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Administração Municipal
Costuma a admínístração municipal eximir

.

se dos seus compromissos, alegando que a Câ
mara não lhe fornece os creditos necessários,
créditos para cumpri-los.

Já por maís de uma vês temos esclarecido
a população de que o. argumento. é falso e é
desleal a conduta do exeeutívo. "

O que os snrs. vereadores tem feito. é por
ordem na confusa admínístração, estudando aeu

radamente GS pedidos de erédítos porque deles é
a responsabilidade.

'

Para desfazer a alegação. dGS arautos I da
prefeitura, vemos dar aqui GS créditos suplemen
tares e especiais aprovados pela Câmara.

Cr.' 28.000,00 para o. serviço de vacinação
Lei n. 37, de 3.6.49

Cr.S 280.000,00 para aquisição de motoníve
ladora .. Lei n. 38, de 23.4.49

Cr.$ 1.600,00 devolução. de impostos - Lei
n. 40, de 16.6.49

Cr.S 6.000,00 pagamento de extra-numerarío
Lei. n. 41, de 16.5.49

Cr.S 1.797,00 iluminação de Betoreída - Lei
n. 42, de 16.5.49 '

.

\

Cr.S 38.306,60 auxilio. ao. ginásio, Radio. Ja

raguá, hospedagem governador, despezas escritu
ra e Gutras - Lei n. 46,. de 16.9.49

Or.$ 40.200,00 para pagamento do aumento.
do. funcionalismo., Lei n. 47, de 22.9.49

Cr.$ 180,000,00 para dotações do orçamento,
Lei n. 49, de 10.11.49 Os recursos dessa lei, vie
ram da anulação de parte do. credito. da Lei n. 38.

, Cr.$ 109.994,40 sendo. 22 mil cruzeiros para
'cGmbustivel. 3õ mil para a Ponte Abdon Batista,
20 mil para o. pontilhão. da estrada Nova, 20.1&0
para a dedetísação e o restante para retorço do.

orçamento, Lei n. 50, de 10.,1 1.49 :
Gr.$ 2.386,00, para ,refGrçG de verbas orça

mentárias, ,Lei 61, de 10 t 1.49
Gr.. 19..800,00, par. d�GPr:iaçlG �e t��

ras pará amplíamento do. cemitérló,municipal,�
n. 32, de 3.3.49.

'

',.
Da publicação supra vemos que o. rr. Prefei

to. Municipal esgotou toda a tente para abertura
de credítos, pois somente por conta do. excesso

de arrecadação já Ioram VGtadGS Cr.$ 626.783,00.
A Câmara deíxou de aprovar mais doís pe-,

dídos de creditos por não ter de onde lançar'
'mão, pois o. excesso de arrecadação previsto, �á
fGi todo ele aplicado. e, do. ,saldo., do exerciclO

anterior, havia a impGrtancia de er.$ 2;386,00 que
fGram cedidGs pela Lei n. 61.'

, .

A Camara po�erGu ao chefe do. executivo

que apontasse de onde
.
poderia obter recurs.Gs e

GS creditos negadGs serIam votados. A PrefeItura
não. deu nGvas fontes, a não ser a anulação. de

verbas como. a do. auxilio. a maternidade e infan

cia, no valGr de Cr.$ 8.00G.GO� com o
.

que não.

cGncordou e com muito acerto., a Camara Muni

cipal.
Note-se que, dos creditos acima, Cr.$. . .

180.000,00 j� fGram cedidos. por anulação. .d�s�a
importancia na quantia cedIda para a aqUlsIçao
da maquina motoniveladora para reconstr�çãG ..e
conservação. das nossas estrada,s que estaG deI

xando. muito a desejar.
O que a Prefeitura Municipal de Jaraguà

precisa é encarar as CGusas CGm realidade, espli·
candG a situação. dificil em que se encontra e

prGpor as fontes de receita para cGbrir as des

pezas necessarias. Diga-se sem rodeios a verda

de. Faça-se GS balanços expriIIiindo a situação.
real e não. CGmG no. ano. passado., quandO se

apresentGu um saldo e l�fG no inicio deste ex-er"

cicio. pediu-se um credito espe�i,al. para' pagar as
dividas daquele. Se não ha saldó, ISSO. deve ser

declarado. e a Camara estudará o. meio de cobrir
o "dificit". Essa é a verdade e os numeros ai

estão. para desafiar qualquer conte8t�çaG.

Terras
.

Requeridas
O "Diário Oficial do. HE:'lmuth Lemke,60.000

Estado." está·publicando. m2 em Ribeirão Grande

editais para contestação. da Luz, municipiQ de

aGS seguintes requeren- Jaraguá.'
tes de terras: .

Herbert Bricb, 87.500
Waldemar . Grubba - m2' no lugar Rib. Macu-

2.600..00.0. metros quadra- co., Jaraguá do .Sul.
dos no lugar Itin�uip�a, Gustavo. MathIas, tres

municipio de ArilqufJ,rI. � glebas com 12.000, 1�O.OOO
Pedro. Agostinho. ,Zim- e 62.500 Jll2 em RIO da

mermann - 260.000 I m2 Lijz.. .

no. Morro Jaragúá,' mU- SevermG PedrI, 266,000
nicipiG do. mesmo nome. m2 em Ribeirão Molha.

Sob a presidencia do.
sr. Irineu Bornhausen,
reuniu-se no dia 19 do.
cerreute o Conselho Es
tadual da União Demo
cratica Nacional, afim de

aprovat o NGVO Regi
mento Interno. do Parti
do e deliberar sobre ou

tros assuntos.

O II
Lído' pelo sr. Secretà-

DeputadO A r tur Müll er 8 florllano'pO' IS rio Geral, Paulo Fontes,
o. expediente e presta-

, .' . . ção de contas bem com.G
- A sítuação política o relatõrio sobre o. ultí-

nacional continua CGn- mo ano, foram os mes

fusa. A candidatura .do 'mos aprovados.
s�. Nereu Ramos é c��- Passou-se depoís a

SIderada afastada deííní- discussão e votação do.
tivamente, diante da r�- novo. regimento. interno,
sitencia mineira e outros que depois de .sotrer
fatores. pequenas emendas toí
Das candidaturas civis a aprovado. Por esse re

mais proyavel é um no- gímento os díretoríos
me de Minas, que apre- municipais poderão ter
senta o maior contin- até 20 membros e GS dis
gente eleitoral para ga- tritais até 10.
rantir uma vitória, caso Ia dar-sé inicio a elei
as forças denomínadas ção da Mesa diretora
"populistas" (Ademar, quando. os snrs.· Drs.
Getulio, Prestes e 0.8 João Bayer Filho, Bul
queremistas do , PSD), cão. Viana Wanderley
apresentem candídato. A Junior Ri�arte de Frei
dificuldade està na es- tas C�elhG de Souza e

colha do. nome. CGmG, o. Artur Müller usando. su
sr.Milton de C8';llPOS contí cessivamente da palavr.a
n�a a não aceitar a 'ID- propuzeram que a e�eI
dícação .do .seu �Gme, ção da nova Mesa díre
estão. em evídencía QS tora tosse efetuada na
snrs. Bias Fortes e Israel Convenção. do Partido.
Pínheíro. Caso. o. acordo que deverà realíaar-se
não. chegue a bom. ter- após a' Convenção.' Na
mo CGm um candidato. cíonal já marcada pa
partídârío, deverà. ap.a- ra o. dia 11 de Dezembro,
recer o. extrapartídárf», sendo a proposíção acei
que segundo. as mais ta por unanimidade de
autorisadas vozes da votos.
UDN, deverá então ser CGm a palavra o sr.
um militar: Generais Artur Müller saudou em
Canrobert Pereira da nome dGS presente�. GS
Costa GU Cesar Obíno, membros -do Conselho
est� ch�fe do.. Estado. que, atendendo. a CGnVG-

,

MaIOr do. �Ex:érCIto.
.. cação não. haviam pou-

- ! situaçã_fl politica pado ß$,���Ç9S' pa,r� 9GDl�
estâd'O� ?eri 8tJ11 >fIutua- p&leee'fefu a 'Keun�,
çãQ dirigida pela naciQ-- lembrando .a figura do
nal. Somente depois de sr, CeI. Pedro Maciel
acertados GS passos na que viera do. Intertor do.
polítíca do. pais, voltarão Chapecó, com alguns
os partidos a estudar os dias de viagem bem CG-

, ",' ',\ '

., c�sos estaduaís. Com' a mo. GS represe�tantes de

que se deve' o. êxito daquêle magistral destaque VInda do. sr, Iri':leu BGr.n- Caçador, Videira, Ara

de Cio.' 500�OOO,OO (Quinhentos mil cruzeíros) pa- hausen a
. �lorlanopo�ls, ·r�nguà.e outros mun�ci

ta GS estudGs e trabalhos iniciais oia rGdovia ondce preslIbdlUD� reUnIão. pIOS dIstantes, motIvo.

Coru à-S Bento do Sul
,.. , do onse, o. I�etor, re- porque propunha o. voto

p .
,

. cebeu a UDN dIversas e de 10uvGr a esses abne-

A Graças a habi!idade C<;lID que se conduziu valiosas adesões" não gados correligionàrios,
nesse assunto, atraIU para o seu lado, para a somente no. Oeste como. que não poupavam es
causa de CGrupá e de S. Bento., tGdos os depu- tambem no Sul do. E�ta- fGrços para engrandecer
tadGs� 8cptiG p:r�s�ntes, da UDN, bem CGmo as dOt estando. � par�Ido a UDN. A prGposta foi
bancadas do PTB,PRP e mais tres deputadosdo PSD cada vez .maIs" UnIdo.. aprovada debaixo de vi

que, cGntrariando GS seus demais colégas de Apenas dOIS .elementos l;)rantes palmas dGS snrs.

bancada, souberam sobrepôr à cegueira. da dis- até. agora d·eIxaram. o ConselheirGs.

ciplina partidária GS altos interésses das regiões ��!:::.. ���tig�st�:r:G��: Edm seg,!idd� fo� aPdro-
que' representam d B

va a a In Icaç�o ,GS

'. ,

Ademar e a�ros, os nomes que. comporão a
O notavel em tudo ISSO, o que vem elevar snrs. Passos Mala é Cos- delegação catarinense

de forma empGlgante, perante o. povo. de Jara-· ta. para a convenção nacio
guà do. Sul, o. amor de Artur. Müller ao. progres- - Deu. -:'Q.tra�a na nal, no. dia 1 t de Dê
so desta sua Comuna, é que êle não cogitGU de A�semblé!a o proJéto de zembrG.

indagar si CGrupà' era GU não. um seu reduto leI de orIgem gGver!la-
eleitoral. mental que eleva o. Im-

--

posto. sobre vendas e
Bateu-se desassombradamente pela vitGria 'consignações para 2,80."

das l�gitimas aspira?ões- ?orupaen.ses CGmo se
� FGi aprovado o pro

bat�rIa pelo. seu malS sólIdo e !Iél grupo de jétG de lei que eleva a
eleltGres. I taxa de saúde estadual

Não. admira e se justifica, pGis, é bastante, para 1,60.
'

a alegria bonesta e o reconhecimento sincérG - Enviada pelo sr.

que penetrGu nGS corações dGS mGradGres de De.s. Presidente do Tri·

Corupà e de S. Bento.. bunal de Ju.stiça deu en-

E êsse grande serviço público. que dignifi- trada o prolétG de r�a-
. . .. justamentG dos funCIo- F i

.

ca a capsCldad.e _de trab�l�o de Artur Muller e narios daquele tribunal.
'o aSSInada a lei es-

que veio. benefiCIar prodigiosamente a Corupá, _ Foi s'an�iGnada,' a
tabelecendo a hóra de

vem. .de se j�ntar mais Gutro., para o. qua�. con- lei que isenta do impos-
verão a partir de pri

tribuiu laboriosa e ativamente: o. Novo Reglmen- to d� vendas e cGnsigO: ::::�: :: at��I�'B���� f���
to. de Custas, transfGrmadG em lei pelo. Decreto nações GS pequenos pro.-

7 d Nb íI 19 9 d t d
- ma, na madrugada do

no. 622, de 1, e ovem ro ue 4.. u or�s, com pro uçao próximo dia primeiro,
Assim, si o destaqUie de quinhentGs mil cru- anual inferior a 10 mil tGdos os relógios devem

zeirGs para a RGdovia CGrupá-S. Bento do. Sul, cruzE:'iros.
ser adiantados de uma

lhe deu a simpatia dos moradores dei dois mu- - FGi sanciGnadG o. hóra, no. Brasil inteiro..
mcipiGs, aquele, o Regimento de Custas, lhe novo regimento. de cus-

trGuxe as palmas e GS IGuvores da grande, ope- tas judiciarias e poli- ----------

rGsa e sacrificada classé dGS serventuariGs da ciais.
.

