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Governamental, a ·Jaraguá
AS INAUGURAÇOES "7" OS DISCURSOS - AS HOMENAGENS AOS ILUSTREs.. VISITANTES - A COROAÇAO DA RAINHA E DAS

PRINCEZAS DO MUNICIPIO - BRILHANTE ATUAÇAO DA RADIO JARAGuA � A ESTRADA CORupA·sÃo !BENTO DO SUL
, .

O GRUPO ESCOLAR EUCLIDES D1\. CUNHA - UM QUE DESTO(,U DO AMBIENTE DE CORDIALIDADE QUE EXISTIA

A Visita

..

o municipio recebe ono da escola. Em no-: Tavares da Cunha Mello. lítica Iaragué fazia aos re-

festivamente a visita go- me da comitiva falou O sr, que iniciou o seu discurso presentanres maxímos do

vernamentel para íneugu. deputado Braz Alvez, te- com uma saudação aos que Executivo no Estado. De

ração de diversas obras. cendo consíderações mui- davam ao município tão pois de uma parre brllhen

públicas, feitas em colebo- to .oportunas sobre o pro- honrosa visita e pessou re do seu discurso, o ora

ração com o governo Fe- blerna da educação. Aos então a focalisar dois im- dor teve um ataque de

deral, Estadual, Munícipal visitantes foi oferecido um portantes problemas para histerismo e começou a

e a população. lauto almoço. Corupá, que foram o da chingar os adversarlos po-

Na noite de 5 do cor- De regresso, foi visitado estrada Corupé-ôão Bento Iiticos e enfim todos os que

rente, chegavam a Rio o estabelecimento índus- e a questão da melhoria pensavam de modo con

Cerro, onde' foram recep- trlal da firma Comercio e da luz naquele distrito. trário a ele. Foi uma de

clonados pelas aurorida- Industria W. Weege S. A., A esse discurso respon- cepção liferal. O silencio

des locais, os snrs. Drs. tendo o sr. Wolgang We deu sua excia. o sr. go- foi absoluto e a repulsa
José ßoabaid, governador ege percorrido em cornpa- vernador do Estado, que unanime. Aquela foi alt rnes

em exercicio, Armando ôl- nhia dos visitantes as di- fez uma brilhante oração. mo, a resposta dada ao

atrabiliario politico Que

ninguem sabe se é do PTB
ou mesmo do PSD,
pois tem situação
confusa. Mas deixemos
essa paglna triste que tan
to enuviou o brilhantismo
dos Iesrelos com que Co
rupá recepcionou os visl

, rentes e passaremos a re

latar o banquete no Res
raureute Koerner,
Cerca de duzentas pes

soas tomaram parre, tendo
a mesa sido servida por
gentis senhorltas da alta
sociedade local.
Falou em nome dos 0-

.

Ierranres O"-l'IT: .losé Pas":
qualini, que fez brilhante

.
saudação e muito acerta-

Visita Govername�tal - Veem-se no primeiro plano os snrs. Walelemar Grubba, PreFeito damente Iocalísou os pro

MuniciplJ/; Dr. José BoabaieI, Governaelor; Dr. Armanelo Simone Pereira, Secretário ela blemas que deveriam me

Eeluc.ção; Dr. Màrconeles Matos, Juiz ele Direito ela Comarca e o Deputaelo Artur Müller recer O estudo das euro-

. '.

'd
-

I'" A 2� h
I

I
tidedes pare o bem da-

mo�e PereIra, se�retarIo ,a vers.as secçoes, ancrmos, s o
_

oras te�e, ugar quele distrito. em seguida
- Iustlça, Educação e Sau- fabrIca. de banha, etc .. e a c�r�a�ao da r�mha d� ,-usou da palavra, o sr, dr.

de, deputados Raul ôcha- por �1�lmo, no resraurante mumcrpio, no balle, a�rl- Luiz de Souza, Presidente
efer, _Braz Alvez, Protoge- op�rarlo da empresa, oíe- Ihantado. pe�o Iazz Elite, da Oamera Municipal, que
n�s Vieira, Fernando Fer- reemo um cefé aos pre- sob a. direção do maestro lembrou os laços de erní-

relra. _de Melo � os s!s. sentes.
..

Francieee .Mees. .
zade sempre existentes en-

Capitão Pedra Pires, AIU-
_

A tarde fOI inaugurada Intro�uzldas, a ramha tre os dois distritos, o que
dante ,de Ordens e o nos- a escola rural «Max Schu- senhorIta Helena Prada e os irmanava em lodos os

so brilhan!e coiega, �ai�o bert», nome dado em 00- as princezas se�hor!tas problemas' que interessa

Calado� diretor do diarIo menagem a um dos velhos IIse Roeder e Lem SIlva vam a um e outro.

"A.Gazeta", de Flori,anó- e já falecido morador do no sal�o _

pelos pad1rinhos Usou então da palavra,
polIs, onde tambem e ve- município. e debÇllxo de uma salva em nome dos seus cole-
reador. As saudações aos visi- de palmas, foi promovida
A comitiva ficou hospe. tantes foram feitas pelos a solenidade, com a coroa

dada no Rex Hotel, de on- snrs. Wolgang Reichert, ção e distribuição dos pre
de na manhã seguinte par- em nome da sociedade de mios as tres lindas repre·

tiu em companhia dos srs. tiro ao alvo e pelo verea- sentantes do belo sexo de

dr. José Marcondes Matos, dor dr. Arquimedes Dantas Jaraguá, vitoriosas no con

integro Juiz da Comarca, em nome da professora 10- curso promovido pela Rá·

Deputado Artur Müller, I cal, tendo respondido o sr. I dio Jaraguá. Antes foi a

Prefeito Waldemar Grub- deputado Protogenes Viei. presentado interessante

ba, dr. Luiz de Souza, I?re- ra, que focalisou com mui- «schow» p�o «cast» da

sidente da Camara' Muni� to acerto os serviços pres- quela emissora e de outros

Icipal, Prefeitos de Campo tados ao Brasil pelos pro- artistas vindos de São

Alegre, Itaiópolis, e São fessores rurais. Uma lau- Francisco e Curitiba.

Bento e outras au'torida- ta mesa de doces e chur- Muitas e justas felicita

des e pessoas afim de dar rasco de frangos e bebi- ções mereceram os snrs.

inicio as inaugurações das foi oferecido aos vi- Werner Stange e Walter

marcadas. sitantes. Franco, diretores da Radio

A primeira escola inau- A tardinha foi feita uma pela brilhante festa social

gurada foi na localidade visita as obras do ginasio que organisaram e leya
denominada 84, que, era São Luiz, onde o Irmão ram a efeito.

um predio de alvenária, diretor recepcionou fidal- No dia seguinte pela
construido pelos colonos gamente ii comitiva, mos manhã era inaugurada U-'

com auxilio da Prefeitura. Irando depois o andamen. ma ponte em Retorcida,
. AIí falaram o professor to da construção desse tendo o sr. prefeito Wal-

João Airoso, em nome dos grande educandário. demar Grubba transmitido gas de representação o

I Sagrado
Coração.

colonos locais e o sr. de- As 19 horas, no salão detalhes daquelà constru- sr. deputado Artur Müller, Pelas 15 horas, retornou

putado Raul Schaefer em principal do C. A. Bae- ção.· que depois de se referir a comitiva para Nereu Ra-

nome dos visitantes. pendí, foi oferecido, ao sr. As 10 horas, Corupá o· aos trabalhos da Assem- mos, parando anteriormen

O segundo predio, uma governador e sua comitiva ferecia uma grande recep- bléia, onde ós anseios do te na residencia do sr.

