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bairro Cateto, va-
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oram as árvores.que
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estiveram a pique de se-

rem arrancadas. No bair-
ro de Andaraí, esplodíu

T I� I d J ti FALECIMENTOS o transformador elétrico.

ri una 8 us Iça Nuvens de pocira co-

Faleceu dia 31 de Ju- briram varias áreas da

.

lho, com a idade de 63 ld
O TrI�unal �e Justiça anos o sr. Roberto Meck-

Cl ade, perturbando o

de �lorlanopolI�, em spa lenburg, que era natural
transito. Segundo infor

se�sao .

de quínta-Ieíra da Alemanha e casado
mou o Serviço Meteoro

ultima,. J!ll�ou o
A
agravo com a sra. Frida Karger.

Iõgíco, o Sul do Conti-

. .

de petíção mterposto pe- «Correio' do Povo» apre-
nente será invadido por

Conforme noticiámos O Dr. Governador to- ma�a MUniCipal de. Iara- lo sr
..
Artur Müller con- senta seus pezames.

uma onda de frio e que

em nosso ultimo numero mando em suas mãos a gua do Sul, Dr. LUIZ de tra a Inclusão do crédí-
será normalmente forte,

esteve em visita ao nosso corôa colocou-a na cabe- Souza o qual, em feliz to de Cr$ 50.000,00 de .

IERESA ftlSIOW registrando a temperatu-

munlclplo, nos dlas 6 e 7 ça da senhorita Helena improviso, reportando-se Dona Olga Risch no
DIa 8 do ?orrente fa- ra de 9 graus abaixo de

do corrente, sua Excia. o Prada Que, assim, solene- ás necessidades do Mu- quadro dos credores da leceu em RIO Cerro,. a zero no centro do ciclo

sr, Dr. José Boabaid que mente, foi proclamada a nicipio já expóstas pelo Falencia da Fabrica de exma. sra. Teresa RIS- ne..
Este centro está lo

se fazia acompanhar do Rilinha de Iareguã do Sul. sr. Mario Tavares, na Calçados Vara S/A. I tow, que contava com a ealísado ao sul de Bue

sr, Dr. Secretário da Jus- Lógo depois receberam véspera, no banqute do Decidiu a mais alta idade de 59 anos. A ex- nos Aires, mas que tam

tiça, Educação e Saúde, as faixas de 1 a. e 2a. Clube Baependi, e repro- Câmara de Justiça do tinta era esposa do sr. bem já é esperada nos

rep!esenta!1tes. da Assem- princesas, as senhoritas duzidas ha poucos ins- Estado dar provimento
Carlos Ristow, industrial Estados do Sul do Brasil.

blela Legtslatíva do Es- Ilse Roeder e Leni Silva. tentes pelo sr, José Pas- ao agravo para refor- naquela zona. A enluta- ..-X-·�

ta�o, Deputados Artur Terminada a enrréga qualini, ecentou igual- mando a sente�ça do da família cCor:reio do Dia 10 pela manhã foi

Muller, Braz
. Alvee, Pro- d?s respectivos premios,

I
mente a necessidade ina- Dr. Ari Pereira Oliveira Povo», apresenta os seus enforcado em Londres,

togenes VI�lra, Raul o afamado Jazz Elite ro- diavel da solução dêsees mandou. excluir do rói pezames. naprísão deWandsworth,r"

ôchaeffer, WI�and Per- c_?u uma valsa tendo en- problemas, mormente com dos credores o meneio- Helena ,Schulze Czerniewicz
o assasino John Haigh,

suhn � lornalísra Veree- tao, S. Excia. o Dr. Go- relação a estrada de ro- nado crédito. Com a idade de 82 a-
já conhecido por "vam-

dor Iaíro Callado. vernador com a Rainha dagem de Corupá a São Patrocinou a causa do
piro de Londres". O en-

e b d d D
nos, faleceu dia 11 ás f d f t

oa a o, ia 6, o �. e as Princesas com os Bento do Sul. sr. Artur Müller o Dr. 8,30 horas, 'a sra. Helena
orca o con essou er as-

Governador e sua comi- seus cavalheiros, dado Luiz. de Souza advoga- Schulze Czerniewicz vi-
sassínado 9 pessoas, be-

Uva, acompanhados de inicio ao baile que se Falou, logo apôs, o do nesta Com�rca
bendo-lhes o sangue.

autoridades, procedeu á manteve animado até al- sr. Deputado Artur Mül-
. uva do sr. Jorge Czer- -X-

diversas inaugurações no tas horas. ler o qual, com aquela
níenvícz. A extinta, de- O Brasil está se pre-

interior do municipio palavra fácil e eloquen- a sua proposição, no sen- pois �e longos anos de en- parando ativamente para

tendo também visitado as
A Rádio Jaraguá fez a- te que todos conhecemos tido de ser solicitada a ,fe�mldade, veio a !alece�, enviar socorros ao Equa-

instalações da firma W. presentar, após o banquê- discorreu com muita se- instalação de filiais do deixando os segumtes.fI- dor. que foi assolado por

Weege S. A. e as óbras te, um interessante schow gurança e autoridade Banco do Brasil, com su- Ib?s, Ernesto Ozerníe- terrivel catástrofe. O Ita

do «Ginásio São Luiz». que, entre outros uúmeros sobre os problemas do as Carteiras de Cambio WICZ,. E�na e Helena maratí já se articulou

A' noite, nas salões do apreclavels, contou com o nosso mumcrpro para eFiscalízaeão Bancaria
Ozerníewícz Keller- com diversos Mínístêríos

Clube Atletico Baependi,
valioso concurso dos afa- terminar assegurando, nos portos de embarques mann, casada com o sr. prov�den�iando o ernbar

os ilustres visltanres fo- �ados canfores Liubo Ma- alto e bom som, que ele e desembarques regula-
Eduardo ��llermann. que Imediato de médicos

ram homenageados com
cluk e .Senho�a. e todos seus colegas de res de mercadorias para

As f�mllias enlutadas enfermeiros com medi

um banquête oferecido I?ommgo, dia 7 pela ma- assembleia, sem distin- e do exterior, afim de fa-/
«Correio do Povo», apre-. cam�ntos para o país Ir

pelas classes conserva-I nha, a caravana governa- ção partidària, saberiam cílítar o serviço portuá- s.enta os seus mais sen- mão. O Presidente Dutra

doras do Municipio. Nes- m�ntal rum�u pare Coru- no momento oportuno, rio.
.
tidos pezames. e o. presidente da ABI

sa oceaíäo falou o sr. pô t.endo. primeiro, em Re- dar a devida guarida Fez parte da mesa da enviaram mensagem de

Mario Tavares oferecendo torcida, Inaugurado .

uma aos [ustos interesses do 4 a Comissão Técnica, a rbit r á r i a, sen ã o pesar ao presidente do

a homenagem' e dizendo ponte sobze o Ribeirãd Ca- povo.. _.

como observador do Se- obedecendo a uma Equador.

das necessidades mais valo. ..
.nadó, o senador da UDN ordem de' príörtdaríes, -X-

prementes do municipio. Precisamente ás 10 tIo- S P� !Im'lem nome da pelo Rio Grande do Nor- por forma que o Imígran- Informações de Floria.