Justiça em todo o. Estado.
,

- A Ass,embléia de- Pinto Arrqda, Artur Mül-
signou GS snrs. deputa- ler, Biase Faraco o

e

.Que o. Todo .PoderGsG continue inspirando dos Guilherme Urban e ,Braz Alves na inaugu
a Artur Müellr :para que a, cGletividade c,ôlha os Max Colin para repre. ração de novo grupo
frutos benéficos da sua atuação. parlamentar na senta-la, na Exposição. de casas da Sociedade
Assembléia Legislativa Catarinense. de FIGres em JGinville e São Vicente de Paulo..

Conforme se poderá constatar através a

leitura dos telegramas que inserimos noutro lo

cal, e dírígídos ao. ilustre Deputado. Artur Müller,
é enorme o. entusiasmo, a alegria e a gratidão
das populações de Jaraguà do Sul e de São. Bento.

Êsse contentamento atingitt o. auge no dis
trito. de Corupá 'que, assim, "sem duvida, vê um

seu velho sonho em vias de concretização.

E, convenhamos, para se usar de franqueza.
é a Artur Müller, aos seus esforços, à sua de

dicação aos altos interesses de Jf!-raguá do. Sul,

HORAR'IO,
DE VERAo

Começará a vigorar
em Dezembro

�------------------------------------------------------��------�------------�-------------------_. � � ��1
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CORREIO DO POVO
. Domingo DI4 - 2Z-1l-4Q -

t y

2

Difícil' Vitoria do Baependí
- Baependf e ,Seleto reaJisaram a s�gunda, parti

da da rodada, nesta cidade. Indicava-se.,' o Seleto,
como perigoso adversário dos azurras, o' que de

fato foi. Os periquitos abriram a contagem por

intermedio de Emerico, num arremessQ cruzado da

esquerda. Um C'll,ltentico frango .,
de Qlasio, pois o

arqu�iro alvi-anil, muito bem poderia ter seglJrado a'

esfera. Ainda ßél primeira fase, Eti empatou, depOis
de passar por entre os dois zagueiros dp clube c,fe
Guaramirim., Walter aumentou para dois após alguns
minutos. Terminou o priineiro tempo com a conta

gept de 2 x 1. para o qu:adro local. logou melhor o

Seleto,
.

cóm ataques mais perigosos, porém perdeu

para o conjunto bem preparado, da rua Dr. Abdon

Batista. O Baependf aproveUou bem as ocasiões,
nao encontrando' demais obstá.culos em dérrota,r, o

homogeneô esquadrão de Guaramirim. Na ��gunda
fas� os azurras marcaram mais um tento, quando da

cobrança de' um esclJnteio, marcâdo' por 'Mahnke,
quasi no fiual do prélio O Seleto procurou reagir,
mas cl defesa contraria não con'sentiu para que fos

sem assinalados tentos. Esteve na arbritagem o sr.

Pinto Lemos du L. J. O., que teve soberba conduta.

Os quadros atuaram com Olasio, Lucindo, Otacillo,
Clécio, Baloquinho, Nunes, 'Wdlter, Efi, Mahnke;
Justino e Arlete para o Baependí. O Seleto formou

com Miguel', Adolfo, Oscar" Miro, Orestes, NE!co,
Quinca, Nilo, Cali, Em�rico' e Neri. No Baependí,
todos cumpriram boa atuação.

.

No Seleto, Niló foio melhor,
seguido de Miguel, Oresles,' Neri e Adolfo. ,

, Na preliminar os aspirantes de ambas as equi-
pes dividiram os loiros da vitoria. 4 x 4 foi o resul

tadó que coroou o esforço dos,22 rapazes em campo.

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii

ii moderna e primorosamente instalada do' ii
li DR. SADALLA AMIN fi
ti C0J>:lJUNTO DE APARELHOS MODERNOS; muco' NOS n
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ " li

li «Rua Abdon Batista .J defronte "A Noticia"» II
'ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

li • .Joinville - fi

Os jogos da rodada C(�
hoje. 2� do Returno

RXPOSiÇãOdePintur:tt

DE IRINEU PETERS
. -

Jaraguá 40 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.

ôeguros - "Cia. de Seguros Gerale do BrasiJ",
Fogo, Acidenfes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.

Derrota que valeu como

vitoria para os colorados .

Perdeu o Acaraí em Corupá, frente ao D.

Pedro, numa partida de igual para igual
disputada - Aos poucos melhora de pro

dução, o time da rua Marechal - Falta

apena-s um compromisso difícil para o D.

Pedro sagrar-se campeão - A esperança

do alví-anil era o Acarai - Arbritragem
Preliminar -. Outras .Notas.

Numa peleja, na qual indicava-se o D. Pedro
como franco favorito, o Acere! deu de fazer ao clu

be de Oorupé. JolJando'em sua propría 'cancha. con

rando com regalar assistencla, o D. Pedro passou

por maus momentos no préllo de domingo. Quase
que se repete a mesma cousa. do turno. Sabemos De 10. a 15 de Dezembro estarão

que naquela peleja, o Acarai vencia· pelo score de abertas as portas do édio d
'

/

������i:��o:�������:!��:iF��:�ir :i��ri:�i;�ill::h�i*�::x�;�} . :
..
:::·;.:l.:�::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::;::::::::::::lI:::::::::::::::-'::::::::::::-':::::-":::::�:1,::,:,:i.:aos 30 segundos de jogo. Mengatda empatou depois executados pelo 'sr. Max C.- Breuel. :
Correio do POVO-

de alguns minutos.. Mais tarde'Maba estendendo um

�
Vísítas das 8 hora á to.

::d'
t d

::es��rd�a��r�t;,1 r�C��!�rod�O��� d�eVJ��a:u�aJ:� . 2 às 7 horas.
s s t; e

a.
ar e

'I:11. Tod.. :�;::;:.P:::19::arem !I::!
demorou pare -que Tlão igualasse a contagem, arl- uma assinatura anual para .

O' ano de

rando do bico da grande erea, vencendo Arno de
, .I.. :!: 1950 receberão desde já, e gratuita- !:.:.�.

maneira espetacular. Termlqou o primeiro half.. time A V I S O
mente, o "Correio do Povo", até fim

com 2 x 2 no marcador, quando os restantes 20 ml- �� li de Dezembro de 1949, i!
nuros deste primeiro período, os colorados legerem 'ure mal

' .•

••

Eu abal-XO
•

d
� seus es e poupe seu :i A CERE·NelA

ii

com apenas 10 elementos, visto ci confusão verifica"
eseme o bom dinheiro comprando na ii

ii

-.da com Albano, efastou o zagueiro de gramado
Reinoldo Schmitd, aviso " li

. ii

.'
g. • FARMACIA· NOVA .I:i: Facam seus anuncios de felicita- !I·';::

Para não mals retornar 'para o resto .da peléla, ,AJ- a quem mreresser possa
y •

- bl
-I "Õ€S de Boas Festas e. Feliz Ano Ne-

bano ao pular com Tiãosinho em :disputa de uma qliue, nao me

I
response 1- d8 ROBERTO 14· BORST ii �o, nesta folh,a.!·ii.

bola alta, caiu ao
. solo" quando o centro-avante

so por qua quer divida ..

d
que mínha mulher He19a a que dJspõe de maior wrtimen-

•.
:i
••
:i .'" ii•.:�..

dompe rino, plsou em cima da perna do zagueiro.
u

Lígelramenre medicado, foi consteredo que Albano, BlE� �chmig�pfofzceurz'lnho,
to ;�tia��e�o�fC:ae��j::s. a�t! �:l::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

.

não mais poderia jogar, não só ' . , na-
s ra a

quela Wirde, como ficar -efastado do futebol, pelo 24/11/49 Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua

período de dois meses no mínimo. Esta primeira Ia- REINOLDO SCHMIDT
se noe apresentou momentos de delirio ,e sensação.
De fato foi um préllo disputado de igual para igual;

----------

onde apenas no segundo tempo o D. Pedro exerceu TI)) o� o _

maior pressão sobre a _rdaguarda coiorede, e isso 1[ fOlllUllltraJI t1l\
mesmo, apenas alguns tnstantes. Uma derrotá que �«U.\lJI
valeu como vitoria pare os 'colorados. Notamos que I

'

.

aos poucos o time da rua j Marechal Deodoro, está V�nho. por meio �e.sta,
melhorando de produção. Com apenas 10 etementos� termrnanremenre orotbír a

o Acerat apareceu com muita fibra, .lurendo com to-
entrada de pessoas em

das forças, mesmo vendo-se derrotado. O D. meu r.er.reno. afim de rou

Pedro passou pelo Acara! com dificuldades, mas
bar BIP.I'!1' Não me res

nem por isso deixa de ser uma vitória justa e me- pqmsabJllso pelo qpe pos-

.,recida. Re.sta apenas um. compromisso dificil 60 D. sa acontecer. �
P�dro para sagrar-se. campeão desse certame que ALFREDO MOHR

ora está sendo realisado em nossa cidade. .A espe

rança do alvi·anil era o Acaraí. pois si os colorados

tivessem vencido os dompedrinós, a causa para a

ultima rodada ,iria 'ser bem diferente. A arbr.ita,gem
de Benedit() Campos pod� ser' considerada como

otima. Na preliminar o Acarai foi' de'rrotado pela
contagem de 4 temos a um�

"

Acaraf e Seleto farão reallsar a partida princi
pal da rodada de hoje. Pela primeira vez teremos

nesta temporada este jogo entre colorados e' pere- ,

qultos de Guaramirim. Em Nereu Ramos o Estrela
receberá li visita do D. Pedro de Corupá Sem du
vida alguma o D. Pedro não terá facilidade em aba
ter o Estrela. Estará de folga, conforme marca a

tabela, o Beependí, campeão do Torneio Inltíum.

.