,escola rural pré fabricada um banquete de 150 talhe- ção a comitiva gov�rna- povo éram rec�bidos com Alberto Moretti, onde lhes

foi inaugurado em Jara> reS,;lO qual tomaram par. mental que depois de re- o maior carinho por to- foi oferecida um copo de

guasinho, tomando o no- te as figuras de mais des- ceber as saudações das dos os representuntes dOs cerveja e lauta mesa de

me do sr. Venancio da taque na vida comercial, autoridades e de diversas diversos partidos alí re- doces.

Silva Porto. Alf falaram industrial e social do mu- alunas dos educandários presentados, frisou como Deu-se então início a

brilhantemente os snrs. nicipio,. �stando tambem daquele distrito, rumou é salutar a divQrgencia inauguração do Grupo Es

professor Wendelin Sch- presente uma comissão de para o Hospital jesus de de opiniõe::; no� proble- colar Euclides- da Cunha,
midt e Eugenio Gascho, representantes de Corupá Nazaré, que ia ser inau- mas J:ublicos declarando na vila deNereu Ramos) cu

interpretando a satisfação e Guaramirim.
. gurado. que, quem diverge cola- jos festejos eram dirigidos

da popul�çã,o local pela Ao final:oferecendo a ho- Falou alí o sr. Almiro Ba- bora, emprestd as suas pelo sr. Elpidio Barbosa,
honrosa visita e fazendo menagem em nome das talha, que deu a primeira ideias para a melhor 50- diretor do Dep. de Instru

o primeiro justas conside- classes conservadorás, fa- nota destoante das festi- lução dos problemas, nãQ ção e InspetOl' Areão ju
rações em torno do pa-, lou o sr. tabelião Mario vidades que, sem cor po- podendo os que pensam nior.

de outra forma, serem ra- Depois de cantado o

xados de sabotadores. Hlrro NJlcional e feita uma

Passou depois' o orador a saudação a bandeira por
dissertar com autoridade uma aluna, discursou em

sobre a estrada Corupä- nome da população local
São Bento, que disse, não o dr. ::>ríamo Ferreira do
éra um problema dos dois Amaral, que disse de ea

municipios, mas de uma tlsfação dos moradores

região das mals prospe- daquela localidade pelo be
ras do Estado e de maior neficio recebido da adml

contribuição pare o era- nístração pública.
rio público. Frizou que a Falou em seguida, como
estrada plelteadä éra de representante da Assem-

I

graúde vantagem econo- bléia, o deputado Artur

mica, trazendo mais uma Müller, frisando o carinho

ligação entre diversos com que as admlnlstraçôes
municipios, a estrada es- públicas tem tratado do

trategica e o escoadouro problema educacional, des
natural que éra o porto de velo esse dispensado não

São Francisco, mesmo somente na construção de

porque a estrada encurta- predios, equipamento de
va de cerca de 100 quilo- material didatico como no

metros a ligação com o aprimoramento do profes
sul do Estado e aquele sorado, especialmente nas

perto, zonas rurais, o que se de-
Por ultimo e em nome via a equípe de tecnicos

do sr. governador, falou o do departamento. Felicitou
dr. Armando Simone Pe- aos que tiveram a feliz

reira, secretario da pasta lembranca de dar como

da justiça, Educação e ôa- patrono' daquele educan
ude. Orador de graudes dário a figure brilhante de
recursos e vasta cultura, escritor e diplomata que
depois de agradecer as ho. era Euclides da Cunha

menegens que 'Vinham re- que, nes «Sertões» havia'

cebendo, frizou que, em interpretado com maestria
nome do governo, assumi- o problema que aflige o

arn o compromisso de interior do pais, falando
mandar estudar a rodovia dos meles e das virtudes

que alí unanímenienre éra do nosso sertanejo.
pedida e, dentro das Por ultimo frisou que,
possibilidades economicas terminada a 'missão do
ela haveria de ser constru- chefe do poder executivo
ida. O seu discurso foi e sua ilustre comitiva no

cortado de constantes a- municipio, onde inaugura
plausos, Logo= depois um ram uma serle Je obras

grupo
-

de senhorítas fez públicas levadas a efeito
entregue de linda corbeile pela colaboração dos di
de flores ao sr. governa- versos governos e d� po
dor. vo, queria apelar ao povo
Após o banquete foi fei- de Nereu Ramos para que

ta uma visita ao COlégio westigiasse e colaborasse
das Irmãs e ao Seminário na missão daquele edu-

I

Os visitantes entre os velhos colonos ele (iaribaleli, snrs. Luelwig Weiler
e Felix Henn com sua esposa

candario por intermédio
das as�ociações auxiliares
tais como a Caixa Esco
lar, Bibliotecas e outras.

Congratulou-se então,
em nome da Assembléia,
,como o Poder Executivo
e o povo de Nereu Ramos
pela inauguração feita.
Feita a benção do pre

dio e crucifixo no gabi
nete da diretoria, pelo
rev. Padre Vicente Schmitz
deu-se inicio a uma festa
dos alunos do grupo fo
calisando um tema sôbre
o Natal, que causou a me-

(Conlinua na ultima pagina)
'"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Armarinhos - Chapéus Roupas Feitas, etc... ·1

I

� ��m�r�ial Lt�ß.

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
·MOVEIS.

I Compléto Sortimento de Fazendas -

ASATO 8'1AS{
A QUE OFERECE O MAIOR SORrrIMENTO ...

C .

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

• 'A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA.,.
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SANTA CATARINAJARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368
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CORREIO DO POVO Domingo DIA - 21 -8-49

Baependi e Bonsucesso,
..! .

jogarão hoje a tarde no campo do primeiro. Tudo indica que
o cotejo em questão, revislir.s�...á em grande brilho •

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

Foi decretada a

Regulamentação
o presidente da Repu- civis, e como ral obrigam serviços. § 2. Nos ser-'

blica acaba de assinar' a ao repouso remunerado viços que exijam trabalho
regulamentação do des- em todo o territorio na- em domingo, com exce
canso semanal remunera. cionar, aqueles que a .leí çäo dos elencos teatrais
do, depois de ter-aprecie- determinar. § unico - e congeneree, será esta-

. do estudos apresenredos Será também obrigatorio belecida escala de revesa-
pcloMini��o�TMb�o re��o remun��o men�previam�� org� _

lho e DASP, e devida- nos dias feriados locais, nízada e constante de qua
mente reexarnínados, por até o maximo de I sete, dro sujeito a fiscalização.
ultimo, pelo, tltular da desde que declarados co- § 3. - Nos serviços em

pesta do Trabalho. O, mo tais por lei municipal, que for permitido o trabe
texto. dessa regulamenta- cabendo á autoridade re- lho nos feriados civis e