ôeguíu-se com a palavra ras, S. Excia., 'sua comi- 'D' ACla·'devaS�tou-se. o te, protessor Ferreira de te trabalhador já radica- nópolis, dizem que a po

o Dr. Governador que Uva e aurorldaues locais
. t:. rman o �mone Pe- Souza, com o qual o sr. do entre nós e estranho licia dali, conseguiu cer

manifestou, ein linguagem deram entrada aa Villa d� �.elra'E�ecret!lrIO dS Jus- Díppold travou relação a qualquer fato de guer- car o reduto de dois pe

brilhante, a sua grata im- Corupá onde' receberam' Iça, ucaçao � aud.e de amizade. Sendo o re- ra não seja atingido por rigosos bandidos que há

pressão e o seu sincéro carinhosa manifestação
o quati em belo ImproVl' ferido senador relator, nenhuma modalidade de muito vinham alarmando

agradecimento. dos moradores. �o ex e�nou a �gradavel no SeDado, de projéto já contribuição. Aí estão os e pondo em sobressalto

Teve lugar, em seguida, Após a inauguração do �m)res�8:�
colhIda pel�s aprovado pela Câmara bens dos domiciliados na a população do Oeste ca-

a coroação da Rainha do Hospital teve lugar o ban- �s as rI utadas aos VI- dos Deputados, sobre a Alemanha e outros que tarinense. Gaspar e Cae

Municipio, senhorita He- quête oferecido Dela popu.
sItantes, d�.ssegurando liberação dos bens dos poderão perfeitamente tano Pires que estavam

lena Prada. lação do distrito no Sa- q.u�,. na me Id� das J?os- suditos do Eixo, teve o fazer face aos nossos en- homiziados em Campös

A Rainha Helena Pra- Ião Koerner. Ne�sa oc.asi- �IbIMdaddes f�nanceIras delegado catarinense 0- cargos. Relator, que fui, Rios, são os dois valen-

da, condusida pelo Go- ão fizeram uso da paldvra ? sta o, seru�,m aten- c�sião de. obter sua opi- no Senado, da Lei Libe- tõe�.. Um destacamento

vernador Dr. José Boa- a senhorita Filippi e o sr. d�das_todas as Justas as- mão medIante uma per- r�dora dos .novos depo- p0li:�Ial, cercou o escon·

baid, seguidos pela la. José Pasqualini que in- pIrl,,?o.e� da gente do gunta que formulou: SItOS bancàrlos e das pro- derIJo dos bandidos avi

Prince�a senhorita IIse terpretando os anceio; dos mumCIplo. "Qual sua opinião sobre priedades adquiridas de- sando-os para que s� en

Roeder que tinha como Corupaenses, falou sobre Ao regresso, em Retor- a li�eração �os b�ns dos p�is dela, não tenho du, tregassem, sendo que os

seu cavalheiro o Presi- as reivindicações dos Co- cida, foi inaugurado en-
SUdldos do eIxo? VIdas em sustentar que mesmos recusaram e res

dente da Câmara Munici- rúpaenses entre as quaes ire festividades, o Grupo Respondeu o senador na. Lei e!D elaboração e �ond�ram co� .violento

paI Dr. Luiz de Souza, e avultam as <la Luz Elétri- Escolar Euclides da Cu.
FerreIra de Souza: cUJo prOjeto se acha em tIroteIO. A poliCIa man

pela 2a. Princesa senho- ca e Estrada de Rodagem nha. Nessa ocasião fala- .- "Sen;t .�mbargo da meu pod�r, a re�ra de!e te�e ? cerco durante

rita Lini Silva acompa. Corupá - São Bento do ram os srs. Priamo Ama� mmha opmlao sobre as ser, dest arte, hberaçao dOIS dIas e duas noites

nhada pelo Dr. Juiz de Sul. ral e Deputado Artur medidas tomadas pelo integral dos bens dos su- com ligeiro intervalo'

Direito da Comarca, Dr. A seguir, atendendo á Müller. Encerrando essa
Governo ao te�po da- ditos ?-oEixo domicili���s quan�o uma mulher gri�

Marcondes Mattos, déram solicitação do sr. Walde- solenidade fez uso da Guerra, no que dIZ res- e radIcados no Brasil, tou dIzendo que duas cri

entrada no Salão sob viva mar Oru'bba Prefeito do palavra S. Excia. o Go- peito aos bens dos sudi- Quiz o sr. Dippold sa- anças foram retiradas e

salva de palmas dos pre- Municipio f�z uso da pa- vernador Dr. José Boa- tos do Eixo aqui domici- ber quando .,') seIíador o tiroteio continuou até

sentes. lavra o P�esidente da Câ- . baid.
liados, penso já ser cbe- Ferreira: de Souza daria que os bandidos não mais

gado o tempo de resta- seu parecer e obteve a respondessem fogo. A

belecer os direitos de to- inlormação de que mui- policia penetrou na re

dos, garantido aos que to em breve, visto tra- sidencia onde encontrou

O aqui vivem e trabalham, tar-se de assunto que não cinco homens feridos e

o fruto de seu labor ho- permite mais de longas. Gaspar Pires morto. A

nesto. As condições par- Arriscou o delegado caravana policial conti

ticulares de guerra e, a catarinense, então, mais nua a procura de tres

situação do momento jus- esta pergunta: - outros facinoras.

tificarem as restrições "A ser adotada o seu

I
Clube Recreativo duar.mirense

adotadas, mas. a volt« d!> voto deye o pr,?jeto vol- Ontem a noite, o Clube

país á normalI�ade eXI- tar à Camara? Recreativo Guaramirense,
gem ou�ra atItude. Já O se!lador FerreIra de fez realizar um grande
não é liCItO ver nos su- Souza Informou: baile, sendo que ás 24 ho

�i�os. dos pa!ses do Eixo A- "Sim!.- O projeto da ras, tomou posse á nova

Fazendo parte da de-lo sr. Dippold viu apro-I mercadorias de trânsito InImIgos reaIs ou poten- Camara dos Deputados Diretoria daquele clube ao

legação de Santa Cata- vada sua tese que tem o internacional ou sejam ciais, mas, sim, hOIhens não adota a liberação in- mesmo tempo realisa�do

:ri.na á Segunda Conferen- titulo de. "Seguro;; de de importação", bem co· que aqui viéram' e que tegral, c?mo ent�ndo de- se a c'broação da Rainha

CIa das Classes Produto- MercadorIas de Transito mO"que estude a possi- com o esforç�, concor- ve ser feIto. Dest arte, se e Princezas. .

ras em Araxá, esteve Internacional" no sentido bilidade de em nossos rem pa!a a rlq'!eza do o Senado chegar á mi- Hoje às 9 horas terá

naquela cidade mineira de que solicite a Confe- Tratados de Comércio, pais. Na-o há m.als; como nha conclusão,,, voltará inicio o torneio de volei

o sr, Alvaro Dippold, nos- rência ,das Classes Pro- ser estabelecida a pre- lhes negar o dlr�Ito aos ele aque!a c�sa . bol entre diversos e mais

so colega de imprensa e dutoras, ao orgão c,ompe· feren.cia ás mesmas com· bens que conqUIstaram E concluIU dIzendo: categorisados clubes. Os

presidente da Associação tel!-te de s�guros, o qual panhla� de. seguro, em honestamente, Certo, ha - Transmita isto a sua clubes que disputarão o

Comercial de S. Fran- seja o Instituto de Res- partes Ig�aIs pelo menos onus que satisfazer, co- terra, para .q�e a paz torneio são:. Clube Re

ciséo do Sul. seguros do Brasil, "que �om as Clas, do pais, com mo 08 resultantes das 0- volte ao esplrlto de tan· creativo Guaramirense 3

Membro da 4.a Comis- se estude a conveniencia o. qual for !eito o Conve- p�rações dos p.rejuizos tos alemães que con- de Maio e Guardni' de

são. Técnica daquela, dê serdm equiparadas as mo, como Já v�m sendo dIretamente sofrIdos pe- nosco convivem e tra- nossa cidade

Conferência que funcio- taxas de segtzyo, estabe- feito
. co� o transporte los.brasileiros. Mas, aos balham pelo engrandeci- cCorreio' do Povo»

nou tratando de "Capi- lecidas pelas segurado,. maritimQ . legIsladores cumpre co- mento do nosso país". agradece o convite en-

ta�, Creditos e Bancos", ras nacionais sobre as Tambem viu aprovada bri-Ios não de forma «Do Jornal de Joinville» viado.

A Visita
;Governamental

•

"E' tempo
direito

de restabelecer

de todos"
Deverá ser integral a liberação dos bens.

dos antigos suditos do eixo
OPINIÕES DE UM SENADOR

------------------�------------------�-------------------------------�-------�\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���r�!�tti e de Elisa Ni-

HELEODOR.O_ BORGES raqUeZa eruosa e suo amen o ISICO _

:11"1�,�����"::�D�!:. Q�AL�,ER , HO�irI'
Ela, brasileira, solteira, escnvao (ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER) .. .I ;;;;;;;;;;;I;;;;;;;;;;;;,:_:I�"IIEI;_i!i!iEli!!EIl_;lElEiI_=::;::;:I_

doméstica, domiciliada e

�residente neste distrito, A quem solicitar, será enviado pelo correio a

em Itapocuzinhó, filha de interessante obra do Dr.' LOPES FERREIRA:

Alexandre Buccio Junior e M I) LES DO t «ASTISIA SEXUAL» -- Tratamento Clinico e DiéUco.
de Ceriota Belino. - 4

Edital N. 2.698, de 8-6-49.

