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ANO XXX - J�RAGUA DO SUL _I' Domingo,.)3 Novembro�de1949 <. Bta. Catarina' .-.," '" N. 1.56T
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. Estrada ;eorup� - São Bento do Sul De Floríanopolís
o sr. 'deputado' Artur Müller apresentou á:' A Assembléía Legisla" Já .foi sao,�ionado pelo ,O' ,DOVO ferload'o " d'e
A

','

'bi ir.
'

L
'

.'. .; " .'"
'

.

, .

tiva devendo encerrar governo a lei que regula

$Senl, ,ela
'

eglSlatlva, uma emenda ao pro- seu -peeíodo de trabalhos o uso de aLU,!:" Qficiais. todo,s es aDOS
· ,

t 'd "

.

, · .

'

np dia 15 do corrente, A Assembléle aprovou '. ,

J�,o. � orçalD.ento. �O segu�te teor: .: te�:estado ..
em grande v�*)s Jje.,pezaf pelo ,}é!lle· Será celebrado no dia

DES""A'QUE SE
" '. .: ,.' ,

" atívídade aãm de votar cimenro de, Ernanuel Eh- 24 do <oorrente o Dia

, ;'I'
.. '

" ,":, da. verba DEP1\RTAM,ENTO DE ES�RADA.Si ainda oprojéto orçamen- lers, .epresenredo pelos Nacional em A ão de

,I?E �:9.D.A:�E�, �o�I_go,local ,71-4.�9 'pontl'ibuiçã<?; do Estado p�- tárío e. díversos outr?s srs. Artur MQ!ler e Cer- GraC8s:. Esse" no�o fe�
i ra, Q,. l.tE. R:.,' nU!1l, total� de 27 milhões de cruzemos, a quantia em. regímen ae urgenc�a. dOSQ da. V�I.gfl, sendo. riado, .há pouco+ceíado

de .q,�I�hentos mü .eruzeiros (Cr$ 500.000,00) para os estudos e.. ,D,epols de�grandes dIS-:-, por eles. Iustlflcedó, .bem pelo Congresso será fes

, inICIO dos -serviçoa da estrada Ooruí á _ São Bento do, Sul ,. cussoe� _

fOI aprovado como ç10.�r. OUo Se)Jlnk�. tejado .
anualmente -na

'. , .

_

" '
.. P, '

"

,,', ': :propoSlçao qU& aumenta No, PfoJeto_ de aumento ultima., quínta..feb�a de.

. JUSTIFICACAO Para a zona norte a: cros com 'o seu' maquj.,. ,e l,"�,estrlJtn.ra os yeJ;l.ci- e. r�tfuturaçao do.s ,v�Í1- Novembro, I

'
' "

,
,

.

r
' .' . meatos dos servídores cimentos .do funçlonelts-

A �tr,adá' Gorüpá-Sãó �gação da estrada ,fed�-. mamo absolute, .antiqua. estaduais.
'

mo, o ,sr. Artur Müller ....' ......

Bento d'ó, Sul, .alem "de
ral � porto de, Sao, do, !os seu_s, grttos an- .Eatrou em díscussão a apresentou as seguintes U · I 'd '200

ser 'uma velha- e J'ustá
FranCISCo, do, Sul é, um gUStlOSo,S, Oft{) encoatram proposta orçamentária emendas: m Jor�� e

,.' -

d h bí problema' urgente e -de éco. " " R Al
.

d
'

d
-

'goaspiraçao os a Itantes 'capital ímportancía.. ' ,_ O Instituto, do Pinho, pa�a 1950, orçando a e,: teran o pera pac r�o 'pa IDas '

da- zona norte �o Estado Com a eonstru ão' do' instalou-s' nababesea- ceIta. em,' 213.0m;.58�,50 H, os cargo:s de escnvao '.'
.

_ ,

�e Santa: Cata!"lDa! é ho- trecho dessa rO(fO;ia en- mente 0.0
e
Rio de -JaneÍ. cruz.�lros e a. �espe�a da. �elegacla d� ordern - Fomos Informados, que

Je � prímordíal Impor- tre Jaraguá do Sul e São .ro bem longe dos deso- em 19ua:l quantia. ,

politica e delegacla .reg)(�- dentro: de poucos dias

taneía na melhoria. n�o Bento do Sul, passando '.lados Industríaís, para
A .�alor p!l'rcela da nal; A emen�� fOI ren- sai:á ,,8 .lume o "Anuärío

80m�nte da ,econo�lla por Corupá teremos pro- gãQ lhes ou�r as larou.
ReceIta. é o Imposto_ de rado ,�m �I�narlo pelo au- ItaJai ,lnteres,�ante �ra.

par�IC�I�t: daquela �lca porcionado' aos exporta�' ,'�ial!l,--e para 'maior, 'COA" ;ve�das e cons�gna90e�, tor, �1.stO J� ler sido ap�o- balho. pub�c!!do ,pelos
r-egl.ão, c9mo muito: e8-' do)'es de Porto' 'Unfã�, .f�rto ,de sua iegiâo de c�Ja·.�rrecadaçao ,.� esij- v��a Ide�tJca da �omls- jor�aüstas, SIlveira. 'Ju-

�::I��mpe::peri::���n..

, C�tloinhas? Itaiopolis ,i· �élizes ,funQ-lopªriqs, "que, ���:'i:�' 14�emg�\���s�� ,sa�·lte..ándo o padrão de
nior e .Madrcó�2�00Ko!deri

Y '.' "
, Sao' Bento do.' SuI:,,'Qa lhe .a.bsorvem hoa per-

� ,_
..

. .

com maIs e '

,
yagt..

,�centua-se cada vê� meios" .de, com, maIor centagem dOB 36 'milhões
.lhe �. e�port�ça� éO�:l;15 v�.ncjmentos dos f!s�als nàs, o qual e�.tá ! se�do

maIs a e.vasã� da� ren- economia 6'lt orta:r.em dß' orai'eirose , ue' essa � )nel�:e.,O JUlP�sto �e de, �rmas e �un!çoes. esperado. anC1oBam�nte
�as pu�_l1cas a.tr�ve� os seus prpdutps; !.:8M es- ,aut;arq'Qi�)�rJijí�a�uual. lD�U�t�J;tl� com.13 � m�� �ejeJtada po� malOMa de pelo Pllb,lico de najal :e.
unpo,sto� deVIdos, pela, tado,UlÍla fonte de lenda mente dessa" lªboriosa. mllhoes; O t�r.rl�orlal de votos.. demaIS cidades 'catarl-

�em�sa, dos produtos: compensadora para o elässe -; qAue'�se:ri'à por verá (�ontribU1r., com AI�erandQ o padrao de nenses.' ",

'
"

"

aos 'portos ,do Paraná e ,

.
'

�
l"

l •
' 9.200.(}()(),OO cruzelI."os. v�ncJment.os do Jn�petor '

Riof,i(}rànd.e d.Q;Sul pelas. e!Dpr.��o d� capItal que ç-ert!), urp dos '���s so��. ,Na despesa 'a Secreta- Geral do Trâ)Jsito., Rejei- -__...__

�cel�nt�8'� estr8das. ' d& ,fqr t��l, elIlP�tad�o. ,

,
�do,E! ���l(J,8 ,�à �con9mI,a b� da Justiça absorve tada por maioria. .

' ..,,",

=�,,�:,�,,:a;z= ,5'!:;,e:��_�';;1:.��!"�: :;::;:; �f'I��':;i::::'á;b!:. O��d�O
trânsito livre para quat- F�' .

YW"""J

II .'
'

".
-

' -

o
d'

-� � et" ,PdJ4f'Ca rg: �:ä dá:v�a;{) lêf�S' e' 4'Q@" aeS':�scnvões-, -, ,

,

- \. "

. "

'.__

'qll�r te�po. pela :rodO-' ranClscô. a Porto mão. parte essa. econ�m13, e Agricultura 5'1 milliõeé nas 'col�tórias' especiais; RUY .BARBOSA
"via federal. '

'. que contt}b�em pa.ra os gasta. _em, .

entreVIstas" tudo eDi numeros redon- de 70 e ,350, nas de 'la.
.

,',' ,

,'Já nesta Assembleia,
cmes pubbcos com a anque_tas e�Iscursos,l()ll- aos.", . classe; de 600 e 300 DijS .0 dIa 5 de Novem�ro

inumeraS 'vezes se tem s�oma de Cr.1 .....• '� �e .de �xp�lDlir�m ,� ver- Ao pl;"ojéto foram apre- de 28.; de 400 e 200 nas �ql brllh.ante!Dente feste

levantado, alertando os
116.606.189,gO,

"

caQen�o, dade da Situação. ,

,
.' seÍlta�as 23. emelldas, de 3a• e de 300 para os lado l!esta CIdade qu�n

poderes públicos sobre
,ao estado .I:i im�Ol'tanC1a, Gasta�

, e� !W,Jo, m�_. t�ndo � sr. Artur Mpller coletor�s que �ervem nas do asslDa!ou pas8a�em do

ia 'evasão da renda '6,
de Cr.$ 45.9.18.403,10. ,nos em, ,l>Qnefl�lo 4âque apresentado, tres:, uma col�torJas de 4a. classe. ceD,tenarlo tio nascI,mento

num, estado de recursos' vO trec�o que -precisa; ,�s qu� �",�ante�, a.,! ,d���ªc�lldo' 600. �i1 cru- Aprovada por unanimida- d� Ruy Barbosa. Na�ea.

financeiros limitados co•.de locaçao, e constrU?ão ' .eus "com, qqe sacrl, zelros p,rll, Q&- estudos e de.
'

.1,
SIão das comemoraço�s.

mo o nosso é preciso, é d� ,ce�ca de 36 qudo- CI08. '

,

,'.
, . inlcio:OO con$lfução' da Alterando d� 19 para 20 falaram o.s srs. ,Dr. Prla

que 'se trate' com,' CJi,ri- metros, entre Oorupá;�:,o ' Mas voltemo� a� obJé- e$trada Cor.upá-�ão Ben. o ,numero de 'porteiro�, mo .FerreIra do Amar�l
,nbo de procurar fonte!:!, ;alto� da serr�., T�rmln�1: �o.E'da / emenda. ""'.; f '"� ..to; ·uma �ltet:and'o 'a �e-, s�J!do ,U,I" para a Se�re!a- e SIlva, Promoto�, Pubh
de renda, não só desen- do,

, encurta;�. dlstançla,: ' ,m �ua r�c.el!ted vJa_ pr��en�ção '.
do� phefe.s ria d.�,Se�urança Pubhca, co e ,Dr; Luiz de Souza.

volvendo e locomovendo para o porto Já. menclO�' ,gem à,80 �U�lC�PlO e .a <.lo '.�egislatiyo ,e Jud�- � extlOgulD�o um de con. Pres}d.ente _
da Oamar�

com facilidades" a SUlL'nado em 60 quilometros ragu do ," u, sua eXCla. _arIO, de 6 para 18 mIl tIDUO. Aprovado por una- MUDlCIpal..
. 'ta d' ,e pal'a o sul do Estado, () ,sr.. , �oyernadol' ,

em cruzeiros anuais e para nimidade.
.

rIqueza, como eVI no. J à' 'd exerCIClO' teve a oportu-
"

'.