ção é o 'seguinte: Art. gional competente em ma- religlosos, a renumeração
1. - Todo empregado teria de trabalho, expedir dos empregados que tra
tem direito a repouso re- os atos necessarlos á ob- balharern nesses dies, se

munerado, num dla de servancla do re- rá paga em dobro, salvo
cada- semana, preferente- pouso remunerado nesses se a empreza determinar
mente nos domingos, nos dlas. Art. 6. - Excetua- outro dia de folga. I

Ieríados civis e nos reli- dos os casos em que a Art. 7./_ E' concedidagiosos, de acordo com a execução dos serviços for em caráter permanente etradição local, salvo as imposta pelas exlgencías de acordo com o dísposexceções previstas neste tecnicas das empresas, é to no paragrafo 1. do ar·regulamento. vedado o trabalho nos tigo 6. permissão para oArt. 2. - As diepost- dias de repouso a que se trabalho nos dies de reções do presente regula- refere o artigo 1. garanti- pouso a que se refere omento são extensivas: a) da, entretanto, a rernune- artigo 1. nas atividades
- aos trabalhadores ru- ração respectiva. § 1. - constantes da relação arais, salvo os que trabe- Constituem exigencias rec-

nexa ao presente regulalhern -ern regime de par- nicas, para os efeitos des-
mento. § 1. _ Os pedicerta agrícola, meação ou te regulamento, aquelas dos de permissão peraforma semelhante de par- que, em razão do ínteres- quaisquer outras ãtividaticipação_na produção; b) se publico, ou pelas con- des, que se enquadrem no

aos trabalhadores que, sob dlções peculiares ás ati- § 1. do artigo 6. serãoforma autonome trabalhem vídades da empresa ou ao apresentados ás autoridaagrupados, por intermedio local onde as mesmas se des regionais referidas no FESTA ESCOLARde sindicato, caixa por- exercitarem, tornem lndls- artigo 16. que se encamí-
.

.

.

���tuaria ou entidade conge- pensaveis a continuidade nharão ao ministro do --------------------

re, tais como estivadores de trabalho, em todos ou Trabalho, lndusrría e Co
consertadores, conferentes

I
alguns dos respectivos mercio devidamente infor-

e assemelhados: c) - aos medos. § 2. - A permis-trabalhadores das entida-
-

são dar-se-á por decreto
d�s aut�rquic�s,. das ser- A V I 5O do Poder Executivo. Art.
VIÇOS industrials da .U- 8. _ Fora dos casos pre-nlão dos Estados, dos ' VI'stOS' no artíeo anteriorM;, d Aviso a destlnra cllen- eruníclpfos e 9S admitir.-se-é, excepcional-T lrorl d rela que transferí o meuem onos, e as empre- mente, o trabalho. em dla

d
. . estabelecimento da 'Ruasas por estes a mmisrre- de repouso: a) _ quandod

(
d d Marechal Deodoro, 860as ou incorpore as, es-

ocorrer motivo de forçad
-

t
.

leít para a mesma Rua sob.e que nao es eram sujei os maior, cumprindo a em-.

d f' N. 1169, onde "spero me-ao regime os uncrone-
presa Iustlftcar a ocorren-.

-

. rece.r a continuação danos ou extra-numerartos cíe' perante a autoridade-

h
. preferencia até aqut dls-ou nao ten am regrrne resríonel a que se refere o.

d Í
- pensada. er

propno e, pro eçao ao artigo 15. no prazo de
trabalho, que lhes assegu- Ieraguä do Sul, 1-8-1949 dez dias: b) quando, para
re situação analoge á da- atender á realização ou
queres servidores publicos. Areangele Safanelli conclusão de serviçosArt. 3. - O (presente inadiaveis ou cuja inexe-
regulamento não se apli- cução possa acarretar pre-
ca: .a) - aos empregados juizo manifesto, a ernpre-domesticos, assim consi- sa obtiver da autoridade
derados os que prestem reaional referida no arti- � forma40 pela .faculdade de

Medicina.
da

I
----.

- É UMA DOENÇA GRAViSSIMA erserviço de natureza nao MUITO PERIGOSA PARA A FA. go 15, autorização previa Universidade do Rio de Janeiro
p

.

b.
_

economica a pessoa ou a ��L':O� �AUR:IL�A:A�'T���A� com discriminação do pe- B L U ME NAU STA.
,
CATARINA ro I Iça0familia, no ambito resi- MENTOOÊSS�::A�OEFLAGELO riodo autorizado, o qual

�
,Proibo terminante-dencial destas; b) - aos de cada vez, não excede-

���_��
mente a entrada emfuncionarios da União, ra' de 60 dias, cabendo � looII- f'•

ur meu terreno, a 1m dedos Estados, dos Muni-

I
neste caso a remuneração \ �

f n f f
·

cipios e dos Territorios, �N�::��I:S:�R::::'��';';�o�:: em dobro, na forma e com '- raqUeZa eruosa e suolomunlo íSICO - caçar, tirar cipósbem como aos respecti- REUMATISMO a ressalva constantes do �� � palmitos,' etc.
vos extra-numerarios, em ESCRÓFULA'S artigo 6. § 3. Art. 9. -

I. (ASTISÍA 10 HOMEM E IA MULHER) �I .

Não me responsa-serviço nas proprias re- IE S P I N H A S Nos dias de repouso, em ,�

f
bI'II'SO pelo que possa,.. ( S T U L A 8 A quem solicitar, será enviado pelo correio a .

.

partições. que for permitido o traba- tO 6-i. C IE RAS. I'nteressante obra do Dr. LOPES FERREIRA: acon ecer.Art. 4. - repouso E c Z E MAS lho, é vedada as empre-
semanal remunerado será F E R I 13 ASsas a execução de servi- . «ASTISIA SEXUAL» _ Tratamento Clínico e Dlétlco. Corupá, 3-8-49.de 24 horas consecutivas. D A R T R o S

ços qu� se não enqua-I' -'

MAN C H AS
drem nos motives deter-' � Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas � Guilherme Melchert

"ELIXIR DE NOGUEIRA" minação da permissão. dirigindo-se a F. S. NEVES. �
i v�����;�O�HTi;� :A��i. Conth�ua no proximo numero Caixa P:t�2::i'I'-.__.II�r��a.i1 i p���aso;��;�:re: d:��:

�®!@)®!@)®!@®'!®@!@®!@)®!@)@!@)@)!@)@'i'®@Y@)@)!@)®i """""""",��"",""""����
�""""

.....

-

'"

.....

'

............��...,_.�.������-.J!J�....., nhos, Vc;s�C��:{á na

\@� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e· Resfriados

�- CASA DAS TINTAS
'.

TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRfL1HO Rf�PIRßIÓRID •.

A MAIS ANTIGACASA DEJOINVILLE, COM ASUA FILIALU EM JARAGUÄ DO SUL A RUA MARECHAL

� �
.

FLORINO PEIXOTO, 54-58
• • Encontram alivio imediato corn o uso do • • (SOBRADO OTTO\WAGNER)

,.

1 OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo-

I
I n e o In p a p a v e

� veis, Maqu-inas, Caminhões, Automoveis etc.-
• •

J
'.. Tintas a'Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,

Po,-IOföl dO HuO'-00 POlolOnl"ß Colas, Cal, Oleo de 'Linhaça, Agua Raz, Anelina� C 1:. L
.