Clinico �e OI�os, Unumos, "nril'" inflBOla
Dr. A,rll'línlo TaVaii"8&

Profess - Caledalico de Biologia do Instiulo de Ed!lcação d� Florianópolis

Ex-Chefe Glos serviços cuntccs 'e clrurglcos cia_ especlolldode no

. Hospital de-Caridade de Florlanopolls,

Assistente do pr9fessol' David Sonson. no Rio de ,Janeiro. '

Ex.lnterno por, eeneursc, da Asslstencla Pública do Rio de .Jal1ell'O

FR�COS E ANaMtCOS I

'J, 'Tomeml
VINHO CRI!:öSOTADO
·,'$ILVEJRA··

.

Impltgä.._ lIila ..:
. T�ss••.
Resfriado.

.

.,.,..,....... ,.. Bronquit..
Eierofil...

�n•• lescehC;:.s
VINHO CREOSOTADO

* UM elllUDOR oi uw&.
'I .FormadO.

pela Faculdade de Medicln� da
. 'Universidade do, Rio de jaJ:)eiro

BL U M,E N A ti. STA. CATARINA
,

nfPENDENCIAS .EM:

Séde: ·ITAJAÍ ,.;.'S�NTA CATARINA

(14 ANOS' DE EXISTÊNCIA)
(39 .DEJIE'"AH3rA::&.:UeNlrO§)

CAPI'l'AL SUBSCRITO E REALIZADO

RESERVAR EM 30/6/1949. .' . • . .

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI., E,nilio Jourdan, 115

Edifício Pr6prio
Araranguá
BlumEmau

.

Brusque
Braçp do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos

. Cambirela
Campos Novo.s
Chapeco
Florianopolis
,Gaspar

, Ibi�ama
Indaial '

, Ituporangil
Jaraguá do Sul
Joaçaba,
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba

I
Porto União
Rio de J.anelro

ce•••s " •••••

�:� �:gs��ho, Com aviso de 60 diás .

IS.
Francisco 'do Sul Com aviso de 90' dias .

. S. Joaquim Com aviso de 120 dias,
Taió Prazo Fixo de 6 meses

Tijucas Prazo,Fixo de 1 ano

I f��:��ã D_ep6sito�. Populares �

�[::��ga Depósitos Espectas a Prazo Fixo 8 com Aviso Prévio, Saldo MiJÚmo

d� Cr$ 50.000,00 .;
7%

I ABRA UMA CONTA NO .a.NCO·· E PAGUEOOM CHEQUE

I No "INCO' o Dep6siíD Ban�árJO TR.ABALHA enquanto Q.Senho� DESCANÇA,

�

,
End. Telegrafico "INCO" "

I
" '. ' , Çaixa/,PoStal, 65 _:_telefone, 1'6

Opera em: Cobranç��, Cau�ão, Passes, Depósitos, Empréstimos, Descontos.
Aceita: Valores em Custódia e Administraçã.o de l1n9yel�:

AVISA A.OS SE.US AMIGOS E ':ifREGUEZES E E'M PARTICULAR AOS

SNR8. DEPOSITANTES QUE ABONA' AS SEGUINTES TAXAS DE
,

JUROS S6BRE DEPóSITOS:
.

." ,

,

. eel1.AI, DE ••VIIII•••
-Ã Disposição

, Limitada "

Particular.. .

Limitada.Especial

,

.. ,

.
,

.
,

'.

.
;,

ao ano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)
�At8nção

------

V. S. já teve a oportunidade de cçntemplar as vitrinas
com a maravilhosa exposição de brinquedos que a

CASA REAL
'Vale a pena!

está realizando '?

examinar a mais bela coleção de brinquedos de toda
especte como sejam:

Gaitas de boca desde a mais simples até a mais artistica
de luxo, bem como muitos outros brinquedos de folha ílendres e de

madeira, como tambem uma infinidade de bonécas de todos
os tamanhos He massa lnquebravel. e vozes.

Velocipedes - Tico-Tico - Bicicletas

Lindos estojos pera Cavalheiros, contendo Carteiras pare moedas-

r Cintos de cOUrO natural e outros.

GAITAS DE BOCA POR PREÇOS NUNCA VISTOS, BONECAS D4S �AIS
MODERNAS E TRENS AUTOMATIQOS DE· DlVERÇOS TIPOS.

Para as Festas
Chocolates e Pralinées em artisticas caixinhas - Masse -pão - Balas -

FiiOS • Passas e Conservas - Damascos - Peras Secas - Amendoas
- Nozes e' Castanhas do Pará - tudo pelos melhores preços

Todos devem ver a colossal exposição nas vitrinas da

CASA'REAL
, ,

(DE:t:BONTE AO eiNE DUHR)

Rua CeI. Emílio Jou·rdan, 141 - Jaraguá do
.

.

"

fiarrafas termlcas de diver
sos tamanhos V. S. en
ontrará na CASÄ REAL

�IIL�
ii

P
i:

ii li
li li
ii II

"Ofl
11511ii !I:I I.

Ir !!
"0' II'1 '1

li li
ii li

:i;;;;;;iiiiiliiiiiiiiiiiiÕiiiiiiiiiiiiiiiÕiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ��::::::::::::l}

H���!�ij Kar�t�n·
PROPRIETÁ.RIO

·

Fiscal

Escrituração Mercan
tíl « Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais-

Contratos - Naturall

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Rua Marechal Deodoro, N. 158

':>13 '5 V').:f'N I'd 5 3
.' 5 V·� I 3 I � �

'5 V � I iS O :>

'53 O -:J:V}i::J,Y 1, � NJ

,'5 V W 3 Z o 3

'5 va I'� :J:J V � Vd

Seguros
�'YPIRANGA"

FOliO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO
SITO DE LUBRIFICANTES,
COMBUSTIVEL E ACES

SORIOS, LUBRI

FICAÇÃO CARGA DE

BATERIAS E VULGANIZAQI0
DE PNEUS.

I

, 1 •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tf_······················
.. ············_··········_·············::::::::::::::::::::::::::····:::::::::::::::::::""'L

Prßf�it�ra M�ruci�al �� Jaraij�á �� ��I' PORTA R I A· ·II-·-Ãü��������te�· A. II
REQUER'IMENTOS DESPf\CHf\DOS Portario n. 21 �e 14 I�e nouem�rl �e 1949.11 OFICINA Serviço "FORD" II

, '. ii MECANICA AUTORIZADO ii
O Prefeito Municipal de jaragua do Sul, resolve. ii . li
RETIFICAR pare ALZIRA MURARA MATHIAS, li - Rua Marechal DeDdoro - J A R A G U A DO SUL - li

de acordo com o que requereu. o nome da extranu- li Posto de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes li
merària mensalista ALZIRA MURARA, nome este Ij _ Lavagem _ Lubrificação _ Carga de Acumu- ii
que lhe deu direito o matrimonio. li ledores e Consêrto de Pneus. II

C O M UNI QUE - S E ii ii
I A")' _ W A L DEM A R G R U B B A li Esta oficina está instalada em condições !.:i.'"

1 pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou

Preíetro Municipal
, H, reforma em seu, automóvel ou caminhão, bem H

-----------'1'----------
I; CGmo retificação de motores etc. . .

ii

II Todos os serviços são executados com li
esmero, por competentes profissionais e a pr�- ..

I! ços razoáveis. Também diSp?� de sólda ele- H
.

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, tendo H trica e oxigênio.
'

)i
ciencia do falecimento ocorrído ontem ás quinze (15) \'-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::",,;.'

horas do Sr. Roberto Marquardr, e atendendo a que

o extinto exerceu o cargo de Intendente Distrital ao �;;�;g;;;�;�;;;g�;;;�;;g;;;;g;;g;;;g;;;;;;;;;;;;;�;;;�:;gg;�g;gg;gg;;�;;gg;;;;;;;;gf:;;;;f:;;g;;

tempo em que leragué era; distrito de Ioínvtle, além . .. I'
. •

dos cargos de Vereador e Presidente da Câmara Dr., A·I.v··aro··Ba.talha _ MÉDICO
Municipal; I

• . ..... � .
.

, '

I q E C R E T A,
. CIRURGIA PARTOS. MOLESTIAS DE .SENHORAS,

.

! Art. 1°. - .Seja!" os ;fun�r�is do ilustre morto
CRI�NÇAS, DOENÇÀS INT:ERNA6 .E TROPlqAIS, E

custeados., pela Prefeitura MllIllclpal, com, hornene- DOE�ÇAS. DA PÉLE.
gern ao finado. .,.' , .

" icid d MédiArt. 2°.::'_ LUfO oficial nas repartições mUDlCI· "- E et-ici a e' Ica -

país, com hasteamentu da Bandeira, em f·u'nerat, .Irldu..toterml:i, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Art. 3°. - Este decreto entrara em vigor na
.R.lJio� Ultra�.Jli,pleta�.� Infra Vermelho

rr�����te da�a. 'revo�ada,s
.

a� �iSPosiç�es e�' COD- . ,! ,'r. 'v R A 1. .0 S X _

Prefeitura Muätclpah de- jaraguà do Sul, 18. de "Diretor. ltlédi�o, do Hospital "São José'

Novembro de 1949. : ;_ ATENDE CHAMADOS "A QUALQUER HORA

As) - W A L O 8 M A R G R U ,6 'B A �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::d:::::;::::i:':i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

Préfei to Muti iCIpe I :::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::�:�:::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::
t :

'1132 - Max Larsen-bras, transf. imp. terreno
sito a estrada Isabel,' vendido a Henrique � Kühne.
Idem

1133 - Lourenço Roberti-bras. licença estabe
lecer-se como vendedor ambulante&,de fazendas
em geral neste Município. Idem

, 1134 - Lourenço Robertl-bras. licença estabe-
lecer-ss com loja de fazendas a varejo, a

. estrada
Isabel, Corupä, neste Municipío, Idem

1135 - Silvana d'Avila-licença estabelecer-se
com Barbearia a estrada São Jcão nesta Munici
pio. Idem

, 1136 - Alberto Schmidt-bras. licença estabele-
cer-se com Oficina Mecaníea a estrada Isabel, no

,.

distrito de Oorupä. Idem
1137 - Rodolfo Kleinschmidt - bras. licença

construir mausóleo na sepultura de Clara Kleins
chmidt, ínhumada no cemitério Muníoípal de , ,00-
�upá. Idem

.'

,

113ß - Carlos M. Nóbrega-bras. baixa imp.
sobre estáßeleoímento fotografioo,' sito a rua José

B.ônifa�io. Idem . . . .

'I 1139 - Artur Jurig_..bras. baixa imp. sobre

�q_iagem sita a vila p�. Oorupä. Idem
. 1142 - Henrique Vugel-bras. transf. imp. sobre

G�rapeirá sita a rlla .Benjamin Constant,�' vendida
a, Francisco Marques. Idem
., ,

1143 - 'Frederico Bartel-bras. -lieença construir
mausõleo na sepultura de Alberto Hansen, ínhu
mado no cemitério municipal. Idem

.

1144 - Frederico. Bartel bras. licença eoustruir
mausóleo na sepultura de Helmuth Hansen, inhu
mado no cemitério, municipal desta cidade. Idem

.

