: ���.;�URG I A

FREFEITURA MUNICI· Para Doces
lO, Partos - Doenças de: Senhoras, Homens - Móléstias internas.,I e externas: Pulmões , Coração - Estômago ' Fígado - Rins

PAL DE JGUÁ. DO SUL'
e Bolos fi'

Doenças nervosas - Sifilis - Doenças venereas - Doenças. da -

III péle em gerel, Alergia, (asma, etc.).
Tratamentos modernos. I

EDITAL Usem pratos de papelão. iii' ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

IDe ordem do Sr,
São prerlcos e higienicos I GUARAMIRIM ._. SANTA CATARINA'
Encontram-se na r

. .

,

Prefeito Municipal Ia
de Jaraguá do Sul Soe. Gr.fica Avenida LIda.

I ATENDE
CHAM'ADOS A QUALQUER HORA

tor'no público que Av. Getulio' Vargds, 350.
__
I!I!EIlI!!!!EII;_;!EEl!Ii!illi!iIiiEE�.iiiiIE

_______

durante 'o corrente

mês de Outubro ar

recada-se na Tesou-
_
raria da Prefeitura
/M:unicipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o Imposto
PREDIAL

2°. Semestre.
Não satisfasendo

o pàgamento no re

ferido mêEl, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de ,10%
sobrs o referido im

posto no primeiro
mê�, sendo entä,o
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura
- MUlliQipal '

de Jaraguâ do Sol,
5 de 10 de 1949.

F. VOSGERAU
(

Tesoureiro

COITRA CISPI, •

QUEDI DOS CI

BELOS E DEMAI$
AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

PO. fXClLENélA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,��rica �e F�rram�nta� A�ricol� I

tt PEl!!�,:!�!!GELi'JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

Esecura-se qualquer-;;;:-viço de ferramentas '

b
agrícolas pore uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices etc. .

.�_�;;;:uerpedido

i

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

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

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

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

Seguros,Pessoais etc.

Jaragoá do Sol- Avenida G. Aargas, 218 - S. Catarina

Dr. ArDl.alo Tavawes
Pro�ess Cotedotico de- Biologia do Instiuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glas s�'rviço. c:linicos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de FlorianóPolis,

Assistente do professor David Scdnson. no Rio de Janeiro.

e,,·lnterno por, concurso; da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Clínica de' OIhos� Ouvidos, noriz,. �8roanto

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U MENAUSTA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BllaDcele di Despezo Orcaßlentaria, referente ao mes de 8et8m�ro de 1149

ADMINISTRAÇÃO GERAL- LEGISLATIVO
Gamara Municipal
Renumeração aos Veread.ores
Extrauumerarios Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.

Ser�iço postal, telefonico e telegrafico
Asaíneture. de orgão oficiais etc.

Publicação do exped. da Camara
EXEOUTIVO GOVERNÖ

Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis' e utensilios
Aquisição de combustivel para automovel

C�st�io de veículos, moveis � utenailios
Diäris do Pref. quando a servIço fora do Municipio

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Secretario � Padrão T

,

Impressos e material de expedieute
Serviço postal
Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais
SERVIÇOS TECNIOOS E ESPECIALIZADOS

Contador - Padrão S
.

Almoxarife - Padrão M
Aux. do Agente de Estatística (2) Padrão M á
e-s 800,00
Livros e impressos· ,

D�s�ezasde tr.ansp de funcionários q/ em serviço
Diárias a funcíonäríos em viagens e serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão L á Cr$ 750,00
Porteiro - Continuo Padrão K
Serviço de limpesa da Prefeitura e lntendencia

ADMINISTRAÇÃO GERAL

I EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINAN-

.

CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Tesoureiro - Padrão S
Amanuenses (2) padrão P á Or$ 950,00
outro padrão O á Cr$ 900,00

.

'\

Escrituraria - Padrão M
Quebra ao tesoureiro

-

. \

. SERVIÇO DE ARREOADAÇAO
Iutendente-exator
Âquisição de talonâríos, livros, etc. (

. .

Serviço de Fisoalização
Fiscais (3) Padrão O á Cr$ 900,00
Fiscal distrital - Padrão L
Quotas de lançamento do imposto sI Industriá e

Profíseões
.

.
Segurança Publioa e A8sist.en-

oia Sooial. Assill1ienora Polioial
Carcereiro - Padrão I

Serviços Diversos d. Seguran
ça Publioa
Subvenções Con1iribuições e

Auxilio. _
(

Ao Asilo Oolonía Santa Tereza (Leprosario)
. Assis1ienoia Sooial

Esmolas a indigentes
AS8istencia medica-farmaceutica
Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

I

Eduoação Publio� Administ.ra.

