
gest" de Dezembro de
1944, há um artigo sob
o titulo "Um ensina ao

, outro", de J. P. Mace
voy, que todos os bra
sileiros deviam Ier com

atenção.

Diretor: ARTUR MÜLLER _ Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso
t Diz êle:

CAIXA po 19
"Êsse suave e �enial

SUL" - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 -, ".
missionário amencano,

ANO XXX _, JARAGUA DO SUL
Dr.' Frank C. Laubach,

ii ������� :D�o�rn�in�g�o�,�4__�::���:.��__�����:;::::���N�.�1�.5�7�O descobriu um método
simples e muito eficaz

. j para ensinar a ler com

IA mais bela pàaina da História NaciofJal rapidez a mais da meta
de da população do glo-

ceaservadoras
Mario Pinto Serva bo, que a tanto atinge o

número dos anallabe-

,E' preciso afirmar sem- homem fez outro o pode AE. também o proprío tos." .

De boa fé ninguem União e a centralização pre, e repeti-lo milhões tambem alcançar ou gemo se campõe de um Segundo noticiam os

pode negar a ação das de muitas de suas atíví-
de vezes que todos os realizar pois que todos por cento de inspiração jornais, a Campanha de

classes conservadoras dades em prejuizos dos
homens de tôdas

A

as ra- os homens têm êsse e, no�ent� � nove de Alfabetização e Educa

para debelar a alarman- Estados e Munícípíos: ,ças do mu��o ,te.m um cérebro igual ao dos ou- perspiraçao, IStO. é, de ção dos Adultos jà està

te crise economica e _ a falta absoluta de cé�ebro. Iísíolõglca e tros e também uma von- esforço e trabalho. ensinando a 'cêrca de

financeira do Brasil. uma consciencia nacío- psícolõgtoamente Igual. tade capaz de tudo levar Já vimos que Atenas 700.000 iletrados no Bra-

Na conferencia de Te- nal, em apôío, estimulo Portanto, o que qualquer I a cabo. da atinguidade era ape- síl inteiro. É um passo

resopolis, posteriormente proteção ás classes pro-
nas um pequeno -muní- gigantesco que fazemos

em Ara�á e agora na dutoras.
. c�pio de oitenta mil ha- na senda do progresso.

Con�enQao da Industriá, Nos ainda apontaria- C t J d-
- -

P I-
- - bítantes. E êsse peque- É sem duvida a mais

Textil, es�a graúde cla�- mos mais uma. A polítí- us as U ,lClarlas e o IClals no -muníctpío se tornou bela página da .hístöría

se e e�telo da economia cagem que campeia por
o berço da civilização nacional.

.

da naçao, tem .a1?ontado aí afora, quando os -ínte Desde o dia 22 de Novembro está em ,vigor human!i da atualidade
.

Tudo na vida dos in-

aos nossos adminístrado- resses coletivos são so. o novo Regimento de Custas' Judiciarias e Poli- e�cluslvamente porque dívíduos e dos povos

r�s o caminho a seguir, brepostos aos pessoais.eiais.' �ele s� adotou. o lema. depende de que êles

nao somente pára debe- Onde cada äto que se O Regimento, alem das normas de contagem,
Educa-te. a tí mesmo, tenham um cére�ro eul

lar. o mal que cada vez pratica tem diretriz po- responsabílídade dos serventuàrios, Insenções etc., eduqu?m�-n<.?s uns aos to e um corpo vigoroso,

mais ameaçador leva o litica não no sentido estabeleceu novos preços para os atos dos Juizes, out�os. ,�IS toda a moral Só pode ter um cérebro

�ais a uma situação cri- elev�do, mas no "avanço" Promotores, Escrivães, Tabeliães, Oficiais do Re- SOCIaL D.e modo que se culto quem souber ler e

tíea e mesmo d�sespe. para Interesses pessoais gísto Civil e de Imoveis, etc., alem das custas pa- Á:t�D:as f?I o, berço da S? pode ter um corpo

rad?ra, como muito es. ou de amigos que que- ra os servidores subordinados á Secretaria da eívílízaçãomoderna, ape- VIgoroso quem praticar
. pecíalmente para apon- rem enriquecer, nas ma- Segurança Pública. "

. nas ?om êsse lema, o a higiene na vida e sou-

tar �m caminho seguro matas do governo e das Cada servidor é obrigado a ter a disposição
Brasíl tambem o �dota�- ber

. p�ov�r a própria

no _!ncremento dá pro- autarquias. das partes um exemplar do Regimento. t� 'pod� ser a maior CI- subsístêneía.

duçao, base da estabilí- Tem a palavra as Iremos publicando, por partes, as novas tabelas.
vílízação do mund.o:. ,O homem s� .di.stingue

dade e de melhoria da classea conservadoras Iniciamos com as das autoridades policiais.
Para apr�nde� Ilímíta- dos outros ammais pela

situação não somente para nó proximo pJeito
dJLmente· seja la o que pdsse de um cérebro

economica como social. fazerem valer' seus di-
INSPETORI�GERAL DO TRANSITO for, bast� apenas. conhe- mais capaz, e os homens

O. mal�ar!lto dos di- reitos, como graudes Art. 82 � Pelo registro de automotores, in-
cer as vínte e .sels let�as tambem se distinguem

nheíros publIcas ass.ume contribuintes e respon cluídos todos os termos lavradores e atos pratica-
do alfa.beto. NISSO reside entre sí pela soma de

proporçoes nunca VIstas säveís pela situação atlí- dos, sem direito a qualquer outro emolumento: e�senClalmente. � �du�a- conhecimentos que pos-

e os orçamentos contí- tiva em que vive o po- a) Ao Delegado de Policia ou:Inspetor CrS 8,00 çao e a clvllizaça? suam. Igualmente os

nuam com "deficits", avo.
.

b) Ao escrivão ou escriturário Cri 8,00 Porque s�m. � alfab�tI- povos
.
se_ distinguem

começar pelo Federal e c) Ao perito, quando houver vistoria CrS 20,00 zaçao, o lndividuo vaise entre SI pelo .grau de

terminando nos municl-
- Art. 8ö _ Pelo registro de bicicletas,

.. ed�car na venda da es- cultura coletiva, pelo

pais. As injunções polítí- ,
incluidos todos os termos e atos pratí- quma, D:a tavern!i' na nível geral da população

�a!GV�:"::.c:rg!�V��: O..I.L�\.e� i':�����m �reit���!��". ?�": "'!l�; �.. ,.
.
.. �.:::S=� �� ;;:���q:; ������t� ,de, vista. do

funcionários, .cujo nume- sendo dístríbuído pelo a) Ao Delegado de Policia ou inspetor Cr$ 4,00 �p�n�s alfabetIzado esse Constatemos que opovo

ro-ê cada vêz maior. Serviço de Publicidade b) Ao escrivão ou escríturarío Cri 4,00 �ndlv�duo tem .todo� _os americano atualmente'se

Para equilibrar orça- da Organização Interna- Art. 84 _ Exames de condutores de JornaIs á sua_dlsp�sIçao, elevou a culminâ�ia

mentos, não se lembram cioDal de Re:ug'iados, veiculos automotores, inclusive todos os
e os gran_deS-Jo.rnais �o- entre todos os outros do

os administradores que um interessante opúscu- termos lavrados e atos praticados, com- d�r�os sao encJclopédlas mundo exatament� por-

se pode diminuir despe- lo sobre os "deslocados putados os da expedição da carteira de dlárI�s de todos os co- que em todo o seu pas-

zas. Buscam 'recursos no de guerra."
I

_Q.abilitação:
nheClmentos humanos. sad� foi o que mais

aumento dos impostos, Fartamente ilustrado, a) Ao Delegado de Policia ou Inspetor Cr$ 20,00 Logo, de um salto, de carmhosa. e pródigamen.

eIll yerdadeira extorsão temos uma sintese de b) Ao escrivão ou escriturario Cri 30,00
um m0!llento para outro te se dedICOU à alfabeti-

aos, bolços dos contri- (lOmO se gerou o proble- c) Ao examinador
. Cri 20,00

o BrasIl pode
.

se tra!;ls- zação e educação das

buintes, cuja capacida ma dos "deslocados de d) Ao medico, pelo exame de saúde, f�rmar na maIOr poten- �asl3�s:

de de pagar já está guerra" e se chama a
afora exames de raio X ou de laborato.

