
e

e mais o

tado passe
me Urban,
umento de

imposto de

sígnações e

para entrar em vigor a

,co��v�er��::U�;e���e:�, flffiß[ O ßUMfnIO Df fMPOSlOS 1M MßIS Df 20% �:r��5g.e 1 0. d� Janeiro

os politicos brasileiros
O projéto sofreu aca

caem cada vez mais no Importante decisão do Juiz Dr. Arno Hoeschl loradas discussões, tendo

..:a s dít público por
sido lidos protestos con-

ae cre I o ,
-

A :::>refel'tl:lra de Floria-I clonals, caberia ao preludi- de uuasí
que o que se vê neles e tra o aumento e quasi

interesse pessoal ou re- nopolis teve por bem au- cedo recorrer ao Iudiclu- todas as Associações
.

1 b t mentar em mais de 20% rio. Comerciais e das graudes
giona so re pos os ao

o Imposto Territorial Ur- Foi o que fez o Dr. I d trí
da nação. H h

firmas como as n us nas

O Congresso deverà bano. Debatido o caso na enrique Beren euser, im- Renaux e outras.

reunir-se novamente em
Camara Municipal a ban- perrando o mandado de Tambem a Associação

15 de Janeiro e é possí-
cada da UDN insurgiu-se segurança que, por direilo de Jaraguá, por inter

vel que entre essa data centra a medida por ser e por justiça foi concedidó médio do seu Presidente

e o fim daquêle mês ilegal. A maioria no en- pelo esclarecido e integro sr. Artur Breithaupt ma-

:
' J� J .t.�� � u '9 tenhamos os horizontes tanto achou que o imposto Juiz Dr. Arno Ho'eschel. nííestou-se contra essa

. �1 .

larecíd poderia ser aumentado a julgada está uma das nova sangria, numa épo-

�. O Esplrlta do Natal :.;J ���.re������Ito�S·o
..

que
maís do prefixado na .lnconerttuctonelldedes de ca de tão intensa críse

1
It é I t Constituição.

'

que se acha eivado o economica.
: se ",IZ mero pa pi e e

O espltito da Lei vlsa, famigerado Código Tri- Mas tudo não adiantou,
Natal é a festa da saudade para todos � o que se faz à farolagem. antes de tudo, livrar o

I
butérlo, Incorrendo ne pois a maioria fez ouvi

aqueles para .quem não pode mais ser a �l O que nã:-;esta dúví- contribuinte de u111 desí- mesma ilegalidade, está a dos surdos as reclama

festa da inexperiencia. Nela. estão filosófi.., :l da é que de ,todos os quUibrio no seu orçamento. Taxa de Segurança e ções.
camente reunidas a alegria que canta 'e a :J partidos politicos exís- particular, que poderia Assletencta Social. Este Tambem o sr. Prefeito

alegria que chora. Para as crianças, na sua :J 'tentes no Brasil à União advir de um aumento tributo é um adicional. de Municipal 'de Jaraguà
ingenuidade comovedora e candida, tudo

�l D.em�Crati�a Naci0!lal é brusco das suas obriga- 10% sobre todos os Im- mandou a Câmara Muni

tem nesse día o traço imperturbavel das
: o mais unído e aSSIm o ções pera com os cófres postos, que já haviam

I cipal um projéto de lei

cousas eternas: o destino será sempre firme. decíd
- muntclpaes. s.ido !riajoradqs. em 20%., aumentando gra.ndemen-

.

1 d lautet 1 b ílh :}
que ,eCI e na sucessao A,fl'm de evitar esterele t

-

como a mela- ua e an ejou as que rr a· ldencí 1 I
- .. �... IS o e, no maxrmo perrm- te diversos Impostos,

.

d eséní d 1- . b: presi enciai. sso nao
díscussões, que na-o "Ire- tíd I' D di' d 1·

por Cima o pr pIO e pape ao, os, ca e-
: quer dizer que ele possa

u I o por
.

er. on e se entre os quais o . e 1-

los negros do pai, a face rosada da mãe,

:�' sozinho 'fazer o presi-
rarlern o seu pensamento, conclue que os impostos cenças, onde uma carro

os olhos risonhos do irmão jamais haverão E dente da República, mas
isto é o pensamento do foram maroiados em 30%, ça de colono iria pagar

de perder o brilho e o esplendor. As crían-

:} quem não contar com Prefeito, resolveram os da 10%, portento, alem do Cr.$T 4000

ças tem a suprema ventura de não com- b maioria da Camera apro' Iímtte previsto na Consn- Mas,' os vereadores

de d ld
= esse apoio está tam em

ver sumariemente tanto o t
.. - .-

preen er as amarguras a VI a, nem a sen- : fadado a ser derrotado. ,

uiçao, os qU61s sao co- udenistas, populistas e

sação inquietante de um futuro duvidoso.

EI
Ninguem pode

h.,.oja n.égar
aumento co.mo a cobran- brados ilegalmente sub o mais o sr. Luiz Maes do

O sentido proprio do Natal, elas não podem : que o partido do Brígadeí- ça concluindo que, no nome de T�xa de Se�u- PSD negaram o aumento

portanto assimilar em toda a sua coiiiplexí- : ro é o mais forte e onde
caso de serem Inconsrttu- rança e Aselsrencle Soclal. alem de 20%.-

dade; é apenas a chegada do Papai Noel, E até hoje ninguem oonse-
E andaram muito bem,

de longas barbas brancas e sacola pejada : guiu fazer uma brecha. porque senão teríamos

ás costas, distribuindo presentes, aos que : Os udenístas estão uni- ii
de repetir aqui o que se

foram bons e também, aos que toram.treves- � dos para o que der e P,T"'\EC''c:: DE 1\r /1T' /1 r" I deu em Floríanopolís,
sos, ltquele bonequinho de porcelana que vier.' .I:'G L J V.r:J. .r:J..L isto é, recorrer ao judi-
sorri là dentro da mangedoura, entre o bur- �. I... -X-,

'

,
" ciàrio para por um fim

:.
rinho e a vaca, es que a ensinaram a va- ; ';0 "Oorrêío . dó Sill�, ,,',; r ',........-e ... , ,

'

lIxa dlls' Neves aos- constantes e ilegäis
nerar 6 que elas veneram empericamente,: ' .

dOt T b
-' " � , '" aumentos do contribui

:" 't- 1 dI'· que se e'! a em u ar.ao, -,' ,',.> ('i"ã�' P.�lo)
.

, ,-

: com Instinto quase ma ema ,sem e,' eve sob a direção do sr. João'
" ,- ções.\

: pensarem que aquele mesmo menino cres- de Oliveira, publicou Menino-Deus, que estás' nascendö

: ceu um dia, tornou se homem, fez-se sabio, ,:
dias atraz' 'um

'. editorial Para 'dos hamenS 'Sêtes"vida:;
" .. '

1::::.::::'
foi santo, que o trairam, que o coroa,ram E dizendo que ha um gran- Não te amedronte o mundo horr(:!ndo
de espinhos, que o crucificaram ignolLinio- : de movimentó extra-par- Que tem a féquasi p'erdidá.

' "

samente entre dois ladrões.
'

: tidário ,entre as classes ;

Para os que não sabem vêr através .

conservadoras no senti- ,l\-1�mpº�D.e'lls, que estás 'sorrindo,
daquele bonequinho de porcela�a. toda ,a : do-'d'e ser lánçada a-can- S'"

/ h'
· tragedia da Redenção - o Natal e a festa da

:
••:·:1 didatura do sr. Irineu

e para o l"qme1ll a esper�nça.

: iQ..experiéncia. Mas não é tud�; é qnase n�d"a. Bornhausen ao futuro A tempestade vem caindo,
'-

! E quem compreend� isto mUlto bem a, fIgJl-

:.::::::�l.'
governo 'do Estado' de Mas teu sorriso traz bonanç�d

: ra decrepita e murcha da velhinha que se Santa Catarina, afim de-
: assentá tremulamente à cabeceira da mesa salvá-lO dó' atoleiro em Menino-Deus; ,que estás dormindo,

;
.

para dirigir a co�soada,. enq,uanto �m torno
qne 'cada vez I1'lais, se PÇ>is que no amor te agasalhaste,

: dos cónvivas saltita. a nmhada buliçosa das afunda.' Vá, em teu sonho, construindo

{.:::.:
criancinhas, na sua sarabanda descuidada e Se verdade, e uma Nm mundo como im,aginaste.�'
ruidosa. Naqueles cabelos brancos, no en- reação salutar. As clas- ,

tanto quanta, tristeza acumu�ada! Naquel.e ses' coris'ervadoras que Menino-Deus, que êstás sofrendo

�·.1: coração faUgado, quantos dIssabores SOpI- são os contribuintes do Com a ingratidão, a crueldade,
[ tados, quantas amarguras reca]cadas, quanta erário publico não podem Teu coração está' dizenqo:

1.:::::::::
ilusão pelo vento, quanto !Udto, q�antab sbau- assistir passivamente ao I Eu vun· salv-ar a humanl'dade'
dada! Por isso, enquanto LO os rIem, e em desgoverno que existe -.. .

o vinho capitoso da !1misade,- partem, o pão p�lo Brasil afora. E'pre-
.

--., -" .. , ,

saculento da harmoma-ela chora; mas tem ciso reagir e quanto an- I ,,-

o cui1ado de chorar baixinho, para !lue a teso Conhecer öM'e.'Ihor
sua tristesa não vá perturbar a alegrIa dos 11t

que se divertem. Esse pranto silencioso .é
: como a evocação de todos os entes querI-,.

10"0" "I'" 'C h t-
\ 'P.ara,

'

Mel'h'or ,'D,'irig'.-r·'
.

AI;r{)pägan,.da '.r;_1i'"
• dos' que es!ãO faltando. em_torno da mesa, � mi I18rn o Uuß UD

naquela nOIte de recordaçoes. .,�' .
• ,

,

'
"

'alma do nego,êid.;
Nos 'ultimos anos, quantas cadelras:1 «Pela maneira como, Se é possivel não con- didas seguras, a um-pais.

"

.' "

"
,

vasias! No ano proximo, quantas mais? A =l tem sido tratado o Muni- cordar êom 08 q'!le a!i�- SEtm conhEtcimento per-' Faça sua prop�ganda
sua velha alma calejada já se acostumou ao ': cipio dê Joinvile até 'mam ser o mundo ,. dlfI� feIto da':colsa governada,'

,

';'

exercicio violento das sensações, desde as i aqui, não me causou es. gido pelos numeros, á como será dado a alguem no lornal h

mais ingenuas ás mais céticas, e conhece : tranheza' o véto gover" ,ninguel!1, en_tretanto, será dirigi-la com justeza, "Oorreio do Povo"-', ,

todos os segredos da v!da emocional. L.á i nainen,tal a'O Pl'ojéto Lei dado pôr em dúvida que daildo"'lhe o ,que carece,

r está ela, pois, á cabeceIra da mesa enfel- :. n. 23/40, que visava um os ,números mostram co- facilitando-lhe o trabalho

: tada de flores, sorrindo palidamente, enquan- auxilio ás obras do Rio mo deve ser dirigido' o com medidas: precisas, Governo, não só, 'q'uâritos' _

.: to' du'as· lágrima.s mornas e lenta.8 dos olhos Cubata-o. mundo. -
afastando'-lhe-':o,s obstá... .

.-

· O·
' sPJ;llo�, �ma.s tambe.m sob,

: baços a que os anos roubaram a co,r e vem Nem por isso o atual s números na� situá- culos�que se lhe ante- vários aspectos, quapto
: umedecer a face enrugada que járecebéu Govêrno Municipal dei- ções. que fotogra am e põem ao caminho? Di- valemos. No conhecimen-

: o beijo esfusiante de' filha, o J>eijo saudoso xará de' continuar na' nos problemas que mos- rigir sem conhecer o que to, 'dess,es �JeQl�,m�o�; po-

: da esposa, o beijo desprendi?o da ,mãe. E s-ua 'afdna' tarefa isto' é t�am, apontam,' sem dú- dirige e' correr o risco derão os Iloyernantes
: assim no ,meio de toda al�grla .�antante da

numa honesta e fecunda VIda, a atitude a tomar-se permanente e suêessivo t r
noite suntuosa, aquel� figuriITha ,triste que administràção em' pr.ól em _face daquela" .e o de iniCiativas i.Q.opE:'rantes �n.���s ra�r��l�i:�s P:�:
paradoxalmente..

sorrl e c��ra a um só de nossa comuna a' do c!1mmho a se.gmr-s.e ou contraproducentes. VIerem os numeros apon-

tem'po. - é o espIrIto do Natal Incarnado.