ção Superior.
'

Aquisição de Moveis e utensílioa.
, Material didático em geral
Aluguél de predíos escolares
Assistenci. a alunos necessitados

Ensino Primariol Seoundario e

C6mplement.ar
Vencimento ,de professores de escolas isoladas.
sendo os.

� ITi1iulados' ,
.

complementaristss
'

Padrão I á Cr$ 600,00 e as não títuladas Padrão
G á Cr$ 500,00 (
Gratificação a professores que regem os cursos

desdobrados sendo os '>q' i1iulados" á 01'$
150,000. e os "Não Ti1iulados"á Cr$ 12000

Orgãos Cul1iurais
'

Aquisição de material para a biblioteca
Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Inspetor Escolar - padrão P
Viagens de interesse de serviços

Subveuçõesl Cont.ribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado para manutenção dos

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

rá o Liceu Industrial de Santa Catarina;
Sáude Públ i ca
AsSiS1ienOiaHospi1ialar

Gratificação ao Delegado de Higiene
Serviços Diversos

Desobstrução de carregas e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
'Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Oombustivel para transporte de pessoal e material

Fomen1io
.

Fomen1io da Produção Vege1ial
Auxilias a Associação Rural
Aquisição de sementes e transporte

\

1.100,00

65,00

300,00

2.000,00
500,00

1.956.00

1.600,00

300,00

1.800,00

3.800,00

10,00
90,00

4.200,00
1.300,00
150,00

14,40Q,oo
5.100,00

239,00
129,90

2.400,00

18.000,00
4.500,00
600,00

1.436,70
32.237,90

12.000,00
7672,50
700,00

1.000,00
531,10

2.400,00
163,40

11.400,00

14.200,00
813.00
85,00
846,50

20.700;00
6.900,00
1.350,00

.

1.800,00 11.400,,00

4.350,00 16.300,00
1.400,00 7800,00

50,00 450.00

3.000,00 8.000,00
927.00 927,00

4.500,00 26.100,00
1.500,00 6.000,00

1.200,00

1.734,00

- 200,00

106,00

15.900,00/

573,00

1.550,09
40,00

:....

·6.000,00,

167,20
1.734,00
3.054,00
960,00

1.600,00

827.00

410,00

71.900,00

2.023,00

280,00

9.150,00
120,00

9.660,00

Foment.o da Produção Animal

Aluguel do predio a um servente do
'

laboratorio D. D. S. A.
Compras de Remedias

Serviços Indus1irlais
Indus1irias Fabris e Manufa1iu�

Desorimínação do Saldo:
. Na Tesouraria 340.768 00
No Banco 149.491,10

490.259,10

reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento

Serviços Diversos
Zelador do Cemiterio-Padrão I
Operarios do cervisa de cemiterios

Serviço de U1iilidade Pública

Adminis1iração superior
Gratífie. a um engenheiro pj exame e aprovação
de plantas

'

Cons1irução e Conservação .de
LogradoQros Públioos

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

Cons1irução e ConservaçãQ de
Rodovias ,

Operartos do servjço de estradas e pontes

A�x!lio para inicio d� oo�strução da Estrada Ri

beirão Cavalo - Garibaldí, . \.
Para terminação da ponte sobre o Rio Jaraguá,
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 e pontea
'

Combustivel para o transporte do pessoal e material
Serviço de Limpeza Publioa

1 Cocheiro
.

Forragem para o serviço de limpeza pública
Iluminação Pública

Iluminação publica da cidade
Iluminação publica de Corupá
Iluminação publica de Retorcida

Energia para motores, etc.
ENCARGOS DIVERSOS

Indenizaçõesl e

Res1ii1iu1ções
Restituição .de impostai e taxas de exercicios

encerrados
Enoargos Transi1iorios

Oonst. de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno

'Salário-Familiar
Construção de Casas Populares
Auxilio para construção da, Esc. de Riheirão

Grande do Norte .

Premiol!$ de seguros e inde�.·

por aoiden1ie

Seguro contra acidente de trabalho

Seguro de bens moveis e imoveis
Subvenções,Con1irib.e Auxilios

Contribuições ao I.A.P.I. e lA.P.E.T.O. 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-

tui�ões· ,

Aumento da subvenção ao'Jardim da Infaneia
Subvenção á Associação dos Ex-combatentes, ses

são de Jaraguä do Sul, em prestações mensaes

DIV.ERSOS

Despezas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

EDGAR PIAZERA, Contador

150,00

1.200,00
400,00

720,00

190,00
4;400,00

1.569, to
1.4Do,20
133,80
377,40

2.065,80'
2.480,00

5.427,60

1.459,80
58,50

1.020,00
200,00

90,00

107.190,80

1.350,00
1.973,00

Matriz = .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)·

6.000,00
3,200,00

1.520,00

39.979,80
11.171,40
5.849,00

89.970,80

5.000,00
3.000,00
l5.092,50
12.175,30

3.200,00
800,00

12.374,60
3.765,20
887,10

�.977,30

-,

51.605,70
15.520',0'0

5.000,00'

'5.427,60
.2.498,20

6.385,50
252,10

'3.860,00
1.600,00

4.800,00

7.998,20
365,90

742.980,00
490,259,10

1.233.239,10

Visto' WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

/

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

..a. a .8SS. 8.S..... lale.ll.a
,

11••••1:
.