Cla d!> mundo. Basta al-, ASSIm a Campanha de

exausta. atenção para os concei- rio, quando necessarios Cri 40,00 fabetIza� toda. t\ sua A�fabetização e Educa-

Contra esses males é tos falsos que a respeito REGISTRO DE' E "T-RAN 'E RO ��pu!açao, l·e ISSo., está çao . dos Adultos está

preciso reagir. As clas- dos mesmos existe.
8 GIS n ss� � cance. escrevendo a mais bela

ses conservadoras, orga- O opúsculo fornece Art. 85 - Ao chefe do serviço ou
Na edlçao em Portu- página da história nacio"'"

nI'smo sa-o da vI'da do
-

f' 1 d
.

h
gues do "Reader's Di- nal.

'

dados .sôbre fatos veri. quem suas vezes Izer, pe o espac o

pais, precisam reagir. dicos, dos quais o leitor em qualquer processo Cri 10,00 ---------------------

Essa reação deve partir poderá tirar suas con-
Ao mesmo, pelo certificado ou ser-

delas, não mais pelas clusões e aferir da im- tidão de inscrição Cri 6,00
conclusões de suas reu- í Ao ,mesmo, pelo levantamento de

niões, que nada adian- portância da imigração au
- C $ 6 00

t
..

l't' para o Brasil.
c çao . . . . . r ,

am, PO,lS os po 1 ICOS e
Além de oportunissima Parágrafo único - O escrivão ou Se ,o Resenceamento tarão o trabaÍho - admi-

governantes, lhes fazem , d' 'd á
escriturario perceberá igllais custas fi- de 1950 viesse' apenas nistrativo na soluça-o ,dos

ouvidos surdos, mas pe- e, sem UVI a, necess -

xados ao chefe do serviço. d á
rI'a a leI'tura que ai se

respon er pergunta nossospr.oblemas.
la ação mais diret8, a

•
- "QUANTOS SOMOS ?!'-

POlI'tI'ca. .
oferece aos estudiosos FISCALIZAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÖES 1&

. E 1940 éainda assim se :ustifica· m - um exem-

Com muito acerto, a
de nossos problemas so· Art. 86 - Licença para compra de ria plenamente a. sua pIo - foram recenseados

Convenção Textil apon- eiais e econômicos e aos arma de desporto ou defesa pessoal: realização. �le, entretàn- 1.904,589. estabelecimen-

ta como causas da atual leitores em getal. Ele a) Ao delegado ou chefe do serviço Cr$ 5,00 to, atravez dos Cinco tos agropecuários, õl%

situação, as seguintes: tern o mérito de focali- Ao escrivão ou escriturario Cr$ 5,00 Ce.nsos que abra.ngerà, dos quaIS se ocupavam

._ a instabilI'dade mo- zar, com a luz da ver- b) GUI'a especloal à au'torI·d.ade que a d'
,�

u.' val respon er a múme- com a,gricu,ltura 54 ÖO!

netárI'a consequente a dade, um problema que conceder
'

. Crlll! 2 on ras t t t'
.

.
' '10

• .....'. • II!
,
, V ou ras pergun as, com a IVldades mixtas

emissões descontroladas nem sempre é tratado c) Registro de arma em residencia par- permitindo que se- acla- agropecuárias 510ft com

e continuas' "deficits" com justiça e, principal- ticular, ao delegado ou chefe do s'erviço Cr$ 2,00 rem muitos problemas pecuária e 86% 'co� ou�

orçamentários; mehte, com conhecimen- A� escrivão ou es.criturario Cr$ 2,00 'de alta importancia para tras modalidades de ex-'
_ a intranquilidade to de causa. d) LICença para fábrIca, ao delegado a vida do patz. ploração rural.

economica pela constan- ou chefe do serviço .. Cr$ 10,00 Fará conhecido o de-

te intervenção governa- Ao escrivão ou escriturario Cr$ 10.00 senvolvimento nas zonas
Se hoje, ainda é o

mental na esfera das Ginás iO e) Licença para deposito: rurais e a área por elas m_esmo, em sua distribui-

atribuições particulares A autoridade ou chefe do serviço Cr$ 10,00 compreendida' o valor çao, esse panorama de

e ausencia de um pro- São LIu i z Ao es�rivão ou escrit�rario Cr$ 10,00 das construçõ'es, intala-I ativida�es ninguem po-

grama realmente orga- f) �ela lIcença par� queIma de fogos,· ções, material agricola, derá dIzer, pelo que hão

nico de expansão e de Será .realisada hoje transIto, I!ermuta, regIstro de arma em maquinismos; o desenvol- de encontrar-se os diri·

defesa da economia na- casa partIcular: . v}mento de nossa pedUá- gentes do p,a1s na de en'

cional; com inicio ás 8,30 horas Ao dele�ado !>u chefe �o_ serVIço Cr$ 2,00 rIa e da formação dos dencia de novas ind�ga-
_ a insegurança fis- a cerimonia da colocação A� escr�turarIO ou ,escrlvao Cr$ 2,00 �ebanhos; a situação da ções para que se possam

-cal pelo muito que exi·
das telhas no edificio do g) Licença para porte de arma de de- mstrução primária e se- melhor orientar

ge, agravada pela fisca· fesa pessoal, comércio ou tiro de alvo: cundaria e do encino
.

lização que, interessada, "Ginasio São Lui�". Para Ao delegado ou chefe do serviço Cr$ 5,00 profissional. E centenas
O Re.censeamento de

se desmanda em multas; esse fim, foi obtida espe-
Ao escrivão �u escri_turario Cr$ 5.�O de outras informações 1950, p�rtanto, � um .em-

_ a existencia de um
.
Paragrafo úmco _ Quando os atos se referl- preciosas n. dará o preendlmento ImperIOSO

sistema bancario apro- ciallicença de S. Excia. remi a armas de caça �ujo� possuidores sejam Recenseamento que vai para beneficio do pais.

priado e: de uma sábia Revma. D. Pio de Frei- lavradores, as custas serao .contadas pela metade, ser realizado em 1950 Nã
.

,

I á -

politica financeira;
,I sendo, para os lavradores, Isento, de selo,s e, cus- P,o,ndo nas ma-os do Go� nas

O nots reve ar ape,
f. d tas, Bispc Diocesano de t

" .,. quan o somos mas

_ a hipertro la os as as licenQ3;s pa,ra �ompra de �unições de ca- verno, em cifras exatas, em verdade dirá' t

poderes e recursos da Joinvile. ça, nas quantidades fI:x;adas em leI. os ,>,elent,entos que facUi. valemos' coIito nf1i�:.n o

A palavra das classes

o quanto valamos .

como Nação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A IUlHER EVITARÁ DORES

ALlYll AS cOUC�S UTERINAS

Cama. fa:�:'M.dnlc.lpa1'
" Atã'da ��nião ordin.�ii� d� z�,�e .o�emb�lJde 1949 !�.I�I=·===;;;:;:::::;:�I======�JIIE

,'�
,

.'
' Aos vmte e 'quatro dias do. mes de Novembro !h�::1J l::.:;. :::::J :::::�

.

'

Ata da reun,iäo Ordinária de , dó ano de 'Pil novecentos e quar���a. e nóve, ��Ias if
p
ii LOo�o.l�o. KarQton 11 ii

31 de Outubro de 1949 sete .h?ras, na sala �o Jury, no �dlfJclo da Prefeuura li
.' fi O U O O li I{ ii

Munlclpal de Iaregué do Sul, reunldos os vereedoress- ii ii
.. ..

Aos dezesete días do mes de Novembro do Arquimedes D�Rfas, Luiz Maes, Augusto 5arti, Max II .

II PROPRIETÁRIO ';A ii

ano de mil novecenros e quarenta e nove, pelas sete -Thieme Inr., Frederico C. A. Vesel, Otaviano. Tlssí, iiO. ii
U ii

horas, na sala do Forum, no edifício da' Prefeitura João L. da Costa e Luiz de Souza. Havendo número !. li Rua Marechal Deodoro, N. 158 H

R
!!

Municipal de Iaragué.do Sul, reunidos os vereadores: legal, foi pelo sr. Presidente declarada aberta a ses- iII ' II ii' li
Arquimedes Dantas, Augusto Sarti, Luiz Maes, Max são, ordenando a leitura da ata da última sessão, o i.

5
iI ii S iii

Thieme Inr., Frederico C. A. Vesel, Oravíeno Tlssl e que depois de feito, foi submetido a discussão e sub .. li II .. .