1145 - Adolfo Hoge-bras. transf., imp.. sobre
carpo" de lavoura,' vendido a Willy Lemke. Idem

1146 - Leopoldo Karsten-bras. baixa. . ímp.
sobre caminhão, caminhoneta e automovel, vendi
do .para fora do munícipío. Como requer'

1147 - Heinz Carlos-bras. licença estabelecer
se com Gabinete dentário a estrada Rio Cerro.
Idem

'I .
1148.• �9ga,r 4-. �fellz�l.bras. transf. imp.

terreno SItO a' s'stratla Itapocü, vendido a Eugenio
'I'rapp. Idem �.

J � ':-',.0: •

· 1149 - Reinaldo Wurges-bras .. transt. imp. 80t
bre carro de lavoura, vendido a João Klein. Idem

·

11:50 ':' éàrlos-Mey�r-bras. licença anexar ao

!leu estabeleeimento comercial, um açougue. Idem
1151 - Edgar A. Frenzel-bras. ,tranéf . ."i'nipi

.

terreno' sito a estrada Jaraguá [Fundés), vÊn:].dido·
li LiIIy Frenzel' RenzIer: Idem

,

, 1152 _. 'Leopoldo 'Wérch-bras. licença construir
mausóleo na sepultura dê Emilio Schmauch, inhu
mádo 'no' äeomitério muni,cipal. Idem

; .

1153 - Emílio Boeder-bras. transf. imp. terre
no sito a estrada Ri6 da Luz, vendido à Erwino
BÓeder. Idêm

;
.

'"'
'

.. , } ,

· 1154:: Frederico 'Bartel·bras. licença construir
mausolé6 ná sepultura de Aldo Ka",Zler, inhemado
no cemit'ério desta cidade. Idem
, 1155' - Placldo $a·tler-bras. transf. imp. terre ...

no sito a estr'ada Jaraguá, vE'ndido a Benno Krü.
ger. -;Idem. I, .. '. '.

, ';

1156 - Martinho Rengel- bras. transf. imp.
terreno sit.o a estrada Ti�a do Mathias, vendido a

Alfredo Strelow. Idem
\ 1157 -, \yiJ.ly GÜnther-bras. transf. imp. sobre

troHr. pairtfclilJar, adquirido de Paulo Papp. Idém •.;

1158 - Günther Heyer-bras. licença construir
mau90léo na sepultura de Bertha Wischi'al; inuiria
da no cemitério' desta cidade. Idem

U68';'; nudol!o Koehler.bras. transf. imp. ter
reno sito a estrada Itapocuzinho, adquirido de
Andreas Jordan. Idem... __ ." "

.

.

1169 - Edith Dietrichheit-bras. licença estabe.
lecer-se com salãö de, .oadulação. 'permamente a

. �ua Mal.. ,Deodol(Q'd-a· ·Fonseca. Idem
.

1110:,;-1'4lfredQ,Ma.rqU!a.rdt�iQraß... trausf. imp.
t�rrêno .�,jto aßstrl!da ,Rjb�jr�o .M�CUC9 ,Grande,
vendido .� .�e.o,p�ldo Beh,liI;tg; Jdem '. ' ;' ------.-----.-';.... -,11 1171 - Camilo Demarckl·bras. transf. lmp. SO" 6' ANJÔ PR()TBTP�> DE 'SEUS FILHOS E Ä

'.

'

l)re bicicleta ad'qúidda' de, R'udi"Oiése. Idem .

.·.....L·OMB·'ß.I.GUE'·lRll·.. '

..

,
..

' MINANCORA'.,
..

": 1172 - Adolfo Hoge-bras .. transf. imp. terreno •
sito a estrad�, RiO da Luz.. �endi�o a FredericQ
Jungton, Idem

.
.'.

.

" :', cc .. Verriiitugö:� í;u�\'e;1 e de! j pt'ohtb f:; L ; '"

.• 1173 - j.;rederico Jungton:"bras: transf. imp.
\ efeito' DisperlS:a purgante e dieta!

t'érreno sito a e�trada Rio da Luz, vendido � ,SERVE RARA, QUALQUER IDADE, CONFOR-
.

�ill'Y �emke. I,deßl .

ME;ö:n. ,I, 2, I It 4 f ,".;0;'"

; Secretaria'.da p'ref�itura Municií)al de Jaraguá ��ft�): �;i��jed�:����s':jJ;����r; t����r��AT:�I:'
�o Sul, em,9 de Nove'mbra de 1949.

. '. ; I ". '." i�-ten;edios
.

'.'J' MANOEL LUIZ DA' SILVA Compre. boje, ,mesnio uma l.OMBRIGUEIBA
Secretariö :,.1.. ,MINAKC,QB! ',para o seu, tilpinMjho. ',�" .

.

E llm ·prq,4I,lto' dos Laboratot'los"" In'ancora
-- .

..._IIIIi. I ..
.

"�_�,. J O I N V I L L E -

, 'Dr.. '-Wàld,emiro·:: M·azurechen
Caia ..BIS.lel

,J '. '.":J "'.

Rua Mal. Floriano n. 152 - ,JARAGUA \
". � '" ,r.', 1. ..1

"

"
,
....4'1. /.

.

Oinka geral meQiçQ; �

..
5if.urgia· .. �� .a,dJ;llt9s: e creá'riça.s.- Parfus 'DiCatllerml:(.' (>ridas (:uftas' e Ultra�curtas

:. Indutotermia :- Bisfhti"detrico - Electro-cauterização
� {J - Raios. Infra-vermelhos e azuis. i; :

DECRETO N. 86

Atenção',Srs� Lavradores I!!
..... Y�nd�:sê' ��.• ÓUn.as �ondições:
Um terreno de cultura, pastagens e matos, si

tuado 'á. estrada Da, Frencisca, cerca de 2 kllomerros

distante de Oxford e 6 da cidade de São Bento do

SUl
.

com bôá' casa de n'iörádiê(, de alvenaria, paióes,
rancbos, _

carro, para
. laveure.: ;'4avolos, boes vacas

leiteiras arados e demais apetrechos pare a lavoura.

': ,façi!!l ,gar�J;lfia Qc;>locação,:. de tçdos os produ
tos da la.oura né cidade-de Sao Bento do Sul e

I. ó"xford:"'"
" ,.:' " .

�'
, <',' ,

• ,

Para melhores informações procurem o escmo

rio de repres<entações "àô"sf. L'uiz Guenther em São

Bento dó ·Sul. - " ,',' '_,o �."' � ;"

C·OL,Q·NISAlCã1Q ..

.. � �

.,
' .....

" ,.., .' . � I." �

). ",1/0',

Vendem-se boas terras de 'cultura;, Fdzenda Stá�

Helena, Municipio e Comarca. de Reserva; centro do

Paraná, clima, aguas, e estradas boas; Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se

consideravel desconto. Yende,s� tambem a I()pgo
praso. TraFar "com o

.

pröprietatio sr. Chistia'iJó' Justus
em Pontä Grossa; Placi�o Rodrigues, em reserva,

ou com S-chwartz' na casa do snr. Eric6' B'tôsfeld, em

Jar�guá d
....

o S,n, I. "

··'i' ;�·i. \"� �i.jS'
- f t;;"'_í' ri', (�i "I" '

... ) :;

��������
Restaurante ',E X P",R';�; S:'Si'O

":- ,,�',}

.

')'
',iJ &Du,z.,,4�··R.s.i-} .. -t,

.Ind.<) ,a� Joipvill� n�q s� ,esBu.�íça:;.,�.e, �i�itar o

«Bar e ResttJuránte Expresso» a, Rua 9 de

, MafçQ:,em,,f.fent�,, qo �icr� ql!ibU� e proximo
.

á Rua do Prmclpe.
Lé;J Jl.. ,S, en.contrará éttma� refeiçõés� q4�rtps
arejados,'. ·bebi.�as:·' nacionª is;:e Je�tran_g�!.ras�

. Ambiente puramente familiar.
.

-frãQUeZb--lervasJ;h;;;;;;1
(ASTI.SIA, 1ft B��E'� ���� K�·' M�LBER)

A quem solicitar, 'será, enviado: pelo correio a

interessante 'obra do .'Dr.· LOPES FJ;RRBIRA:'

«ASTislA SEXUA'L» - Tratamento. ClúUco � Dlétlco. :
i, : , \.;.,

\

0'- • I<.
JUl1te ao pedido Cr$; 19;00 par.a ,as d'espezas' "

.

chrigindo-se a F. S. NEVES.
"

Cà'ix'a,"'Po�ta( 239S- ..:_' R'io "de janeiro � Brasil
� '\.','

.

" l,·) .- ).. ,." I,

; I :::::::::::::::::::;:::::::::::::;;:':::;':?:'��;:��:�::::::::::.::.::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::;

;': Dr� LU'IZ DE SOUZA
"

, ,
.. , (, A"D·��OGADO,

•

Esõtitôrio-:' Mal.;'Decdöro da F.onseca. 210' -.- Tel. 34
; ; Residencia.: Benjamim Const9.nt, 136 - Te;l.:l2 .

.

:�:::�::�:::;:::�i:::?:;:::::::;;�;:��:$:::ii:�:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::;r:�::::::;::�
__..----------------------.... Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(

MINISTÉRI·O 'DA GU'ERRA
ZONA MILITAR DO SUL

5a. ,R. M. e 5a. D. I.

Extrato dos deveres do Reservista

!R E S E R V IST A

Lê atentamente estas intruções. Elas representam o mínimo de conhecimentos sõbre os teus deveres,
p.ara que não ca�as em grave falta e, mesmo, em crime militar, prejudicando-te e ao Exército, ,o que é contrá-
rio aos teus sentimentos patrióticos.

'

'. .. 'dO Decreto Lei n-, 9.500 (L. S. M.) de 23-VII-1946, estabelece deveres aoe reservístas que não poderão ser

Ignora os; dentre êles destacam-se os seguintes: ,

1°.) -.,. Art. 110: - Os reservistas de qualquer categoría deverão:
'

a) - em caso de convocação, apresentar-se nos locais 'e dias determinados pelos comandos com-

petentes das Forças Armadas; ,

"
'

b) - em caso de mudança definitiva de residência, ciêntificar, ao órgão alistador mais próximo de

sua residência, pessoalmente ou por escrito; ,

c) -.,. no Dia do Reservista, apresentar-se no Pôsto designado.

2°.) - Art. 111: - Os reservístas de qualquer categoría, que recebem diploma técnico ou cientifico em Escola

de En�ino Superior, ou passarem a exercer ofício ou profissão de caráter técnico ou ciêntffico,
deverão comunicar a ocorrência á Oíreuscríção de Recrutamento de seu domíeílío. ,

3-) - Art, 123: - Quem deixar de apresentar o Certificado de Alistamento ou o Cértificado de Re'

servista para as anotações regulamentares ou não fizer 'a comunicação de mudança de domicílio,
ou a fizer errôneamente, pagará multa de 20, a 100 cruzeiros.

4°.) - Art. 124: - O r,f:'servista que deixar de apresentar-se, no dia do Reservista, sem motivo jus
tificado, pagará multa de 60 cruzeiros. ,

'

5�.) - Art. 140: - Nenhum brasileiro, entre dezessete a quarenta e cinco anos de idade, poderá, sem
fazer prova de que está em dia com suas obrigações militares: f j

a) - ser nomeado funcionário público ou extranumerário federal, estadual ou municipal, ou in

gressar como funcionário ou empregado em institutos para-estatais, autarquias, associações ou em

prêsas oficiais, oficializadas -ou subvencionadas ou cuja existência e funcionamento dependam da

autorização ou reconhecimento pelo poder püblíeo: .

b) - assinar contráto de qualquer natureza com o Govêrno Federal, Estadual ou Municipal;
c) - obter passaporte ou prorrogação de sua validade;

, d) - obter carteira profissional;
e) - obter licença para o exercício de qualquer indústria ou profissão;
f) - matricular-se ou prestar exame em qualquer estabelecimento de ensino.

