
Na noite de 13 p. p.,
cerca das 20,30 horas,
toda a população da ci
dade foi alarmada com a

noticia de qüe irrompe
ra violento incendio nas

imediações da Rua Ben

jamin Constant. De fato

ANO XXX - JARAGUA DO SUL Domingo, 28. Agosto de 1949 Sta. Catarina N. 1.556 pouco depois, via se no

����::�������������--��---�����----�--�� �--__-.,__--__
-

----------------- ceu o clarão das cha-
mas devastadoras, íazen-

30 ANO5 do com que graúde mas

sa popular se dirigisse
A 30 anos atraz o para o local do sinistro,

"Correio do Povo" pu- afim de dar combate ás

blicava as noticias se- chamas, o que foi con

guíntes: seguido com raro exito

=-Fundava-se a Socie- graças aos ingentes es

dade Hospital de Jara- forços e espirito orga

guá, hoje Hospital São nisado, isolando as par

José. tes não atingidas e re-

movendo o contendo do
-Era inaugurada á

deposito de aguardente,primeira linha de dili-
sem o que teria o sínís

gencia entre Jaraguá e
tro tomado proporçõesBlumenau, em carros de
catastroficas. Assim mes

mola e de propriedade
mo, grande partida de

do sr. German Radke.
Fazia 8 viagens mensais. mercadorias, as quais já
-O "Correio do Povo" se encontravam prontas

encabeçava e enviava a para o embarque, foram

Assembleia Legislativa apanhadas pelo fogo e

um abaixo assinado pe.
bem �ssIm, o estoque de

díndo a criação do mu- m_aterlas de embalagem
. . .

á nao poude .tsmbem ser
meipio de Jaragu.. Ivo O incendio se-
-Era solenemente lDS-

sa. .'

talado o distrito de Ba- gundo .c?nsegulI�os apu-

I hol G á
. rar, origmou-se na estu-

n!ina , oje uar -mi-
fa da fabrica sendo que

nm .'

_:_Alcançavam grande o es!abeleClmento é de

E
. - propriedade do sr, Wal-

destaque
.

na XP?SIçaO ter Becker, industrial emde Cereais, no RIO de
Curitiba e atualmente

Janeiro, as amostras d.e arrendado á firma RIS
fumo �o lavrador He�p- TOW & JANSEN LTDA.
que Ptazera e os queijos .

á' d
'

da fabrica de Guilherme que se dedica m us-

Weege que segundo os tría de doce, aguarden

jornais' da 'epoca "era te e conse!vas em ge

a tortura cubíçosa dos ral. � fabrICa em. apre-

lsít t ,. ço nao estava segurada,
VISI an es .

sendo os prejuizos tanto

para o sr. Wa.lter Bec-

Foi decretada a ker, que mantinha ai��a
um estoque de materíaís

Reculamenlação. para :"embalag�m, co�o
para a atual fIrma RIS
tow & Jansen Ltda. ,

montando em aproxima
damente Cr$. 80.000,00.
O prejuizo do predio,

que pelas chamas foi
\Im tanto devorado foi
de Cr$. 36.000,00.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
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Na Assembléia Legislativa - Campanha contra

l: Lu!z .Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. Mare- i O J'ogo - O aumento do funcionalismo - O
: chal brasileiro. (1803·1880). Tenente em 1821, tomou parte ] .,

..

�•
na ofensiva contra as forças portuguesas revoltadas, quando: diretorio da UDN em Guaramirim
da Independencia. Em 1825 lutou contra a rebelião do Uru·:
guai, chefiada por Lavalleja, sendo. promovido a major em: Os Deputados Aroldo tacões pela data.
182�. Venceu os revoltosos da. abrilada em 1832 e, em 1�39,:� Carneiro- de Carvalho O "Correio do Povo"
chefiou, como coronel, a ofensiva contra a revolta dos Balaios,:. .

'
•

Lutou ainda contra insurreições em São Paulo e Minas Ge.: Ramiro Emereneíano, tambem enVIa o seu

t=
rais e, foi �residente do Rio Grande do Sul, na época da:�

Waldemar Rupp, Konder abraço.
: Revolução farroupilha. Na guerra contra Rosas. foi coman-: e Reis e Artur Müller -x-

: dante em chefe das tr?pas. Em 1855
.

assumiu a pasta da: apresentaram a Assem- O sr. deputado Oswal-

t:
Guerra e, em 1862 fOI nomeado presidente do Conselho e

�.
. . • . .

: Ministro da Guerra. No 'ano seguinte foi senador. Na guerra: bleía um projeto de leí do Cabral ínícíou uma

: do Paraguai, venceu o inimigo e o destroçou e.m AV3li, en·: mandando que dentro de serie de criticas ao pro-

�: trando em Assunção em 1869. Em 18�5 ass�mlu mais uma:� 30 dias o governo deve- [eto de aumento do íun

t: vez, a pasta da Guerra. (Pequeno BIografIa) :1 rä mandar fazer os es- cionalismo, mostrando as

l; .

Dia 25 de. Agosto o Exército Nacional, fes-

ii tudos para construção injustiças feitas aos pe
t: telou a sua maior data. 25 de Agosto ?_e 1803-: das seguintes rodovias: quenos servidores do Es

b 25 de Agosto de 1949. Um traço de umao entre: a) uma que partindo tado, que tiveram seus

H. estas dues datas. significante�, nos faz iembrar B de Volta Grande, pelo proventos aumentados em

p o Duque ae Caxias. Neste día um pranto de:J Vale do Rio do Peixe irisorias quantias. Assim
� saudades nos vem à memoria e, recordamos-nos,

�I
sirva as cidades de Pi: ös inativos que ganham

I:
do maior filho míliter do Brasil. Marechal e 1 ratuba, Capínzal.: Joaça- e-s. 240,00 mensais, tí

: Duque, Luiz Alves de Lima e Silva. : ba Tangará Videira Ca- veram um aumento de

1 A 25 de Agosto de 1803, nascia a maior 1 çador, E:' d�sta a Porto Cr$. 60,00. Enquanto isso

� flgura militar d� nossa história
.. Caxias, o. ven-] União e, sucessivamente alguns protegidos, entre

f:
cedor de Itororo, Lornas Valentlnes e Aveí, co-: a Canoinhas, Mafra, São os quais um medico, pa

: mo de outras graudes batalhas. ·25 de Agosto! � Bento do Sul e Jaraguá rente chegado do dírí-
: dla do nascimento do forte dos forres e, que e: do Sul, vila Corupá. gente do PSD saJtou 6

f� o simbolo da disciplina e da bondade. 1 b) Ut;n!i que partindo letras na promoção.
.

f: Salve D"que glorioso e sagrado de Curítíbanos, conduza I Inumeras emen�as am-

t·
. Ó Caxias. Invicto e. gentil diretamente ao Porto de da sofrerá o projéto que: Sal.ve flor de estad1sta e soldado •

: Salve herói miUtar do BrasU ItajaL dentro em breve val en-

�� Nas maís diversas aplicações de sua

inteli_j
O projéto foi ampla- trar em pauta.