I nossa Estado. ,�Iante d�st�s. �aI a uti- Faz pensar num homem taro �' precisq, portanto.,
.

A lib.erdade vale para
lIdade mdlscutIvel d�s, que se. largasse a subir, que todo brasI·lel·r.o. se

"Como a cieJade está cbeia sensos Sem eles nao
, J I nós mais do que tudo e .

.
' as escuras uma escada faça, decididamente,' um

•
De rico, eJe graça e oe uZ...

sem embargo dos vin.dic parece - p�s�I�el a um
que, fosse 'ptara ele' intei- fator de "'XI·to do Re-

: _ São preces que o povo maneJa •. Governo dIrIgIr com me
�

• J I tas que seu exerClCIO ,- ramente
-

desconhecida, censamento de 1.950, I'n-
: Para o menino esus. •

f
cl D b pode determInar, pre _e- no numero e na altura formando cQ,IIl precisão

� �at::a ;a;se:r%t:ocb::��na rimos
.

ser livr:s 'a nos dos 'degraus. Quantas e clareza. Disto só be-

: Ao patacio eJe cristal! '

I
escraVlsarmos prepo- do sr. dep. Max Colin, passadas falsas, quantos neficios poderão resultar

: A Naturesa pà'pita ;'

tência, em �rôca�,�Et ,

re- ao ser decidido o, veto trópeções', quanta ener- para o Brasil que preci-,
: .I. � • compensas inaterutIs. S. po sr. Governador ,3 lei giä despendida inutil- s,a bem conhecer-separa
:. Cii passaoo ressusCl.ta :l d S

-

14 42 40 d d '1 ,

{I' NA TAL I/I • as essoes, ,-.
-

. que man ava ar 100 mI mente.
. ,

ainda com melhor segu-
,

� , E o povo exc IJma -, • • : Ass. Max João ColIn». cruzeiros para a retifi- O Recenseatq,t}J�to Ger lança poder ,c�minhar

J, ö t�:,:.:;
..·��::;...• ö '!.••r • b (Dec]aração de voto cação, �o Rio Cubatão). ral de 1950;", :ijuá �() :tuturo em fóra.
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POLITICA
As festas de Natal e

Ano Bom e as viagens
dos deputados e senado
res para seus estados,
vieram trazer trega ao
movimento politico no

pais.
Mesmo com a ida do

sr. Adernar de Barros ao

Rio Grande do Sul, onde

conferenciou com os snrs.

Walter Jobim e Getulio
Vargas e posterformen
te a visita feita ao Rio
de Janeiro, falando com

o presidente Dutra, Bri
gadeiro Eduardo Gomes
e outros politicos de

destaque, a situação con

tinua na estaca zero,

-x-

No dia 1°: de Janei:'ro
tambem a Taxa de Saúde
do Estado, passarà a ser

de Cr.$- 1,50. em vês de

"lßO. .

"

'A -Taxa'- de'" Educaçao
e Saúde Federal passará
a ser de Cr.$ 1,00 em

vês de 0,80.
A Assembléa Legisla'

tiva 'do. Estado'aprovou
por unanimidade de. vo

tos' o projéto do. deputa�
do Artur "Mülh�r que
altera o R�uHunento de

Vefculos1' no que' S'é -"re.;. ,

fere ao emplacamento e

registo, inclusive a alte-

I
ração das taxas ,'e _�,mo-,

'lumentoEl. Nqm dos prO'-,
ximos 'numero's publica·
remos, as p1:'in�.ipais· al�
terações havidas.

'
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Dezeja aos seus clientes amigos e freguezes
Bôas Festas e prosperidade para o Ano Novo

.

- - Paulino Pedri e Senhor� I Yaustino 9 9lu6ini e Yamilia 00

I�:����i -��:���-I
00 Nereu Ramos ! J .- --�---------------. ,

Nereu Ramos

�
! .-----------------------•

.............................................� ·········1 J Jl ,Jl Jl - ------ .. -- -------.-.- .. -.--- - --- .. ----

1 J I J I Giardini Luiz Lenzi e

. Jacob Andersen 1 J Jl Jl1 Familia

___ =��:�_:_ __1111
fios seus amigos, anunciantes e assinantes o

11 �;'d;:�����:_ __I
ul"!i..n�tç��!�?het IIII «tO'R'REIO DO POVO» III Waller Herie) e Familla I

1Il----�;�::-;:;;:;;;;_;---:----- III deseja Bóas Festas e Feli;r! ./lno Nouo
I I ! --------------:---------------------.. �.

,

Família I I II II ! José Gaya e Famllia
Nereu Ramos I J. \ I II •.

.

'

_

- -- -

,
-.-- ---.-

II
- II II

-- - -
.

.

----------------------.-". Io o
: • ----------- ----------. LOJa de Calçados

Ireneu Peters e Famílía ! II II F ob
! _._ _ __ _ __=___

rei erger

i��������
����������� ��� �������. .

··········�·o·doijo····jjuten·u·essie�·······T···�·�:::·�·;··���:;�:··�;�::·······f····,�·········Cari····Üeiõ·iie··�···e
..

···Famiiia·······-·-···
'C -1-

,e Família .

. � 1 aml la j Nereu Ramos i MARMORARIA
.

-

, ....................•........................................................................
' ,

""""""
......................•................. , - _ _ _ .. _ _ - _ .. _............. ;11 Lourenço Gressin�er ! Dionisio de Asos�s Pereira IS'

-

M' n. 'C -1- .�
e Senhora 1 e Família 1 eme a ar e 1 aml la 00

............... - : :.,
, ·····,1 ·········1 --.--

: _.
--.-- - --.- '--- --...................... ;

Dr. WaldemiroMazurec�en I pau�oF':::3:ruch I mi1nD�1 t��!!plli1 tO. I
....................................... , .. _ .•........ -- --

-.- -.-.-.--.- ·····-············-1··-··-···--······-·········-·---------·--····-·-···············l·············�·
.. ---····· -- --.-.-.- ----.-- -

;--.----------
-------------.- --. 00

Posto Karsten I João Karger e FamiUa I
.

Engenho Rau Ltda. I E .

, -- .. - .. -.-.--:--- - .. --------.------ -.--.-
- .. --.----------.- .. - - - .. ··1 i - _ .. __ _...... 00

1Il- �-n..��-����-- � -.� �.�.n.��� -���.r.�.í.- 1.___ .:.�:�.�::�:�::.. -.- ..J...-- ..�:-:.�.:.�..�: !.;�����_�.._�::�i_: _1
=

,F. Frederico (Troeller e Senhora j .

Ney Franco I Joäo ü: da Costa e Familia I
_ _ _ ---- --------- -- ------ _ -- _ -- ---- -.- --- ------ --- -- ! -.-.-.--.-.. - -- --.. - .-.---'--'.-------.-- -.-. :.--.-- -.- - - - _I_�:..�..�i�� .. ------.---- -- _ _ .--- _ I

I Casa Tobias I Josê Mueller ê Oía.Ltde. i Lothar Sonnenhohl �
'I -·----········----Aij�e%��i�ser:--·----·----····---r�:=-�:���::;·:-�::::---I------[m�eiã-iüt�-·-�Iã�i·õ-·-·tatãr1-n-e-niei�.-··- I'
m

,- --. -- -.- : - - .. - -- - i - - .. - ---- -- .. .

ti rtasa, Koppmann
.

! Walde:a:a�rl�:rawa ! IMiguel Schw-arlz '

II
� ! i ALFlllA..,,uU&

.

I
-- -

GUllherl11u' ·iasiiõw---·e-·--Fãmlliã-·········--··-i·---�I:;��--::;;::-·:·-��==�·--l------·--··-'-Ad�if--H�;;-�� 'S�h���
--

00 Estrada Schroe1er / ! - i e Famlha 00
00 - --- - -- -- -.- : - -

- !-.............•- -_-•..................................................-........... 00

I .

ALBRECHT !�LU� FAMILlA I BIosfeld & Oía. Lida. ,I .Auto Jaraguá S. A: I
����oo ��OOOOOOl�66mm��ma���m

�OOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO���OOJ'OOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOO��.

lAos seus Clientes. Amigos e Fregueses desejaml
.

.

�

1949 Bôas Feslas e Feliz Ano Novo'19501
Os Irmãos Maristas ao Ginásio São Luiz

. 1 Artur Müller e Familia i desejam aos bons Jaraguaenses felizes

B e�iA�é:�azer�. � S�le!O�nt�a. ! -·-··----·��:-·-:7J�;:;��d:�·-��7;:�-�-�--�a.�a.'-;:���;��d��-�::�--
.

e Yamilia !
.......--- .:.. --

'
_- _ _ _ .. ':. _ __ - _ _ _ --_ .. .- _ - '/ - .. _- _ .. _ -_ ..
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� Sergio Thomsen i

'

00' e Familia i·

1---
__

o;
-------

--------! Indústria de Calçados
por !=�! �:�i:::lr:�o ::U:=��!�dOS

�
. 1 Gosch Irm.ãos S. A. .os seus clíentes e amigos um feliz NATAL e prosperidade

II João O. M�ller e FamlHa ! '
i no decorrer do ANO NOVO

1--' -

.:-
-- -- - -

.
. .L ---- --- -----...

T- : : :
_l ._� --

---:---:-------'r--
---

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

Banco Indústria e-Comercio! IOI� ftlb�lro � fílmdlíl i
de S· .'.! Comerciante em Estrada Jaraguá Esquerdo (--------------------------------------------------------

anta CatarIna S. A. :.-------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------'!
! Imex- Internacional Ltda.

•

Guilherme Spengler
e Familia

)1 :
, :

00 Deseja aos seus clientes e amigos, votos de BOAS FESTAS:
00 e prosperidade para o ANO NOVO i
00

.

I
: '

................ - --- -- -- -- -, -- - ..

:
-_ .. -- .. .. .. __ .. � __ ..I .. _��--- __ __ , ..

.. __ .; __ "' __ .. .. __ .. __ _ .. __ _

:••S • SIZ � IS • S•• 1 '

..

Le���R�er ! �-���ii.!
����derehm�

e Famílía i ,,� i 'II�-
------ ---- -

�1j7'-m'! Ri� Cerro
<,

. u;::�-�;��I�:���:u----II�=fl
'I
MAX WILHELM I�� L._u__ .. .. __.. __. __ ....._ ....._ .._ ......

00 - ... -.---.-.--------��������--------------------.i II �I FABRICA DE BEBIDAS I� I Erlco Brutins e Femílía

� Edmundo Emmendoerler I P , I ,.--------
........---.\....- .....------.-...-

00
e Familia i ti O

OE Qu.q( ti 1
I

1-�:.�:::::�:�:�:
.. I�iI 1949 [0'\ 1950' ��i---=II-�: .. :=��:�.:-:-a::I.li-:-

I-J-�-eS----�I--:=:IF::�.I.---·i;IIII,1 cumprimen� d:::::doR;�::R;:,tas e um leUz e �;I--:-���d-�-�-:::-�.:::-��---
m

rose a ar e ami Ia . 1 próspero A NON O V O "i Esstefano Noriller

00 i II ' .
.. ti ! e Familia

s:m --- .. ---.---.-.-.-.-----.- .. -.-.- .... :... - ....... -------.-.---·1 I II a Iodos os seus freguezes amigos e làvorecedores " I L
\

Z8.'5 i U�
,

�U !
---------------------.-------------.------------------ o.

� Pedro Zimmermann i Ilf@§I=="=="==I�ª@J=="==u=@==I�11 � Dr. Priamo Ferreira do

II mm
__m .. m� :_:I��m__ m __ :. .i I�I .

L·A R A N J A D A :"1 iu��:�:.. �,iI��.. :_�_��aull
� Germano Gasehe i UI� I� A mais Natural e a mais Nacional �� II ! � ;
00 e Familia ':.U�I c::::=:@=:::ll .

I c::::=:@=:::l1lc:::(j):::=J lU [. Alfredo � asel e Familia w

00 ftQo��� I :
•• i �C�o �

11- _ u
.. _ .. -':"

__

;
_�.�.=__. __._._ .. __ :_u � �-=------ ---.--'II!.. -- .. - .- _Lii!i�_�____ u :---- ------��-�'--.------- .. --- .. u . ..