.

.
' _

"__� '!""-' _

a sua saida para outras vIa arag:u, em maIs e, ..
'

. ,
.

.
_

,

' o gal:l,nete do TrIbu,nal Alterando o padrao de

te iões do ais que a. toO, �e8vlando ..

ainda
.

a aUÜL<le <le, oUVir os. re- de, Justiça" despesas vencimentos dos comissa-'

g
.
P.

.

P quasI centenária estrada preseD�nte� dos diy�r- ·eventuais a verba de rios de policia. Retirada

�: .��� :gnv::r��r:;:ta��� Dona Fran.cisca� terror sos mumcipios b(>neflCIa· 25.000 cru�eiros. 'A outrá em plenário pelo al,ltôr!,

,

ç
't' >, I ,dos motorIstas e pro·, dos por essa estrada e emenda manda dar au- por já terem sido con-

os proven os, num,p ano .

t' d i I lhes prometeu dentro .. ',.
..., .' ,

de faci'lidades pêlo' 'e'S� prle arIOS ,e ve c� os
d �bird d

"

"

X1ijos.de 10.000 mIl cru- templados pela ,emenda
.

_. Intensifiéa-se o apoio

coamento da produç�o.
de transporte, espeçlal- das POSSlI.

a te;, at�n: zeiros �o I,lospital �ão,1eit� na Comissão d�, Fi- do Ocidente ao Marechal

Os nossos" portos vi- mente .os ?JladeIreIros, er os seuslfs l rec,: José" GlDas�o. São LUIZ e nança$,'
,

' 'Tito.

vem, abandonados,
' sem que ali .delx��. todas, �tt�ua� q��àV��" �m�a� Esco�a Re.gionàl Divina 'Classificand?, para efei-:

.__Serão cunhados 276

apa.relhamento moderno as suas dlspoUlblhdade�, 'f ta ãPf ,

'

I d Prp,vld.encla e. 6.000 cru- tos de g-ratiflcação aos m, Ilhoes em moedas devi�
nos gastos de pneus Dl es ç o . avorave os· u·t I J "I t'

. -,

as'
. .,

. ,

de ,embarques e aem. ar- devI'do a panimenta�ã� snrs. ,deputados ali pra- zdelTNos, aoê,·.q,OSPl a, .

esus �oletor�s e Res�r.ltvades ,8ionar.ra�;,.,
mazens, portanto, e ISSO

' ." Y

sentes. ",
"

' "e
_ !,zar., co � o!las. eJel a a por - FOI IDtelra�e�te reor-

,�'publico e notorio, -em
da mesma '. ('

, FOI aproy�ado entre ou- malon�, . �?r ter o h�el' gantsado. o gabinete egip-

situ'aç&o de' inferiorida- E como lhes fazem, Ammado por eEsas tros, o' piOJel? q.ue muda �a m.alorla, d.eclar��o . q�e cio., ,

de aos dos estados visi· falta, nesta época de promessas e diante da o nome do dIstrIto de Im· Ide(Jtlca medida Ja haVIa _ Encontro entre Sfa

nhos.
'

crise.. ,essas re�er'Yas. justiça do. I?edido, é que bituba para Henrique La- siaO toma�a por, deéreto lin e Truman é, o que

As estradas daqueles, Pre.CIsam os madeIreirOs venho sollcltar o �està. ges. do executivo. anunciam ·os vespertinos.

quer pelo auxilio fede- de toda a econoínia pa·, que da. v!rba de vlDte.e _ O governo' "da ,Ale-

ral, os recursos proprios ra manterem.se, n.ão so- sete mll�oes de ��uzel- ma��a Oriental,protege os

e mesmo dos extraordi- mente pelo, retraImento ro�, ,a " �,n,�O!t8;nljla. de Ca os' O'fi'·c·aI·s"' nazistas. '

narios obtidos, muito, su· dos negocios como toda qwnhentos mIl cru�e�r?s '. rr
'

. I l�" -"- Desapareceu, mas re,-

'periores as nossas em a sorte de chicanas que p8;ra os, es.tudos e, InICIO, ) tornou o iate "Anita".

'construção e conserva.. lhes fazem a e�trada d.e .

da construção. dessa es- Merece' os mais cince- nheirinho, que, tanto "- f�i iniciada a ded�-

çãQ, levam para aqueles ferro e ,o .proprlo lnstl· trada no proX1m_o an;. ros elogios, a recente custa a ganhar. Pesca- tisa,ção do, municipio de

portos toda, ou quasi to- tuto do PlDho., Sala das sesso�s, de portaria do Sr. Governa- rias, caçadas, bailes, ci- Indaial pelo distrito do

da a produção madeirei- Aquela que, quando
Novembro de 1949

.' dor do Estado, regula- nemas, viagen's com che- Serviço Nacional de Ma-

ra, cerealista e iadustrial não há vendas, os sufo- A, tu, M Q II e, mentando O , uso dos fes, chefetes, tudo em- laria.

daquela zona.
.

ca' de vagãos, fazendo-os c�rros oficiais..Em toda fim fóta da Lei, e das � A partir. de 19 do

Urge portanto" uma pagar as estadias e mul- ,perte, esta, vergonhosa necessidades publicas é, corrente" exposição de

,medida capaz dé e8�an. t� e, quando precisam,
°

' u�il!sação dos ca�E.?1j ofi- feito em carros oficiais Frores e' Ärte ,DomiclJar,

car a evasão e canahsar nao os fornece. Sem efetlo a CODvoca- ClalS em benefiCIO da- á custa do
. pobre povo na Fármacia Lyra em

pára Olil' portos catari- R, de passagem diga·se queles que viVem a08 pagante, quando não te- Joinvtle,
,

'

'nenses a produção. que não há para quem ção daclasse de t932 a�raç?s � beijos com o mo� ain�a umá tromba,: '

..

- O q�adro americaóo

Uma. das medidas, digo apelar. Sem colocação ,sItuaCloDlsmo, tem me· da de contrapeso. Para- de basqu(>'e, Universidade

mesmo' a priJicipal pro- para' os seus produtos, O Ministro. da Gu�,rra, recido a mais. forte r,e, bens, Sr. Gov,ernador; de Utahm, está' COlhendo

videncia está na cons- com transportes carOS Ganrobert. Pereira da pulsa por parte dos po- com o.s nossos votos pa- grandes vitorias no Bra

trução d'e boas estradas para as poucas vendas Costa, tornou sem efeito bres contribuintes que la .,que tal, medida' seja si!.

; que conduzam aos 'por: que conseguem. fazer, a '-Çonvocação' para in- v�m assim ind,evida" tambem observada elD: _ Cunming e Chun-

tos. de 'embatque' e o lhes ex"durindo toda a corpora'Ção ePl 1950, da imoral e ilegalmente em- Jaraguá. do Sur. ' li '(tuhn sob a ,ameaça das

equipamento destes. pequena margem de lu- classe de 1932. pr�gando o s�u; rico dJ:. ; , Forças Vermelhas.

Tudo em 'poacas
palàvras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO' POVO Domingo DIA � 13-11-49

, '

PREfEITURII
-

mUßIDrllL d� )ílfílgUiÍ do iul rr�f�itura Muni�i�aLd� Jara�uá d� �tll
,

'L E I
.

N. 48
.

E d i t a I

Estpadas de 1a.' Classe De Rio Novo a Felipe Schmldt com 7 Km.
De Rio Novo. a Guareluve com 4 Km. I

De Felipe Schmidt a Rio Corres com 7 Km.
De Rio Novo a Caminho, Pequeno com 7 Km.
De São João a Poço d'Anta com 5 Km.

Estpadas de 3a. Classe

\.'.'
"

I,

De Md�m do Sr. Prefeito Municipal, J_!Jço pú
blico que ate o dia 31 de Dezembro do corrente a�o,
todos os prcprlerérlos ou ocupantes de terrenos sa�
obrigados de acõrdo com o err, 20 § 1 e 2. da LeI

nv, 18 de 26 Maio de 1948, a:- <,

1°.- Roçar as testadas das vias públicas ,Mu.:.
nicipais na distância mínima de 15 m�t�os
em embos os lados, não sendo permitida
capoeira ern elrura superlor a 1,60 métro;

20- Limpar e carpir as valetas, drenos, serge
tas, corregos e ribeirões, afim de darem

escoamento às águas; \

31.' '_ Derrubar as árvores frutíferas, uma vez
.

que prejudiquem a projeção do sól nas

estradas; , .

40.- Podar as cercas vivas, numa altura maxi-

ma de 1.50 mérros; ,

5°._ Lançar no mesmo dla, os detritos e vege
tais da llmpeze, pera dentro de seus terre

nos numa distância nunca inferior a dois mts.

A metragem fixa será de 600 métros por ,lote,
sendo que a prefeitura Municipal 'subvencionará por
métro excedente com déz centavos, quando de um

lado e vinte centavos, quando em arnbos os lados:,
Os Infratores das disposições acima, . serao

multados na importância de Cr.$ 30,00 á 100,00.

. Jaraguá do Sul, 12 de Novembr; de 1949

VERDI LENZI

o Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de Iaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Municipio que a Câmara Municipal votou e eu sanciôno

,

a seguinte Lei: '

Art. 1°. - Fica aprovado o plano rodoviário municipal constante da planta anéxa, que é parte

integrante desta lei, e no qual se incluem as, seguintes estradas e pontes: -:- .

Da Barra do Rio Cerro a Garibaldi com 18 Km.
Da Barra do Rio Cerro a Rio da Luz com 18 Km.
Da Ponte Barg a Rio da Luz Direito, com 4 Km.
De jara2'uá a laragué Esquerdo com 10 Km.
De Rio da Luz 1°. a Rio Cerro esquerdo com 8 Km.
Do Pé da Serra a Rio Cerro lado pequeno com 3 Km. Jaraguazinho a Ribeirão Rodrigues com 4 Km.
De Jaraguá a Ribeirão Molha com 6 Km. jaraguazinho a Ribeirão Corina com 6 Km.
De Jaraguá a Vila Nova com 3 Km. Jaraguá-Garibaldi a Germano com 3 Km.
De Jaraguá a Ilha da Figueira com 6 Km. Garibaldi a ..Ribeirão das Pedras com 3 Km.
De Jaraguá a Retorcida com 11 Km. Garibaldi a Ribeirão dos Hungaros com 4 Km.
De Retorcida a Ribeirão Cavalo com 6 Km. Cacilda a Ribeirão Alice com 4 Km.
De Jaraguá a ltapocú-Hansa com 13 Km. Cacilda a Wendelin com 3 Km.