I: 1:.11: � para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
(@ @) ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.
@) O PEITORALMAIS (jONHECIDO NO BRASIL ta)) MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

�®&9)@.l®@l®®i®��_�@A®@l®®Ã®@l®®J: Ilo.....iiõiõiiiõiiiõiõiiiõiiiõiõiiiõiLiiiiilDiiiiiEiiiiiRiiiiiDiiiiiOiiiiiCiiiiiOiiiiiMiiiiiERiiiiiCiiiiilO DEiiiiiiõiiiiTliiiiiNiiiiiTAiiiiiSiiõiõiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõll

V d se
em IBICARÉ e interior I E D I T A Len e- ,do Distrito, proximo a

Séde, servido por bôas Estradas, diversas' areas
ImpDsto de Industrias e

de terra bôa para agricultura, areas de 6, 8, 18 e
P f ii20 Alqueiras, sitas em diversos lugares, com ben- / ro ISS es

feitorias e algumas sem benfeitorias. Inclusive De ordem do snr. C ole-
uma casa comercial com bôa freguezia, bastante tor, torno publico que no

benfeitorias, e bôa terra para plantar, otimo ponto corrente mês de Agosto,
comercial (unico no lugar) bem proximo a Estação arrecada-se o imposto acima,
General Góes. Tudo por preço de ocasião. reterente ao fO. semestre do

Facilita-se os pagamentos. corrente exercido.
Tratar com o proprietário Os Contribuintes que não

JOSÉ SCHNEIDER fizerem seus pagamentos no

em I b i c a r é - Sta. Catarina praso, poderão satisfazel-o
no proximo mez de Setern-

�i!!�.·..•••Y.:�.-.;:w-..� " : �f.""."•. :'..�.:�T.",,��
bro com a multa de 200/0.

Onde comprarei mais barato jo��������s se�;o S��;ra;IiJ:�
as competentes certidões de
dividas para ter lagar a co

brança executiva,

Cure seus males e poupe seu
Realisar-se-ã em Tres Rios. do Norte bom dinheiro comprando na

dia28 próximo, uma grande festa escolar FARMÁCIA NOVAI

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.

I{artirá oníbus para o local da festa
do Bar Rodoviário.'

Desde já agradem Ä DIRETORIA

A OBRIGATORIEDADE DO
REPOUSO

Art. 5. - São feriados

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMACÖES.
c o c c r s x s.
f R i IE I R A 5,1
ESPI.NHAS, ETC .

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, 1 de Agosto
de 1949

HELEODORO BORGES
escrivão

Fazendas, ehapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa IIUeO 8.U•••
Jaraguâ do Sul -x- Santa Catarina

de ROBER'lO M. HOBST

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

gos á. preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

AVISO
Eu abaixo assinado Vi

tor Utpadel. aviso a

quem ínteressar possa
que,nio me responsabiliso
por qualquer divida que
minha mulher Erica Kre
pner Utpadel fizer.
Ilha da Figueira, 28-7-49

Vitor Utpadel

� •••••••••�. e.e _.e ••e .,J!: e.e e.e e.e .Me ••e ••a e.e .,::;.. e.a e.e ..... e.e a.e _.e e.e efta •..:;...��V. e.e ••e .",....�.':.,

INSÔNIA

ataques, palpitações,depres.
são moral, agitação, angús
tia. Maraval acalma a irrita
ção, elimina o desassossêgo e
as crises nervosas e dolorosas. ...

MARAVAL
Ca/mant. dos nervos

ClinicB �e OI�os, Ouui�ßs, nariz, fiaruanla
Dr_ Arllninio TaVaileS

Professor Catedratico de Biofogia do losittuto d,e EduGQção de Florianópolis
I:x-Chefe elos serviços clinlcos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florian<5poll.
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

!:;x-Interno por, concurso, do Asslstenclo Pú'blico do Rio de Janeiro

Conforme noticiámos domingo ultimo, p Independiente deverá jogar na tarde de hoje em Barra do Ribeirão Grande
do Norte. Será. adversário do tricolor o S. O. Paraná, sendo esta a primeira pártida da tarde. Logo depois jogarão D. Pedro
e Estrela, devendo o vencedor deste enfrentar o vitorioso do prélio entre Independiente e Paraná. O publico esportivo daquela
zona· aguarda com. desusado interesse a exibição do tricolor, quadro que abateu o Estrela.

.

1

o terceiro jo'go do I ndependiente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RECEBEMOS

t ��o�!�r��!�z��o!u�
camos a todos nossos parentes, amigos e.

conhecidos que faleceu, no dia 9 de Agos
to, na idade de 59 anos, ·7 mezes e 29 días

a nossa querida mãe, sogra e avó

Therese Franke- R:stow
Agradecemos a todos que nos con-.

solaram .neste duro golpe, que enviaram

flores, coroas e 'acompanharam a falecida

até sua ultima morada. Especialmente agra
decemos ao Rev. Pastor Schneider pelas
palavras consoladoras proferidas em casa

e no cemíterío,
. Carlos Ristow, esposo

Arthur Ristow e familia
Leopole/ Seie/el e familia
Rue/olfo /Ristow
Alfonso Ristow
Roberto Ristow

t S�!!������lt ��enD��ID��! UD-

seren Verwandten; Freunden .und Bekann

ten mit, dass unsere liebe, gute Mutter

Therese Rislow, geboréne Franke

uns am 9. August im Alter von 59 -Iahren,
7 Monaten und 29 Tagen durch den Tod

entrissen wurd.
Herzlich danken wir allen, die uns

in diesen schweren Stunden hilf-und tros

treich zur Seite standen und die liebe Ents

chlafene zu ihrer letzten Ruhestätte beglei
teten. Besonders danken wir Herrn Pastor

Schneider für seine trostreichen Worte

Hause und .am Grabe.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Carlos Ristow e familia

Erscheine mir zum Schild / zum Trost

in meinem Tod / und lass mich sehn dein

Bilde I in deiner Kreuzesnot. / Da will ich

nach dir blicken / da will ich glaubensvoll/
dich fest an mein Herz drücken. / Wer so

stirbt, der stirbt wohl.

'SANGUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÔNICOS �

ARSENIA1!"()h.VANADATO.

FÓSFORO, CALCIOI ETC

TÔNICO 00 CÉREBRO

rÖNfCO ees MÚSCULOS

Os Pálidos DepauperadOS, Esgo-
.