João L. da Costa. Em fase da ausencla do sr. Pre- sequente aprovação, o que foi feito sem emenda, 'pe- ii II SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii li
sldente, foi a presidencia da Mesa, eubstltuída pelo lo que passou a ser assinada pela Mêsa. ii n SITO DE LUBRIFICANTES, 1.11, T

·

..rl!
více-presldente, vereador Frederico C. A. Vasel, sendo .Em seguida, pessou-se ao expedlenre que cons- iiT li COMBUSTIVEL EACES-

declarada aberta a sessão, depois de constatada a tou de um telegrama recebido da Câmara Municipal I!'" ii
ii

E
ii

presença do número legal. Lida a ata, da reuntao de São Francisco do Sul; Oficio 331/49 anéxando li' ii SORJOS, LUBRI- II n

anterior, ou seja a do dia 10 do corrente, o que depols um proléto-leí que dispõe sõbre a doação de um ter- ii II" FICAÇÃO CARGA DE I! ii
de feito, foi submetido' a' discussão' 'e 'subsequente reno, recebido do sr. Prefeito; Oficio 335/49 anéxan- II 'O. 11 BATERIAS E VULGANIZAQÃO l!N ii
aprovação, o que foi feito sem emenda, pelo que pas- do um proíéto-let que disqõe sôbre abertura de um li, ii DE PNEUS. II, n
sou a .ser assinada pela Mesa. Logo apos, pessou-ee crédito especial de Cr$ 15.000,00, por, conta do ex- u ii n. ,i�

ao expedíenre, que constou da leitura de um relegra- cesso de arrecadação do exercícío, rambem recebido '':r.::::::::::'':'" ':::::::::::::�

ma, recebido do sr, Pinto de Arruda; Oficio 100/49, do sr. Prefeito; telegrama expedido a Vva. Roberto /

expedida .eo sr. Prefeito; 'Oficio 3�2149, recebido do Marquardt; Oficio 102/49, expedido ao Oentro Cata

sr. Prefeito, anéxendo um projeto-lei que dispõe eo- rlnense no Parenã. 'Logo após, foi pelo sr. Preslden

bre a compra'de uma área. de tel'lla. ',Em seguida, foi te, cedida a palavra, a quem dela quizesse . fazer usó,
..
cedida 'a palavra, a quem dela quizesse Jazer uso, como 'ningLJel!l. a ,�olicitou, peseou-se a Ordem. do,
solicitou e obteve-a o Vereador, Arqilimed�s Dantas, .Dla, que constou da, díscuesão' do.parecer ela Co

o qual solicitou ao sr, Presídenre, que depois 'de con- mlssêo de Finanças; relanvo eó belancere do mês

sulrado. O' plenerío, fosse 'consignado errrata um voto de setembro último, o :'quat f0i por todos aprovado;
de louvor pela passagem o sexageslmo aniversario fogo �PÔSf ,I()i �provado por unanimidade o parecer

da'j;>r9c1am�ção da Republica, transcorrido dia 15 da Comissão de FinançO's, referente ao proléro-leí
p. p., bem como, que fosse exrenclvo ao dia 19 do que dispõe sôbre a compra de u�a área de terrä;
corrente, data eil) que se cememora-o di� de bandeira peseando-se alo. dlseuesão .do projeto-lei acima

nectonal; tende) O'. �ereador João Lucío da: Costa, se referido, o sr, J,>rel!!idente" submeteu a discussão o

solldartsado com o pedi�o acima, em nome da artigo 1 ° do proléto, juntamente com o art. 10 da er

U.D.N., O qllal 'ºi por todos aprovado. Não haven�o menda modifjcativa; . spbre o assunto falou o vereador
mater;a a ser <li&cutida, na ,Ordem do Ola, o Srir. João L. da Costa; submetido a votos, foi aprovado
Presidente, designou· o dia 21 do corrente, para ii por unanimi�ade o .:irt. 10 da emenda rll0dificativa;
proxima sessão, as quatorze horas e a Ordem do Dia; na ·mesma forma do art. 1°, o sr. Presidenfe, subme
constará da discussão do parecer da Comi�;são de teu a discussão o art. 20 do projéto com o art. 2° àa

Finanças, relativo ao balancete do mes de Setembro referida emenda, sendo por unanimidade aprovado o

ultimo � 1°. discussão do projeto-lei que dispõe so- art. 2° da emenda; lógo apõs,. foi pelo sr. Presidente

bre a ,compra de uma área de terra. Findo o que, foi submetido a discussão {) art. 3° da emenda modifi

encerrada a sessão, na qual faltaram os vereadores: cativa; sobre o assunto falou o vereador João L. da

Luiz de, Souza, Carlo& Rutzen, Willy G. Gessller e Costa, sendo por todos aprovado e sendo aprovado
Albrecht Gumz. tambem o art. 40 da referida emenda. Nada mais ha-

vendo a tratar o sr. 'Presidente, designou o dia 28
do corrente, ás 7 horas, para nóva sessão, e a Or·
dem do Dia, constará da 28 discussão do. projéto-Iei
que dispõe sobre a compra de uma área de terra e

estudos, sobre instalação dos telefones automaticos,
nesta cidade. Findo o que, foi encerrada a sessão,
na qual faltaram os vereadores: Willy G. Gessner,
Carlos Rutzen e Albrecbt Gumz.

(ass.) Luiz de Soúza
loão Lúcio da Costa

O ANJO PR9TETOR DE SRUS FILHQS.É A

,: , , LOMBRlGUE,IR:A:' MINANCORA
Vermitugo "sua\'e.· e de pronto

,

' efeito, Dispensa purgante, e dieta!
. SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

ME Q n, 1, 2, , e 4 :. .' I
Proteja a saúde de seus íilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma tOMBBI&UEIRA

•

MIIANeUR! . para o seu tilhinho� .

E um produto dos Laboratorios -Minancora
OINVILLE -

Otaviano Tissi.

. -

� AVO! MAE! filHA!

Si' TODAS DEVEM USAR
•

(ass) Luiz de Souza

João Lucio da CosIa

Ata di Reunião Ordinária de 21 de lovembro de 1949 amDreca-•• com vantailam para
combuter •• Irrsa;ularidades etas

fUflt3eG p.t46dlcas dll' unhoras

é Calma"t. � r.,ulaadc" à_ssas
(11096..

..

Aos vinte e um dias do me.s de Novembro do
ano de mil novecentos quarenta e nove, pelas qua�
torze horas, na sala do Forum, no edificio da Pre· .'

feiftlra Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os

vereadores: Arquimedes Dantas, Augusto Sarll, Luiz
Maes, Max Thieme Jnr., Frederico C; A. Vasel, Ota-
viano Tissi, João Lucio na Costa e Luiz de

souza,�
0= ---==0 0

sob a presidencia deste ultimo, tendo sida constata·
�

da a presença dO' numero legal, foi aberta a sessão, '

"

I
•

'

ordenando ao sr. 2°. secretario, que procedesse a

leitura da ata da ultima sessão. Posta em discussão, Jfoi a mesma aprovada sem emenda, pelo que passou

VENDE SE'a ser assinada pe'a� Mesa. Em seguida, passou-se a II IIleitura do expediente que constou de: Ofido 101/49 •

Ienviado ao sr. Prefeito; Oficio 324 anexalldo o ba- , II"

lance.te. do
mes de Outubro ultimo, rece

..b.i.dO.
dO

..

sn. r. fI
.'

II'"PI'efeito; Oficio 326/49 tambem recebido (lo sr. Pre-
" B' R'

" '.,
_

E X PES S O
f�

...

itO: t�l�gramas. rec.ebidos
dos srs. p�nto de Arr�a,

..0' Diversaß casas e terrenos perto da fabrica'l' ._8_r_e_:,_e_s...t_8,_U_r_ao_le ·

'

_._......_..
__',_.__'.

Artur Müller e Leandro Longo; uma CIrcular recebIda
'II

"

. , .
.

.