.

F IGADO

�"""""",,""""""""""""--"""--------"------"--""--------"--"--"--------------I---

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

Paulo Stenger e

Elsa .Breneg

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em [aragué-Alto, filho de

Mathías Stenger e de EH·
sabetha Fi srenger.
Ela, brasileira,' solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distriio,
em Jaraguá-Alto, filha de

Andréas Brenag e de Fe
Hcia Brenag.

Edital n. 2.599, de 9-8-49.

Tugend Steinert e

Irene Borchardt

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filho de Fer

nando Steinert e ele Ma
ria 5teinert•.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domíclllade e

residente neste· distrito,
em Rio Cerro, filha de

Henrique Borchardt e de

Ema Borchardt.
Edital N. 2.600, de 10-8-49.

Rudi Bruns e

Luíza Kopsch

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, á
Estrada Nova, filho de Er
nesto Bruns e de Emma
Horst Bruns.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á

Estrada Nova, filha de
Emilio Kopsch e de Ama
lia junge.

Edital N. 2.601, de li -8-49.

Quiliano Frelberger e

Santina Chiodini

Ele, brasileiro. solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Ribeirão Molha, filho de
Bernardo Freiberger e de
Rosalina Junkes Freiber

ger.
Ela, brasileil'a, solteira.

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em

J Domingo . .oIA -� 14-8-49

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

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

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

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
Junte ao pedido Cr$ 10,00' para as despezas

dirigindo-se a F. S. NEVES.
OIRURGU PARTOS, MOLESTUS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
- R.AIOS X-

Diretor Médieo do Bospitl "São José '

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Phylobil normaliza o

funcionamento do fíga.
do, combate as cólicas.
corrigindo a prisão de
ventre e as funções in
testínaís, 'Remédio vege
tal em gõtas, Tome 20
gôtas, 2 vezes ao día,

Caixa Postal, 2398 - Rio de janeiro - Brasil

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A II
LOMBRIGUEIRA MINANCORA

'" ��

Dr.. Arquimedes Dantas
A.V.G•••

'ara prisão de ventre
. _

.

........................_
_ .•...........

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa' purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, C0NFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proibo terminante- Proteja a saúde de seus filhos e a .sua própria!
mente a entrada em Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

meu terreno, afim de remedias
I

caQar, tirar cipós Compre hoje mesmo uma LOilBRIGUEIRA

I
.

t t .
MINAIfCORA para o seu tilhinho.

pa mI os, e c. E um produto dos Laboratorios Minancora
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Não me responsa- I - J O I N V I L L E - �_MIIIIIIIII!��_1lIlIWI1IIIIIIlIlI
biliso pelo que possa

�

acontecer. ������fiJ I'
"

O,,::�8���cherl I BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CAlABINA SIA. Hom�r�lal LMa.

I
SEDE EM ITAJAí

.

Fundado e 23 de fevereiro de 1985 Escrituração Mercan-
---.----.

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00 tíl « Contabllídade -

�
DEPENDENCIAS EM:

RESERVAS GR$ 22.343.244. 40 � Registo de Firmas _

Araranguá
Blumenau AGENCIA: Jaraguá do Sul

�
Defezas Fiscais-

Brusque Contratos - Naturell-

I Braç,o
do Norte Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

Caçador seções - Cobranças-
Canoinhas End. Telegraflee �'INCOI' Serviços Comerciais
Concordia Caixa Postal, 65 -Telefone, 73 I�
Cresciuma em geral.
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran"

__

g:��fr�1�s ças, descontos, empi estimos, financiamentos mediante cau-

Campos Novos ção de titulas comerciais, passes, etc., � Seguros

I �l::rr:��polis Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS: � ,

�'YPIRANGA"
Gaspar A Uisposição, - SEM LIMITE, com retiradas
Ibirama livres, juros 2°/0 ala. FOGO - ACIDENTES _

I �f:;���nga «- LIMITÄDA, até Cr$ 200.000,00, TRANSPORTES - AUTO-

Jaraguá do Sul juros 3°jo ala. MOVEIS.
"ELIXIR DE NOGUEIRA fi Joaçaba «- LIMITADA PARA PARTICULARES,

I
L�;:��e até limite de e-s 100.000,00,

Lages juros 4% a/a.
-------- Mafra « - LIMITADA ESPECIAL, até

Ribeirão Molha; filha de ,O.rleans Cr$ 60,000,00, juros 6% ara
Pedro Chiodini e de Ma-

��
Piratuba

._
NOTA: na modalidade "Limitada Especial"

.

Chl dl
.

Porto União as renrede d
.

d C Q.

ne 10 Im.

I
Rio de Janeiro

...s e mars- e r'IP

Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas' rne-
E para que chegue ao =: Rio do Sul

•
diante um aviso previo de 10 díes,

nhecimento de todos,mandeí I
S. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dias - Sem limite, juros 6% el«.

passar o presente edital que S. J?aquim « « «90« -« « .« 6 lj20/0 aja.
, bl' di' TalO /1

sera pu lca o pe a lmpren� Tijucas « « «120 c -« « « '6% aja.
sa. e em cartório ond� ser�

I'
Tubarã,?

\ Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6% ala.
abxado dlllant� 15 dlas .. SI Tangara Depositos Populares, juros 5% ala.
alguem souh�r de algum lm- U!us�anga
peàimento acuse-o para os

VIdeira NOTA: ne�ta cc:mta, s� .se permitirá retiradas sema-

tins legab

I
naIS, ate o maxlmo de Cr$ 6.000,00.

IRENE PED�I. GÜNTHER
.

ABRA UMA CONTA NO I•• IV C O" E PAGUE COM CH&�UE
•

Otlclal ����������§J

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

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

proibição'

'"

A SIFILIS
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
M!JITO PERIGQSA PARA A FA.
MILIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DÊSSE GRA'NOEFLAGELO
" USE O

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FOR:MMI, TAJS COMO: .

REUMATISMO
ESCRÓFULA'S
ESPINHAS
FisTULA6
ú .... C E R AS
8GZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

CONHECIDO HÁ 7. ANOS
! VENDE-SE EM TODA PAATE.

l ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

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

gos á preços van'iajIJsos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

Pastas Escolares de to
dos os tipos e �!lma

nhos, V. S. encontrará na

CASÀ REAL

JARAGUÁ DO SUL

CASATOB IAS' {A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO...

,

.

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

• A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA ...

.

--------------------�---

--�----A-M-m-H-A-D-OO-P-�-ç-o-S-�-x-o-S�--�-� II•••II.�I••�IEII.UMGII••I
eUEMla.11I IE••III E_e",,"

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 SAN T A C A T A R I N A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO no POVO

Hoje a partir aas 8,30 horas interessantt::s cotejos pebolisticos
.

(

rO campo do Baependí.
i

É bom, de quando em vez, volver os nossos

olhos pera o que ficou e guiar-o nosso pensamento
pera um passado que a cidade registrava com orgu
lho. As confabulações com o ontem longinquo dão

como consequencla sempre um aglomerado de pala
vras que, depois de repessedes em coador. se asse

melharn com uma narração ---: uma cronica saudo

sista. E porque não lembrar com saudade os De-
, partamentos de Educação Fisica que eram compre

to� e em que homens,.moços, senhoras e moças e

crianças em geral praticavam uma magnifica varie- Repetiu-se o fato do 1948 - O azurras

dades de esportes. O basquete, o tenis, o aperfei- I
•• f'

. .

s

ço�mento. em natação, a ginastica de aparelho e de 80. re�I.stlram na ase InICIal 2xl no

chao, enfim, tudo que se pode ímeglnar em materia primeiro e 8xl no segundo tempo - Qua

de e.ducação fisica era praticado e dava ao nosso dros - Arbitragem - Demais Notas 80-

arnbíente um aspecto de sadio atlético. Mas, como bre O prélío,
mudaram os rempos. Já não mais se fala a mesma

língua esportiva de outrora, em que tudo era melhor .