,

tados, AnêmiCOS. MAss que ertam

Magrns. Crianças raquíticas ...80

ceberão a mnificação geral do'"
er:;anismo cl)m o

SANGUENOL

Do Snr. n-. Hercilio I cipio
universal de Direi

Pedro da Luz Filho, ad- to, de que a inocencia sem

vogado nesta cidade re- pre é presumida até que em

cebemos a seguinte car- juizo se prove o contràrio, te

ta: i mos que convir, que

lImo Snr. Redator do qualquer juizo, que se

faça, antes do pronun
"Correio do Povo" ciamento lia justiça é

Com referencia a no- precipitado, e poderá

ta publicada em seu jor- de muito prejudicar aos

nal, a respeito da lamen- trabalh,os da defesa tan

tavel tragédia ocorrida �o. mais, quando, este

nesta comarca e no dís- JUIZO parte do seu pres

trito de Corupá, que deí. ti[ioso jo��al, cujas opí
xa a perceber crímína- moes emítidas P?r se

lídade no gesto de Car- r�m sempre aba�Isadas,
los Bayer gesto esse sao tidas na mais alta

-lllf II IE
que deu morte a Leopol- conta pe�os seus leitores

==
=====:;::=========================1

==

do Guesser devo dizer que serao 'num futuro :"::::: .::�'\ lP: ::::,'�

a,.V.S. que' por termos :proxilI!0 os Juizes que iip
ii lDn�nl�n Var�tDn ii I{

SIdo nomeado Advogado julgarão a.Oarlos Bayer, ii ii IJU U Uu � O [J II
.

de Defesa do acusado Espero contudo que H ii
II

nos puzemos, com minu- não se veja nas preten- ii ii PROPßIETÃSIO liA
cias e escrúpulo, ao cor- ções do signatario, uma liO ii

ii

rer dos fatos e circuns- insolente tentativa de u- !i ii Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii
R

tâncias que envolveram mitação, aos sagrados ii ii
..

o tão, deplorável lato, díreítos da liberdade de ii

S
ii ii s II

!€t�;;:�;�t:�4�� ��E!j�t�1.;�i?sz€ "T II SE;�!:s����:�rii:'o- II T ii
���s�O�odf:o ����fSq�� �:�: Y:rf:�dd: Ju�ú�a�ei- ·.:i':i

O
i::.':.. SORIOS, LUBRI- ;; E

t L T D
FlCAÇÃO CARGA PE ii

fea::n e� a p�!�:��ad:� Muito Atenciosamente ii ii BATERIAS E CONCERTOS DE 1.1.N
Lembrando a V.S. o prín- Hercilio Pedro da Luz Filho!! ii PNEUS. li

\�:::::::::: :::�j \�:::�::::::::�:{
j

�
� .

o

Sociedade Catarinense di Avicultura
__Desta Sociedade, recebemos a relação dos

componentes que fazem parte da nova diretoria e

que foi eleita; no dia 18 de Junho p/passado.
A Diretoria ficou assim organisada:

Presidente - Dr. Lauro Fortes Bustamente

Vice-Presidente - Dr. João' Cavalazzi
Secretário Geral- Ivo Maes (reeleito)
1 Q Secretário - Ordway Conti

20 Secretário - Aribaldo Póvoas

1° Tesoureiro - Celso Koerich (reeleito)
2° Tesoureiro - Roberto Curt Schmidt

Orador - Dr. José Nicolau Born

Gomíssão Fiscal - Dr. Milton Leite da Costa, Dr..

Abelardo Gomes e Pe. Dr. Manoel Pedro da Sil

veira, Alex Füllgraf e Italo Balbi.

Dr. Waldemiro Mazurec�en
e••a 81 ."'8:1

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
- Raios Infra-vermelhos e �Luis.

PREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

�:H-���� �

V itorio Lazzarisl
Loja-; e EXPOSiÇãO:.

F a b r i c a :

Ili Aven. Ge_tuIl0 Vargas, 79 Rua Domingos �a lovas/n

� J A R .l G U A DOS U L -1- S A R T A C A T A R I R A.

i Fabrica e Beneficiamento de Moveis fia

� Espelhos e

Vidros.
para Janelas e Outros

FinS'I�I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

.

Colchões e Êstrados para Camas, Etc. --------

E.xecuta-�e ser�iços de

,estofa�.entos
em:

Ir:.;. trohos, oníbus, auromoveís etc.
t"...
�" �� �
"

��� �

..,;

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

guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupä, o Imposto s/
"EXPLDRACAo AGRICOLA 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, sendo então
feita a cobrança jll-
dicialmente. ,

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

F. VOSGERAU
Tesoureiro

ACABAR com o analfabetismo não é apenas -_------,

um programa do Governo. E' uma tarefa para a

,qual cada cidadão deve contribuir com todos os

seus esforços.
Você, que ja sabe ler. ensine a uma pessôa de

sua famiJia a um vizinho, a um amigo.
-

Bolas pr. Futebol to·
dos os tipos e ta

manhos V.S. encontra na

9asa Real.
-------------

/"'""

PROIBIÇAo
Proibo terminantemente

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

Emilio Gaedke

Eu abaixo assinado,
proibo terminantemente a

entrada de animais em

minhas plantações, afim

de estragar as mesmas.

Não me responsabílíso
pelo que possa acontecer.

Itapocusinho, 25/7/1949
. I

Alfredo Jordão
I

Proibição

HEMORRdlDAS
E VARIZES Para Doces

e' Bolos
Usem pratos de papelão.
São pratlcos e hlglenícos
Encontram-se na

SO_Co Grafica Avenida LIda,

Av. Getulio Vargas, 350.

Sementes novas de todas

qualidades está a sua dis

posição na Casa Real

ßlbuns para Iotogralías,
capa de madeira e de

couro V. S. encontrará

na Gasa Real.

ri������iI

I BANCO IIOOSTRIA E COMÉRCIO DES. CATADINAs/A.I
I

§EDE EM ITAJAí - bi
.

.

Fundado e 23 de fevereiro de 1935

-.

�
DEPENDENCIAS EM:

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

I� Araranguá
' RESERVAS

_

CR$ 22. 343.244, 40

B1umenau AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque

I
Braço do Norte Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ICaçador
Canoinhas End. Telegrafico "I NO"
Concordia C·· P II
Cresciuma

arxa ostal, 65 - Telefone, 73

Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran"
Curitibanos d
Cambirela ças, escontos, empiestimos, financiamentos mediante cau-

Campos Novos ção de titulas comerciais, passés, etc., ' �Chapeco Mt· t Ó
florianopolis

an em as seguIn es modalidades de DEP SITOS:

Gaspar A Uisposição, - SEM
_ LIMITE" com retiradas IIbirama I'

.

Indaial
ivres, Juros 2°-/9 a/a.

Ituporanga
«- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,

Jaraguá do Sul juros· 3°io a/a. Ijoaçaba «- LIMITADA PARA PARTICULARES,
joinville até limite de Cr$ 100.000,00,
Laguna
Lages

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

�{�:::ba Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a

Porto União
NOTA: na modalidade "Limitada Especial"

Rio de janeiro
as retiradlls de mais de Cr$ . .

Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas me-

Rio do Sul ,diante um aviso previo de 10 dias.
S. Francisco do Sul Com AVISO de 60 dias - Sem limite, J'uros 5% a/a.
S. Joaquim'

f

Taió
« « «90« -« « «5 1/2% a/a.

Tijucas
« « «120 c -« « « '60� a/a

Tubarão Prazo ,FilO de 1 ano -« «,« '6% a/a:
����s�r:ga Deposltos Populares, juros 5% a/a.
Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

I
.

nais, até o máximo de Cr$ 5.000,00.

IABRA UMA COITA RO '"I:N V O" E PAGUE' COM CHEIUE

���� �
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dade não se comportar devidamente e desobedece •• • •••

.�
•

as disposições da comissão de festas. .

� MUD A 52 - Caso o socio proceda contra os interesses
da Sociedade ou desatende as disposições do

F R UTI' E ß A S E O lW A ME N T A ISpresente estatuto.
.