,: ',;' ,

dó Centro Catarinense no paranáj parecer, da Co-
. I ,·,di

m,issão de Finanças,. re.ferente �ao proj�to·lei que dis- :11 Também vendemos em prestaç9;és com I 'S'" '.. Ro' -

põe sobre a compra de uma area de terra;emenda,
". ollza.. S••

!TI.odifí.cati�a da C��iss�<? de�inanças, relat.iva ao prO'-

II resp. garantias.
' .',

I Indo a Joinville não se esqueça de visitar o

le!o·lel aCIma; fOI CIentIfIcada a Casa da chegada :de J
«Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 ,de

novos exemplares do Diário da Assembleia Legisla-
'

<
. Março �m frente ao Micro Onibus e proximo

riva, ainda na horo desthiada ao expediente foi lido II " ,',' .

. á Rua do Principe.
um requerimento de autoria' dos vereadores, JoãO' t: II 'Jllllaistrja �e Calcadas fiO�CH IRMßO�' � O'

,

Lá V. S. encontrará, ótimas refeições, quartos

d,.�.·. Costa e Otaviano Tissi, no, se.iDtid...
o d�. qu�, ()l:Ivi- III ,... " ÁU" U

,
. . ,U U. • arejados, bebidas, riacionais e estrangeiras.

do o plenario, seja consignado em ata ,um votode'
-

M d
Ambiente puramente familiar.

p�zar pelo fal.eci�ento do
.

sr. Roberto �fquart, II
.

"

,

j:;::��a��r Suf.xJ�6�:�bt4u��aS�.�:r�It:�IC%:I.��. II" '. -' ,'.

':.

'. ' II �"''-Hf!i�����s�����������'íI.,
d d d

' .

'd b Ih
....--------=.----------...

,,9 corrente, suspen en o-se 'el11_SegUl, a os tra a e)S v_---_-�- --- - v
.

desta Casa em homenagem ao. ilustre morto, bem
i�I!!!I!IIR-e

• II-'j-ç,:

i
.'

â�m.�li���. ��f?P3:�:'.�;;Pa�tr: �.l;m:�� 1-
.

C ß S ß O f S B,� O f I.' M-nI' f H n I O:ßß'
.

f' ".: C� L,ç A O � S .

.

,preSIdente, cethda a palavra a quem dela QUIzesse , I

' III

I R G O Ifazer Usó, solicitou e ?�teve-a o vereador Arquime- Iii D p.ICntIONE" : 'm� . ,('.. '. ...
..

des DantéJs, o qual SOhCItOU da Casa, que fosse con- � r. .

'-'
.

�ignado em ata um voto de 'pezar pelo falecimento

I'
.'

'

.

"I
'- '.,

" .

,
'

,', ,.

'

<l() sr. Roberto Marquardr. En:r seg:ilida,. () sr!.� Ptesi�. . MÉDICO ' ., -
.

d�nle, supmeteu a discussão ó requerimento escrito I, .' . .
'

== "

dos v�rei:1dores João Lucio da Costa e Otaviano Tissi, .1. ,Formado pela .FacUldade _de MedlclOa daI :1
"'" '" Q'a-.n .OQ ,m"0lho·rO� ( 'm'a"I"Q ha·..ra···tOQ.() q�aJ. foi aprovado por unanimidade. Solidarizarll I Umversldade de Sao Paulo..

'

, "" -I . O u O O II tJO tJ O U O

s.e co.m. o
..
requ.erid....

o os vereado.res ArqUimedes Dan· �i Ex-semi-interno dO.' Hospital das Clinicas e Santa Casa de:.;
,

tas, pelo Partido Social Demo»ratico, e, apos, passar !li Misericordia de São Paulo
'

',:IR

a Presidel1cia ao· Vice-Presidente, p�!o ,Parlid,o de "liI '. II!,
Representação Popular o vereadôr 'Luiz' de 'Souza. II C L I N I C A G E RA L .o C I R U RG I A .

I
AjJos !eassumir a

.

presidenciêl, em virtUde da mimi- iii Partos - �oenças�de Serihor,!si Hom!Ds - Molé�tia5 iDte�n�s =.
festaçao da Casa o snr. Presidente, declarou encer- II. e externas. Pnlmoes - .<�!raça'O - Estomago - flgado • Ruis I
d
-'
'd'

, . iii Doenças nervosas - Sdlhs - Doenças veoereaa - Doenças da'
ra. a a .sessao, e

.

etermlOou uma nova para qUita- péle em gereI. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. '1feIra, dia 24 do corrente, as 7 horas, com a mesma'
. '.

.

O.rdem do Dia. Não comparecera.'.m � verea.dO.res: ESPECILIS.T EM M cunJS I:f .(:f.1 J.N.Ç;'
...

Willy G. Gessner, Albrecht Gumz e C'!Irlos Rutzen. GUARAMIRIM ó-. SANTA CATARINA

(ass) Luiz de Souza

João Lucio da-' Costa
Otdviana Tissi

FLUXO-SEDATINA
pola alts eomprov&da .'lcáCla'
multo r.c.ltad&. Oev••Cf u,aad.

com confiança

FlUXO..SEDATINA
-

BCOJ'Tß.l.SlB EIJ TODA PA.RTE

.h1,:

PRDOUTOS DA:
.

IlIDld!lUlstrna dle Cfdl�caOlo§
, o

',iGo§cllil Irmãos §o Ao,
CAIXA POSTAL, 11

�;\RAGUÁ DO sm,· s. ca��in:j.•
�

.._
n

---, nllJS .t-C :a. an
, ..
a ..

ATENDE CHAM.t\DQS A QUALQUER HORA

I ,':r. f ..� ;T_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



eORREI0

Papel velho
retalho de qualquer espe

cie, compra qualquer
quantidade.

TIPOGRAFIA AVENIDA

-Proibição-
Vimos por meio desta,

terminantemente proibir a

entrada de pessoas, em

nosso terreno, assim co

rno no mato, afim de rou-
I bar e estragar as plante
ções.
Não nos responsablll

sernos pelo que possa
acontecer a estes ladrões.
(as) Willy Nagosky,

Antonio Graf, ViUVd Leo
poldina Gerenr,

Ilha da Figueira, 22 de
Novembro de 194ct.

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando Ba

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

,

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

gos á preços vantai_sos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

.'

�UL�'AMÉRICA"<
C'APITALIZACÃO,SJ/A;':I. .,

'-

..

---

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA
'

DE CAPIT AlIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
tiO SORTEIO DE

Novembro 1949
Z' R F
PYO
DMR
OEA
J R P
II .E C

Os porredores dos
tltulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, It
Sob. - FLORIANOPOLIS

!
1

� !

i;
I Agente em Jaraguá do Sul

BARY KRAlJSfi

SEDE SOCIAL
�'1\lf.lKDE(jA. 41-ESQ. QUITANDA

(ldJ/lcl� .$allcap)

110 DE IAKElIQ

r·
· .. · .. · · �:"· ·· ..::=OO=-..•..· • -::- -r L O JAS

I Ma���::1Ec:�:�r:�ões I di��1�i:���:������:
-:: C A I X A S -:: ereto, situadas no centro
! ! da cidade, á Rua Presl-
...

L E N H A r.... dente Epítaclo Pessoa,
possuindo além de espa-

Faça suas encomendas na � çosa loja de 7,00X8,00 ms.
: amplo depósito, escritório
: e instalações senítarles.
: Aluguel Cr$ 700,00. In-

........................� ,. �=:oo'_'.....•.......................... : formações nesta redação.

\

r{:::::::::::::::::::::::::':::::_":::':::::::::::::::::n
��� Correio do Povo ii

I��riGa ae F�rram�ntas ��ricol� i :,:,,��. :.�.� '�;t,�·3,: I::!.i:.d
'

t TARAGUA DO SUL

� PEDRO�ENGEL ,ii Santa Catarina ii

CCLO N I S AC ãO
di JARAGUA ";:s��gu: E;;.;:tcA·rARINA t III AS���TU�,��AL II

.

.
, ,�Esecut�-se qualquer serviço de ferramentas' li GERENTE ii

Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôte.

b
agrlcolas pera uso de lavouras, como: �! PauUno Pedri ii

Helena, Município e Comarca de Reserva, centro do
. Machados. Bnchadas Foices etc.:: ..

Paraná, clima, a�uBs, e estradas b.oas., Preço Cr$ Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido '

\:,::::!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::?i
800,00 por alqielre. Para ares maiores, concede-se t68f!�����:��-=...consideravel desconto. Vende-se também a longo ���

praso. Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iuerus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,
ou com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld, em
[aragué do Snl.