Uma ·liI.tta 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 ßRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.
'

....EI••S-.I .1••çA.
BOMBAS para uso domeatico e fins 'Industrlats: Marca HAUPT, rotativas

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

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

servindo até 50 metros de profundidade.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Domingo DIA - 30·10-49

L O I ft � Prercítara MlillIDlllCllP7dlll de' Jfaragnná' dto §nn�
Balan"ete da RECIITA. ORtJUIENT1RU, refer�Dte ao mês de Setembro de 1949
--------p-----------------------------�---�

ARRECADA ÃO
. .

DO MÊS TOTÄL

O C"d d Alugam-se duas loías
. :-

d
I a ão Eríco BIosfeld 'Juiz de Paz em exer- em prédio recern construi-

f!���uaO d�ar��1 dé Ju� de Di�eito da Comarca de do, com marquise de cOQ�

na forma da I'· .stra o de Santa Catarina, Brasil, ereto, situadas no centro
er, .e :c. da cidade, á RUd Presí-

�ELO .'presente edital, com o prazo de trinta dente Eplraclo Pessoa,
(30) díes, ,cita a TECLA LUY ANA LUY JUVITA possuindo além de espa

�UY e seu marido Antonio da' Silva' pera �irem fa- çosa loja de 7,00X8,00 ms.
er aO�d termos de uma Ação de Dem'arcação Parcial amplo depósito, escritório
requeri a por Ouilhe J h

'
,
e instalações eenírarlee.

Ienrsch nos termos drme at,nt�c e �ua mulher J�nny
'. a pe içao adiante transcrita e Aluguel Cr$ 700,00. In·

Senur r�reJc��voddeDs�a�ho: PETIÇÃO INICIAL: Exrno. formações nesta redação.
.

.. lZ. e
,

íretto .da Comarca de Iaregué do
�1I1. GuIlherme Jaorsch e sua mulher J' J t h
brasileir I·.... '. .' enny an sc ,

" .,1 �s, avr.«l'ilores, �esidentes nesra' Comarca, nolugar �srrad� Izab�l, pör seu procurador bastante
(doc. n . 1) Ißfra�8Ißado, dizem que são legítímossenhores e possuidores de �ma área de terras, situada ne menCIOnada Es�rdda Izabel, deste Municipio e
Comarca. Agora, deselando, pera evitar futuras in
cert�sa.s e díssídtoe, causados por possível confusão
�e limites, demarcar dita área na parre em que con
Iina com �erdeir�s de Max Luy, .veem propor a

p��seonte eçeo �e lIemarc�ção parcial, em que prova
ra. 1 . Que o Im6v�l, cuia demarcaçãoparcial se pre
tende pertenceu anhgamente a José Berrí que execu
tado pela Fa�enda Municipal, teve o mesmo �rrema.
tado por Jose Dernasío Pereira, em hasta pública,
aos 1? de Outubro de 1944, e, em virtude do que
lhe Iol passada Carta de Arrematação, aos 9 de No
vembro de 1944, (Do.c. n-, 2) que, fÓi, postertorrneu
te,. aos 12 de Fevereíro de 1945, devldarnenre rrans
críta sob, no: 7.342, no L; 3-C., do Oficial do Regis
to de Imövets de Jaragua do Sul, sr, Mario Tavares

�a Cunha Mello (Doc. nO. 2); 2°. Que os Spltes.,
aos .10 de Outubro de 1945, compraram o imóvel
refendo, deIoaé Damasio Pereira e de' sua mulher
Adeje' Damasio Pereira por escritura pública de igual
dat�, lavra��1' a fls. 16� v] 161 v., do L. nO. 34, do
enrao tabehao de Corupa, snr, Waldemar Luz, devi
dament� _

transcrita sob n", 7.982, no . L. nO. 3, de
tran.sc�lça.o de transmissões, do ' Oflctal do regtsrro
de rrnovers de Jaraguá do Sul, snr, Marío Tavares
da Cunha Mello, aos 8 de Novembro de 1945 (Doc.
nO. �); 3°. Que esse imóvel sempre teve os limites
�aßIfestados nos documentos referidos nos prova
ras to. e 2°. e que são os seguintes: "ôltuaçêo: á
Estrada Izebel, distrito de Curupá. Frente: nas terras
de Max Luy; Fundos: com terras de quem de dlrrei
to; de um lado: com terras de Max Luy; de outro
lado:· eom terras de Celes:e Bianchini conténdo a
área de 115.000 ms2. (cento e qUin�e mil metros
quadrados); 4°. Que, na' parte em que confina com