3 - Ser o SOCIO condenado pos crime que

D "Laranjeíras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- �cometeu:
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,4 - Estar o associado em atraso com as suas

mensalidades por �ais ?e. tres meses.
_ �

Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc
§ 10 - O GOCIO elímínado por resolução da Pe"am Catalogo Ilustrado' \ �Assembleia Geral, perde todos os direitos nos

bens da Sociedade. LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
§ 11 - Ao socio passivo é franqueada a

en·I.... •• •• ii!
trada a todas as diversões que a Sociedade pro-
mover, uma �ez que não esteja em atraso com

M I LHOESa sua mensalIdade. "
'.

Da Duração da Sociedade
DE PESSOAS TÊM USADO COM 1 �

Art. 4 - A Sociedadel terá duração por tem- BOM RESULTADO O POPULAR ..... �
po indeterminado. DEPURATIVO t; 3'

Das Assembleias
ELIXIR 914 Q ,�Art. 5 - As assembleias gerais ordinarias • u,

terão lugar em 1. de Janeiro de cada ano. Nelas A SIFILlS ATACA TODO O ORSANISMO � ..serão apresentado-s o balanço geral do ano pas- o Ficado, o Baço, o Coraçio, o �«sado, dado por protocolo, e serão tratados demais
e.tomaco, o. Pulmões, a Pele Q,I Winteresses da Sociedade. Anualmente será feita
Produz Dores nos Ossos, Reuma. �.a eleição da nova Diretoria, podendo ser reeleí-
tismo. Cecuelra, Queda do Cabe- .. �

tos os membros da gestão anterior. .,.... """

Art. 6 - As assembleias gerais-ordinarias lo Anemia,e Abortos" = AlCensult09 o médico ,..... tilit:Jpodem ser convocadas: .._, 'IIMit

a) Sempre que a Diretoria o houver por
e tome o popYlar depurativo c..

necessario. ELIXIR 91At <
b) Caso dez ou maís socíos ativos, apresen-

.

_,
tarem por escrito, uma proposta a respeito a Inofensivo ao orc_nJamo. Airada.
Diretoria. vel como um licôr. Aprovado ee-

§ 1 - Para todas as assembleias gerais or- mo auxillár no tratem.nto da SI·

dinarias ou extra-ordínarías, devem ser convida- FlLlS. "eUMATISMO da meso

�dos os socios, havendo publicação da ordem do ma oricem. pelo D. N. S. P.

día 15 (quinze) dias de antecedencia, na sede
social e pelo períodíco local.

§ 2 - A votação nas assembleias gerals
será efetuada por meio de cedula e dícídírà a

maioria simples dos presentes. Em caso de em

pate decidirá o voto- do presidente.
§ 3 - O aumento ou alteração dos presentes

estatutos serão executados somente se forem to

madas, por escrutinio, por dois terços dös socios
inscritos e com direitos de votos.

Da Dissolução

���������_.������
ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANT..(, II ..-------------------.
li moderna e lIrimorosamente instalada do ii .,::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::�

II !!J�! :.�p!E��.!;�o!,l-u�I� IIII AU!�ús������t��· A. II
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii li ::

!i «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii jj OFICINA Serviço "FORD"·II••
'1

••

i! HORARIO: 10·12 e 4.t>_ da tar�e - Hora marcada: 4 ii H MECANICA AUTORIZADO ,ii
II - ....nv.lle -

__ ji ii - Rua Marechal Deodoro - J A R AG U À DO SUL _ !!
ii ••

i! Posto de Gasolina - Depósito de
.

Lubrttícantes ii
)

. i.:i.: - Lavagem - Lubriflcaçâo v Carga de Acumu- ii

I r··
..
·
..
·
..
·
..

·.·":'··········
..· ..· ..··-::-· ..· ..· ..· ..

:1
jj Est�a:;:�:aee�:ni:ê:::a�: Pe:u:ondjçÕeS H

I IIGe lo"! II �:fo���et:: s��al�:::;m't::IÇ�ud�a�?����Ob:� II
I {: •

: ii como retifica,ção de motores etc. .. \ ii

I' r =1
�i Todos os serviços são executados com

ii

�Bebidas Boss Ltdaj ti ���e:aiO���i�.o�%�tb��sdf:��i:s��na��I�aa ���= 1:.'1:.'I �� � !! trica e oxigênio. ..

{:�."'-••�••"'-••_••..:;����!.!!.!!..!�-..:!��!.: �............................................................................................................•••••••••ll� -- -------------- � t:Jo ...

CORREIO DO POVO Domingo

ESTATUTOS DA

Sociedade Recreativa uRio' da Luz"
Rio da Luz - Jaraguá do Sul ,- S_ Catarina

Séde e Fins da Sociedade
Art. 1. - A Sociedade tem a sua séde no

lugar denominado Rio da Luz, Município 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
Art. 2. - A Sociedade é dirigida por uma

Diretori-a, composta de :
1 Presidente
1 Vice-Presidente
1 Secretario
1 Tesoureiro

§ 1. - A Diretoria é eleita anualmente, em
Assembleia Geral a realísar.se em l' de Janeiro
por escrutinio e com simples pluralidade de vo

tos" podendo ser reeleita.
""

§ 2. - Compete ao Presidente:
a) Convocar e presidir as reuniões e assem

bleias ordinarias e extra-ordínarías:
b) Por o pague-se nas contas conferidas e

achadas certas por ele Presidente, e autorisar os

pagamentos delas, com a sua assinatura:
c) Desempatar com o seu voto nas votações

em caso de empate:
d) Representar a Sociedade em Juízo e fora

dele.
§ 3. - Compete ao Vice-Presidente.
a) Substituir o Presidente em caso de ímpe

dimento deste.
§ 4. - Compete ao Secretario:
a) Ter a seu cargo toda escrituração da So

ciedade, bem como sua correspondência e o li
vro do protocólo:

b) Convocar, por ordem do Presidente, os

membros da Diretoria para as reuniões e os so-

cios para as Assembleias.
.

§ 5. - Compete ao Tesoureiro:
a) Receber e gua-dar .as joias, mensalidades

e outros dinheiros da Sociedade e ter sob sua
guarda o Livro Caixa e relação dos Socios:

- b) Pagar as contas que trouxerem a autorí
sação do Presidente:

c) Fornecer minunciosa declaração ao Pre
sidente, caso este assim desejar:

.

d) Apresentar anualmente
:

um" balancete de
movimento de Caixa.

Dos Sócios
Art. 3. - A Sociedade compõe-se de ho

mens e moços que tenham alcançado a .dade de
18 anos e que gosam de bôa fama.

§ 1. - A Sociedade terá como sócios duas

categorias sendo: .

\
ta. Socios Ativa - com dírefto a voto - e

serem eleitos para cargos da Diretoria.
-28.. 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

socios, pagarão a [oía e mensalídade capitulada
pela Assembleia Geral, haven.do dl�erença entr.e
a [oía e mensalidade dos SOCIOS atívos e passt-
vos.

. .

§ 4. - Constitui direito de cada SOCIO atívo

quite com a Sociedade.
a) Tomar parte nas Assembleias �, suas re-

soluções: .

b) Poder votar e ser elegível:
_ . .

§ 5. - Os socios não resp�nderao . subs�dla
riamente pelos atos e pela gestao da Díretoría,

§ 6. - Ao socio assiste o direito �e apre
sentar á Diretoria, por escrito, suas queixas so

bre as quais decidirà a reunião dos SOCIOS, con-

vocada para este fim.
.