Cli:�:z: :���i:�O c��r��a2 de-:du��ReA;;�!ças r��f'®�@Y@)���@!@)®����ti·
_ Partos Diathermia' Ondas curtas e

Ultra-curtas�'
esse, sma, renqar e, ouqui ão, e es na os

1-- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electr?-cauterizaçãQ TOD,AS AS MOLESTIAS DO ßPßR�LlHO Rt�PIRßlnRID •.

,- Raios Intra-vermelhos e azuis. I LU U

�=========��=�
I Enc;n:a; :1';; I;�a: �o; "eusio

do I
ii
Correio do Povo III Pl!ilDröl dI! ßngieD P�IDII!IßI! I

ASfinatura para 1950' !:'.I.i:.1 O.PEI.TOR.AL. M&I.§ C.OlUl.EC.IDO. .NO. BR.ASIL. ITodas as pessoas que tomarem ���!ta\�!t'â\�!ta\�:ta\�!��!l8\Ift\!ta\�Ul=\\�!rn\6i\!ta\ P-
uma assinatura anual para o ano de ii Cl�����������®i.®®i..®(.hl

i! 1950 receberão desde já e gratuita- i.!.:ii mente, o "Correio do Povo", até fim ..

ii - de Dezembro de 1949. II
li A GERENCIA II
-ii Façam seus anuncíos de, felicita- IIII ções de Boas Festas e Feliz Ano No- II

n va, nesta folha. II
II ,. li
II U
\::...__ • .,_.__._•••�.•_.,....•••_ ..•.•••••••••_•••_._ .,._.•.•_._•••_•••••.•••••••••jj
......_-_ _� _ .•.....- _ _ _ ..-

Domingo

o Preceito do Dia
Evitando "áus Hàbitos

Dedo na bôca, mêdo
de estranhos, ohoramín-

.
gar enquanto não vai
para o colo, recusar a

alimentação e tomá-la Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
somente após uma série' Registro de Firmas, Defesas Fiscais.
de promessas, - são coí- Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
sas que não devem ser Comerciais em Geral.
permitidas às crianças Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
para que não se trans- Menores - Acordos e Contratos.
formam em maus habitos.
Contribua para a bôa Seguros - "Cía. de Seguros Gerale do Brasil",

Iormação da personalt-
• Fogo, Acidentes do Trabalho,

dade do seu filho, evi- • .s_eg.u.r.o.s.P.e.s.s.o.a.is_et.c•. 111tando que, na infancia II CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, II
ele adquira maus habi� " moderna e primorBsamenle inslalada do ii
tos. - SNES. II DR. SAD,A.LLA AMIN IIU .:

!! CONJUNTO OB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS ii
ii BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ n

I
ii «R,ua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 li
ii - .Joinville - i1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------�--��

lad. Madeiras Jaassea S. A.

Escritório de Contabilidade
DE IRINEU PETERS

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

ClinicD, �e Olhos, Ouvidos, noriz, fiBroanln
Dr';' Artninio Tavares

Profess Catedatico de Biologio do Instiulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe OIIos serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

!!x·lnterno por. concurso. da Asslstencla PúbllcGJ do Rio de Janeiro

I
Formado pela Faculdade de Medicina da

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

Para Doces
é Bolos A s

í

r r r r s
Usem pratos de papelão.

• • o ••==••===••===-. São pratícos e higienicos.

I I
Encontrem-se na

MUDA 5 SIC. Grallca Atellda lNa.

FRUTIFERAS fi ORNAMENTAIS
Äv. Getulio Vargds,550.

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

� A
-

T
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, tençao

I
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., e!c I Vende-. 10 alqueires de terra

P C I II d �
Em Poço Preto, Municipio de

I
,,�am ata ogo ostra o Porto União, vende-se um bom

LEO�OLDO SEIDEL _ ,Corupá
terreno, servindo-se para qual-

6� quer plantação com muita ma-

•••==••I.-===:::tI••IPJIIC===-I_IIC==:'IC==:.im deira, inclusive de lei, boa agua,
casa, paiol, mangueira ete., dis-
tando apenas " kilometros da

.. • -. estação, por preço de ocasião.
Motivo de venda, negocio.
Ver e tratar em Poço Preto,

com o snr. Eugênio Colli, ou
com Venancio Nicoluzzi em

Jaraguá do Sul.

t UMA DOENÇA o.Avl.SlMA
MUITO PERIGOSA "ARA A FA.

'

MiL'A E PARA A RAÇA. COMO
UM SOM AUXILIAR II() '"ATA.
MENTO DÊSSI; GRANDIEFLAGELO

11 USE O

A SIFIUS BE Al'RESENTA so.
INÍIMt!.RAII .-oaNA$, 'AIS co...:

REUUATISMO
••C_ÓFULA'.
1l.�'NHA.
�I.TULA.
(I", O I '" A •
EOZEMA.
FERIDA8
DARTROS
MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA n

CONHECIDO HÁ 7J AHD.
VENDE-SE EM TÔOA PAIlYLDr. Waldemiro Mazureehen

ea.a 8ISA.8.

FRACOS E AN';:MICOS I

Tomem r

VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA"

"pngaà COlIt bü III:

Tosse.
Resfriados
Bronquit.. /

&crofalos.
·.eo.wale.cençu

VDUlO CREOSOTADO
._ .._ .. ..w-

Carrinhos e berços pera
crianças pelos menores

preços V. S. poderá. ad
quirir na CASA REAL

I

� �om�r�ial LI�o.
Escrituração Mercan
tíl- Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais
Contratos - Naturali

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPOBTES-- AUTO
MOVEIS.

,,..

PARA FERIDAS,'
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINH.AS,· ETC .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Rt�I�T�� �IVll
Irene P. Günther Oficial do

R egistro Civil do 10 Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casai-se:

Edital na 2668, de 24-11-49

Ierdellno Joaquim Marcos
e Vanda Maria de Souza

Ele, brasileiro, solteiro,
operarío, domiciliado e

residente nesta cidade _á
rua Presidenle Epítacio
Pessoa, filho-de Luiz Joa
quim Marcos e de Etelvi
na Joaquina Marcos.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Presidente Eplracio
Pessoa, filha de Paulo
Machado de So�a e de
Maria da Cunha-Souza.

Edital n. 2669, de 25-11-49

Metlas Pereira e Ana
o Miscelane Wist

EI�, breslielro, solteiro,
alfaiate, domiciliado e re-]
sidente nesta cidade, á rua

Expedicionário Antonio
Carlos Ferreira, filho de
Maria Bernardina Leite.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua CeI. Procópio Gomes
de Oliveira, filha de Gui
lherme Wist e de Merle I
Wist.

Edital n. 2670, de 26-11-49
\

Walter Neitzel e Herta
Adelía Engelmann

Eu, abaixo assinado
Reinoldo Schmitd, avlso
a quem tnreresser possa
que, não me responsabí
liso por qualquer divida

que minha mulher Helga
Blunk Schrnidt fizer.
Estrada Itapocuzinho,

2�/ll/49
REINOLDO SCHMIDT

4

A Comercial Ltda.

�Atenção
-------

V. S. já teve a oportunidade de contemplar as vitrinas

com a maravilhosa exposição de brinquedos que a

CASA REAL

�ua Mal. Deodoro da Fonceca, 136 - Cxa. Postal, 19

NATURALIZASvES E TITULOS DECLA
RATÓRIOS (Lei ns, 818, de 18 de Setembro

de 1949.

BONUS' DE GUERRA: Encarrega-se da

venda, tróca de recibos por bonus e

recebimento de juros.
RELAÇ.c10 "DE MENORES:- Até, 31 de Qe
zembro deste ano devem ser feitos as rela-

I cões de menores de 14 a 18 anos.

Fornecemos guias.

está realizando �

Vale a pena!
examinar a mais bela coleção de brinquedos de toda

especie como sejam:
Gaitas de boca desde a mais simples até a mals artistica

t1e luxo, bem como muitos outros brinquedos de folha Ilandres e de

madeira, como tambem uma infinidade de bonécas de todos

os tamanhos de massa ínquebravel e vozes.

Velocipedes - Tico-Tico - Bicicletas
------�------------------------��----

::

Dp. Renato 'W'altep .ii
u

CIRURGIA Õ�R�LDE IE�:ECIALIZADA II
ii om cursos de Aaperfeiçoamento no

.
ij

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

Doenças de Senhoras - Partos - Clinica II
Geral de Adultos e Crlenças. ii

ii consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal; ii
\ li TELEFONE N. 3 ii
ii Jaago4 do Sol - Sta. Catarina, ii
II

.:

Lindos estojos pare Cavalheiros, contendo Oarteíras para moedas

Cintos de couro natural e outros.