: gencía, soube ele permanecer sempre o mesmo. mente justificado em brí- -x-

: Tanto amigos como inimigos. Por Caxias todos lhantes dis

..

cursos pelos Ao Tribunal Eleitoral

H eram tratados da mesma maneira. Pelo Duq.ue deputados Arolde Gar- foi requerido o registo
f: coberto de glorias, que por mals alto que sub IS- neiro de Carneiro de do dlretorío da UoN no mu-

� se, em cada

deg'r.it�
da �ua esplendid� vida':l Carvalho e Ramiro Eme- níeípío �e Mas�arandu-

: nunca foi visto vacilar. "Minha espada neo tem: rencíano. ba, que fICOU aSSIm cons-

E Partido", Marchem de ombro a ombro", "Slgam-] -x-' tituido: Presidente: Pau-

i me, os que forem brasileiros": E.is tres freses

11
O deputado sr. Paulo 10 Wagner; víee-presí-

: pronunciadas pelo Duque de Caxias. : Fontes iniciou na As- dente, Arnoldo yan Den
: "Fígura.modeler conhecida entre os quatro pon;: sembléía violenta cam- Bylard; Secretario: -Curt Continuação da ultima pago

� tos cardtals do Brasil. Desde simples soldado, ate � panha contra o jogo que Flemin�; Tes?ureiro, To- corresponderã ao numero

: general, foi sempre omesmo. Na gue.rra ou ne p�z,:
.

campeia livremente na maz RtumundI;. Membros: de dias em que houver

�: sempre honesto e glorioso, e sejamos

assIm!:
Capital e alguns munici- Afonso - Eugemo WeIter, trabalho; § 20. _ Não pre-

f: quando a Pátria paira sobre nós, exigindo o es·: pios do Estado. Oscar Setter, Afonso judicarão a frequencia e-

ti forço supremo. Na paz, como estadista, o seu 1 - x- Wagner, João Moska, xigida as ausencias decor-

f: exemplo, ainda é de ser seguido. : "A Gazeta", festejou o Estanislau Wisch, �dolfo rentes de férias; § 30. _

f: Soube administrar, combater, governar, tu-: seu 15°. ano de funda- Stein, Carlos KlItzke, Não serão acumuladas a

!�
do em maxima escalá, ficando sempr� si�ples e �J ção. Motivo de justo re- Santi Laurentini, Alfredo remuneração do repouso

: modesto. Distinguiu-o invariavelmente a austera:J

g.OSijO
para a imprensa Wulf, Julio Schult e Er- semanal e a do feriado a remuneração correspon.

: simpUddade de um Cincínato, mas a quem nun-

�l
catarinense, que tem na- vi�o Kickhoefel. civil ou religioso, que re- derá a dois terços da fi-

� ca o Estado permitiu voltar do triun!� para
_ a: quele diario um dos seus' -x- . cairem no mesmo dia; xada no artigo 10: § 1 O. _

� charrúa, pois, não tem sido dadas fenas.a t�o � mais legitimos reprdsen- De sua viagem ao Rio § 40. _ Para os efeitos do A doença será comprova-

I:
constante lidar. Por mais que barufaste a mveja,: tantes. \ regresou o sr. dr. Afon-

pagamento da remunera- da mediante atestado pas-

i. a historia não aceilará que o nome de outro lal_ i Seu direto.r,. jornalista so Wanderley Junior, ção, entende-se como se- sado por medico da em-

i gum dos ;]OSSOS cidad�os se superponha ao des,

:�. Jairo Calado" tem re��- advogado e destacado
mana o periodo de segun. presa ou por ela designa.

: te e ao nosso compatrIOta passlIra tambem o. bido cenilNlas de fehCl· politico udenista. da-feira é! domingo, ante- do e pago: § 20. ' Não
i c�gnome de "Duque d� Ferro, com. que outr�: rior á semana em que dispondo a empresa de
: general foi saudado.· Ja lhes conheceiS as quah- recair o dia de repouso medico, o atestado pode-
: dades morais e fisicas. Duma sobriedade exem-

Lesou os Colonos definido no artigo 10. rá ser pas3ado por medi-
� piar, suporta as maiores fadigas, sem. demons- Art. 12°. __ Constituem co da instituição de pre-
: trar cansaço. Nunca foi v:sto desmentir se-lhe o motivos justificados: a) - videncia a que esteja fi-
1 vigor do animo ou a placides de espirito, n�r:n Em mais de Trinta Mil os previstos no artigo 473 liado o empregado, por
: nos mais críticos momentos, que a responsabJlI- J I e seu paragrafo, de Con- medico do Serviço 'Social
: dade de um comando em chefe devia converter

J C R UZE I ROS! solidação das Leis do da Industria ou do Servi-
: em séculos de anciedade. Sempre achou

tempo:1 Trabalho: b) - a ausencia ço Social do Comercio,
� para Deus, para a Pàtria, para os amigos � pa· i Alem de vender, como seus, 43 porcos, tomou do empregado, justificada, por medico de repartição
� ra a humanidade. Essa estrela q�e lhe atrlbu�m � ainda tlinheiro emprestado -- Vitimas do lara- a criterio dll administra- federal, estadual ou muni-

.

: acredita nela, .n�o co�o o.s fat�hstas, m�as �Im �J . pio agricultores de Pira.beiraba e de ção do estabelecimento, cipal, incumbida de as-

: como predomlnJo da mtehgencla sobre a:; aç�es, :J. I mediante documento por sunto de higiene ou saude,
: caso esse em que a sorte, não' está nas

maos:�
Campo A egre esta fornecido; c) _ a pa- ou, inexistindo na locali-

1 dos fados, senão nas nossas. Si o acaso ventu- �
'. O sr ma'or Asteroide tuar o pagamento, po- ralisação do

.

serviço nos dade medicos nas condi.
: roso entra por um décimo nos grandes result,a : A' t' DJelegado' Re- rem os dias se passaram dias em que, por conve- ções acima especificadas,.'

b
. . d'

. _

d 'd ao

cal'l
ran es, d d: dos o tlaos, nov� . �clmos .sao. e�1 os

. _ -: gional de Policia, esteve e até hoje o espertalhão niencia o emprega or, por medico do cindicato

1 culo, à inteligencla, a pers�lcacla! a prontldao._ i �o distrito de

Pira.be.
ira- não voltou a Pirabeira- não tenha havido traba- a que pertença o empre

: Sim, hC:)JJ�ens desse� �ao deViam morrer. Sa�: ba, presidindo um inqué- ba. Os colonos, em face lho; d) - a falta ao serviço, gado ou por profissional
: esteio da Pätrla, sua gl.ona, ,sua esperança. SI: rito instaurado para apu- disso declamaram á tir- com fundamento na . Lei da escolha deste: § 30. _

: um Caxias, durante· �elo seculo, te!ll pre.�tado· rar um crime de este- ma Jensen, a qual, para de Acidentes no Trabalho; As entradas no serviço,
1 toda a céllsta_ Qe serviços a e�te quendo paiS, na

lionato que teve por decepção dos mesmos, e) - a ausencia do empre· verificadas com atrazo, em
: sua separaçao, no seu organ�sar-se, na sua pa· teatro aquela localidade. informou-lhes que José gado, até três dias con- decorrencia de acidentes
: cifiéação, na sua segurança Int�rna e externa,

O individuo José Feli- Felicio não e seu com- secutivos, em virtude de de r transportes, quando
� quem sab� si d_e ora avante, !ßal� �o que nunca

cio, tambem conhecido prador nem fôra autori- seu casamento; f)- a doen- devidamente comprovadas
: essa coadjuvaçao possan!e nao \ Ira a, �er-nos por José Dico dizendo-I sado a fazer em seu no- ça do empregado, devida- mediante atestado da em- .

1 necessária e urgente? Nao se tem a PatrI� cos-
se comprador' da Com- me qualquer transação. mente comprovada, até presa concessionaria, não

: tumado, em todos os seus tr�nses angustIosos,! panhia Jensen, Agricul- Diante dessa situação os quinze dias, caso em que acarretarão, para o traba-
a apontar para. este .homem, Invocando-o com o 1 tura, Indústria e Comér- colonos r e s o I ver am Ihador, à aplicação do
brado, «Tu es Ille vlr_?» .. : cio, conseguiu, ludibrian. apresentar queixa á De- disposto no art. 11.

