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ANO XXX - JARAGUÃ DO SUL
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Ha 30 anos, aparecia este jornal, assumindo
o compromisso de bem servir ao povo desta
terra.

Empreza remerarte, que a muitos parecia
condenada a uma curta existencia, mas que a

vontade ferrea dos seus diretores e abnegados
amigos e auxiliares, haviam jurado levar avante,
mesmo com os maiores sacrifícios.

Olhando o passado, sentimo, nos orgulhosos
dele e, urse grande saudade daqueles que o Crea
dor já clMmou a sí, entre os quals destacamos
o sr. Venancio da Silva Porto, a quem, no seu
descanso eterno, no cemlrerlo Municipal, rende
mos a homenagem que bem merece.

Dos vivos, que tanto honraram com suas

colaborações e seus serviços a esta folha, não
temos desraque a fazer, pois cada qual mais bri
Ihanre e com grande abnegeção é merecedor da
nossa maior gratidão.

Um nome. no entanto, queremos citar, é o
de Leopoldo Reiner, que ha 25 anos começou
de imprimir o "Correio do Povo" e o faz até hoje.

Mas, a vitoria não pertence somente ii nós.
Dela compartilham os assinantes, os euunclantes
o povo afinal, que mesmo nas horas maís amar
gasj soube sempre estar ao nosso lado.

Ao completar o seu 300• aniversario, já dis
semos, nos orgulhamos do passado. Nunca fo
mos jornal de cavação, não nos vendemos fi

ninguem, não curvamos a cabeça perante os po
tentados, quando na defeza do dlrelro, da justiça
e do bem da coletivídade,

E esse continuará de ser o nosso proceder.
Artur Müller

Deputado Artur Müller
Fez anos querta feira

ultima, dia 6 do corrente,
o diretor proprietário des
ta folha, o sr. Deputado
Artur Müller.

. Constituiu esse aconte-

Terça-Feira, 10 de Maio de 1949 Sta. Catarina

orientador do povo na senda da prosperidade;
e incentivador da mais salutar convrvencra
social entre os filhos desse lugar, tão aqui
nhoado de belezas e de preciosidades pela
benemereneía do Creador.

Pão espiritual de muitos lares, famílias in-
teiras vêm nessa trintena de anos, lendo, to
dos os fins de semana, o «Correio do Povo»,
o «jornal da terra», o qual, até antes de 1914,
mantinha página noticiosa em alemão, p8;ra
satisfação daqueles que não tinham perfeito
conhecimento do idioma português. Dai os _

milhares de assinantes espalhados por todos
os recantos de Jaraguá e Ióra dó municipio.

Jaraguá do Sul póde orgulhar-se de ha
ver tido, e estar mantendo ainda, um dos mais
conceituados jornais do Estado, pois o «Cor
reio do Povo», apezar de ter por vezes mu
dado de formato apresentando-se ora de pe
queno, ora de grande tamanho, tem. s!do, em
todos as épocas, um' jornal bem redígído bem
orientado, seguindo a risca o programa à que
se traçou.

Quem folheia a coleção do «Çorreio do
Povo» dos anos de sua proveitosa existencia,
nela encontra, satisfatoriâmente, admiravel
documentario da vida laboriosa de Jaraguä,
registo fiel dos seus acontecimentos sociais,

.

e repositorio de pronunciamentos uteis e pa
trioticos, em beneficio do povo, e pelo en-

grandecimento do Estado e da Nação. .

Tempo houve em que o «Correio» contou
com um luzidio corpo de colaboradores: Cruz
Vidal, Osvaldo Nobrega, Brasil Goerrensen, R .

Oliveira e outros, enriqueceram com as suas
belas e vibrantes produções, as paginas do,
festejado orgão jaraguaense.

Outra época brilhante e que bem poderia
ser consíderada «período áureo», íníoíou-se
em 192ã. com a i9� p!ltra o vos�9 meio, de um

'.....,,�"'"'dos maís flilguI'ântes espiritos"'(ia -etual- gera-
-

ção intelectual catarinense: o mavioso poeta
e suavissimo prosador João Crespo, designa
do escrivão da Coletoria Federal, o qual amou
a vossa terra com o extremecimento de um

filho, pois ligou, indissoluvelmente, o coração
a Iaraguá consorciando-se com ilustre e dis
tinta filha do lugar, produzindo desse feliz
consorcio, um filho jaraguaense.

Nas paginas do «Correio do Povo» daquela
epoca, são encontradas as mais belas e pri
morosas produções do festejado poeta cata-
rinense.

_

Ele cantou as belezas da vossa terra que
rida, em versos magnificos, como o fez por
ocasião do 8° aniversario do «Correio do
Povo».

.

Lêde, orgulhosamente, este belo soneto,
publicado em a edição de 8 de 'Maio de 1926:

JARAGUÁ.

ILDEFONSO JUVENAL

PALAVRAS AOS JARAGUAENSES
A proposito do 30° aniversário do

"Correio do Povo-

A 10 de Maio do ano já distante de 1919,
surgia à luz da publicidade na vossa linda e

progressista cidade, o «Correio do Povo», ar
doroso porta-voz dos vossos interesses e an
seios de povo laborioso e ordeiro,-valioso.
eficientissimo cooperador da grandeza ecoao
mica do Estado e da prosperidade do País.

A patriotica iniciativa de dotar Jaraguä do
Sul de um orgão pugnador em pról de sua

grandeza e 'dos direitos de seu povo, vós a
deveis a dois ilustres filhos dessa terra: Ve
nancio da Silva Porto, de saudosa memoria,
inteligencia apreciavel, coração bonissimo, es
timado e querido por todos os jaraguaenses
que tiveram o grato prazer de com êle con

viver, e Artur M,üller, felizmente ainda vivo,
para orgulho e satisfação de todos, incansa
vel e ardoroso representante de Jaraguá na
Assembleia Legislativa do Estado, jornalista
brilhante, alma de verdadeiro patriota, com

provada eloquentemente nesses trinta anos de
lutas constantes nas trincheiras de seu jornal,
em defeza dos principios essenciais à eleva
ção da nacionalidade, e necessarias t\ estabí
Iísação dos fundamentos morais da Patria. -

.
Todo o progresso, toda a grandeza do

vosso Jaraguä, de 1919 em diante, estão líga
dos á vida util e proveitosa do «Correio do
Povo», que tem sido -víbrante estimulador das
vossas energias, em. beneficio da. COmuna;

-:"'"""'
"_-"'., «' !

cheio de disposição pera
lutar e vencer, enfretando
roces as agruras .e dificul
dades que, à época, eram
naturaes nas zonas do in
terior, em que a propria
mata virgem ainda embar
gava �s passos dos ban
deirantes do progresso.
Nada disso, porem, cons
tituiu impedimento para os
sonhos que o nosso dí-] ....---------------_---...,
retor acalentava. Lutou a
luta pesada, dificil e mui
tas vezes desigual, nas

quaes visava sempre o

progreseo do Iaragué e o
bem estar do seu povo, E
da sua habilidade no es

grimir o florete da politi
ca, da sua bravura pes
soal e do seu prestigio
sempre e sempre a se

consolidar mais e mais,
vieram os resultados, len-.
tos mas seguros, das
cempanhes em que se en·
volveu.

cimento, sem düvrde, um A nossa transição de
motivo de satisfação pera distrito a municipio auto
todos os seus inúmeros nomo marcou o inicio de

.

amigos e admiradores que, uma nove estepe .das lu
ao ensejo, lhe proporclo- tas de Artur Müller.
naram as mais ínequlvo- Tantos e tantos foram
cas demonstreções de.res- os seus serviços á causepeito e aamiração. publica que afinal. o seuO nosso diretor viveu, pövo, o povo do seu Ja-naquela data, momentos de raguá, por uma maioria'verdadeira emoç�ot quando absoluta e expresstve, o
,:ntre braços amigos, s.en elevou ao alto cargo detíu a grandeza da estima seu primeiro deputado á

.....-------------------

q�le lhe é devotada, prln-]. Assembléa Legtsletívactlpamenre dentro d.e jar�- Estadual,' em Florianopog�á, desse. Jaragua cUJO Iis. Ali, nessa Assembléa
�ver e cUJO desenvolver não s� consegue distineIe a�ompanha por perto guir o deputado do «seude tnnta anos. -

Artur». E o mesmo ho-
Efetivamente, por mais. mem que, ao c�.!!trario dede ure quarto de século,: muitos, não se deixou

q�e Artur Müller faz Ptll I·empolgar pela altura a quepl!ar seu coração, em p�r- o alçaram. Recebe e atenfeita consonância com ö de ao colono e moradodo proprio Jaraguá. !\qui I res do seu Jaraguá comchegou bem moço amda, a mesma delicadeza, bon-

Prefeitura klunicipal de Jaraçuä do Sul

O Congresso Nacional de 1946 a 1950, quer
•. ver e ouvir de perto o Brasil:- Não espe
ra que os cidadãos se dirijam ao Rio, mas acha
que o Rio deve vir ao encontro de cada Munlcl
pio, que anonimamente, constroe a sua parte ne
obra de grandeza do Brasil. Eis o objetivo de
nossa visila ao Vale do Itajai e Itapocu. A nos
sa passagem por Iaragué nos permitiu observar
in loco a operosidade, a inteligencia e a energia
dos brasileiros aqui instalados. Que eles prossi
gam nesta obra, inspirados no esplrlro de role
rancia e concordia, - virtudes das maiores nu
ma Democracia!-

Ieraguà, 24-IV-49.

ass.) Alíorner Baleeiro
Vasconcelos Costa
Eduardo Duvlvíer
Raul Barbosa

. Padre Medeiros Neto
oão Adeodato
Arlstldes Largura
Joaquim Llbanlo Leite Ribeiro
Café Filho
Costa Porto

(Impre-ssão dos parlamentares fixadas na Pre
feitura Municipal de leragué do Sul)

dade e presteza com que as suas expressões e vo
trata com os demais de- tos de Iellcidades, pera 0-

putados ou altas figuras ferta-Ios ao diretor- e ao
da politica e

�

da adminis- amigo de todas as horas,
tração publica. a Artur Müller, o primel-
Por tudo isso, apreen- ro deputado de }araguà

demos bem a razão das do .sul, aquele que,. auxi.
carinhosas manifestações liado por verdadeiros a
de simpatia e de jubilo, migos, lutou e venceu.,
havidas pelo seu natalicio. luta pesada, dificil e mui-
E, sincéramente, de co-I tas vezes desigual!

rllção, todos os seus all- Salve 6 de Maio
xiIiares desta folha, unem de 1949!

Entre dois rios, sem voz, de tão mansinhos
Ei-la, a terra. esruando em faceirice,
Em arroubos de seiva, em desalinhes ...
Como se, vendo-a em sonho, a gente a visse.

Chega-se e logo envolvem- nos carinhos
De fada o corpo rodo .. _ Que meiguice
Nos montes já curvados de velhinhos,
Nos verdes tens da mata, sern velhice!

- Terra que o sol redolra e o espaço aninha.
Aberta pera a vida em louras mésses
De graça que por tudo se advinha.

Sorvem-te a seiva pura sobre trilhos,
Nessa faina brutal em que apareces
Exilio meu! - ó rerre de meus filhos!
Ao completar o «Correio do Povo» o seu

trigessimo aniversario de labor proficuo e
patriotico, pelo, 'progresso e engrandecimento
da terra [araguaense, prestemos sincero 'preito
de admiração e reconhecimento ao seu digno
e infatigavel diretor sr. Deputado Artur Mül
ler e a todos aqueles que nesse longo periodo
de tempo, vão proporcionando ao bemquisto
semanario, o valioso concurso de sua inteli-'
gencia, patríotísmo e boa vontade, quer por
meio da pena, ilustrando as suas colunas com
as maís brilhantes colaborações, quer com a

cooperação de serviço material, como profis
sionais da arte gráfica; desde os que reunem
os tipos formadores das palavras, os que pa
ginam, reunindo os paquês e 08 que imprimem
as suas páginas, até os que divulgam o jor
nal, distribuindo-o aos seus milhares de leito
res, e muito especialmente a esse estimado e

'digno cidadão, veterano da arte gráfica em

Jaraguá, Sr, Leopoldo Reiner, 'operoso gerente
(Continua na 5a. pagina)
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� t� I �TH� � I � Il' Ele��e:::i1e�:�c::lteirO,
comerciante, domiciliado

Irene Pedrl, Oticial do e residente na cidade de

Registro Civil do 1° Distrito Ioínvile, a rua Duque de

da Comarca Jaraguá do Sul. Caxias, filho de João Ko
Estado de Santa Catarina eh e de Anna Koch.

Brasil. Ela, brasllelre, solteira, Ele, brasileiro, solteiro,
Faz saber que comparece- doméstica, domiciliada, e telegraflsta, domiciliado e

ram no cartório exibindo os residente neste distrito, residente nesta cldade, fl
documentos exigidos pela lei em Garibaldi, sendo filha lho de Inocencio Silva e

afim de se habilitarem para de João Gescho e de �a· de Iosepha Silva.
casar-se: rià Wolf Gescho. Ela, brasileira, solteira,

Ed·lral'N. 2.535, de 30/4/49 Edit�1 N. 2.538, de 2-5-59 bancaria, domiciliada e re

... sidente nesta cidade, filha
Hilaricio Pomianowski e de [ulioFerrelra e de Pau-

Ignez Maffazzoli Ia Hay.
Ele, brasileiro, solteiro, Edital N. 2.Q41, de 3-5-49

.

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, domiciliado e re- �

lavrador, domiciliado e re- sldenre nesre distrito, a
Alvim Fernando Lange e

��

sidente neste distrito, na estrada Itapocü, fllho de Alidll Hornburg Cure se!!s '!Iaies e pouPde seu

Ilha da Figueira, filho de
bom dinheiro compran 9 na

A. Mensagem apresenta- Cola!es, e�tando em cons- '-éodoro Keske e de Gui-
Wenceslau Pomianowski Ele, brélSilei!�,. solteiro, FARMA'CIA NOV'A

'da á Assembléia Legisla- truçao mars 13. Ihermina Prahl Keske.
e de Catharina Gesser lavrador, domlclllado e re-

Uva pelo sr, governador O Departamento de Es- Ela brasileira solteira Ela, brasileira, solteira, sidente neste distrito, em de BOBERTO M. BOBST

em exercicio, José Boa- tradas de Rodagem gas I ci d
�
T d 'lavradora, domiciliada e Itapocuzínho, filho de Ot-

d'
_

d
".

t'

bald, acusa uma receita de tou Cr$ 38.201.200,00, sen- av�a ora, orruci Ia a e residente neste distrito, L d EI G' a que ispoe e maior sor unen-

Cr4l! 200.042.960,40, sendo do que' dez milhões de resld�nle em M�s�arandu- em lrepocuzlnho, filha de
to enge e e sa UI-

to na praça e oferece seus arti.

'IP ba filha de Chrlstlno Wulf Ihermma Lange. gos á preços vantaJ·osos.

Cr$171-.232.4,45,60 da ar- cruzerros foi da contribui-'. José Maffazzoli e de Ca- Ela. brasileira, solteira,

recadaçáo orçamenaria, ção do governo Federal.
e de Hedwlg Wulf. tharina Manes Maffazzo- lavradora, domiciliada e Rua Mal. Deodoro, 30· Jaragua

Cr$ 7.937.670,90 extra-er- Para a conservação de - li 'residente neste distrito. em tn..��"""",��o-....o__""",,,o{fj

'çamentária, Cr$ -. . . 4.672.830 kilometros de es-
Edital N. 2.536, de 2/�/49 Edital N. 2.539, de 3-5-49 Ribeirijo das Pedras, filha _

14.247.696,60 especial e trades foram gastos Cr'. Genesio Duarte da Silva de Frederico Hornburg e

Cr$ 6.626.147,30 de saldo 15.540.000,00. e Senira Mafra Cópia de edital de pro- de Anna Utech Hornburg.
do exerctcío de 1947. Hou-

clamas de casamento re-

ve, asslm, um "superavit" Ele, brasileiro,. solteiro. ceblda do Oficial de Re- E nara que chegue ao co-

de CrS 464.155,60.
- comerciante, domiciliado, gistro Civil .de Castro do nhecimento de todos, mandei

A maior parcela para a
'

realdeute em São João Ba- Paraná.
-

passar o presente edital que

Receita foi dada pelo 1m;
FRACOS E-ANê:MICOS I tlste, municipio de Tllu- Dejame Tolentino Barbo- será publicado pela impren-

posto de Vendas e conslg-
Tomem:

ces, filho de Benlamtn se e sa e em cartório onde será

nações, que contribuiu ��?é��O�T:?? Duarte da Silva de Dama- Ruth Leder afixado dui ante 15 dias, Si

com Cr$ 104.977.579.30, sia Maria da Silva. \
alguem souber de algum im-

seguindo-se o de Expor-
Impllgado com êxito 118:, Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro, pedimentó acuse-o para os

ração com Cr$...... Tosse. comerciaria. domiciliada e eletreclsta, domiciliado e ints legals
. -

_

14.618.934,10, O de lndus- Resfriado. residente nesta cidade, fl- residente nesta cidade, fl-

rríes e Profissões com BronqUite. lha de Benjamin Julio Ma- lho de Guilherme Ladls- IRENE PEDRI,olicial

11.791.869,30 e o Territo- E.crofulos. fra e de Geny Nunes Pi- lau Barbosa e de Helena _

ríel çom 9.834.6,73,00 cru- res Mafra. Vadeklrn B�r�osa. . S t novas de todas

zeíros.
'onvllescenç.s -

'I
Ela brasllelra solteira emen es

Durante o ano foram i- VINHQ..
CREOSOTADO Edital N. 2.537, de 2/5/49

-d._ome�tica, d�m'iciliada � qualidades está a sua dis·

nllugurados 5 g�upos es-
* UM

G7ADOR
DE SAÚDE. LlIiz --l{oc� e �sidente ria cidade de poSição na,Casa Real

--------------------
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Declaração
A 30 ANOS

Castro, Estado do Para

né, filha de João Leder�e
de Maria Joana Leder. I.{:';

Edital N. 2.640, de 3-5-49

Ernesto Silva e

Etelvina Ferreira

- O "Correto do Po- e Justiça comunicava a

vo" publicava uma sense- creeção de mels 14 escoo

clonal enrrevlsta do então las no municipio.
Chefe dê Policia, dr. Gil - O dr. José Boíreux

Costa) sobre o contestado contra!ava com o artista

disputado por �anta Ca- Antonío de Mattos a ere

tarina e o Paraná. ção de um monumento a

- Éra nomeado Chefe heroína Anita Garitlaldi
Escolar de Iolnvllle, o sr. em Florianopolis.
dr. Carlos Gomes de OH- - Assumia o cargo de
veira. Superintendente Municipal,
- O Dr Adolfo Kon- o Monsenhor dr. Gercino

der, Secretario do Inferior de Oliveira.

Eu abaixo assinado
Antonio Reck, residente
em lrapocuslnho, declaro

pela presente que retiro as

palavras injuriosas profe
ridas contra o Snr. Leo

poldo Wolf. Que declaro

ser a mesma peesoa cum

pridora de seus deveres.
Pelo que passo o pre

sente que assino.

ltapocusinho,25 de Abril
de 1949.

Antonio ReckRicardo Keske e

Tilli Wulf

A Mansagem, Governamental

Atenção
A Casa Real tem a ma

xima satisfação de avisar

a sua distinta clientela que
acaba de receber uma in.

finidade de alurnlnlo da
"Marca Rochedo".

Lapis CRßYOn
na

Gráfica Avenida LIda.

I

:��me���.���_�OO.

MAX WILHELM Simbolo de Qualidade I
�

I
i

Símbolo de Qualidade

FABRICA DE BEBIDAS

� �
ffil 1924 25 1949 �t:[j Anos de Existência lID
���������� GAZOSAS:

Marca Registrada
Marca Registrada

REFRESCOS
Guaraná-Extra

Agua Tonica Extra Forte

Refresco Taraguá
Xaropes � Diversos

Gengibre especial

Limão
Framboeza

Abacaxi

Laranja
Agua Fonte do Castelo

INDÚSTRIA FUNDADA EM 1924

conta com larga experiencia e profunda prática no ramo.

Está fabricando em quali�ade insuperável, como

especialidades, as seguintes bebidas:

Depósito de
• LA�ANJADA.·

Suco de Laranja
Acondicionadaem 1/2 e 1/4 garrafas

Enlarrafamento
de

,Vinhos e Cachaça
I

Cervejas

-Reconhecido como

6 ,��, da sua

o melhor p�oduto
classe-

.'