,
uu ---- --1

· II Sociedade Gráfica Avenida Ltda.l conSlan��oR����e FamiIia I Mülle r &. Zah Ie r 1

I ..
:.--------:----.- .. --.-- ... -.------.---------- .. ---------------.: Exportadores de: Açúcar Mascav.inho Aguardente etc

Deseja ao� seus Amigos e Freguezes l' � Engarrafamento de: Aguardente e V;inhos Nacionais.·
BOAS FESTAS e prosperidade para o ANp NOVO i Antonio Pedri e Familia i Fabrica de Velas de Cêra.

I
'i! Jaraguá do Sul - Caixa Postal, 23 - Santa Catarina

'.
,-

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

�-_
.. _---_

_ _-_._-----------_ .. _------------_.-----_ .. _-------_._----_._----- .. _-------_: --------------_ .. _-_._---_._----------_._------------------�----------------------------;-----_._---_. __ . __ ..

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

1

� :

.

i Wolfgang Weege e Familia

�
.. I Rio Cerro

00 Carl H. F. lütte Empreza de Transportes :---------------------------------------------------------------

I e Eamilia «FRENZEL» S. A.
. J_��:��=����

I. '! Jacob Becker e Familia

1-
-

-

�:�:-;;;�:·:
..

----r···
..

--�··---�������-- :-:-;:
------

T
.. - ··-- _ .. .Í. __ .. _::'-e.�__�:::__.. .. __

� ---�----------------------------------------------------------:
Theodoro José Wolf

. ,

:
e Familia .' i

l
________________________________

... ·-1
j 1

Max Schneider e Senhora I
.----------- .... -------

.. ---- .....----------------.----------1

Venancio Nicoluzzi
e Familia

. -------- ... - .. -------------
.. -.----'----�- .. ---------- ...

-·_------·',1
i

ROdolfoReinert eFamHia i SÃO FRANCISCO DO SUL - SANTA CATARINA

i '

Agencia em JARAGUA DO SUL
GlJilherme Sct)f11idt e Familia

.
Fabricante de Bombons

Estrada Nova

.,

Alidio Floriani e FamiJia

Armazens e Pátios no Porto do "Bucarein"
,

em Joinville .

Agepciamento Maritim9 ...,.. Caixa' Postal N..
34

EMBARQUES Companhia Nacional
de Seguros Ipiranga

Blumeneu

Despachos Ferroviarios e Maritimos - Redespachos
- Representações - Recebimento e embarque de

madeiras - Erva Mate ....:.. Cereais - etc...

Para qualquer porto do País ou do Exterior - Desemba

raço de cargas de importação do Interior e Exterior.

ARMAZENS PRÓPRIOS

.

b��� U�-�:��mmmm�m
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Oficina Mecanica (ex Jorge
Niemann) de Raulino Nekel

............................................................

f··············· ····T··· ·····i j".'.'

Alvino Gaedke i Eurico Ehlert e Família � Ricardo Gumz e Familia j Alfaiataria Olibio Bar Catarinense de

i Rio da Luz
.

! Rio Cerro i Olibio Müller
.

. .

: l :
o :_ __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "' .. __ !. _ e. _ .. .. .. __ .. .. '. .. _ _ _ __ .. __ .. _ _ .. .. _ __ .. _ _ .. _ _ .. _ .. " _ __ _.- _ .. .. __ '!'__

Cario. Schellhase i:.:: Adolfo Antonio .Emmendrerler e Familia· ;:::�. Oscar Raite,' e Familla
(Hotel Cruzeiro)'

.- -- -_ .. --- .. -_ .. --- -_ .. --- --- ---- -- -_ .. -- --- -. i ------- -- ----- - .. - - --- -- .. _- _ .. -- ------- - -.- --- ----- - .. ----. :�
--- -

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

WilU Mahnke e FamUia i tirno/do Schutz e Mario Nico/ini i l1arri Marquardi (Barbearia)
: :
: !

I� ····-····IEii�hlh·�·Briüer·e·;�;lilii;-····················;���;��:···���·�·;::;�:······-r·
...

�:;!��:��::.
. ..

00

"

.

i � Itapocusíuho 00
............. , ...•.,

:
_ ................•..._

......................•.....................................................•......

:
-

_............... �

00. Bernardino H. da Silva e Familia! E.cSA MEIE'R· I : Oscar Ciel��inski i
m:z

:': e Famílía m

l.3S : Estrada Jaraguá :. 00
_ •••.....•

'

•••..••

:
.••

:
••..: ••••.••••.••••••..

:
•••••.••.••••..

;
1 ,

-
-- .•..•...•...........

: r····· 00
.

Carlos Haf�e!mann 'I !ltenrlfJue SOlÍatt(!n6erg I José" Modeslino Jankes e Família' I·e FamllI.a .
: . er .1.

: .
\

." .. ; '. e ;::ramUla :
.'

,

.............

���::. �;::;::···�:···j:�:···;;:��····-················Aii;�d�··D:·J�;;�;··�··f;;iii�··r··:�:�=:�··=.··;����:�=·1
Rua Exp. Antonio C. Ferreira - Jaraguâ do Sul f FUNILARIA. : e Família 00

�
:

··························r···························
· i ············ ·· ····· ··

r
.. ·· .. ·· .. · ··· ··· .. ···

L..... m
:= Briscol e Senhora 1 Alberto Bauer e Familia 1 Waldemar Gumz e Familia 00
00 Itapocusinho � TORREFACÃO DE CAFÉ �. ITAPOCUSINHO

.

00
� ! : c••••••••••••••.•••••..•• 1••... -- j __ o •••••• _

__ • •••••• ••••••• 00

I Guilherme pradi e FamiJia i Berioldo Giutxe e Familia i L.O�Olg�Jt:l.r I
...- .. --

-
- .. -

-r-
.. - _. __ .. _. _L. __.. _._ _ -- -...

,
-.. . ., . .:! .. ������.,��� I

.

Ricardo König e Fa:nilia : Teodoro Hi.nsching e Familia iAnton r.af)ler eFamilia m
: ..: 00

- -

.,
, �' --.�··-······-··'�·-�··-·-r····-··· :

..

..........•. :
..

� ; [..
..•....................................................

11
Joaquim PIa;eera eFamllla! Alvlno Hadbch e Famdla � Darlos Gielowe Família m

� .

�. 00
.............................................................

: :
,

" � ';".'-
_ _ ".-- :

: --

�....... �

José Erschlug e Familia!
.

Emilio Benthien e Familia i Pedro Rengel e Senhora' I
:

:
._------_ _- .. -----_.. _-----_.. ----1'"---_ .. __ ._- -------- . .:.. . .. . --- -

'-------- .. ------ ---.;. ----.-- -----:...-------.- .. --.--- ---- ---.-
-- .. --- -- .. --- - --- --- ---- -- - - -- - _- --

! Harry Gaedke e Familia Vitorio Rasswaeler e Familia

p��{IOOOOOO��OOfi��OO�OOfiOOOOJ'����OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

Fãb
-

d M
- : onso u r e ami ia :

-.:
.. ··::�:�;;�::·�-·l�····i��Eielrbnica

.. L. .

'�r'-Luil-' "�e �ÕUla i :familia I
··· · .. ·· .. ·· ·· ·· .. ········· ..

···r
·······

·······················"'···········
..

········T·········
, �

Jçsé Isidoro Copi I Harry Blosfald 8 Familia .. .kiel lilltltlllID e Famllta I
.... --.------.--

-------- � .. ·· · ····· .. ·:.. ··
·- ·· ··· .. ·· .. ··· ..

T·
···

:
; -.

: ,.: _..-: 00

José Pansteía e famÍlna I Engelberto Freíberger I L.O�o�:J�:nke m

--···---:E·���:�������k················!··· ·····§"�h·�i�··_··&···'·(i�···"ii�·��··········-I·· ·�::;::i�;;;::�; "'1
............... : L -- ,

! - 00

.

.

Willi fiemnl fiessoll e fallilla - Clrlld
;

José Albus e Familia I
.

frulll Brandelblrn e fillilil - fstrldlltaootd
.

I
......._--------- ..

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

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

Bertoldo SctJmidt e Familia
Estrada Itapocusinho

,

CARLOS HARDT
Casa de Secos e molhados, louças etc.

Otto Schneider e Familia

:;
,

1·················
.. ···

1''''''''·'
, -

, ..

AlfredoKrauseeFamilia I Adão .Maba e Familia 1 João Saganski e Familia
; ;
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..· ..· ..··..· ..· ..·····�· ..

··�·�:l
FOGO -'�E.TES _ �Gelo?�
TRANSPORTES - AUTO- P :1Para Doces liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiOViiiiEISiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I {�Bebidas Boss LtdaJ

e Bolos ��: � .!}
Usem pratos de papelão. ---------

--

São praticos e higtenícos,
Encontram-se na

SOCo Grafiea Avenida LIda.
Av. Getulio Vargas, 350.

t Parlicipac80 �e falecimento e

Helo de firaeas
A todos os parentes, amigos e co

nhecidos levamos a triste -notícia que o Senhor
da Vida e da Morte se dignou chamar pera

a Eternidade, o nosso querido Pae, ôôgro,
Avô e Bisavô

•••• Itlill
Ele faleceu aos 7. de dezembro de 1949

e suportou o seu sofrimento cristãmente, por
sete mezes. O querido môrto nasceu a 6 de
Novembro 1867 em Blumenau, alcançando,
portanto, unia idade de 82 anos, 1 mez e 1

dia, Agradecemos ao Snr. Pastor Waidner

pelas palavras de cônsolo pronunciada ne re-
-' siGiencia e no tumulo. Nossos profundes

agradecimentos á familia Menegotto, Leopoldo
BIese, ao construtor da sepultura, aos bondo

sos vizinhos, pelos auxílios prestados nas

horas difíceis, e a todos os que acompanha
ram o nosso querido môrto á sua ultima mo

rada adornando-a tambémcom Ilôres e corôas.
1IO

A familia enlutada:
Vva. Amalia Meyer, nata Schneider; Leo

poldo Meyer e ônre: Emílio Meyer e Snra;
Emilio Krüger e ônra. Ida, nata Meyer; Os
waldo Meyer e ônra; Hugo Meyer e ônra;
Frltz Iobsr e ônra. Hilda, nata Meyer; Hedwlg
Meyer; Erna Meyer; Alma Meyer; Eugenio
Píske e ônra, Ortlía, nata Meyer; Alfredo

Meyer; Jenny Meyer; 26 nétos e 5 bisnétos.

O teu sofrer atr6z tem um fim.
Livre estàs do seu tormento.

Nós apertamos tuas mãos queridas
E te saudamos pela última vez.

Meus queridos, deixai as queixas
Agora estou bem a vontade
Muita cousa eu suportei
Minha 6bra foi pesada e bôa.

+ A��fS!e�!��re�n�re����S��!n�e_
kannten machen wir die traurige Mlríellung,
dass es dem Herrn über Leben und Tod

gefallen hat, unsern lieben Vater, Schwieger,
Gross und Urgrossvater

•••• MElE.
In die Ewigkeit abzurufen. Er starb am 1.

Dezember 1949 und trug sein Leiden in chris
tlicher Geduld, schon 7 Monate. Der liebe

Versrqrbene war geboren am 6 Noyember 1867
in ßlumenau, erreichte somit ein Alter von 82

lehren, 1 Monat und 1 Tag. Wir danken dem
Herrn Pastor Waidner für die trostreichen

Worte im Hause und am Grabe. Unsern
herzlichen Dank für familie Menegotto, Leo

poldo BIese, und den Grabmachern auch den

guten Nachbarsleuten für ihre Hilfeleisfun

gen in den schweren Stunden und allen, die

unsern lieben Verstorbenen das Geleit zur

letzten Ruhe gnben, und sein Grab mit Blu
men und Kränzen schmückten.

Die trauernden Hinterbliebenen

Witwe Amalia Meyer gebe Schneider,
Leopoldo Meyer und Frau, Emilio Meyer und

frau, Emilio Krüger und frau, Ida gebe Meyer,
Osvald Meyer und Freu, Hugo Meyer und

frau, Pritz Iobst lind Frau, Hílda gebe Meyer,
Hedwig Meyer, Erna Meyer, Alma Meyer, Eu

genio Pleske und Frau, Otllía gebe Meyer,
Alfredo Meyer, Jenny Meyer, 26 Enkelkinder

und 6 Uhrenkelkinder.
-NACHRUf

Dein schweres Leiden hat ein Ende.
Erlöst bist du von deiner Qual.
Wir drücken deine lieben Hände.
Und grüssen dich zum letzten Mal.

Ihr Lieben lasst das Klagen,
Mir ist jestzt wohl- zu Mut.
Viel bab ich hier getragen.
Mein Werk war schwer und gut.

Papel velho
retalho de qualquer espe

ele, compra qualquer
quantidade.