Em 18�0, o destInO anuncIou o firn do Du-
� 'do a boa fé de varios legacia Regional de P?- aplicando o mesmo tru- Allt. 13 _ Para os dei-

que de CaxIas.. . . : colonos, adquirir d.,ps liciá que, conforme Já que,"'o audacioso indivi- tos da legislação do tra-
Era numa nOIte que célia. J;:sta no!te. fecha-: mesmos 43 porcolIJ, pe- dissemos, tomou as pro- duo conseguiu tomar balho e das conJribuições

va as pálpebras, quando as estrelas cJnt!lavaf!l,: sando cerca de 3.700 videncias cabiveis, ins- emprestado dos colonos e beneficios da previden.
parecendo estarem �horando, e desaparecIa. L��z: quilos liquidos :no valor taura.ndo inquérito. Jose Carlos Lan e Max Be�- cia social, passará a ser

: Alves de Lima e SIlva, o �arechal, o querIdo e
de mais Oll m�nos Cr' .. Felicio, segundo já foi ker, em Fragosos, Mum- calculado na bllse d� trintll

• inesquecivel Duque de CaxIas. /

29.600,00. Os suinds fo- esclarecido, vendeu os cipio de Campo Alegre, dias ou 240 horas o mês

,��e�:�md� �r;'�:'Wt:rencerra ram comprados em no- porcos á Cia. Jensen, as importancias de Cr$. que, anteriormente, o era

Uma espada tão b\'aya na guerra me da referida Compa- como se fo�sem seu.s, ".000,00 e Cr$.6.500,00, na base de 25 dias ou

•
Quão fecunda na paz a brilhar. J' 'h' J A F l'c'o na recebendo a ImportanCla respectivamente, que co- .00 horas.

• Com as forças tlue temos, bem alto brademos, Salve Caxias n la e os I;; eIl - M

: Jdraguá do Sul, 25 de Agosto de 1949 turalmente prometeu vol- respectiva.. mo já se sabe, não de-

:��"_"''''''''_''�'''''''�'''''''''_'''''_''''.'''''::'!'_'''''_.'l..._........�.............. tar em breve para ,efe- Além desse !! r im e, volveu ate agora. (Clnlinal no 'FoxilO �lIeF')
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� l·p·r·og-�a·,m-a-co·m-e·m·o·r·a·ti·v·O·_õ·ol-D·i·a·à·a-R!lIa··trlfJ�·all,·o·rg-a·n·iz·a·d·�-�·e!·a-p·r·e·.fe·I··tu·r·a
(® � MUniCIpal, em colaboraçao com, os segu/�t�s edu,çan��rlo� e �nt/�a�e�:
f@ @) Grupos Escolares «fJbdon BatIsta», eDlvina Proviôêncla» e Gmaslo

.

� Produto da OlA. INDUSTRIAL MO. I .São Luiz. Socieàaàes.«Baepenàí» «fleoroí. e «Iiuaronl»

I VEIS CIMO, a mais conhecida em � I Concentração em frente à 'Prefeitura Municipal, às 8 horas.

(®
todo o Brasil, Para mais informações, @} II _ Hasteamento da Bandeira.

(@ �, venda, com o seu representante nesta � a) _ Saudação por um escolar do Grupo «Abon Batista»

� cidade, a fabrica de Moveis de ADOLF �@J b) - Recitativo por um escolar do Grupp «Divina Providência»,

-(@ c) - Recitativo por um escolar do Ginásio «São Luiz»,

.�
HERMANN SCHULTZE, sita a Rua

'

�•••
III Discurso alusivo a data pelo Exmo. Sr. r», Marcondes de Mat

(@ Barão do.Rio Branco N. 964. tos - M. M. Juiz de Direito da Comarca .

..-, IV Desfile dos escolares, assistido pelas autoridades, do palanque

11@,i.®)®i®®i®@l.®@M®�®i.®®i.®®i®J.�@J,@®i.®m oficial, armado defronte ao Ginásio «São Luiz».

V Corrida de Biciclétas. \
'

VI - Continuação dos festejos no páteo do Ginásio «São Luiz».

•

SANTA

Dr. A Inínio Tavares

Clinico de OI�os, Ouvidos, nnriz, inrunnlu
Professor Catedratico de Biologia do Instiuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe aios serviçosLcllnicos e clrurglcós dà especlalldode no

Hospltol 'j'e Corldode de Florlonópolls,
Assistente do professor Dovld Sonson, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, do Assistencla Público do Rio de Jonelro

I
formado pela faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

dei

COIIRI CISPA.
QUEDI DOS CI

BWJS ( DfMAIS

AtECCOES DO

COGitO CABElUDO.

I

Setembr'o

Observação: Para maiores esclarecimentos podem os interes
sados na corrida de Biciclétas, dirigirem-se à

Secretária da Prefeitura ou à Rádio Jaraguá, onde
se acham abertas 'as inscrições.

'

Jaraguá do Sul, 23 de Agosto de 1.949.

·r,o·i!J I('ô'e APllAR
POR EXCELfNCIA

-
'

A COMISSAO ORGANIZADORA'
-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

FINALMENTE, hoje será realísado o grande festival, patrocinado pelo C. A. Baependí. Nada menos de 10 clubes estarão

em luta para oferecerem os mais dignos espetaculos aos nossos desportistas. Com chuva ou sem chuva, o festival será realisado

I O [orr�io do PODO DOI [lPOrl�ll
LDireção: de [GON EHMK�

o que será o festival de hoje

o Independiente sofreu a
- ..

primeira

A partir das 8,30 pode-I oferecer seria resistencia I que esta partida será rea

remos estar
.

assistindo ao clube periquito. Iisada entre os vencedo

bons jogos de futebol. As 13 horas jogarão res do segundo e terceiro

O primeiro jogo será Casados do Baependí e jogo resperlvarnente. Pode

entre juvenis, ou seja en- Casados do Acaraf,Partida ser que esre prelio seja

tre Caçula e Marabé e' esta em carater revanche, entre D. Pedro e Seleto,

que disputarão uma linda I quando os velhinhos dls- ou então Baependí e ôe-

derrota' taça. As 9,40 estarão -se purarão um barril de lero. Ainda há outro jogo

degladiando maís uma chopp. que poderá ser levado a

vez, os velhos rivais do As 15,30 estarão frente efeito e esre será entre

mumcrpio, Baependí e a frente, asplrentes do Acerat e D. Pedro. E pa

D. Pedro, jogo entre titu- Baependí e Acareí, díspos- ra finalisar as nossas in

lares. tos a brilharem, uma vez dicações pode ser que

Depois desse prelio te- que ambas as equipes teremos o �Iassico da ci

remos Acerar e Seleto de estão em boa forma rec- dede entre Äcaraí e ßee

Guaramirim, tambem en- nica e fisica.
'

pendí. Vamos aguardar
tre rlrulares. Este cotejo E pere encerrar os fes- pois o desfecho final das

promete ser bastante in- tejos esportivos haverá o 'partidas e .epois podere
reressente. visto que o jogo entre.... Desculpem mos ver quem ficará elas

Acerar está disposto a desportistas, mas-nós não sificado para a final.

podemos saber, lima vez

Os tricolores foram pela primeira vez derrotados, e isso aconteceu hon

rosamente - O Paraná apresentou uma boa equipe - lxO rro primeiro
tempo e 2xl no final··. Os alvi-negros jogaram melhor durante um

tempo, para depois o aspeto da partida mudar completamente - Uma

arbitragem que não convenceu - Empataram Estrela e D. Pedro, nu-

ma partida que não chegou ao seu final - Outras Notas

í

Depois de duas vitorias tricolores. não foi surpre- que não convenceu. O se

espetaculares obtidas pe- se, visto que o Paraná gundo tento do Paraná foi

los rapazes do lndepen .epresentou uma melhor marcado em legitimo
diente, vieram desta vez equipe: em campo, logen- impedimento.