M a x Wilhalm Max Wilhalm &. Remiu Ltda.
.... Fabricas: fIT Rua Capitão Souza Franco, 721

Telefone, 1706

End. Telegr. EMEDOBLEV:S

Rua Benjamin Constant, 594

Caixa Postal, 22
Telefone, 22

End. Teleg. EMEDOBLEV:S

Jaragaá do Sul - Santa Catarina

..................................

Curitiba Esl. do Paraná

,.�.'\.. '.�'-!.!,I�.�'�.�I-!.�'�.�'!.�'�.�'���' !+� �.�.�+�.'!+�'�.� ,�.�a,,!,.�. �.�. �.!'.'!.�.�.� . ..:+�.!.�.�.� ',!.,. :
;".;.. 't,.,.,.,+,.,.,.,.,.,t",.,.,+, . ...,.,.,.,. ,t",t,.,t.... ,t",.,.,t, .,t,. ,t",.,., '" ,t,.,t, .,.,.,+,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAMIRO EMERENCIANO - Deputado Estadual

Transportes Ferroviarios
Sociedade de Desportes Acarai

Reunindo-se na séde social, no die õ de Maio
do correnre, e presentes a diretoria e soclos do
clube, foi realizada a eleição da nova diretoria que
deverá reger os destinos da Sociedade no periodo
1949-1950.

chado Lopes, atual Dire
tor da Rêde, que, segundo
declaração feita. ha pou
co, em joinville, tem o Presidente de Honra - Guilherme Spengler
proposito de dar a S. Ca- Presidente - Francisco Modrock
terína o que de direito Vice-Presidente - Lindolfo Meba
lhe pertence em meteria 1. Secretario - Rolando Dornbuch
de Transportes a cargo 2. Secretario - Adalberto Krause
da Rêde. 1, Tesoureiro - Donaldo ôchroeder
Mas, rabiscando estas 2. Tesoureiro - Ricardo Hruschka

linhas. pera o Correio do Conselho Fiscal ....... Guilherme Menegotto, Alfredo
Povo, no seu aniversario,
não posso deixar de par- Müller, Generoso Bona, Fre-

ticularizar o caso dos derico Bartel Bona, Gustavo
transportes de frutas pro- Leewen.
duztdas no Municipio de
Iereguã do Sul. O princl- Representante da S. D. Acaraí - Seme Mattar
paI mercado dessas frutas
é o Rio Grande .do Sul.
E enquanto Morretes, do ,-====-c::::I • • e.

Paraná, tem em dla trens-

� E °t" J 'dO C · I' �porte do mesmo produto sen orlO url lCO OmerCla

em. vagões fe��ados ou Advoeâcia _ Cobran�as • Loteamentos - Repre8enta�õ�sgaIOlas, Corupa, Nereu Ra-
. . .

mos e Guaramirim veem

�
Vendas de: Fazendas � Pínhele - ôerrertas

�
detorier-se o seu e o Granja - Agro-Pastoril - Marca: 54
pouco que despacham o i Cine Teatro Marajoàra, 30: Andar, 55. 23 á 25
fazem em vagões pletafor- .

mas, cujo fechamento o ex-
_ Telegramas: ELIBRA�CO

portador o faz dlrnlnuín-

�
Telefone: - 54 - Caíxa Postal, 54

�do O seu mag;o lucro. É L A G E S - Santa Catarina - B R A S I L

preciso' que o governo Direlor:
'

desperte da modorra em

que se encontra e defenda Dr_ Elisiário àe Camargo Branco
,

em todos os setores os in-

� Advogad0:::lteresses do Estado pera
-

que .este possa sobre�iv�r Aceitamos representar nesta e

necessitamos.
de

a �rJse dos
_

seus prm�l- representantes em outras praças
paIs produtos a madelra .

e a ervamate.· c::::I

A Rêde de Viação Pa de contacto com a Viação

tdas
as vantagens de

1

mo

.raná-S. Catarina tem sido Ferrea do Rio Grande do diflcação; não houve. quemmadrasta jJara o Esraco Sul. Era uma secção ou defendesse os interesses
de Santa Catarina, com- I chefia de Distrito de Tra- do Estado e uma desí
parando-se com o qne ela fego extremamente pesa- gualdade gritante se i:re
dà, em Transportes, ao da e a parte sul, que é gistrou ante os transpor
Estado do Pararrà, E' in- de S. Catarina, era a sa- tes dados a S. Catarina
dublravel que essa desi- críflceda. Discutida a rno- e os concedldos ao Para
gualdade de tratamentos dificação, eu me bati pela nà onde se rransporta ma

tern provindo de tres cau- separação das . linhas 10- deira em dia.
sas principais, que são: calisadas neste Estado em Para contrabalançar os

a)- Loceltseção da Ad- um só distrito de Trafego, efeitos da ceusa, torna
ministração Central em com séae em Porto U- se necesserta ação cons

Curitiba; nião, estação terminal da tante do governo de S
b)- Divisão imperfeita Linha S. Francisco, cuja Catarina junto á Rêde.

das secções de trafego; exrenção e de 465 kilomo- O oeste que é o celeiro e

c)- Falta de ação cons- tros, Vencedor o meu pon- o futuro do Estado e on

tente dos governos de S. to de vlsra foram ativados de os transportes rodovié
Catarina em defesa dos os aparelhamentos índls- rios praticamente não e

tnteresses do Estado. pensaveis pera a modifi- xistem, reclama aquela a-

Certo é o aforismo que cação projetada e quando ção, que encontrará, estou
diz que quem está perto se achavam prontos, a certo, boa acolhida por
do fogo. é quem se aquen- Chefia Central do Trafego parte do Sr. CeI. jose Ma-

Estação Ferroviaria Antiga
ta. E!m Curitiba esté o go- em Curitiba, resolveu criar
verno do Paranà; em Cu- tim novo distrito de Tra
ritiba estão concentrados Iego com séde em Porto
um grande comercio e União, abrangendo o tre
uma apreetaver lndustrla. cho de Marcelino Ramos
Esse governo, esse co- a Porto União, em Santa
mercio e "essa índustrla a- Cararina e mais o trecho
gern continuamente junto de Porto União a Enge-
ci'.' Rêda, defendendo os nheiro Gutierrez, no , Pa
seus negoclos e as indus- ranà, Era um distrito de
trias e muito conseguem. trafego de vide dificil, ex
IS80 é neiural e não con _ tremamente dependentedenarnos nem aqueles, dos outros. Mudada a ad
nem a direção da Rêde. ministração central do Ira
A cause é, lrremovlvel,

I
lego, que passou a ser

•
Para obv!ar os lnconve- dirigida pelo meu ernten- I

!lI_entes do Item b, plane- re amigo Dr. Raul de Mes
rou-se �ma modlflcação quita, fizemos a reunião
�a secçao de trafego loca- das línhas catarinenses
ltsada em Ponta Grossa, em uma só secção de rra-
a qual administrava os f�go e a chefia me foi
transportes na chamada confiada. Travava eu a in
Linha Ita.raré- Uruguay e gente batalha de obter pa
nos ramaIs do Paranapa, ra S-Catarina o que ela
nema, Barra Bonita e Gua- tem direito, em Transpor
rapuava, que entroncam tes, na Rêde, quando fui
naquela linha de 884 ki- eleito e a frageis mãos
jo"!.etro�, dos quais 368 foi entregue o distrito, cu

eSJ�o SItuados em S. CéI- ja criação e moralização
tarllJa, de Porto União ã tanto me custaram.
Marcelino Ramos, estação Não foram aproveita-

Estação Ferroviaria Nova
Ac/ministração, General Dorival c/e Brito

DIRETORIA

CLICHES
PARA TODOS OS FINS!!I

CLICHERIA PROPRIA
Desenhista especlallzado em propaganda
Atendemos pedidos do Interior

.

Velox Propagadora
PubHcidade em Rádio - Jornais -
Revistas - Folhetos

.

Dr. Murici, 1.009· - Cx. Postal, 1.775
CURITIBA

·�-------CI------"In

A V I 5 O
Proibimos terminantemente a todàs as pessôas

a entrar em minhas plantações afim de fazer es

tragos e roubar cana, bananas, aboboras etc. Não
me responsabiliso pelo quo possa acontecer.

Garibaldi Alto, 6 de Maio de 1949

MARINO- BORTOLOTI

----------�.�'-=�_.... ._,_

DffllHRHCßO -
Antonio Radwariski e José 'SlosowskiU pela presente declaram Dao serem

verdadeiras as palavras que seus filhos se dirigiram
mutuamente, não passando as ofensas .Aue fizeram
uns aos outros, de mera criancice.

jaraguá do Sul, 5 de Maio de 1949
Antonio Radwanski
jose Klosowski

A
��"��-��.w��..�����n�����-'·("��HB��mn����"I"I��

COMERCIAL LTDA.
Escrit?rio .de advocacia. contabilidade. e serviços comerciais em geral

Rua Marechal Deodoro No. 136 - Caixa Postal No. 19 - Telefone No. 51
"araguA do Sul Santa C'atarina Brasil

Advocacia em Geral Segur,os "Ipirangaff
Civil
Cúmercial
CrimilÍal
Inventários
Contrátos
Defezas Fiscais
Cobranças
Naturalizações'
Défezas e Orientação naS
Leis Trabalhistas e Sóciais

Escrituração Mercantil

Contabilidade
. Abertura de Escritas e

Organisação de Socieda
des, inclusive as Anoni
mas.

Balanços
Peritagens
Informações sobre
Processos Fiscais,
Impos�os, ete.

: Registo de Firmas

Palente de Registo e Marca
de Fabricas no Departamento
Indústria e Comércio.

Imposto Sobre a Renda
r

Analises
Administração de Predios e

Cobranças de Alugueis.
Vendas de. Imoveis
Minutas de Escrituras
R2querimentos

Incendio
Transportes
Acidentes de Trabalho
Acidentes Pessoais
Automoveis

------
Assistencia Judiciaria por dois

Advogados

Contador-Diplomado:
Eugênio Vitor Sehmöekél
C. R. C. S. C. 16.001

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carnara Municipal
Ata da Reunião Ordinaria de 4 de

Abril de 1949

dá outras providencias; foi cerrada a sessão, na qual lavra a quem dela quízes

pôsto em discussão o pe- faltaram os vereadores: se fazer uso, como nln

recer da comissão de Le- Carlos Rutzen, Arquime- guem a solicitou passou

gislaçao e Justiça, relatl- des Dantas e Augusto Sar- ee á Ordem do Dia, que

vo ao proléro-Iel que au- rl. (ass) Luiz de Souza - constou de: leitura do pe

rorlsa a venda em concor- João Lúcio da Costa - 0- recer da Comissão de Fí-

rêncla pública, de terras ravlano Tlesl. nances, referenle ao rela-

do patrlmanlo munlclpal; ata Ia Reunilo Ordillárla
torto do Pref� sendo

pediu e obteve a palavra por todos aprovado; em

o vereador João Lucio da d8 � 19 - AbrU - 1949. 1. discussão foi aprovado

Costa, o qual, resalvou a Aos dezenove dlas do por unanimidade, o rela

parte da indenização por mês de Abril do ano de tório do Prefeito, referen

parte do' município, em mil novecentos e queren- re as contas de 1948, com
virtude do proléro-let já ta e nóve, pela sére ho- as observações feitas pe

ter os mesmos dizeres, ras, ne sala do Forum, no lo parecer da Comissão

sendo em seguida aprova- edíflclo da Prefeitura Mu- de Finanças. Logo após

do por todos; logo após níclpal de Jaraguá do Sul, foi lido e posto em dls

o vereador Ioão Lúcio da reunidos os vereadores: I cussão, o proléro-Ieí que

Cos�a, pediu urg�ncia, no Luiz Ma�s, Augusto S�rti, abre crédito especial de

sentido de voreçäo do pa- Max Thleme lnr., 'Wllly Cr$ 47.186,00, e os res- • _

recer da Comissão de �e- Germano Gessner, Frede- pectívos pareceres; nessa

dação referente ao prole- rico Curt Alberto Vasel, altura o Presidente é subs

lo lei que autoriza a mon- Otaviano Tissi, João Lú- tiluido pelo Vice-Preslden

regem ou construção de cio da Costa e Luiz de te, vereador Frederico C. Vende-se um .com 96

casas de madeira em zo- Souza. Havendo número A. Vesel, e vai ao plené- rnorgos, inclusive casa e

nas do perlmetro urbano legal, foi pelo sr. Presl- rio, pera falar sobre o as- rancho, com diversas plan
e dà outras providencias dente, declarada aberta a sunto, Ainda sobre o as- rações, no lugar Francis

consultado o plenário, sessão, ordenando ao sr. sunto falara m os verea- co de Paula.

quanto a urgencia aclma 2°. Secretario que prece- dores Willy Germano Ges- Tratar com o proprleta

solicitada, foi por todos desse á leitura da Àla de sner e João L. da Costa; rlo Manoel José Soares,·

aceita, posto em discussão, 11 de abril do correnre posto em votação, foi ne-. durante 15 dlas visto es

dilo parecer, foi aprovado eno, o que depois de fei- gado o crédito e resalva- i
tar parado na casa do sr.

por unanimidade. Nada to, foi submetido a dtscus- do o direito aos credores' Frederico Schuetze em

mais havendo a tratar o são e subsequente aprova- a pleitear oportunamente Francisco de Paula.

sr, Presidente designou éI ção, o qúe foi feito sem pela via competente os

Ordem do Dia, pera a emenda, pelo que foi as- seus haveres. Em virtude

sessão do dia 19 do cor- sinada pela Mêsa, Logo de estar na hora regímen

rente, e que constará da, apos, pessou-ee ao expe- tal, o sr. Presidente, de-

discussão do parecer da dienIe que constou de: 0- signou a Ordem do Dia'

Comissão de Finanças, ficios nrso. 46/49, 47/49 para a sessão de 22 d�
referente ao Rehstorio bem 48/49 e 49/49, todos ex- corrente, e que constará �IRIZEScomo do mesmo; 1. dis- pedidos ao sr. Prefeito; de: 2 discussão do Rela·

cussão dos projetos-lei Df. n. 126, recebido' da tório; 1. discussão do pro.
_....,"�."J......

de autoria do sr. Prefeito Comissão Permanente da jéto-Iei que abre crédito HElßDftRO# DR5
que abrem créditos espe- As�embléia Legislativa do especial de Cr$ 45.000.00;

bJI!��l!Woll: I

ciais respetivamente de Estado, Of. 91/49 éináxan- 1. discussão do projéto

Cr$47.186.00 Cr'45.000,00; do um projéto.lei que a- lei de autoria do sr. Pre-

1. discussão do projeto lei bl'e crédito especial, rece- feito que autoriza a ven·

que autoriza a venda em bido do sr �refeito. Ain. da em concurrencia públi
concorrência ,publica de da na hora do expedien- ca de terras do patrimo

terras do patrimonio mú- te foram lidos diversos nio municipal e ainda dis

nicipal. Findo o que o sr. pareceres. Em seguida o cussão dos pareceres da

Presidente, declarou en· sr.,Presidente. cedeu a pa- Comissao de Finanças,

relativos aos prolétcs-lel
que abrem créditos espe
ciais respetlvarnenre de
Cr$ 280.000,00 e Cr•...
45.000,00. Findo o que, o
sr. Presidente, declarou
encerrada a sessão, na

qual faharam os vereado
res: Arquimedes Dantas,
Carlos Rutzen e Albrecht
Gurnz. Em rempo, ainda
ne Ordern do Dia, feita à
1. discussão do projeto
lei que abre crédito espe
cial de Cr$ 9.297,00.

Aos onze dies do mês deüzeção, que queria tra

de abril do ano de mil no- rar dos seus ínferesses.

vecentos e quarenta e no- O sr. Presidente, visto es

ve, pelas' séte horas, ns tar presidindo a sessão,
sala do Forum, no edifi- designou o vereador Wil
cio da Prefeitura Munici- Iy Germano Gessner, pa
pai de Ieregué do Sul, ra receber as devidas in

reunidos os vereadores: formações e depois de
Luiz Maes, Max Thieme Ir, rransmítí-las ao plenário.
Willy Germano Gessner, Em séguída, o sr. Presl

Frederico C. A. Vesel, O· dente cedeu a palavra a

taviano Ttssl, João Luclo quem dela quizesse fazer

da Costa e Luiz de Sou- uso, solicitou e obteve-a

za Havendo numero legal, o vereador Willy Germano

foi pelo sr Presidente, de- Gessner, o qual relatou

clarada aberta a sessão, que dita comissão cons

ordenando ao 2°. Secreté- tituida dos snrs.: Manoel

rio que procedesse á lel- Rosa, Bertíno Pereira, An
tura da A;ta da reunião de tonio Mateus, Nereu ôtl-

7 de abril do corrente ano, verio, Marcos de Rouza

o que depois de feito foi e Silva e Arno ßenette,
submetido ii discussão e viera até aqui afim de pe

subsequente aprovação, o dir lnlormaçoes sobre o

que foi feito sern emenda, enderneuro do 'projéto.lei
pelo que foi assinada pe- que abre crédito especial,
Ia Mêse. Logo após, pas- pera seus pagamentos, in
sou-se ao expedíente que formando o vereador acl

constou de: um requeri- ma, que o mesmo já en

mento do Cine Ideal, des- trada em discussão, não o

tll cidade; um requerimen- sendo feito antes, devido

to do vereador João Lu- a demora no fornecimento

cio da Costa; Of. 89/49 das informações pedidas
rec�bido do sr. Prefeito, ao Prefeito. ,Logo após,
anexando o balancete.do passou-se á Ordem do Dia,
Mês de março; Dr. 45/49 que conslou da: foi posto
expedidQ ao sr. Prefeito em discussão e aprovado
e Oficio nO. 97 recebido por todos o parecer da

da Secretaria da Aviação, Comissão de Legislação
Obras Públicas e Agricul- e Justiça, referente ao re

tura de Florianópolis. Du- querimento do sr. Alberto

rante á leitura do expedi- Rahn; foi aprovado por u

ente, chegou ao recinto o nanimidade o parecer sô
vereador Albrecht Gumz, bre' a redação final do
Nessa alfura o sr•. Presi- projéto-Iei que concéde

dente, declarou que se a- subvenção deCri 2[).000.00
chava nl1' casQ, uma co- á sociedade Hospital e

missão do serviço de de- Maternidade São Jose e

(ess) Luiz de Souza

João Lúcio da Costa
Otaviano Tissi.

Terreno

Preço de ocasião.

emo·Vlrtus

•

Esc· r i t ó r i o Contabilidade
•

Jaraguá do Sul Rua Mal. Deod�ro 'da Fonseca, 319 Caixa Postal, 75 Santa Catarina

Sob a. responsabilidade de

IRINEU PETERS
Tecnico Contabilista diplomado e devidamente legalizado no D. E. C. e.......C._ R. C..

Seção Contabilidade:
��specializado em escritae comerCIaIS e fiscais Contratos, Alterações e Distratos de l!'irmas '

Tr.ansferencias - EscrituraQÖes atrazadas - Peritagem ,- Todos os demais s�rviços do r/amo, como

�e]am: requerimentos
- aprontar papeis para casamentos - declarações para o imposto de renda e

Imposto de industria de profissões estatiRticas - Preencher Notas Promissórias' e Letras de Cambio

- Contratos de locação e construção -- registro (le firmas, - registro de marcas, patentes, e nomes

•
de casas comerciais - Registl'os e outras consultas e pareceres.

Seção Trabalhista:
Perfeitamente aparelhado para atender a eserita e qualquer questão trabalhista, como: Acordos e

Contratos entre Empregador e empregados - carteiras pr'ofissionais e d-e menores _. Registro dt:!

, Empregados - Quadros - Horários e outros.

Seção Seguros:
Representante da Cia. de Seguros Gerais do "Brasil" - seguros contrafogo e acidentes do trabalho - seguros

pessoais - e da Protectora - Cia. de Seguros contra acidentes do trabalho.

Procure conhecer os planos do Seguro contra acidentes do trabalho conjugados' aos de acidentes pessoais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PALAVRAS AOS JARAGUAENSES dico chefe do setor cata
rinense do Serviço de Fis
calísaçêo e Oombate da
Febre Amarela.
Foram designados. en

carregados desse serviço
em Jaraguá os drs, Alva
ro Batalha, Renato Walter
e Waldemiro Mezureehen.
na ordem de colocação.

Vultuoso Roubo. Nd noite
de tres pera quatro do cor

renre, audaciosos ladrões
penetraram na joalheria
Walter Hertel, fazendo vul
tuoso roubo.
Forçando uma porta, os

meliantes apoderaram-se
de valiosas [oias, calcu
lando o total de superíor
a 50 mil cruzeiros.
Até ag-orél não logrou

a policia descobrir os au

rores,

Aos aniversariantes os

nossos votos de felicida
des.