Durante a semana toda grande era o Interesse

e_em que t�d� era mais vivido. Mesmo para os que
remante em torno do cotejo que iriam travar Amérl

sao compattvels com a forma de viver atual este ca e Baépendi. Desde sábado, constante era a chuva

viver no turbilhão da vida moderna e, princip�lmen- que caía sobre a cidade, sendo que a mesma veio
Dia 10 deveriam preliar Fluminense do Rio

te estes, es��ecem-se completamente deste dever pa-
tirar todo o brilho da tarde esportiva de domingo.

e Nacio_nal de Montev!déo. O mau tempo reinante

ra com o fISICO. E o resultado si está: As soctede.! .

Não chuveu durante os 90 minutos de jogo �a Capital da Republíoa, faz cem que este cotejo

des permanecem mas sern frequentadores á não caindo uma gota de água siquer porém' internacional fos�e adiado para quinta-feira a noite.

prat.ica de ginastica. Lembram-se os saudosistas que
com o aguaceiro de algumas horas anteriore� o gra-

Mesmo que c�>ntInuasse a chuva, o.,jogo foi reali

havia pera a educação fisica de antanho, todas as mado ficou completamente alagado, não of�recendo sado. O Nacional, hà uma semana anterior havia

turmas dentro da classificação esportiva e as suas nada de favoravel para a pratrca de uma partida de derrotado. o Flamengo por 2 x 1, desta vez sendo

demonstrações e competições eram tidas como nota futeból
' menos fehz.

de grande destaque. Embora todos, num minuncioso Perante os olhares de uma assistência regular,
O Fluminense dominou+o .9squadrão oriental du-

exame, reconheçam ser a ginastica o fator primor- entra�aIl_l em campo.as equipes e que estavam assim rantf:'. todos os 45.m. InICIal�,. vendo-se a supre�acia

dial para a seude e vigor do corpo, relegam-no ao
constlmidas - América - Henrique Faraco e Curre-

exercida pelos trioolores, nitidamente. O Nacional

esquecimento E assim é. Mas porque esquecer ou ge depois Mário, Ivany, Piazera e Téio Eu�lides Co
cedeu 18 escanteios, enquanto que o Fluminense

procurar esquecer aquilo que se chama futuro, e que cad�, Zeguínha, Badéco e René. Baepent':Í -- Oiasio cometeu apenas ul!l' .

'

nos y:eocupe sempre, muito mais do que o passa-
Lucíndo e. Oracílío, Clécio, Henrique e Baloquinho:. Durante o primerro tempo o.Fluminense rea-:

do e IStO porque yivendo intensamente o presente, Walter, Etl, Manque, Justino e Bona. Houve substl- !ISOU 26 ataques, contra. 7 do Nacional. 'Com tudo

o presente nOI5 deixa permanentemente. projetados pa- tuições na equipe do Baependí. Henrique deixou o
ISSO, os uruguaios venciam por 1 x 0, contagem

ra o futuro. gramad�, entrando em seu lugar Miranda, para mais que permaneceu no placard d!lran�e to�o o pri-

Hoje, porém, em tão saudosista, será de todo tarde sair Bona passando Miranda para extrema es-
melro tempo. O goal dos oríentaís fOI marcado

conv�niente falar do passado ginastico, do passado q�erda, entrando Nunes para ocupar o posto de me-
por Oarangola. Na_fase final o 1!luminense voltou a

da Vida da propria cidade. Sempre se tem batido dio esquerdo. O Baependi foi adversário apenas na �omanda� as �çoe8, conseguindo o empate, por

nesta coluna p�la ststematlseção de um plano, ela- fase inicial, quando fez tudo para conseguir um rs- Interm�d.IO de Didi, quando este havia driblado 4

borado em conjunto por todos os organismos de eulrado a seu favor. Com 2xl terminou o primeiro adversãríos, para aSSinalar:

cultura flslca, afim de voltar ao velho caminho das rerrípo, quando assistimos um jogo que não nos ofe-L.
Os uruguaios defendiam-se como lhes era pos

realizações de mérito.
receu nad� de arratlvo. Com o estado da cancha os SlV�l. Ao apagar das. l�z�s do cotejo, Carlyle

Agora, vai começar a hora da saudade, e isto 2� degtadienres, não puderam nos mostrar do _ que
assinalou o �ento da vítorta, recebendo um passe

pelo fato de que ha alguns anos a cidade vivia sao cepases, vendo-se apenas o esquadrão rubro,
de Santo C�lStO, quando este batia o ultimo tiro

grandes momentos. Aseísríe-ee a muitas demonstre- fazendo algumas, jogadas de classe, mesmo, que não
de oanto, Faltavam precisamente 15 segundos

ções de educação fisica, ,fazia-se ginastica ,com boa fossem perfeitas como se esperava. O Bael>endí por
quando o Flu�inen8e marcou seu goal de vitoria:

vontade e os espetáculos estavam longe de efetat diversas vez�s acossou a meta do América sendo
Sem ?�vIda alguma um grande feito do clube

nossos já tão magros bolsos, uma vez que não pos. que suas jogadas eram neutralizadas pelos da reta-
das LaranJeiras.

/

suiam outro objetivo, alem do culto", de arte. Pro- guarda do América, onde Piazera foi o esteio. Os
A renda foi pessima, m.as isso âevido ao

moviam-se competições entre os associados e entre atacllntes do alvi-anil deveriam tentar a sorte chu-
mau temp<,> Cr$ 33.649,00.

as socieda�es e não raro partia-se até ao destino tando de lorge pois, jogando dentro de uma lagoa,
"-

de outra Cidade para cumprir grandes performances como parecia ser o campo, talvez obteriam mais al- Grande P
.

B ·1

em terras estranhas, abrilhantando com a nossa pre- guns, tentos. Na fase final o América tomou. conta
'

rem 10 rasl

sença atlética, outros programas comemorativos dos �o terreno, repetindo-se o mesmo do que foi o pré

quais quasi sempre com o prato da balança para o
ho do ano passado. Primeiro tempo 2xl, Final 7x2.

nosso lado. E com isso lucrava o Departamento de E�te ano o placard depois dos 45 m. iniciais assina

educação física, a propria sociedade e os atletas. lou 2xl tambem, quando no final vimos 8x1.

Lá, um dia, não se sabe porque motivos cabiveis, o .

Uma contagem arrasadora, e que talvez seja

entusiasmo diminuiu e os componentes de varias deVido a. falta de preparo físico dos rapazes locais.

/ turmas foram-se espalhando e as exibições desapa- O� Jo��dores d? Baependí precisam praticar a

receram.
educaçao flslca depOIS de um rigoroso treino todas

Com a saida dos melhores elementos, já pela as quartas-feiras, e depois veremos si é este'o fator

velhice ou outro motivo qualq!ler, entrou em decli- des�es fracassos ou não. Uma penalidade maxima foi

nio o departamento anexo às sociedadé8 e hoje tudo assmala�a pelo árbitro Júlio Ramos e esta deixou o

é apenas recordação de passado. Os novos não Baependl um lanto" desanimado, uma vez que � mar

mais apareceram e os veteranos que ainda perma- c�dor indicava 3xl. Depois veio o quarto tento e as

neciam, tambem deram para esquecer tudo o que
sIm �onsecutivamente até o oitavo. Nestes 45 m. de

até então haviam realizado de bom de . construtivo rradelros o América tomou conta do terreno domi

As competições e as distribuições 'de medalhas aos
nando o conjunto azurra completamente, q�ando o

O Independiente recebeu tentadora proposta

vencedores nessas contendas, silenciaram desde Baependí só fez pressão durante os minutos iniciais
para se exibir em Barra do Rio Grande do Norte

então.
da segunda fase. O placard foi assim construido. 18

O convite partiu do S. C. Paraná, daquela locali�

F�i um mau indicio o desapareCimento desse tempo· Coc!lda aos 4 m. Henrique de penalty aos d�de, send? que � .cl_ube de Jaragu6 aceitou-o. Se

gr�po dentro de nossas sociedades esportivas que
28 m. e Badeco,aos 40 m. 20 tempo Cocada aos 11 m.

ra a t�rcelra eXlblçao do esquadrão tricolor, desta

hOle, mais do que nunca, apenas se preocupam com.
de p�nalty Badeco aos 18 m. Zequinha aos 22 m.

vez !"al.s um vez lutando, para alcançar sua tercei

o futebor, para o qual dispendem somas vultuosas. �ucl�des aos 23 m. René aos 26 m., para Badéco
ra vltona. Mais outro bom jogo será realisado no

Ha os que se dedicam à educação física, daí Jmahsar aos 39 m. No AméricéJ destacou-se Piazera
mesmo dia. D. Pedro II e Estrela. Provavelment� o

a exceção e nesta exceção conta-se uma unica turma
em primeiro plano. Euclides, Badéco e Cocada tam- �:ncetor deste prélio, jogará cOl1tra o onze vitorioso

de adúltos _ homens - até agora, que todas as
bém cumprira.m boa atuação. No Baependí - Olasio

que e.