. baquear frente ao Paraná do um futebol mais visto- Alias, em todo decorrer

de Ribeirão Grande do so, quasi em todo decor- da peleja SS. não mar

Norte. Os componentes rer dos noventa minutos. cou um ímpedlmenro si

do -rrlcolor entraram em No lndependtente destaca- quer, cometendo erros a

campo. meio indecisos, ram-se Antonio em pri- todos momentos.

parecendo estarem assom- meiro plano, pois o jovem Na segunda partida da

brados com o bom qua- arqueiro praticou defesas tarde jogaram Estrela e

dro que os alvl - negros verdadeiramente maiuscu- D. Pedro. Estes dois qua

apresentaram. Os onze las. Olimpio e Albano for- dros nos apresentaram Os azurras receberam a

players do clube das rres maram uma boa zaga, uma boa exibição, vendo- visita do ßonsucesso do

cores não se ilcertavam'lsendo
que arnbos mostra- se o esquadrão de Coru- mingo ultimo. Urna boa

principalmente seu ataque rem-sé muito seguros nos pá comandar as ações no partida de futebol assisti

onde os erros eram gran- rechassos. No trio- inter- transcorrer de quasi todos ram os desportlsras de

des, notando-se o fracas- mediario Bauer foi o rne- os minutos que prelleram, nossa cidade, visto que

so-a todo momento, quan- Ihor, quando Alcy jogou uma vez que o jogo não ambas as equipes apre

do por outro lado o Pa- bem apenas ne' primeira chegou ao seu finai devido sentaram um futebol bem

rané, apresentava um lo- fase. No ataque ninguem o quarto goal do Estrela jogado durante os noven-

150 bom, com controles jogou futebol. Todos os que pelos dompedrinos foi ta minutos de luta. Veri

quasi' perfeitos, com isso cinco venguardetros an- indicadu não legitimo, sen- ficou-se muito animo en

descontrolando completa- davan as tontas com a do que todos os jogado- \ tre os componentes de

mente os [ogadores do retaguarda alvi-negra. Na res alegavam, ter sido o ambas as equipes, mfiita

Independlenre. Os dientel- primeira fase, apenas 12 tento, assinalado com a vontade de vencer e gran

ros visitantes não arrema- foram os arremates em mão. O quadro de Coru- de espirito de luta. Depois

tavam em goal, querendo goal, sendo que destes pá vencia pela contagem de um primeiro hall-time

entrar na grande e até na doze, Ati praticou uma de 4 x 1, quando O Es- bem disputado, tivemos o

pequena área, quando os defesa dificil. Ao faltarem trela cresceu o . bastante resultado de
í

xü pare o

tiros finais poderiam ser cinco minutos pera o rér- pare conseguír o empate. quadro local, tento consl

executados á altura da mino do cotejo o ataque Dizemos empate, porque gnado por Eti aos 20 m.

meia lua. Não fosse a boa tricolor apareceu regular- ao nosso ver o goal mar- No período complementar

conduta que apresentou a mente, quando Albano foi

I
cado por Silveira não foi Justino aumentou pare

retaguarda tricolor, talvez para frente pa.a coman- assinalado com a mão. dois, preclsernenre aos 5

a
.

esta hora o Indepen- dar a linha atacante. No Afinal, o quadro de Sarti,

diente estaria amargando Paraná, Ati não teve foi recompenfsado pelo1hes-·O Caso .Jal· r J·a'
uma derrote com um pla- grandes dificuldades em forço que ez, que es

card demasiadamente ele- praticar as pOUCnS defe- deu o empate e que pera

vado. Os aivi-negros jo- sas em que apareceu. o Estrela valeu como uma

garam melhor durante um O goal que deixou pas- vitoria. DepoiS de .diver

tempo, paia depois o as- sar foi illdefensavel. / Pe- sos minutos de jogo pa

peto da partida mudar ruzinho atuou muito bem, ralisado a equipe do D.

inteiramente., Alidio, o oti- ararecfndo sempre com Pedro retirou-se de cam

mo pivot do D. Pedro, destaque. Seu companhei- po, sendo que o prélio

realisava todos os ataqu�s, ro regular. No trio medio, em questão não terminou.

colocando os seus em lu- jà tivemos oportunidade Nesse futebol, acontece

ta. Alidio foi o melhor de frisar que Alidio foi o cada uma ...

jogador em campo, sendo melhor. l\lias nós todos Escreveu R. E. E.

que com aquela calma conhecemos Àlidio e sa

terrivel, defendia o re bemos de quem se trata.

duto final do Paraná, ain· No ataque, sem duvida

da alimentando o ataque alguma, Francinha foi

com maestria, Francinha quem melhor apareceu.

foi' outro ponto alto da Batalhador incansavel e

equipe alvi-negra. Driblç-! sempre jogando com ani

dor e sempre atirando em mo. Osorio seguiu Fran- Vistas da Cidade
goal com precisão. Osó- cinha de perto. Os demais

rio foi oulro elemento atuaram dentro de suas Vende-se na Gráfica

que destacou-=se brilhan- verdadeiras possibilidades. Avenida Ltda.

temente. A primeira fase As equipes jogaram as

terminou com a contagem sim formadas.
'

de 1 x ° para o
. Paraná. Independiente - Antonio

No periodo final mais Olimpio e Albano - Vitor

dois tentos foram assina- Alcy e Bauer, lorge, Be

lados\, sendo um perten- ras, Fredi, Laxixa e Ro-

cente ao Paranà e outro berto. .'

Pélra o' Independiente. As- Paraná - Ati, Perú e

sim o Paraná conseguiu Hilario, 'Silvino, Alidio e

uma brilhante, justa e me- Pedro, Atilio, Francinha,
recida vitoria frente ao Elose, Osorio e Ervino.

Independiente que sofreu A arbitragem esteve a'

sua primeira derrota, der- cargo do sr. Nayn Zattar,
rota essa, que para os que atuou duma maneira

V,enceram OS Alvl-Arrle
Um a zero no primeiro tempo - Eti, Justino, Floriano, Nico, Manke

os marcadores na ordem - Boa arbitragem - Demais detalhes do

cotejo. Baependí - Bonsucesso

m. O clube' [oinvilense Osvaldinho e Baloquinho.
não desanimou e lançou- No Bonsucesao, Tonico,
se alure com animo, com Faisca e J. Ramos.
isso conseguindo seu pri- As equipes atuaram as-

meiro goal aor 22 m. por sim formadas.

intermedio de Floriano, Baependí - O!asio, Lu

que assinalou de cabeça. cindo e Oracllio, Adernar,
Nico empatou logo após, Baloquinho e Nunes, Wal

aproveitando uma saida ter, Eti, Manke, Justino e

em falso do guardião 0- Osveldinho.

lasio do Baependí. Vesta Bonsucesso - Bastos,
vez foi Bastos, arqueiro Rodela e Tónico, Ameri

do ßonsucesso, que falhou co, Faisca e Raulino, 1-
lamentavelmente, dando Ramos, Podo, Nico, Doca

ensejo pare que Manke e Floriano.

marcasse o goal da vito- A erbitregem esteve a

ria, pare os alví anis. Foi cargo do sr, RolandoDorn

um resultado justo que o I busch, que cumpriu boa

Baependí obteve frente ao atuação A renda que pas

Bonsucesso de Ioinvílle. sou pelas bilheterias do

No quadro vencedor C. A, Baependí foi ape

destacaram-se Olesio, Lu- nas regular, 700,00 cruzei

cindo, Nunes, Justino, Eti, ros.

está resolvido

Após o jogo Vasco e

Flamengo, o mundo es

portivo carioca, ficou de
vistas voltadas para então,
o "Caso Jair".