ARTUR MCJLLER
Deputac/o Estac/ual e c/iretor

c/o '''Correio c/o Povou

•

WALDEMAR GRU88A
Prefeito Municipal

ILDEFONSO JUVENAL
Membro c/e eliversas associa
ções culturais elo Pais. Pro
sac/or, poella, teatrologo e

jornalista. Colaboraelor -elo
IrC . eI P II

. orrelo o ovo e sincero
admiraelor c/e nossa terra.

merciante em Lages, a se

nhorita Elsa Buch, a me

nina Cella Maria Moser
e os ers. Afonso Klein e

Rodolfo Maler
-Dia 9, fez anos a sra.

Amelia Karsten esposa do
sr. Walten Karsten.
-Hoje aniversaria-se o

jovem Antonio Dutra, o

estudante Jorge Marter, A
delaide Klüppel esposa do
sr. João Klüppel.
-Dia 12, o sr, José:

Peters, industrial nessa, ci
dade, Dna. Maria Mayer
esposa do sr. Carlos Ma
yer.
- Dia 13. o sr. Afonso

Buhr industrial nessa pra
ça, o sr. Leopoldo ôrhal
e a sra. Ana Bartnikows
ki esposa do sr. Silvestre
Bartnikowski, residente em

Corupá. Tambem Walde
mar Antonio Vesel filho
do sr. Alfredo Vesel,

-- Dia 14, passa a data
nerallcie do sr. Albano
Kanzler; construtor Ileen
clado nesta praça.

Continuação da Primeira Pagina
da «Tipografia Avenida», - todos, incansaveis
cooperadores, no sentido da publicação regu
lar do «Correio do Povo», o jornal tão que-
rida dos jaraguaenses.

-

E ao prestarmos tão justa 'e significativa
homenagem a esses obreiros obscuros, mas
infatigaveis da grandeza de Jaraguá, recorde
mos tambem, num preito eloquente de sau

dade, não apenas o nome inesquecivel de Ve
nancio da Silva Porto, seu co-fundador. mas

tambem o de um humilde obreiro da arte grá
fica, mui caro e extremecido a todos que
mourejam na tenda honrada do «Correio do
Povo»: João Miguel Müller" que Iôra zeloso
chefe de suas oficinas. - ceifado pela morte
a 1°. de Maio de 1927, aos 47 anos de idade,
deixando inumeros filhos na orfandade e na

pobreza.
I Era êle «um desses auxiliares dedicados

e amigos sinceros que não medem sacrííí
cios no desempenho do cargo que ocupam,
porísso, seu inesperado desaparecimento, en

cheu de luto o coração de todos»; por isso,
.

'järaguá inteiro manifestou graúde pezar pelo
infausto acontecimento.

Adu.íradores que somos da bela terra Ja
raguaense e de seu laborioso e digno povo,
assocíamo- nos ao regosijo que o aconteci
mento vos proporciona, formulando sinceros
votos no sentido de que o «Correio do Povo»
continue vencendo galhardamente, todas as

etapas a que se propoz conquistar nas lindes
da imprensa catarinense, para orgulhosa sa

tisfação dos [araguaenses e engrandecimento
do rincão admiravel e querido, que um bravo
bandeirante do seculo passado. o valoroso
Coronel Emilio Jourdan, descobriu, e nêle
plantou o marco de uma povoação, que ha
veria transíormar-se, em menos de um século,
numa das mais apraziveis, belas e prosperas
cidades catarinenses.

Nascimento

LEOPOLDO REINER
eliretor ela Socieelade Grafica
AVENIDA Ltela., onele é im-

"C . eI P II

presso o arreto o ovo,

e que festeja seu 25°. ani
versario ele grafico.

o lar do casal Walde'
miro Schmilz e de sua ex

ma. esposa Hildegard Leu
prechr Schmitz, no die 10
de Abril, no Hospital São
José, foi enriquecido com

lo nascimento de seu pri
mogenito que, ne Pia Ba-
tismal receberá o nome Falecimento, Após longos
de NELSON LUIZ. anos de pertinaz moles-
Ao distinto casal "Cor tia. da qual 2 anos foram

reio do Povs' envia as

I
sem poder-se movime_nta!,- I

felicitações. se, faleceu em Corupa, dia I2 do correnre, o snr. Fran-
Darcy Luz.' Em 1°. de Maio cisco Maes,

'

viu passar sua data nera- O extinto que â mals
licia o sr, Darcy Luz, dlg- de 50 anos residia em Co
no gerente da agencia do rupä, era natural aa Bel-
Banco "Nacional e Comer. gica, deixando víuva Da.
cio nesta praça Maria Lourenço Maes e

enquanto nos llmítemos a Ao enlversarlente em- numerosa Fole.
tirar ás rnesceras dos po bora tardíalmente, epresen- Era tambem tio do nos
lítlcoides de Corupé, que tarnos nossos cumprlmen- so companheiro de rreba-

'Tirando a máscara. Quando tanto prometeram e nada tos. lho snr. Venancio Nico-
das campanhas eleitorais, flzerem. O proprlo ínren- luzzi e pee do snr. Luiz
um chamariz pera os e- dente "quebra braços", Aniversários Maes, vereador pelo PSD,
leltores de norupá, foi a que parecia um homem

_ Dia 5, passou a data ao quel enviamos' nossoa
prometida construção da do outro mundo, que tu-" nerelícte da srra. Ilse pezernes,
estrada daquela vila ii Jo fazia, foi o maior Ire- Trapp.São Bento do Sul. casso, pois alem de del-

_ Dia 7, festejou seu
Chegou-se mesmo a xar em sttueção insolúvel enlverserlo naralíclo o Declaracãomandar pera Já uma cami- as finanças do distrito ne- menino Adernar Ehrnke

•

onere com uns operarios da fez. Eu abaixo assinado
pare simular Inícios de Ainda esta semana uma Dionisio A. Pereira No .d�a Antonio Reck, residente
estudos. Na ultime reno comissão de colonos d'o 8 passou. a .d�ta nataJlcl.a em ltepocusinho. declaro
vação um conhecido' Interior nos veio reclamar do sr, DlOnlSIO A. perel-, pela presente que retiro as
tocador de cai o pesslmo estado das es- ra, esforçado g�ren!e da

palavras injuriosas prole-
I xa num "Iazz", lá esteve Iradas, especlelmenre da E":,preza Auto, VI.açao Ca- ridas contra o Snr, Leo
bancando engenheiro, com Bornpland, onde nestes tertnense .nesta �Idade. poldo W01t. Que declaro
um aparelho e algumas ba- dois anos nada se fez: Ao amversd:lante os

ser a mesma pessoa cum-
li5éls e, logo depois das Que sirva de lição. nossos ClI��flmentos e

pl'idorl1de..seus deveres.
eleições sumiu'se A COMARCA E -I d

votos de felrcldades. Pelo que passo o pre-
Agora, a Men�agem do 24 do me� p�ss��� '''� .

Mariana Mliratä. Aniver��- sente que assino.
sr._.Gov�rnado� a Assem- Comarca", que se publi- fiou-se em data de 7 do
biela, veJ(� confirmar o que ca em Indaial, comemorou c.orrente a ,�ra. dna.

_

Ma- ltapocusinho,25 de Abril
sempre d.lsse_m(ls, de q_ue o seu 100 àniversario oe nana Murara, esposa do de 1949.
tudo aqUIlo �I'a' tapeaçao. fundação. sr. Alberto Murara.

Antonio Reck�elatand� as estradas cu- Por esse motivo, ao seu
Na mesma data com-

Jas locaçpes_ foram estu- diretol' sr T. C. Jômundá pletou �eu 24<' ano de

d�das e es tao em 2stud�s e aos demais colegas da- c�>nsorclO o casal Ma-

n�o consta a de Corupa- quele semanario os nossos nana-Alb�rto Murara.
Vl'staf: da cl'dadeSa9 Bent? do Sul. cumprimentos. <�Correlo do Dovo» al- �

E posslvel que nas ves- meJa-lhls os melhores vo·
peras das eleições do pro- SErViço de Febre Amarela. lOS de felicidades. Vende-se na Gráfica
ximo ano, os tap�ildores Esteve nesta cidade o dr. -Ainda dia 8 fizeram Avenilta Ltda.
novamente apareçam. Por Antonio Maltez Filho, me- anos Osmar Schmidt, co-

Locais

DR. LUIZ DE SOUZA
Presielente ela Camara

Municipal

HONORA TO TOMELIN
Jornalista, eX'c/iretor c/o
"Correio c/o Povou

--------�----�--------------------�-----,--------------------------------------

pt", I, III 1 '" I I III I III I III I III I I 111-q I I III ('II I IU I A' I 'II I
..��-��,.,._-�-------------

Cf\FÉ BI\ZJER. o Melhor
T o r r e f ,a ç ã o e M o a g e Dl

o Café Bauer e um ·Café dos mais vendidos no Estado - Café Bauer - Agrada
a todos pelo seu otimo sabor-gostinho de Chocolate.

'Café Bauer de ALBERTO BAUER
JARAGUA DO $UL Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 739 SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Falam os

Parlamentares

Portaria de 1.13 de 2 Maio de 1949. �IIL�\
o Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal lip fI

de Jaraguá do Sul. II ::

Faz saber que a Comissão a que se refere a li li
Lei ns, 25 de 22 de Dezembro de 1948, no.ríesem- iiO ii

Damos a seguir algu- «No Centro e Norte da penho de suas atribuições, resolve: ii!!
mas impressões dos par- República, muitos acre- Fixar: II II
lamentares que visitaram ditam na exfstencia da II ••

Santa Catarina. deixadas Alemanha Antartica. O O preço do .leite comprado do produtor, para li S ji
atravéz diversos jornais que vi e presenciei ago- os meses de MaIo e Junho do ano em curso, da ii ii

e que muito honram aos ra me capacita afirmar seguinte forma: 11 ii
seus habitantes. que os homens de olhos Leite integral, por gráu de gordura - Cr$.0,28; !lT

li

São do deputado João azuis, que trabalham sa- Leite desnatado devolvido ao respectivo for. H !l
Adeodato as seguintes tísreítos, sob a aragem do necedor Cr'.0,20. ii ii

palavras: vento Sul são brasileiros COMUNIQUE-SE l:·:i!••:.! O 1:::1:«Tenho apreciado o di- como nós, falando o nos-

namismo do povo do Va- so idioma. vivendo os As.) Waldemar Grubba :: ::

le do Itajaí e, por isso, nossos costumes e se in- Prefeito Municpal
ii ii

não me surpreendeu os tegrando perfeitamente
\_\:::::::::::::ij

empreendimentos que ví- na comunhão social em

sitei neste município». que vivemos». :1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::,'\ I

O sr. deputado Café A palestra foi prece- H C
·

d p ii I
Filho assim se externou: guida qU!lndo o sr. depu- II orrelo O OVO III
«Acho que o Vale do tado Altomar Baleeiro. !! !!

Haja! precisa. de propa- representa';Ite pelo Esta- Il Rua MI" Deodoro N 136 li
ganda e, partíeularmente do da Bahia, aSSIm ex- li . .

ii

de defesa. Hà um falso preSS0U: ii Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii
julgamento sobre a regi-I «O n06SO contacto com II JARAGUÀ DO SUL II
ã.o,. que precisa s�r c�r· Itajaí, Rio do Sul, Blume- H Santa Catarina ii
rígido. Fala-se muito dIS· nan, Brusque, Ascura, li li
to aqui, sem o exato co- laraguá, loínvíle, Rio do ii ASSINATURA AlVUAIJ ii

nhecimento das suas cou- Testo, Indaial e Timbó, ii e-s 35,00 II
sas e da sua vida. Acho habilitou-nos a compre- ii ii

que os homens publicos ender a admirar o valor H !!
de Santa Catarina estão da moral, a energia, a il P:ui::'1e�ri H
obrigados a uma obra de iniciativa . e o espirito H ii
restauracão ila verdade assocíatívo de suas po- \: :.:

y 'Y"" .

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

�breoVa�� ß�ab. ����c��in��� ���� •

�f����:.g:��ar:i�� at�:j:E.{������;� ��m�r�l·al Ltua.
fd BANCO INDÚSTn�A��CEOME�RCITIOADJEASf. CiTADINA S/A.

Dl

do seguinte modo: ser invocados como pa-
�

l:SiI�JUI' lV.l1l

�
«A räpída passagem radigmas para todo o Ipelo Vale do Haja! da- Brasil. Da : observação

• Fundado e 23 de �everelro de 1935

d

--------

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

nos a segurança e que que fiz, considero injuria Escrituração Mercan- DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 22;343.244.40

aqui se processa a Ior- a esses brasileiros díg I A
•

mação de um dos gran- nos aí - domiciliados
til· Contabilidade -

. B:::::!a'!: AGENCIA: Jaraguá do Sul
des esteios econômicos, quaisquer que sejam as Registo de Firmas - Brusque

.

não' só de Santa Gatari- suas origens, uma sus- Defezas Flscela > I. Br.a.ço
do Norte Rua CeI. Emilio lourdan, t 15

é B
Caçador II

na;mas tamb m do ra- peita quanto a sua leal- Contratos - Naturall- Canoinhas
End. Telegrafico INeo"

sil. Integrados na comu.. dade ao Brasil. seções _ Cobranças-
vConcordía Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

nidade brasileira, todos 'Comete um crime contra

I
!Çresciuma

os que aqui vivem tra- a unidade nacional quem
Serviços Comerciais Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran"

b Ih 1 d d em geral.
Curitibanos ças, descontos, empi estimos, financiamentos mediante cau-

a. am pe a gran eza a quer que queira reabrir Cambirela

nossa pátria, aspirando ft-lridas cicatrizadas ou Campos Novos ção de titulos comerciais, passes, etc.,

dias de tranquílldade e acirrar prevenções e res- I
Chapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:

d tí t É dí Seguros Florianopolis
e paz» sen imen os. um rrei- Gaspar Á Utsposiçlo, _ SEM LIMITE, com retiradas .

Falou ainda o sr, de- to de descendente de a-
."YPIRANGA"

Ibirama livres, juros· 2°10 ala.

putado Costa Porto, re- lomão, desde que cumpra Iindaial
«_ LIMITADA, até e-s 200.000,00,

presentante de Pernam- todos os seus deveres de
E Jltupora."�a S I juros õoio ala.

buco: cidadania, com lealdade FOGO..,... ACIDENT S -

jaOraaÇgaUbaaou« _ LIMITADA PARA PARTICULARES,

N t t· t f lt d
TRANSPORTES - AUTO-

« es e «mee mg po» per er a, o e conservar
MOVEIS.

I
oinville até limite de Cr$ 100.000,00,

renovador se está a cultura dos seus ante- Laguna juros 4% a/a.

elaborando uma O: passados, não sendo H- --------.-. �!t�: /« _ LIMITADA ESPECIAL, até

bra que deve despertar cito aos demais grupos Orleans Cr$ 60,000,00, juros 6% ala

atenção. Os olhos azuis de brasileiros destruir Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial"

de Rachel de Queiroz, essea residios culturaís.s Porto União as retiradas de mais de Cr$

n!i0 me pareceram agres HEMOI\MIDAS �:� ��Jri!��O 10.000,00, só podem ser feitas me-

SIVOS nem perigosos. HU Rio do Sul diante um avíso previo de 10 díes. I

Vi-os e senti-os lançan- Para·Doces E VARIZES
s. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dies - Sem llrníre, juros 6% a/a.

do os alicerces de uma
S. Joaquim « « «90« _« « « 6 1/2% ala.

obra civilizadora que vai e Bolos
Taió 6°/ /
Tijucas

« « « 120 c -« « « 10 a a.

'ser o orgulho das gera- H �rtu I
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano - « « « 6% aja.

ções que nos sucede Usem pratos de papelão. ema.; S Tangará Depositos Populares, juros 5% ala.

rem».
U- Urussanga

O sr, Vasconcelos COSo São pratlcos e higienicos Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas serna-

ta, representante de Mi- Encontram-se na �

I
nals, até o méximo de e-s 5.000,00.

nas Gerais na Camara Soe. Graliea Avenida LIda

I
ABRA UMA CONTA 10 #w11V CO" E PAGUE COM CHEtUE

Federal, assim se expres-
sou: A� G�ulio Vargd� õ60

�����

PAG.

le���ln� �ar�tell
PROPRIETÁRIO

Rua Marechal Deodoro, N. 168
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� ,"�;
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SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO
SITO DE LUBRIFICANTES,
COMBUSTIVEL E ACES

SORIOS, LUBRI

JICAÇÃO CARGA DE

BATERIAS E CONCERTOS DE

PNEUS.

LII.
con.1 CISP"

aUEDI DDS CI..

BUIS f DEMIIS

lUteIn DO

COIRI CABRUDO.
10"120 C;':PILAR

POR EXCéLtNCIA
-------

---------._�_.

---

._--------------

� fiMr4<���mtfl3!2(('����� »rE.���M�Xf1���mWAj�
Comércio e Indústria H. Jordan S�A. �
•••• e.e .�•• e,: ·.··.:;0··.· .�: ·"'··6· :.��.: •..:,;.:;.•••.•.••"",•••••.e.:e,�:.;,:,;,.
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..�:�..•...e� t' '1

Filial .JARAGllA' DO SUL k�
OFERECE

�

81_1•••1••1 ••• 11••••11 e.III.IDeIIS

GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS DE PORCELANA (jogos para jantar, café e cafézinho, bibelots, peças avulças de diversas qualidades)

" ARTIGOS DE LOUÇA DE pO DE PEDRA (variado sortimento, jogos e peças avulsas)
ARTIGOS DE ALABASTRO PARA PRESENTES LOUÇA DE BARRO - GLASURADA (peças avulsas)

AUTOMOVEIS INCLEZES "MARCA MORRIS OXFORD"

PENEUS E CAMARAS DE AR MARCA "PIRELLI" para: AUTOMOVEIS, CAMINHOES e BICICLETAS

PEDRAS DE AFIAR DA AFAMADA MARCA "CARBORUNDUM" (sortimento para diversas feramentas) - FERRAMENTAS DIVERSAS

C� DE MATE "INDUS" (tipo queimado) - ERVA-MATE PARA CHIMARRAO "AMÉRICA"
'

PREÇOS DE ABSOLUTA CONCORRf;NCIA - Visitem-nos e certifiquem-se pessoalmente.

�.AJ.�.l'i:SI����(�&lMr4<����WE� ��ta��JJZ�2M�m&;;BtlS�:u.HLL.t5;'l���
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redevia - Del. José Ma
chado Lopes-DO. Diretor.
da Rede Viação Paraná

Ir- Santa Catarina-Curitiba·
de Exportadores frutas esta

ções Corupá, Nereu Ra
mos e Guaramirim se en

contram angustiosa situa-
ção por falta fornecimento
vagões destinados Rio
Grande pt Confiante vos

so espírito
-

justiça aínde
ha pouco manifesto em

[olnville acerca paridade
transportes Estados Para
ná e Santa Catarina vg
esta Assembléia por una

uimidade, pede amparo
Rede aqueles exportadores
de modo possarn eles fi
car mesmo pé igualdade
seus colegas de Morreres
pt Cordiais saudações -
Presidente.

De Florianopolis·
A exportação de frutas - O emplacamento

bicicletas - Outras notas

De ordem do Sr,
Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Maio ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guä do Sul e 'na
Intendencia de Co
rupä, e Taxa de Fisca
Iisação e Serviços Dlver·
sos (lIumlnaçlo Pública).
Não satísíasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.

Tesouraria daPre
feitura Municipal
de Jaraguá do Sul.
5 de 5 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

povo e coma membro da
Comissão da ViaçãO, O
bras Públicas e Transpor
tes, conhecedor das neces
sidâdes daqueles expor
tadores catärinenses, que
eU sempre amparei. quan
do Chefe do 3. Distrito,
é que trago o assunto a

esta Assembléia. na con

vicção de que para ele
contarei com o apoio dos
meus ilustres colegas. <.

Falando, ha pouco, em

Joinville, quando da inau
guração do ramal ferro
viário do Bucareim, o sr.

CeI. José Machado Lo
pAS, Diretor da Rêde,
assegurou que a Santa
Catarida, em matéria de

transportes, seria dado o

mesmo tratamento dis
pensado ao Paraná.
Creio na palavra de

S. S., cidadão integro e

politico. que não faltará
-x- á sua promessa. Mas. sr.