, De Itapocú-Hansa a Rib. Grande do Norte com 9 Km. Rio da Luz a Tifa Rape com 3 Km.
De Itapocú-Esquerdo 'a Itepocuzlnho com 20 Km. Rio da Luz a Tifa Geisler com 3 Km.
Da Divisa ltapocú-Hansa a Corupá com 8 Km. Rio da Luz Vitória a Macuco Pequeno com 6 Km.
De Itapocú-Hansa a Ano Bom com 5 Km. Rio da Luz a Tifa Hoeft com 5 Km.
De Corupá a ßomplend com 12 Km: Rio da Luz Direito a Tifa Blanck com 4 Km.
De Corupá a Izabel com 18 Km. Rip da Luz Dlrelro a Rib. Prata com 3 Km.
De Corupá a Rio Novo com 13 Km. Rio Cerro Esquerdo a Tífa Bhrch com 2 Km.
De São João a Pedra de Amolar com 7 Km. Barra do Rio Cerro a Pedras Brancas com 6 Km.
De Corupci a São João com 3 Km. Ribeirão Aurora a javalí 10., 2�. e 30. com 7 Km.

.

I
Rib. Preto l°. a Rib. Preto 2°. e 3°. com 2 Km.

Estpadas de 2a. Classe Ribeirão Molha a Braço Rib. Molha corri 2 Km.

.. .' Ilha da Figueira a Morro Bõa Vista com 3 Km.
De Garlbal.dl a Jarag�azm.ho com 11 Km. Ilha da Figueira a Rib. Clara com 2 Km. '

Da Enc!uzll�ada G�rIbal.dl d Jararaca com 10 Km. I Nóva Retorcida a Tres Monos com ''4' Km.
.

De Garlba!dl a GarJba�dl Alfo com 9 Km. Nóva Retorcida a Terezinha com 2 Km.
De J�ragua-Alto a Çacllda com 5 Km. Nóva Retorcida a Tifa Ropelato com 2, Km.
De R!o da Luz, li Rlb. Grande da Luz com, 9 Km. Rib. Cavalo a Braço Cavalo com' 4 Km.

I
' •

.

De R!o da Luz a M.acuco Gran�e, �om 6 Km. Poço d'Anra a Caroeira com 2 Km.
De R!o da Luz a R�o .da. Luz yyorla com 6 Km. Irapocú-Hansa a Tifa Schubert com 3 Km.
De RIO ela Luz a Direito � Umao. com, 3 Km. ltapocü-Hansa a Tifa Schwartz com 3 Km.
De Ja.ragua Esque�do a Tlfa Ma�hns �om 2 Km. Itapocú-Hansa a Funil Grande comZ Km.'

..... ""

De R!o Cerro a R!b..AJma 1°, 2. e 3 .,-com 6 Km. Itapocuzlnho a Tifa Flores com 2, Km.. .

De R!o Cerro a R!be!r,!o Aurora acom 7 Km. IItapocuzinho a Linha Rib. Grande com 4 Km. :
De RIO Cerro a. Rlbelrao P�eto 1 . com 2 Km. Rib. Grande do Norte a Bõa Vista com 3 Km,
De N<?va Retorc!da a FrancIs�o de Paula com 8 Km. Bompland a Divisa de São Bento com 4 Km.

'

De Nova Rzrorclda (I. Tres RIOS do Sul com 6 Km. Caminho do Morro a Faxinai com 4 Km.
De Nóva �etorcida a Tre� Rios

.
com 4 'I;<,m. Izabel a Tifa Zoellner com 2 Km..

'

Del Retorc!da a Morro Stulze� a Dlv, Corupa com 6 Km. Izabel a Tifa ôprung com 3 Km.
De �tapocu-�ansa li Tres RIOS do Norte com 5 Km. Izabel a Rio Paulo 2°. -com 4 Km.
De Itapoc�smho. a Grot� �unda com 8 Km. Rio Novo a Rio Novo Alfo com 9 Km.
De Itapocu-Hansa a Calmeo .�om 4 Km. Rio Correa a Braço Correa com 12 Km.
De Ano Bom a �erra do BOI com 8 Km. Caminha Pequeno a Tifa Loeffer com 10 Km:
De Izabel a C�mmho do Morro com 11 Km. Pedra d'Amolar a Aguas Mornas com 3 Km.
De Izabel a RIO Paulo com 7 Km. Pedra d:Amolar a Ramal Novo com 7 Km.
De Izabel. a Izab�1 ��querdo com 3 Km. Pedra d'AplOlar a Cacilda c:om 2"Km�"

. ,

De Izabel a Semmarlo com 2 Km. Pedra d'Amolar a Tifa Funil com 2 Km.

Fiscal

Escritório de Contabilidade
DE IRINEU PETERS

Jaraguá do Sul- Avenida G. Vargas, 218 - 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.

p-o N T E S

Atenção Srs. Lavradores UI

�eDde-se em ótimas coadições:
uni terreno de cultura, pastagen� e matos, si

tuado á estrada Da. Francisca, cerca de 2 kilometros
distante de Oxford e 6 da cidade de .são Bento do

Sul. com boa casa de moradiá, de alvenaria, paióes,
ranchos, carro para lavoura,' cavalos, boas vacas

leiteir�s, arados e dêtnais apetrechos para a lavou-
m. .

F�cj) e garantia colocação de todos os produ
tos da lavoura na cldade de São Bento do Sul e

Oxford.
Para melhores informações procurem o escriró

rio de representações do sr. Lui� Guenther em São
Bento do Sul.

Ponte Abdon Batista sobre o Rio Itapocú - refor�a geral
Ponte Ribeirão Cavalo sobre ° Rio Cavalo _..:.. de cimento armado
Ponte Ribeirão Grande do Norte sobre o Rio Ribeirão Grande - pilares ele f?edt:a e armáção de madeira
Tres Boeiros -de Arcos de Pedras na estrada Jaraguá Esquerdo

"

'_. '
' I

Ponte bllixa do Jararaca sobre o Rio Jaraguá - pilares de pedras e armação de madeiras
,'\

Ponte Rodrigues sobre o Rio Jaraguasinho - estaqueada e armação de madeira -,

Ponte Gumz 'ligação Rio Cerro direito a Rio Cerro esquerdo
'

� ..._'__ "

Ponte Gumz ligação Rio da .Luz direito a Rio da Luz esquerdo
'

Ponte dos Hungaros - fazer a cobertura df Lusalite
Ponte do Ribeirão Grande do Norte - fazer a cobertura com Lusalfte
Ponte Meyer fazer construço de cimento armado na estrada Nóva' Retorcida
Ponte Herluger, fazer construção de arco de pedras na estrada Itapocüsinho
Ponte Vogel, fazer 'construçãd ,de arco de pedras na estrada ItapocuSinho'
Ponte Araujo, fazer construção de arco de pedras na estrada Itapocusinho
Ponte Itapocusinho, ligação com Municipio de Joinville
Ponte Wolf, sobre o Rio Jaraguá, ligação Cacilda e Pedra Amolar, pilares de pedras e armação de pedras

,

e ferro
Ponte Dc1l1mann, sobre o Rio da Luz 3°., pilares de pedras e armação de madeira
Pontilhão' Abelino e Krueger, fazer de pedras na estrada Tres Rios d�"Norte ,

Ponte sobre o Braço do Ribeirão Cavalo, estaqueando, digo estaqueamento de madeira
Ponte Itapocusinho, ligação com o MunicipiQ de Guaramirim, fazer construção de uma, �Ua, de madeira,

com 3 pilares de pedra, no mesmo Joclll onde exisfe uma baixa com estacas de madeira
Ponte Corupá, sobre o Rio Humbold, reforma geral"

•

Ponte Izabel, sobre o Rio Izabel, ligação da estra�a Izabel a estrada Rio Paulo
Art. 2°.- As estradas de la classe serão de 6 (seis) metros de largura, as de 2a• clusse com

4.5U, (quatro e meio) metros e as de 38• classe com 4 (quatro) metros
.

'

, 'Art. 30�- O orçamento Municipal anualmente consignará dotação não inferior a 5% (cinco por

cento) da Receita, excluidas as rendas industruiais, para ser aplicada integralmente na execução deste plano.
paragrafo Unico - Serão tambem aplicadas integralmente na execução deste plano:-

a)- quaisquer rendas' derivadas das estradas de rodagem, tais como colocação de anuncios e licen

'ÇllS pari! postos de abastecimentos nas faixas do dominio do Municipio.
b)- ou produtos de rendas de impostos por ventura futuramente criados.

,

.. , Art. 4°.- A Prefeitura prestará oa Departamento Estadual de Estradas de Rodagem to�as as � •• ...

informações relativas a aviação redoviário municipal e facilitar-Ihe-á meios necessários a inspeção direta

Dr." Wal�eml'ro Ma'zurechendas obras e serviços rodoviários municipais, remetendo anualmente aquele orgão estadual, relatório por-
menorizado das atividades' do servi·ço de estradas e caminhos municipais no exercicio anterior, acompa-

nhado da demonstração da execução orçamentaria no referido exercio. 1(1\••• a1l' ••U81
. Art. 5°._ Esta Lei entrará em vigor na data 'de sua publicação revogadas as disposições em ".Irt --

contrario. Rua Mal. Floriano n; '152 - JARAGUA\
Prefeitura Municipi!1 de Jaraguá do Sul, 27 de OUfubro de 1949 Clínica geral medico _ cirurgia ,de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas çudas e Ultra-curtas
(ass) W A L'O E M A R GR U B B A - Prefeito Municipal

• Indutotermia _ Bisturi-eletrico _ Electro-cauterização

Registrada e publicada a presente lei nesta Secretaria da Prefeitura Municipal,' aos 27 dê Outubro de 1949. _-----.R.a.i.os-In.t..ra..v.e.rm-el.h.os-e.a.L.u.is•.__�....
MAN O E L L tJ I Z DAS I L V. A - Secretário

.
, "

-,

A Come·rcial, Ltda�
Rua �aL Deodoro d� Fonceca, 136 - Cxa,' Postal, 19

NATURALIZASÕES E TITULOS DEC�A
RATÓRIOS Cpei n°. 818, de 18 de Setembro

de 1949.