.
Durante os primeiros

minutos do c1assico o

Flamengo vencia por 2xO.
O tecrlÍco Kanela, míJlldou
para que Jair mudasse de

posição, dinda recebendo
outras instruções, as quais
o in-sides nãu cumpriu.
Jair foi vaiado pela assis

tencid rubro-negra, sendo
culpado pela derrota de
seu clube frente ao Vasco,

pela contagem de 5x2. I
melros clubes_ que apare

Dario de Melo Pinto, pre- ceram interessados pelo
sidenre do Flamengo, sus- meia esquerda.
pendeu o meia esquerda O Palmeiras foi o clube
da seleção nacional, ale- ,que maior vantagem ofe

gando ainda que Jair não receu ao Flamengo.
mais vesteria a camisa O clube do Parque An

do Flamengu. Seu passe tartica daria 300.000 mil
seria vendido para qual- cruzeiros e mais Lero em

quer clube e, tambem não troca' pelo Jair. O Flamen

demorou, quando varios 150 "topou a parada", e

candidatos surgiram para cedeu J2ir ao Palmeiras.

a conquista de Jair Rosa O jogador receberá oito

Pinlo. Atletico Mineiro, mil cruzeiros mensais, pe

Corithians, São Paulo e lo periodo de desoito me

Palmeiras, foram os pri-I ses. Assim o caso Jair
ficou resolvido,

Pastas Escolares de to

dos os tipos � ':Ima�

nhos, V. S. enc.ontr€lrá na

CASA REAL

AVISO' DA E'SSEDEA
----_.----------�--

����

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na,

FARMÁCIA NOVA

eßl8·Vlrtus

Antecipação dos dias de treino

A Sociedade Desporti
va Acaraí, vem por meio

desta pàgina, comunicar

que os treinos de futebol,
não mais serão realisados

ás quintas·ieiras e sim ás
----.------

quartas-feiras. Assim ficou Forminhas para Doces
antecipado o dia dos en-

saios do Acaraí.
todos os tipos e tamanhs

Todos os jogadores es-
V. S. encontrará na

tão pois cientes, da nova I Sociedade Gr�rjca Avenida LIda.

I
Sem?ntes nova,s de. todas

medida tomada pela dire- qualIdades esta a sua dis-

toria do clube. O horario posição na Casa Real

para os treinos é ás 16,30.
Àos domingos o treino

terá inicio pelas 9,30 horas. de R0Bi!TO M. HORST

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

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
����

�1"""""""",,"''''''''''''.==''''I_''''''''''''''''''''_·''''''''''''''u.

__�

I Compléto Sorjimen�de Fazendas - Armarinho� - Chapéus Roupas Feitas, etc... I

A'SATOB IA : I
A QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

C· � � A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

II "'" _.,
A UNICA QUE NAO TEME CONOURRENCIA ...

-'---------------------

������-A�M-·m-�-A-D-�-PD�-;-B-M-m-s������ �1•••lla�I.I.IIEIIWI.IGII.el
eAlllIlRASII 118AIII JiW�,"�,"

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 S� N T A

,

L J A R A G U Á· D O

. ..

SUL
C A T A R I .N A..J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ata da reunião Ordinária de

8 de Agosto de 1949

Aos oito dias do mês de Agosto do ano de
mil novecentos e quarenta e nove, pelas quinze e
meia horas, na sala do Forum, no edifício da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos
os vereadores: Arquimedes Dantas, Luiz Maes,
Augusto Sartí, Willy Germano Gessner, Frederico
Curt Alberto Vasel, Otaviano Tissi, João Lucio
da Costa e Luiz de Souza. Havendo numero legal
foi pelo sr. Presidente declarada aberta a sessão,
ordenando ao sr. 2°. Secretário que procedesse
a leitura da Ata da reunião do dia 2 do corrente
o que depois de feito foi submetido a discussão
e subsequente aprovação o que foi feito sem emen
da pelo que foi assinada pela Mêsa. Em seguida
passou-se ao expediente que constou de. Oficios
74/49 enviado ao sr. Prefeito; Oficio 75{49 envia
do ao sr. Prefeito de Joinvile; um requerimento do
G. Escolar "Divina Providencia, pedindo subven
ção para o Jardim da Infância, anéxo aquele es
tabelecimento e dois pareceres da Comissão de
Finanças. Logo após, foi pelo sr. Presidente ce
dida a palavra a quem dela quizesse fazer uso,
como ninguem a solicitou, passou-sé a Ordem do
Dia que constou da 1°. discussão do projéto-Iei
que regula a abertura e fechamento do comércio
aos sábados em Corupá, o qual foi por todos
aprovado. Nada mais havendo a tratar o sr. Pre
sidente, designou o _dia- 16 do corrente para a pro
xima sessão e a Ordem do Dia constará da: 2°.
discussão do projéto-Iei que regula a abertura e

fechamento do comércio aos sábados na vila de
Oorupä; 1 Q discussão dos projetos-lei; que altera
o imposto de licença sôbre veículos; que altera a
taxa de iluminação pública, que altera os emolu
mentos de requerimentos encaminhados a Prefei
ura; que altera o padrão de vencimentos dos fun
cionários municipais e que solícita a abertnra de
créditos adicionais, suplementares e especiais e
ainda 1°. discussão do requerimento do srv Hel
muth Hasse. Findo o que o sr. .Presídente decla
rou encerrada a sessão, na qual faltaram os ve-
readores: Carlos Rutzen, Albrecht Gumz e Max
Thieme Jnr. )

(ass) Frederico Curt Albérto Vasel Ota-
viano Tissi - Max Thieme Junior.

CORREIO DO· POVO

Carnara

DEPENDENCIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinbas
Concordia
Crj:sciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos

I
Cbapeco
Florianopolis
Gaspar
Ibirama

I :ru����nga
Jaraguá do Sul
joaçaba

I
L�;���e
Lages
Mafra
,Orleans

I
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul

IS.
Francisco do Sul

S. Joaquim
Taió
Tijucas

I +��;��ã
Urussanga
Videirll

I

Domin§gjßA - 28·8-49 .....

Municipal �t�I�T�� LI�ll
Edital N. 2.605, de 19-8-49....-----------------.

Ur. Waldemiro Mazurechen
ea.a DE ••'BE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização.

Raios Intra-vermelhos e aluis.

Cópia de edital de Pro
clamas de Casamento re- .

ceblda do Oficial do Re
gistro Civil de Rio do
Testo.

Hildefonso ::>iazera e'
Olga Volkmann

Ele, brasileíro, solteiro,
motorista, domiciliado e 1.------------,--------
residente nesta cidade, fi-
lho de Affonso Piazera e

I:de Ellzaberh Piazera. . � �

Ela, brasileira, solteira\ � � � �
doméstica, domiciliada e � 5 �::s
residente em Testo Rêga, . (J'q

:- �
distrito de Rio do 'Testo, !���' � s p

filha de Alfredo Volkmann : o- � �. g.
e de Ida Volkmann. : o

8
Q)

ooPJ(1)�,
Edital N. 2.606, de 22-8-46. e..!! g �

I
t.a� o""Willy Gielow e \),,".1 �

Edelthraurh Asra Tecla. � C � ª
Braunsburger I I

ii � �
Ele, brasileiro, viúvo,

�
ti: .,

ta §:
comerciante, domiciliado, Q) � � ;-
e residente nesta cidade, á � ... �

rJ.II

rua CeI. Emilio Jourdan, H::�. i �_�
S

filho de Hermann Gíe- f :: "i!f�
- c::

low e de Ida Gielow.

t:,::1l)"'�...,. rJl;;
Ela. brasileira, so'lteira,... o, �

domésrlce, domiciliada e ::l 00

residente, neste distrito, à f:;:.
Q)

8
estrada Jaraguá, filha de f
Bruno Braunsburger e de
frieda Bürger.