O nobre Deputado Ra- Predidente e srs. Depu
miro Emerenciano, da tados, na complexa orga
UDN, no afã de contri- nização dos serviços Ier
buir para a proteção da roviãrios da Rêde, não
classe exportadora de bastam a boa vontade e

Santa Catarina, pronun- a integridade do Dire
ciou na sessão de 27 do tor: é preciso que cada
corrente o seguinte dis- setor esteja a cargo de
curso: funcionário capaz, cuja
Sr. Presidente. Senho- voz seja ouvida na ad-

res Deputados. ministração central.
Angustiosa é a situa- Infelizmente para nós,

ção dos exportadores de pera Sta. Catarlna, o 3.
frutas dás estações de Distrito, com a minha
Oorupä, Nereu Ramos e vinda para esta Casa, foi
Guaramirun .. por falta de entregue a

.

debela mãos.
fornecimentos de vagões Cabe-me, pois, como de
pelo 3' distrito de trafego putado reclamar pare �ta.
da Rede Viação Paraná- Catarina o que como fer
Santa Oatariua, para I rovlérlo, procurei dar-lhe
transporte dos seus pro- com afinco - transportes.
dutos ao Rio Grande do Parat o caso expecifico
Sul, principalmente mer- dos esportadores de frutas,
cado consumidor, ao pas- requeiro li V. Excia. sr.
so que, conforme se sabe, Presidente, se digne sub
é folgada a dos seus co- meter á apreciação do ple
legas, de Morretes, no Mário o seguinte relegra
Estado do Paraná. ma a ser transmitido ao
Como representante do sr. Diretor da Rede:

fundamento, são verda
deiros galinheiros, estan
do a população do inte
rior indignada com sua

má construção.
Em Jaraguá, temos dois

desses predios e ainda
não encontramos uma só
pessoa que não comen
tasse desfavoravelmente
esses monstrengos, que
não servem para casa e

muito menos para esco

las.

Honorato TomeliJi
Passou ontem por esta

cidade, com destino a Blu
menau, onde seside de re

gresso de sua viagem a

Assunção, capltel do Pa
raguai. onde fora a passeio
o nosso confrade sr. Ho
norato Tornelln, ex- diretor
deste jornal. Pelo motivo
de sua excursão ao país
visinho s. s. não poude
comparecer á nossa festa
realisada domingo ultimo
em comemoração ao nOS

so trigesimo aniversário
de fundação.

O sr. deputado Ramiro
Emerenciano, da UDN fa
lou longamente sobre a

situação dos nossos ex

portodores de frutas, que
classificou de angustiosa
em virtude da falta de
transportes ferroviários,
pedindo o envio de um

despacho telegrafico as

autoridades solicitando
energicas providencias.
O pedido foi aprovado

por unanimidade de vo

tos.
- .-x-

O sr. Max Colin enca

minhou um pedido de in
formações devido as ele·
vadas quantias que se

cobraram pelo emplaca
mento de bicicletas, cujos
emolumentos que deve
riam passar de Cr$ 30,00
foram taxades em Cr$
57,20.
O deputado [oinvilense

teceu longos comen'tarios
em torno dessa explo
ração.

-x-
O sr. deputado Konder

Reis pediu a inserção no

Diario da Assembleia da
Pastoral de D. Jaime,
intulada «Não Transigir»
tendo esse pedido tam
bem sido firmade pelos
srs. Oswaldo Cabral, Ra
miro Emerenciano,

.

Max
Colin, Cardoso da Veiga.
Lopes Vieira, Blase Far
raco e Braz Alves.

� -x-

0. sr. deputado \Valde
mar Rupp fez um pedi
do de informações sobre
as casas escolares «pré
fabricadas», para saber
quantas foram construi
das e qual o seu preço.'
Oportunissimo o pedi

do do deputado udenista,
pois esses prédios, que
consta são fornecidos ao

estado por Cr$ 60.000,00,
sem contar o telhado e

-x-

Os deputados Braz' Al
ves, Cardoso da Veiga e

\Valdemar Rupp interpe
laram o governo -sobre o

pé em que estava o au

mente, rlR vencimento do
funcioualismo, tendo o

sub-liderRaulßchaefer in
formado de que dentro
de 15 dias o ante-projeto
será enviado ao Executi·
voo

Uriente
Vende-se um ótimo ter

reno situado no centro
desta cidade, medindo 16x
50 metros, ao preço de
ocaslão.jNegoclo urgente.
Para mais informações·
nesta gerencia com o Snr.
Paulino Pedri.

fREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ'. DO SUL

EDITAL

BONS REMÉDIOS!

ß.

.

PERDA DE MEMORIA, ESGOTAMENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço. falta de fosfatos, .

nas convalessenças de moléstias graves, ane-
.

mias e magreza. Tome 2 colheres de Fosfosol,
ou 1 ampola ao dia, intram'lscular (AS ampo
las sob receita médica).

FOSFOSOL
Tônico

para o cérebro

ACIDEZ NO ESTOMAGO - DIGESTAO DlFI·
CIL. Dôres, mau hálito, úlceras, azias. enjôos,
arrotos e dispepsia, auxiliando o funcionamento
do fígado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cada
refeição.

BISMUBELL
�ara O estõmago

DORES RHEUMATICAS, MUSCULARKS, AGU
DAS e Crônicas, gôta e artritismo. :€ compostode medicamentos antl·rheumát1cos em condi.
ções de ser fàcllmente tolerado. O rheumatis·
mo é uma das enfermidades que mais atormen·ta a humanidade e lhe tira a alegria, a paz e
a capacidade para o trabalho.

tl!JaA
�-

ANTI-RHEUMÁTICO
Virfus

TOSSES NERVOSAS, ROUQUIDAO, pigarro dos
fum!lntes. Tratamento auxiliar preventivo.�asmolestias das vias respiratórias. Medicação decombate às toxinas no aparelho respiratóriO,evitando o seu desenvolvimento e as suas graves consequências nos pulmões. '

MUCODRENO
Calmant. da. to.... brôn
quica. e ace.so. CIsmático.

CONTRA OS ATRAZOS DAS REGRAS, dOres
e corrimentos. Regulariza os periodos. Des
congestiona e auxilia nas pertubações das
moças e na menopausa.

REGULADOR
SANT'ANÄ

A ••gurança da lIIulher

_

Procure nas farmácias e drogarias e, na falta, com
'V. SANDOVAL IR. - Caixa Postal, 1874 - São Paulo - Remessas .,elo reembõlso
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Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS R 'fROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, ßisturi EI'etrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e -Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor I\lé,lico do lIospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
................................................................................................_ .................................................... u _ _.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::=::::::::::;:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(Q) §a�ão

Virgem Especialidade
�at. CIl.A\� WEIlEt IlNJ[))l(J§JIIlAlL co JOllIDlVnne

(Marca Registrada)

{f!!(!1iJ;;:.
1�_;:::=:IQ.J:�v:.t�:.____ recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum .

•I I � �

s�ßÁ� ylRCCI.,
. '.

EspECIAL IDADE
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-

Santa Catarina Brasil;
FABRICA DE ESSENCIAS, CAFEINA E FECULARIA. �

;-

I
I
I
I
00
OO�

I
Mandioca, Araruta e Mi1ho �.

00 Este último da já bem conhecida marca "GODAMINA" Pó para Pudim "DUAS RODAS" e Açucar de Baunilha m

I AVISAMOS a quem �;::=; ��e,I a partir do dia I'
� �
00 . NOVE do correnle recebemos -, '.

00

I QUALQUER QUANTIDADE DE tARANJAS' ,1-
��oooo�����oo�oooooooooooooooooo�oooooooooo�:oooooooooooooooooo�oo��:

I

Jaraguá do Sul Caixa Postal, 15

FABRI�A DE ESSENC.lAS PARA QUAL�UER FIM, COMO SENDO PARA:

-

Bebidas sem alcool (Gazosas) - Bebidas aleoolicas - Caramelos e dôces ...._ Sorvetes, - Perfumarias.

FA.BRICA EM GRANDE E§CjALA. DE:
,

Suco Integral de Laranjas
Óleo de Laranja, Óleo de Tangerinas

DAS SEGUINTES ESPECIALIDADES:

Óleo de Limão Deterpenado
Óleo de Laranja Deterpencdo
Oleo de Tangerina Deterpencdo.
Extrato de Guaranà Nutural, em conformidade com o que dispõe o regulamento do

emprego do Guaranà na fabricação de bebidas.
-- ..

FABRICA

Amidos de:

:::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::'::::::::::::::;::::::::::::::::::�::i::::::;,:::::::::::: Sementes de
Dr. �UIZ DE SO,UZA" hortaliças, frescas

A D V·O GA D4)'
. garantidas'

Escrltorío : Mal. Decdoro da Fonseêa, �10'__: Tel. 34 .,

,

.

Na .Soc, Gráfica Avenida Ltda,
Residencia: Benjamim Constant, 136 __:: Tel. 12', Avenida GelulioVargas. 350

....,,_.. .16_. ----
........... _

--------------------�--------------------

Uma In.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa.
"rotação, de 1: a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

' ..

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

220 Volts, 50 ciclos .

....RI•••SI 11118181'••
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas �

, conjugadas COol motores moriofasléos de 1/4 HP, Marca LILLA
�

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP'
servindo até 50 metros de profundidade.

Artlig(D§ Hetrícos ]pára 'o Jar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de
I ' ,ARANDELA&

MATERIAL -Ej.ÉTRICO em geral para instalações de luz e
,

força ds qualquer capacidade. '

Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer'
pedido de instalação de luz e força.

lPrefelit1illra M1illIDlliCli]p�t de 'Jarrag1illát do §1ill�

�;I:ml" .EC;�;Ç;�:I��'�.W ,,�:s�:��8D:I���::o
RECEITA ORDINARIA

fRIBUTARIA
'

li) Impostos
.

IMPOSTO TBRRiTORIAL
IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Industrlas e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobré Jogos e Diversões

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

7, axas d e Fiscalização e Serviços Diversos
1 axa de Limpeza Publica

,

PATRIMONrAL

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

I RECBITAS DIVBRSAS

Receita de Cemitérios
Quote prevista no Art. 15, § 2. da Constituição

Federal (Combustivel e LUbriticantes) .

Quot, ;revista no Art. 15. § 4. da Constituição
Pederal [lrripoeto sobre a Renda)

RECEITA BXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

0.11.1
0.12.1
0·°7·3
0.18.3
0.25.2
0.27·3

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

20.1- O
2.02.0

4, T2.0
4·13.0

612.0
6.21.0
6.23.0

107.997,20 ' 107.997,20
-

418,00 418,00

4t4,00 414,00
484,60 484,60
Io.oo 10.00

50,00 50,00

1.582,00 1.582,00
"

SOMA GR.$
Saldo disponível' do Exercicio de 1947

714,00
142,80
465,00

112.277,60
,

147,00
142,80
465,00

112.277,60
47.186,00
159.463,60

Conredorla da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8 de Fevereiro de 1949

EDGAR PIAZERA, Contador Visto WALDEMAR GRUBBA, Preféito

/

Emprêsa Sul Brasileira de E!etricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE·

(Sob Administração do Governo Federal) !

•••• ".8IS. BIS.IIl.. IRlell.la
••I_Eltel III 11•••01::,

, .

� ,

�������'-
.

HCLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS

.-
NARIZ E GARGANTA, li f:··,...•· ....�·�,....'·..·......· .........-�......::-·......·--..· ..--..':J

II moderna e primorosamente. ins.talada d.o. '" .. .l� �� 'G' I. ., �r
I! DR. SADALLA A,�I;:N!l IL e o. �l·
ii CONJUNTO.

OB APARBLHOS MO�BRNOS, UNI<;:?,! NOS -ii É' ..

-,' �l
l! ESTADOS DB SANTA CATARINA B PARANA ii: B
!! «Rua Abdon Balista - - defronte "A Noticia"» II �B bídas B L d

. B'
ii'

HORARIO, '�':;�.�:;.il;O:
ma<"d" 4

II !L:...�:: .....'::.:.r..� ...:]1
PARA FERIDAS,
E C Z t MAS,
INFLAMAÇÕES,
CCCCIRAS,
F �� � E I R A Sjê SPlN-H AiS, E T ç.

.,:.. . ._... .NUNCR EXiSTIU IGURL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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notas" Ilcãctcs
"

A Ordem Poljjica e So- a policia de Nlterol apre-
ciaI anunciou que havia endeu em todas as ban
irrompido greve entre os cas de Iorneís da vizinha
tripulantes dos navios do capital todos os exempla
L10yd Brasileiro, como res do jornal comunista a

protesto pela não assina- «AOidade». que se edita
ture do aumento de sala- naquela cidade.
rio dos marítimos, a 1°. -X-
de Maio. O movimento No Rio foi preso AI-
não teve repercussão e o. berto Fernandes Filho, an
serviço logo estava nor- tlgo funcionario do Banc.omalisado. O mels i nrerres- Irmãos Ouímarães, que VI
sante é que o movimen- nha utlllsendo-se de ehe
to, anunciado pela poli- ques sern fundo, lesando
ele era. inteira":Ient� des-, o mesmo em 500 mil cru
conhecldo da direção da zeiros. .

empresa e do Ministerio -X _

da Marinha. Em Fortaleza um ho-
-x- mem de identidade des-

Em Virginia sete neo conhecida, assassinou a

gros foram condenedos .e tiros o comerciante Se
morte na cadeira eletrlca bastião Alves, quando a
como culpados do esrru- altas horas da noite ca
po duma mulher branca minhave por uma rua de
he cinco meses atrás. O serte. O comerciante era
julgamento dos acusados um vetenrão, e segundo
durou 11 dias, tendo sido "dizem foi um .flm tragico
declarados culpados de e que a morte. de ôebas
violentar uma mulher bren- tião Alves foi merecida
ca quando esta atreves- Homem esploslvo que vi
sava o bairo negro de via insultando Deus e to
Martinville, á noite. As i- do mundo. Antes da mor
dades dos condenados te Sebastião já havia fei
variam de 11 a 37 anos. to algumas proezas, carnl-

-x- nhando pela cidade com
em S. Paulo foi fecha- um resolver e um punhal

do o estabelecimento ban- na cinta. Para não prove
cario denominado Casa car alterações uma pes
Investidora Brasileira S. soa de suas relações le
A. apos o descobrimento vou-o em casa, quando
dum dos maiores escan- depois de pouco tempo
dalos ocorridos até hoje voltou a rua, sendo se
nos clrculos Ilnancelros do Sluido por um filho. Não
país. se sabe quem foi o assas-
Segundo se informa foi sino. Tambem a policia

preso no Rio de Janeiro o encontra-se em dificulda
presidente daquele estabe- de e elucidar o caso.
Ieclmento Carlos Escobar
Filho, que causou. ao Co- -X-

. . .

d
.. Em La Paz, falam quemercro, a 111 usma e aos

unidades de carabineirosdepositantes do Banco
cerca de 26 milhões de continuam i-atrulhando as

cruzelros de preíulzo. ruas desta capital em con-

_ X- sequencla do frusredo gol-
No Rio, atendendo SQIi-

ctreçêo da policia carioca Canho, que ele havia �
. Ale!Danha, acaba. de

I re�usaIil a dar detalhes

i,':lg=G7�d�=-F�;ti�;Ifi :o�:::��:��-:e?::1:�:: ii:E:;��:�::i�:l� Im:s ::Pl::�ta�ha PO�"·
ii ii nela, buscando retir!'r· o _abast�mento dos ale sue. o, submarino m�Is:: � se da casa na qual 1iI� mae�, VIsto que a cidade rápido I�O .mundo, afI��\ ii Do...lngo, 22 de Maio ii encontrava quando en- contínua cercada pelos ma o Daíly Express.ii fI controu no� tundes da russos. Precisa o jornal que se

ii realízar-se-ä um graúde festival no päteo do ii mesma Eduardo Canho, Dali o ilustre militar vi- trata do "Seraph", sub-
i! G � c lar Dl"v."na Providência ii o qual imediatamente sítarä outras zonas de marino secreto ,�a ulti-

'li. rapo ,,5 o « D :i lhe apontou o revólver ocupação, devendo tam- ma guerra mundial, quei ii fazendo qua.tro-disp�ros. em visitar a Inglaterra, acaba de reali.zar uma:: em beneficio do mesmo estabelecimento. "Lebo teve �odß IMß �rança e Estados Uni. prova de veloeídade sobii ii díata e Eduardo des8pa- os, a massa Iíquída.

',::'1 Constará de varíos divertimentos publicos II receu, tendo a pOli<?ia -x-

como Tômbola, Lei/ão, etc., Churrasco, ii conseguido prender E· ° n�yio,britanico "Ma-

ßlbuns para Iotografías,
ii Bebidas, Cafés, Doces, etc. ii duardo Canho. dalena ,de tl,.OOO tone-

capa de madeira e de..

ii .

- X - lada�, que etIIiÍII,lhara nas couro V. S. encontraráU Pelo comparecimento de todos, muito ii No Rio a bordo do Da- proxímídades do porto na Casa Real. .

ii Ji vio «Cices» acaba de ser do Rio de Janeiro,

de-, '

.'ii agradece
A coMiSSÃO iI expulso do territorio ns- pois de safar-se das pe-

V d!!� -_ ,__ _ _-� _._..--é: c!on�l Wladislau Closzel8. dt.ras onde ab�lroAarat, par- en e-se::::::::::-.::::::::=-_ _ .. ;;c _ _..

plaOl, responsave
.
pe a lU-�e a� melO. rIpu- Em Córupá: Um sitio com

ori�nt��ão.. da Socled·ade laça0 fOI salya, mas t�- 200 morgos de terra
BeneflCIe.nte .Molotov. Es. da a carga fICOU perdI' aproximadamente. comta é a pruJ?eIra exp�IlsãO da., casa e instalaQões com-de Co�uD1sta ef�tIvada .�x- _ pletas.. ,0Umos ranchos,.

O peja Ordem SOCIal, es- Chegam I.nformaçoes .de e grande bananal já� ::I tando outras em curso. Londres dIzendo quetrm-I dando bons resultados.c.... � � Q.. -x ta super-fortaJezas B-29, .-

5 � � tD No Rio de Janeiro o preparadas e equipadas 1 BOA CASA
(JQ a 't:I

I» Ministro da Justiça re- para o lançamento .de I Dentro -do Distrito. Uma
;. : �!fl � cebeu numerosos tele- bombas atômicas, �che- casa de material com
Cl. � � g. = gramas de Fortaleza, in- garam a I!_lglaterra, dia 5 morgos de terra.
o

S � a formando·se .de que o 24 passado; Tem mano· Preço de ocasião.
00 ., CD � -= chefe de Policia daque- .bra.s de rotina. Os -ofi'l dando-se. condições. .e. ! �!fl ... la capital, a frente de ClaIS da Força Aérea se Tratar Desta GerenCIa
t') CD.., I» numerosos soldados e

,

+ : j i ª. !i���::�:�i��?::��; -r-"-D"-"-'·-..
-

..-··-··A-..-··-..
-

..

-

..

-

..-··-)··-·O;+
...

·':"-···-··d·-·�-·-;---···-·y·-···-c·-:--i'·-···-..·-··'-��t-":-""--;--'�'-""-'''-'''�.. rD;- a funcionarios da emisso-�. r,,. nge o e ae ano �l� CI g- � ra. Os telegramas afir-

I� •�: !!. mam que a. aç�,o ilegal � Médico �
c • � S V1 da policia de r ortalez� :

1)oenças. de Senhol'a8
-

� Cirurgia _ Partos i.� �•.1» 0=' _ foi provocada pela cam-
S»

\W
rD � � panha contra o jogo por

.

RalOS: Infra - Vermelhos Azues.

i:S' � :' e! parte da Radio Iracema.
s» ::I rD ----.. -x- Fones: 1426 e 1288 �I»

3 a '

° Brigadeiro Eduardo
B L U M E NAU Santa Catarina =.= I ��t�:�' 1�:ric���v�rsft� : �

�lJL AMÉRICA
(�\PITAtIZACÃO,S!\.,

A MAll IMPORTANTE COMPA"HIA
DE CAPITAlIZACÃO DA AMÉRICA DO IUl

_INAÇDES CONTEMPUDAS
10 SORTEIO DE

Abril 1949
UBB
XGR
E T P,·
VYJ
YSD
NRA

Os portadores dos
titulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas� recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escrilarlo di S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLOBIAlOPOLIS

Agenté em Jaraguá do Sul

BARf KR!1JSI

SEDE SOCIAL
"'A,OA AlEAIIDlGA. 41-ESQ. QUITANDA.

�,.-)I
I

!
I,

I

pe de estado por parle do ��IIIIffIMllll6fll.IIIIfifrI•••IIIfi1tI.IIlfifII.1IlfifI
movimento nacionalista re

volucionario Foi decretado
o estado de sitio em toda
a Bolivia e as tropas es

Ião de prontidão. Infor
mou -se que nos choques
morreram cincos pessoas
e outras 63 sofrerem feri
mentos. Por outro lado,
continua a apuração das
eleições parlamentares que
realizaram-se dia 3. Os
resultados conhecidos até
agora indicam que o go
verno está vencendo.