TIPOGRAfiA AVENIDA

SILVEIRA FILHOS .& LTDA.elA.
Rua da Gloria, 62 - Caixa Postal,' 148 - RIO DE JANEIRO

Desejam aos seus amigos e freguezes BOAS FESTAS e prosperidade pare o ANO NOVO
,

.

mE

� L�m�r�iaillda.
LOJAS Proibição

Não nós responsebiliea
mos pelo que possa acon

tecer.

Duas Mamas, 25/11/1949
Hugo ôchultz
Alvino Schade
Ricardo Bruch

Nós abaixo firmados,
proibimos o povo em ge
ral, a vagarem em nossas

propriedades. bem como

pescar e caçar, sern con

centlrnenro prévio.

Alugam-se duas lojas
em prédio recem construi

do, com marquise de con
ereto, situadas no centro

da cidade, á Rua Presi
dente Eplracío Pessoa,
possuindo além de espa

çosa loja de 7,OOX8,00 ms.

amplo depósito, escritório

e instalações eanltarlas.

Aluguel Cr$ 700,00. In

formações nesta redação.

Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Regi,sto de Firmas -

Defezas fiscais

Contratos - Naturall

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

3x2

r=�;�;::=::"';:::""l
ii II
ii A Gerencia avisa aos seus presa- :.!!.!
iI
.. sados assinantes que estão em atraso ii
ii com suas assinaturas, para nos reme- !i
!! terem com brevidade. !j
ii Outrossim; comunicamos aos nos- ii

.:1.:1 sos assinantes de Iora da séde e, aos II
de outras -localídades, que poderão ta- ii

ii. zer a remessa 'da importancia pelo II
ii Correio, podendo para isso deduzir as li

II, despesas postais. II
\:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::ti

Seguros
�'YPIRANGA"

Carrinhos e berços para
crianças pelos menores

preços V. S. poderá ad
quirir na CASA REAL

r@!@)�®!@)®'t@)@f@)�@'?@)®t@�@':'@@!®®y®(§)
...

� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados I
C@. TODAS AS MOLESTIA.S DO ,ßPHHnnO HfSPIRßIÓRIO @j

Encontram alivio imediato com c::... uso do'

fi O PEITOBA.L ltIAIS.C.,NDECIDO NO U_"ASIL
_

Ci)
�®i.®®i.®@l®@..l®®i.®®!®@.ilj@.i.@@l®�@l®@!®<IJi

•

COlrRA CASPA,

qUEDA DOS CA

BElOS f DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
T6�ICO CAPILAR

POR EXCELÉNCIA
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. Tern:\inou o curso de
Mecanica. na Escola de
Especialistas de Aero
náutica, o nosso conter
raneo to. Tenente Euge
nio José Müller, filho do
saudoso José Müller e
de dona Ana E. Müller.

A apresentação as au
toridades superiores dos
14 alunos que termina
ram o curso teve lugar
no dia 14 do corrente.

Ao sr. Eugenio Jose
Müller os cumprimentos
do "Correio do Povo".

Transcorreu dia 21 do
corrente, o aniversário ne-

Foi dispensado das
funções de Sub-Delegado
de Policia no distrito de
Corupä, o sr. Afonso
Langhammer.

-------1

8u�·DeleDociß de Policio

ßsoironte ßdemor Rudue
talicio do sr.. Waldemar
Rau comerciante estabe
lecido á Estrada Nova.
"Correio do Povo" asso

ciando-se as inumeras

felicitações que por certo

recebeu, apresenta seus

parabens.

Foi declarado aspíran
te do Exercito, no dia 15
do corrente, na Escola
Militar de Rezende, o

jovem Adernar Rudge.
O novo oficial e filho

do sr. Manoel Rudge e

dona Alida Grubba Rud.
ge, tendo nascido nesta
cidade e sendo neto do
sr. Bernardo Grubba, do
alto comercio desta pra
ça.

Ao jovem militar os

cumprimentos desta fo
lha.

Vende-se
Uma gaita marca

Todeschini, com 80 baixos,
quasi nóva. Preço de
ocaslão.

Tratar com Pedro Cor
rea na Firma Tomaselli
em Duas Mamas.

Dr. froncisco fioltardi
.�� .

.

'.- # f' �" --. {�

"A S I F I L r 'I"Em visita a seu sogro
sr. Nestor Luz, encontra
se em Jaraguà o sr.. dr.
Francisco Gottardi, ad

vogado em Rio do Sul.
Politico de real valor

naquele prospero muní

cipio, o nosso visitante
e tambem uma das bri
lhantes figuras represen
tativas da UDN, de cujas
bancadas na Camara
Municipal e leader,

É UM/ DOENÇA ORAViSS'IMA
'MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MíLIA E PARA A RAÇA .. COMO
UM BOM AUXILIAR HO TRATA.
MENTO D�SSE GRANOE FLAGELO

� U"SE O

A SIFILIS SE ..... 'eSENTA SOB
INÚMERAS FORMÃS. TAIS COIlolQ:

REUMA rlSMO
ESCRÓFULA'S
ESPINHAS
FI8TULAS
1).... o E IR A.
ECZEMAS
FEllialDAS
DAATROS
MANCHAS

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

Vistas da Cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7l ANOS

VENDE·SE EM YbDA PARft.

AVI SO

Codigo TITULOS
Geral

0.11.1
0.12.1
0.i7.,
0.18.3
0.25.2
0.27.3

RECElTA ORDINARIA
fRIBUTARIA

.

a) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL

IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Industrias e Profissões

Imposto de Licença
.

�
Imposto sobre exploração Agrícola e Indústrial

Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
Taxas de Expediente
'Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

1 axas de Fiscalização e Serviços Diversos

1 axa de Limpeza Publica
PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios .

Quots prevista no Art. 15, § 2. da Constituição
Federal (Oombustivel e Labriticantes)

'.

Quots ;revista no Art. 15. § 4. da (Ionstituição
l-ederal (Imposto sobre a Renda)

RECEITA EXTRAÔRDINARIA

Cobrança da Divida Ativa

Multas

1.2 I.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

2.01.0
2.02.0

, 4.12.0
4·1}.0

4.14.0

612.0
6.21.0
6.2,.0 Eventuais

SOMA CR.$
Saldo disponivel do Exercício de 1948

2x2

Altera o Imposto de. Licença sôbre veículos.

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

) Faço saber a todos os habitantes dêste Mu

nicipio, que a Câmara Munícípal votou e eu san

ciono a seguinte Lei:
Art. 1. - O imposto dá Licença sôbre veí

culos, será cobrado de acordo com a tabéla abaixo,
anualmente:

rrefentlUlra MlUlnncn]Dali dIe Jarag1Ulá
.

dio §lUlli
Balaneete da REellTA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Novembro de 1949

ARRECADAÇÃO

DO MeS I TOT A L

Estabelece Abono de Natal aos Funcionários,
Operários, Extra-numerários e funcionários apo
sentados e autoriza a abertura de Orédito para
esse fim. '

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal
de Jaraguá do SuJ, no uso de sua atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Mu�i
cípío, que a Câmara Municipal votou e eu saneio-

no a seguinte Lei:
_ .

.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorísa

do a conceder Abono de Natal aos funcionários,
Automovel particular Cr.$ 132,00 Operários, Extra-numerários e funcionários apo-

« de aluguel « ·21287,0600 sentados, da Prefeitura Municipal, não ultrapassan-
Caminhão de carga até uma tonelada« i:., do a um mês de vencimentos.

« « «de uma a duas toneladas Art. 20 _ Fica o mesmo poder executivo
,

.

« 249,60 autorisado a abrir um crédito equivalente a im-
« de mais de duas toneladas portancia arbitrada, de acôrdo com as possíbílí-

« 396,00 dades financeiras da Prefeitura.
Ca�inhãozinho. _ (<< 132,00 Art. 30 _ Esta Lei entrará em vigor na data
Oníbus passagelros-l?taçao �te J O pess?as« 227,60 de sua publicação, revogadas' as disposições em

Carro de mola particular ou Industríal (1) cavalo contrário
«õ2�40

.

«51,60 Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
« 13,20 21 de dezembro de 1949.
« 30,00
« 30,00

TA BE'LA

« «

Idem, Idem, de "2 a 4 cavalos
Carro' de lavoura de 1 cavalo

Idem, Idem, de 2 cavalos
Idem, Idem, de frete

Art. 2. - Esta Lei entrará em 'vigor no dia

1. de Janeiro de 1950, revogadas as disposições
em contràrio.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21
de Dezembro de 1949.

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

L E I N. 55
Dispõe sôbre a doação de uma àrea de terra.

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio, que a Oâmara Municipal votou e eu sancíô-

nO a seguinte Lei:
I'"

Art. ·1 °
- Fica a Prefeitura Municipal, autori

zada a adquirir por doação um terreno pertencen
te a Carlos Ce.catti, sito a estrada Grota Funda,
neste Municipio, com a area de 2500,00 metros

quadrados, onde está localizada a escola, Munici

pal «DARCI VARGAS», .com 50 metros de frente

por 50 de fundos, fazemdo frente na estrada Grota
,

Funda, fundos e lados com' terras do doador,
Art. 2°", Esta Lei entrará em vigôr na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21/12/1949.

WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Registrada 'e publicada nesta Secretaria da

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos vinte
e um dias do mês de dezembro de 1949..

Manoel L. Silva
Secretário

(ass,)

110,00
4.364,50

594,70 \

1.142,20
597,00
575,00

�98,00
723,80
135,00

Proibo terminantemente

a entrada de animais em

minhas plantações.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.

Francisco de
Paula 16/12/49

Emi/io Horst

49.196,40
151.212,10
330.547,10
240.825,50
223.551,00

3.898,60

Declaração
Eu abaixo assinado,

Nicolau da Silva 'Wiuvo,
resídeate

é Esrr. Iaragué,
3 556 declaro por meio desta se-

. ,00
7.302,90 rem injustos os boejos que

19.154,60 circulam em !orno do sr.

16.266,90 Batista Araldl e Sra.

1 Iaraguê do Sul, 26/11/49
231,00 3.381,00 Nico/au ela Si/va

849,00 9.781,00 Carrinhos e berços pera
crianças pelos menores

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

20.820,90

39.046,00

208.209,00

(ass.) Waldemar Grubba
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria. da

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos vmte

e um dias do mês de dezembro de 1949

Manoel L. Silva
Secretário

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
de direito da 'comarca de JaragUá do Sul, Estado

de Santa Oatarina, Brasil, na forma da lei etc.

Faz saber a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de dez dias virem, ou dele
conhecimento tiverem ou interessar possa que
findo esse prazo, hão de ser arrematado por

quem mais dér e maior lance oferecer, em frente

as portas do Edificio do Forum, no dia 4 de janei
ro proximo vindouro, as dez (10) horas da manhã,
o bem penhorado a Jens Netzger. na ação execu

tivo que lhe move Laboratorio e Farmacia Odin
S/A. e abaixo descriminado:-

Um terreno, parte do Jote nv. 14 situado n

lugar Patrimonio, hoje pertencente a circunscricão

da Comarca de Jaragua do Sul, contendo. a area

de 1.210 metros quadrados, medindo 22 ms. de

largura por 55 metros de cumprimento, devidamen

te transcrito no livro n=. 3 R. de transmissões a

a fls. 227 sob nv. 21.672, datada de 4 de outubro
de 1945, do oficial do 1 ° oficio do Registro de

Imoveis da comarca ds Blumenau, Snr. Roberto

Maier, avaliado em Cr$ 2.500,00; cujo bem cons

tante do auto de penhora e auto de avaliação de

folhas destes autos de referida ação executiva, será
levado em hasta publica de venda em leilão pelu
preço maior que for oferecido. Assim será o refe
rido bem arrematado por quem mais dér � maior
lance oferecer. no dia, hora e local acima meneio-

.

nados, podendo o mesmo ser examinado. por fluem

interesse tiver, no lugar onde se acha situado, isto
é, o lugar Patrimonio, Municipio \ dé Guaramirim,
desta comarca. E, para que chegue a noticia ao

conhecimento de todos, se passou o presente .edital
que será afixado ás portas do forum, no lugar de
costume e publicado na imprensa local Correio do
Povo. Dado e passado nesta cidade de Jaragua do

Sul, aos dezeseis dias do mez de dezembro do
ano de mil noveeéntos' e quarenta e nove.

Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. Assi
nado João Marcondes de Mattos-Juiz de direito
Esta' contorne o original do que dou fé.

Jaragua do Sul, 16 de dezembro de 1949

o escrivão
NEY FRANCO

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

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

FRACOS E AN�MICOS I ��

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M.