5as: feiras reunem numa sociedade ,local a pleiade bom
..
A zaga lD,segura. No trio mé�io Baloquinho e I

�e J�v�ns para exercitar esta modalidade de esporte, Henrlqu� atuaram. bem., I PLACARDESPORTIva

Impnmmdo ao seu corpo, aos seus musculos e ner-
MaiS tarde Nunes parece que deu nova alma ao

vos, a disciplina, a coragem e a destreza. Daqui �Iube �o Baep�n�í� poi�, aquela altura os locais já No Rio - Vasco 5 x Fluminense 3

em breve, segundo se propala, Haverá a creação de Iam alem da dlVlsorla da cancha, o mesmo não a- Bptafogo 3 x Canto do Rio 1

uma turma de ginastas escolares. Mas, e onde fi- contecendo durante quasi a metade do segundo tem- Flamengo 3 x Bonsucesso 1

cam as demais turmas da grande classificação? po. No ataque aJ;>enas Justino agradou, mesmo que Bangú 2 x Madureira 1

Graças a certos devotados ainda e�iste a exceção prendess,:_ demaslddamente a bola. A atuação de Júlio Em S. �aulo - S. Paulo 8 x Juventus 2

mas a nota dominante é de encher de tristesa � Ramos nao foi além de regular. O penalty cobrado Palmeiras 2 x Ipiranga °

ponto de_:_transformar este saudosismo
- esplan�do por, Cocada foi assinalado um tanto rigoroso. A ren- C0n:terc.ial 1 x Portuguesa Sant, 1

num moro de lamentações, numa hora da saudade da apesar do mau tempo, foi boa. Cr$ 1800,00. Cormthlans 3 x Jabaguara O

em que éI ginastica, a educação fisica; o esporte em

Santos 4 x Nocional 2

aJ?�relhos e �e chão, era ass�mto levado muito a Horário dos jogos cio dia de, hOJ"e Em Curitiba - Atlético 5 x Coritiba 1

serlo nesta Cidade de Jaragua. I
Em Blumenau - Tupi, -7 J{ Guaraní 2

_

Horas- 8,30 - Caçulinha x Marabá. - Ju_venis Em Brusque..;_ Paysandú 4 x 'Carlos Renaux O

« - 9,40 -'- D. ::>edro x Baependl - Titulares Em Joinville - Caixas 9 x Riachuelo 1
.

ACABAR com o analfabetismo não é apenas
« - 11 - Seleto x Acaraí - Titulares' ,Flamengo 7 x Bonsucesso 3

um programa do Governo. E' uma tarefa para a,
- « -13,30 - Acarai x Baependi - Casados S. Luiz 3 x Glória 2

qual cada cidadão deve centribu�r com todos os
« -15 -;- Baependi x Acarai - Aspirantes Em S. Bento - Cruzeiro de Joinville 8 x Bandeiran-

seus esforços.
« ,-16,30 - Entre os vencedores do jogo das tes 2

V
A

•

9,40 horas e 11 horas. Em Jaraauá - Ame'rl'ca 8 x Baependl' 1

oc.e., que )a sa.b.e ler, ensine a uma pessôa de E t' t
-

I
•

sua famlha a um vlz,nho, a um amigo.
s es Jogos erao ugar no campo dll rua Ab- Em �assaranduba - Massarandubense 4 x Empresul

don Batista. de Jomville 1

Direção: de EGON EHMKE

C,omunico a distinta

freguezia que, acabo
de receber uma grande
partida de sementes Ho

landezas, garantidas, no
vas. V. S. encontrará na

Casa Real.

•

OINEQUE
o [orr�iD do POOO 001 [lPorl�l

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

o Baependi não supor
tou o poderio do onze

Americano
�aquele local, o povo esportivo assistiu um

bom Jogo de futebol. O gremio Massarandubense
•

enfrentou o forte conjunto da Empresul de [olnvllle.
Aquele quadro joinvjllen se possue uma boa equipe,
entre seus Jogadores destacando-se Dinho do Arnerí-

ce e Heick do Caxias. De Iaregué cinco jogadores

fora.m reforçar a equipe do Masserandubense. Arno,
Levlnos, Albano, Maba e Jorge. Todos eles cumpri
ram boa atuação e pelo seu esforço foram premia
dos com a vitoria de 4 x 1.

Em Massaranduba

Um grande leito do Fluminense

�o Hipó�romo da Gávea, no Rio de
J3nelro reahsou-se domingo ultimo o

"Grande Premio Brasil" de 1949, prom�vi-
\

d� p�lo Jockey C.lub Brasileiro. O páreo
fOi dIsputado na dIstancia de 3.000 metros
com o premio de 1.000.000,00 de cruzeiros;
vencendo o .cavalo C.arr.asco, da Argentina,
quan�o He'haco era mdICado como franco
favorIto, colocando-se em décimo lugar.

Independ'ieflte X paraná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(U��s�c:8b���8��:���cr�!�������qrar f:��!� �a
zF��:, is

Faculdade de Medicina ao normal o sístema de

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

da Oni.versal de Harvad cony�rsão do açucaro
J A R A G O A DOS O L -1- SAN T A C A T .à BIN A

comumcaram uma des- Verífícaram, porem, que
coberta que poderá pres- a insulina não tinha eteí-

. . .
.

.

tar grande auxilio na to algum no sistema a-I
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

solução de alguns dos normal de conversão Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

intrincados problemas da das gorduras. .

E f d T t Divans
diabetes. Verificaram A deséoberta foi

anun-e
Moveis sto a os, ape es, ,

a9ueles cientistas que a ciada durante o Congre_s- Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

dlabete� parece envol- so Anua� da Federaça.o Executa-se serviços de estofamentos em: !í::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::••••:::::::::::::::::::::�
ver,

. na� ap�nas. uma das 80Cled�des. Amerí- ••• rrollos onibus automoveís etc. ii AUTO JARAGUÃ S A ii

deíícíeneía da Insulina - canas de BIOlogia Expe- 'I!
" ii • • ii

o produto quimico que rimental, realizado em '*� II Indústria e Comércio II
controla o consumo de Detroit, no Estado de .. OFICINA Serviço "FORD"

,

açúcar pelo orgànismo - Michingan.
.

�1liii!!iiii!l!!iE::!iii!i!lr.::I!iii!i!I::-:ml=m!E!!!:'!iii!i!I:�:!!EiI_, II MECANICA AUTORIZADO
li

mas, tambtem, a bfatlta �e Ainda recentemente, ai

F b 5
(Sezões, Malárias, ._ ii i II

uma o� ra su stancia
em uma reunião da

80-1111 ,I'!J rl'!J Impaludismo Iii li _ Raa Marechal DeD�Dro - J A R A-O U II 00 SUL - ii

que queima .as gordur�s ciedade .

Ame.
ricana de � � Maleitas, Tremedeira

III ii
. ii

para produzir a energia Quimica os cientistas·
.

ENTE COM ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes li
organica. Ignoram, po- da Univ�rsidade de Ore- .