-x-

De São Paulo chegam
informações, que- um

crime de morte ocorreu

em localidade proxima
de Barra Bonita, o qual
teve grande repercussão
em Jaú, em virtude de
naquela cidade serem

os protagonistas da tra
gedia, pessoas conheci
das. O fato que se líga
a dolorosa ocorrencia
verificada . em ..Jaú ha
quatro meses, teve como

consequencia a morte da
Lebo Berdini, de �5 anos,
abatidos a tiros de re

volver por Eduardo Ca
nho de 20 aaos, ambos
residentes em Jaú. Há
quatro meses Lebo, brin
cando com Manolico na
nho, irmão dê Eduardo,
apontou para aquele
uma arma, tendo a mes

ma disparada, casual
mente, morrendo em

consequencia do tiro
Manolico. A partir deste
dia, Eduardo. que jurou
vingar a morte do irmão.
passou a seguir os pas
sos de Lebo Berdini. Na
madrugada do dia 4, Le
bo encontrava-se em

Barra Bonita divertindo
se, quando foi procura
do por um rapaz da ci-
dade, acompanhado de �_IJIlIlIIJIJIIIIII�.I!l'IlIJI.�.��IIJIIIII.��� UIIIlIlIm_lIJIlIi_llIIIIlIl_IIMW••WIII_riji)
dois irmãos de Manolico

----------------------.------------------------

Filhos Sadios
e Risonhos
a Alegria e

Felicidade
dos Pais

com o afamado

Tunico Salvol Kraemer

-.MILHOES
DE PESSOAS ttM USADO COM
BOM RESU�TADO o POPULAR

DEPURATIVO

ELIX�IR 914
.

, slflUS ATACA TODO O ORGARISMO
o Fi,ado, o 8a90, o CoraOlo, o
E.toma,o, o. Pulmõ•• , a Pel"
Produz Dor•• no.0.10., "eume�
tl.mo, Celuelra, Queda do Cabe
'0 Anemia. e Abortos,

Cemluno ° médico
.tom. o popular depur.tivo

ELIXI;R 914
lnol.n.ivo .õ.'Pal.mo. A,rada
a' "MO um ti•• Aprovado co

me avxUle, no trate",amo d. SI.
FILII e REUMATISMO da me..

me orl,am, pelO D. N. S. P.

Eis aCHAVE de

uma Bôa Digestão
a. base e garantia
da felicidade do Lar:

Balsamo BUK R U

Quem·não conhece estes .doís grandes
benfeitores da humanidade sofredora,

proâútos 'do

Tônico' SALVUL Kraemar 8Maamo BUHU 7

•

e
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Edital
Senhores Industriais

Conforme vos fôra dado pleno conhecimento
por anuncios publicados nas paginas dêsre Semana
rio, bem como por trechos lldos ao Microfone da
Rádio Jaraguá Ltda, expirou-se há 30 de abril findo
o prazo pare a apresentação. das informações refe
rentes ao movimento de vossas industrias durante o

ano de 1948. Friso-vos' entretanto que, embora já
esgotado aquele prazo (30/4/49), não seesou vossa

obrigação, muito ao contrário, agora como infrato
res dos "Decréros-leís federal ns.s 4081 e 4736, e cons

tente vossas Ilrmas de relação de faltosos que jà foi
encaminhada aos Miniarerio do Trabalho, Industrte e

Comércio, e da Agricultura, urge vos apresentals
nesta Agência ou na .Intendencla Dístrltal, em Co
rupê, afim de devolverdes os formulários que tendes
em 'vosso poder.

Para melhor etacemento dêste pequeno Edital,
publico abaixo a relação das firmas que se encon

tram na obrigação de dentro em breve prestar as

informações acima referidas, devolvendo ou procu
rando nesta Repartição ou aquela, os formulàrios já
mencionados.

'

Industrias - Banha: Srs. Walter Marquardt Filho;
larck Cia; Luiz Bosse; Alfredo feiller; Carlos RUI
zen [unlor; Frederico Schulz e Arnoldo Krueger.

Manteiga: Sr. Walter Marquard Filho.
.

Serraria: ôrs. Ehmke Irmãos; Teodoro
Jenssen Ole; Herbert Merquardt; Serraria Hass Ltda;
,Francisco Bianchini; Rodolfo Frltzke: Germano Ane
chalu; Francisco José' Linscka; Léo Eschweiller; Ri
cardo Tlebrantz; Walter Iluger;

Açucar: Srs. Pedro Hpuke; e Roberto
Kritzmann.

poldo Wulf.

helsen.
Padaria: Srs. Augusto Eickoff e

quiel de Assis Ferreira.
_ Sapataria: Hermann Auerhan; Carlos

Meyer; Tecla Ulendorff.
Marcenaria:,Sr. AchilIes ôanr'Ana.
Selaria:

.

Sr. Godofredo Heins; Henrique
Fuch e Emílio Hornburg.

o Funelaria: Bertoldo ôchrnldt e Erico
Koch.

bert

Conservas: Sr. Oscar Estrolow.
Marmoria: Srs. Frederico Bartel e Her-

Hedmann.
Moveis: Sr. Adolfo Spliter.
Anilina: Sr. Venancio Costa.
Artefatos de borracha: Sr. Léo EschWeil-

ler.
Cordialmente.

Jaraguá do Sul, im 4 de maio de 1949.

ARMANDO TARANTO

Agente Municipal de Estatística de Jaraguá do Sul.

Procuram4e

Mecânicos
t/2 oficiaia

José M. Mueller & eia. Ltda.

Impressos de todo genero.

Livros Comerciais.

Materiais Escolares.

Papeis de todas as qualidades.
Grande' sortíniento de

Artigos de Escritório.

Tipografia· Papelaria - Livraria - Pautação e 'Encadernação

CAIXA POSTAL, 19 - AVENIDA GETULIO VAllGAS, 350 - TELEPONE, 5

JARAGUÁ DO SUL SANTA OATARINA

doméstica, domiciliada e ." ' -:::- :::�., � '\ .•..� .

resldente nesre distrito, a :
.

:

esrrade Francisco de Pau-' "A R A I N H A" ':�:Ia, filha de João Bollanf e
de Paultna Bollauf.

:

Edital n. 2.547, de 7-5-1949 d a sua loja ;
Bruno Leutprecht e H :

Ll\zia Schurtz . t� Adolfo Quan'dt :
Ele, brasileiro, solteiro, f: :

comerciante, dornlclllado e �: :
resldenre nesta cidade., á f�

Oferece magnifico sortimento de :

rua Marechal Deodoro da : Calçados para Homens, Senhoras e :

Fonseca, filho de lgnaclo f� Crianças, a preços de propaganda, �.:Leuprech e de Eltse Gi- � .

Edital n. 2.542, de 3-5-1949 elsw. : Oalçados modernos, especialmente :

Iguardente: Caetano Ribeiro; Evaldo ôe- Bertholdo Max Döring e Ela, brasileira, solteira t: escolhidos, das melhores fãbricas do .:

vein; João Stuy; Reinholdt Kohls.
alivia Me�lI�Y PCltern.o doméstica, domiciJiade e t: Rio e São Paulo.

:

Farinha: Sra. Rosa Garcia. Ele, .�r�sl�elro! �o!t�lro, residen

..
te em Arroz,eira, �l �

Fubá de milho: Albrecht Borchardt; Ricar- _c0f!lerclarJo uoml�l(!�rIO � sendo filha de Regina : Esperamos com prazer, a sua visita .�.'do Mathíae; Artur Ramthum; -Augusto Víebranrz; E� resldente

n�, distrIto,.
a ôchurtz :

sem compromisso. :
milio Ladmann;

estrada ltapo �!i�nsa, rn-
Alfaiataria: Bruno Frltzke; Guilherme ho de �ax ..onng e de Edi��n� ��!�'wde�I�;5-!949 :

Wolkmann; Artur Mohr; Alvino Gurske;
Anna Plske.D�mng.. Hiltrude Bruch

Rua cio Principe, 502 - Edificio Colon �
Bebidas: ôrs. Wagner Eugenio e Leo- Ela, brasllelr�, .�oltelra, Ele, brastleuo, solteiro,

.:

professora, domícllíada e JOINVILLE- - Sta. Oatarina ;
residente nesta cidade, á lavrador, domlcllíedoe re-

.

.

Fumos: Guilherme Tiemann.
rua Abdon Batista, filha stdenre neste distrito, em

.

Cadeiras de palha: Achtlies ôanr'Ana; de Hilario Paterno e OI':' Rio Cerro, filho de Rei-
Bruno Werner e Ricardo Fey. h Id na sw '1

ga Slöperg Paterno. n o K se el er
o CarpinJari8: Francisco Lennerr; Ricardo Ela, brasileira, solteira, __-------------------,

Fey; Alfonso A. Mahnke; Francisco José Línscke e EdÚal n. 2.543, de 4-5-1949 doméstica, domiciliada e

Alberto A. Krüger Copia de edital de procla rasidente neste distrito em

Ferraria: ôrs. João Karten e Otro Ber- mas de casamento recebi- Rio Cerro, filha de Hen-
da do Oficiado Registro rique Bruch e de Anna

Eze- Civil de São Francisco do Kanell Bruch.
Sul.

Edital n. 2.545, de 6-5-1949
Eugenio Emilio Fröhlich

e Alzira da Costa
S� brn��ir� �I��I � ��_�

��-�--�-

lavrador, domibiliado e re-

cylino da Costa e de A- II .Dirigido pelo ·proprietari.p JO$� Isidor,o Copi II
t D E i gusta Friedmann. II I'

PEDRO' BENGEL li Casinha especialmente brasileira. - Bebidas e Frutas finas, I

Edital n. 2.546, de 6-5-1949 li ,H
Amaro Vieira e II nacionais .'

e estrang.eiras li

t
Estrada Jallaguà Esquerdo

i Iren�e Boilauf-!I Empadas, .Doces, Cig�Fl'os, Charutos e aperitivos. 1
.. 1.1JARAGUA DO SU� STA. CA'fARINA Ele, bra�i:eiro, solteiro, l! Com;ldas qu�ntes � frias a qtràlCJ�er hora. CaldO de Cana - Café.

Esecuta:se qualquer serviço de ferramentas lavrador, domiciliado e re- II li
I d

:J
sidenteaceste distrito, na ii Dá-se pensão para os .moços e 1.1.agrico as pgra uso e lavouras, como: Tifa dos Martins filho de ii serv.em"'se marmitas. Ii

Machados. Enchadas Foi�es etc. ,.. '.,'
. .. .

Serviço rapido e garantido e atende-se .Il.ua1qller pedido.
' Saturnino Ama�o Vieira e li -Ru.a Marechal Deodoro da Fonseca 183 - Jaraguá do Sul If
de Joana d'aqulDo. !�.. '. .

. ."; ,'.1
"

�:
_"'iiI�tíII=�.�iífI:.�

.

Ela, brasileira,. solteira,
· ..

!1::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::U>'

Fabrica de Biscoitos
/

PE R-Y
./

Irene Pedrl, Oticial do

Registro Civil do J
o Distrito

da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atirn Je se habilitarem para

casal-,e:
-

Roberto Kath e

Anna Silva
Ele, brasileiro, solteiro,

operário. domiciliado e re

sidente neste dísrrlto, filho
de Augusto Kath e dá Ber
tha·Röppcke 'Kath,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em São Fran
cisco do Sul, filha de Jor
dão e Julia Cidwnea de
Oliveira.

Edital n. 2.544, de 5-5-1949
Rudi Giese e

Irene SiewerJt
Ele, brasileiro, solteiro,

lavr,ador, domiciliado e re

sidénte neste distrito, em

Rio Cerro, filho de Gui.
Iherme Gtese e de Anua
Giese.

.

Ela, brasileira, solteira,
lavraeora, domiciliada e re

sidente neste distrito, em

Rio C�rro, filha de Emilio
Siewerdt e Selma Mantau.

-

Noldovir de Almeida Prohmann
.

Filhós, Biscoitos, Bolachas e

Produtos Alimentícios

Fone, 660 -; Avenida Getulio Vargas, 43
Caixa Postal, �87 - End. Telegr. : «PERY»
JOINVILLE Sta. Catarina

E para que chegue ao co

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

alguem souber de algum im-

pedimento acuse-o para os 1. ,

ints legai!.
�RENE PEORI,.oticial

Sementes novas de todas

qualidades está a sua dis

posição na Casa Real

ATAQUES
insônia, pa1i'Hações, depres-
são moral, agitação, angús- PRODUTOS DA:
tia. Maraval acalma o irrita-

ção,elimina o desassossêgoe lTIDlAIlUllR'trn° cr]l Alp trd]] t"ct] Altn\§
as crises nervosas e dolorosas. l.l W � (Q1. W� \L(Ql.Jl �<Ol.W \UI

, � ((io§c)bl lirmäo§ §: Ao-
.

'k
CAIXA POSTAL, 11

MARAVAL JAR.!���AD;:' �:L. S.;, c;ta:na
Calmante dos nervo. a- & C-IVO d\Z.. \Zoo ::;j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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possa indicar.
A primeira fase terminou com a vantagem

dos visitantes, quando venciam por 2 x O. Neste
primeiro tempo de luta movimentada; porém, ofe
recendo-nos lances sem interesse, o Baependí fez

Transcorreu dia 6 mais uma efeméride rrata- tudo para diminuir a vantagem, o que não verí-
llcía do jovem Egon Ehmke. ficou-se, uma vez que todos os azurras estiveram

Esportista de reais qualidades, dotado de um num dia negro. Nos 45 minutos finais da pugna
senso batalhador, o que muito tem contribuído o Baependí produziu maís, dando tudo para que
para a evolução dos desportos de Jaraguá do Sul. conseguisse um empate aos menos, si é que não

Como cronista tanto da falada como escrita, fosse a vitória. Surgiu o primeiro goal dos lo.
tem se destacado de maneira a, angarear muita cais, marcando Mahnke. Logo depois Mahnke
simpatia dos que com Êle tem relações. empatou, quando mais tarde Eti consolidou a ví

Os esportistas prestam por intermédio dessas tória.

��t��� ���o ��c:r:6r��1�e�:if�i��d:S�gurandO um Mar��, t:���:m� d�;!W: d�O���jU:i�Si��!��OsFaft�� ft:C:::::::a:::::s::::::a:::::::::::::L::::::::'E':::::::U::::::::T::::::::P::::::::R:::::::::E:::::::O::::::::H::::::::;::::n �

Salve 6 de Maio de 1949. vam 20 minutos para o termino deste jogo que i! ii
não agradou, quando as botinadas começaram a li -- iiParaguai 2 X Brasil 1 entrar em ação. Baloquínho e Macau fiseram uso ii Tudo que V. S. desejar comprar encontrará ii1ft
d

.

d
.

I t f t 1 di" na VASA LEUTPRECHT ..

Devido a um engano tipográfico, que saiu á�bi��aJ�Tiov�a�no:.s 3sc1�eM��:�r �e;��iua: P;rf II como: Chapéus, Guarda-chuva, Casemiras. !!
n� pagína esportiva, temos _a dizer que. o Brasil meíra fase, dirigindo com boa atuação, Julio Ra- li Linhos, Camisas, Gravatas, Meias. Pijamas, etc. 11aínda nao sagrou-se campeao Sul-Amer!cano, uma mos, arbitrou o periodo complementar, com atua- ii tudo enfim, é encontrado na Casa Leutprecht,

':.1.::=vez que domingo perdeu para a seleção do Pa ção regular. ii pelos preços maís. camaradas da praça.
raguai peja contagem de 2 x 1. Haverá nova I li Concede-se descontos especiais ii
partida, provavélmente 5a. feira á noite, dia 12. A tabela do Triangular 11 Rua Mal. Deodoro da. Fonseca - Jaragu6 do Sul H
lim quad ro q LIe joaou mai T�:�a Jogo Campo ��:::::�:::��::.:�:::.:�:::::::.���::::::��=.:�,�":��:.��=.�����.�::��:���::::::::,:::���:�::�:,:�::::

..Iencell O pior Maio 1° - Acarai X D. Pedro 1 x 0- M. Deodoro. • •• •v' 15 - Baependi X Acaraí - Abdon Batista

�Escreveu - LAXIXA 22 - D. Pedro X Baependí - 'Corupá MUDA 5 -

Returno 29 - D. Pedro X Acaraí - Corupá
.

sar em brancas nuvens, tivemos o encontro fute- 19 - Baependi X D. Pedro - Abdon Batista
bolistico entre os conjuntos do Baependi e Estiva

D Laranjeiras, Pecegueíros, Kakiseiros, Maclet-de Ioínvíle,
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,Tivemos opoetunídade de ver um alví-aníl [o. Vende-se

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etcgar mal, derrotando um onze pior. Não sabemos '

�
o que deu no Baependí, para que viesse fazer, 66.500 ms. de terra, no lugar Vila Nova, dísrante P.-çam Catalogo Ilustrado
com que os nossos apreciadores do bel esporte da cidade, 20 minutos.
vieram assístír, uma partida, que foi fraca em to- Tratar com o proprietario Snr. João Picolli. LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
dos os setores e pontos de vista que se queira e Jaraguá do Sul. •••=::::IF.-====-IPII::==•••-===::IIIC==••

o XIV Campeonato Sul-Americano de Bola ao

Cesto que ora esrd se reallsando em Assuneton.
Paraguai, apresenta a tabela com a seguinte coloca-
ção dos países disputantes. .

1. Uruguai - 3 vitorias e nenhuma derrota.
2. Chile - 2 vitorias e uma derrota.

.

3. Argentina - 2 vitorias e duas derrotas. Perú
2 vitorias e duas derrotas

4. Brasíl - 1 vitoria e duas derrotas.
6. Paraguai • nenhuma vitoria e 3 derrotas.

ESPORTES o Sul-Americano de Bola ao Cesto

Ele_áride Esportiva

Bicicletas, Motores, Máquinas de
Costura, MáqlJ,in.as para moer carne,

Ferros de engomar, Fogões e

Fogareiros Eletricos,
HUSQVARNA - amarca que não nessecila de
propaqanda, por que é conhecida em Iodo
Inundo que os prodúlos aa HUSQVARNA são

os melhores

HUSQVARNA (Suecia) HUSIJYAßNA a marca das marca.s
\

DISTRIBUIDORES Exclusivos para Sta.Catarina

Compan�ia Importa�ora., Jobrasil
Rua 15 de Novembro N. 799 e

Rua Alexandre Schlemm N. 142-150

JOINVILLE Santa Catarina

Distri�uidor para o municipio di Jaraguá do' Sul'
LOTHAR SONNENHOHL •

Rua Marechal Deodoro da Foneeea, 84-88

Jaraguá do Sul
,

Santa CatariD8

: 4

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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------------ .=------=-=.:--:.....- ===.

J LO�A DE MOVEIS da

I, M����!!�!H� p'!���n!,,�A
J Sortimento de Moveis de todos os tipos, ao JII seu dispõr t Ao' pensar em adquirir sua nove

II
mobilia, faça primeiro uma visita à

I(Loja
de Moveis da "MARCENARIA PEREIRA"

Rua São Pedro n. 4 -- Esquina da Av. Getulio Vargas
JO:m:NV][LLE @;. C:A�AR.INAo..

.----------.= -- =.

Ultima Remessa da
Pedimos roupas e outros donativos

pa�a �judar .

aos inúmeros fugitivos que
hoje amda virem na maior. penuria.

.
Dirigimos este ultimo apêlo aos nossos

amigos e colaboradores para que esta re

messa represente uma conclusão digna da
nossa obra de socorro.

.

Todos os pacotes particulares e dona
tIVOS deverão estar até 16 de Maio em

minha residencia.
.

Jaraguá do Sul, 5 de Maio de 1949

PASTOR WAIDNER

Casa

BIosfeld & Cia. Ltda.

Mantem um grande estoque de tintas
preparadas em gerat

Peças e acessorios para automoveis e

caminhões.

Bicicletas e acessorios etc.,
�tR"EN,T{j
�ttlErROSv. S. encontrará na já conhecida

Casa BIosfeld & Cia. Ltda.
..

o cidadão Eríco BIosfeld, juiz de paz em exer

CICIO do cargo de juiz de Direito da Comarca de
leraguà do Sul, Estado de Santa Cetarlne, Brasil,
na forma da Lei, etc...

• Faz saber aos que o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem, com o prazo de trinta dlas
que havendo sido designado o día 31 do mez de

m_aio vi�do�ro, as 11 horas, para ter lugar a 2a• ses
sao ordlnería do Tribunal de jury desta Comarca
na conformtdade da Lei, foram sorteacos os seguin'
res lurados que tem de servir na referida seseão:

1°.) Clécio Espezln; 2°.) José Pereira Lima; 3°.) Ge- 111 _
r�ldo .Marquardt; 40.) julio Zacarias Ramos; 50.) su-
VIO Plezere: 6°.) João O. Müller; 7°.) Àltino Pereira'
8°.) jose M. Mueller; 9°.) Edgar Plazera; 10°.) Curt V' d 'd d
Vasel; 110.) Walter Hertel; 120.) Pedro Bina Martins;

ístas a CI a e

13°.) Arthur Breíthaupt; 14°.) Ernesto Lessmann; 15°.) Vende-se na Gráfica
Alvaro da Costa Batalha; 16°.) Nestor Gonçalves da
Luz; 17°.) Vergtlío : Rubini; 18°.) Erlco Doubrawa; -Avenida Ltda.