as terras de her.deiros de Max Luy, os límites certós
são os seguintes: Frente: por' 100 metros em terras
de herdeiros de Max Luy; lado, confinanie com ditas
terras,' por 1.160 metros em ·linha que parle: da 'freno
te até travessão dos fundos". (Doc. nC'. 4)' 50. Qu�,
por isso mesmo. devem eles ser' observados na pre·
sent� ação e assinalados por 'marcos e outros sinaes
demarcatórios que Ilerpetuamente

.

atistam a liha de
confrontação; 6°. Que, nêstes termos, dando á pre
sente o valor de Cr$ 2.500,00 (doi's,mil e 'quinhen-
tos cruzeiros) e pedindo o abono, pro ratà, das des- Vermitugo suave e de pronto
pezas da causa;' requerem a V. Excia. que. D. e A. I;::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::!:::::.�••::::::::::::::::::::�:, efeito Dispensa purgante· e dieta!

esta, se digne mandar citar ViOva Josefa Luy; Ami I.

A·'
SERVE Pi\RA. QUALQUER IDADE, CONFOR-

Luy; Juvita Luy da Silva e seu marido Antonio ,da ii AUTO· JARAGU S. A. ii ',. ME.o.fi. 1, 2, 3, e .4,'
,

'

Silva; Tecla Luy; João Luy e sua mulher Josefa; �.:! Industria e Ii,! .. Proteja- a saúde de, s.eus:tilhós e a. sua :,própria)
Josefa Luy Funker e seu marl·do,· Ida Luy para no .1 Comércio. E't' 't d"

' d' h
.

VI ara tr)UI ;iS' qença" e poupara lri elro em

praso legal; virem falar aos termos desta ação de II OFICINA Serviço "FORD" II remedias'
. demarcação parcial, ficando de'sde já cilados para·· MECANICA AUTORIZADO r Compre hoje mesmo uma LOMBRIGIJEIRA

/ todos os termo� desta ação de demarcação até final, II I! .

MIIfANCORA para o SE'U tilhinho.

pena de revelia, .J.l,rotestom provar o aleg'ado com o ii
- Rua Marechal Deodoro - JA R a G u A DO 's U L -

fi' E um produto dos Laboratorios ,Minancora

depoilT!ento'pessoal dos.Spldos�, provas documen..: li Posto de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes ii O I N V I L L E -

taes e destemunhães; juntada de documentos; peri- H
_ Lavagem _. Lubrificação _' Carga de Äcumu- ii -----------------------------..1

cias, vistorfas, .arbitramentos, acareações, expedição :1 :1 ladores e Consêrto de Pneus.

.

:i :1 �.·..· ·
..
·
..
· ·
..
· ; ·.�· •

..m .

de precatórias, e por fodo e qualquer outro meio' de
prova que necessario fôr.. O advogado qu� a pre� .. Esta Qficina est.á instalada em' condições .. O.ode com.prarei mais barato
sentefe subscreve' fem escriloriO e telefone in�licados .I.!

.

para efetuar qualq,uer serviço de consêrto ou .!.:.�.. ,.
,

no timbre desta folha. Oom uma' cópia da inicial e li reforma em, seu awomóvel ou caminhão, bein .

além dos documentos já' individuados nos p�ovarás:' ii ' como retificação de' motores etc... '
' ii

1°. e 21). mais os seguintes: 1 procuração'datilogra- H Todos os serviços são executados com ii

fada e si cópia; .1 desenllÜt i'IustraUvo :,da divisa, em ii esmero, por competentes profissionai� e a pre- ·.::.l::.1duas vias; 1 talão de t,axa jüdiciaria passado pela·!i Ç?S razoáye!s:. 'Tánf"bérn dispoe de sólda elé-

Coletoria .Estadual desta' Cidade sob nO. - N. T. PP. g .
trtca e oXlgemo. .

ii Jaraguá 'do Bul ;;;_X':"" Santa .Catarina
Deferimento Jaraöoúá do Sill 27 de Arrosto de 1949 ,\� : -.

: : � :..ij ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.

pp. (a) Luiz· de S�uza. Coladas eSlamp1ihas estaduai� ,
: !

-.....
:
•.. * * •••• * .• , �::� � ,::::!. ..

no valor de cr$ 3.00, sendo uma da taxa de saúde, .

.
.