•••IGel P••••••8. 88 G8••e. E
.E•••••I,e•••11 eeI1VI•••I"i8.

GAITAS DE BOCA POR PREÇOS NUNCA VISTOS, BONECAS 1AS MAIS

MODERNA.S E TRENS AUTOMATIOOS DE DIVERÇOS TIPOS. ,

Para as Festas - fruquezß nervosa e fSlolamenlo' físico -

Todos devem ver a colossal exposição nas vitrinas da

,CASA REAL

(ASTISIA NO HOMEM E NA MULHER)
A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento CUlicO e Diétlco.

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

Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

(DEFRONTE AO eiNE BUHR)

Rua Cer. Emílio Jourdan, 141 - Jaraguá do Sul

Fiscal

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

CO.TRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

COURO CABELUDO.
TÖNICO CAPJlAR

� ,� ,

POR EXCElÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 5Domingo DIA - 4·12-49 -
- . - .

Prefeitura Munici�m tle Jara�uä tl�, Sät rAUTo":;RAGuÃ�;-:==r.='l �uriZ Comer:al
.. "

.-
.

" II' Industria e Comércio !! Ad "i' ., L L R t
- �REQUERIMENTOS DESPf\rHADOS It

"'
,

íeo .. "ii voeAea-"o..ran�as· oteamentos- epresena�o�s
v I u,

" 'i( . OFICIN:A., Serviço FORD ii Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias .

d1159
- v-. Maria Bankhardt - br�s. licença ii MECANICA AUTORIZADO It � .Grenía - Agro-Pastoril - Marca: 54

�man ar construir uma casa de alvenaria em sua ii" ..
.. , '. ..,

'. :f '. -: -

•

propriedade á estrada Garibaldi, Oomo .requer. ,. li
.,_. Rua Ma,reJ:Hal ,oe••aro ---: la R AG uA, DO SUL - H·'

. Cine:-Tetro

Maraioara,�3,Q:
Andar" Ss. 23. á, 25

1160 - Alberto Schwartz.bras. licença reformar ii Posto de .Gesollne - Depósito de Lubrlflcentes ii '."'" i Telegramas: ELIBRANC'" � ,

.

,

sua casa a

ru,a. o.eI. p
..rOCOPiC. Go.mes. nesta.

cidade. II _ Lavagem _ Lubrificação _ Carga de Acumu-

li.,'� ',TelefOne:
• 54,-

caix.a
Postal; 54 .

, �
Idem
'. ii ladores e Consêrto de Pneus.

'

li LA G E S - Santa Catarina·.......... B R A S I L
1161 - AntoDlo Pedrí-lícsnça mandar construir! ii ii' .

.

. :'

cerca de sarraf�s em sua propriedade a rua Rio! ii Esta oficina está ínsrelede em condições li Diretor: ,

Branco, nesta CIdade. Idem / .; ,

j H pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou II' Dr_ Elisiario ôe Camarao Branco
1162 - Helmuth Neumann-bras, licença oous- ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii

�.
-. ,,!:I_ -

" . ...

�truir cerca de sarraíoa em frente sua casa de alu- ii como retíflcação de motores etc. . . II" '_ Advogado
guel a rua Rio Branco nesta cid d Id

. ii ' Todos os serviços são executados com' ii .,' .: " ','....

1164 - Leapoldo 'Volt' I' .: ba e. Aelm :ã" d
í ::' i esmero" ,por competente.s proãsetonaís e a pre- ii Aceitamos representar nesta e. necessttarnos de

,

'. ". o 1m ras. var e. .. II,

Habíte-se por ter terminahn a construção sua oasa.] U' Ç?S razoáyels.: Também dispõe de sólda elé- f! ' .. representanres em ounas .praças. '

a rua Blumen.au. nesta cidade. Idem .: li tríca e oxigemo, ,
"

.'
-

, . ii c:::II-===ii
1174 - Ricardo Harnaok-brar licença demolir! �'OH_"'_Ó"'"'"''''-''''''''''''''''''OH:C''''''-:::''''''''' : .; :t' \

I parede Interna de sua casa' a ru·a Mal. Floriano:"
_ � _.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::;::::;:.:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

nesta cidade. bem como pintura interna de dois: Dp. LUIZ I)E SOUZA
apartamentos. Idem ..

I1177 • Inocencio Sllva-bras.: licénça construir A.DV O GAD O
casa de madeíra Am" suarpropriedade," á .. estrada,CebreS.·.

(Sezões, Malárias, . , .

Nova. neste mun{cipio. Idem ' "

1-��, Impaludismo
- EscritQr!o: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

1179 - Oficina Mecanica Centtal Limitada- Maleitas, Tremedeira j Resídenela : .Beniamím Oonstant, 136 - Tel. 12

Firma bras. baixa imp.: peças e acessoríoa para
,.,... OURAM-SE RAPIDAMENTE, GOM ....:. :;::::::::::::::::::=:::::::::::;:::::=::::::::::::::::::=::::::=:::=:;::::::::=:::::::::::

automoveis, secção anexa a sua oficina a rua Mal. "C'ap,su, 'Ias A·.nt.·seso'n'.•·'C·a.s'
.'

Deodoro da Fonseca, nesta- cidade. Idem
' '

e j .(';

firmal�S;r�ü����sr:ah�!�":-fr:s�·r:��l1�ib.iG��n�!: :',' "

Minancoraf," l aQ',� i �
da Luz, neste muuicipió.. Idem

.

: -',' . . _
'CD � 1IIIIiI"Io.:.

1182 - Harry lVIa.rqual'cdt-bras. transf, ímp. so-l :
Em T��as' as : Boas Farmaeiaã ,e. ã tD E

bre sal�o \;)arbeir� '.
a rua Oel. Emilio Jourdan, É um produto dos- Laboratorlos MINANOORA C od· : :

nesta CIdade. adquirida de Oswaldo Meyer. Idem 'I' "
;,,',

.
. SI<' CD

�

�.:· 1184 - Fortunato Nagel- bras, licença para' , ---.ToiIiville - Sta. Oataríua-> �.' �,��. _,:
estabelecer-se como mercador de frutas na localí- IEIiIlIE!!Il!�..5iiíiI!liEilJ!;'i!E:IIl�1i i , .. B' � e�:'.dade de Retorcida, neste município. Idem : . l,,·. ..,.. CD CD,

-=
1185 - Gervasio .Zanghelinl-bras. licença para !!'g"� .. iii

€ostabelecer-se como mercador de frutas na locà!i-, ' : '" �'. �_�, =
dade de Retorcida, neste municlpío, Idem ,

CASA DAS TINTAS' I>< C � -c .....
1186 - Francisco Romeu Secato-bras. licença I '.'. �o'"S" �.' . l'D

·th C
.. A MAIS ÁNTIGA CASA DE JOINVILLE. COM A SUA FILIAL "'. �.

para armar q paVI ão de, se� irco Zoológido,· á EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
......

rua, D� 1?edro. lI, nesta cidade. "Idem' FLORIANO PEIXOTO, 54-5� • rJl �
·

1187 � Harry" Max Hildhrieyer-bras. t'ransf. (SOBRADO ono WAGNER) , � C � ;:
imp. ter. com á area de 2.402.125 m'2" á rua Be'n- OFE�ECE: Tintas' pa�a Pinturas de, Casas, Mo- �,. � rJl

jamin Constant, n.esta cidade. Idem
' veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc. - �

II � S
1188 - Alzira Murara-bras. licença para assi- Tintas a OIeo, e. em�Pó, Alvaiad�, Gesso, Zarcão, � (IJ � [

ynar-s� Alzira Murara Mathias, por ter contraido Colas, Cal, Oleo de Linháça, Agua �az, Änelina
. S' rJl CD

núpcias. Idem'
' ' para tingir T�cidos de Sedas Lã e Algodão, Ce- � S'

.

o' �
,

1189 • Osmar Borges-bras. licença constl,'uir rÇl e Oleo para S()alqq, Massa para Janela. E � �: .

casa em alvenaria tipo Bangalow e.m sua proprit>- Mt\TRIZ: Rua do "rincipe. 848 - JoinviIle, ,

:
.