§ 7. - A pessoa admitida como SOCIO tem o Idever de observar as disposições do presente
estatuto, bem como as decisões da Diretoria e

comissão de festas.
§ 8. - qs associ�<!..os perdem os seus direi-

tos como SOCIO por: '

a) Sua retirada.
b) Sua exclusão.
§ 9. - Os socios fundàdores não pagarão

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 �erá lugar: .

1 - Caso o socío, nos días Iestívos da SOCIe-

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
Àrt. 8 - OIS festejos da Sociedade serão diri

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

sembleia geral ordinaria.
§ 1. - No impedimento do respectivo mem

bro deve nomear-se um socio 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

Presidente: Carlos Eichstaedt
Vice-presidente: Alfredo Büttgen
1. Secretário: Leopoldo Barg
1. Tesoureiro: Hugo Bruch

Reconheço verdadeiras Iírmas 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
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Dr. Alvaro Batalha - MÉDI{)O
OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPIOAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOS x-
Diretor Médico do �ospitl "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
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Escritorio de Contabilidade
-

DE IRINEU PETERS

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

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

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

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

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

Seguros Pessoais etc.
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Aniversariou-se sexra

feira ultime, o sr, Dr. Al
varo Batalha, nosso pre
sado amigo e uma das
rnals expresstvas perso
nalldades do nosso meio
cientifico, social e politi
co, onde tem desenvolvi
do as mais intensas ati
vidades.
No momento o ilustre

clinico, ache-se na Capi-
tal da Republica, pare on- Dia 15, após a chegada
de foi afim de fazer um do trem das 19 horas, o
aperfeiçoamento da função caminhão que trans-
que exerce. t 1 d
As inumeras hornene- por ava as ma as o cor-

reio, ao fazer a curva

gern por ele recebidas, das ruas Getúlio Vargas
"Correio do Povo" lunra

e José Bonifácio viu-se
as suas. desejando-lhe as .

melhores felicidades. obrigado a parar, devido
o grave desastre que
sucedeu-se com um dos
funcionários daquela re

partição. Roberto Horst,
que se encontrava em ci
ma daquele veiculo, foi
estupidamente derru

bado, quando tentava le

vantar-se, perdendo o e

quilibrio para cair no so

lo. Depois dos primeiros
socorros feitos por pes
soas, que aquele local
corriam. foi transportado
para o hospital, vindo a

falecer na manhã do dia
18. Roberto Horst, que
contava com. a idad� de
38 anos, deIXOU viuva

dna. Elvira Marquardt /
Horst e mais os seguin
tes filhos, Adernar, Iri
neu, Margit e Elfi. Seu se

pultamento deu-se no dia

seguinte. sendo grande 9
número de pessoas que
acompanhou o féretro
até a sua ultima morada.

A fa.mília enlutada
«Correio 'do Povo» apre
senta os mais sentidos

- Dia 15 enlverseríou-se
o sr. Tercislo Motta, con
ferente ferroviario, junto a

Rede Viação Paraná San
ta Catarina, ao qual
"Correio do Povo" dese
ja felicidades.
- Fez anos dia 17 li

Sra. Tecla Trentini, es·

oose do ônr. Geronymo
Trentini, residente a Es
tarda ltapocú-Hanse.

- Dia 18 festejou seu

aniversário naralíclo o sr.

Bernardo Grubba, chefe
da importante e antiga
firma desta praça: Ber
nardo Grubba R. A.
-Fazem anos hole, a

srra. Gisela Ersching. O
sr. Pedro José Bosco, di
retor . do Grupo Escolar
Abdon Batista. Na mes

ma data o sr. Arnoldo

ôchmídr, grande industrial
nesta cidade e estabeleci
do com cortume a Estra
da Jarõguá. Ainda o me

nino Norival, filhinho do
sr. Herminio Moser.
Amanhã a sra. Irmgar pesames.

de da. Costa, �sposa do
I

��m!��;t�a:m�. C?r�t�� tr:::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::11
cisco' do Sul. Maria Ma- ii Correl1o do Povo ii

dalena Schmidt, esposa il II
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derlich. O sr. Otfred Vo-I ii Telefone N' 39 • C. Postal, 19 i:i.I.=gel, residente em Itapocu- ii JARAGUA DO SUL'>
sinho. O menino' Joel!! Santa Catarina ;:.:.:!:Paulo Pereira, filhinho do H
sr. Roberto Paulo Pereira, II ASSINATURA ANUAL l!
contador do BancQ Inco ii Cr$ 35,00 ii
nesta cidade. ii H\-Dia 23 aniversaria-se ii ii
o jovem Norberto Hafer- ii P:Uii�:N;edrl !!
mann. !! ii
-Dia 24 a menina Ma· ��:::!!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!i
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delena St�zalkowski, filha
do sr.· Silvestre ôtrzal
kowski. Na mesma data
a sra. Elisabeth Greessin

ger, esposa do sr. Lou

renço Greessinger, desta
cado comerciante nesta

cidade.
- Ainda dia 24 festejará
seu natalicio o snr. Ri
cardo Grimm, alto funcio
narío da Industrla de Cal

çados Gosch Irmãos S.A.
. -Dia 25 o menino An
tonio Carlos Vieira. No
mesmo dia o sr. Artur
Gumz.
-Dia 26 a sra, Hedwir

ges Wagner, esposa do
sr. Orro Wagner industrial
Ainda o sr. Ernesto Les

srnann, destacado índus
trial nesta cidade.
-Qia 27 .o menino

Claus Bernardo ßuhr, fi

lho do sr. Affonso Buhr.
O sr. Paulo Horst. A sra.

Maria Ferreira da Silva.
Ainda o j ovem Alberto

ôbardílaní, residente em

Vila Nova.

SANTA CATARINA

A Visita
a

grave estado foi levado
ao Hospital S. José, on

de lhe foi amputada a

perna direita. A corrida
foi suspensa quando a

classificação era a se

guinte. 1. Francisco Lan
di. 2. Francisco Marques.
3. Gino Bianco. 4. Ama
ral Junior.

C.A SAM E H TOS

Ontem na sala das au

diencias realisarem-se os

seguintes casamentos.

Alitor Eggert com a se

nhoríta Helga Mass e

Albrecth Flohr com a se

nhorita viga Luíza Tom

sen.