Ó·
.

deYidamenté inutiHsadas. A petição inicial levou, do. "'COLO N I S Aç ãMM. de r.>r.. J!lizJ>i.reito da cOJ;l1,a,rca o seguipte des'
pacho: 'A. á conclusão. Jaraguá, 29:"8·49. (a),Marcon Vendem-se boas terras de cultura, Fdzenda Sta.
des. Conclusos os autos foi exarado o seguinte Helena, Municipio e'Comarca de Reserva, centro do

DESPACHO: Defiro o pedido, expedindo-se manda- Paraná, clima, aguas, e estradas ,boas. Preço Cr$
do d�' citação. Nomeiô (> snr. Edmundo GUisard pa- 800;00 por alqueire. Para ares maiores, concede·se
ra exercer as, fQnções de ij.g-n�m.enspr e os srs. Afon- consideravel desconto. Vende-se tambem a longo
� Piazerà' e Viktor 'KarpuscHkin para peritos e os praso: Tratar com o proprietario sr. ChistiaÍTo Justus
srs. Emmo Silva e Alexandre Koehler, para, suplen- em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva.'

tes, os :quaes deverão piestar o compromisso legal. ou com Schwar.tz na casa do snr. Erico Blosf�ld, em
Jaragu�, 3·9-49. (a) Marcondes. E para que chegue Jaraguá do Snl.
ao conhecimento ,de Tecla Luy, Ana Lay, e Juvita '

�...__......--....----_......_

Luy e, s�u marido Antonio da Silva� .por' terem sido
certificados como ausente pelo Oficial de Justiça, se co, escrivão, o subscrevi. (a) Bfíco BIosfeld. 'Juiz de

passou o 'presente edital que será afixado ás portas Paz e_!TI exercicio. Está conforme o original, do que

do Forum, no lugar de costume e publicado. pelo ,dou fe.
'

"Piario Oficial do Estado:' e jornal local "Correio I Jaraguá do Sul, 11 de Outubro de 1949

do Povo". Dado e passado nesta cipade de Jaraguá
90 Sul, aos onzt" dias do mez de Outubro .do ano

"-e ..�i.I OQveceslos e qUélrenta e nove. Eu, Ney Fran-
. ( ,

, .

Cure' seus males e poupe seu

bõrii -dinheiro '-comprando ·Ba

FARMÁCIA . NOVA

fo�i�1�� 'r��=r.==ßãp�ß':RrL.l�H8rfte(rp;,iftaß�loósR:,olRua·,�"1:,D�o�Or.o. '3o\,,��ragua � .

TODAS A� MOLESTIAS DO ' ,
U @

{® Encontram alivio imediato com c;, wso do �

. A�ENTES': I ·.1 n C O m p á p � V e 1 . I
�':��:1�;���::; I .Pi!ilorili dI! ftngieo'Pl!lotl!nll! . ;B

..

oas _condlçoe.s 'd.e r.e.mu-�. Ó PEI.TORALMAlSCONDfiUlDO NO BRASIL (G\'I.neraçao. Cartas por ob � .

'

. ,

,

.

.

�
$équio para Almeida Cxa. n®��®i..®®i@®i®@.i.@@.i.®�@.i.®�®.i®®.;.®®,11
Föstal 268. Joiovile. "

' ..
. ,

Forminb,as 'para Doces MaqUinas para cortar ca,""
belos de Fabricação Ale�

todos os tipos �,tan:tanhs -

t d
.

V·'. S. en'contrar'X.' na
'. ma em a yen éS .na,,, .

Ö
..•

CASA REAL
Sociedade GralicaArenida Lida.

,.

A SIFILIS
t ,�MI-' POENC" �OR ..vlsSIM"
MUITO PERIGOS" P"RA .. F ...
MILI", E 'P"R" .. R"ÇA, COMO
U(III .BOM "UXILIAR NO :rRAT ...
MENTOD�SSEG'R ..NDEFL:AGELO

USE o

.. SiFILIS 8E APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
E8CAÓFULAS
ESPINHA.
" f 8 T U L A>.
6",- c E A A 8

.

a.e ,Z 'E "M A 8
,

F E' A I. O A'.
p, �.R T A OS
_. A'N C H A.8

'''ruxm' . DE . NOGU�IRA "
'C,9!'1HECIOO ·H';"· fi AN08
VENDE·SE EM TODA PARTL

'TITULOSCodlgo
Geral

RECEITA ORDINARIA
fRIBUTARIA ;

a) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL 250,00 48.8(\8,40

238,80 78662,90
154.029,20 321.4Q1,90
3.556,09" 231.528.20
6.021,00 220.059,00
·240,00 3.188,60,

322,00 2.980,00
777..10 6.111,10
60.Oó 18.734,00

16.230,90

300,00' 2.800,00

1.687,50 8.401,00

!(- 39.046,00

20.820,90 166.567.20

410,50 . 7.499,90
·453,�0 ,5:561,30
3.114,50 8.322.80

192.280,80 1.186.053,10
47.186,00

1.233.239,10

0.11.1
0.12.1
0.07.3
0.J8.3
0.25·2
027.3

IMPOSTO. PREDIAL

Imposto sobre Industrias e Protissões

'Imposto de Licença
'