- CURAM-SE RAPIDAM -

ii - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- li
rem,. qual seja essa subs-

gon comunicaram que Iii " Capsulas Antisesonicas!!
ledores e Consêrto de Pneus. ii

tanCl8;.. _ .. embora o "Alloxan" pro- !II
. I ii Esta oficina está instalada em condições ii

As mjeçoes de ínsulí-
voque a diabetes emIM' cora" ii para efetuar qualquer ser.viço de consêrto ou ij

n� salvaram as vidas .de I outros animais, não tem Inan.- iii ii reforma em. seu automóvel ou caminhão, bem ii

'mIl�ares de pessoas. día- efeito nos processos de Em Todas as Boas Farmaclas III li cerno retificação de motores etc. . . li
bel�cas, restaura�do.lhes conversão do açúcar das I-d .' I ii· Todos os serviços são executados com II
o sIstem� orgaruco de cobaias .. Ao que parece, JJ É um produto dos Laboratortos MINANCORA i: esmero, por competentes profissionais e a pre- li

Tcondve�çao do açucaro aqueles cientistas con- 1-- .
.. St C t

. I ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii
� aVI�, ao_

que p�rece, cluiram que a cobaia . -.T�!!!!.�lle - a.! �. arI�a-�'-=i ii trina e oxlzênlo, ii
a ínsulína nao corrIge as . i!iii!i!lil. ·:_31_ldE!!ii._l' liI._.iIiI!i!!lI !! .�-

a '\ C7 . !i

d·
_

.

I d possue meios para neu- \_ $'
con lçoes anoma as e tralizar os efeitos toxí-

"">••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
.

conversão das gorduras, cos do produto. CASA DAS TIMTAS II. II
tambem presentes na ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, ii
diabetes. * * * * * À MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL ii moderna e primorasamenle inslalada da ii
O d· da Uní 8 d

.

f
- EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL ••

S me ICOS· a mver- egun o In ormsçoes FLORINO PEIXOTO, 54 ....58 :.ii.! DR. SAD ALLA A"IIN II!.:.!sidade de Harvard em- divulgadas pelo Depar- (SOBRADO OTTO WAGNER) � '....

pregaram um produto tamento do Comercio, OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo- li CONJUNTO DE APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS ii
quimico síntetíco, deno- continua a declimar o 'veis, Maquinas, Caminhões; Automoveis etc. _- ii BSTADOS DE SANTA CATARINA B PARANÁ ii

minado "Alloxan", forma consumo do chá nos Es- Tintas a'Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão, II «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li
oxidada do acido urico, tados Unidos. Em 1948, a Colas Cal Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 n
para provocar a díabe- media do cidadão ame-

para iingir'Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce- ii _ .Joinville _ ii
tes nos ratos. Depois, ricano consumiu 230 ra e Oleo pera Soalhor Massa para Ianela.. . _,_,

injetaram a insulina, um gramas de chá contra
MATRIZ: Rua do, Príncipe. 848 _ Joinville,

hormonio produzido no 470 gramas em 1911.
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

�ã� �S m�I��r�s � mais �arat�s

CORREIO DO rovo

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO I N F A l·ll V E I S
Na Prisdo de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
;I; IINTESTINOS
Fest+o s, Azia, Vomibos,
p e sed e los, In d i S9 e.stöes,
Colicas do Fi9ado.

Genes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfoma90, MdO

Hallto, Retenção de Bilis.
_; -

Vende·se em toda parte.

•

� MÚÖ·AS':_ .�
U F ß U T I f E R A S ·E O N A li EN T A I S U
ri Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- �iii ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlías,

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

Pe(lam Catalogo Ilustrado "n
LEOPOLDO SEIDEL - CorupA U

• Ee. • +s

��.iiS=���

�• E;critório Jaridi': Comercial � ,�a �� r�rram�nta8 ��ri�oIM I
AII...a.Ia-IJo_�.�..to�."''''''''� fi PEDRO�ENGEL, t
Vendas de: Fazendas- - Pínhals - Serrarias � •

,
G

.

- Aaro-Pastoril - Marca: 54

t
-

Estrada Jaragua Esquerdo

irama f> . , JARAGUA DO SUL • 8TA. CATARINA
Cine -Teatro Marajoara, 30. Andar, Ss. 23 á 25

Telegramas: ELIBRANC Eeecuta-se qualquer serviço de ferramentas

�
L·A G E S - Santa Catarina - B R A S I L Machados. Enchadas FOices etc.

.
Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido

Diretor: . �����
Dr. Elisiário àe Camargo Branco '

�
Advogado �

• ..

Aceitamos representar nesta e necessttamos de Escritorio de Contabilidade
representantes em outras praças

• c:::I!-==::::iiii DE IRINEU PETER S

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

Dr. Waldemiro Mazur8c�en
e.IA BI .AI8E

•

Rua Mal. Floriano n, 152 - JARAGUA

AVISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO poro DOlningo

Carnara Municipal Domingo, 21 de Agô,sto 1949

Ata da reunião Ordinária de Grande Festa Escolar

I'
2 de Agosto de 1949 em Barra do Ribeirão Grande do Norte

a qual constará do seguinte programa:

ia. PART EAos dois, dlas do mês de Agosto do ano de

mil novecenros e quarenta e nove peles quinze e

meia horas, na sala do Forum, no edifício da Pre

feitura Municipal de Iaragué do Sul, reunidos os

vereadores: Luiz Maes, Max Thlerne Junior, Carlos

Rutzen, Willy Germano Gessner, Frederico Curt AI·

berto Vasel, Otavio Tissi, João Lucio da Costa e Luiz

de Souza. Havendo numero legal, foi pelo sr. Presi

dente declarada aberta a sessão, ordenando ao sr.

20• Secretário .que procedesse a leitura da Ata da

sessão anterior, ou seja a do dia 11 de Julho do

correnre ano, o que depois de feito foi submetido a

discussão e subsequente eprovaçao, o que foi feito

sem emenda pelo que passou a ser assinada pela'
Mêsa. Em ségulda, passou-se ao 'expedlente que Das 11 as

constou de: Oficios 72/49 e 73/49 enviados ao sr.

Prefeito; Oficio 180/49 recebido do sr. Prefeito; Ofi-

cio 189/49 recebido do sr. Prefeito, convidando a

Câmara e anéxando um programa dos festejos em

comemoração a visita do Governador do Estado, ao
aa. P A R T E

município de Ieregué do Sul; Oficio 190/49 enéxan- As 13 horas - Encontro amistoso de futeból entre

do os seguintes projetos-lei: Que altera o Imposto os -prícípaís esquadrões do Sport

de licença sobre veículos; que altera a Taxa da Ilu- Club Paraná local e do valoroso

minação Pública; que altera os emolumentos de re- Independiente da cidade de Jaraguá.

querimentos encaminhados a Prefeitura; que altera As 15 horas - Jogo amistoso entre as equipes do

o padrão de vencimentos dos tuncionários munlcí- Estrela F. Club de Nereu Ramos e

pais; e um que solicita abertura de créditos adlclo- Dom Pedro II de Corupä.

nals, suplementares e especiais, recebido do sr. Pre- Haverá churrascada, eafé, doces,

feito; Oficio 197/49 com um requerimento do sr. bebidas, tiro ao alvo, etc.

Helmuth Hasse, tambern recebido do sr. Prefeito; um Abrilhantará a Festa o famoso JAZZ GADOTTI

requerimento do vereador João' Lúcio da Costa, re-

lativo a Associação dos Ex-combatentes; um parecer Oonvida-se as Autoridades e Povo em Geral.

da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao Barra do Rib. Grande do Norte, 11-8-1949.

requerimento dos comerciantes da Vila de Corupá. A COMISSÃO, '

Em seguida foi peJo sr. Presidente cedida' a palavra
a quem dela quizesse fazer uso, como ninguem a

solicitou o sr. Presidente designou comissões pare

representarem a Câmara nos festejos da visita do

sr. Governador, ficando designado o seguinte: para

Corupá, uma comissão constituida dos seguintes ve
readores: Willy Germano Gessner, Luiz Maes, Max

Thieme Junior. Carlos Rutzen e Otaviano Tlssí: pare
Retorcida Otaviano Ttssí e Augusto Sarlt e pera tomar

parte no banquete que será oferecido ao sr, Governador

do Estado, sábado dia 6 do corrente, ás 19 horas, na
séde do Clube Atlético ßaependi, aCamara far-se

ia reprerentar pela sua Mesa e pol' todos os verea

que comparecessen. Em vlsre de não haver nenhum

assunto a discutir na Ordem do Dia, osr. Presldea
te, designou o dia 8 do corrente pare aproxima
sessão, e a Ordem do Dia constará da 1°. discussão

dos seguintes prolétos-Iel: - que dispõe, sôbre o fe

chamento e abertura do comércio aos sá�ados, na

Vila de Corupé; que altera o imposto de licença so

bre veículos; que altera a taxa de iluminação públi
ca; que altera os emolumentos de requerimentos en

caminhados a Prefeitura; que altera o padrão de

vencimentos dos funci.onarios municipais e, que soli

cita 'abertura de créditos adicionais, suplementares e

especiais. Findo o que o sr. Presidente declarou en

cerrada, a sessão, na qual faltaram os vereadores:

Arquimedes Dantas, Augusto ôartl e Albrecht Gumz.