BONUS DE GUERRA: Encarrega-se da

venda, tróca de recibos por bonua e
.

recebimento dß juros.
RELAÇÃO DE MENORES:- Até 31 de De
zembro deste ano devem ser feitos as rela

ções de menores de 14 a 18 anos�

Fornecemos guias;

(
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Baependí versus D. 'Pedro em Sensacional 'Partida Futebolístícc,

Hoje a tarde no estadio da Rua Dr. Abdon Batista.

•

I
Resenha da rodada numero cinco

Correio do Povo nos ESl?orles 6 de Novembro
-,

I· I
. Jogo Baependi e Estrela-Campo da rua Ab-

Direção: de EGON EHMKE
don Batista-Preliminar, Baependí fi x 2. Titulares,
to, tempo Baependí 1 x O-Final 4 x O. Quadros
Baependi-Olasio, Lucíndo e Otacílío-Clecío, Balo

quinho e Nunes-Walter, Arlete, Manke, Justino e

Clube Atle'nce Baependí Pradínha. Estrela-Oarlinhos-Peruzinho e Guilher-

me-Osorio, Valerio e Hilario, Januario, Silvino,

O dia 15 de Novembro é, pare o esporte de João, Zeca e MariQ .. Tent�s de Manke aos 44 �i-
.. '.. Ieragué do Sul, e pare toda famHia alvi..anil, uma nutos, Ar!ete aos 16, Pradínha aos 25, � Justíno

Terá prosseguimento interessante o certame da data festiva. E isso porque ela marca a. passiflJem ao� 36 minutos. Rend� Cr.S 60g,00. JUIZ Oscar

segu�da divisão com a rodada de hoje e que é a 6a• de mais um ano de exlstencla do Clube Atlético Bee- MeIster, bom. AnormalIdades - Nao houve. ,

e ulrirna do turno. Baep�ndí e D. Pedro estarão em pendi, uma <Jas glories do esporte Ieraguaense. Dez
. J?go D. Pedro e Seleto-C�mpo de Oorupä.

luta sensacional degladlando-se dentro de poucas anos de intensas lutas e esforços para o bem do Prelímínar, D
..Pedro 5 x t, TI!ulares, 1'. tampo

hQr�s: quando em Nereu Ramos.o Estrela receberá esporte de nossa querida cidade. Depois desses dez Seleto. 2 � 1 -.F}nal D. �edro D x 2. Q�ad�os - D.

j a vísrre dos rubros d,; nossa cidade. Sem duvida anos, quem desconhecerá em Santa Catarina o "Bae- Pedr�. A��-AlidIO e �ucl.ldes-Oscar,. ChlqUln�o e.

alg-uma d�as boas pelejas pesa os apreciadores do pendi"? Os retumbantes feitos conquistados no setor WaldIr-TIaQ, Zeca, 'I'íãosíuho, FranCloha e SIlva.

esporte rei. A batalha principal. da rodada será entre, esportivo. estão gravados no albun esportivo do Seleto - �iguel-Adolfo e .osca�-Jordam, �reste8 e

azurras e corupaens�s, esperando proporcionarem nosso municipio. Oomemorando seu primeiro dece- Neco:9u�nca, Paulo, Cal], �erlCo e Nerí.. Tentos

u.!" bom futebol aos mumeros espetadores que aflui- nio de exlsrencía, a atual diretoria elaborou um eprí- d� TI�osmllo aos 12 m. Nerí aos I?, e Nerí aos 24.

rll? a praça. despertos da'roa Abdon Batista. O pU-. morado programa social desportívo; com o qual Tíãosínho aos 26._do. 2'. tempo, TIdo �os 33 m.

bhco esportJv? de Nere� .

Ramos tambem assistirá desde ontem está brindando' sua torcida EI o publico Zeca aos 37 e.TIaosmh.o aos 44 e meio. Renda

uma boa pertída furebollstlca.veado-sa tricolores e co- esportivo de laragué, Ontem a noite foi realisada Cr.S 250,00. JUIZ Benedíto Campos, regular.

lorado�, trebelharem pera a conquista dos loiros de uma partida de besquet entre ii. Sociedade Oinastica

uma vírorta, , .

,

S. e C. p,.. Baependí. O clube alv-i"anil espera a co- Campeonato calarinense de ciclismo
,

o Seleto descan�ara nesta rodada, devendo labora�ão dos seus atletas EI de sua "hlnchada" pera Realisou-se sabado e domingo em Floriano-

enfrentar o Beependí dla 20 Novembro. maior brilhantismo das comemorações. Bm t939 polis o Campeonato Catarínense de Ciclismo. Sa-

N t B d'
.

nasceu oB .. C. Brasil, orgulho do esporte nã�só d f' J' d d Iocíd d I f
•

ovarnen e aepen . I e Acaraf de Jaraauá como de todo estado barrlgs-verdeç] ís,
o 01 rea tsa a a prova !3 ve OCI a e a qua 01

- -. -. & &r vencida pelo atleta Ervino Schroeder da S.' E.

Não é preciso comentartös, q.uanto .ao prelio daquele �no pare cá o clube em quest�o colheu inu- Palmeiras de Joinvile. Rubem Gaertner foi o vice-

entre Baepen�f e A�araf, a s,:_r reahsado, d!a 15 de meros trlUnf?s, empolgando os desp�rtlstas �m g�- campão. A prova de resistencia foi vencida por

Novembro, dla da Proclam�çao da República, �m� rat. De Bra�J1 p.assou pera C. A. �aepend'l� nome Agenor Boreas tambem da Sociedade Esportiv'\
gran.de data e: u":I grende logo de futebol. Não e es_!e que hole brilha no set?f esportivo catat;me�se. Palmeiras. Competiram ainda os-seguíntes ciclis

preciso çomentarl,os, porque todos nós sab�m<?s de �ao e. so n.o ,!utebol, mas amda
. �m basguet, tiro, tas: Velocidade-Alex Teilacker e Ervino Schroe

q�e se trata,_ porem desta vez os velho!!. rIvaIS da gmastlca; clchs":I0 � out�a� .m,odahdades de esporte, der do Palmeiras. Rubem Gaertner e Herberto

ç-Idade esrarao frente a frent� para, �onqulstarem a setJdo que o al,vl :anr� eSl� fll.l�do � L.J.D. e a L.A.N.C. Bachtold do Moto Clube. Samuel Santos e Hum�

faça 7 de Setem.b�� e que hOle sera dlsputad�, a mes- �ata. de extraordmapa. slgmflçllçao. TeJIl o B�epen� berto Olimaco do Ubiritan E. O. e Heitor Pereira

ma cabendo def!nJtl'varnente ao vencedor, �ao acon- I -como mentor prmclpal,. um grande preSIdente, do C. A. Baependi de nossa cidade. Resistencia

tecendo como vlHha. se�do nos anos �nlerlores. capaz de despender os maIores esforc?s rara o ��m de Heitor Pereira e Felipe Ramptum do Baepen-
Flamengo. e ,Flum!nel'lSé no RIO: !3aependí e de seu clube e, do .esporte de nossa CIdade. AUXIlia: di. Oscar Rosa e Samuel Santos do Ubiratan.

/Acara� em. Jaragu�. ,Em torn6 desse, d,OIs 10�"OS �em- do pelos demaIS dlretor�s,. pos�ue o C,.A_. Baependl, Marcilio Gsesner, Rubem Gaertner, HerbE'rto

pre rel�a m!�nso mteresse e. es!e. e m_alor amd�, uma das melhor�s, e maIores sedes s?cla�s do Esta- Bachtold, Haroldo Miers, João Baum do Moto Clu.

�uando auxilIado for pela dlsclphna, dos nossos do, fruto p��vemente do esforço, dedlcaçao .e amor" be e Alex Teilacker:, Ervino Schroder, João Bu-

Jogadores.. "

dos seus �JrIgentes de alguns anos anterIOreS er daI 1a Costa e AgellOr Borcas do Palmeiras.

Estaremos maIs uma vez vendo o classico da' dos atuaIs.

cidade, quando o Acaraf" quer fazer tudo para co'o,..: De;z; anos são' passados e esperamos que muitos desses

seguir uma vitoria sob�e Q Baependf, já q.ue a tem se repitam, a propQ$ito qe ver um Baependf, maior

pos os rubros não levam vantagem contra seu leal ainda, para brUhar no seio do esporte de Santa

adversario. Por outro lado Os äzurras quer...rão fazer Catarina.
,

tudo, para ver segura a·sua invencibilidade, uma vei Aqui vão os sinceros cumprimentos do "Cor-' T�rça-feir� .�erá realisada. em nossa cidade

que contra o Acaráf vem se imponto de tnanaira ex- reio do Povo nos Esportes", almejando as melhores a corrIda de bICIcletas, 15 de Novembro" para a

traordinaria. A preliminar será disputada entre os felicidé;ldes aos diretores e ao C. A. Baependi, ex- quaL estão inscritos diversos concu�rentes" do Bae-

aspirantes dos dois clubes de nQssa Cidade, Ambqs...
pressão maxima do e�porte municipal. pendi, Estrela, D. Pedro, Acarai. A prova será

estão dispostos a nos oferecerem um "Ótimo prélío: . "Salve 15 de Novembro de 1949" levada a efeito na parte matutina, devendo ser

O ultimo resultado foi um
.

empat� de dois
S
\'. I . I. I

realisado o. mesm,o traje.t() da corrida de 7 de

tentos, premiando o esforço dos dols bandos, dçsta ensaclona vitoria de Eleonora Speng er Setembro, agora com o percurso de 15 voltas. O

vez, naturalmente, querendo vencer de qualquer ma- Sabado ultimo, dia 5 de Novembro foi coroa- premio ao vencedor será uma bicicleta no valo�

neira. empre2'�ndo-se a fundo 'no decorrer do.s 90 da a Rainha da Primavera, da Sociedade Desportos
de 2.000,OU cruzeiros e gt-ntilmente ofertada pela

minutos de luta,. A rend� desses jogos reverterá em Acaraf de 1949-1950. A):os ös apurações daquela
Casa Lothar Sonnenhohl. Reina enorme entusias

benefiCio do "Oinasio São Luiz"� qu�ndo as' entra.. noite, verificou se espetacular vitoria da séria candi- mo.. quanto esta prova, que deverá agr:adar a to

das foram estipuladas em do.is preços e que são:...,.. data ao titulo e que não deixa de ser .brilhante. dos que a assistirem.