Imposto sobre. exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
Taxas de Expediente
Taxas 'e Custas Judiciárias e Emolumentos
7 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 Constltuição

,

Federal (Combustivel e Labriticantes)
Quot, ",revista no Art, 15. § 4. da Constituição
Federal (Imposto sobre.a Renda)

RECEITA EXTRAORPINARIA

Cobrança da Divida Atjva
Multas
Eventuais

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

2 010
2.02.0

4·T2•O
4.13.0

6.12.0
6.21.0

6.2,3.0
SOMA eR.S

Saldo disponivel do Exercício de 1948

Contadoria da Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 8 de Outubro de 1949

EDGAR PIAZERA, Contador
'

Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOM,BRIGUEIRA MINANCOßA

Fa�endas�, c.hJipéos•. roupas feitils, miudezas em
• • '. O"' ••�. ' ..". .4 ,_

geral, pelos menorelil, preços, d� praça, só na

Casa· '1IUeO Bi8•••

e � ? -.
.

__ •

,PBDOUTOS DA.: .'

llilltdlnnstrllat de Calçados
Gosc]bl llrmato§ So Ao

O Escrivão

N�Y. fRANCO

CAIXA POSTAL, 11
'

JARAGUA DO SUL· S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Acaraí XBaependí",Ii�je nO' çampo dos rubros áRua.Mâ.: ',eij O,ro
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'-
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,; ._ .' :
-' "

.
_.

�
'

.

S�6Ã� '!IRC(A,
. '.

ESPECIAlro4DE

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO ,PEDRI Impresso na Sociedade Grafica AVENIDA Lrda.
CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 -. Fundado em 1919 - TBLBFONB N. 39

.

f"�: Oimento t N.aCiODal.VOTQa4N
Sacos de 50 Kgs.

Uníeos diStribuidores·
autorizados " pela fabrica
.neste muínícípío,

BE. II R D O 8. U B BIS. 1

Consultem preços.ANO 'XXX JARAOUÁ DO SUL' - Domingo, 3'0 de Outubro de 1949 SANTA CATARINA N0.l.56õ

Locais dia 5 festeja sen aníver- horas, portanto, já pode
sario a senhorita Carmen rão ser adquiridos os vo-

, Rank, filha do Ir. José tos. Dia 5 será realisado
'A n.1-ver s a·r i o. Rank;

,

o balle da cO'rmsção da
- Aniv.ersaria-�e, em Aos aniversa.riaótes Rainha.

·

d hol d "Correio do Povo" deseja . ,

....
.data e ore a sra. na. C I S III E III S Concorrencta P.ú,bUca para- construção de umaV E M hf d muitos, anos de existen- .

I á
VII. rna an U. e 8 Ontem realisaram-se ponte sobre o Ribeirão, Francisco de Pau a, .estra-�enina Ingeborg Voigt. eía.

na sala das da Nova, neste Municipio, com prazo de 15 díae.
,

.>- Amanhã transcorre
uOl'se fllfDIICH audiencias os seguintes Bolos 'De. ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno pu-

. a data aniversaria do sr.
. ..., çasamentos: ElpidioM�r- bllco, para conheclmenro dos int�ressados ,aue até o,Leopoldo, Sêid'el, restden- Hoje i,ê passar, mais tln� com a senhorlta mais 'macios' dia 9 do proxlmo mês de Novembro; áiS,)1., bor�s,te na vila de Oorupä, '

uma data natalicia o jo- Rosa da Silva, Alberto,
.. .'. '

esta Prefeituta receberá propostas para a ççn�truçDo•• -- Dia 't.· festeja, 'seu vem Afonso Friedrich, Pedrí com a senhoríte de uma ponte sobre o "ribeirão Prançleco de Paula,aniversario natalieio o sr, residente em Campo Ale- Mathilde Pedri, Alfredo á estrada Nova, neste Municipio.�mil�o �i�\'a, f�ncionÍlrio gre, geande desportista 'Jorge Rahn com a se-
. A ponte d�,:,erá ser const!.ulda de concretod#l' Prefeitura Municipal daquela localidade, e fun- nhorita Edeltraut Hei -

.