I
HORST

Tomem r

VINHO CREOSOTADO
•• S I L V E I .R A ' ,

Imp!8� com lIi1a ua:

Tosse.
Resfriado.
Bronquit..
Elc:rofulo'.

--Conval••cenças
VDniO CREOSOTADO'
t .. _DIl8A6_

151,00
728,50

57.886,30
89.206,90

7.729,.90
7,648,20

67.407,90
1.388.714,00
47.186,00

1.435.900,00
, .

Contadoria da Prefeitura Muni clpal de Iaragué do Sul, 7 de Dezembro de 1949

EDGAR PIAZERA, Contador Visto WALDB�AR. GRUBBA, Prefeito

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L f\. M A ç O ES,

COG,tIRAS,
F R , E"'· R AS,

, ES P , N H.A 5 I, E TC.

'1
...

\.
\.
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CORREIO DO POVO Sexta-feira DIA'
,

Fomen�o da Produção Animal

Aluguel do predio a um servente do
laboratorio D. D. S. A.
Compras de Remedias ,

Serviços Indlis�rlais
Indus�rias Fabris e Manufa�u

reirais

Operarios da fabrica de tubos de cime'nto
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão I
Operarios do cerviso de cemiterios

.

Serviço de U�ilidade Pública

Adminis�ração superior
Gratifio. a um engenheiro pl exame e aprovação
de plantas

Cons�rução e Conservação de

Logrado�ros Públicos

Operarios do serviço de ruas, praças e jardins
Para, o serviço de ruas, praças e jardins
Combustivel para transp. do pessoal e material

. Cons�rução e ConservAção de
Rodovias

•

Operarios do serviço de estradas e pontes
Auxilio para inicio da construção da Estrada Ri

beirão Cavalo - Garibaldi,
Para terminação da ponte sobre o Rio Jaraguá,
ligando a estrada' Cacilda á Estrada Geral.
Auxilio para eonstr. da Estra R. da Luz - fundos

Auxilio para reoonservação da E_strada Caimão
Para o serviço de estradas e pontes .

Combustivel para o transporte do pessoal e material

Serviço de Limpeza Publica

1 Cocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública

Iluminação Pública

Iluminação publica da cidade

Iluminação publica de Corupä
Iluminação publica de Retorcida

Energia para motores, etc.
ENCARGOS DIVERS�S
Indenizações� e

Res�i�uições
Restituição de impostos e taxas de exercícios

encerrados
Encargos Transi�orios

Consto de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno

Salario-Familiar
'

Construção de Casas Populares
Auxilio para construção da Esc. de Ribeirão
Grande do Norte' , ,,' •

Premios de seguros e i:Qden.
por a.c ã.derrte

Seguro contra acidente de trabalho

Seguro de bens moveis e imoveis
Subvenções,Contrib.e Auxilios

Contribuições ao LA.P.I. e I.A.P.E.T.C. e S.E.S.I.

Contribuições a L. B. A.
P. custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93

de 1-4-1942 .

Subvenções concedidas por lei a diversas insti

tuições
Aumento da subvenção ao Jardim da Infancia

Subvenção á Associação dos Ex-combatentes, ses

são de Jaraguá do Sul, em prestações mensaes

DIVERSOS
'

Despesas imprevistas
Despezas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

PrctduraM(llllIlllllClllllali �eJararuã �(lJ §lUli
BalanceIe do Despezo Orcomenlorio, referente 00 mls de nouem�ro de 1141

ADMINISTRAÇÃO GERAL - LEGISLATIVÓ
Oamara Munici.pal J

Renumeração aOS Vereadores
.

Extranumerarios Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.

Seryiço postal, telefonico e telegrafico
Assmatura de orgão oficiais etc.

Publicação do exped. da Camara
, EXECUTIVO GOVERNO

Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis e utensílios
Aquisição de combustível para automovel
Custeio de veículos, moveis e utensílios
Diäris do Pref. quando a s�rviço fora do Municipio

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
;

Secretario - Padrão T

Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço telefónico
Serviço telegráfico
Publicação 40 expediente
Assinaturas de jornais -

SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS
Contador - Padrão S

'

Almoxarife - Padrão M
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão M á

Cr$ 800,ºO I
Livros e 'impressos
Despezas de transp de ' funcionários ql em serviço,
Diárias a funcionários em víagens e serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão L á Cr$ 75000
Porteiro - Continuo Padrão K

'

Serviço de limpesa da Prefeitura e lntendencia
� ADMINISTRAÇAO GERAL

_ EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINAN-
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Tesoureiro - Padrão S
Amanuenses (2) padrão P á Cr$ 950;00
outro padrão O á Cr$ 900,00
Eserlturario =: Padrão M \
Quebra ao tesoureiro

, SERVIÇO DE ARRECADAÇA.O
Intendente-exa tor
Aquisição de talonários, livros, etc.

, Serviço de Fiscalização
Fiscais' (3) Padrão O á Cr$ 90p,00
Fiscal distrital - Padrão L
Quotas de lançamento do imposto sI Industria e

Profissôes
Segurança Publica e Assis�en-

cia Social. Assis�encia Policial

Carcereiro - Padrão.I
Serviços Diver�os de Seguran-

'ça Publica ,I

Subvenções Con�ribu�ções e

Auxilios _

Ao Asilo Oolonia Santa Tereza (Leprosario)
. Assis�encia Social

Esmolas a indigentes
Assistencia 'medíca-íarmaceutlca
Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

Educação Publica. Adminis�ra

ção Super ior
'

Aquisição de Moveis e utensílios
Material didático em geral
Aluguél de predios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario� Secundario e

Complemen�ar f
Vencimento de professores de escolas isoladas
sendo os "Ti�ulados" eomplementaristas

'

Padrão I á Cr$ 600,00 e as não tituladas Padrão

G á Cr$ 500,00 ,

Gratificação a professores que regem os cursos

desdobrados sendo os "T i�ulado8" á Cr$
160,000. e os "Não Ti �ulados"á Cr$ 12000

Orgãos Cul�urais
'

Aquisição de material para a biblioteca

Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Inspetor Escolar - padrão P
Viagens de Interesse de serviços

Subvenções, Con�ribuições
e Auxilios .

Contribuições ao Estado para' manutenção ldos
cursos complementares anexos aos grupos Abdon
Batista desta cidade e Tereza Ramos do distrito
de Oorupä.
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursa-

rá -O Liceu Industrial de Santa Catarina,
.

Sáude Públ i ca

Assis�enciaHospi�alar
'Gratificação ao Delegado de Higiene

Serviços Diversos

Desobstrução de eorregos e rios

Drenagem de terrenose alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Combustível para transporte de pessoal e material

Fomen�o,
Foment.o da Produção Vege�al

Auxilios fi Associação Rural
Aquisjção de sementes e tranaperte
r

c

700,00
i .

35,00

194,50
14.835,90

1.400,00

1.400;00

12.000,00
674,00

10,00
91,00

2.850,00
900,00
150,00

14.400,00
,

6.500,00

239,00
129,90

35;00
3.000,00

20.000,00
5.000,00

600,00
1.791,20

47.219,30

14.80ô,00
7672,50

700,00
550,10

t.ooo.oo
3.000,00

163,40

14.200,00

18.600,00
1.487,00

105,00
952,50

26.800,00
8.700,00
1.650,00

1.400,00 14.200,00

2.150,00 21.200,00
1.000,oe;> 9800,00

50,00 550,00

900,00 10.000,00
889.50 2.282,00

3.300,00 32.700,00
950,00 8.30�,00

800,00

2Qo,00

/-

890,00

11.700,00'

220,00

120,00

1.150,00

2.260,00

218,30

7.600,00
\

167,20
1.734,00
3.054,00

960,00
7.847,00

'1.717,00

410,00

98.300,00

2.463,00

500,00

11.450,00
120,00

"

9.660,00

2.402,50
1.612,50
7.954..10
2.260,00

4.800,00
218,30

Na Tesouraria 141.428,10
No Banco 149.491,10

290.919,20

Jaraguá do Sul. 7 de Dezembro de 1949.

Matrl�: �OINVILLE

Desoriminação do Saldo:

Contadoria da Prefeitura Municipal de

EDGAR PIAZERÁ, Contador

15�,00
1.025,00

1.650,00
4.515,50

270,00 270,00

7.600,00
4.000,00

800,00
400,00

100,00 1.720,00

72.211.10
11.171,40
11.001,70

:

188.655,20 ;'

11.019,00 "

5.000,00
3.000,00

28.092,50
28.442,20

4.000,00
1.000,00

15.512,80
4.718,60
1.154,70
3.735,10

"

32.231,30

5.152,70

98.684,40

6·ß34,00

3.000,00
16.266,90

1.569,10
476,70

'133,80
,380,30

4.140,00
1.640,00
4.980,00

55.745,70
18.800,00

4.980,00

5.000,00

5.427,60
2.498,20

7.064,70
277,10

1.000,00
200,00

6.080,00
2.000,00

4.800,00

1.400,50 9.398,70
365,90

,4.864,40

1.144.980,80
290,919,20

1.435.900,00

4·864.4p
327.273,40

Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

(Sob Administração do Governo Federal)

•••• "11eIS. BIS_IIHf. .BtleIEIIA
.A••:llle. III ES•••UI,:

Uma lir.na comp!eta de MOTORE nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a.97 HP, para 220/380 Volts. 50160 ciclos

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

...ltEI••• 8. IIIBIf;i.
pa � .uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP

sevindo até 50 matos da profundid ade.

Artngos Bétncos jara o lar

BOMBA

,

oti n � It) C) mpls to 9 variado de LUSTRES, CAr rÇJ H
'ARANDELAS-

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz 9

toça de qualquer capacidade. '

A nossa SEÇÃO DE IN TALAÇOE atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação luz deetoça.

, ) ; OS, de
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casai-Se:

Hino do Centenário
de Blumenau

Se�ta-feira DIA � 23-í2-49

•

t F.O�!�ad�':������r.. sua

c0'!1pan�la � QOSSO pranteado e querido pai,
avo e bísavô, Gustavo Jungten, em data de 4
de Dezembro do corrente ano. Nascido aos 23
de Maio de 1869, na Rússia imigrou para o

B,rasil com a idade de 21 a�os. tendo a 3 de
Dezembro de 1896 contraido o sento matrí
monio com Da. Martha, nascida Leilzke. Desse
consorcio Deus lhes presenteou com 4 filhos
e 3 filhas.

Agradecemos comovidamente aos vizi
nhos, parentes, amigos e conhecidos que no
derradeiro momento nos confortaram'com atos
e palavras consolaradoras, assim como, agra
decemos a todos aqueles que acompenharam
o nosso querido pai, avô e bisavô até a sua

'última morada, cobrindo com flores o feretro
e túmulo.

'

\

Especlalmenre egredecefhos ao sr. Pastor
Schmitt pelas belas palavras que em nome do
Senhor proferiu em casa e no seu eterno leito.

Em nome dos que choram li sua perda.
Vva. Marta Iungton, nascida Leltzke
�udolfo Jungton
Wilhelm Jungton ..

'

Vva. Rosa uliveira Jungton
Waller Jungton
Anna Stein Jungton
Frida Block Jungton

Irene P. Günther Oticial do

Registro 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
atim de se habilitarem para

R f � I � T � � C I � Il El�, bra�ileiro, s�lteiro,
tuncíonarío público Ie
'deral, domiciliado e re-

sidente nesta cidade, fi
lho de Francisco Taran
to e de Luiza Gonçalves
Tararito.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domícüíaâa e

residente na cidade de

Joinville, filha de Camil
lo Piazera e de Emilia
Madalena Piazera.

t Todesanzeige'
Es hat den Herrn über Leben und

Tod gefallen unseren lieben Vater, Grossvarer,
und. Llrhrgrossvater Gustavo Jungton aus die
ser ZeH in die Ewigkeit abzurufen Er wurde
geboren am 23 Mai 1869 ih Russland, in sei
nen 21 ren Lebensjahr wanderte er ein nach
Brasilien, am 3 Dezember 1896 trat er in den
Stand der heiligen Ehe:mit Martha geborene
Leltzke. Gott segnete diese Ehe mítt 4 Söhnen
und 3 Töchtern. Er starb em 4 Dezember 1949
Herzlichen Dank sagen wir die Nachbarn,
Werwante, Freunde, und Bekante, die uns in
den letzten Stunden zu Hilfe standen, ferner
danken wir allen denen, die ihm das Geleit
zur letzten Ruhestätte gaben, und Sarg und
Grab so reich mit Blumen schmückten. ganz
besonders danken wir Herrn Pastor Schmitt
für seine Trostreichen Worte im Hause und arn

Grabe.
Im Namen der Hínterbllebenen

Witwe Marte lungton, gebr. Leltzke
Rudolf Jungton
Wilhelm Jungton
Witwe Rosa Oliveira Jungton
Ifriedrich Jungton
Waller Jungton
Anna Stein Jungton
Frida Block: Jungton

[ditai de �Ita�ão com o �ralo �� dias

Jesus ist für mich gestorben
und sein Tod ist mein Oewinn
er hat mil: das Heil erworben
drum geh ich mit Freuden hin:
aus den eitlen Weltgetümmel
schwing ich mich empor zum Himmel
wo ih ich demlreittsten Licht
schaue Oott von Angesicht

')
_..
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AOS SEUS CLIENTES, AMIGOS E FREGUESES DESEJAM II 1949 BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO 1950 III
00 -
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===:::7::7=l-::�::a��:::-��:-:::�::::�::�::::::::::h�:::::�::iaOOOorupá Corupá Jaraguá do Sul Corupá ,Corupá

-···---·-(j"�q;i�ieâ;i�···c·�t�;i;;��e····�······I-:�I��·:::::e�·:�:::··rv;�:·····E;�;;I�···R�;�k;;
CORUPÁ 1 Oorupä i . CORUPÁ I.