Governamental
Jaraguá

Ilotos e Ilotícícs

I

Coalinuaçäo da 18. página - Inaugurção da Es7- Noticias de Rio de l resultam devido' a ím-

cole Rural Max Schubert Janeiro informam que I prudencia dos conduto

em Três Rios do Norte: não é tão pequeno o res e o exesso de ve

Falou o Sr. Deputado derrame de dólares fal-Ilocidade. O major Aste

Protógenes Vieira. sos no país, datando dos roide Arantes jà tem se

- Inauguração da 1 a. ultimos meses do ano empenhado junto ás altas

Ponte de Cimento Arma- passado. Numerosos bra- autoridades de Floriano

do Municipio sôbre o Ri-. sileiros que estão regres- polís.no sentido de se or

beirão Cavalo, em Nerêu sando da Europa, e que ganízar na Inspetoria de

Ramos. adquiriram dolares do Veiculos naquela cidade

- Inauguração do hos- cambio negro no Rio, um corpo de fiscais. O

pital Jesus de Nazaré, em tiveram graúde decep- assunto mereceu a con

Corupá. Falou o Sr. De- ção ao chegarem em síderação daquelas auto

purado Raul Seheeier. Paris. A dias, voltou do ridades alegou aquele
- ltlmoço em Corupá, velho. mundo, onde estí- major, que em Joinvile

oferecido pela população vera durante quatro me- é Delegado' Regional de

do Distrito ao Exmo, Sr. ses, como enviado do Policia, dizendo ainda

Governador do Estado. Correio do Povo, de Por- que dentro de breve pe
Falou o Sr. Artur Müller. to Alegre, o jornalista" riodo as ruas de Joinvi-
- Inauguração do Gru- Flavio Alcarraz Gomes, Ie possam' dispor de

po Escolar "Euclides da que, como outros adquí- guardas de transito, e

Cunha", em Nerêu Ramos. rira, ao embarcar para pelo menos nas ruas

Falou, com excepcional a França, apreciavel mais movimentadas.

brilhantismo, o Sr. Depu- quantida�e de dolar.es -x-

rado Artur Müller. do cambío negro do RIO. Em Minas foi realiza-
Senslblltzou-nos tem- Em Paris, porem, o di- do o primeiro "Grande

bérn, a fidalga dcolhida nheiro foi recusado, pois Premio Automobilistico

que recebemos das Exmas era falso. Procurou as da Cidade de Belo Ho.

O SR. BRAZ ALVES eutorldades e do laborío- autoridades e estas COD- rizonte", que caracteri

- Sr. Presidente peço éI so povo de Ieragué do fi�maram adiantando sou-se por gravísslmos
palavra. Sul, a quem, na pessoa aliás que de modo geral acidentes, e que culmí-

O SR. PRESIDENTE - do seu digno representen- os dolares chegados do naram a morte do volan

Tem li palavra o nobre te nesta Casa, Sr. Artur Brasil tinham a. mesma te Otacilio Rocha. A

Deputado. Müller reiteramos os rtPs- procedencia; eram Ial- prova foi suspensa na

O SR. BRAZ ALVES· sos �elhores agradeci- sos. Flavio acaba de Ia- nona volta, por determi
- Sr. Presidente e nobres mentes. (Muito bem). zer uma comunicação nação do chefe de poli
Srs. Deputados, havendo Cabe-nos transmitir aos as autoridades brasíleí- cia, por falta de garan
sido deslgnedos os ôrs, meus dignos colegas uma ras a esse respeito, sen- tias e em vista da mor

Deputados Artur Müller, I
das justas relvlndicaçoes do critica a sua situação te do aludido volante.

Protogenes Vieira e o daquele bom povo, qual que aliás é tambem cu- Numa das voltas do cír

humilde representante que seía a construção da es- riosa, pois além de jor- cuito, Otacilio Rocha,
ora ocupa a tribuna, para, rrada Corupà - São nalista é. oficial do" ga- querendo passar a fren

em comissão, representa- Bento do Sul. Tratando- binete do chefe de poli- te de Rafael Gargulío,
rem a Assembléia Legts- se de assunto de vital cia do Rio Grande do desgovernou se, tendo o

lativa nas solenes ínau- tmporrencíe pera aquela Sul. carro se chocado contra

gurações de várias obras zona, por certo que aque- -x- um poste evarios popu-
no Municipio de Ieragué Ie pedido merecerá, opor. Nestes ultímos meses, lares, tendo o infeliz
do Sul, inaugurações es- tunamente, os estudos varios foram os desas- concurrente fraturado o

sas presididas pelo Exmo. desta Assembleia. (Muito tres verificados em Joín- craneo. Ante desse de-

Sr. Chefe do Poder Exe- bem). vile, e que em geral sastre houve outro, ten-

cútlvo, cumpre-nos pres-' .
. causaram alarme entre do como protagonista o

rar contas, á augusta Ca- FInalmente, Sr. Presi-
a população. A maior volante portugues Anto-

sa, da tlelegação recebida. dente, congratulando-nos parte desses desastres nio Fernandes, e que em

Deram-nos, também, o
com o povo, reraguaense

prazer de sua companhia ,!ue nos cumulou de gen

os nobres colegas Sr. tllezas, p�los melhorarnen
Fernando Ferreira de Me- tos r�cebldos, �a�os co

lo Raul Schaefer e Wi- mo finda a nussao que

g�l}d Persuhu. nos foi confiada. (Palmas).
E-nos grato informar

que, com exceção de uma

ponte, as demais obras Deo fiulollierme Urh!lßinauguradas,' conforme I U ° II Uu

programa que passarei a

ler, são de caráter essen

ciamente sócial.
Além de outros orado

res que se fizeram ouvir,
usaram da palavra, em

nome da Assembléia Le
gislativa, os Srs. Depu
tad03 que irei

I �itando.
EIS O PROGRAMA:

Ihor das impressões, ten
do servido de locutora, no
alto falante, a menina Te
resinha Bertoli, que rece

beu os maiores aplausos
pelo brilhante desempen
ho. Foi plantada uma ar

vore no pateo do edifício

e, depois de uma sauda

ção feira por uma aluna
ao sr. José Boabaid, pelo
seu anlversarto, falou o

sr. governador, explanan
do sua adminlstração no

Estado, recebendo ao ter.
minar longa salva de pal
mas.

Voltando a Ieraguä a

comitiva seguiu até Gueré
Mirim, onde foi recepcio
nada pela população.
Dando comunicação dos

festelos na Assembléia, o

sr..deputado Braz Alves
pronunciou o discurso

se�uinte:

s�ßÁ� '!IRCfAt
. ".

ESPECIALIDADE.

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

Locais
AHIYERSARIOS

�ro ßluoro 80tHI�ß

pois conserva e desinfeta a sua roupa.

....:... Inauguração e visita
á Escola Estadual da Es·
tr'ada Jaraguá. Falou Sr.
Deputado Raul Schaefer.

- Inauguração da Es·
cola Rural Venancio da
Silva Porto em Alto Ja
raguá. Falou o modesto
orador que ora ocupa a

atenção da Casa.

.flmóo/u de DlIo/idade.7 �
FERMENTO .� ���
BAUNilHA ? -1:J

PÓS PARAPUDINS � �
Dia 17 ultimo transco

reu o aniversario natali
cio do sr. Guilherme

Urban, deputado' pelo
PSD a Assembleia Le

gislativa do Estado. Gran
de Industrial na cidade
de Joinville, o aniversa
riante é uma das figu
'ras ,repr�sentativas de
sua classe, com cujo
apoio contou no pleito em

que,.. conquistou o honro
so mandato popular, que
vem desempenhando com
grande brilho.
Embora tardiamente,

"Correio do Povo" alme

ja-lhe as mais sinceras

homenagens que bem
Imerece.

��.
I t-

#

�.
'f

criadorl?/ deve·Je
. �"

a repllraçob do. marco fif� \.

que ti a goranlio doI I�;;

"ßdti/lJ/ MEDEIROS

./lIntegridade
mordI doi Jeul

EXRjam O §at�ãO (Marca Registrada)
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