(cimento armado) ou arqueada (tl)olos),. obecendo as,
em J�ráguâ -do .Sul. dador 'do' Campo' Alegre nert, Concilio Rosa com seguintes dimensões: \
� .Dia 2, fa� -anos'o .sr. Futebol Clube. a senhorita Eli Bomual- COMPRIMENTO: . 2,20 mLouren.ç� W�t.zko; .' O, quàl. receberá por do, Virgilio More�ti com LARGUUA: . . 5,00 m. �.: '" ,.

.

':.
-

'

Dia." 3. a.n
..

'

lYe.r8ar.18-s8
..j.
tão

re.
stiva data, po

..

r. e�r,: a senhorita miaria Leu�-I PILA&?ES: . . ã 00 m de largurao" sr. SérglQ TbQg1sen., to, ínumeras- felieitaçoes precht, José Schwartz por 0,80 de expes-geren��-. d�, Banco do Va,.. com as quais "Oorrelo com a senhorita 'I'here- ,

. sure; devendo a alo-1, do.: �"ala�.' elD :nos,s8 do PQ.vo�', �mbem junta sa Peng, OswaldoOlden- .

.,' Bolos - i

tura acompanhareIdadé,: . Na mesma data a auas, aventurando-lh� burg com a senhoríta
roais ,cl'escidos

'

,,' , nível da estrada;��e,:x��. sra�. h?ne l�uz 11ma. lon,a· vidl!'"., c().ID Walli Radünz, Frai�u!ld- �.- ..
" ' ALAS: '.. •. ;. t,50 m de compri•GoUardl " esposa do sr. saúde e feliCidades. Keiser com a senhorIta.

, .
". mento por 0.80 de

Dr: Francisco Gottardi.
10 I' II'. . Ilka,Raasch e .Geraldo

,
.' '," expessurct; .'rSäidente<eín'Rio: do Sul -Ó,

• � .�."
,Kurt Carlos Bafineroom O serviço de.remocäode barro, bem-como LUPê'.'o"s«',W�td,t�r Meier. AJexandre'Koehleresuá a senhorita,Erna Bartel. valo-com 20m de comprimento por 2 de largura�ln,�a, na m?8�'� data ? espos� e�minia ,KoehJer' . '. '.

com: a devldll profundidade; �rá�' lambem feito _ J!Qr10!e!D. �°sê, B()��a ha�II participam o contrato" de ' .' conta .do ptoporrente; inchiindo;.se nest. -CODCorr�n;�ar�I��: nesta, praça ,é easamento de sua filha Vende-se cia ,�. reconstrução em linha reta. da estrada que da
ft!�� d�' ir. ,;A.:Dselmo'Ro.\ fgnez,. co�, .9. sr.. Niva'do ; . .

( Ocisso á referida 'ponte. ",' .. "
.
,

,

,.
,,' ..', ,;

..öba. ."
.

,..
.. Simoes de Oliveira, filho' Uma fabtJ�."d� :"agua- � "A fiacalisaçâo....,dO-.sen'iço 'da éonstrução,- serêl

, ;-:- pIa 4 a Ira. JuUa do sr/Pedro., SimõeS' ,de ardente, movida a. niot<)r '

feita- por '!,um'Oacal, d'_"Sec,:iO" •.Ohr. Rúblicas,,�aM�� �spo� do' sr,. Oliveira e' SOll esposa' sra� oleo cru. _.
I ' -. j

.

1J'Qlos PrefeifUraf.MuaieiJ)Ol..", \ �

��ry-al:�,M.rba� e .� JúUet�' ..

S. de. Oliveira, .

Preço de oC88I10. Tra.. ,

- .

'fi)h ,,' ,Os interess�dos poderã�, �presentar omba&,;' asl1��i .() �r. C�S810 ·Medel, residentes em Rio Negri.. �r epm ��Uc:l�s Garci,_ :--,�, JmOis.):4.DS. propostos (cimento' armado< e -'dolos). ': ,:"t�8· resldttnte e� Blume- nho.
.

. em Nereu Ramos. "

• _. _ _ As propostas hão devem conter VlCIOS de .qual-��-�. O Ir. �rvlOo Mene· Sinceros parabens e ,;', ,e '1,___,
'

.. ··.tr" =. quet ..mst�,que, pössa�,';sDscitar �duvidas. (tals c�-�'ó�o; iDdustrt!l1 a Estrada votos' de feliddades
.

do

I·=!=
=:=. -�.� �., ..' , '. mo, e�dos,:,,,a!úras, entr�"nhélS, .. etc;), e deverêlO�'O�a. A menma Marlene "Correio do Povo". VEND c:"

_5E ser enviadas em env�lopes fechados.
.ftlh.lDha do Ir. Oscar �'AS propostas serão aberlas no dia 10 de: No,'

M�lsteDr:.I. , E11 S S I C IE II D f S
Diversas casas e terre�os perto. da la- 'vembro proximo� ás '16 -horas. nO"Gabinefé ,do Sr-.