19°.) Ioäo Schreiner; 200.) Eugenio da Silva; 210.) _

Oscar Meister. - A todos os quels e a cada um .de
persi os convida a comparecer na sala das audlen
elas deste juizo, Edificio do Forum, no dia e hora Iacima mencionados, sob pena de multa de -Cr$ ...
100,00. - Faz saber mais que na referida sessão ha
de ser lulgado o réo MIGUEL KIAKOSKI e outros

cujos processos se prepararem em tempo. - E, pare
que chegue ao conhecimentos de todos, mandei pas
sar o presente edital, que será afixado às portas do
Forum no lugar de costume e publicado pelo jornal
local «Correio do Povo». - Dado e passado nesta
cidade de Ieragué do Sul, aos trinta dias do mez de
ebríl do ano de mil novecentos e quarenta e nove.

Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. - (assinado)
Erico Blõsfeld. Iuíz de Paz em exercicio. - Està
conforme o original, do que dou fé.

JARAGuA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Lapis C R ß Y � n
na

Gráfica Avenida Ltda.

Lavradorl �

Atenção
o seu Melhor Companheiro

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULA'S
ESPINHAS
FlsTULAS
ú-t.. c E R AS
ECZEMAS
FERIDAS

I DARTROS

I
MANCHAS

I" ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS

VENDE·SE EM TÔDA PARTE.

·

o Arado ·Jaraguá
Dos Tipos RUD. SACK em 9 Modelos

A sua DISPOSIÇAo
para'melhor preparo de sua terra e mais

,

rendimento do seu esforço.
�

Quarta e Quinla Feira, Dias 11 e 12 de Maio �
Um

Iilm�L;;stb.Ö�ra���;(�Õ
do ano'

�
com .JANE WITHERS E ROBERT LOWERY �Não percam todas as quartas-feiras, o programa duplo do �."-

CINE BUHR. ..

O Espetáculo Oíne-Rädío apresentado em Tela e Palco.

leragué do Sul, 30 de abril de 1949.-

O Escrivão

"Ney Franco

•

I

..
Dia 14 Sábado - Domingo Dia 15

Um maravilhoso filme da Warner Bros. O espetáculo onde
- teremos uma festa em soberbo Tecnicolor. JOSÉ M. MUELLER & CIA.LTDA

'

E
Musica! Bailados I Romance! tudo isso nos apresenta Fundação e Fabrica de Maquinas

[iDelio IDl!lQul!eiul!1 Jaraguá do Sul- Santa Catarina
(Night and Day)

.

Rua Coronel Procópio Gomes, 387'- Cxa. Postal, 66 �com Cary GRANT Alexis SMITH
..

.

Não deixem de assistir "O melhor musical da Warner Brôsli �If;(�������f:llWl� ffi �

BUH,R

-

'

I Compléto Sortimento de Fazendas - Armarinhos· Chapéus Roupas Feitas, etc...

CASA TOB IAS {A
QUE OFE-RECE o Ml\-IOR 80RTIMENTO ...

,
A qUE Só VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

• A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA...

-II•••••Aele.ais E ES••••GII•••
e.II.IIt.S� 118.S� I.e�n

SANTA CATARINA
__I

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

:J A R A G U Á DOS U L Rua Marechal Deodoro da Fonseca N.368

•
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-

JARAG'U'A DO SUL - SANTA CATARINA
---------------------------------------------,----------------------------------.-------------------------------

Mantem u�a bem organisada seção de despachos junto á
, Estrada .deFerre na Estação de Jaraguá do Sul

Agencia 81umenau
Rua. São Paulo

Fone, 1414

-

Ttöß1Porll!1 RoddOiilriol I!m lil!fill
.�������������������������������

Agencia Rio do Sld
_

Av. Roy Barbosa s/no.

DOMICILIO A DOMICILIO
��========================:����������

lell No 3)5 o tIEn No 3)� o fr::::::;:;:T:;;:r:::a�:�;'r;:t:::a:::�:�:r:::a::::::::::::J::::a:::r:::a=;;u:::a:::::n:::::;�-�:::��
Concéde subvenção a Sociedade Hospital e Declara insubsistente decre!o do Executivo e II IIOpU Uu � lJ OU II

Maternidade São José e dá outras providencias. dá outras providências, a respeito. ii
I GENS DIÁRIAS EM ONIBUS ii

Eu, LUIZ DE SOUZA, Presidente da Oamara J, Eu, LUIZ DE SOUZA, Presidente da Camara li VA' li
Municipal de Jaraguá do Sul, em virtude do dis- Municipal de Jaraguä do Sul, em virtude do dís-, ii Jaraguá do Sul â Blumenau ii
posto no § 2. do artigo' 66 da Lei Orgânica dos disposto no § 2°. do artigo 66 da Lei Organica dos !! HORARIOS H
Municípios do Estado de Santa Catarina, e em o- Municipios do Estado de Santa Catarina, e, em 0- ii ii
bediencia ao previsto no § 4. do citado artigo; Ia- bediencia 81> previsto no § 4. do citado, artigo, Ia- ii JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU ii
ço saber que a Camara votou e eu promulgo a ço saber que a Camara votou e eu promulgo a ii Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas li
seguinte Lei: seguinte Lei-: ' ii Chegada as 3,45 hs.. Partida as 12,30 hs. ii

Art. 1. -"- Fica concedida a Sociedade Hospí- Art. 1.- É declarado insubsistente o decreto !!
AGEN C I A li

tal e Maternidade São José. uma subvenção anual n. 84 e 18 de Novembro de 1948. do Executivo ii ii
de vinte e cinco mil cruzeiros (Or' 25.000,00) pa- Municipal. ' " II Estrada Itapocü-Hansa - Jaraguá do Sul iI '

ga em prestações mensais e iguais, a partir do Art. 2.- Sancionada esta leí, o Chefe do Po- \\
_ - _ _ ..:P

mes de Março deste ano. der Executivo abrirá concorrencia publica para
-.; - _ _-

, .Art. 2.:-, Fica a referida sociedade isenta d� cessão daquele proprio muntcipal a quem m8:io- !�;!l!!!I!l!!IE!i!!liil!!r;l!ii!El!Eli!!i!l!lli!!!i!ll:I!II!!iEElI!E!iEliEE__
quaisquer Impostos, taxas e emolumentos para 1I- res vantagens oferecer, nao somente no sentido Öl' Icenças, construção e funcionamento. I pecuniário, como especialmente no de assistencia R_F b (Sezões, Malárias, .

,

Art 3.- A Prefeitura Municipal é concedido o ás pessoas desprotegidas de fortuna.
'

I'" r"'s Impaludismo 1-beneficio de internamento gratuito de até tres Parágrafo único - As propostas serão apre-... �. � Maleitas, Tremedeira .

doentes indige.ntes.. . . . .

sentadas dentro de 30 (trinta) dias e, prefixada a III --- CORAM-SE RAPIDAMENTE COM _ I• Art. 4.- Fica o sr. Prefeito Munlcípal autorí- data da abertura, abertas na presença o sr. Pre- o::

sadO' a abrir o crédito necessário a presente des- feito, de um representante �a Camara Municipa! I "Capsulas Antisesonicas
pe�� no aao de 1,9.49.. pelo, saído, de arrecadação e de todos concorrentes e ínteressados.,

.

'

•

"I"
..

- "

""Ide 1948. Art. 3.- Aceita a proposta, será feita minuta Minancora"Art. 5.- Esta Lei entrará em vigôr na data contrato estipulando condições e prazo de vigen- ==1'de .sua publicação, revogadas as disposições em cia, o qual, antes da publicação, será submetido n Em Todas as Boas Farrnacias
contrário. á apreciação da Camara Municipa�, I-Ü � .

_ ""IArt. 4. - Esta lei entrará em VIgor na data de o!! É um produto dos Laboratorlos MINANC0RA
L'lJaraguä do Sul, 3 de Maio de 1949.

sua publicação, revogadas as disposições em lU J' '11 St C t
. ILuiz de Souza - João- Lucio da Cosia - Olaviano Tissi contrário.

' iLm!!SliEEl::ggi��m!!!!i! !�i�i!�r�IlI!!EI!!i!E'r.Eii
Jaraguá do Sul, 3 de maio de 1949 - I >< - ,.,""----------------,,,_---

rÕfi�i�a M e���i;�'] ��i�i�:i.�uz. - João Lúcio da Costa- otavla-ll Dr. ReMD:�� c�alte. !i
ii c. JDE

.

'

"'li ,,_c"_'''__. ------'------------------------- ii
.: '..

-

WIt..
.. CIRURGIA GERAL E ÊsPECIALIZADA iiii

RUA EXPEDICIO:R: :TONIO CAR:Ss:.ÉRREI�A, 103 li

IllaEc
:

A -tU!iI!iI!IeÍlEn" !IIIç Ila_' ali ,.,!
I'

110m
cursos de Aa���feá�oj:��:� �São Paulo é Buenos Aires.11
Doenças de Senhoras - Partos - Clinica �iEstá eqúlpade com um modernissimo aparelha- Geral de Adultos e Crianças. ii

mente de soläe eletrlca, oxlgenío, aluminio, I Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. ii
. .

I
TELEfONE N. 3 . liii antlrnonto etc. ii Dr. Kiefer sob a direção do

1-
J á d � I St C '( I

::
:: :: arago o �U - a. a ar na li
li Especialisada em reformas de ii

Dr. francisco' Antonio Piccioni
. cC _----.._' _

t===,===�::o;:��d: :a;��:::�===J 11_ Form.tfnl��r��;;:;����in. da I�is
'Loja e

EXPOSiÇãO:.
f a b r i c a :

Clinico �e omos, Ouvidos, nariz, finrlanll I x-semi-int�rno �is��:�ti� d�aSã;��i�::: e an ta Casa de

I
Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Domingos da Kova s/n

I C LI N I C A G E R A L _ C I R U R G I A
J A R A G U Á DOS U L -1- S A I T A C A T A R II'A

Dr. ArRlinlo Tavawe.

I Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas Fabrica e Beneficiamento de MoveisPolessor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florian6,1olis e externas: Pulmões _ Coração - Estômago _ figado - Rins
Ex·Chefe aos serviços clJnlcos e clrurglcos Cla especialidade no

• Doenças nervosas _ Sifilis - Doenças venereas - Doenças da Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.
Hospital de Caridade de Florianópolis. '

I
'

At) T t t d
-

If pele em gerel, lergia (asma, e c.. ra amen os mo ernos.
M' E t f d T t D'Assistente do pro essor David Sanson. no Rio de Janeiro. OVelS s O a os, ape es, lvans,

ex·lnterno por. concurso s . da Asslst"'1,I,c:la Públlc:a do Rio de Janeiro

I
ESPCIALISTA EM MO LESTIAS DE CRIANÇAS. Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

formado pela faculdade de Medicina da. GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

I. Executa-.se serv.iços de estofam.entos em:Universidade do Rio de Janeiro
BL U M E NAU

.

STA. CATARINA ATENDE CHA,.\1ADOS A QUALQUER HORA f;I!..u,t.. trolíos, ónibus, auromovets etc .

...- _, II !"!'=H!!pmIlElI_11 r IJ_I....'_!EI!!... I!�.f����
4
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R

\Vi a Rua Marechal Deodoro da Fonseca ns, 192 VJ
I Oferece: Tintas para quaisquer pipturas - Pínceís Brochas, Cola, Cal, Oleo de linhaça - Massas para vidraças, vidros para janelas, etc. l\
�;t..-se,. (,lualquer serviço de �ntura A Firma mais antiga e conhecida em Jaraguá do Sul
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Dia 15, em prosseguimento ao Torneio Triangular de Futebol, jogarão no Estádio da Rua Abdon Batista Baependí X Acaraí Fla-Flu de Jaraguá

Dia 29 teremos o sensacional cotejo entre Banearios e. Combinado Imprensa-Radio. Os homens do dinhei�o 'já entraram em' preparativos, sob a

orientação do técnico Quinca. Os faladores e escntores aguardam a chegada do seu treinador, especialmente contratado para esse fim.

da Rêde
--------------------------------.----._---------------

-----�--------.-----------------------------------------------------

Por
•

cimo
I Jogando, centra o

Paraguai o Brasil,

sagrou-se campeão
Sul-Americano.

o [Offl!io do PODO 001 [1P�rtl!l
Direção: de EGON EHMKE

o 1° de Maio sagrou-se campeão do Torneio

Brilhou o «seis» de Bosco vencendo o

Guarany e o Guaramirim

Ao que parece, teremos para sempre o jogo
de volei em Jaraguã. Agora surgiu novo quadro,

qU9 é o primeiro de Maio, quadro este que bri

lhantemente venceu o Guarany e Guaramirim, na

cancha daquele.
Lá pelas 9 horas do período. da manhã "teve

Dotada de grande sensacionalismo e movi inicio o Torneio em disputa de uma linda Taça .

mentação, foi a peleja que assistimos dia 1 ° ultí- O primeiro jogo foi disputado entre as equi

mo no Estádio da Rua Marechal Deodoro. entre pes do 1°. de Maio e Guarany, quando o time dos

as fortes equipes do Acaraí e D. Pedro II de Co- bugres foi derrotado de 2 a O.

rupá, em disputa do Torneio Triangular de Fute 1{)-5 e 15-4 marcou o placard.

hÓJ,. na qual saiu vencedor o esquadrão de nossa Na segunda partida o 1. de Maio venceu o

cidade peJo apertado score de 1 a O. A partida Guaramirim tambem por 2 a O.

foi iniciada com certo predomínío dos visitantes 15 1 e 15-2 respectivamente.

que ainda alheios as possibilidades do Acarai pro- Na terceira partida jogaram Guarany e Gua-

curavam garantir o placard, No entanto, notamos
ramirim. Venceu O clube bugrino por 2 a 1. 15 - 12,

logo o falho trabalho do center-forward e do ex- 13 -.15 e 15 - 9 foram as contagens.

. trema direita, Tiãozinho e Tufo respectivamente O primeiro lugar coube ao 1°. de Maio, colo-

Mas. o bom trabalho (10 time local foi se fa- cando+se com O p. p..

zendo sentir. Apoiado muito bem pelo seu trio in- A equipe campeã que brilhou na quadra do

termediário, onde Gírola e Maba desenvolviam a- Guarany, jogou assim constituida: Rech, Jorge,

tuações magnificas e alimentando o ataque com Thomson, Egon, Mann e Bosco.

certa precisão, o Acaraí lançou-se a luta com de- Na ultirna partida Adernar entrou em lugar

cisão, travando se então um bonito duelo entre o de Egon.

ataque local e a defesa visitante. O tento dos dia
Precisamos de pessoas interessadas pelo jogo

lhos
vermelhos foi feito aos 22 m Rolando rece- do voleibol, uma vez que é um dos esportes mais

bendo exelente passe da esquerda, bombardeou a praticados não s6 no Brasil, como em todos os

meta de Ati, vencendo o guarda-vala ímpressío- países onde' existe esporte.

nantemente com um sem pulo fulminante. Graças a iniciativa de diversos desportistas que

.

A primeira fase terminou com a vantagem mí- merecem. os melhores elogios, ach.umos que de ago

mma a favor dos rubros, quando no período final ra em diante teremos mais divertimento desportivo

os dianteiros dos dois onze, almejavam vazar a, para apreciadores, n�c s6 de.futebol como do \'ol�i.

meta de ambos os arqueiros, o que não se fez no-
Parabens e continuem firmes para a evoluçao,

tar. Venceu o Acarai surpreendentemente, caindo
do esporte em Jaraguä.

o D, Pedro por 1 a O. Foi um resultado nitidamen-
De um lan ele voleibol.

te merecido. Por diversas vezes vimos o empate

surgir, mas sempre na hora «H», ou os tiros finais

perdiam-se pela linha de fundo ou então, Arno Pereceram' todos os Cracks do Torl'no'.
praticava defesas magistrais. O D. Pedro

perdeu sua melhor oportunidade de empatar, quan-

do Filhinho cobrou um penalty, tão fracamente
Os cracks do futebol italiano, r ertencentes á

que o goleiro do Acaraí, teve a sorte de encaixar.
famosa equipe do Torino, treinador da equipe, lor-

Acarai e D. Pedro apresentaram nos um bom
naltsras italianos e quatro tripulantes, em numero de

futeból, quando a asslsteneía comportou-se duma 27, morreram tragicamente no acidente aéreo que

.

acaba de ocorrer na cidade de Turim, ltalia.

maneira exemplar, mostrando que pode e é díscí- O avião havia sido especialmente fretado pela

plinada. Assim que deve ser, gostamos de ver a
equipe do Torino e estava dando voltas sobre a

torcida que domingo presenciou o cotejo entre os cidade pare eterisar no aerónrorno situado ao pé

velhos rivais Acaraí e D. Pedro n.
Salientaram-se no Aceraí, todos os jogadores,

dos Alpes, quando a ponta de uma das azes do

l todos cumpriram boa missão. Arno esteve sim- aparelho bateu ne torre duma igreja. O avião caiu

I plesmente magnifico. Levinos e Albano exelentes
imediatamente ao sólo, destroçando-se. A equipe

No trio médio Girola e Maba foram os melhores,
do Torino era campeã da Italia e possuia número

quando Olindo tambem jogou otimamente, não dan-
.sos jogadores do scratch ezurra, campeão mundial.

do folga mesmo, para que Euclides melhor apare-
O Torlno retornava de Lisboa, onde derrotou a

cesse. Na linha de frente, todos estiveram posítí- equlpe do Benfica por 3 a 2:

vos, a não ser Bartel. que talvez precisa de mais

treinos. .

No quadro de Corupá, Ati, maiusculo. Peruzí

nho melhor do que Zeca,

'0 meu comentário
,DISCIPLINA

. n0 futeból municipal de Jaràguá temos jogado-
res completamente apagados. Não estamos

nos referindo a sua tecnica, nem aos seus pen

dores pela bola. A sua disciplina é que quasi
sempre teve nora baixa e até pessima.

Chegou a época em que devemos fazer urna

campanha tremenda pela moralização do esporte.

Putebol não se deve confundir com pontapés. O

emprego de recursos ilícitos efeía o «associa

tion», reduz a eficiencia de quem assim procede
e dá triste ideia da educação do jogador.

Para nós é muito desagràdavel ouvir: O

jogador do municipio de Ieragué não sabe pra

ticar o esporte, porque quer ganhar de qualquer
maneira e quando está em inferioridade técnica,
perde a noção da dlgnldade- esportiva e comete

as ações mals censurevels. Isso muitas e mui

tas vezes já vimos em campos de futebõl de

nosso -munlclplo. Estamos mesmo cansados e

"de reprimir tais atos de gente educada. Feliz

mente estes maus costumes lentamente estão de

saparecendo, porém já tivemos e ainda temos

por aí, jogadores que empurram, desferindo mals

coices nos edversarlos do que ne bola,
Havia um personagem que era anjo de dia

e cavalo a noite, ou melhor o dr. Ienklns de «O

médico e o monstro», era bonslnho, mas, que

rapidamente transformeva-se num homem feroz;

.São bt-homens, com duas personalldades.

capazes de beijar ao meio dia e ferir a meia

noite.
Estas' duras palavras bem o sabemos, são

pera certos jogadores que militam nas hostes

esportivas dos rres clubes mais categorizados
do nosso municipio.

Corrijam-se pois, jogadores, si .é que querem

ser louvados e benquistos.
A solução está ne palma das mãos dos

clubes, meio teimosos em colaborar com a dis

ciplina. Os amadores que mandam o árbitro

«tomar banho» e os que chutam a bola pera o

«mato», devem ser recomendados seriamente.

Uma campanha forte e intensa, que abranja
, todos os setores da atividade esportiva, poderia
dar algum resultado 'benéfico. Esta campanha
deve começar dentro dos clubes. Com isso a

torcida haveria de tornar-se menos rebelde, prin

cipalmente nos jogos entre os velhos e tradicio

nais rivais, Acaraf e Baependf.
Queremos disciplina ...
Naturalmente os nossos jogadores querem

ser considerados disciplinados, ordeiros e ver

dadeiros cgentlemé!ns». Corrijam-se que voces

o são. Agora, si não querem aceitar esté exem

plo, então teremos pera sempre e até o infinito

esta lástima, que erraz de nós leragueenses dei-

xará uma triste lacuna. ,

'

Ponhamos as mãos ao trabalho e façamos
dessa geração que está surgindo um exemplo
de dignidade para o futuro.