(ass) Luiz de Souza - João Lucío da Costa

Otaviano Tissi.

Indo a Ioínville não se esqueça de visitar o

«Bar e Restl'lurante Expresso» a Rua' 9 'de

Março em frente ao Micro Onibus e proxímo

�
á Rua do Principe.

Lá V. S. enc0':1itrará ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

fi
Ambiente puramente familiar.

��
-

In�ustrias de Madeiras Jaßssen S.A.
Assembléia 'Geral Exlraordiaária

,

. CONVOCAÇÃO

,

5

{r:::::::::::'::::::::::::::::::::A:L::U:G::A::S::�:::::::::::::::::::::::::::::::::ll
li . ii
ii Uma moradia contendo 'l quartos. ii

II
Tratar na

R��e�e��:;I�pesso
a,

1231!
.. Um conjunto de mobilia para varanda, ..

" inclusive um guarda comida. II
t�=,:�:::�,::::::;=::,::::::��""",J

DeclaracãO

8
Q) Q;$

Q;$
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� g.. I ii Telefone N' 39 - C. Postal, 19 li
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: PREFEITURA MUNICI-

PAL DE JGUÁ. DO SUL

Inauguração pelo Exmo. Sr. Pre
fE'ito Municipal do novo prédio da

escola estadual e entronização na

sala de aula da imagem de Jesus
Crucificado.

As 9,30 horas - Missa campal em ação de graças
pelo restabelecimento da saúde do

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

i I preclaro Governador Dr. Adarbal
Ramos da Silva. Será celebrante

o Vigario da Paróquia de Oorupä.
----------------------

2a. PART E

1õ horas - Os alunos da escola desen
volverão seléto programa
de cantos, recitativos e dia

logos escolares.

As 9 horas

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallícez
Fraqueza

É indilpeasavel
o UIO do

IODOLINO
DE ORH

COLON'lSACãO
,

Vendem-se boas .rerres de cultura'; Fazenda ôra,

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, agues, e estradas boas. Preço Cr$

800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se

consíderavel desconto. Vende-se tambem a longo
praso. 'Tratar com o proprietario sr. Chistiano Justus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

ou com Schwartz na casa do sor. Erico BIosfeld, em

Jaraguá do Snl. ..

Para propaganda de suas mercadorias,
Pelo presente ficam convidados os Snrs. Acio-

nistas da Ind. de Madeiras Janssen S.A., para se procurem pois, �nunciar neste jornal.
reunirem em reunião extraordinária nos éscritórios

da firma, á Avenida Getulio Vargas, nesta cidade,
no dia 20 de Agosto corrente, ás 10 horas da ma

nhã, para tratarem da seguinte ordem do dia:

1) Redução do capital 50cial;
2) Alteração dos estatutos;

õ) Ass�ntos de interesse .social.
I'

Jaraguá do .sul,·9 de Agosto de 1949
A

JnGl. de Madeiras Janssen S.A.·

VITOR RADUENZ

�
elioiel de Olhas, Ouui�;:, nariz, filrgonb

�� �nm Dr. Arl'l'linio Tavares

�
Bar e Restaurante E X P R E S S O

K
Professor Caledratico de Biologia do Insiltuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe cios serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

d
Hospital de Caridade de Florianópolis,

e Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Souza 4 Rossi
Ex·lnterno por. concurso, da Asslstencla Públlc" dó Rio de Janeiro

Diretor Gerente

.

NUNCR EXISTIU IGURL

FESTA ESCOLAR
.

Realísar-se-ã em Tres Rios do Norte

dia 2a proximo, uma grande festa escolar

.

Haverá churrascada, galinhas, café,
doces, bebidas, tiro ao alvo, jogo de bolão,
roda da sorte, rifas, etc.

A noite grandioso BAILE que será

abrilhantado pelo otimo Jazz Wolf.
Partirá onibus para o local da festa

do Bar Rodoviário.
Desde já agradem A DIRETORIA

EDITAL
De ordem .do Sr,

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

mês de Agosto ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guä do' Sul, e na

Intendencia de Üo
rupâ, o Imposto s/
"EXPLORACIO IGRICOLA E

INDUSTRIAL"
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobre o referido im

posto no primeiro
mês, senõo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria daPre

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

F. VOSGERAU
Tesoureiro

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
INfLAMACÖES"
cocrlRAS,
FRiEIRAS,

ESPINHAS, ETC .

Augusto Volkmann, de
clara para todos os efei
tos que as palavras ínju
rlosas proferidas contraa
sua cunhada Clara Volk.
mannn, falecida em 7-8-48,
são inveridicas, não ten

do fundamento e, porran.
to, nesta nota está a ex

plicação pare todas as

pessoas que o ouviram.

Ieragué do Sul, 10 de
Agosto de 1949.

Augusto Volkmann

Para Doces
e' Bolos

Usem pratos de papelão.
São .pratlcos e. higienicos
Encontram-se na

Soe. Grafiea Avenida Lida.

Av. Getulio Vargas, õ50.

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IDipregado com IIitl DII:

Tosses
Resfriado.
Bronquitc'.
EscrofUlos.
,Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
t UM GERADOR DE SAÚDE.

Bolas pr. Futebol to
dos os tipos e ta

manhos V.S. encontra na

Casa Real.

ProibiçãO
Eu abaixo âssinado,

proibo rermínenremenra a

entrada de animais em

minhas planreções, afim
de estragar as mesmas.

Não me re�ponsabiliso
pelo que possa acontecer.

''''Ilapocusinho, 25/7/1949
Alfredo Jordão

AVISO
Aviso a destinta clien

tela que transferí o meu

estabelecimento da Rua
Marechal Deodoro, 860
para a mesma Rua sob.
N. 1169, onde espero me

recer a continuação da
preferencia até aquí ,dis
pensada.

Jaraguá do Sul, 1-8-1949

Arcangelo Safanelli

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Winfrid Hasse
Tranferido de Ibirama

para esta cidade 'assu
miu em dias desta se-'

mana, a gerencia -do
Banco Inco, o sr. Win
frid Hasse.
Ad- novo gerente da

quele estabelecimento
bancarío, "Correio do

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiii;ii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií PoVo" deseja uma feliz
e longa permanencia
nesta cidade.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Orafica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 'Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 _ Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

ANO XXX JARAGUÁ DO SUL Domingo, 14 de Agosto de 1949 - SANTA CATARINA NO.1.554

-

econollnisa-.. te.,..po e dinheiro.

I

Art. 1. - A Sociedade tem a sua séde no

lugar denomiIiado Rio da, Luz, Municipio de Ja.
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina e tem
por fim recrear os seus associados com partidas
dançantes, jogo de bolão e outros proprios desse
genero de associação.

,

Da Diretoria

.

� § 8. - Os associados perdem os seus direi- VDIClanisa�ão 'de Pneos'
tos como socio por: : Po.to Karsten

a) Sua retirada.
Looaleb) Sua exclusão.

§ 9. - Os socios fundadores não pagarão
Rio da Luz - Jaraguá do Sul - S. Catarina Joia.

a) A retirada expontanea do sócio deve ser

comunicada ao Secretário, por escrito, pelo ínte
ressado e perderà os seus direitos nos bens da
Sociedade.

b) A exclusão do sócio terá lugar:
1 - Caso o socio, nos dias festivos da Socie

dade não se comportar devidamente e desobedece
as disposições da comissão de festas.