Adultos 3,00 e menores 2,00. cruzeiros. Bstarpos cer., ,Êleonora Spengler triunfou sob as demais, distan-

UI'
\

N
·

'

tos de que todos desportistas �f1uirão ao gramadQ ciada da primeira princes� na di·ferença de t5.000 tlmas oll'ellS' plfa
do Baependí, para mais uma' vez assistirem o: velhos votos. Foi sem dUVida nenhuma, vItoria ·merecidae' ,

"

antagonistas do municipio. A postos pois, todos brilhante. Como princesas foram el!0itas: Inge Mahn- V FI h
.

"sportmans".
.' ke com 8.000 votos e Utvina Krause com 6.000 V00

- asco e . a�engo. OJ,8\ em p,rQssegulmento

D d 4 h ·d h· ,
., tos. As 2'4 horas foi coroada a liainha" pelo sr.

do campeonato caJ;lOCa de fOQt;·ball.

es e as 1 oras e, �Je leremos Waldemar Grubba, Prefeito Munic. i!pal de Jaraguá.
- Possivelmente dia 15 será realizado o chQ

que entre Atlético e Amé.rica, pelo. campeo.nato. prin-

grandes provas tudisticas I "A. Rainha EI,eonora Spengler" e
.

as princesas, cipal da L. J. D. .'

H· t d f d t f t ão a oportunidade
CorreIo do Povo nos Esportes, ap�eseß;ta seus

- Palmei.rlls e Olimpico joaarão d'ia 1:5 em ca-

OIe o os ans o ur e er parabens
�

de presenciar�m boas corridas, entre animais de boas
. ratdr amistoso. .

'

qualidades, quando estarão correndo na faia da Es-
_--111111111-_----------..._-� - Está S811do realisado o ca�peonatQ de atIe-

trada Nova. Os nomes dos animais que tomarão &11"'OI·CI de Ol.ho', OU.ul"dO!, RlrfeZ', t!llrU!IIot!ll tismo catarinense que teve início. ontem na Oapital

parte nas carreradas de hoje, já devem ter chegado U " u U
_

Uu U U do Estado. .,
I

ao conhecimento de todos aos quantos interessa es-·
- O América Mineiro perdeu surpreendente-

ta notll esportiva e como se verifica não é mais ne- Dr. ArD'llnlo T.v•.,.. ·mente para o Siderllrgica e' com iBSO o Atlétic.o.

cessario, darmos novamente estes mesmos nomes - li'rofes$ CQtedotico de Biologia do löstiuto de Ed�CQç,éto de florion6pofis s.agrou-se, campeão" empatando com o Oruzeiro pe�

vist.o que I'á foram publicado.s.
Ex·Chefe dos serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no la contagem de lx1.

. . .

d
HOSPital de Caridade de FloFlanópo!l.. Z b t f

.

t
•

.

É
Até fins dessa semana' esfavam a ser trata as Assistente do professor David Sans01\>' no Rio de Janeiro. '

- a o 01 suspenso por res Jogos e dio

mais corridas e conforJIle tivemos notlcias de fato Ex-ll)te�no !lO'" conçurso. da As$lstencla Pública da Rlc.d. Janeiro por do.is oficiais.

serà verdade. Assim o Oivbe Hipico acolher6 uma
- .t\rno voltarl\ a in!�graJ;' a eq'llipe principal

grande massa popular, que alí ocorrerá para assistir

I
formado pela Faculd.de de Medicina da do Acaral na. tarde de hOJe contra o Estrela.

estas provas de' turfe. A primeh:a corrida terá inicio.' Universidade do Rio de �aneiro - Os colorados com o jogo contra o Estrela'

as t4 horas, sendö que as oll(ras serão realisadas
.

BL UMENAU'
,

STA. CATARINA co.ntarão sem, Piazera, Eugenio,. Maha para isso

logo após.
" devendo lançar· mão de aspirantes.

-----:-�::::::;��::::;:::::=_----O��==�����§i""'1--�:-.!'�-�-��
. - O Estrela está querendo -desistir do éerta

me da segundona. Oxalà, que não aconteça tdJ co.usa.

PA � A F E R I OA 5', V � - Os jo.gadores aIvi-anis, estão animados com

E C Z E MAS,
·en,ue-se seu novo treinador, snr. J1enrique de Arruda Ra-

Uma fabrica de
. agu,a- mos. ..

I N F L A M A ç� E 5, ardente, movida a motor
- �o.ticlas autorisadas dizem que o D. Pedro.

C O C E I R A 5,
oteo cru. tra.rà seu conjunto principal em peso, querendo
Preço' d'e ocasião. 'rra� Com isso. derrotar. os azurrns.

"

f. R I E I R AS, tar com Euclides Garcia - Continua o caso Gamba x Spinelli no Tri-

em Nereu Ramos. •• bunal de Justiça Desportivo. da O. B. D. ,

ES P 'N H.A S, ETC.
- Mãneca, Sampaio., Ademir e Danilo renova-

rão seus contratos com o Vasco. \.

I
Baependi e D. Pedro em nossa cidade e

Estrela X Acarai em' Nereu Ramos

Arova ciclistic'a 15 de
Novembro

.

Dia 15 de Novembrq-Terça-Fêira Baependí e Acarai em disputa da Taça 7 de Setembro.

O cotej'o Fla-Flu será realizado no' Campo do Baependí.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IE�Uai �e !Primeira Praça Rt�ln�� CIVil
9 o

Cidadão Erico Bolosfeld, oJu.iz de paz em! Irene P. Günther Oticial do
exerCICIO do cargo de JUIz de direito da com�rca 1 Registro Civil do JO Distrito
de J�raguá do Sul, �8tado de Santa Catarina, da Comarca [araguâ do Sul.
Brasil, na forma da lei, etc.

I
Estadb de Santa Catarina

Faz saber a todos os que o presente edital de I Brasil
primeira praça, com o prazo de .vinte dias virem Faz saber que comparece-
ou dele conheoímento tiverem ou ínteressar p6ssa, ram no cartorio exibindo os

'<, que, find,? esse praso, há de ser arrematado por documentos exigidos pela lei

quem maia dér e maior lance oferecer, em frente atim de se habilitarem para
as portas do Edificio do Forum, no dia 13 de de- casai-Se:

zembro proximo vindouro, as 10 horas da manhã,
o bem penhorado a Jans Metzger, na ação exeeu- Edital N. 2.654, de 31-10-49
tiva que lhe move Laborat6rio e Farmacia Odin S.A.,
e abaixo descriminado:-

1°.- Um terreno, parte do lote da terras n.14,
situado no lugar Patrimonio, hoje pertencente ã Ele, brasileiro, solteiro,
oirounseríção da Comarca de Jaraguá do Sul, oon- Iavrädor, 'domiciliado e

tendo a área ds 1.210 ms2., medindo 22 ms. de residente em Arrozeira,
largura, por 55 ms. de comprimento, devidamente filho de Frederico Issher
transcrito no livro nO. 3 R, de Transcrições das nere de Augusts Issber

transmissões, a fls. 227, sob n=, 21.672, datada de ner,

4 de Outubro de 1945, do Oficial do 1°. Oficio do I Ela, brasileira, solteira,
Registro de Imoveis da Comarca de Blumenau, sr. lavradora, domiciliada e

Roberto Maier, avaliado em Cr$ 2.500,00. residente neste distrito,
Cujo bem constante do auto de penhora e em Garibaldi, filha de

auto de avaliação de folhas dOEI autos da referida Frederico Gaulke e de

ação executiva, será levado em hasta pública de Marta Plies Gaulke.
venda e arrematação em primeira praça, pelo pra- .

ço da avaliação, isto é Cr$ 2.500,00 (dois mil e Edital N. 2.655, de 5-11-49

qulnheutos cruzeiros).- Assim será o referido bem Manoel Cezario e

arrematado por quem mais der e maior lance ofe- Amelia de Souza
reoer, no día, hora e lugar acima mencionados, po
dendo os mesmos serem examínados por quem
interesse tiver no lugar onde se acha situado, isto
é em, ,o Jugar Patrimonio, Municipio de Guarami
rim, nesta comarca.- E, para que chegue a noti
cia ao conhecimento de todos, se passou o presen
te edital que será afixado ás portas do Forum, no
lugar de costume 43 publicado pelo jornal local
"Correio do Povo" . ...,... Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos seis dias do mez de Ou
tubro do ano de mil novecentos e quarenta e nove.r=

Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.- (a) Eríeo
BIosfeld, Juiz de Paz em exercicio.- Está confor

PIe o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 6 de Outubro de 1949

O Escrivão
NEY FRANOO

Arno Issbemer e

Gertha Gaulke

COLONISAÇãO

- froquezo nervoso· e (sBolamento frsieo -
(&STISIA 10 BO.EM E li .ULHEB)

A StFILIa 81: __TA SOl
,NÚMI!RA&FOtlMAa. TAIS COMO:

REUMATISMO

asoR6FU l.A.
EaptNHA.
,,1.TUl.A.
6� o I[ R A a
EOZEMAS
FERtDA.
DARTAoa
MANOKAS

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

cASTISIA SEXUAL» - Tratamento CliliCO e Dlétlco.

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

Caixa Postal, 2398 - Rio de janeiro - Brasil
1&EUXIR DE NOGUEIRA"

CONHECIDO HÁ li oUIO.
,

VENDE·E EM 'flN)A PAR....

•• COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Colchões e ltstrados..para Camas, Etc.

Executa-se serviços de estofamentos em:

trolios, onibus, automoveís etc ..

o ANJO PROTETOR DE SEUS- FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA'
Verrniíugo . suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
ME o n,' 1, 2, � e 4 _

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

.

remédios .

Compre hoje mesmo uma �O�BRlaUEIR!
.11!ICORi para o seu filhinho. ,

.

E Ull} produto dos Laboratorios Minancora
- OINVILLE

CASA DAS TINTAS ·1

Proibição ��
'.

Venholpor meio desta, V itorio Laz'zaris
proibir terminantemente a

d d t LOJ'a e

EXPOSiÇãO:..
Fabrica:

entra a e pessoas es ra-

nhas em meu terreno, afim tAvel. Betulio Vargas, 79 Rua Domingos da MovaS/I
de caçar, pescar, etc.. • J A R 19 U Á DOS U L -1- B A J( T 1 ClT A R II A
Não me responseblllso

pelo que possa acontecer

aos avisados
;r

Nereu Ramos, 18-10·49

Iosé Ferraza

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE; COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
. FLORIANO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO orro WAGNER) ,

OFEijECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas, Caminhões, Automovels etc. _-,::
Tintas a Oleo, e em P6, Alvaiade, Gesso, Zarcão..
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anellna'

para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
ra e Oleo para ôöalho, Massa para janela.