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exi�.idos pela lei
atim de se habilitarem para

casal-se:

Edital N. 2604, de 19-8-49.

José Tecilla e

Maria Vieira da Rosa

Ele, brasileiro,. solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, em
Pedras Brancas, filho de
João Tecllla e de Paulina
Felíppe Tomazini.
Ela, brasileira, solteira,

doméstíca, domiciliada e

residente neste distrito, ne
Tifa dos Martins, filha de
Saturnino Vieira da Rosa
e de Joana Rosa d' Aqui
no da Rosa.

E para que chegue ao co�
nhecirnento de todos, rnandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut anti: I S dias. Si
alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

tins legals

FREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

IRENE PEDRI. GÜNTHER
Oficial

«

PA R A f E R·I DA S,
ECZEMAS,
INFlAMACÖES,
C'O C E I R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de JaraguáSecretaria da Prefeitura Municipal
do Sul, em 14 de Agosto de 1949.

MANOEL LUIZ 'DA SILVA
Secretario

,

O fDl'tur M I" n
' rl o J

I rt Q I 854- Augusto ôell-bras, fransf. ímp, si terreno

r r� � a' un �Ipal Uu ara�ua u� oU ���oá S:I��'I�::;1"� ôchrntdt, Corupé, vendido pl Ro·'

846- Lauro ôchmídt-bras. transf, lrnp. terreno

REQUER IMENTOS DESPf\CH1\DOS sito em Ilha da Figueira; nl municipio, vendido pare

800- Bernardino H. da Silva, brasileiro ', Lí-
Estanislau Kastell�r: Idem .' .

cença esrabelecer-se com casa de retalhos, á) rua
857- Lauro Voltohm-br�s. transf. I�p. terreno SIto

Mchal. Deodoro da Fonseca, nesta cidade. Como' fd�mEstr. Irapocu I, vendido pera RIcardo Ramthum.

reque�lO_ João da Silva Neves-bras. Transferencia
858- Au�usto Tomelin.br�s. licença est..e��e·

de írnp, terreno edificado com duas casas em ruínas,
nho de cana a estr. Itapocuzínho, n! mumcipro.

sito á rua Preso Epitácio Pessoa, nesta cidade. Idem
Idem .'. .

811- Harry Rüdger-bras. rransf. imp. terreno, 8?9-, HenrIqu� Relcho:w-bras, transf, rrnp. ter-

sito á estr, Rib. das Pedras, adq. de Emilio Dougs
reno SItO a esrr. RIO Luz, pera Artur Erdmann.

e herd. Idem
Idem..

812 - Vitor Llrpedel-bras, rrarrsf, terreno sito á �60-=- Germ�no Slewert-�ras. transf. imp., t�rre.
esrr, lfua da Figueira, vendido a Antonio Graf. Idem no: SIto a estr. RIO Luz, vendido pera snr. Henrique

815- Angelo Pereira-bras. transf. imp. terreno
Relchow, Idem. . .

sito á rua B. Rio Branco, nesta cidade, vendido a.
861- G�llhe�me Amaro d� Ollvetra-bras. tra�st.

Antonio Graf. Idem
rmp. terreno �ltO a estr. [eraguà-Esquerdo, vendido

814- Bernardo Grubbe I. C. 05.1A. flrrna bras.
a Max Schneld�r. Idem. .

transf. impostos terreno sito á rua Preso Ep. Pessôa, �62-:-. HattJ\� Volkmann-bras. tr��sf. rmp, terr�-

nl cidade, vendido a Harry Grubba. Idem no, SItO a estr, RIO do Cerro, adquírido de Adeha

816- José Vitorino de Moura-bras. trensf, imp. ôchroeder, Idem. .

terreno sito á esrr. Serra do Boi, Corupá, adq. de 863-:- F�rdmando Krueger bras. t�ansf. imp.

Alberto Friedrich. Idem
terreno SItO a estr. Itapocu-Hanse, vendido a Hel-

817- Alfredo A. Braun-bras. transf, ímp. terreno
rnuth Krueger, I�em .

.

sito á estr. Alto Corupá vendido a Antonio K t- 864:- Ferdmando Krueger-bras: transf. irnp.

ziki. Idem
"

ne terreno SItO estrr lrapocu-Hanse, vendido para Adol-

818- Augusto Woehl-bras. traust. imp. terreno
to Krueger. Idem. ., . .

com casa sito á Av. Get. Vargas doado a I
A 865-

. Fra!1cls�o Delprä.bras ..
baixa sI imp..S?

Woehl. Id�m
,gnes b�e si olarla stta a esrr, lrepocuzínho, neste murncr-

819- Augusto Woehl-bras. transf. imp, terreno pIO. Idem. . I

cl casa, sito a Av. Get. Vargas, Corupä, doado a'
866- Frederico Bartel-bras. lícençe consrr,

Artur Woehl. Idem m?�s.olêo n� .sepultura de IIson Marquardr, no ce-

820- Augusto Woehl- bras. transf. imp. terreno
mítérto munlctpal, Idem

sito á estr. Isabel doado a Adele Woehl. Zend r ..

867- S/A P�r,!ambuco !>ow�er Factory-.f. bra

Idem'
e
_: slleire, requer c�r!ldao se esta quíre cl seus impos-

821- Augusto woehl-bras. rransf, imp. terreno
tos nesta repartíção. Idem

sito á estr. Isabel. Corupà, doado Alice Woehl. Idem
822- Augusto Woehl-bras. transf. írnp. terteno

elto à estr. Isabel, Corupé, doado a Ana Woehl

Winter. Idem \

825- Augusto Woehl-bras. transf. imp. terreno

sito à estrada Isabel, Corupà, doado a Alfredo

Woehl. Idem
,

824- Leopoldo Friedel-bras. rransf, lrnp. terreno
sito a estr. Ilha da .Figuelra, vendido a Amoldo AVÓ! MÃE! FILHA!
Drews. Idem

825 - Luiz Kienen-bras. licença estabelecer-se

como merc. de vinho, nesre municipio. Idem

826- Victor Hansen-bras. transf. imp. bicicleta fLUXO�.SEDATINAadquirida de Helmuth Harrsen. Idem -

817 - Manoel Luiz da Silva-bras. franst. imp.
bicicieta adquirida de Adolfo Trentini. Idem

828- Artur Oechler-bras. licença estabelecer-se

com barbearía, à rua D. Pedro II, nl cidade. Idem

829- Lúcio Dias de Oliveira-bras. transt. imp.
terreno sito a rua Elisa Stein, nl cidade ;vendido a

Eugenio José da Silva. Idem
850- Jorge Ersching·bras. licença estabelecer·se

com negocio de Generos Alimentícios, Bebidas e

Fumos, à estr. Jaraguá, nl municipio. Idem

(A) 851- Harry Ruidiger· bras. transf. imp. terreno

sito á estr. Rib. das Pedras, adquirido de Emilio

Daugs. Idem \

(B) 851- Celestino Pedri-bras. transf. imp. terreno

sito á estr. Itapocusinho, vendida a Rita Schiochet.