2 _ Caso o socio proceda contra os interesses
da Sociedade ou desatende as disposições do

presente estatuto.
Art. 2. - A Sociedade é dirigida por uma 3 _ Ser o socio condenado pos crime que

Diretoria, composta de: cometeu:
1 Presidente 4 _ Estar o associado em atraso com as suas
1 Vice-Presidente mensalidades por mais de tres meses.
1 Secretario § 10 - O sooío eliminado por resolução da
1 Tesoureiro Assembleia Geral, perde todos os direitos nos

§ 1. - A Diretoria é eleita anualmente, em bens da Sociedade.
Assembleia Geral a realísar-se em l' de Janeiro § 11 _ Ao socio passivo é franqueada a en

por escrutinio e com simples pluralidade de vo- trada a todas as diversões que a Sociedade pro-
tos, podendo ser reeleita.

mover, uma vez que não esteja em atraso com
§ 2. _ Compete ao Presidente: lid d
) C ídír as reuníõ

a sua mensa a e.
a onvocar e prssi Ir as reumoes e assem-

bleias ordinarias e extra-ordínarías:

I Da Duração d a Sociedade
b) Por o pague-se nas contas conferidas e

. _

achadas certas por e,le Presidente, e autorísar os

I
.

Art. 4 :- A SOCiedade terá duração por tem-

pagamentos delas, com a sua assinatura: po índetermínado.

c) Desempatar com o seu voto nas votações Das Assembleias
em caso de empate:

d) Representar a Sociedade em Juizo e fora Art. 6 - As assembleias gerals ordinarias
dele. terão lugar em 1. de Janeiro de cada ano. Nelas

§ 3., - Compete ao Vice-Presidente. serão apresentados o balanço geral do ano pas-
a) Substttuir o Presidente em caso de impe- sado, dado por protocolo, e serão trajados demais

dimento deste. ínteresses da Sociedade. Anualmente será feita
§ 4. _. Compete ao Secretario: a eleição da nova Diretoria, podendo ser reeleí-
a) Ter a seu cargo toda escrituração da So- tos os membros da gestão anterior.

ciedade, bem como sua correspondência e o Ií- Ârt. 6 _ As assembleias gerais-ordinarias
vro do protocólo:

. podem ser convocadas: '

b) Convoc.ar, PC?r ordem do ��esldente, os a) Sempre que a Diretoria o houver por
membros da Diretoria para as reumoes e os so- necessario. I

,

cios, j)�rª ª,s A.$sembleias. -. .

- 0_" b)'CasO U'&'Z' ou mais soetõs- ativos, epresen-]
§ 5. - Compete ao 'I'esoureíro: tarem por escrito uma proposta a respeito a

a) Receber e guarder as [oías, mensalidades Diretoria.
'

e outros dinheiros
. .da Sociedade e ter .sob sua § 1 - Para todas as assembleias gerais 01'""

guarda o Livro Oaíxa e relação dos. SOCIOS: . dinarias ou extra-ordinarias, devem ser convida
b) Pagar-as contas ,que trouxerem a autorí- dos os socios, havendo publícação da ordem do

sação do President�: '. _
dia 16 (quinze) dias de antecedencia, na sede

c) Fornecer'mmunciosa declaração ao Pre- social e pelo periodico local.
sidente, caso este assim desejar: § 2 - A votação nas assembleias gerals

.
d) Apresenta.r anualmente um balancete de será efetuada por meio de cédula e dicidirà a

movimento de Oaíxa. maioria simples -dos presentes. Em caso de em-

Dos Sócios pate decidirá o voto do presidente.
,

§ 3 - O aumento ou' alteração dos presentes
Art. 3. - A Sociedade compõe-se de ho- estatutos serão executados somente se forem to

mens e moços que tenham alcançado a idade de madas, por escrutínío, por dois terços dös socios
18 anos e que gosam de bôa fama. inscritos e com direitos de votos.

§ 1. - A Sociedade terá como sócios duas

categorias sendo:
'

1 R: Socios Ativa - com direito a voto e

serem eleitos para cargos da Diretoria.
2R• Socios Passivos _ sem direito a voto e

de serem eleitos.
.§ 2. _ Para a admissão, o pretendente deve

dirigir-se por escrito ou verbalmente á um mem

bro da Diretoria.
§. 3. - Os socios ou os que vierem .a ser

socíos, pagarão a joia e mensalidade capitulada
pela Assembleia Geral, havendo diferença entr�
a joia e mensalidade dos socíos ativos e passt
T08.

ESTATUTOS DA

Socie�a�e . Recreativa "Rio �a Luz" CASIMUIOS

ANIVERSARIOS
Dia 6 reellserarn-se os

seguintes casamentos, na

sala das audiencias.
Rudolfo Erschlug com

a senhorita Mathilde Ho
rongoso. Otfred Vogel
com a senhorlta Margari
da Milda Obenaus.
Ontem Oscar Weiss.

com a gentil senhonte
Elfrieda Blank.

Séde e Fins da Sociedade Far, anos hoje a gentil
senhoríre Melita Voigt, re
sidente em Corupà.
- Amanhã aniversaria

se a sra. Maria Vasel es

posa do sr, Alfredo Va
seI.
--Dia 16 o menino Os

nildo filho do sr, Adolfo
Bartel.
-Dia 17 o jovem Enio

dos Santos filho do sr,

Germano dos Santos.
-Dia 19, a menina Ma

ria Caeilda Wunderlich fi- -------

lha do sr, Paulo Wunder
lich. No mesmo dta Anto
nio Quadros. O menino
Mario Karten e tambem
Engelberro Freiberger.

Sementes novas de todas

qualidades está a sua dis

posição na Casa Real

Vistas da Cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.
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§ 4. - Oenstítuí direito de cada sooío ativo
quite com a Sociedade.,

-

a) Tomar parte nas Assembleias e suas re

soluções:
b) Poder votar e ser elegível:
§ 6. _ Os socíos não responderão subsidia

riamente pelos atos e pela gestão da Diretoria.
§ 6. _ Ao socío assiste o direito de apre

sentar á Diretoria, por escrito, suai queixas so

bre as quais decidirà a reunião dos socios, con

vocada para este fim ..

§ 7. -- A pessoa admitida como socío tem o

dever de observar as disposições do presente
estatuto, bem como as decisões da Diretoria e

,

comissão de festas.

Da Dissolução

I

Jurema Ramos Gomes
Missa de 30� dia

gidos por uma comissão de quatro (4) membros,
os quais serão eleitos cada ano na primeira as-

sembleia geral ordinaria.· ,

§ 1. - No impedimento do respectivo mem

bro deve nomear-se um socío ativo que o subs
titue.

Art. 9 _ Os convidados terão ingresso gra-
tuito.

Art. 10 - A joia bem como a contribuição
mensal a pagar podem somente ser estipulados e

modificados por resolução da assembleia geral.
Art. 11 -- Todos 'os cargos da Sociedade

'são honorarios.
Foram apresentados, aprovados e

na assembleia geral- extra-ordínaría,
Agosto de 1949; ficando a sua primeira
assim- constituida :

assinados
em 1 de
Diretoria

Art. 7 - A dissolução da Sociedade se dará,
quando o número de sócios ativos for de menos

que sete (7). Neste caso a assembleia decidirá so

bre os livros e bens da Sociedade.

.Das disposições Gerais
Art. 8 - Os festejos da Sociedade serão dírí-

Manoel Gomes e Pamtlia Ramos,
mais uma vêz agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião de seu falecimento.

E convidam os seus parentes e amigos
para esslerlrem d rnlssa de 300 dia que man

dam celebrar ne intenção da alma de Jurema
Ramos Gomes, na quinta-feira, dia 17 as 7,15
horas, na Igreja Matriz de Iareguä.

Desde' já agradecem aos que comparece
rem a êsse ato religioso.

Presidente: Carlos Eichstaedt
Vice-presidente: AlFredo Büttgen
L Secretário: Leopoldo Barg
L Tesoureiro: Hugo Bruch

Reconheço verdadeiras firmas retro de Car
los Eichstaedt, Alfredo Büttgen, Leopoldo Barg,
Hugo Bruch.

\

Jaraguá do Sul, 12 de Agosto de 1949.

Em test. M. T. da verdade.

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO
Tabelião

Larande com sabäo

Virgem Especialidade
dIa CliA� WEIlEt liN]))l(J§IllAl jJonIDrfn�e

/

(Marca Registrada)

Sfto.ß�� yIRCCA,
• ••

I

ESPECIALIDADE,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