D I A P O R E S E R V IST' A
,

,

I) - O Exmo. Snr. General Ministro de Guerra, conforme Portaria n"..31-30, de 24 de Setembro de 1949, '

rosolveu nos têrmos do artigo 140 do Decreto-Lei no. 9.500 de 23-VII-1946. (Lei do Serviço Militar), determinar

fosse no corrente ano, comemorado o «Dia do Reservista».

m - CLASSES QUE DEVERÃO SE APRESENTAR
Sómente são chamados a se apresentar os re.servistas de 1&., 2&. e 3&. categorias das clasees de

1922, 1923, 1924, 1926, 1926, 1927 e 1928, isto é, os nascidos entre _1°. de Janeiro de 1922 a 31 de

Dezembro de 1928.
'

III) - DATA DE APRESENTAÇÃO
Entre 16 a 31 de Dezembro (excepcionalmente até 15 de Janeiro de 1960).

IV) - OBRIGAÇOES DO RESERVISTA

1) - Apresentar-se ao Centro de Apresentação de Reservista existente no local de seu domíeííto

ou o mais próximo e de preferência na Unidade, Estabelecimento ou Repartição Militar onde ha

ja servido, conduzindo o certificado, caderneta militar ou 'certidão de sua situação militar.

2) - Os reservista não possuidores de certificados, cadernetas ou certidões (por não terem recebi

do ou, ainda, por não QS tereem a, mão), deverão também apresentar-se.
S) - Os reservistas que, residindo 'em lugares muíto afastados das sédes dos MUnicípios, não pu

derem comparecer às solenidades. poderão solicitar ás Unidades ou Junta de Alistamento, pelo
Correio, a remessa da ficha de reservista para preenchimento no próprio domicllio, e depois
remete-la ao presidente da Junta de Alistamento.

'

RESERVISTA!

-; Obedeço fielmente, em teu beneficio e no de tua,Pátria. ao que acabas de aprender aqui e transmite

aos teus Irmãos da reserve do glorioso Exército- Nacional estes ensinamentos. Colabora. assim com as tuas fo1'

ça� para maior eficiência da defesa nacional ·e nunca te esqueças de que um reservista de residência incerta

é um elemento que cria embaraços ao Exército e a si próprio.

Rt�I�T�� CI�ll
Irene P. Günther Oficial do

Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
.

Faz sab�r que comparece
ram no cartório exibindo, os
documentos exigidos pela, lei
atim de se habilitarem para

casai-se:

Edital N. 2666, de 22-11-49.

Cópia de Edital de
Proclamas de Casamen

to, recebida do Oficial
do Registro Civil de Rio
do Testo.

Arthur Köpp 'e Irma
Konell

Ele, brasileiro, soteíro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio do Testo, filho
de Klemenz Köpp e de

Augusta Schröder Köpp.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e
. residente em Têsto Rê

ga, distrito de Rio do

Testo. filha de Alberto
Konell e de Berta Dal
mann,

E para que chegue ao. co

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

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI GÚNTHER

'Oticial/
'

-Proibição-
Vimos' por'melo desta,

terminantemente proibir a

entrada de pessoas, em

nosso terreno, assim co

mo 119 mato, afim de rou
bar e estragar as p lente
ÇQe8.' I

, Não nos reeponeabtll
semos

. pelo que possp
acontecer a estes ladrões.
'(as) Willy Nagosky,

Antonio. Graf, ViUVd Leo
poldína Gerenr,
Ilha da Figueira, 22 de

Novembro de 1949.

Lapis C R B Y O n
na

Gráfica Avenida Ltda.

,

A SIFILIS
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� Escritório Jurídico Comercial �AdfoeiUia - Vobru�as • 'Loteamentos - ReprelleDta�õ'8
Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias

�
Granja - Agro-Pastoril - Marca: 54 '

�Cine-Teatro Marajoara,,30• Andar, Ss. 23 á 25

Telegramas: I!LlBRAN C

�
Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54

L A G E S ;_ Santa Catarina - B R A S I

L'�Diretor:
'

,

DIY_ Elistario de Camarço Branco

I::""'S repr...n::v:t�O e neo..slremos de �
representantes em outras praças U

· .�:-======i

!lI)(§)Y®�.��@!@)@!@)���@i���®ti
1-

"

Tosse, Asma, Bronquite, �ouquidão, e Re�lriados' �
(@ T�DAS AS JlOLESTIAS DO ßPBßflHO RfSPIßBIOftlO @

I Encontrarn alivio Irnedlato corn o uso do I�. .

I D e o m pá. a v e 1 II Pl!itoral dI! Boomo Pl!loll!lßl! I
i) o ,PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL �
M���@4®@,JlI
CASA·DAS TINTAS AtenvA0T

,ende-e 10, alqueires de t"rra

It UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A 'A.
MILIA E PARA A RAÇA, COMO
UM 110M AUXILIAR NO TRA'A.
MENTO D&SSEGRANDEPLAGELO

� USE O

A S'''LI. IE APRESENTA ao.
INÚUIIIRAI ,"ORMAS, TAIS eor..o:

REUMATISMO
ESCRÓFULA8
E8PINHA.
"'.TULA.
""'" o I R A.
ECZEMA.
FERIDA.
DAATROS
MANCHAS

"ELIXIR DE'NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ JS ANOI
VENDE·SE EM TÖDA PART&.

A MAIS ANTIGA CASA DE ..OINVILLE, COM A SUA PlLIAL

EM "ARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL '

FLORIANO PEIXOTO, 54-88 Em P�o Preto, Municipio de

(SOBRADO orro WAGNER) Porto União, vende-se um bom

OFERECE: Tintas p.ara Pinturas de C.asas, Mo- terreno, servíndo-se para qual·

h A quer plantação com muita ma·

veis Maquinas, Camln ões, uromovets etc. - deira, inclusive de lei, boa agua,

.Tint�s a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão, casa, paiol, mangueira ete., dis

Colas, Cal, Oleo de Linhaça. Aª,ua Raz, �nel�na tando apenas 4 kilometros da

Para tingir Tecidos de Sedas La e Algodão, Ce- estação, por preço de ocasião.

ra e Oleo pera Soalho, Massa �para Janela.
Motivo de venda, negocio.
Ver e tratar em Poço Preto,

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville, com o snr. Eugênio Colli, ou

LIDER DO COMBRCIO DE TINTAS
com Vena.cio Nicoluzzi em

Ilöiii�iiiiiijiõiii��iiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJl Jaraguá do Sul.

COITRA CASPI,
QUEOI DOS CI·

BELOS E DEMAIS

AfECeDES DO
I

COURO CABELUDO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bolsa de Estudos
Locais
Nascimento

A 10 de Novembro
corrente registrou-se o

nascimento, no lar, feliz
do sr. Honorato e Pauli
na Bortolíní, em Itapo
cuzinho, de úm forte
rapaz que na pia batis-

Dia 23 festejou seu na

talicio a senhorlta Cecilia
Satler, profeesora da Es
cola Divina Providencia.
- Dia 24 o jovem Ola

sío Marcos Martins.
Festeja sua data natali

ela no dia de hoje, ii sre.
Dna. Helena Soares espo
sa' do sr, Eugenio Soares,
professor em Oorupé, Tarn
bem faz anos o jovem Ju
lio Ferreira Filho, residen-
te em Blumenau.

I

Amanhã aniversaria-se
a sra. Catharina Pansteln,
esposa do snr. Marhias
Panstein.
Dia 30 aniversaria-se

ainda Asta Hass e a me

nina Tereslnha Freiberger.
Também Dalmira Bona.
- Dia 2 passa li data

natalicia do er. Luiz Kie
nen. Tambem festeja seu

aniversario na mesma da
ta a menina 'Inez Nícoluz
zl, filha do snr, Alfonso
Nicoluzzi. Erna Ruysam,
Adolfo Laffin, residente
em Itapocusinl:lO. Ainda a

gra.ciosa garoUnha, N�i1a
Maria, }lIha do casal Ira
cema-Isidoro Oopi.,

Casamentos

Ontem na sala das au

diencias realisaram-se os

seguintes casamentÓs: Jo
sé Boaventura com a se

nhorita Maria da Silva
Piazetzni. José Alvés .Pe ..
reira com a senhorita Ol
ga Starke. Dalcedo Lor�n
cetti com a senhorita er
na Ana Martins. Manoel

Venceu o Concurso

P E O R I
.

Concurso de CartazesA L I C E
na Universidade de .

Para que o Recenseamento Geral do Brasil, a

Hollywood... re�lizar-se em 1°. jul�o de 1950, alcance .pl�no
,

,exIto, faz-se neoeseãrío que todos os brasileiros

Serão encerradas a 30 ele contribuam com uma parcela dE' sua inteligência e

Novembro as inscrições. de seu entusiasmo em favor da criação de um

Documentos necessários - clima francamente favorável ao empreendimento.
Por 'isso, tôdas as energias estão sendo convocadas,

Ainda a respeito' da todos os espiritos de boa ventade estão sendo con

bolsa de estudos que a clamados, Agora, anuncia-se o Instante para os

Universidade de Holly- artistas do lapis, sendo-lhes dado ensejo para co

wood colocou á diposição laborarem na operação censitária do proximo ano.

do Governo Brasileiro, E' que acaba de ser instituido um OONOURSO

informa o Instituto Naclo- DE OA:ß.TAZES para escolha e adopção dos que
nal de Estudos Pedagógi. melhor se ajustarem á propaganda do Recensea

cos, do Ministério da mento de 1950. Já estão sendo publicadas as bases

Educeçäo, que serão en desse,Concurso. Três serão os prémios. A êle po
cerradas a 30 deste mes derão concorrer todos os artistas residentes no

as ínscrtçoes dos .candl- Brasil. Informações mais circunstanciadas serão

da tos. fornecidas aos interessados pelas Agências Muni-

São os segulntee os cípais de Estatística ou pelas Inspetorias Regionais
cumentos exigidos pera a e Serviço Nacional de Recenseamento (Praia Ver

classificação: a) atestado melha), Rio de Janeiro, D. F.).
das noras obtidas 'nas

disciplinas de cada série

de� Estudos �â�oc���:c����). p�:scaU:� É
A ,

dI· �
.pelas respectivas escolas; Voce artista ü

. apls.
b) atestado dé aprovação
em exame de inglês, pas- Se você é artista do Iapis. brasileiro ou es

sado por Instituto Arnerl- trangeiro, não importa, mas residente em nosso

cano-Braslleíro credencia pais, é chegada sua hora de colaborar para o exi

do junto á Embaixada dos to do VI Recenseamento Geral do Brasil, a reali-

E. E. U U.; aar-se em 1°. de Julho de 1950� Está aberto um'

c) fotografia atual de Concurso de Cartazes para escolha e adopção dos

3 x 4. que melhor se ajustarem á propaganda dos Oan-

Serão desclassificados sos a serem levados a termo no próximo ano.

os candidalos que até a Concorrendo a êsse certame, não esta.rá yo�ê, .ape
data acima não remeteram nas, buscando alcançar um dos premios intituídos,

a documentação exigida, mas,
.