Fora disso seremos comidos.
K. C. T. T.

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

------------.;_-�--

.....
�..--�--_._-,----

Surpreendente Vitória do Acaraí

Por Im tento caiu o D. Pedro - Boa a apresentação das duas

equipes - Arno um espetáculo - Julio Ramos - Outras lotas.

ve precioso auxilio por parte dos jogadores e da

assístencía.

Quadros - Acaraí - Arno; Levinos e Albano; 0-

lindo, Maba e Girola; Rolando; Amando, Eugenio,

m7na e Bartel.
D Pedro - Ati; Zeca e Peruzlnho; Antoninho,

Alidio e Oscar; Tufo, Mundinho, Tiãozinho,
Fílhí

nho e Euclides. 'Na fase final, Tiãozinho passou

para extrema direita entrando Tíão em seu lugar

como centroavante. Tufo cedeu seu posto a Tião.

Preliminar - Venceu a equipe do Acaral pela con

tagem de õ a 2.
Tentos de Mengarda (2) e Escanda e Bage,

Martinho para o D. Pedro.

Alidio foi o- melhor na intermediária, apoiou o

ataque muito bem, defendendo melhor ainda. No

ataque. "I'íãozínho e Tufo foram os mais fracos,

sendo que Euclides apareceu regularmente e Tião

Mundinho e Hlhínho bons, quando Mundinho in

tensamente esforçado foi o melhor. Afinal foi o

que mais produziu.

Arbitragem - Soberba a atuação de Julio Ramos.

Mostrou ser o melhor apitador de Jaraguà.
Para que a sua atuação atingisse grau 10, te-

LOTHAR
-======--======--======--==-••====••*====*••-====*.1*-====••
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Mua Marechal Deodoro da Fonseca, 84

JARAGUÁ DO SUL Caixa Postal, 17 End. Telegr, LOSON - SANTA CATARINA

Bicicletas, Rádios, Refrigeradores, Sorveteiras,
Fabricadores de Gelo, Máqllinas

de Costllra e de Escrel/er, Material Elétrico.
-

Casacos e Capas para Sel1hóras (lIltima novidade). Capas de Gabardil1e, Sobre-

tudo e Ponchos, e Artisos de Malha, Casemiras Finissimas, Ternos para t-Iomells

e Rapazes e Muitas Outras Miudesas..

A Casa dos' Bons Artigos e do. Pr...o. Baixos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rr�f�itura Munici�al n� Jara�uá no �ullE�ntal� �c IPrnIDlllenr21 Pnça
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi

REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOS to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-
467- Rodolfo Fritsch-bras. requer licença man- ta Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc.

Faz saber a todos os que o presente editaldar fazer pequenos reparos e pintura externa, no pré- de primeira praça, com o praso de dez (10) diasdto de propriedade de Alberto ôchmldr, sito á rua
virem, ou dele conhecimento tiverem ou IntaressarLauro Mueller, em Corupá. Como requer

468- Afonso Guenther-bras. requer Iransf. imp. possa, que, findo esse prazo, hão de ser arremata-
terreno área 284.295 msã, sito a esrr, Ribeirão Au- dos por quem mais der e maior lence oferecer, em
rora, vendido a Walter Konell, Idem frente ás 'f0rtas de Edificio do Forum, no dia 13

469- José Rosa-bras. requer transf, lmp, rerre- do mes dê Maio vindouro, as 10 horas, da manhã,
,

d 500 2
' .

d L d os bens penhorados a Alberto Roessle, na ação •• ..no eree e 2. msz., sito a estr. RIo a uz, a. -

executiva que lhe móve Reinoldo Rau, e abaixoquirido de Fritz Lenz. Idem
470- João Kowari-bras- requer transf. imp. so- descriminados:-

bre caminhonete, adquirida de Rolf Kowari. Idem 1°.}_ Uma mesa, avaliada em Cr$ 120,00, -471- Paulo dos Santos bras. requer transf, lmp. 2°.)- Nove cadeiras, avaliadas em Cr$ 360,00,
terreno com área de 15.000 ms2. j sito a esrr. Itapo- - 30.)- Um relógio de parede. avaliado em

I

cuslnho, vendo á Arduino Passtl. Idem CrS 100,00. - 4°.)- Um cabide para chopeos,472- Bebidas Boss Ltda., firma bras. requer avaliado em Cr$ 45,00. - 5°.)- Um armario
rrensí, terreno edificado àrea 1.751 msã., sito a rua para livros, avaliado em Cr$ 200,00. - 6°.)_Angelo Plazera, adquirido de Jacob Alfredo Emmens Um rádio marca Fada, avaliado em Crr 800,00.";'
doerfer, Guilherme R. Ernmendoerfe, e Cecilia EJ' '70.)- Uma càdeira de descanso, avaliada em
Grosskiaga. Idem

.
,:;: Cr$ 60.oe. - 8°.)_ Uma mesa, avaliada de Cr$474- Paullno Natal Bonln.bras. requer transf« 30.00 .

.:_ 9°.)� Um buffet, avaliado' em Cr$
imp. terreno edificado, com àrea 740 ms2.. sito a rua, 450,00. - 10°.)- Um divan, avaliado em CI'$CeI. Procopio Gomes, vendido a Ernesto Silva. Idem' 1.50,00. - 11°.)- Uma cantoneira" para Ilores,

. 475- Paulo Filie-bras. licença executar dlver- avaliada em Cr$ 35.00. - 12°.)- Uma mäquí-
sos reparos em sua casa sita a rua Presidente Epl- na de costura marca Vesta, avaliada em Cr$tacio Pessoa, nesta cidade. Idem 1.600,00. - 13°.)-. Uma bicicleta marca N.S.U-,477- Ricardo Petr-bras, requer transf. imp, ler- avaliada em Cr$ 500,00. - 140.)- Dois qua-
reno com àrea 130.992 ms2. ,sita a estr. Rio Novo, dros, avaliados em Cr$ 3000. - 15°.)_ Uma
adquirido de OUo Petr, Uma mesa para rádio. avaliada emCr$ 30,00.-478- Rudolfo Menske-bras. licença estebele- 16°.)- Um banco de jardim, avaliado em Cr$
cer-se com Tamancaria, a Estrada São João, em Co- 20,00. - 17°.)- Urna mesa redonda, avaliada
rupá. Idem em Cr$ 15,00. - 18°.)- Uma cadeira' de pre-479- Rolando ôchrauth-bras. requer licença es- guiça, avaliada em Cr$ 20,00. - Total Cr$tabelecer-se com oficina mecanica a rua Nereu Ra I 4.565.-
mos, no distrito de Corupà. Idem -

480- João Mezonl-bres. requer trensf, imp. ter- Cujos b.en� constantes do auto de p�nhor� e

reno com área de 65.500 ms2., sito a estr. Isabel, au!o de ava!laçao �e folhas dos autos da re!eflda
vendido a Eugenio Mahs. Idem açao executiva, serao Isvados em asta publica de

471-- Alfredo A. C. ôchulz-bras. requer transf. venda a a�ref!lat�ção em primeira praça, pelo pr�
imp. terreno com àrea de 174500 mS2., slto a estr, ço da ayhaçao, IstO .� Cr$ 4.56? (quatro ml.l qur-
Isabel, adquirido de Erico Poerner. Idem . n,!Iento e se�senta e Cinco cruseírosj.e- ASSIm s�482- Herbert Etpper-bras. licença mandar r�o os re!erldos b�ns arrematad�s por quem mais

constr, casa de madeira pl mora�ia em si proprieda- de.r e maIOr. lance oferecer, no día, hora e lugar
de, sita a estr. Isabel em Corupa. Idem aC.lma mencionados .podeado ?S mesmos s.erem.exa-

483- Bruno Menslln-bres. requer transf. imp, minados por quem mteresse tiver, na res_IdenCla do
rereno àrea 120.500 ms2. sito a esrr, Rio Novo' ed- executado sr. Alberto Roessle, nesta cidade.e- E
qulrldo .de Henrique Sch�ldar. Idem

_
.

'

para que chegue a noticia a� conhecim.ento �e to-
484:"" Ernesto ôell-bres. requer transf. imp. ter- dos se passou '0 presente edital que serã aflxad?

reno àrea 100.00 ms2. sito a est ... Jaguaruba adqui- as portas do Forum, no lugar de costume e publt
rido de L�opoldo e E�aldo Wille. Idem' cado pelo jornal local "Correio do Povo".- Dado e

485- Alfonso Buhr-bras. licença fa:ler limpesa passado nesta cidade de Jaraguà de Sul, aos doze
do !elhado e fachado do seu predio, sito a rua CeI. dias do mez de abril do ano de mil novec�n�os e
Bmllio Jourdan nO. 28 nesta cid. Idem quarenta e nove.- Eu. Ney Franco, escrlvao, o

485- Ricardo D�nke-bras. licença estabelecer- subsc.re�i.- (asliiinado) AliY Perei�a. Oliveira,--Juiza� cum alfaiataria li estr. Bampland. Idem de D!relto.- Esta conforme o orlgmal, do do que
,

487- Eugenio Fischer-bras. requer transf. imp. dou fé.
sôbte um terreno com àrea de 3.663 mS2., silo ii
Estr. Nova-Retorcida. vendo a Willy Schroeder. Idem

.

488 - ,Roberto Horet-bras. requer transf. imp.de terreno area de 94. 830 ms2 sita a estr Morro de
Jaraguà. adquirido de Silvestre' Stoinski. Idem
.

489- Adão Noroschny-bras. requer redução de
lmp. predial sobre s! casa sita a rua Preso EpitacioPessoa, visto não achar-se li mesma alugada. Idem

190- Paulo Raht· bras. requer transf. imp. ter
reno area 41.250 ms2- sito à Estr. Itapocu, neste dis
Ir. vendo a Adolfo Leitzke. Idem
.

491- Fernando Zimmermann-bras. requer transf.
Imp. de terreno àrea -de 10.000 ms2 - silQ a estr. Ilha
da Figueira, vendo a José Graf. Idem Secretaria do Prefeitura Municipal de Jaraguá

492- Max Wilhelm-alemão, requer licença para do Sul, em t O de Março de 1949.
reconstruir o j::'redio de sua propriedade, silo a rua
Benjamin Constant, nesta cidade.

493- Dr. Luiz de Souza. requer por certidão

"

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1949.-

IO Escrivão

Ney Franco

o seguinte: 1°.- quais as imp. que a titulo de auxi
lio subvenção, ou outros quaisquer, foram entregues
d Sociedade Hospital Jesus de Nazaré, de Corupá?
2°.- quem assinou os recibo" referentes as quantias
acima? 3°.- em que datas? 'Certifique-se

EDGAR PIAZERA
Pelo Secretario Municipal.

·AY'FABRICA DE MOVEIS DE VITORIO LAZ'ZARIS�
Na afamada Fabrica de M�
veis de Vitorio Lazzaris, V.S.
encontrará Moveis de todos

os tipos como: dormitórios

e salas de Jantar de Imbuia,
cristaleiras avulsas, escritó

rios e cosinhas, divans e

estrados da melhor fabrica-.
ção, tapetes de diversos pa

drões, passadeiras, espelhos,

COLONISACãO,

Vendem-se boas terras de cultura, Fdzenda Sta.
Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Parané, clima, aguai,' e estradas boas. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
consideravel desconto. Vende-se também a longo
preso. Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iustus
em Ponta Grossa Placido Rodrigues, em reserva.
ou com Schwartz' na casa do snr. Erico ßlosteld, em
Iaragué do Snl. .

CABELOS BRANCOS
Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de prata
Em poucos dlas de uso o Oleo Mac Blr restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O Oleo Mac
Blr não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura. Vegetal' e perfumado. 'Combale
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À venda nas Ierma
elas, drogarias e, perfumarias do Brasil. Aren ..

demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 26,00,
livre de porte.

Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio. de Janeiro-D.F.
REMETA.NOS O COUPÄO ABAIXO

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

Queiram remeter-me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. livre de porre, .

vidro -do 0180 Mac Bir

Nome
_ _. , .. � - -- .. - , _ .. _.

. Rua , _ __

No
__ _.

Cidade
__ .. ._ _ _ .. _ .. _ .. _ __ _ .. __ .. _. .

Estado
._ ._ ,_. _ _ _._ .. __ _ __ . _

CP-1-JSC

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA M1NANCO·RA
Vermitugo suave e de pronto

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

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

lemedios

COlTlrre ho)e mesmo uma LOMBRIGUEIR!
MINAIfCOR! para o Sf'U tilbinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
jOINVILLE

Dr. Waldemiro Mazur8chen
\

�.s. BE SaUBI
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

ChniJ:a geral iuedico - cirurgia de ad�ltos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra--::urtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e aLuis.

- Vidros em geral para janelas,

colchões, molduras e

. estampas.

Esposição, . vendas e escritó

no, a Avenida Getulio

Vargas N. _79

Oficina á Rua D. Rh da

Nova N. 200

JARAGUA DO SUL

PAG.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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{(:::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::�

li v: s, já_possue_ seguro de acidente �essoal?? � IIIii Ainda nao! Estão faça-o ainda hole, amanha!

Autoriza a montagem ou construção
Céde â Associação Rural um prédío l]] deré d d "

::

de ceses de madeira em zonas do perlmetro municipal.
:: po era ser tar e emais ...

ii

urbano e dá outras providencias.
li Preencha o coupon abaixo. e peça informações H

Eu, LUIZ DE SOUZA, Presidente da Camara 11 sem compromisso á G. RODOLFO FISCHER ii

Eu, LUIZ DE SOUZA, Presidente da Camara Municipal de Jaraguâ do Sul, em virtude do dls- ::

II

Municipal de Iaragué do Sul, em virtude do dls- posto no § 2', do artigo 66 da Lei Organica dos !! (Seguros em Geral) C. Posial,67 - Jaraguá do Sul. ii

posto no § 2', do artigo 66 da Lei Organica dos Municipios do Estado de Santa Catarina, e em ii
' ii

Municípíos do Estado de Santa Catarina e em obe- obediencia ao previsto no § 4' do citado artigo. ii Nome por exrenso, - ii

diencia ao previsto no § 4' do citado �rtigo, faço faço .saber que a Camara votou e eu promulgo a II Idade Residencia
!!

saber que a Carnara Municipal votou e eu promulgo seguinte LeI: .I ii
.

ii

a seguinte leí :
Art. 1. - É cedido â Associação Rural, sec- !! Profissão '!!

A t t: F' torl d
ção de Jaraguâ do Sul, o prédio que para seu ii ii

t .- fd'
-

d�ca aUdo�lza a a montagem ou c�)ßs- uso foi construido em terrenos da Prefeitura Mu- !l Cargo H

rucao e casas e ma erra em zonas dos perl rne- nicipal cabendo a referida entidade de classe o ii
O

_,

,ii

rros ur�ano�,da cidad� de J�ra,guá do Sul e Vila de

I uso ex'clusivo do mesmo. li cupaçoes esseseones: , .. ii

Corupa nas areas assim dellmltedas : Art. 2 - Extinta ou deixando de funcionar ii
- H

Em JARAGUÁ DO U: Na Ru ' _

por um ano a r�ferida Associação no ��nicipio, ii..
-._

]1

copio Gomes de Oliveira,Sde;de a pa:s���:eá:r�_ passará o predío novamente a admínístração
"'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::'!!:

...

nha ferroviária até o cruzamento com a Rua Rio mUDlCIpal., .
.

Branco; nas ruas Quintino Bocaiuva; Domingos Ro-
Art. 3 .- E�ta LeI entrará em �lgO� �a data

drigues da Nova; Rio Branco; Expedicionario Cabo
de sua publicação, revogadas as dísposíções em A..,...,..,...,....

���--��
�adlich; Expedicionario João Zapella; Expedlciona-

contrarío,

no Antonio Carlos Ferreira; Expedlclonerlo Gurner-
- frOQUeZH nervoso e fSDotamenlo frsico-

cindo da Silva; Rua Blumenau; no Perlmetro sub- Jaraguâ do Sul, 3 de maio de 1949.

urbano.
- Luiz ,_.e Souza - João Lucio da Cosia - OlaviaRo Tissi

"
Na VILA DE aORUPÁ: Na Rua Vidal Ramos;

Rua D. Pedro II; Rua Hercilio Luz; Rua Almirante

Barroso; na Rua 15 de Novembro desde a esquina
da Rua Duque de Caxias até e Estrada de Ferro;
na Rua 7 de Setembro desde a esquina da Rua 15

de Novembro até a Estrada de Ferro; no Perimetro

sub-urbano.

(ASTISIA 10' BOMEM E IA MULBER)

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

.Interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:'

r;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::
...;:::::::::::::::::::::\' «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diétlco.

II AUTO JARAGUA S. A.' "r Junte ao pedido e-s 10,00 pera as d,eepezes
ii Indústria e Comércio i: dirigindo-se a F. S, NEVES.

..

,.1

il.i.;:! OFICINA, Serviço "FORD" I!·:.i:· �aixaPostal,
2398 - Rio de Janeiro - Brasil

Art. 2' - As casas de madeira repousarão so-

bre baldrame de alvenaria, com sessenta centlmetros il MECANICA AUTORIZADO ii � '�I�.-..!�""""'�I.GD-_o4)oo...-.....�'J

de altura minima em qualquer ponto, a partir da ii
- Rua Marechal' Deodoro - J A R I G U A DO SUL:_ ii

calçada. II Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes II ta\��!��t;::\'(��������

dOisf�t.ar;u,a :;a:i:.e'd'. d:.I�·'=et::,�Vimentos é de

II
- �avagY::d�,e�u�'������t� �:'3:e�:' Acumu- ii ®���,Ad�if�H����·S�h�lt�;·��

Art. 4' - Ficarão elas efesrades dois metros no
..

..
' I

minimo, de qualquer ponto das divisas do lót� e li Esta oficina está instalada em condições ii··
MARCENARIA EM GERAL

quatro metros no minimo de qualquer outra edifica- ii pera efetuar qualquer serviço de consêrtó ou II @ Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da

ção de madeira já existente ou com o proléto apro- i.:i. reforma em seu automóvel ou caminhão, bem :.:i.)';;" CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
.

ivado, dentro ou fóra do lóte.
cerno retificação de motores ete. . .

\SI
M d d

ii Todos os serviços são executados com ii (®
antem urn_ ,estoque �ermant!nte e to �s (�S tipos •

,

Art. 5' - Todas as partes de madeires das edi- i:
esmero, por competentes profissionais e a pre- H (@

de MObIliaS, especialmente para escrítorío.

ficações deverão distar quinze cenrimetros pelo me-!! ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii INSTALAÇÚES COMPLETAS DE:

nos das chaminés. estufas e canalização de gazes ii tríca e oxigênio.
ii @ . Dormitórios, Salas de Jantar

ou Iiquidos quentes
.

- :1

:: ® C' E ítori M' ti t �

Art. 6. _ Às casas deverão dispor, no minimo

,�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:

��.(_)., MOc�a$�oail;t'arosAnVass�t�ix�a�sl�eS'CgOirOaMtVo�rli:asrus
cos e Oll ras.

�@f
de uma sala; um aposento; uma cozinha; dependeu-

•. (@
,

ela pera ínstaleçao sanitária; chuveiro.
Art. 7. - As edeficações poderão constituir agru- ®

Mesinhas de centro e para radio

�
pamentos desde que: espessura mínima de um -tijo- SANGUENOL �

E entre muitos antros. a , •

lo; O
Caixa Registradora marca "RECORD"

b) - Em qualquer caso, as apres, digo, as pa- �'
• •

Af�mada pela .sua etici�ncia, substitu �

redes serão elevadas até atingir a face interior da <:..< � IS = (e)
IOdo as Caixas Registradoras � de @1

cobertura.
Sl) -s � =- c O N TEM

� elevado custo.-------
-

-I� � Q. f'D � Toda a Mereadoria á pronta Entpega •

Art. 8' A espessura minima das paredes se- g, � � � f"")
OITO ELEMENTOS TONICOS: � RUA RIO BRACO, 964 - T.BLEFONE, 73

rá de 2. cms., as internas e 15 mm., salvo o dis : � g. = (@ Jaraguó do Sul Sta. Catarina �

PostAr�,o9artig�s7�����çõ�� de higie� necessárias
g- � �.* �g:���:o,c�����:;�· � ®®@i®@1�@i.@®.��®i.®@l�®!®@J�@

00 II) � (.t),
;;;;;I

serão atendidas na fórma que for indicada pelas c::" t:l o -=
autoridades competentes.