-:- Ia 5 .ranlcor�e •

r' da
"

. ' , , , Prefeito Municfpal, em presença dos proponente�.'mIl um aoo d. fehz Hoje sera, rea Isa
-

II
briea.

-

ou de seus 'representantes." \ _ ,'," ',,' �.éxilteocia d(j' ':·ar. João grande �olrée �o Salao Tambef!l vendemos eQl pres�çoee com
A Prefeitura assiste o direito de recusar. tOdas

LY'r��, ' J�I:'�pt�etario da da �.,�. ,Aca�al,
.. quand� resp. garantias.

. , as propostas, caso nenh�mÍl delbs' satis.faça�'IOS .in�Farmactä 'Lyra em Gua- s.�ra f�lta a t�rcelra apu
IND DE CALÇADOS GOSCH IRMAOS SIA teresses da mesma. .'

" _
'.

ramirilil•."Odr�eio do Po- raç40. ·do ·concu,rso para II'
.

, ,

"

=_ Quatsquer outros esclareci&entos., "os. in',!...VO" ,!llrnela�Ibe 'a!'Tmelbho- da RI9a�n9�aA da rti�rdimo�ve1ra9 .= i .' ==.=
'""'_OH.".__•••_...�� sados poderão obter na Secção de Obras Publicasr�8 �lioid',�ije••
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. am, em e ... pa r �
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..==-:-=::::-.:::::::::=:::m=--;:::::::::::-.::::::::=-------· ...'l da Prefeitura, na hora do upedießf�.. /.
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'. k'" M A O, E IR A S � do S:-;:��.ot:.u���r:�UDi-:1
d. �"'III'

,';'f'n'�I' .. 1'1"'·'1" ·1" fllllllÍ...•'frsla- I' OaiXêta - Pitiá II MANOEL LUI,Z\.D.!� S.I1-Y.A,
� 1-
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I" I �anj8t . Matjambú ai Secretarto, ',; .' ,',� .,

." ,(imSIl I' BGD. I IaDLIEI)iit! Peróba -, Qudacá'
.

II. r
'

" ....�_.... ...__==:::;:;::::::�.:..�
A qJÍem. �oti,c�tar, será enviado .,elo.correlo ii- lUI

Oanela • Oe ro

ii r=-��··."------ iiin.eres�ante ôbra.. do Dr. LOPES FERREIRA: Oompramos estas e quaisquer II I
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.
.

n
·

. 4ÇAnma S�U» - Trat....ltO.; CUliC�' • DHtIco. 'I ,'o�tra8 madeira., P. II COrreiQ do Poyo', q'. Juni. ao pedido Cri to.OI! pilJ'a.s despezas I . Madel�as Janssen S. A. !i ii A__til,.. par� 1950. • ;" Ji
'" d,rigindo-.. a 1", Sc NeVES. ��==J II Tnd.. 88 peB80as que j4)m&\'e!li", .dl.000ixa Postal, � .;_ Rio de Jane�.ro --:. Brasil

� li uma assiQatuFa anual pa",a o ',aoo\ ,.df!,� , ,.h
ii 1950 receberjo ,desd� já e gratuita�,. 'iH
ii mente, <) "Correi<), do }lovo";. até fhn li
II oe Dezembro de 1949.. U
ii . A CERENCI� ii
li Façam" seus anuncios' de felicita- JI
ii ções de

. .Boas. Festas e Feliz Aoo No- ii
iI vo, nesta folha. '
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EDITAL

Bar e RestauraDte E X P R E S S O

r=:.'MUDAS ,:=o
B

.'

PRlJTlUI.u � ORU••�I'l".Ú8 .
I

II' Laranjeiras, Peceguelros,KakiseIros, Maciel- �U ras, Jaboticabeiras, etc. - R08ei.ra�, Dahlias,
mélias, ConHeras, Palmeiras, etc., etc

r.... Catai.«, Ilastrado n
EOPOLDO SEIDEL COl'upá U

. .. . ..

de

.Sou•• 4 Ro•••

...

Indo a Joinville não se ,esqueça de visitar o

«Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 de
Março em frente ilO Micro Onibus e proximo

. á' Rua do Principe.
Lá V. S. encontrará ótimas refeições, q�artos
areiados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

Ambiente puramente familiar. Para propaganda de suas .. mercadoria,s,

pro�urem' pois, anunciar neste j.ornal.

"

O Sabão .'
. "
'.

(••rc. B.ctStÍ'Jd��

Virgem �.pecialldad,e
da CKAp W1EllEt JIN]I)[JSIIDAl a JJoilIllville
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