--------------------------------------------_•• __••••••••õ
•• - •••••• _ •••••• -- •••••••••••••••• - •••• -- •••••••• -- ••••1--- --

- - -_. __ __ L __ -- - - - --.- .. - -- - .. -- -- - -- .. -- -- .. �
Augusto Eickhoff .

W J k Famílí Padarí Th· F ·1· 00José Pasqualini e Familia Padaria e Fabrica de Biscoito Germano Gunter e Família alter aro e ann a a ana leme e ami ia

00

·---··i��:�����;:iii�6·�·i;��:-···TOI�;��o�i�hl-i�:.�i�:-l'·····�;�;��:������::··-···I,
......

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

---_ --_ _ .. - - -_ _-�-_ _------_ --------_._ __ _--- -_._---_ _ _ .. --------_ _ _---- --_ .. _----_ .. __ ._--------_ .. _---------_:._-- _-.----� .. _-----------------------�--------:------------

Corupá

Alberto Maffezzolli
Tipografia e Papelaria

.

Corupá
.- .. , - - _

;
-.--.. - _-_

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

;
- .. - .. - - -- .. - -

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

00

Cervejaria Leopoldo Wulff I Dr. Fausto Brasil e Esposa ,. Adolfo Bael1mle e Filhos fi
Corupá: CORUPÁ 1 CORUPÁ

-----------------------------------------_.:_-----------------_.'._-----_ __ .--_ .. __ - .. _ _ .. _--_ __ .. _- .. -
_ - _ - _ _ _ _ _ - -------_ .. --- .. __ .. ---- .. -_ .. __ _ .. _-_ - _ .. _--_ _--_ _ __ .. __ .. _- _---_ _ .. _ .. -

Walter Kühr e Familia

Corupá
Henrique Fuck e Familia

Corupá
Willy Maffezzolli e Familia

Corupá

Os Componentes do
JAZZ ELITE

Oficina Mecanica Central
Os Proprietarios da "Livraria Central", desejam

BOAS FESTAS e um venturoso ANO NOVO aos

seus distintos amigos e fregueses e Exmas. Familias

Gerhard Herrmann
e Familia

Corupá

Junta de Alistamento Militar de Jarauuá

�

ôíewerr, Ewaldo Erachlnger, Dominiano Pachewsky, com uma casa de resldencla, sito nesta cidade a rua

Olympio Piazetzni, Walmor Spezie, Luiz Raimondi, Benjamin Consranr (antiga Brustleln) com 50 metros

Waldemar Buccio, Alidio Sbardelati, Waldemàr Velozo, de frente, Da ·dita rua, fundos com 24 merros, con- T

Antonio Marcos, AmancIo doe Santos, Alfredo lgna- finando com terras de João Tledke, confinando por

cio da Costa, Antonio Clever Mazzoni, Galdino ßec- um lado com terras de Guilherme Vogel, com 75

ker, Antonio Maba, Renato José Bussarello, Armando metros e, de outro lado, com 44 metros, com terras

Amado Potrlch, Wenc-eslau de Lemos, Ehrvald Wllke, João Thiedke, registrado.a fls. 168, do livro 3, sob

Osvaldo Rocha, Oreste Píserre, Silvio Tlssl, Paulo o n. de ordem 563. datado de 12 de abril de 1930,

José ôartí, Alfredo Manoel da Silva, Nelson Iosé Pe- nas notes do tabelião Rodrigo de Oliveira Lobo, da

relra, Rafael Lunellí, Reynaldo Burchardt, Agostinho Comarca de Joinvile. Outrossim, e que, para os

Para conhecimento dos cidadãos da classe Pedrl, Atalibio José Stein, Egidio Danlclo Rambo, efeitos fiscais, da ao feito o valer de mil cruzeiros

. _ Harry Rüdiger, Abilio da Silva, Nelson Bisoni, Os- (Cr.$ 1.000,00). Junta a. prova do pagamento da texa

de 1931, transcrevo abaixo a relação dos valdo Atanasio da Costa, Egon Theíelacker, Aloysio judiciária. Pede deferimento. Iaraguã do
....Sul, 9 de

convocados, bem como a data de apresen- Victor Seidel, Waldemar Ewald Wadderhoff, Jordão dezembro de 1949 (assinado) pp, Arquimedes Dantas.

tação nesta Prefeitura e respectivo destino'IRosa, Adolfo Randig, Antonio Bohor, Herberto Enke, A petição logo acima tran�scrita levou o seguinte
Ewaldo Guths. despacho. [unta-se Iareguä 9-XII-49 Ass) Marcondes.

Destino Curitiba - Data de apresentação em 6/1/1950; [aragué do Sul, 19 de Dezembro de 1949
Conclusos os autos, depois de Iunre a petição o MM.

Nerson Damaslo, Hartwig' Bosse, Helmuth Lange. Juiz proferiu o seguinte despacho: publlque.se edltaes

W A L DEM A R G R U B B A pare cíencía publica, pera efeitos de iJnpugnação no

Presidente da I. A. M, prazo de 10 dies, devendo ser publicado na sede de

Juizo, certificando pelo .escrtvão, uma vez no orgão
I Os conscritos acima, deverão solicitar informa- ofícial e duas vezes no Iornal local. Iereguä, 10.XII-49

ções na Junta de Alistamento Militar de Iaregué do Assinado) Marcondes. E pare conhecimento de todos,
'

Sul, no prédio da Prefeitura Municipal. mandei passar o presente edital com o prazo de 10
dlas que será afixado no lugar de costume; publica
do na imprensa local e Diario uficial do Estado.
Dado passado nesta cidade de Ieragué do Sul, aos

doze dies do mez de dezembro do ano de mil no

vecentos e quarenta e nove. Eu, Ney Franco, escrl

de vão o subscrevi. Assinado João Marcondes de Mat

de tos, Juiz de Direito. Está' conforme o original do

que dou fé.
'

.

Iaregué do Sul, 12 de dezembro de 1949:

NEY FRANCO
O Escrivão

MINISTÉRIO D:A. QUERRA
5a• REGIÃO MILITAR

Diretoria de Recrutamento

16a• Circunscrição de Recrutamento

Destino Curitiba - Data de apresentação em 9/1/1950

Germano Frederico Engelmann, Rudolfo Kresin,
Emilio Klemtz, Hary Sacht, Nelson Nagel, Ewaldo
Maier, Edmundo Koch, Affonso Manske, Ingo Alber
to Todt, Egon Michelson, Harry Homburg, Ari Bro

sowski, Adalberto Linzmeyer, Rudisbert. Schmelzer,
Germano Belitzky, Edmundo Braulio Lauro Packer,
Uvídio Lopes Amorim, Rinaldo Bogo, José Garcia,
José Veloso, Ewaldo da Silveira; Oswaldo Hospeda
ge, Oswaldo Rengel, Edmundo Debetim, Alfredo

Voigt, Afonso Maes, Manoel Dias, Wigant Klitzke,
Edmundo Engelmann, Rolando Schünke, Edmundo

Specht, Haroldo Giese, �iegando Meiring, Hingo
-Milnitz, Läudelino Treis, Orlando Zimmermann. Kurt

Waldemiro Alves, Fritz ôlewerr, Leopoldo Schi.

essl, Gerherd Lemke, Reymund Holtz, Pedro Cleríe,
Friedel Henrique Frederico Sievert, Nelson Willibaldo

Werlang. Enoch Elias ôaad, Bertoldo Ignácio Fergutz,
Gereldo Dantas de Andrade, José Pimentel Quental,
Arlindo ôalaí, Henrique Adalberto Mohr, Oswaldo

Leitholdt, Nestor Marcos, Waldemar ôchultz, Maxi

miliano Sohn, Kurt Röder, Antonio Seidmann, José

M?ntows.ki, Waldem�r Roc�a, Antonio W.in!rich, <!e- O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
rulío Pehs,. C�>nstanhno Jose Mach�d.o, Ehdlo Ro�ao, direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado

Walter. Krelsslg; Herbert A�n�t, Ahd�o Setter,
. Helto.r Santa Catarina Brasil na forma lei etc.

de Freiras, Alfredo Tamanlní, Graclano Schlochetl, " .

Alfredo Lindernan, Bernardo Koller, M. Milbratz, Willi Faz saber aos que o presente edital virem, ou

Schmidt, Francisco Belleti Filho, Aroldo Andersen, quem Interesser possa que por parte do suplicante
Alfredo Sche�in�ki, Augusto. Reese, Silvi? Rudol!o MC?�TZ M")X WILHELM,. me foi .di�igida�a seguinte
Alexandre Pinheiro, Florentlno Tomaselll, Antomo petição: Exmo. Sr. Dr. JUIZ de Dlreíto da Comarca.

Papp, Lauro Köpp, Alberto Scheuer, Alfredo MUller, Moritz Max Wilhelm, natura) da alemanha, nascido

Alfonso Drews, Renato Zumach Heinz Maas, Walter em seis de Abril de mil oitocentos e noventa e trez,

Ramthum, Rudolfo Lemke, Amandio Lange, Emilio filho de Moritz' Wilhelm e de D. Emilia Wilhelm,
Schultz, Francisco Wasch, Arnaldo da Conceição, casado, industrial, residente nesta cidade, tendo

Jaime Moreira, Egon Alberto Henrique ScheibeI, Pe- preenchido as condições previstas no art. 69 n. 5,
dro Manoel de Souza, Leopoldo Zimmermann, Rodol· da Constituição de 1891, vem respeitosamente, por

fo Janing, José Saldanha Corrêa, Oswaldo lantsch, seu procurador, infra assinado, advogado inscrito na

Otavio Hermilio Cardoso, Aludio Lima Filho, João Ordem dos advogados do Brasil, secção de Santa

Camilo, Antonio Batista, Manoel' Pinheiro, José Mo- Catarina, sob. n. 387 e com escritorio a rua Mare

retti, Carlos Liesenberg, João Reiser Junior, Joaquim chal Deodoro da Fonseca 437, nesta cidade, requerer

Honorato Bueno, João Fossile, Waldino Mayer, Ber- a V. Excia se digne de conceoler·lhe o titulo decIa

tholdo Hinkeldei, Walier Arnold, Vigando Bublitz, ratorio de cidadão brasileiro, tendo em vista o dis

Alcides Machado, Alvino Marquard, Rolando Zemke, posto no artigo 6. da lei D. 818, de 18 de Setembro

José Leornardo Klein, Raimundo Klein, Antonio Luiz do ano corrente. E, como prova do alegado, junta l-Aprovação do Balauço de contas do exer-

Floriani, Adolfo Fredérico Alfredo Plies, João Chio- os seguintes documentos: a) Certidão do registro de cicio dE'> 1949. .

dini, Silvino Kaiser, Oswaldo Milnitz, Gelindo Stolf, estrangeiros; b) Certidão de nascimento dos filhos 2-Eleição do Conselho Fiscal.