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS
--_._--_..:._-----------

Alugam-se duas lojas
em prédio recem construi

do, com marquise de con-

Ele, brasilelro, soltei,ro, ereto situadas no centro

lavrador, domiciliado e da ct'dade, á Rua Presí
residente neste distrito, dente Epitàcio Pessoa,
na Barra do' Rio Cerro, possuindo além de espe

filho de Bernardo Oeza- çosa loja de 7,OOX8,00ms.
río e .de Marta Grego- amplo depósito, escrit6rio
rio. e instalações saQitarias.
Ela, brasileira, solteira, Aluguel Cr$ 700,00. In-

doméstica, domiciliada e formações nesta redação.

��s�:�:: 3:s��0 d�!�:�;

!�:.:.,
..,:.."""..":.:...:

.....
M..�:

���o�:a �al�a�.!:ll�: !Ge··'.'·0"•., .1
de Souza. • •

I:��.��.:�:�:.:�:�
,

EDITAL

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandel
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante I S dias. Si

alguem souber de algum im-

Vendem-se boas terras de cultura, Fdzenda Sta. pedimento acuse-o para os

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do tins legals
\

.

Paraná, clima, agues, e estradas boas. Preço Cr$ IRENE PEDRI GÜNTHER De ordem do snr. Cole-

800,00 por alqueire; Para eres maiores, coneede-se Oficial tor, torno publico que no -

conslderavel desconto. Vende-se tambem a longo .

corrente mês de Novembro;
preso, Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iusrus arrecada-se o imposto acima,
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva, reterente ao 20. semestre do

ou com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld, em corrente exercício.
j

,

d S I
t UMA DOENÇA ORAVISSIMA

aragua () n. MUITO PERIGOSA PARA A FA.
. Os Contribuintes que não

MILIA E PAAA A RAÇA, COMO f' t o
UM BOM AUXII.IAR HO TAATA. Ilzerem

seus pagamen os n

MEHTODUSEGRANot!PI.AGeLO praso, poderão satisfazel-o
, USE o

AGITAÇAO
NERVOSA

insônia,palpitaçõe.,

� depressão moral,
ataques, angústia.

a Maraval acalma a ir

ritação, elimina o

desassossêgo e as

erlses nervosas e do

lorosas.

MARAVAL

" B Ui I 11..1_ e H

•

Ca/manl. do. n.",�

LDlft�

Imposto Territorial

tno
proximo mez de Dezem

bro com a multa de 20%•
. Exgotados os supracits
dos prasos, serão extraldas
as competentes certidões de
dividas piTa ter logar a co

brança executiva,
\

Coletoria Estadual de J a�

raguá do Sul, 1 de Npvembro
de 1949

LUCI HARNACK
escrivão

Consultem preços

CH SO 'U ( Sß�Ol ( MHIlRnlOßOl
Dr. PICCIONE

MItDICO
- ""'.

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. /

Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de
_

Miserieor-dia de São Paulo .

CLINICA GERAL - CIRURGIA

P�rtOi - Doenças de Senhoras, Homens » Moléstias internas

e externas: Pulmões - Coração • Estômago - Figado • Rins

Doenças 'nervosas - Sifilis - Doenças veaereas - Doenças da

péle em gersl, Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos,

ESPECIALlSTA EM MOLESTIAS DI! CRIANÇAS.

,GUARAMIRIM .-. SANTA CATARINA
(

ATENDÉ CHAMADOS. A QUALQUER HORA

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo. DIA - 12-11-49 5

Cam.a ra· M un •.c •.pa I' da discussão do parecer da Comissão de Viação e

Obras públicas, referente ao proíéro Iel do plano
Ata da reunião Ordinária de rodoviário, o qual teve aprovação unanime, sendo

20 d O
submetido a discussão e aprovado por todos o pro-

e
j utubro de 1949 léro-leí aclma referido. Logo após. pediu e obteve a

.

Aos vinte díes do mes de Outubro dano d pal?�ra o verea�or WiHy Ge�mano Gessner, o quál
mil novecentos e quarenta e növe, pelas

o quatorz: s�hc�tou urg�nc�a para votaça!> .do parecer da Co

hora�,. na sala do Forum, no edifício d Prefeitura mls�a.? de Vlaçêo e Obras �ubhcas,. referente ä pro

MUDlcIPal. de Jaraguá do Sul, reunidos o: vereado- �osIçao do sr. Augusto ôartl, �ue vl�a prolongar a

res: ArquImedes Da'ntas Luiz Maes Augusto Sart' ,hnha de força e luz em RetorcIda, desde a ponteso
Carlos Rutzen, WiHy Germano Ge�sner Freder'c� bre o rio Irepocú até a capela Santo Antonio, sendo

CU_ft AJ��rto. Vasel, Albrecht Gumz Ota�iano Ti�si P?r todos cedi�éI a urgencíe: submet.ido a discussão

Ioäo LUCI<> da Costa e Luiz de S�uza 'D poi d' dito parecer, fOI este aprovado unanlmemente. Nada

cons!atada a 'presença do número legai fo: ��fo b: mai�. havendo a tratar, o'sr, Preside�te, designou o

Prestdenre, aberta a sessão ordenando' a sr 20 I
o día 26 do corrente 'par� nove sessao e a. Ordem

Secretár�o que procedesse � leitura da a�a da' últi� do Dia, co��a�á d� 2-. discussão. do projéto-I�i do

lT!a ses�ao, o. �ue depois de feito foi submetido a' piemo rodovlärlo FI!:,do o que, íoí pelo sr. PresIden

dIs,:ussao, pediu e obteve a palavra o vereador.leão re, .e�cerra�a a sessao, na qual faltaram os vereado

LUCIO da Cost�, que pedíu fosse a mesma certificada
res: ArqUJ�edes papt,a�, Carlos Rurzen, Albrecht

na parte que ,dIZ: Pol pelo sr. Presidente, designado
Gumz e Joao �UCI.O dél Costa.

_

_
� dla 20 d? ,�orrente pare nova sessão, onde deve- (as�) LUIZ .de .souza - Ioão Lucío da Costa

rI.a constar. POl pelo sr. Presidente; desígnedo o
Max Thleme [unlor. ,

g��a�� dso �orrint<e par� nova sessão, as quatorze
.

Ata da reunião Ordinária de 26 de oatub.ro de 1949�
! ' en. o ogo apos!, por todos aprovada, pelo

.

que fOI a�sInado Dela Mesa. Bm segJ,1ida pasaou-se
Aos vinte e seis dies do mes de Outubro do

ao e�J)edlente que constou da leitura de um cartão ano de mil novecentos e' quarenta e nove, pelassete
recebido da. Vva. Emanuel Ehlers: foi cientificada a horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura

Casa �a çhe�ada de um exernplar .do. Diérío.. da Ás- Municipal de Jaragu� do Sul, reunidos. os vereado

sernblela
ALegIslativa. �o estado;' do Regimento Inter- res: A,ugusto ôartí, Luiz Maes, Arquimedes Dantas,

no da C�mara MUDIcIpal de Gaspar e de uma re-
Max Thleme [nr.. Frederico Curt Alberto Vasel, João,

presenlaçao. entregue á Câmara dos Depurados, pelo Luclo da" Costa e Luiz de Souza. Havendo numero

Cent!:? Nacional dos estudos e defesa do petróleo' legal,. foi .pelo sr. !>residente, declarada aberta a

Of. Clr, 1/.26 recepida da. Câmara Mimjcipal' de Tur� sessão, �Q�denando a leitura �a ata da. úlitma sessão,

vo, .O... f.•87/49 enviado .a Cêmara Municipal de Gue- a qual. f01 lida pelo ver�ador Max Thle�e Jn�., .

ne A E' d T
.

t "F 1" S'A
rammm; Of. 88/49 envlado ao sr. Prefeito' ainda ne eusencíado �..s.ecr.etáJ:lo vereador OtavIDO TISSI, o mpreza .

e' ranspor. es .

ren� .;

hora .de�tinada �o �xpediente, foi lido o p�recer da que 4epoí� de fei�o foi subm�tido.a discussão e sub- comun,ica �os seus fregué�e� e amigos que
Comlssao de VIaçao e Obras Públicas referente ao seqLl.ente aprovaçao, o que fOI feito selJl emenda,; transferiu o seu escritorio e deposito para
plano.rodoviário, bem como o novo 'projéto apre- pel.9 q_üe' passou<! ser assi�éida pela Mêsa. : Em s�, O armazem da Empreza Auto-Viação Ca

senta.do por aquel� Comissã?i par�ce.r da Comissão gUlda" p�s<?h,:,s� '.

ao .exp�dlente que c�nstou da !e�- tarinense nesta praça, sito a -Avenida Ge�_
de Pmanças; relatIvo ao proJeto-leI que solicita a

tura de um O�. 91J49 enviado, a PrefeItura MumcI� t r' V /

a�e�t�ra de créditos ad,icioQaisJ ,suplementares e es- p�l' de
. Pir�tuba; 0(. 92/�9 enviado aCamara Muní-

U 10 argas s n e esperanl merecer a

'pecIaIs.· Nessa. altura chegou ao recinto 'o vereador cIp�1 ,de Ituporanga;, Oficios 93/49 e 94/49 enviados mesm,a confiança até hoje dispensada .

.

Max Thieme Jnr. Logo após, foi pelo sr. Presidente ao sr., PrefeitP;: uma .emenda aditiva .. ao proiéto-lei .Jaragual do Sul,. '1. d'e J,."TOV·'e'mb'r'o dia' 1949
cedida �. palavra éI quem dela' quizesse fazer uso' do plano, rodoviário; loi cientificada a casa d'a ehe- 1.'

&olicitou é. �bteve-a o vereador Arquimedes Dantas:' gaqa "de' u!ß\ .e�et;JIJplar de(> �egimento Intern? da Ca- Telefone N. 5...
o qual sohcJtou da Casa, que ficasse um minuto de, mar�. MUDICI'pm ��_C�mpo Alegre e da LeI que or- ,

.
"

pé em Silencio, elli homenagem a memória do D'r • ça a receita e fixa a despesa de 1948 'do município 0- -----o'====�==:::==.

ßercilio Pe�ro da Lux, há 25 anos falecido; tendo � � de JÓi.nviUe. e. a!nda durante. a hora desttn�da 6Q

��--
----

.

v.ereador Joao L. da Costa, manifestando o apoio expe�lente fQ.l lido um, memorandum. reCebIdo da VEND E - 56
da bancada udenista ao pedido acima e o veread9rl Prefe.ltura local: Logo após, foi pelo sr. Presidente,

.

.