S
dade, á rua Presidente Epitacio Pessoa, nesta . LIDER DO COME;RCIO DE TINTAS E"
cidade. Idem

1191 - Bertholdo Ponstein-bras. trans!. imp.'
ter. com a área de 31.250 m2. a estrada Jaraguá,
neste municipio. vendido a José Scheuer. Idem

1192 - Julio Milnitz-bras. transf. imp. ter. com
a área de 20.000 m2. á estrada Garibaldi, neste

II\unicipio, ve,ndido a An,dréas Pinter. Idem
1193 - Rudi Frnke-bras. transf. Jmp. ter. com

á área de' 12É".000 m2" a estrada Jaraguá Alto.
neste municipio. vendido a Andrêas Pinter. Idem

1194 - AlfoIlso Kasüm-bras. transf. imp. 'ter.
com à aréa de 215.225 m2. a estrada Ribeirão dos

Huugaros, neste municipio, adquiridO de Mathilde,
Aguida e Hilario- Lenz. Idem

1194 - Alfredo' Karsten-bras.. transf. imp. ter.

com a àrea de 215.225 m2. a estrada Ribeirão dos

Hungaros, neste municipio, adquirido de Mathilde.
Aguida e Hilario Lenz. Idem

.

1196 - Otto Anderson-bras. transf. imp. sobre
um carro 'de lavoura, adquirido de Gustavo Pás-
sold. Idl'lm , ,...

'

,

. 1197 - Luiz Jark-bras baixa iqlp: sI carro de

lavoura, vendido para f()ra do municipio. Idem
1198' - Antonio Wolf.bras. transf. imp. ter. com

la area de 120.000 m2., a estrada Jaraguà AUo,
neste municipio, vendido aos Srs. Irmãos Wolf.
Idem

1199 - José Junkes·bras. transf. imp. s/ bici-

cleta, vendida ao Sr. João Steirléin. Idem,
1200 - Alvino Fischer·bras. transf. imp. ter.

com a àrea d� 12.600 m2., a: estrada Ribeirão Au-'
rora, neste municipio. ve.ndido a Ewaldo Bork. Idem

1201 - Alfredo Flor-bras. transf. imp. ter. com

a área de 10.1'60 m2:, estr4da Ribeirão Aurora. neste

municipio vendido a Ewaldo Bork. IdeIIl
.. 1202 - João Brusek-bras. trans!. imp. ter. com

a área de 288.000 m2., a estrada BraQo Ribeirão
Cavalo, neste município. vendido aos srs. Antonio
e Leopoldo Brus9k. Idem ,

1203 - Oesar Francesky.bras. transf. imp. ter.
, com a área de 310.000 m2.• a estr�da Ribeirão Oa·

valo, neste municipio, vendido a 'Qraciliano Barat·

to. Idem .

1204 - Augusto Schulz-bras. transf. lmp. car-

ro de lavoura, vendido a Henrique Schulz. Idem
1205 - Emilio Weber-bras. licença mands.r

construir casa de madeira em sua propriedade, a

estrada Ribeirão dos Pratas, neste muniQipio. Idem
· 1206' - Wily Ohering·alemão licença ,construir

1 cerca de aarrafos em frente sua propriedade, a rua

Rio BraíÍco, nesta cidade. Idem
·

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jarag'l}'á
do Sul em 9 de Novernbro de 1949. .

.
,. .

.

MANOEL LUIZ DA SILVA

.1 i ", Secretilrj!? 'i i ,"

Ri�_

Baneo Indúilria � [om. d� �. [alarina�/ft.1
Séde: ,ITAJA1 - SANTA CATARINA

INÇO I
Araranguá
Blumenau
Brusque ,

Braço do 'Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
(lorltiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novós
Chapeco
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga

"

Jaraguá do Su'
Joaçaba

Joinvi"lelaguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Ta�gllrá
Urussanga
Videira

End. Telegrafico "INCO"
.

Oaixa Postal, 65 -Telefone, 73
Opera em: Çobr�nça�, Caução,. Pa�ses. Depósitos. Empréstimos, Descontos.
Aceitá:, Valores' em Custódia e Administração de Imóv�is.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR· AOS
SNRS. DEPOSITANTES· QUE ABONA AS SEGUIN'TES TAXAS DE

JUROS SÔBRE DEPÓSITOS:
.

'

ce.... 81 ••••MI•••

. . . . . .

Dep6sltos Populares .

.,.p6sitos Especias a Prazo FilO 8 com Aviso Prévio, Saldo Mfnimo
d. Cr$ 50.001t,OO . . • • . . . •

(14 ANOS DE.EXISTilNOIA)

CAPI'FAL SUBSCRITO E REALIZADO
RESERVAR EM 30/6/1949. . . •

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emílio Jourdan, 115

Á Disposição
Limitada
Particular .

\
.

Limitada Especial

e••••s ."•••••
Com aviso de 60 dias .'
Com aviso de 90 dias .

Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo de 1 ano

•

lU

O
...
'"

O
"
O

INCO

OR$ 15.000.000,00
OR$ 24.111.126,89

Edifício Pr6prio

�Ö/0 ao ano

3°{0 ao ano

40/0 ao ano
5% 'ao ano

5% ao ano

5,1/2% a"o ano

6% ao ano

6% ao a)lo
6,1/2% ao ano

5% ao ano

7% ao ano

ABRA UMA CONTA NO --.NeO" E P,�GUE COM CHEQUE

.
TRAfJALHA enquanto o Senhor DESCANÇA.o D�p6sito Bancár_i6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com a idade de 88 anos,
faleceu nesta cidade, dia
24 de:Novembro o snr.

Luiz Hemetério da Silva.
progenitor do sr.Manoel
Luiz da Silva, distinto
secretario da Prefeitura
Municipal. O extinto dei
xou õ filhos, 61 netos e

M
.. · lísação do Rio Oubatão, do Píske (Orador), Harry OrdeoJçio �9cerdol!l1 24:\bisnetos, sendo nut�-

unlclpals aprovado na Assembléia Hübener, Heíz BIosfeld, U U U Uu rUral de Porto Belo, resi-

por 15 votos contra 14 do Lothario Milke, Mafa.lda Serà ordenado Sacer- dindo no muníeípío de
PSD· recebeu o sr Ar- Marsélha Kostolowícz, ',. Guaramirim durante 45

Será instalada, breve- bros colaboradores, até tur Müller o telegrama Mario Ferreira do Sacra- dO�., no prOxlI�o �Ia 8, anos. Nestes ultimos
mente em coada Munici- o máximo de dez, esco- lnte : mento. Manoel Quevedo � .

iacono tavío ort,?- anos morava em compa-. . -

lhid t 'd" dã segumte : Um da Congregaçãop!O, �ma cOl:m.ssao cen- 1 os en re Cl a os.que «Envio prezado patrí- Maia, Mario Otto Schwo- '. . Y nhia de seu filho Manoel
sitäría Muntcípal, que possam prestar serviços cio meu abraço pela ati- chow Theodoro Dauner Salesíana,

_ Luiz da Silva, onde ocor-
será constituida pelo Sr. á propaganda do recen- tude indenpendente vota- e Wa.'uer Lepper Gruhl. A ordenaç�o terá lu-

reu o falecimento.
P.refeito Municipal (Pre- sia�ento. _ ção 'projéto 23/49, que gar .na Igreja do San- "Correio do Povo" a' I

sidente}, pelo Agente d.� AInstalaçaodasC.C.M., visa protegerzonaagri- ,ANIVERSÁRIOS tuárI� Coração �eJesus, presenta seus sentidos
Estatistica e pela autorí- Bem como a escolha cola meu município».

na cidade de Sao Paulo.
pesames as familias en-

dede judiciária local de. dos membros colabora- . -Amanhã faz anos a O novo Sacerdote é
mais alta categoria. dores, dependerà de ins- Publicações· Recebemos as menina Dulce Rau, tilha natural de Jaraguà e tí- lutadas.

Além desses elemen- truções a ser ministradas revistas «Vida Nova», do sr. Waldemar Rau. lho do casal Feliciano

tos; que serão membros pela comissão censitària editada em Joinville e Na mesma data o sr. Bortollní-dona Angela ----------

natos, as comissões cen- regional. "Vale do Itaíaí", de Candido Tomaseli, resí- Bortolíní, residentes em.

sítárías poderão termem- Blumenau. dente em Duas Mamas. Barra do Rio Cerro.
Ambas, como de .cos- -Dia 6 o sr. JoséRe- A 1a. Missa Solene

tUl!le, co� farta leitura belo, comerciante à es- será celebrada em Jara-
causado profu�do pezar, e Ilustração.