832- Bruno Maas-bras. transf. imp. terreno

sito á estr. Itapocuzinho, vendido a Francisco Sevi

gnani.
8õõ- João Lucio da Costa-bras. transt. imp. . DCOWTiU,.S]S Ei! TODA PA.RTE

terreno sito á estr. Itapocuzinho, adquirido de Luiza

Hulda Blisabeth Lange Sacht. Idem
854- Augusto Strebe-bras. transt. imp. terreno

sito ·na tifa Martins, nl municipio. Idem
856- ,Frederico Bartel·bras. licença construir

mausoleo na' sep. de Emil Burow,· inhumado no

cemitério municipal. Idem (

"858- Alberto Schroeder-bras. transt. imp. si
terreno sito á estr. (tapocú, vendido a sra. Tecla

Reichel. Idem
859- Bernardino H. da Siltla.bras. licença co

locar taboleta comercial na casa sita á rua Mchal.

Deodoro da Fonseca nl cidade. Idem
840- Nicolau Jagelski, bras. transf. imp. terre·

no cam. Morro da Boa Vista, adquirido de Virgilio
P. de Oliveira. Idem '

844- Max Wilhelm-alemão, licença deitar en

canamento dagua por baixo da rua Benjamin Cons

ant, mediante compromisso. Idem
845- Sérgio Thomsen-bras. Iicedça pl cons.

truir puchado em sua casa, sita á rua CeI. Procopio
G. de G. Oliveira. Idem ,

846- Harry C. Fruet-bras. licença fazer con

sertos ,"a cerca de si propriedade á rua CeI. Proco

pio G. Oliveir!:1, pintura no prédio anexo. Idem

Oswaldo Jahn-bras. transf. imp. estr. comercial

sito à rua Mchal. Deodoro da Fonseca, adquirido
de José PettE'rs & Cia. Ltda Idem

848- Eurico C. R. Behling, bras. licença Fe

formar cerca frente sua propriedade sito à rua Rio

Branco nesta cidade. Idem
.

849 - Eurico C. R. Behling-bras. licença pintar
�I casa sita a rua Rio Branco nl cidade.' Idem

851- Washington Koroll- bras. transf. imp. ter
reno sito à estr. Isabel. Corupd, vendido para Alfre

do A. Braun. Idem
.

852- João Lorenzi,bras. licença construir casa

de madeira em si prop. sita à estr. Isabel, Corupà.
Idem

.

853- Hilton Gabriel-bras.
movei particular, vendido para
Idem

TODAS DEVEM USAR

(OU' REGULADOR VIEIRA)

A IUtHER EVITARÁ DORES

UIYlA AS cOUCJ.S UTfRINAS

.Emorega-s. com \1anta«am para
�ombuter &a. IrrGIUlaridades das

fur:çi5u psrl6dicas dm. "enhoras

É C.lm�l'Ite � r_guiador dessa.
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O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo .

suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE pARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em '\

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto àos Laboratorios Minancora
- OINVILLE

li::::::::::::�:::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::�\
•••:::::::::::::::::::::"

ii AUTO .JARAGUA S. A. ii
!! Indústria e Comércio, II
ii OFICINA ServiQo "FORD" ii
H MECANICA AUTORIZADO ii II"""""������������""""'!!!',I

II - Rôa Marechal Deldoro - JARAGUÀ DO SUL -\!! CASA DAS TINTAS I
:: . Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii A MAIS ANTIGA CA�A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

Iii ii EM JARAGU",.DO SUL A RUA MARECHAL

ii - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- li FLORINO PEIXOTO, 54-58

�I!II ladores e Consêrfo de Pneus. .'..�.l OFERECE: Ti:;::A��r�T�����:� de Casas Mo-
Esta oficina está instalada em condições .

M
. C' h- A

'

veIS, aqumas, amm oes, utomoveis etc.-

para etetuar qualquer serviço de consêrto ou Tintas a;,Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso Zarcão
reforma em seu automóvel ou caminhão, bem Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz: Anelin�
como retificação de motores etc. . . para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

Todos os serviços são executados com ra e OIeo para Soalho, Massa para Janela.
esmero, por competentes profissionais e a pre-

ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville, -

trica e oxigênio.
LIDER DO COMERCI,O DE TINTAStradsf. imp. 51 auto·

Oscar Cielusifnski.

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, Carteiras Profissionais e de

Menores - Acordos e Contratos.

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

Seguros Pessoais etc.

Vende se em IBICARÉ e interior
-

,do Distrito, proximo a

Séde, servido por bôas Estradas, diversas areas

de terra bôa para agricultura, areas de 6, 8, 18 e

20 Alqueiras, sitas em diversos lugares, com ben

feitorias e algumas sem beufeitorias. Inclusive

uma casa comercial com bôa freguezia, bastante

benfeitorias, e bôa terra para plantar, ótimo ponto
comercial (unico no lugar) bem proximo a Estação
General Góes. Tudo por preço de ocasião.

Facilita-se os pagamentos.
Tratar com o proprietariç

JOSÉ SCHNEIDER
em I b i c a r é - Sta. Catarina

f�Res,auraD�e E je P R�
Souza" Rossi

!

Indo a Joinville não se esqueça de visitar o

«Bar e Restllurante Expresso» a Rua 9 de

Março em frente ao Micro Onibus e proximo
á Rua do Principe.

Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

�mbiente
puramente famili�.

'm'-!l!!!!9=:::::::!!l!EE'j!i!!i!rdESllElE!'IEa'ISIIII�rRllllill'
ii .

ü- A t' e n "ç' ê o!' I
I Reabriu a Casa de Sall.de e Maternidade I
11 Dr. Ki�fer sob a di.reQão. d� • I

I Dr. franCisco Antonio Plcclonl· I
Li MÉDICO •
II Formado pela Faculdade de Medicina da I
m

Univ�rsidade de São Paulo. :.

.:
Ex·semi·interno do Hospital das Clinica� e Santa Casa de m
I Misericordia de São Paulo I
'I CLINICA GERAL-CIRURGIA III
iii Partoi

• Doenças de Senhoras, Homens· Molésti31 internas ...

III
e externas: Pulmões • Ceração • Estômago • Figado • Rins III

"'. Doenças nervosas • Sífilis • Doenças venereas· Doenças da �.

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

ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. III GUARAMIRIM :-:. SANTA CATARINA

I'
II!!��E :�H�!��S �':;���:�R 'IH�:'II

- frnquezn nervoso e (sootamento físico-
(ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISIA SEXUAL» r Tratamento Clinico e Diético.

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas
diPigindo-se a F. S. NEVES.

'

Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeir.o - Brasil

ti
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO xxx JARAGUÄ DO SUL - Domingo, 28 de Agosto de 1949 _:_ SANTA CAtARINA N°. 1.556

Foi decretada a Regulamentação
Cotínuação do numero anterior

A RENUMERAÇÃO trabalham por tarefa pré
Art. 10· A �muneração determinada, ao quociente

dos dlas de repouso obri- da divisão do salario con

garorlo, tanto o do repouso vencionado pelo numero
semanal como aqueles de dies fixado para a res

correspondentes aos fe- pectiva execução. § 2°.
rlados, integrará o salario A remuneração prevista
para todos os efeitos Ie· na alínea "a" será devida
gats e com ele deverá ser aos empregados por' mês
pago, § 1°. - A remunera- ou quinzena, cujo calculo
ção do dia de repouso de salerlos mensal ou

corresponderã, qualquer quinzenal ou, cujos des
que seja a forma de pa- contos por faltas ao ser

garnenro do salario: a) pa- viço, sejam efetuados em

ra os contratados J><ll.se- base interior a 30 dias ou

mana, dia ou hora, a de 15, respectivamente.
um dla normal de trabe- Art," 11 - Perderá a re

lho, não computadas as muneração do die de re

horas extraordinartas: b)· pouso o trabalhador que
para o's contratados por ta- sem motivo justificado ou

refa ou peça, ao equlva- em virtude de punição
lente ao salarío corres- disciplinar, não tiver tra

pondente às tarefas ou belhado durante toda a

peças executadas durante semana, cumprindo ínre
a semana, no horario nor- gralmenre o seu horarío
mal do trabalho, dividido de trabalho. § 1°. - Nas
pelos dias de serviço empresas em que vigorar
efetivamente prestados ao reglme de trabalho reduzi
empregador; c) - pera os do, a frequencia exigida

tc,abaAlhadoRresTruraAiS'
que

ACO"BtinUOEnoPRrimeTiro
pa

Ag,.. Õ-====--==M==-Ü·=D=-*'·A-==S==-·=:::::'Õ!U FRUTIFERAS E O NAMENTAlS U
D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- �ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

Peeam Catalogo Ilostra4o n
LEOPOLDO SEIDEL 'Corupá· U

••• ap FE • em

C(ASAMENTO
Ontem na sala das

audiencias realisou-se o

casamento do [ovem, Al
win Greul com a senho
rita Paulina Gressin.