.tambem, colocando sua arte a _serv}ç? do

que deverá ser encamínhe-t Brasil, demonstrando a alta compreensao eivica de

da ao I. N. E. P., no 10° 'I seu espírito. A imprensa do país está publicando

andar do Edifício do Mi- as bases desse Concurso. Leia-ãs. E se voce é

nistério da Educação, no I
artista do lãpis, ponha sua imaginação e seu en

Rio de Janeiro. tusiasmo num trabalho que irá contribuir sensivel-

mente para o bom exito da operação consitária

de 1950. t,.-

,

r

DIARIO DA TARDE Bôlsas
Assumiu a direção do

«Diario da Tarde», de
Floríanopolís, o Sr. de- O Instituto Nacional de
putado Fernando Ferrei- Estudos Pedagógicos re

ra de Melo, que já fazia cebeu oomunícaçäo do
parte do corpo de c�la- Conselho Britânico íntor
borado�es do aludido mando que se acham a

vespertIl}.o. ,'.' bertas, até 20 dedezem-
A escolha do !�f�rIdo bro do cerreute ano,' as

deputa�o para dírígír a- inscrições para a oonces
quele Jornal decorreu de são de bôlsas de estudo

propó�ta do, sr. Pedro aos braslleíros de ambos
Oarneíro da _<;?unha em

os sexos que desejarem
recente reumao do Oon- matricula nos cursos de
selho Estadual da U. D. N. aperfeiçoamento das uni-

versidades ou de ínstí

Vistas da Ci'Cfade tuíções congêneres brí-

Vende-se na 'Gráfica
tânicas.

Avenida Ltda
As bolsas, que têm!1

. duração de um ano leti-

��G"""·:'''·''·''::-I==-''·''·''·''·'',,··''''·''�l ��:(�:tf��f)�:i:Õ�:s��:
= e o :�

vad&8 a pessoas diplo-
: _ : madas por escolas supe-

� � riares ou com educaç,ão De ordem doo snr. Waldemar Grubba, Prefeio:

: :l equivalente e se desti- to Municipal, faço púbIicó para conhecimento de

=Bebida B Ltd =l nam a: 1) cientistas, me- da lingua inglesa e, de todos, que esta Prefeitura, desejando encerrar o

t�
s oss

a.�} dicos e técni(los em geral; preferencia, 26 a 36 anos presente exercicio financeiro. sem contas em. atra-

: .

: 2) profess9res de ingles; de idade. so, solicita aos seus fornecedores apresentarem

: :.:::: o!:+ : 3) educadores,assistentes Os interessados pode- suas contas impreterivelmente até o dia 20 de De-

Cesario com a senhorita sociais, etc; 4) artistas rão obter informações zembro do corrente ano.

Amélia de Souza. em geral (música, pintu- mais completas no Con- Contadoria da Prefeitura Municipal de Jara-

Dia 29, terça�feira será ra, escultura. teatro, etc). s�lho Britanico, Avenida guá do Sül, 25 de Novembro de 1949.

realisado o casartl'ento do Os' candidatos deverão Churchill, 129 -10°. andar, E D G A E. P I A Z E R A

J•ovem João José Moreira ter bom conhecimento nesta capital.
'

Oontador

com a senhorita Araçy
A,f1ve�ze. I

aa Inglaterra

Carrinhos e berços para
crianças p�los menores

preços V. S. poderá ad
quirir na CASA REAL

Como acontece todos I As 24 horas foram fei

os anos, a Associação tas as coroações, sendo

dos Ex-Combatentes do que ao sr,Waldemar Grub
Brasil, Secção de Iaragué ba, Prefeito Municipal,
do Sul, fez realleer sebe- coube a honra de coroar

do ultimo, dia 19 de No- e Rainha. As princesas
vembro, nos amplos Sa- foram coroadas pelo jo
Iões do Guarany Esporte vem Egon Ehmke e snr,

mal receb.e� o nome de Clube, o baile da coroa- Lother Sonnenhold, pri
Ivo Bortolíní. Foram s�us ção da Rllinha. Diversas melra e segunda resperl
padrm�o� o sr. Faustíno votações com "respetivas vernenre.
P'. �UblDl . e. exma. sra, apurações foram feitas, Para Rainha foi eleita

NI�Ia RublOI; Os �um- quando o baile transcorria por maioria de votos a

ErImen�os slDcer�s de
num ambiente anlmadlssl- gentil senhorlta, Alice Pe-

Correio do Povo . mo e de intensa cordlall- dri. Corno princesSs Asta

Aniversários dede, Antes de serem co- Kuchenbecker e Walmira

roadas a Rainha e prln- Leewen.

cesas, usou da palavra o "Correio do Povo" a

sr, Sargento Expediciona- presenta' seus parabéns ás

rio, Haroldo Schneider, eleitas, da Associação dos

que foi muito aplaudido. Ex-Oomberemes do Brasil.

E 'D I T A ,L

3.258,00
6.579,10

19.019,60
16.266,90

3.150,00

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.,

Para Doces
e Bolos

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

So�. Grafica Avenida Lida.
Av. Getulio Vargds, 360.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::==:::==:::::::::=:::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA

IPrefeitlUlra MlUlIDlici]pal die JaraglUlá do §lUll
Balaneete da RECIITA OR(lUIEITJ\RU, referente ao mês de Oatnbro de 1949

Codigo
Geral

TITULOS

_.__---------------

ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca,,210 - Te1. 34

Residencia: Benjamim Const9,ut, 136 - Tel. 12
ARRECADAÇÃO

DO MeS I TOT A L
::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::: ::::::::::::

::::::::::-.:

RE.OEITA ORDINARIA
'. fRIBUTAR,IA
, a) Impostos

IMPOSTO TBRRITORIAL

IMPOSTO PRBDIÄL

Imposto sobre Indmstrias e PrQtissões
Imposto de Licença
Imposto sobre exploração Agrico!a e Industrial

Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas,
Taxas de Expediente
'raxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
7 axas de Fiscalização e Serviços Diversos
1 axa de Limpeza Publica

PATIUMONIAL :...

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RBCBITAS DIVBRSAS

Receita de Cemitérios
Quot1 prevista no Art. 15, S 2. da Constituição
Federal (Oombustivel e Lubriticantes)

Quoh ;revista no Art. 15. § 4. da Oonstituição
hderal (Imposto sobre a Renda)

RBCBITA BXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

0.11.1
0;12.1
0.l7.3-
0.18.3
0.25·2
0,27.3

)

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1;24.1

201,0
2.02.0

4.12.0
4.13.0

4.14.0

6,12.U
6.21.0
6.23.0

218,00
68.184,70
8.460,50
8.155,10
2.895,00
135,00

278,00
468.00
285.60
36,00

350,00

531,00

20.820,90

79,00
1.358,40
1.198.80

113.454,00SOMA eR.S
Saldo disponivel do Exercicio de 1948

Cont.adoria da Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do Sul, 10 deNovembro de 9491 'SEÇ-A nossa AO DE INSTALAQOES atenderá com. presteza a qualquer

EDGAR PIAZERA, Contador - Visto WALDEMAR GRUBBA. Prefe�to pedido de inst�lação luz deeforça.
"

"- I

�,
.

\

·lElIllll�ro,S1Uli Jar:at§u�dr:at �e_ Eidrnd�o Solo
49.o8t',40

_....-

146847,60
329.C)52,40
239.683,30 -

222.954,00
3.323,60

Matriz: .JOINVILLlE

(Sob Administração do Governo Federal)

•••a " ••SI. 8IS.IIl•• lalelill.
••••1... IM 1••••11::

Oma Ih.lIa completa de MOTORES n'acionais' e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações' por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

.NUI••• 81 M181_
BOMBAS par� uso domestico e fjns industr.iais: Marca HAUPT, rotativfs

conJugadas com. motores monofaslCos de 1/4 HP, Marca LILUA

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1. GHP

servindo até 50 metros de Ptofundidade.

8.932,00

39.046,00

187.388,10

7.578,90
6.91!l,70
9.521,60

1.299.501,10
47.186,00

1.346.693,10

Artigos Elétricos ]para (()) lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIQAIS LOBOS, de

,
ARANDELAS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C M' ·

J cebido do Clube dos Funclonetlos Publicos do Es' A Comercial Ltda.

a rna ra unic Ipa tado; Oficio 313/49 e tH4/49 recebidos do sr. Prefeito;
.

.

.

-

•

.

tres pareceres da Comissão de Finanças, refere!1tes �§§§�============�
__----,

,

aos proietos-leí - que eolícírem abertura de cr�dltos,
respetlvemente de CrI 180.000,00, e-s 149,99l:1:,40 e

de e-s 27.000,00; foi cientificada",a Casa �a che�a·
Aos trinta e um. dies do mês de Outubro do ano da de um exemplar da Lei que orça a receita e fíxa

de mil novecenros e quarenta e nove, pelas sete ho-
a despesa de 1949 do rnuniclplo de L�guna � de

ras, na seledo Forum, no edificio da Prefeitura Mu-
novos exernpleres do -Dlarlo da Assemblela L�glsla'

niclpal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: rlva. Logo apos, foi pelo sr. Presidente, ce�l�a a

,A.rql<limedes Dantas, Augul;lto ôarrt, Luiz Mees, Max palavra a quem dela quízess fazer uso, solícítou e

Thieme [nr., Carlos Rutzem, Frederico C. A. Vasel, obteve-a o vereador Arquimedes Dantas, o qual so
Albr�cht Gumz, Otaviano Tiss.i, Joã� Lucío da C?sta licitou ao sr. Presidente, que depois de consulado o

e LUIz de Souza. Sob a presídencia deste ultimo, plenário fosse consignado em ata um voto de louvor

te�do sida consta!ada a presença do numzro leg�l, pela pa�$agem do cenrenerío do nascimento de Ruy
fOI aberta o sessap,. ordenando, ao sr

..
2°. Secr�tarJo, Barbosa, transcorrido dla 5 p. p.,' tendo. o vereador

qu.e proeede�se a leitura da. ata da ultlm.a ses�ao, o� João Lucio da Costa, manífestado o apeio da U.D.N.
seja a do dla 29 dorrente. Pósta em discussão, fOI

ao pedido acima o qual foi por todos aprovado. Em

_

a mes�a aprovada s�m emenda,. pelo que passou a seguida, passou-se a Ordem do Dia, que c�ns�ou da:
ser a�slnada pela Mesa. Em s.egulda, passou-se ao discussão e aprovação do parecer da ComIssa? de

expe�lente que con�tou da 1.�ltura de um teleg�ama Finanças, referente ao proléto-lel �ue ab!e credito de
recebido d� sr, LUIz GalIqt!l, telegra�? expedidos; e-s 180.000,00; foi submetido a dls:ussao e .aprova
ao er. Presidente da Re�ubllc�;. sr, ,MI.mstro da Guer- do por todos o parecer da Co�issao de Finanças,
ra e �o,Clube dos Funclonartos P.ubh�os de Sa�ta relativo ao projeto que abre creaitod.e �r$ 149.99440
Carerína Logo epos, fOI pejo sr. Presldente, cedl.da e logo apos, foi aprovado por unanlmídade /? pare
a palavra a. �uem dela QUIzesse fazer uso, c.omo nm-

cer da Oomtssão acima e referente ao projeto que
guem a s�hcItou passou-�e a Ordem do Ola, tendo abre crédito de Cr.$ 27.000,00. Em .segulda passou
o sr, Presidente, esclarecido ao srns, vereadores, que se a 20 e última discussão do proléto-lel que abre

o� proj�tos-lei que deveri� ser- submetidos a disc�s- crédito 'de Cr.$ 18o.000.oQ por conta da anulação
s�o, hOle,. ne Ordem do Ola, se achavam 'la Cornis- de Cr