WiJly Germano Gessner, se solidarisado com o mes". ce�i�a .il;, Palavra a quem dela qUi�es.se; .fazer uso, .Diversas casas e terrenos perto da fa-

�o em nome do P.R.P. l,.ogo após, foi pelo sr. Pre- sohcuo,u. e oJ>!e�e-a o v�re.ador Joao LU_CIO da Cos- brica. .

.

sldente, Con.&Ullado o, Plenc:ír

..

io se est�,:,a .

de

a'cord.o.
ta, o qual S.OhCI.tou ur�e.

nela
. p�ra voraçao da e.n,t�n 'II Tamb.e.m

vendemos em

pr.estações
com

q,I;Ie se telegr.afass� a Vva. Dr. Herclho Pedro da, �a, �presentada . ao p�oJélo-lel. do �lano ,rodovIa.rIo, resp. garantias. -'.

Luz, o que foi unanimemente aprovado. Passando li sendo por todos cedIda. a· urgencm. em seguI<la,. �
.

. .,

.

.

.

.9rde.m �o pia,. foi submetido (l,.discu&s.ão o parec�ri. pa�sou-s.e a 0,.!'dem d.O �}a q�e cons.tou· da �o:. e II
IND. DR CALCADOS. GOSCR ffiMÃOS S/A III

da·.�omlssao de finanças, reldtivo ao projéto-lei que, ultIma dI�cussao do proJeto-le� �o plano rodQvlapo, o=-
.'

==
.

-=o=-- ----i

S_QhcIta a abe.rl�ra �e créditos adicionais, ..;uplemen o qua! .fol ap�ova9.o P?r unammldade, com. a emen- --;------

tares e espe.ctals; sobre o assunto falaram os verea- da adIhva, aCima referIda. Logo apos, pe�1U e oh� �""IEII__i���1 !

<lores: Arql;limedes Dantas e João Lucio da çosta; tev�.a palavra o ver�ador Augusto.Sartl, o qual

I'
--

submeti�o a

v.otaçã.
o, houve empate por

cin.
co votosl SOI.ICItOU apo sr. p.

resId�nte,

qu.e d.eP..
QIS,de c0!1.sulla: �"r.r"5". <.s.ezq.e.s.,

M�Járlas,
conJra CIDeo yotos, e desempatado pelo sr. presiden., do o plenarIO, �o.s�e dlspens.ad�.a Ida <;lo p!oJetQ-leJ 1-�lJ �. �mpaludls�O :

te,. c,em ba.se o'a aprovaçã� do parecer; em seguida, do' plan? r�dovIarlo, a� ÇJ?DUSsao de Reda�o, par� ".... ,. MaleItas, TremedeIra

f01 submet!do a, 20, discusSão. o projéto-Jei adma· a r;daçao fmal, o que fOI por t�dos _aC�If?, Nada
.

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

,
rtferido; sobr,e o assunto falaram os vereadores Ar.. , �aIs havendo a tratar o sr. Pr�sldente ��SIg�OU ·0

I "C I ...
. ..

QJ,limedes DlInta� e Joio L. da Costa, submetido a
(ua" 29. do corrente para � proxIlDa sessao. Fmdo o

..
apsu as Antlseson Icas

'votação, verificou-se empate de cinco votos contra que -fOI encerrada a sessao, na qual faltaram 05 ve-

cjnco,. vQtos, sendo desempatado pelo sr. Presidente, readores. �taviano Tissí, Qarlos Rutz,en, Albrecht

I
M i'nancora"

pela mesma razão, a favor da rejeição do projéto. 9u�� e WIlly Qer�ano Gessn�r. . '

Foi submetido a discussão o par�e'er da Comissão (as.s) Luiz .de Souza "" loao Luclo da CosIa - li
Em Todas as. Boas Farmacias'

de Finanças! relativo ao projéto-Iei que abre crédifo Max Thleme JUDIor. . É um. produto dos Laboratorios MINANCORA

espeCial de Cr.$ 21.300,00 por conta do excesso de-

arrecadação; �ubmetido, a votos, verificou.se novo _
-.Toinville - Sta.Oátar.ina-

eJJl,pate de cinco votos, te.ndo desempatado o sr.
.

�".
.

oi! trl II I " IIEIDIIE!lF.!iIIIiI r II1II

Presidente, a favor da aprovação do mesmo. Nada .;:. "'" ii � rs �. Ii

mais �av�ndo a tratar, o sr. Presidente designou o
ii 7J:3. \II ii

dla 24' do corrente as 7 ho.ras,' para nova. Sessão e
ii S; g .....

. II (I) "1 ;:". II
a Ordem do Dia, constará da 1°. discussão do pro- ii � o

i!

iéto-Iei do plano rodov,iârio. Findo o que, foi. encer- li ,;. .. ... ii
rada a sessão.

li .. i!:: l.
. li

(ass) Luiz de Souza - Max Thieme Junior � AS PI-L l U LA S 0.0
ii

txl
e. � d'll

Otaviano Tissi.
. Ii � � .. �: iiABBADE MOSS ii ';;"� W ..., ii

Ala da reunião ordinária de 24 de oulubro de 1948. SÃO I N F A L L I V, E I. 5 H· §. §: � � ii
Aos vinte e quatro dias <le mes de Outubro do Na Prisdo de Ventre ij-, 6' �. 0-:- '\ U

ano de mil novecentos � quarenta e nove, pelas sete e nas molestia, do ii Cl o. .. " ii
horas, na sala do Porum, no edifício da Prefeitura F I G A D O ii g 11'. �. .. li

Municipal de-- Jaraguá do Sul,. reunidos os 'vereado-
.

. ii 11l � �. l.... · li

res: Augusto Sarti, Luiz Maes, Max Thieme Junior, E S TOMA G O ·U � � ., T" ii
Willy Germano Oessner, Preder.ic6 C. A. Vasel; Ota- � IN TE STIN OS il•• fl· � � A .0 !I.lI'
viano Tissi e Luiz de Souza, Bob a presidencia des· Fastios, Azi�, Vomitos, __ !" ,.

te ultimo, tendo sida constatada a pres�nça' do nú- p J. I I d "';.=11.= Q)I';! d .. ·I·I!=II -

mero legal, foi aberta a �essão, ordenando ao sr.: es.ao'e (i)S;, n isge.$tõ'es, _

2°; Secretário que 'procedesse a leitura da ata da ColicU do Figddo. ii' 1-3' I' ...,··tI
última sessão. P6sta em- �iscussão; fel ai mesma Gazes, D,igestõ�s Penosu, g � 1-3 � ii

aprovada sem emenda, pelo que passou a ser assi- Dôres no ESt'Ofßdgo, M40 H ... � JiIIIII"" II ... )

nàdá peJa Mesa. Em seguida, pássou-se ao expe- Hatito1 Retençdo de Bilis. I! N)
� i.i

'

diente, que foi lido pelo vereador Max Thieme Jnr.. -' - I..... II

na ausencla do 10. Secretário João L. da Costa, e Vende..,e em tod. PArte.

que constou de: um telegrama enviado a Vva. Her- .'. '

�1��i���rod�aT�r��;�f.�t19 ::��a: a� s�â"b��� G- � o..·..·.��It..•..• �.-=: � : -::-�·..�.Ú..•..�...

feito;. Circular no. 1 recebida: da . Câ'!1ara Municipal Onde cnmpra.rei 'mais barato
de PIratuba; Of. 55/49 recebIdo da Camara MUD1cl-. __..

_.__._V ._.... ....;. _

pai de Ituporanga; um telegrama recebido da Sra. . .

Coralia Luz; ain(la na hora destinada ao expediente, Fazendas, chapéo8, roupas feItas mIudezas em

foi Udo o parecer da Comissão de Viação e Obras geral, pelos menores preços da praça, só na

. PÚ,blicas, relativo a proposição do sr. Aqgusto Sarti.
..

Casa. .a'I�O _.u•.•
Logo após, foi pelo sr. Presidente" 1=edida a palavra ," S 9 1!1�,

a qlJem dela quizesse faz�r uso, como ninguem a Jaraguá do Sul -X- Santa Catarina
solicitou passou-se a Ordem .do Dia, que constou ,••.••.••.••,.. "

••
,••••-e..*••••.,� �••+::�.- �.\.�

Empreza Auto-Viação Catario8nse S. A.

PRAÇAA'
.

.

A Empreza. Auto-Viação Catarinense
SIA., filial de Jaraguä, comunica aos seus

freguezes e amigos que transferiu a sua

seção de despachos á Empresa de Trans-:

portes Frenzel.S. A., assim como também

alugou os seus depositos para a mesma

Empreza a qual continua explorando esse

ramo.
.

-

Empreza de·Transportes "Frenze!"S.A.

.,
A·' PRAÇA'

;r:m;;;m�g;�lillª;�;g�lm;;;g;;;�;ª;;����::::ilimmm;�[;;;;;g�;;;mi���
Dr� Alvaro Batalha �'MÉDI(jO
OIRURGIA. PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

O�IANÇÁS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DÓENQAS, DA PÉLE.

.
-, EJetricidade Médica..:....

Indu��tiirml.a, ßis�u�i Elekico, Galvanoc;mterio·
RaJas U/tea Violetas e.lqfra Vermelho

- R. A I Ó S X' -
.

Diretor Médico �o Hospital "São �oSé'
_. ATENDE CHAMADOS A QUA,LQUER HORA _

..
;;;;;;;;���;;;:::;:;;;�;;;;;;;;�;;;;;;�;:;�;;�;�?::�;��:�;�;;;::�;;;;��;;;;;;;;;

SENHORES AGRICULTORES, A
EXPORTADORA E IMPORTADORA
DE FRUTAS JARAGUÁ, TEM A SA'rIS
FACÃO DE AVISÁ-LOS DE QUE,
ESTÁ COMPRANDQ BANANAS DE
PRIMEIRA, EM QU�LQUER QUANTI

\ DADE. \

TRATAR NO POSTO DE COM
PRA NESTA CIDADE, SITO Á AVE
NIDA GETULIO VARGAS, 668, COM O
SN�. GRANDBERG.

��1I�WZf(��
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, �al �O'. de . Outubro
comemorou 1.í1 anos de
exísteneía o "JQ,rnal do

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAÚLlNO PEDgl Impresso na Sociedade Graflee AVENIDA Ltda. Povo", que é editado na

CAIXA, POSTAL, 19
.

-:- Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundedo em 1919 - TELEFONE N. 39 cidade de ltaja1. O se-

�����!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������!!!!!!!!������!!!!!!!!!!Í!!!!! manai�� em apreço tem

ANO XXX JÀRAGUÁ DO SUL - Qomingo, 13 de Novembro de 1949 - SANTA CATARINA No. 1.567 a direção do sr. Abdon
Foes, a 'quem enviamos

,

,
' os nOS8()S parabens, as-

-Di,!- 18 faz an�s � P E LA S S O C I ED. DES Aoque indica as re-
1 sim como ao "Jornal do'

s.enhorIta Alba BaIl?Dl, N .... bd·
'

" Vende se Povo" fazendo votos de

I NI JE RS í R lOS fl!ha d.� srt· João JB�IIO.- seráo re�����Ogr::di:s� clamações, adiantam '

-

que o mesmo,; continue

nIl, rAesl enhe .etD! W°InlVd!- baile patrocinado pela' Ford 1937 - 85 cv em eírculando por muitos e

e. s sen on as a 1- ,
• D d da feira . "t

-Aniversaria-se em via Siedschlag � Cebila bAStSOCIação do Ex-00!D- estáess:nd�eg�:tirada. a
ótimo estado de eonser-

e mUI os anos.

data de hõje a senhori- Wolf. Fazem anos ainda a entes. Nesta nOIte. h _ b vação.

ta Camilla Isberner filha na' mesma data a sra dançante será tambem areia, que ac a se so re Tratar com 6arrafas termlces de dtver-

.-do �r. Gustavo Isb�rner, ,Guilhermina Satl�r, es� eleita a Rainha de 1949- ; �:l���:m��t�tal�:t José M. Mueller & Cla. lida. sos !�manhos V. S. en-

residente a Estrada Ja- posa do sr. Luiz Satler. 1950..
. . da An elo Piazera

onrrera na CASÀ REAL

raguá Esquerdo. O ,garo- A sra, Wanny Radüenz O balle s�rá abrl!han- 'Tamiem uartà-feira t,

tínho Arão Paulo Perei- Weller esposa do sr
tado por ótimo conjunto 1 hã

q
das 1 CII t A

I

.
"

.

I pe a man cerca

OS S Sra, fl.lho do sr. Rodolfo Walter �eller, dentista musrcar, ,10 horas, �imos aiguns" nos O 18ß 8S 8 IlgDI
&erelra, contado! do nesta CId�de: O jovem C • rr I fi 'e B I c Ie Ie II S operarios colocando no-

�nco lnco nes�a CIdad�. Artur Pedrí, filho do sr, .

'

. vas planehas de transito, T d t id sal d
4lDda a senhonte Oeeí- Julio Pedri. Edmundo, fi- Finalmente 3a-feJr� e C?er- na ponte da rua Mare- .

en o trans en o o nosso, ão e

lia R. dos �antos, � lho do sr. Silvestre ea das 9,30 �erá reabsa- 'ehal Deodoro' sobre o barb�rro ao Snr. HARY MARqUARD! e, não

Odet�e.�otta fjlha do sr. Strza�owsky� "

d� '!- �ensacl(�nal, prova Rio Jaraguá. Estava em continuando a exercer esta profissão, Vlm�s pelo
Tarclslo Mo�ta. "

�Dla 1-9, a sra. Olga, eíclístíca 15 de novem- tempo e ao que indica presente extenar á todos os aossos .smceros

-�i,!- 15 passa a data Rehwederda Costa, .espo- bro, quando tomarão par- as reclamações adianta- agradecimentos pela preferencía e a atenção
natalíoíe do sr. Leopoldo sa do sr. João LuCIo da te Acaral, Baependí, D. .

...

.

'

Janssen. Pessoa de alto Costa, residente em Ita- Pedro e Estrela. Ao ven-
ramo

,

com. que nos dístinguíram durante, os -longos

destaque na vida social poeusínho, e o menino cedor caberá uma bíeí- anos no exercieio desta profissão. .

e nos meios industriais Rubens Nicoluzzi, filho cleta, gentil oferecimen
do munícípfo, Os votos do sr, Alfonso Nicoluzzi. to da Oasa Lothar Son-

de felicidades do "Cor- Tambem em, data de 19 neuhohl.. ·

.

.reio do Povo". Tambem a sra. Adéua. J. Ruysam, ESpera-lie que a prova

,niversaria-se dia 15 o esposa do sr. Mathias revístír-se-â de brííhan.
jovem Rolf Ebmke. Ruysam., tísmo, como realmente

.

. tiS A ME i '8 S
foi a de 7 de Setemb.rci.

-�Ia 16 transco�re o .Ontem na "sala das Po,rmeqores ,,�a '.pagI,na
natalicio do sr. Reínoldo audiencias realísaram-se

numero tres.
I Rau, da exma. sra. Dna. 08 s ..., .

t
'

t ., F.· B C I II B • T •
Clara Peters esposa do _ �t§UlD es c!Lsamen os. .la II "

J é P' . Martim SchevlDzky com _

,

sr: os _e�er8; Indus� a senhorita Cecilia Faleceu DO dia" do

n:Jal nesta �I�de. AD�O- Straub. Helmuth Manske corrente, D8 localidade

D�O A. SchmItt, lD<Justri!11. com a senhorita Anita de Arroz�ira, Q sr. Oli-

'. •. ,

Francls- Walluw. Leodato Ribeiro vio Mengarda, sendo que
co OlIveira. e o sr. Rei.. com a' .senborità Paula por longos anos ocupou
noldo Koehler. Klein ,6, Eduardo Spezia o cargo' de Intendente

com â senhorita Leopol- naquele local. '

-�i,!- 17 passa a data da" Dal í'â;'
'

"Co,reio do Povo" a

na�lic!a, d� exma sra. _'
'".'

p
,'>;. familia enlutada apre-

AmantinaMüllerEllinger, C 1)1 E M A sentá sentidos votos de

espo�a
.

do sr. Freder�co O eine' Ideal apresen- pesar.
ElUnger.

.

residente em ta hoje, amanhã e terça- _

Blumenau. ,Tambem a �ira o espetacular filme
menina Teresinha, filha de após-guerra, ·VlVA O peclaraçio
do 'sr. Leopoldo Klein. AMOR com Petter Greu- ...... '."

Ainda 'dia 17 a senhori- ter. Romance.. Alegria e '. �u ,abaixo assina.do.
ta Helena Tondim, pro- Musica, eis as prinêipais Hel.nz Dopke, solteIro,

feflsora do "Grupo.Esco- carateristicas dessa mo- reSIdente em Francisco

lar Divina Providencia". numentaI' produção de Paula, declaro por

'/,
.,

.

meio desta serem injus-
J==:::::�:-'::�='';=:::===:::�===:::==.''.'�:====t.\.. ta8� as, pàiav�aB: qu*, .p_ro�

irU Ass"ocl·a"ç:a-o dos 'E"X 'Com" ii f.er� .contra,,�.s,ra. El'l,l'...

,
"

,- -

I! GrunDi, pelo que peço

u _'. fi as devidas desculpas à

II. batentes do. BraSil, li el�rancisco de Paula, '7
li Secç60 de -Iaraguci do Sul II de Novembro de 1949.

II .CONVI'TE
n HEINZDOPKE

II ' '11 -----
_

'tl 1

ii, A AssociaQão tem a maxima I!II hónra de' convidar todos os Ex-Ooni- i
II bate�tes e, o publico em geral, para o

.11ii grandioso baile, que levará a efeito l'
n no dia 19. de Novembro, no "Salão II
II Sohn".'

,

u
.

'

ii ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 34ã
'

ii Neste baiile sérá escolhida pe- II
.

,

I .

M' , Uo.,DPA ,5, .

_, ,�II los presentes a "Rainha" e SUllS prin· ii �e-e.e-e.e.e.e.!e.t1t·
n cesas da AssociaQ�o, , qual será ofe· II "

' .

II 'recido um riquiâsimó brinde, t} I que ii n CLiNICA DB OLHOS - .OUVIDOS - NARli' B O�ÀOANTA, It '. . R tJ T I F E R! S E O R lV .l M fi IT! I S

II está esposto na vitrine da Casa HerteI. ii II maderna e .nmarDsamenle instalada' da
.

,. fi D"d damentel���:rl:recimento. antecipa- � iiDR. SADALLA AMIN I! �.::.;���=a�:�:a��e!::�.-K:.:.��:��.:=�: n_
til A DIRETORIA ii li CONJUNTO DB APARELHpS MODERNOS, UNICO NOS III �

Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc 11
ii ii ESTADOS DE SANTA' CATARINA E PARÄNÁ i

�II Mesas a resenar ca. a Sr. WIller, Carlos Hertel II fi «R'ua Abdón Batista - defronte "A Noticia0'» ii P'(UI Catalego Ousando

11 ,J ii IJO�ARIO: I()..12 e 4-6 d. tarde - Hora marcada: 4 II LEQPOLDO SEIDEL
,

�i"._.__..._....._...;"__..__._ _ _ ._..._ ..._..._.r - ".Inville - ii • • •

........__•••••••••._ ..•••..� _ _- _··�.·..- __••••__:l \
• _

(

.'

I Completou .

, , I Quatorze Anos

Jaraguá do Sul, 10/11/1949
r OSVALDO, MEIER

ALF�DO MEIER

L0CAIS

Madeira pl 'Construç6es
'-FÔRBO E 'SoALHO

= ,OAIXAS O':

t
•

!
tENRA ,

:::.=.
faça suas encortH�ndas na , ' �
Ind. Madeirás Janssen S. A.

: :
'"

� �..,.,,:,. \..�.�=O.� iI ••••
_

�

Para Doces
s' Bolos'

.'

., - �'

Boj()s
,mais macíos

Usem pratos de papelão
São praticos e higienlcos
Encontram-se ria _'. ,:;:.'

Soe. 'Granca Item"daJti.
Áv. Getulio Va_rgds, 550:

FRACOS E ÀNé:MICOS I
'

Tomeml
ViNHo CREOSOTADO
··SILV.IRA'·

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

Tosset
R.,Iri.dOl, :.

Bronquit.
E.crofufOl.
,eo..v.�

VlNliO CRJtoSa.rADO
.....�.DIl

� �om�rcial Lida.

.

,o ' '§abätc (Jlarcà Balistrada) "ilfl/llJEC

U·
. ��"(RIA NAclo�

....... irgem Especialidade ���
.da Cl&.o WEtZElL ml1J)l(Í§IllAl· cD

.
Joinlillie

. conserva o teçido da roupà porque lav'a, ,facilmente e com, rapidez.

es'ç�ituraçãoMercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas· 'Piscais -,"

Contratos - Naturali

sações - Cobra'nças
Serviços C�merciais

em geral.

Seguros
!,'yplRANGA"

'. Dr. Arquimedes Dantas
.........

r080 "'_·lcmEI'fES -

.

TBAIspoaTES - - AUTO-
.

MOVEIS.'

I
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