Vereador Willy G. Gessner

� L�m�r�ial Lt�ß.

I

Escrituração Mercan
til - Contabilidade ...

Registo de Firmas -

Deíezas Píscate >

Contratos - Naturell

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.
Dia 2 de Setembro

trascorrerà a data na

talícía do sr. Willy
Germano Gessner, ve
reador à Camara Mu
nicipal pelo PRP. O
aninersariante é pes
soa ilustre no nosso

municipio, onde parti
cipando de sua vida
publica intensa e agi
tada tem, não obstan
te, sempre merecido a

simpatia e a concide
ração do povo de Ja
raguá do Sul eis que,
assim não fosse, não
teria exercido, com o

brilho com que o sabe
fazer, o cargo de ve

reador por Corupá.
Em Corupá onde re-

side, gosa de honroso conceito em todos os cír
culos sendo que, no esportivo é tão bem conside
rado que, de hà multo, vem ocupando o cargo de
diretor maximo da S. D. D. Pedro II, que é orgu
lho do desporto daquela localidade. Aqui ficam
os votos de inumeras felicidades do "Correio do
Povo".

Locais
AINIVERSARIOS

Dia 26 aniversari-ase
o sr. Walter Laffin, resi
dente em Nereu Ramos.
-Amanhã faz anos o

menino Cartos Guinther,
filho do sr.Carlos Heínzle.
-Dia 50 aniversaria-

se a sra. Maria Stein, ......1 1IIIii

esposa do sr. João Car- Sacos de Papel?
los Stein. Na mesma da- Na Soco Grafica Avenida
ta a sra. Maria de Lour
des Airoso Watsko.
-Dia 31 festeja sua

data natalicia o sr. Max
Hoepfner, construtor li
cenciado nesta cidade.
Martin Stahl, comercian
te e Tarcisio Satler.
-Dia 1°. o jovem Man

fredo Fuch.
- Dia 2 Rudi Bruns e

Laerte Stein, filhinho do
sr. João C. Stein.
-Dia 5 aniversaria-se

a sra. Antonine Janssen,
esposa do sr. Alfredo
Janssen.

Itapocusinho, Jaraguà do Sul, 23 de agosto de i949
Amigo e senher
Prof. MARJO MÉLO
Yila Chartres

Prezado amigo
Li com atenção, no Correio do Povo, edi

ção de domingo ultimo, sua croníca sobre as im
pressões da festa do lançamento da Pe d r a Iun- ii
damental da Igreja Evangélica Luterana a ser ii
construída na localidade denominada Santa Luzia, .:l:..l::nesta Estrada, entretanto tenho a dizer-lhe que o

amigo se adiantou demasiadamente nos dizeres:
todos se divertiam, Catolícos e Luteranos de di
versos lugares, num verdadeiro conjunto fraternal
e harmonioso. Falo raro de tempos para cá em lIapoeusinho.

Me refiro a essa ultima frase, porquanto
V. S. a demasiado pouco tempo que aqui reside e

conhece esta localidade não The ficou bem que
rer fazer Juizo deste povo, o qual até a pr�sente
data, e contesto quem o contrario provar, soube
sempre se compreeder e auxílíarem.se mutuamen
te em todas as construções das diversas Igrejas
ja existente nesta estrada e não so na que V. S.
se referiu e julgou este povo Os que aqui labu
tam em sua maioria é um povo ordeiro e traba
lhador cumprindo com seus deveres de Cristão
o cidadão. O amigo teria acertado si tivesse cum

prido com. o que diz o ditado: Antes que o co

nheças não os louve e nem os desprese. Eu co

mo aqui nasci, me criei é labuto não posso per
mitir que os que lá fora leram sua cronica, façam
má Juizo dos que aqui residem unicamente por
causa de uma cronica de boa ou má fé, porem
errada.

Quefra desculpar minha franqueza, éis
esse porem meu lema.

Seu Cdo. Obdo.
João Lúcio da Costa

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, II
H moderna e primorosamente inslalada do ii
:: :j

H DR. SADALLA AMIN ii
II 'CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!!
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

H _ .Joinville - H
.. ..

Dp. Ren.ato 'W'altep
MÉDICO

CIRURGIA GER�L E ESPECIALIZADA
om cursos de Aaperfeiçoamento no

Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires.

Doenças de Senhoras - Partos - Cllnica
Geral de Adultos e Crianças.

onsultério e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal.
TELEfONE N. 3

Jaraguá do Sul - Sta. Catarina

� ��

Dr. Arquimedes Dantas
•••8GA••

COMUNICADO
Dia 15 pl passado, as

sumiu a direção do Gru
po Escolar Abdon Batis
ta, a diretor-a Zuleika
Mansani. Agradecemos o

comunicado e desejamos
uma longa permanencia

II em nossa cidade, daque
ii la diretora.ii
n

ji
" A,G R A O E C I M E N T O
Recebemos o íormule

rio "Como Cultivar Or
quídeas' escrito por AI
vin Seidel. As mais in
teressantes informações
nos traz este exemplar.
A quem interessar a

leitura desse formulario,
poderá procurà-lo na

biblioteca do "Correio
do Povo". Gratos pela
gentilesa da remessa.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Para Doces

el Bolos
Usem pratos de papelão.
São praticos e hlgíenícos
Encontram-se ne

Soe. Grafiea Avenida Lida.
Av. QetuJo Vargas, 550.

"
.

A SIFILIS
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA·

MiLlA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO DÊSSE GRANDEPLAGELO
� U SE O

A SIFILIS SE APRESSNTA SOB
INÚMERAS FORM�. TMS COMO:

REUMATISMO
ESCR6FULAS /

E.SPINHAS
..ISTULAS
(J--L C E R A S
ECZEMAS
FERIDAS
DAATAOS
MANCHAS

'!UIllR -DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7.1 ANOS

I VENDE·SE EM TODA PARTL

r�ir?!.��'����l
i: Telefone N· 39 - C. Postal, 19 ii

rA�����,��n;UL IIASSINATURA ANUAL
ii

II :;:��:;.: !.�.I.·ii

\�::::'!!'!::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::l.i

Rua Marechal peodoro da Fonseca, 345

-,

íFebr���!���
III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II
iii "Capsulas Antisesonicas' III
:::

mIII Minancorá" :".

III Em Todas as Boas Farmacias' III
iii É um produto dos Labora;orios MINANCORA I�
iii =-Joinvllle - Sta. Catarina- II
i=i:=!!=;;::!=i!=!!=::=:::!!-:;=r.!!!!E:=!i=u:::;:!

pois conserva e desinfeta a sua roupa.

�--------------_.----"I--------------------"·--------------------·I
EXijam Ol §a1b1â],(()) (Marca Registrada) ��

�stRIA NACla

Virgem Especialidad� ���::�'
dia ClA� WEIZEt liN]D)l(J§IillAl Joínvllle

I
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EspECIAUOADE .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