Raymundo Pereira, Erich Spies, Augusto Cezar Pe- brasileiros; c) Certidão de registro de Imoveis. Nes- 3-Renúncia do Diretor-G�rente.

r'eira, Oscar Longen, Benjamin Müller, Daniel Or- tes termos P. deferimento Jaraguá do Sul, 1·. de 4-Assuntos de interêsse social.
banski. Dezembro de 1949 Ass) Arquimedes Dantas pp). A Jaraguã do Sul, em 16 de dezembro de 1949

petição tra!Jscrita acima levou o seguinte despacho: VICTOR RADUENZ, Diretor- Gerênte
intime-se o dr. advogado do suplicante a editar a

inicial, com os requesitos finais de paragrafo 10. do

�.!IC===--====-ie-====-.o.artigo 6 da Lei 818 de 18 de setembro de 1949 eMU O· A 5
pagar a taxa Judiciária Jaraguá, 2-XII-t949 Ass) Mar-

-

condes. Em segUida foi apresentada a seguinte ,I •

petição: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca. F RU T I F E R A S E O R IV A Jf E I T A IS

Em cumprimento ao �espacho de fI.s._datddo de dois

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

d.o corrente,. e em adItamento a pettça? de fI�. Mo-
ras Jaboticabeiras etc. _ Roseiras Dahras

rItz Max Wllhelm, por seu procurador, mfra assmado, '. .' .' I,

nos autos do processo de natural

isa.ç�o, ale�a que

�
CamélIas, Comferas, PalmeIras, etc., etc

sua esposa chama-se Martha Elsa Llecke Wllhelm, Pe(lam Catalogo Ilustrado
os filhos brasileiros, chamam-se Elsa Yolanda- ,

Wilhelm, e Eduardo Francisco Wilhelm, e que, o LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
imovel que possue, consta de um terreno edificado •• • M

fRitai c�m �ral� R� m Ria�

Industria de Madeira Janssen S/A.
Assembléia geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta Sociedade, para reunirem-se em

assembléia geral ordinária, no dia 14 de Janeiro
de 1950, ás 9 horas da manhã, no escritório da

firma, nesta cidade, af�m de deliberarem sôbre a

seguinte
ORDEM DO DIA

Destino Curitiba - Data de apresentação em 10/1/1950
•
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CORREI

Escritório de Contabilidade
-

DE IRIN EU PETERS
Jaraguá do Sul - A.venida G. Vargas, 218 _ S. Catarina

Escritura�ão, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
Registro de Firmas, Defesas Fiscais.

Contratos, Naturaliz�ções, Cobranças," Serviços
Comerciais em Geral: .

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

Seguros - "Cia, de Seguros Gerals do ßrastl",
.Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.
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NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez

Fraqueza
É indi.peaaayel

o UIO do

IODOLIIO
DE ORH

Camara Municipal tlta.� .

Iv Itorlo Lazzarl·s�
Ata da reunião Ordinária de

. �
28 de Outubro de 1949· Loja e

EXPOSiÇãO:.
Fabrica:

lAven. Getul10 Vargas, 79 Bua Domillgos da Nova s/n
Aos vinte e oito dlas do mês de Novembro do Á

ano de mil novecenros e quarenta e nove, pelas sete
JA B A G U DOS U L -1- sAN T A C A TAB I N A

horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura

IMunicipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereado-
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

res: Augusto ôartt, Luiz Maes, Max Thieme [nr., Espelhos e Vidros para Janelas e Outros

Fins._Frederico C. AI Vasel, Albrech Gumz, Otavleno Tissi,

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

João Lúcio da Costa e Luiz de Souza. Havendo
número legal, foi pelo sr. Presidente, abeeta a ses- Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

são, ordenando ao sr. 2°. Secretàrío, que procedesse Executa-se serviços de estofamentos em:

Ia leitura da ata da última sessão, o que depois de ..� trolios, onibus, automoveis etc.

feito foi submetido a discussão e subsequente ,apro- ih!:! ' ��.��
vação, o que foi feito sern emenda, pelo (tue passou •

...

a ser assinada pela Mêsa. Em seguida passou-se ao

I expedlenre que constou da leitura de um Oficio n", 31Ir================31IE3S38f(49panLéXan?OreCcÓePbil�dOdedOum atpestafd.ot �el'" Saúde �e "'...... ..�: .

o Ia . enZI, sr. re elO, ogo apos, �,'" ....... .

foi. pelo sfr. Preussiodenstoe"'ll'ccl�tdoiuda a bPtalana a quem ddela H p II LoO�ol�o . ·KarQton {f K
,:

quizesse azer, e o eve-a o verea or li:! li::; li U O (j ::.

João Lucío da Costa, o qual solicitou ao sr. Presl- .. ..

ii

dente, que depois de consultado o plenário, fosse ii ii PROPBIETÁBJO !!A
consignado em ata um voro de pezar pela passagem ii O ii ii

do 14°. aniversario da morte dos bravos militares ii ii Rua Marechal Deodoro, N. 158 �i Rtombados a serviço da Patria contra a Intendera li ii ii
::

comunista de 27 de Novembro de 1935, bem como H S ii ::

que fos�e. telegrafado ao sr, Presi�ent�.da Republica !I I! SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii S· :.:i.!
e ao Mlnlstro da Guerra. dando ciencia dessa ho- ii ii

ii

menagem; o vereador Augusto Sartí, se solidarisou ii, il SITO DEr LUBRIFICANTES, li T ii
com o pedido acima, em nome do Partido Social H T ii COMBUSTIVEL E ACES- ii i!

Democratico, lógo apó, foi o sr. Presidente, substl- II ii !�
E

11
tuido pelo vice-dito, e vae ao plenário, manifestando H ii .

SORIOS, LUBRI- :I:! :1::;
o apoio do P.R.P. ao pedido acima. Passando-se a !! ii FlCAÇÃO CARGA DE

Ordem do Dia, foi submetido a. 2°. discussão a H O ii BATERIAS E VULGÀNIZAQÄO ii N !I
emenda modificativa apresentada pela Comissão de ii:' H .1.1 .i·.i

... DE PNEUS.

Finanças� ao proléro-Iel que dispõe sôbre a compra \\. l.i ii �i
de uma arza de terra, <l qual foi por todos aprova-

'.":::::::::::::'
.

da; em seguida passou-ee aos estudos sobre insta

lação dos telefones automaticos. nesta cidade; por

proposta do vereador João L. da Costa e aprovado
pelo plenário, foi o mesmo, enviado a Comissão de

Viação e Obras Públicas, pare dar parecer. Lógo
após, foi novamente o sr. Presidente, substltuído

pelo vice-dito, vereador Frederico C. A. Vasel, tendo
solicitado ao plenário, que fosse consignado em ata

um voto de louvor e reconhecimento ao Deputado
Artur Müller, pela brilhante iniciativa oferecendo

emenda e conseguindo aprovação de um destaque
de Cr.$ 500.00(),00 pare inicio dos estudos e tra

balhos da rodovia Corupé-São Bento do Sul, bem
cornö que fosse dada ciência do fato ao nobre De

putado, tendo o vereador João L. da Costa, maní

festando. o apoio da bancada udenísta ao pedido
acima e o vereador Augusto Sarti, se solidarizado

em nome do P.S D. Nada mais havendo a tratar,

foi pelo sr. Presidente, encerrada a sessão e marca

da nova pare o. dia 5 de Dezembro do c/ ano. Findo
o que, foi encerrada, digo, faItaram a sessão de hoje
os vereadores: Arquimedes Dantas, Willy G.. Ges
sner e Carlos Rutzen'

(ass) Luiz de Souza
João Lúcio da Costa
Otaviano Tíssl

.

Clinico de Of�os, Ouui�o=, nariz, iaruantn
Dr. ArDlinio TaVai'8S

Profess Cotedotico de Biologia do Instiuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe Glos serviços cllnlcos e clrurglcos da espeCialidade no

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

ex-Interno por, concurso, da .Assistencia Públlça do Rio de Janeiro

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janéiro

B LU ME NAU STA. CATARINA

íi� �

I BilDen Indmlriil � [nm. d� t [i1Ii1riDiI �/ß.

IIINCO I Séde: ITAJAi - SANTA CATARINA'
I.INCO I�(14 ANOS DE EXISTÊNCIA)

(39 DEPAH.rAJH::EN�OS)

DEPENDE.CIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinbas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos

Chapeco /

Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul

joaçaba
joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão

I Tangará
Urussanga

_Vi_de_ir_a__--

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO

RESERVAR EM 30/6/1949. . . .

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua- CeI. Emilio )ourdan, 115

End. Telegrafico "INCa"
Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

Opera em: Cobranças, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, Descontos.

Aceita: Valores em Custódia e Administração de lmõveís.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

iUROS SÓBRE DEPÓSITOS:

e••••s 81 ••VIIII•••

. .. .

Depósitos Popula� .

Deplisltos Especias a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo Mlnlmo
de Cr$ 50.000,00

Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Especial

Com aviso de 69' dias .

Com aviso de 90 dias .

Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo. de 1 ano

Ala da Reunião Ordinária de 5 de Dezembro de 1949.

Aos cinco dias do mês de Dezembro do ano

de mil novecentos e quarenta
.

e növe, pelas sete

horas, na sala do Forum, no edíflclo da Pre4eUura
Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereado
res: Arquimedes Dantas, Luiz Mijes, Max Thieme
Junior, Carlos Rutzen, Willy Germano Gessner, Fre
derico Ourt Alberto Vasel, Albrech Gumz, Otaviano
Tissl, João Luicio da Costa e Luiz de Souza. Ha
vendo número legal, foi pelo sr. Presidente, declarada
aberta a sessão, ordenando ao sr. 2. Secretário, que
procedesse a leitura da ata da úItima sessão, o que
depois de feito, foi submetido a discussão, sendo
aprovada sem emenda, pelo Que passou a ser assi
nada .pelé Mêsa. Em seguida peseou-se ao expe
diente que constou de: 'Oficio 103/49 expedido a

Câmará Municipal de Tímbö; Oficio 104/39 expedi
do a Assembleia Leglslatíva do Estado: Of i c i o

105/,49 expedido a Câmara Municipal de São Fran
cisco do Sul; telegramas expedidos; ao sr. Presi
dente da República; sr. Ministro da Guerra; ao

Deputado Protogenes V:ieira e dois telegramas expe
didos a� Deputado Artur MUller; constou ainda do
expedíente o Orçamento de 1949, como proposta
pare a Lei Orçamentária pare o exercicio de 1950;
pareceres: da Comissão de Educação, relativo ao

proléto que dispõe sôbre a doação de uma área de
terre: da Comissão de Viação e Obras Públicas,
relativo a instalação doe telefones eutometlcos, nesta

cidade; da Comissão de Finanças, referentes aos

proiétos que: dlspôe sobre a alteração do imposto
de licença sobre veículos e que abre crédito especial
de Cr.$ 15.000,00; e ainda parecer relativo a redação
final do proléro que dispõe sobre a compra e doa
ção de uma área de terra. Lógo, após, foi pelo' sr.

Presidente, cedida a palavra a quem dela quizesse
fàzer uso, solicitou e obteve-a o vereador João Lúcio
da Costa, o qual solicitou urgencia para a votação
do parecer da Comissão da Redação,. referente a

Redação, referente a redação final do projéto-Iei que
dipõe sobre a compra e doação de uma áreél de
terra; sendo cedida a urgencia; submetido a discus
são, foi dito parecer aprovado por unanimidade. Em
seguida, o sr. Preidente, comunicou ao plenàrio, que
ficaria sobre a mêsa, o projéto de {)rçamento, afim
receber emendas, até a· proxima sessão. Nada mais
havendo a tratar, o sr. Presidente designou o dia 12
do corrente, para a proxima sessão e a Ordem do
Dia, constará a discussão' dos pareceres seguintes:
da Comissão de Educação, referente ao projéto que
djspõe sôbre a doação de uma ijrea de terra; da
Comissão7de Viação e Obras Púublicas, relativo a

instaIáção dos telefones automaticos, nesta cidade e

pareceres da Comissão de Finanças, referentes aos

projétos que: aItera o imposto de licença sôbre veí�
culos e que solicita abertura de um crédito especial
de 15.000,00 por conta do excesso de arrecadação
do correnre exercício. Findo o que, foi encerrada a

sessão, na qual faItou o vereador: Augusto Sarti.

(ass) Luiz de Souza
João Lucio da Costa
Otaviano Tissi

CR$ 15.000.000,00
CR$ 24.111.126,80

Edifício Próprio

,

.