ê 180.000,00 da Lei n. 48; sobre o a�sunto
seo de. Fman�a�, afim de�ta �ar parecer, n�o have�- falou o vereador João Luclo da C��ta, submetido a

do essim, merena a ser dl�cutlda. Em seguida, pediu votação o 1. err. do proléto-Iel, verificou-se um em

a palavra o veread�r ArqUJmed�s Dantas, o. qU!l1 re-
pate de três votos conrra três votos, tendo o �r.

c1�milndo contra a Ida dos pr�Jetos a Comlssao. de Presidente, votado pela rejeição �o 1. art. do dito

IFmanças, ,requereu ao sr. Presldente, face ao regime proléto, pela aprovação, da alreração c�n15t!=lnte do
de urgencra em �ue aqueles se e�c9�travam, fos.se, parecer da Comtseêode Finanças; 2. dlscuseão do

ouvl�a . � casa, dispensado a.. audlenc�a da
. refe�lda proléto-lei que abre crédito de Cr.$ }49.991,40; sobre

Comissão, e em consequencte, procedida a Imediata
o assunto íalarern os vereadores joao Lucío da Cos

discnss�o. O sr. :P�esi�enle m�nteve, justir,ic�damente, ta e'Arquimedes Dantas, este. solic.HOU .que fosse

? seu a!o de envIo do prol�t? a
_

Comlssao e, por submetido a aprovação 'o proJéto-Jet cOOJuntame�t,e
IS80,. deiXOU de" atender él. sohcltaç�o do

. Vereaà?r com o parecer; sendo aprovado-por todos. o _

proJe
ArqUimedes Dantas o que deu motivo' a declaraçao fo-lei com as alterações feitas pela Comlssao de
sua

..
de que protestava contra a �to da Me�a. Ntlda. Finanças, em seu parecer; lógo após" f?i submetido .

mais havendo a tratar, o St. Pres.ld�nte, deSignou o
a discussão o projéto-lei que abre credito de Cr.$.

dia 3 de Novembro do corrente ano, ás 14 horas, 2700000' tendo falado o vereador João L. da Cos- ,

para a proxima sessão, e a Ordem do Dia, constará ta: sub'metido a votação' foi o referido projéto apro
da 2a• discussão dos projetos-lei de autoria

.

do sr. v�do com as alterações' do parecer da Comissão de

Prefeito, que abrem creditos de �r$ 180.000,00, Cr$ Finanças, foi posto em discussão e .aprova�o un�-
149.994,40 e de Cr.' 27.000,00. fllldo o que, o snr. nimente o parecer da Comissão de Fmanças, relatl-

"

'.

_'

Presidente, encerrou a sessão, na qual faltou o ve-
vo aos balancetes dos meses de Julho e Agosto' do 1=11F5.'!��I!IE!!llE!Ell!lw!!!!!li!!I!IEE'II""".. i!!E!\! Il i

reador Willy' O. Oessner. êorrente ano. Lógo após, pediu e obteve a
. �alavra I '.' -' . I

ass) Luiz de Souza, João L. da Costa, Otaviano Tissi. o vereador João
-

Lúcio da Costa, o qual sohclto� �o

i'Febr''''s
(Sezoes, M�lárlas,

Isr. Présidente, que depois de c��sulta�o � plenarto,
.' \ii I.mpaludlsmo .

Alarda reunião Ordinária de 3 do Novembro de 194� fosse di.spen:sad_a· a ida' d�S
..
_P.,r.oJ�tos-lel. a.cl�a .��fe-.. .' ,

'

.

' .

"

Ma.l�ltas.. ,
Tr

..
emedeIr�

ridos, a Comisao de Redaç.ao, p.ru-� a re�aça� f�R�J, I. o.,_ (J�M-$JE,..RA<PIDA�E�:TE GO� �'

,

_

_.

Aos tres dias do mês de 'Novembro do ano de
o que foi por todos aprovado N.ooa mais. havendo Iii "

.

A t.
1

• Imil rióvecenfôs .qiJarenta e nove, pelas quatorze ho-
a tratar, o sr. Presidente, destgQpu o dl� 17. do 10 Capsulas, n ISeSOnlCaS

:.'

ras n6 sala do Juri, no edifjc�o da Prefei�ura Muni-
corrente, as 7 horas, para a_ proxima sessa.o. Findo 1"'1' Icip�l de Jarag�á do Sul, reunidos os vereadores:�
o-que, foi encerrada a sessao, na qual faltaram .05 ,., .

Minancora" .,.

Arquimedes Dania,. Luiz Maes, Willy G: Gess.ne�, vereadores: Augusto .5arti, Garlos Rutzen, WIUy MI IFrederico C. A. Vasel, Albrecht Gumz, Otavlano TISSI, Germano Gessner e Albrech Gumz.
_ .

. .�, Em Todas as Boas Farmacias. ...

João Lucio da Costa; e Luiz de Souza. Havendo �ú, (ass) Fre�erico �u�t Alberto Vasel, joao Lucl� i É produto dos Laboratorios MINANC0RA �I
rn�ro legal, foi p�lo sr. Presi�ente, aberta a sessao, da Costa, Otavlano TISSI. _.

um

1
....

'1ordenando 60 sr. 20, SecretarIo, que procedesse a �I -.Toinville _ Sta. Catarina-'- _.

I

leitura da ata, da se�são anterior, ó que depois de
. r:"_Ii!i!l!li!Ei:E ,;i!i!!Ii!ilwr.!ii!!i!lr.s;=i;=ii=ii�!!EEilEEi

feito foi submetido a djscus�ã'o e 'Sub'sequenfe apro-

M I L.HO E" S.vação o que foi feito sem emenda, .pelo que passou

a ser assinada pela Mesa. Em segUIda, passou-se ao

expediente que constou da leitura d_e um convite p�
ra a sessão solene, em comemoraçao ao centenarlO

de Ruy' Barbosa. a realizar -se dia 5 do corrente, um

telegrama recebido do sr. Ministro da Guerra; Ofi
cios 97/49, 98/49 e 99/49 expedidos ao sr. Pr�feito e

ainda parecer, da Comissão de Finanças, relatiVO aos

balancetes dos meses de Jalho e Agostos do corren

te ano. Logo apos, foi pelo sr. Presidente, cedida. a

palavra a quem dela quizesse fazer uso, c.o?,o mn

guem a solicitou passou-se a Ordem do Ola, tendo

o sr. Presidente escrarecido aos srs.�vereadores que

os projetos-lei' que deveriam ser submetido�. � 2a•

discussão hOje ainda se achavam na Comlssao de
-

Finanças' para 'dar parecer. Nada mais havendo a

tratar, o �r. Presidenté, desinh0u o dia 10 do corrente,

as ,14 horas, para a proxima sessão e a Orden;t �o
,Dia constará da discussão do parecer da Cort!_lssao
de finanças; referente. aos proj�tos-lei que abrem

creditos de Cr$ 180 ..000,00, Cr$ 149,.994,40 e de Cr�
27.000,00, bem como 2a• çliscussão,·dos ,_projetos, ,acl, .

ma; e discussão do parecer da Comissao de Fman

ças, relativo aos balenceles dos messes. de Julho e

Agosto do corrente ano. Findo o que, fOI. encerrada
a

.

sessão, nã qual faltaram, os vereadores. Augusto
Sarli, Max Thieme Jnr. e Carlos Rutzen.

ass) Luiz de Souza, João L. da Costa, Otaviáno Tissi.

Ala da reunião Ordinaria de 10 de lovembro de 1949

Àos dez dias dos mes de Novembro do ano de

mil novecentos e quarenta e nove, pelas quatorze

horas na ':laIa do Forum, no edificio da Prefeitura

Muni�ipa! de Jaraguá do S�l, reunidos oa � vereado

res: Arquimedes Dantas, LUIz.Maes, .M�x Thl�me jn�.,
Frederico C. A. Vasel, Otavlano TlSSI, )oao Luclo

da Costa e Luiz de Souza. Havendo numero leg_al,
foi pelo sr. Presidente, declar�da aberta a sessao,

ordenando ao sr. 2·. Secret�rJo, que pr?cedess� a

'íeitlíra da ata da ultima sessao, o que depOiS de fedo,
foi submetido a discussão e subsequente aprovada

çijo, o que foi feitö sem �menda, pelo que passou a

ser assinada pela Mesa, Em .segUlda, passou-se ao

expediente que constou da_ leitura de. um t�l�grama
recebido do sr. Presidente da Republica; OfiCIO, re-

Rua Mal. Oeodoro da Fonceca, 136 - Cxa, Postal, 19

NATURALIZASvES E TITULOS DECLA
RATÓRIOS (Lei n". 818, de 18 de Setembro

de 1949.

BONUS DE GUERRA: Encarrega-se da

venda, tróca de recibos por bonus e

..
recebimento de juros.

RELAÇ.nO DE MENORES:- Até 31 de De

zembro deste ano devem ser feitos as rela

ções de menores de 14 a 18 anos.

Fornecemos guias.
,

Ata da reunião Ordinária de
'

31 de Outubro de 1949

DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

SANfiUENot
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

AASEN'IATO. VANAOATO.

F6sFOR0. CALCIOJ ETC

'TÖNICO, DO CÉREBRO t

TÔNICO DOS MÚSCULOS J
Os Pálidos OepauperadQ8. e.co-

tados. AnêmiCOS. Mie. quecrla..
·

Magros, Criança$ raqultlcas ,�.
.

.

..,
cebarão a cQnificação cerai do

.organlsmo clim o ;

SAN6UENOLi.

�ão o� m�lnor�� � mai� �arato�
PRDOUTOS DA:

liIDldhUlstrna dIe CaRcados
()

GoscJbl Irmälos §o Ao

�
�. 1ltI:
..... CD CD

� � tj
II) - Q.
lltI a'; �
;. � CD

-

,ELIXIR 914 �� ; � I
A SIF.IUS ATACA TODO O ORGANISMO

��
E. ! � �

o Figado. ° Baço. o Coração, o � 1 t'}. � :3
estomago, os Pulmões, a Pele ;.; � C '5; .§
Pr"duz Dores nos 05508, Rauma. f= I CD' $l:>

. ,..00 UJ

tlsmo, Cegueira, Queda do Cabe-: \1W o
.....

'

lo Anemia.e Abortos,

!�
00 • � �.

.

C�ultg O médico = � CI $l:> ;-
• tome o pop!Jlar depurativo � S' • � �
ELIXIR ,914 �r IJ5 �.
Inofensivo ao crcanJsmo.

Acrada.l�
;. � .�vel como um fic6r. Aprovado co•. : t:l t:l

.