-

,... �!P ...
��.., �

Art. 10 - As construções de madeira - estão I C 'Cl g ...

isentas daslaxas e impostos de construção, bas- � � 'g f'D

tando juntar uma copia da planta ao requerimenro. ., '8 rn ... Cf Pálidos DepauperadOS,EI"

Art. 11 - Nas zonas Sub-Urbanas as edifica- 00. � � e tados, AnêmiCOS Mb. quecriam

ções estão sujeitas a um récúo obrigatorio de dez �'!; � = Magll)s. Crianças raquitlcas ....

metros.
;- ai . -

..... cabarão a mnificaolo ge,al do'"

Art. 12 ;_ Esta Lei entrará em vigor na data Ci.;;::; VJ

de sua publicação, revogadas as disposições em �., � 15. er

contrario. �. � � =
:: � ...
Sl) � <'D =

3 ......

=

TÔNICO DO CÉREBRO

TÔNICO COS MÚSCULOS;
.

CASA DAS TINTAS
,

,

Jaraguá do Sul, 3 de Maio de 1949.

Luiz de Souza - João Lucio da CosIa • Olaviano Tissi

A MAIS ANTIGA CASA DE .101NVI LLE, COM A SUA 11'1 LlAL

EM .IARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORINO PEIXOTO, 54-158

(SOBRADO ono 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

S A N fi U E N O L
para fingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

,

I ra/ e Oleo para -Soalho, Massa para Janela.

I�MA�TRIZ.:............:
RU8

...............

dO piioõiiõiõiiôiorinciP...........
e. 848�-............JoinViiõiiiiiiiiiiõõille,iiiiiõiiiiiiiiol

_

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

organismo cl)m o

�__,� ���...
_"_e••_ +- �...."'�

----.-_._....L-
�'

:' 4

___
EI!l�[��_�� Mª[!_f_!_�__ .__

�_._._�º_gl�r_çf�j_ Ltdª� _

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••••••••••_ •••••_
H

_

_

- ••••••••••

1�·I••lelle••• SUl - Caixa Postal, 43 - Telegrama: "MARITIMÁ" - I••� f;A•••II1.

aGllelA BI •••••1111 DIS••ell.. I
�11••1'81 eGIUlll••••

Linhas regulares de vapores para Argentina, Africa do Sul, Uruguai, Chile e Portos Nacionais

Possue: - Embarcações Própri�\s para Serviços de Transporte entre São Francisco do Sul, Araquarí e

Joinville;.- Grandes Patios e Depósitos com desvio ferroviário para recebimento e embarque de

mad�iras serradas, beneficiadas e cargas em geral.

Sub-Agências em Florianopolis e ltajaí, com linhas regulares de vapores para Argentina_

:. 4
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ADMINISTRAÇÃO GERAL- LEGISLATIVO
Oamara Municipal ./

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

Serviço postal, telefonico e telegrafico \ \.
Assinatura de orgão oficiais etc.
Publicação do expad. da Camará

EXECUTIVO GOVERNO
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

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

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão T
Impressos e material de expediente
Serviço postal

. Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais

-

_

SERVIÇOS TEONICOS E ESPEOIALIZADOS
Contador - Padrão S
Almoxarife - Padrão M
Aux. do Agente de Estatistica 2):Padrão�M á
Cr$ 800,00
Livros e impressos
Despezas de transp de funcionários ql em serviço
Diárias a funcionários em viagens e serviço

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXAÇÃO E' FISCALIZAÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Tesoureiro - Padrão S
Amanuenses (2) padrão P á Cr$ 9500,00
outro padrão O á e-s 900.00
Escriturario - Padrão M

.

Quebra ao tesoureiro
SERVIÇO DE ARREOADAÇAO

Intendente-exator

A$l1lisição de talonários, livros, etc. .

.. Serviço de Fisoal ização
Fiscais (3) Padrão O á Cr$ 900,00
Fiscal distrital '- Padrão L
Quotas de lançamento do imposto sI Industria e

Profissões
Segurança Publica e Assisten

cia Social. Assistencia Policial
Carcereiro - Padrão I

Serviços Diversos de Seguran
ça Publica
Subvenções Contribuições e

Auxilios
Ao Asilo Colónia Santa Tereza (Leprosario)

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

Educação Public� Administra-
.

ção Su--perior
Aquisição de Moveis e utensilios
Material didático em geral
Aluguél de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario� Seoundario e

Comple·mentar
Vencimento de professores de escolas isoladas,
send� os "T i tulados " complementaristasjã
Padrao I á Cr$ 600,00 e as não tituladas Padrão
G á Cr$ 500,00
Gratificação a professores que regem os cursos
desdobrados sendo os "T i tulados" á Cr$
150,000. e os "Não Ti tulados"á Cr$ 12000

.

Orgãos Culturais
'

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

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

Subvenções� Contribuições
e Auxil ios

Contribuições ao Estado para manutenção dos

cur�os 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 Induatrial zla Santa Catarina,

Säude Públ i ca
.

" �ssistenciaHospi talarGratIflcaçao ao Delegado de Higiene
Serviços Diversos

Desobstrução de correges e rios
D�enagem de terrenos e alegadlcoa
LImpeza. de valos, boeiros e sargetas
Combustlve� para transporte de pessoal e material

500,00

4R,00

-1

2.000,00
500,00

430,00

1.300,00

1.200,00

800,00

1.500,00
700,00
150,00

1.200,00

900,00
800,00
50,00

2.700,00

600,00,'

17,00

5.300,00

950,00

9.660,00

257,50

PAG.

500,00

48,00

2.000,00
500,00

450,00

1.500.00

1.200,00·

800,00

1.500,00
700,00
150,00

1.200,00

900,00
800,00

'

50.00

2.700,00

600,00

17,00

3.300,00'

950,00

100,00
400,00

9.660,00

237,50

Na Tesouraria 75.167,30
No Banco 31.491,10

104658,�0
Oontadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8 de Fevereiro de 194i

Fomento
Fomento da Produção Vegetal

Auxilios a Âssociação Rural
Aquisição de sementes e transporte

Fomento da Produção Animal
Aluguel do predio a um servente do
laboratorio D. D. S. A.
Compras de Remedios

Serviços Industr1a;is
Industrias Fabris e Manufatu
reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão I
Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço de Utilidade Pública
Administração superior

Gratific. a um engenheiro pj exame e aprovação
de plantas

Construção e Conservação de
Logradouros�Públ i cos .

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

. Construção e Conservação de
Rodovias

Operarlos do serviço de estradas e pontes
Auxilio para inicio da construção da Estrada Ri-
heirão:Cavalo - Garibaldi, '::'1
Para terminaeão d:l ponte sobre o Rio Jaraguä,
ligando a estrada: Cacilda á Estrada Geral.
kUXllio�'para oonstr. da Estra R. da Luz - fundoa.
Auxilio para reeonservação da Estrada Caimão
Para o serviço de estradas e pontes
Combustivel para o transporte do pessoal e material

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

. Iluminação Pública .

Iluminação t.ubllca da cidade
Iluminação publica de Corupá
Iluminação publica de Retorcida
Energia para motores, etc.

ENCARGOS DIVERSOS

Indenizações� e

Restituições
Restituição de impostos e taxas de exercícios
encerrados

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

Premios de seguro. e inden.
por ao idente

Seguro contra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções,Contrib.e Auxilios
Oontrtbnícões ao I.A.P.I. e I.A.P.E.T.C. e ...S.E.S.I.
Oontribulções a L. B. A.

-

P. custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93
de 1-4-1942
Subvenções concedidas por lei a diversas insti
tuições
Aumento da subvenção ao Jardim da Infancia
Subvehção á- Associação dos Ex-combatentes, ses
são de Jaraguá do Sul, em prestações mensaes

DIV'ERSOS .

Despezas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

Descriminação do Saldo:

EDGAR prAZERA, Contador

150,00 150,00Balancete �a Despeza OrCBlOentario, referente DO lOIs �e Janeiro �e 1949

600,00 600,00

100,00 100,00

7.178,80 7.178,80
588,00 588,0

1.600,00 1.600,00

2.655,80 2.665,80
- .;

422,50 422,50

400,00
100,00

400,00
100,00

7.083,60
880,00

7.083,60
880,00

,

2.498,20 2.498,20

1.008,00 1.008,00

54.805,20 54.805,20
104658,40
159.465,60

Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefe ito
.

Atenqão
Maquinas para picar

carne de procedencia
Alemã, marca "Alercan
dewerk" V. S. encontra
rá na "CASA REAL".

�------�--�-------------

Dr. Arquimedes Dantas
a•••G•••

R�a Marechal Deodoro da Fonseca, 545

P��@!@)®!@)�®!®@Y@)®!@)@!'@)@'!@)�@Y@)(§)�
= ) Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados ��.

{@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHRnH� RfSPIRHIÓRm I
I Encontram alivio imediato com o uso do

Incompápavel ....

@) O PEIlTOB,u, lItI"-lliCONlllECIDO NO BRASIL I���®.i.®�®l®@J®®l®®l®®l®®l®�@l.®ct),1I.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

ANO XXX Terça-Feira, 10 de Maio de 1949 Sta. Catarina N.l.540��

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

- JARAGUÁ DO SUL

a que dispõe de maior sortimen

to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajssos,

Rua Mal. Deodoro, 30 - JaraguaDiretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Adminietração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39

,

-,--------

Colonisação de Sanla
-

Calarina

aOROnEb emIbIO GARbOS �OURDAn -�arCiguá (1)

Por ARTUR MULLER do promovido a alferes ros generais da República, Jà em 1877, o preslden- disse um articulista no tos: Jaraguä do Sul e

O coronel Emllio Car- em 5 de Outubro de pois para isso, não lhe re dr. Taunay referia-se jornal «Correio do Povo», Corupá (exHansa-Hum-

los Iourden, tem o seu 1865. faltavam credenciais. (2) a colonização nos seguin- de Jaraguâ em 1941. boldt), com a população

nome ligado a historia do Em 3 de Março de 1867, Terminada a guerra, vol- res termos: «Quando há quando ali foi inaugu- total de 27.000 habítan-

Brasil e muito especial- foi comissionado no pos- rou a vida civil e, como pouco visitei joinville, fui rado o busto do funda- teso Municipio agrícola:

mente li colonização do to de tenente. Em 1868, um povo bandeirante-não ver o ponto denominado dor. produtos laticinios, arroz,

Estado de Santa Catarl- foi efetivado como 20• Ie- o que procura ouro ou es- Ieragué, há pouco creado «Como soldado fêz fumo, milho, féculas, ca-

,
na. nente de artilharia e, em meraldas pera enriquecer pelo engenheiro Emilio toda a campanha do Pa- na de açúcar e adianta

�:' O Brasil o lembra e re- 1869, promovido a 10. te� e viver a vida cornada das Carlos Iourdan, foi eire- raguai e a revolução de da fruticultura em Co-

'verência como um dos nente, cidades -, mas pare ir vés as magnificas matas 1893/94, Em ambas, a sua rupä

grandes vultos da sua his- Da sua bravura, dos dedicar-se a lavoura nos por uma estrada por ele bravura e abnegação, Rede telefonica, muní

torta militar, acentuada- serviços prestados em sertões lnospldos, logen- aberta, _. é admirável a apezar de ser um bra- cípal e inter municipal.

mente na campanha con- campanha e na paz di- do em uma cartada as Iertllldade destes lugares sileiro naturalizado, se Energia eletrica hidrau

rra o ôolano Lopes, o di zem bem as segulntes parcas economias feitas e é de louvar a energia acham sobejamenre com lica. Serviço ferroviario

tador da Republica do Pa- condecorações e citações a sua saúde e a propria com que o engenheiro provados nas partes e (Rede de Viação Paraná

regual e, posteriorrnente, por ele recebidas. 'vida, no afan de servir lourdan trabalha pera po- relatórios de seus ehe- Santa Catarina, com lí-

por suas obras sobre a 1 - Medalha com pas melhor ao Brasil. voar esses desertos». fes e superiores. Como gação com a E. F. São

referida guerra: «Guerra sador - ã 11 de Dezem- Assim é que, em 1873, Em sessão de 28 de escritor militar legou aos Paulo-Rio Grande do

do Paraguai, Atlas Histo- bro de 1868 - «AI valor embrenhou-se pelas matas Fevereiro de 1880, a Ca- brasileiros a história dos SuD. Exportação pelo

rico, e a Historia das y a Itt custencle» - con- virgens do vale do Irepo- mara Municipal de Pa- feitos heroicos de seus porto de São Francisco

Campanhas do Uruguai, cedida pelo, governo er- cú, cuja vegetação exu- ratí (hoje Araquarí), ex- irmãos, deixando assim do Sul, ao qual se acha

Mato Grosso e Paraguai» gentino. berente, os rios encechoel- pedia um elogioso oficio uma fonte preciosa para ligado por estradas de

editadas em 1871 e 1893. ' 2- Medalha com pas- .redos, o fascinaram a tel ao colonizador Jourdan. os estudiosos; como bau- i rodagem e ferrovia.

Referindo-se a esses livros sador «Recompensa á bra- ponto, que assentou fun Em 22 de Abril de 1884, deírante e colonizador, Transporte e ligação ro

disse o general João Bor- vura militar» - decreto dar uma colonia, tendo o fundador casava-se no desbravou terras, cívílí- doviaria com todos os

ges Fortes: «O nome do de 25 de Março de 1868' por séde o local onde a- Rio de Janeiro com Da. zou Indígenas, fundou co- estados visinhos. Clima

Coronel Emilio Carlos - Exército em operações quele rio recebe o Iara- Elisabeth Maria Julia lonias, hoje cidades; co- sadio. Altitude 33 metros

Iourdan, não foi condena. no Paraguai - Passa- gué, Caffier e, nesse mesmo mo explorador de miné- (2) Jaraguâ - Noticia

do ao esquecimento. É delra em 27 de Dezembro Em 1876, subindo em ano, acompanhado de rios, mostrou ao Brasil Estatistico descritiva.

certo que a obra que ele de 1868; canoas o rio lrapocu e sua esposa e sogros, fi- as suas riquezas ines- Publ, n. 22, do Departa-

escreveu sôbre a Guerra 3- Medalha de ouro desde São Francisco, ehe- xou residencia definitiva ploradas; como jornalis mento Es.adual de Es-

do Paraguai teve somen- «Campanha do Paraguai» gavam o colonizador, e em Jaraguá. ta, foi um colaborador tatístíea

fe, e tardiamente, uma par- -1868-1870, com passa- 60 operérlos, todos lavra- Começou aí a luta po- na imprensa; como edu- (3) Jornal «Correio do

te publicada; o incêndio deira n. 5: dores, vindos do norte e litica para a posse de eador, lecionou a moci- Povo», de Jaraguä do

da Imprensa Oficial, em 4- Medalha «A los vir- sendo 54 pretos e 6 bran- Jaraguá, entre os muní- dade fluminense; como Sul.

1912, devorou os originais rudes militares». Repúbli- cos. Ainda na semana pas eípíos de Joinville e Pa- engenheiro, abriu estra- (Artigo publicado no

da maior parte de sua ca Oriental do Uruguai, sade, em [aragué do Sul, ratí, das, elaborou plantas, «Diario da ,Tarde», no

produção. Ficaram, porem 1865-1869; _

falecia ne idade de 113 Para solucionar a ques construiu obras de arte, 2°. centenario da colo

como tesouro precioso. 5 - Medalha «Combate anos, o velho Calixtro tão, o governo procurou demarcou terras, traba- nísação acoriana de S.

patrlmonlo de nossa hís- Naval do Riachelo:t - 11 Borges, único sobrevíven- anexar Jaraguá a Barra lhou em víss férreas e Catarina.)

torta militar, alem- de vo- de Julho de 1865; te da expedição Velha, criando um mu- ajudou a fixar nossas

lumoso texto, as suas ex- 6 - Medalha «Uruguai- Vadeando as cachoei- nicipio independente, fronteiras».

celentes cartas e desenhos,' ena» -' 18 de Setembro ras e troupevas, muitas o nome de «Glória». Hou- «Constituindo familia

IE D I T A L
manancial abudante, onde de 1865; Vezes faziam-se tapumes ve plesbicito, abaixo- no Brasil, deixou uma

se ebeberam todos quan- 7 - Passadeira de Pra- no rio pare passar as em- assinados e a luta con· prole numerosa, entre

tos estudam as opereçães tll - 21 de abril de 1868; barcações ou éram estas tinuou em prejuizo ao os quais o Coronel Ro- Imp"sto sobre Terttorial

da famosa campanha sul- 8- Passadeira de pra- arrastadas por picadas fel- desenvolvimento da co- dolfo Augusto Jourdan, De ordern do snr. +Cole-

americana. Primeiro escrl- Ia - 25 de Dezembro de tas ao lado, pois alem de

,lonia.
brilhante oficial do Exer- tor, torno 'publico que no

ror que, no Brasil. narrou 1868; alimentos, o bandeirante Sem apoio de epécíe cito». corrente mez de, Maio,

os acontecimentos dessa 9- Cavaleiro da Or- já trazia dois alambiques, alguma, envolvido em «Apesar de filho de arr-eada-se o imposto acima,

guerra, o nome de Jour- dem de Rosa" em atenção caldeiras pare fabricar a- intrigas politicas, arcan- plagas tão distantes, a- retereute ao 10. semestre do

dan ficou consagrado pe- aos serviços prestados nos, çucar e plantas de cana. do com as despesas enor- mou o Brasil ('omo se corrente exercicio.

ra a imortaUdáde .. (2) combates de 1868 e das Ainda em 1876, o pre- mes da colonização, viu- f?ss.e o melbor dos bra� Os C ntribuintes que não

Sanla Catarina, cultua Cordilheiras e, sidente da Provincia, dr. se Jourdan na contin- sIleiros, por ele traba- fizerem seus pagamentos no

SUd memória como colo- 10- Agraciado pelo João Capistrélno Bandeira gencia de abandonar olhou abne.gadamente, ofe- I praso, poderão satisfazel"o

nizador do fértil vale do Visconde do Rio Branco de Melo Filho, nomeou o seu empreendimento, recendo. mumeras vezes; no proximo mez de Junho

Itapocú, no norte do Es- com titulo de sócio efeti- engenheiro Emitio Carlos transferindo-o a uma fir- a sua VIda em defesa?e com a multa de 200/0.

rado e, em cujas margens vo da Sociedade Auxilia- Jourdan para o cargo de ma do Rio de Janeiro. sua p.opra e de sua m- Exgotados os supra cih-

fundou a Colonia Jaraguá, dora da Industria Nacio- Juiz Comissario do Muni· Para là voltou e fale- tegridade».�(3) . dos prasos, serão extraidàs

hoje municipio e Comarca nal. ( cipio de joinville. cia aos 8 de Agosto do P8;ss�ndo �o.r. mUltas as competentes certidões de

de ,Jaraguá do Sul.. E' patrono de uma ca- «O estudo e a paixão ano de 1900. comissoes .0fIClaI�. _

mor dividas para ter logar a co-

Nasceu na Bélgica, aos deira no Instituto de úeo- que lhe despertou a natu· Era meu desejo, apre· reu paupérImo, deIxando bcança executiva

19 de julho de 1838. Lo- grafia e Historia Militar reza telo-iam decidido a sentar ao Congresso que um exemplo de hones-
'

go depois de aprofunddr- do Brasil. maior entrada que já se agora se reune na nossa tidade. Coletoria Estadual de Ja-

se nas estudos de enge- O general Valent:m Be- verjficou no estado cata- Capital, um estudo com- (1) JARAGUÁ - «Vale raguá do Sul, 2 de Maio-

nharia, aos 25 anos veio nicio da Silva, ao tomar rinense». (3) pleto sobre a vida desse do Senhor», na interpre- de 1949

para o Brasil, naturalizan- posse dessa cadeira, pro·· cE de certo, pelos tra- bravo bandeirante a pre- tação e uns e, «Morro

do-se bra�i1eiro, pátria que feriu sobre jourdan uma balhos de penetração de mencia de tempo e os Alto» na de outros estu..,
LUCI HARNACK

elegeu de coração e pela admiraveJ conferencia, es- jourdan no 'Vale do Itapo- multiplos afazeres não diosos da Jingua tupi-
escrivãu

-qual ofer�ceu sua vida. tudando li figura do mili- cú, até acima de São Ben o permitiram. guarani. 848 quilometros

Declarada a guerra ao tar e colonizador, adian- to, o presidente da Pro- A contribuição de quadrados conta o mu

Paraguai, alistou-se vo- tando que, si ele não fi- vincia do Paraná nomea- Jourdan para o patrimo- nicipio, criado em 1934.

luntàriamente no Corpo vesse deixado o Exército, va-o Juiz Comis�iario de nio nacional, foi grande, Séde de Comarca. Com

de engenheiros (2), sen- teria si�o um dos primei- Rio Negro,. como acertadamente o põem-se de dois distri-
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