. . I trada Jaraguà Esquerdo. guä do Sul, em 1°. de

Telearamas - AInda pela - I!0 sr. MaurIlo �ra- -Dia 7 aniversaria-se Janeiro, sendo padrinhos
aprovação da emenda ga,

.

diretor do Instituto o sr. Francisco Voigt e os snrs. Faustino Píaze-
EXPOSição - Causou a me-

que destina verba para NaclO�al de Estudos Pe- tambem o sr, Matias ra e Luiz Piazera,
Ihor das impressões nos

a Estrada Corupá - São dagögícos recebemos a Ruysam Industrlais nesta cidade'
visitantes á exposição de Bento do Sul, recebeu o publicação "Novos Pre- -Dia' 8 faz anos o sr. -------

trabalhos escolares do
sr. Artur Müller o tele- dios Escolares Para o Nestor Luz IFarmacia de Plantão

Grupo. Escolar «Divina
grama abaixo transerito Brasil". -Dia 9 äni.versaria-se rr�no�noç21-@Providência». d d L' A h de plantão. e envia o pelo r. UIZ o jovem Albano Buhr, c a-se

Tivemos a oportunída- de Souza, ilustre presí- Escola Tecnica de Comercio atualmente nesta cidade durante o dia de hoje e

deI de visitar aStdivberlhsas dente da Câmara Muni- "BOM JESUS" a passeio. Ainda na mes-
Venho por meio desta, semana entrante a Far-

sa as com os ra a os cípal: 7 d D -d t d D' terminantemente proibir a macia Central de Carlos
expostos e avaliar do es-

.

, . Em data de 1 e e- ma a a a sra. na. Ir-
d d

f d 1 d
«Levo seu conheclmen- zembro colarão grau pe- ce Behríng Piazera, es- entra a e pessoas em ;'Hafermann à Avenida

orço os a unos e a to q sessão de hoje .

d Ed Pí meu terreno, afim de rou- 'Getulio Vargas.
competencia dos proles-

ue
b d' Ia Escola Tecmca de posa o sr. gar Ia-

bar. alplm. Não me .res-_
.

pur proposta anca a_ Comércio "Bom Jesus" zera contador da Pre- _

sO���·m dos finos borda-
Partido Re�resentação de Joinvile, os conta.do� feitu�a MunicipaL '�am- ponseblllso pelo que pos-

6arrafas termicas de díver

dos e outros trabalhos Popular, apOla.da pelas res de 1949. ' bem os srs. He�rlque se acontecer.
eos tamanhos V. S. en

manuais destacam-se os ban.cadas �deDlsta. e pes- O programa das sole- Bayer e Carlos Stern. ALFREDO MOHR ontrará na CASÀ REAL

desenhos da aluna Clayr sedísta, fOI consignado nidades constará de: -Dia 10 passa a data �

Klüppel que mostram
em ata. um. voto de re- A's 8 horas, Missa so- natalícía do sr, Joaquim

grande espirito artistico conhec�mento � .1?U'�or Iene em Ação de Graças Piazera.

f d
.

olí acão sua brilhante Inícíatíva na Catedral São Fran-
e pro un a In n Y oferecendo emenda e· X.pela arte da pintura conseguindo aprovação CISACp 20a3vlehr. C'-

, ., s, O oras, eri

Acidente .e trabalho - No destaque q.u�n�entos mil monia da entrega dos
dia 29 de Novembro re- cruzerros InICIO �studos Diplomas e Baile nos

gistrou-se na construção e trab�lhos rodOVIa Co- Salões da Sociedade
da nova estrada, em Tr�s rupâ-Sao B�nto,... , "Harmonia Lyra".
Rios um lamentavel aCl- Do sr. Joao ColIn, dlg- E' paraninfo da turma
dent� de trabalho. no prefeito municipal de o professor Dr, Theodo-

O lavrador Willy Pies- Joinville e por ter atua- ro Harger Filho.
ke, pessoa muitocopcei- �o na apr?vação do pro- São os seguintes os

tuada naquela localIdade Jéto de leI 9ue ma!lda contadores que colarão
guiava Rua carroça car- dar cem mIl cruzeIrOS

grau:
regada de barro para para as obras de cana- Amaury Lopes, Anto-
despejar num aterro, nio Belarmino de Souza,
quando o veiculo bateu �r..

·
..·'=··..

·
..
·
..
·
..
·
..w..•..•..

""i1· Aquelino da Veiga, As-
num cepo. O carroceiro : � �: trogildo Demarchi, Cla-
perdeu o equilíbrio e caiu � sr. III � � rindo Thiago de Moraes,
entre as rodas, que lhe : =-

CD
Ervino Mueller, Fernan"l

't : =
passaram sobre o pelo, =, '"

ocasiando-Ihe a morte
=, = _momentos depois. =

O extinto foi o funda- �: � ...
dor da Associação Rural C' W
naquele local e presiden- :

=- -. ...
te da sociedade de atira- � = .,.,
dores, tenc;Jo sua morte f.....:·...�·.,......• ..*·.,:;...· .........•..*..··.., o\.

Diretor: ARTUR MÜLLER (- Gerente: PAULINO PEDRI Impréeso na Socledede Grafica AVENIDAILtda.
CAIXA POSTAL, 19 -, Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado ém 1919 TEj.EPONE N. 39

ANO XXX JARAGUÁ DO SUL - Domingo,4 de Dezembro de 1949 - SANTA CATARINA N°. 1.570

Comissões Cen�8narias

LOCAIS

Casamentos

r��=:�:::;;:=�:=l
!I A Gerencia avisa aos seusJpresa- II
:: ::

1:1;. �:Ei2���;;if;::0::0::::: I.:�
.
.I.:::.·sos assinantes de fora da séde e, aos .

de outras l'öcalidades, que poderão fa-
n _

ii zer a remessa da importancia pelo ii

II �::;:�::/;�:= p�
isso d.�uzir 88

J�... _ __ _ _ ""
···::l:::::::::::::_::::-':::::-':::::::=:::::::::::::::::::::::::::::-_ _ _ ••_ •••

ja/isfeller ria Vída
úca6o-u de sa6�real' tOll

9udÍin./lfetleirv8

v,

lOlI HfMllfRIO UH,SilUR

DINHEIRO
Industrla deseja levantar

com particular 50 a 100
mil cruzeiros, oferecendo
todas garantias. Informar
nesta redação

Salão para hornerrs
- BARBEARIA -

•

recomenda-se tanto' para roupa fina como para roupa comum, r

na
. ,

Ontem na sala das au

diencias foram realisa- Willi Range, residentll em Rio Molha, avisa aos

dos os seguintes casa- seus amigos e clientes que a par�ir do dia 15 deste
mentos: Helmuth Sie- mes se estabelecerá com barbearia a Rua Marechal
verdt com a senhorita Deodoro enfrente ao Bar Sibéria nestl!! cidade.
Wanda Hornburg. Arnol- Desde já agradece a preferencia.
do Kühne com a senho-
rita'AlbertinaHanemann. --------------------,
Affonso Siewerdt com a

'I 19'5Osenhorita Maria Many

K d
'_

Ayroso. Adalberto ao- a en er
'

land Müller com a senho-

.

.

.

.

rita Edia Verch. Arno
Issberner com asenho,
rita Gertha Gaulke.

Avenida

o Preço do Trig�
Acaba a Secretaria da Viação, Obras Públi

cas e Agricultura, de receber, do Ministerio da

Agricultura, a comunicação oficial que fixa os

preços, a serem pagos pelo trigo nacional, na sa-

fra em curso.
"

O preço base foi calculado em Cr$ 150,00
para o trigo cujo peso 'atinja 78 quilos por hecto

litro, variando para mais ou para menos confor
me o especifico, de acôrdo cO,m a tabela abaixo:

Peso hectolitro Preço minimo

82 Cr8 156;80
81 « 155,10,
80 « 153,40 •

79 « 151,70
, 78 » 150,00
77 ,. 148,30
76

-

:. 146,60
75 « 144,90
74 « 143,20

lO §albãto (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
f

dia CHio WEIlEt HNJI))l(JSIIILAlL co JJonnvniie
i

'/1

s�ßÁ��'RCCAt
. . ,

ESPECIALIDADE
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