UJ

mo auxiliar nó tratém.nto da S I_ � $l:>
$l:> CD

F(LIS e REUMATISMO da me.. : !3
ma orilem, pelo O. N. S. P. :

"

/
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SELÉTQ,'�pela�';p-rih1êira vez em disputa do certame da seetJnda

Hoje 110 alto da RIJa Marechal Deodóro.
ACARAf versus

braves deputados con

tríbuíram vitoria sua
emenda destaque verba -�---------.

construção estrada Co'

rupäSão Bento. Cordiais
saudações (a) Luiz
Guenther Secretári.o.

Corupà, 15. Povo de Co

rupá, exultante 'realisa
ção sua grande aspiração
estrada Corupá-Sã'o Ben

to, vem em união trazer
a V.S. seu profundo re

conhecimento pela de- '----------'

dicação, mas ainda pelol
brilhantismo com que se

houve na apresentação
.----------,

dessa emenda, que tor
nou realidade esse velho
sonho dos corupaenses.
Corupá aguarda anciosa
sua visita para poder
provar pessoalmente o

seu profundo reconheci-,
mento. Pedimos trans
mitir aos treze outros
benfeitores de Corupá .o

abraço comovido de re

conhe(�imento de todos
os corupaenses(Seguem-

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

se 68 assinaturas das
pessoas de destaque da.

quele distrito).

Ainda o Falecimento, da R. Marquardt Nota sobre aspetos da cidade Normalistas daEIR. DivinaProvidencia
o Sr. deputado Artur Müller, pedindo a Por melhor boa von- ceções. As águas de. _

-

.

. . -

d tade que tenhamos, não chuvas não tem escoa- No dIa.]3 de Dezem- Sa.o as seguInt�s as

msoriçao em áta e um voto de pesar, é possível silenciar di- mento e, para cumulo bro.colarão grau, 8S nor- alunas que terminaram

pronunciou o díscurso seguinte: ante daquilo que entra do absurdo, em vezes de malístas formadas no o cursos-
.

pelos olhos a dentro e serem abertas as. vale- corrente an? pela E�c?la Al1:�usta Pedrí, Clayr

O SR. ARTUR MüLLER - mais queridos conterrä- grita aos nossos ouvi- tas são entupidas com Nor�al Begtonal DIVIna Kluppel, �smeral�a �a!l-
Sr. Presidente e Srs. De- neos.: dos. macadame e areia. Quan- Provídencía. s�n! Estéría �enzI! LIdI!!
putados, o telégrafo aca- Snr. Presidente, enca- O- despreso em que se to ao calçamento emeio O ato solene terá lug!Lr Víeíre e Regína Fínkbeí-

ba de nos trazer a notí- minho 8 Mesa reque- encontram nossas ruas, Iío, durante a gestão do ás � 9,30 h�ra8, no salão ner.

cía do falecimento, hoje, rimento, tambem subsorí- está a' exigir um pouco sr.'· Waldemar' Grubba, «Orísto ReI».

pela manhã, repentina- to pelo meu nobre cole- de atenção e espírito não foi feito. 'um palmo :As novas professoras.�-
mente, em Jaraguá

.

do ga Protogenes Vieira, progressísta por parte. síquer de calçada ou colheram para paraníüto Venancio Nicoluzzi
Sul, do Sr. Roberto Mar- que peço .submeta V. do Sr. Prefeito, Jaraguá meio fio. O" pobre pe- o

..

sr. Deputado .Artur

quardt, pessoa de gran- Ex. á apreciação da Ca do Sul, que' tanto se or- destra que se dane, aos Muller, sendo Or8:dora da

de destaquei social e Pre- sa, no sentido de que se gu1hava de ser conheci. pulos e sobresaltos pe turm� a magtstranda
sidente do Díretôrío do corisigne em ata um vo- da como uma cidade las pôças d'água ou pelo Estéría Lenzí.

Partido Social Demcera- to de pesar pelo. faleci- limpa; hoje, 'apresenta eapínzal fugindo de veí-

tíoo. Descendente de mento de tão ilustre ja- o triste aspecto de uma culos e -da lama. Nunca ...- __,

uma das mais tradíeío- raguaense, certo de que cidade com - ruas esbu- se descuidou tanto em

nais famílias daquele meus nobres pares não raeadas e cheias de ma tão pouco' tenípo da

Municipio, o extinto era, lhe negarão assentimen- to, salvo -é verdade, ra- conservação da cidade.

efetivamente, legitimo to. (O orador é abraça- rissimas é honrosas. ex-
representante de sua po- do). '

pulação. Filiado a cor- O SR. PRESIDENTE- .

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

reute partidaria do snr. Depois de ler o teor do'
Nereu

.

Rsmcs, á q�al requerimento o põem Estr'ada C'o'rupä ··Sa-o Bento·sempre permaneceu Iíel, em votação.
_.

desde .os primeiros dias, O SR PROTOGENES _,.
.

. I
. ,

com a ·vitória da revolu- VIEIRA-Sr. Presidente,
ção de 30 foi nomeado lo nobre colega Sr. Artur Pela emenda apresen

Intendente Distrital do Müller já comunicou á tad� .e aprovada p.or
então Dírtríto de Jara- Casa o lutuoso aconte- maiona na Assembleía,

guá do Sul, que pertecía cimento verificad.o em mandando destacar. Cr.'

ao municipio de Joínvíl- Jaraguá do Sul, ao mes- 500 . .oo�,0!> para.os estu

le. Em 1934, criado o mo passo que enalteceu dos e IDlCi� das �l;>ras
Municipio de Jaraguá do as altas qualidades do de construção da estra

Sul, foi seu Prefeito e, ilustre extinto. da Oorupä-São Bento,
em 1947, voltando o pais -Oomo aditivo ao re- recebeu

..

o sr. deputa.do
a.o regime constitucional querimento formulado Artur Muller .os segUIn

em consequência das por S. Ex., pederia, ain- tes telegramas:
.

eleições foi escolhido da, fÔsse a Exma. Fami- Sio Bento .d� Sal, 18 - Ca

Vereador, elevand.o . .o lia do Sr. Robert.o Mar- �ar!! MunICIpal por una
seus pares á Presidencia quardt, cuja morte tanto nImldade aprovou um

da Câmara. Sua atuação lamentamos, informada V?to de lo.uvor a �ossen
na vida pública do Mu- das h.omenagem que es- Cla, .motIvo brIlhante

nicipio .o fez credor do ta A'ssembléia acaba de: conq�Is.ta conseguida .ef!l
reconheciment.o do povo prestar a sua memória b�nefIC�.o �osso mumCI-

. jaraguaense e, neste dia e que igual comunicação pIO e dIstrIto de Corupá.
em que ele chora a mor- recebesse a Câmara de Com al?rovação na As

te de tã.o prestimoso ci- Vereadores de Jaraguá s.emblela vos.sa emenda,

dadão, eu, que .o tive do Sul. fIca vossenCla merece

sempre como leal adver- O SR. PRESIDENTE _ dor noss� gratidão .. (a)
sario politic.o, trago a Em votação o aditivo Carl<?s Zlperer S.obrmho,
êsse povo minha solida- 'oferecido pelo sr. Depu- Pre_sIdente.
riedade, pela mág.oa que tado Protogenes Vieira.

.

Sao B�ntl :- 14..Em nome

.o domina ao ver passar (Pausa) dlretorlo udeDlsta local,
desta vida um de seus Aprovado. representand.o aprecia-

. vel parte população mu-
--------------------

nicipio. apresento ilus-

Ed·tal de 'p ote'sto tre amigo calorosos pa-
I' . r rabens e profundos agra-

deciment.os extensivos

Diretor: ARTUR MÜLLER -. Gerente: PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Grafica AVENIDA Ltda.
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Vende·-se.
Ford 1937 - 85 cv. em

ótimo estado de conser

vação.
Tratar com

José M. Mueller & Cia. LIda.

Ba/os
mais crescidos
-

Dia 30 do corrente, Ies
tejará a passagem de seu

aniversario naralíclo o sr,

Venancio Nícoluzzl, chefe
das oficinas onde é im

preseo o "Correto do Po
vo", Por esta feliz data,
este semenarlo envia
eo nosso grende e' parti
cular amigo uni cordtel

I abraço, almelando-lhe vo-
.

I�e etern•• felicidades.

Declaração a Praça
em Geral

Eu abaixo assinado
Saturnino Rosa, declaro
a praça em geral, que
paralisei com meu co

mercio, pelo motivo de
ter sofrido um incendio
em minha casa

Comercial sita em Gua-
_ ramirim, oitde ocasionou
me um. prejuizo aproci
madamente de Cr.'....
80.000,00 (Oitenta mil
cruzeiros), onde tomarei
a participar, caso venha
a restabtllecer-me.

S.turnino Ros.

,

.Bolos
mais macíos

B%s

mais/ôfos

Farmácia de Plantão
Estará de plantã.o duran

te .o dia de hoje e semana

pr.oxima a Farmacia Nova
de Roberto M. Horst, a

rua Marechal Deodóro.

Nota do Instituto Brasileiro de Geografia e
,

. Estatística
Faço públic.o, que se acha. em meu cartóri.o para

ser protestad.o por falta de pagament.o na data do A Ins;:Jetoria Regi.onal d.o Instituto BrasileirQ de

venciment.o, três N.otas Pr.omiss.orias, no val.or de • * *o.*==••===••===-. Ge.ografia e Estatística, neste Estado, acaba de f.or-

1.875,00 cada uma, vencidas em 18 de Abril, 18 de

� MUDA 5 �
necer á Imprensa e Rádio a seguinte nota:

Julh.o e 18 de Outubro de 1949, respecfivament�, emi-
-

"Havend.o alguns jornais noticiado que.o Tri-

tidas p.or Adalbert.o Th.omse� e avalisadas p.or· Maria F R UT I F III R III O R .., M ID. T • IS bunal de justiça de São Paul.o, julgand.o i;t questão
W. Thomsen, a favor de Rem.old.o Rau.· III ! S III 11 A IU1 4 movida pela C.ompanhia de Cinemas Vale d.o Parai-

E com.o o deved.or e avali�ta reside fóra da se-

D Laranjeiras, Pecegueiros Kakiseiros Maciei- ba, concluira pela inc.oI:lst!tucionalidade da quota de

de desta Comarca e em lugar mcerto, pel.o presente J b ti b·
'

R
. 'n hli estatistica, esclarece·se que as nolicía em referência

os intim.o para n.o prazo de três dias pagar ou dar ras, a.o ca eI�as, etc.
- o.selras, a as,

carecem de fundamento. pois ,a decisão firmada n.o

as razões porque não o faz, flcand.o desde já

n.otifi-I
Camélla.s, Comferas, PalmeIras, etc., etc dia 4 do corrente pela 511 Câmara Civel c.onclulu nã.o

cad.o d.os referid.o pr.otest.os si na.o o fizerem. Pe"am Catalogo Ilustrado � pel'a ilegalidade do citado tribut.o e sim pelo encami-

J
.

d S I d N b d 19'
'

.

nhament.o do pr.ocess.o ao Tribunal Plen.o.. Acresce,
' aragua..o u. 26 e .ovem r.o e 4,�. LEOPOLDO SEIDEL Corupá ainda, a circunstância de que a decisão do Tribunal

Mario Tavares da Cunha Mello • • •• iii Pleno não será final, em face da p.ossibilidade de

Tabeliã.o recurs.o extraordinário."

o §a�ão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CK!� WEIlEt KN]l))l(J§IIDAl CD JJoRlDlvlilllle
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

S�6Ã��'RCtAt
• • •

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