2% ao ano

3°jo ao ano

4% ao ano

6% ao ano

eel... " •••18

"

6% ao ano

5,1/2% ao ano

6% ao ano

6% ao ano

6,1/2% ao ano

5% ao ano

7% ao ano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pelo presente Edital. torno público que e Sr
COMDEMIR DA COSTA, requereu a este Conse
lho Regional de Engenharia e Arqúitetura uma

licença a titulo precàrio, para o exercicio profis· -����������������if.a�;Jf�
sional de Agrimensor no Municipio de Jaraguá dO,� -Q\jSul Estado de Santa Catarina, de acordo com o § Bar e Restaurante E X P R E S S O
Único do Art. 5°. do Decreto N. 24.559, ds 11 ds
Dezembro de 1933. � d ,e

'Ficam, pois, convidados profissionais Interres-
sados, já registrados neste CREA., a se pronun- Souza .. Rossi
ciarem a respeito, para o que lhes é facultado o I
prazo de 30 (trinta) dias a contar da: data da pu
blicação do presente Edital.

L · E��.!:a .�r���·Ct��; .�aQãO
O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

t ,de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições. PE-DRO DREENGERFaço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio, que a Câmara Municipal votou f' eu sanciono
a seguinte Lei: '

t
Estrada jaraguà Esquerdo

,Art. to. - Fica a Prefeitura Municipal de JARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

Jaraguá do Sul, autorizada' a adquirir por compra
-

no valer máximo até Or.$ 50.000,00 (CINQUENTA
Esecura-se qualquer serviço de ferramentas .

MIL CRUZEIROS)' um terreno sito nesta cidade á b
agricolas pure uso de lavouras,

comO::IAvenida Angelo Piazera, esquina D. Pedro II per-
Machados. Enchades

.

Foices etc.

tencente a Ruy Frenzel a áreà de 292 ms2., e a v':�.:!!::=���didoEmpreza de Transportes Frenzel S. A. a área de �������
468 m2., destinado a construção. de um prédio para
a instalação do Correio e Telegrafo.

Art. 2°. - Fica a Prefitura Municipal de Ja
raguá do .Sul, autorizada a doar ao .Departamento
dos Correios e Telégrafos, a área necessâria a

construção de um prédio pr6prio, para o serviço
do mesmo Departamento.

Art. 3°.' - O Departamento' dos Correios e

Telégrafos, para todos os efeitos, tomará imediata
posse do referido terreno, mesmo antes da passa
gem da respectiva escritura.

Art. 4°. - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposiçaes em

contrário.

Industrias de Madeias Janlsen S. A. 'Conselho· Regional de Engenharia I

Arquitetura da 8a. Hegião
EDITAL

Relatório da Diretoria
SENHORES' ACIONISTAS

As.) Eng. W A L T E R B O E H'L
Presidente

Em observância eis disposições legeís e estatu

tárias, tenho o grato prazer de apresentar-vos o

relatörío, balanço e' contas referentes ao exercíclo
findo em 31 de Outubro de 1949, acompanhado do

parecer do conselho fiscal.
Estes documentos exprimem com clareza a

verdadeira situação econômica da firma, bem assim
demonstrem os resultados do exercido que, em vir
tude do decrescimo da produção e situação em geral,
não pouderam ser favoraveis. Tambern a reequtpera
ção das contas ALMOXARIFADO, VEicULOS e

outras, para seu valôr real, sobrecarregou bastante a

conta DESPEZAS do exercicio.
Como já é público, o desligamento resp. trans

ferência das serrarias sitas em Retorcida e Rib.
Grande, motivou a redução do capital social pera
Cr.$ 460.000,00, tendo -se recolhido 240 ações cedi
das em troca daqueles' bens e outras contas. A
Assembleia geral extraor.dinária de 20 de Agosto p.p.
tratou da rnodiflcaçao dos estatutos nesre sentido,
tambem no que diz respeito á adrnínlstração da

Sociedade, em face da renúncia da antiga Diretoria ------�-------------

em 1°. de Agosto. }

A próxima assembléia geral ordinária deverá
ainda eleger o Conselho Fiscal pera o novo exercí
cio. Para quaisquer outros. esclarecimentos, coloco-

.

me ao vosso inteiro dlspôr.
-

Ieregué do S1;II, em 26 de Novembro de 1949.

Porto Alegre, 13 de Agosto de 1949.

VICTOR RADUEZ' - Diretor Gerente.

Industria de Madeiras Janssen S. A.
BALANÇO GERAL - encerrado em 3t de

Novembro de: 1949.

A T I V O

o DIRETOR

IMOBILIZADO
Imóveis & Benfeitorias
Edifícios & Dependências
Maquinas & Instalações

ESTAYEL

49.050,00
134.284.,80
278.769,90 462.104,70

Moveis & Utensilios 8.568,10
, Almoxarifado 22..466,20

Maquinário Paes Leme 28.509,80
Veículos & �emoventos 33.950,00

,
REALlZAYEL A CURTO E LOIGO PRAZO

C/C} �Mensais 23.435,80
Tírulos a receber 2.555,40
Tltulos em cobrança 55.864,00
Mercadortes 68.096,60

DISPUIIYEL

93.494.10

149.951,80

Caixa 1.457,40
P f

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - joinville,
re eitura Municipal de Jaraguá do Sul, 6 de LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

86.824,80 Dezembro de 1949. Iloiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiii=====õiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiõiii .....11

COLONISAÇãO
Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôta.

Helena, Municipio e Comarca de Res�rva centro do
Paraná, clima, agues, e estradas boas. Preço Cr$
800,PO por alqueire. Para ares maiores concede-se
coneiderevel desconto. Vende-se tambem a longo �.•

•
•.

•
..

y
••

• •
••

• -:;>' ;IIJ � .

preso, Tratar com o proprietario sr. Chlstlano Justus, Onde cemprarei maís baratoem Ponta Grossa, Placido Rodrigue's, em reserva
ou com Schwartz na casa do snr. Erico BIosfeld, em ---------.------------

[aragué do. Snl.
'

CONTAS DE RESUUaDOS
Lucros & Perdas - Preíuízo verificado

CONTa DE COMPENSAÇãO
Ações em Caução Ass.) W A L DE l\::[ A R G RU B B A

Prefeito Municípalí
10.000,00

Cr.$ 803.832,80
PASSIVO

REPRODUZIDA POR TER SAIDO SEM OORREÇlo
NãO EXIGIYEL

Capital
.

Fundo de ReservaI Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciação

460.000.00
25.312,80
73.546,10
29.430,00

\

588.288,90

Exiuivel 8 cllrla e lonuo praza
•

85.173,80
35.295,70
40.000,00
4.586,00

Contas- correntes
Tltulos á pagar
'Empréstimos Bancários
Salários á pagar

,

Conlas de Compenslção
Letras Descontadas
Caução da Diretoria

165.155,50

40.388,40 .

10.000,00 50.388,40
Gr.$ 803,Q32,80

Demonstruc80 �B coota de lUCROS I PfRDßS
Débito

Despezas Gerais-Saldo
Juros & Descontos

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA MINANCORA227.345,60
10.696,60 238.041,20 :Vermi�ugo suave e -de pronto

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

, ,ME o n, 1, _l, , e 4
Pr?teJ� a s.aude de seus filhos e a sua própria!
EVitara muitas doenças e poupará dinheiro em

.
remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGIJEIRA
•

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

Crédito
Mercadorias-Lucro bruto
Preluízo deste exercicio

151.216,40
'86.824,80 238.041,20

Iereguã do Sul, 31 de Outubro de 1949.

VICTOR RADUENZ
\ Diretor-Gerente

BERNARDO GRUBBA JNR.
Contador reg. nO. 630

CR.CS.C

Industria de Madeiras Jannssen S. A.
Parecer do Conselho Fisc�1

o Conselho Fiscal da Industrie de Madeiras
lanssen S/A.,. deslncumbindo.se de sua tarefa. legal
e tendo exammado todos os livros, documentos etc .•

recomenda a aprovação do inventário, balanço e

contas da Diretoria, referentes ao social. findo em 31
.de outubro d� 1949, em Virtude de haver encontrado

tudo ne rnals perfeita ordem.

Iaregué do Sul, em 26 de Novembro de 1949.

Sergio Thornsen.
Rodolfo P. Pereira
Emanoel Machado

Acham-se à disposição dos snres. aclorilstas
no escrltorío da Sociedade, 'os documentos a que s�
refere o arr, 99 do decreto-lei ns, 2627, de 26 de se

tembro de H'40.

Kalander 1950
na

Tipografia Avenida

Indo a,' Iolnvllle não se esqueça de visitar o

«Bar e 'Restllurante Expresso» a Rua 9 de

Março em frente ao Micro Onlbus e proximo
á Rua do Príncipe."

Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
.I

arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras. �
Ambiente puramente familiar. a

�������-�-���

.--

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASjl DE JOINYILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, 5"-58

(SOB ADO OTO WAGNE)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e OIeo pera Soalho, Massa para Janela.

II

!!
!I
!5

ri
ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
il Com cursos de aperfeiçoamento no li
ii ,

Ria de janeiro • São Paulo e Buenos Aires ii

li Doenças de Senhoras - Partos - Clíntca
'.

H
II Geral de Adultos e Crianças. !i
ii consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ij
!i TELEFONE N. 3 li
li Jaraguá do Sol - S(a. Catarina H

Dp. Renato W"al'tgp
MÉDICO

Fazendas, ohapéos, roupas feitas miudezas em

geral.rpelos menores preços da praça, s6 na

Casa IRleO Bltl•••
, \

Jaraguá do Sul -X- Santa Catarina

Dr. Waldemiro - Mazurec�8n
e.sa BE Sa'B.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

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

- Raios Intra-vermelhos e azuis.
,

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

\ Dp. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Eserítorío : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Be�jamim Conste.nt, 136 - Tel. 12
:::::::::::::::::::===:::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::=::::::::=:::::::::::::::::::::::: l'"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pref�itura Munici�ai l11l Jara�uá no �ul �::�.��� ���OeWS�rv��.�:n�;:r:";.V.'õ���liO·���r---�-""IIJ,.

gas, nesta cidade. Idem II
REQUER IMENTOS DESFf\CHf\DOS 1244 - Artur Eggert-brds. requer habite-se por II I'ter terminado a construção de usa casa de aluguel -II VEIIDE.SE I

,

1207- Artur Gumz, bros. transf. ímp. ter. com sita a rua Abdon Batista. Idem II II
a area de 2.672,50m2., sito a Estr, Rio Cerro, neste 1245 - Arthur Eggert.bras, requer habíte-se por IImunlclpío, vendido a Erich ôteberr. Idem ter terminado a. construção de sua casa de alãguel, II

)'1208- Alfredo Siebert, bras. trens. lmp, rer. com sita a rua Abdon Batista, nesta cidade. Idem II
a área de 18·757,50m2., slro a estr. Rio Cerro, neste 1246 - Erich Harbs-bras. requer alvará d� h�- II .

.. I
municipio, vendido a Erich Siebert. Idem blte-se afim ocupar sua casa sita a rua ßenlemtn II DIversas casas e terrenos perto da íabríca, II

1209- Adalberto Müllsr, bras. rransf, ímp. ter. Constant, nesta cidade. Idem II· II
com a área de JO.800m2., sito a esrr. Itapocuslnho, 1247 - Reinoldo Paulo-bras. transf. lmp, ter.

)(neste rnunlclpío, vendido B Alfredo Köhler. Idem com u área de. 465 m2., sito a estr. Rib. Grande do II· Tambem vendemos em prestações com

1210-, Nivardo Pereira, bras. baixa írnp. s/ seu norte, nesre municipio, vendido a Clemente Cattoni.
estabelecimento de generos alimenticias, sito a Rua Idem It resp. garantias. IIAbdon Batista, nesta cidade. Idem I

.

1248 - Oswald� Ehlert-bras. transf. in:t�. �e uma II /' ,
1211- Alberto Marangoni, bras.licença consrruir olaria, sita a estr. RIO da Luz neste mumcipro, ad-

" )'casa de madeíra em sua propriedade sita a rua Rio quirido de Bernardo EhIert. Idem. • d fiOSCH 18MB-OS S ß I
Brancli1�e��t�;dG�������as. transf. imp. ter. com a a áre!21e -2f���J3:��n��:ra:. t;:��f. �rt.· ��c�rd� 1,'( In�ústrlß �e Calcauos .

: )'área de 87.500m2., sito a estr. Rio Cerro, neste mu- neste municipio, vendido a Alfredo Berlanda. Idem I
nlciplo, vendido a Alfredo Siebert. Idem 1250 - Manoel Pedrl-bras, transf. imp. ter. com ".. It

1213- Madeira Corupá Limitada, firma bras. bai- a ilr�� �e 172.8�0 rnã. sito a estr. Irapocuzínho neset
" "

xa ímp. sobre seraria sita a estrada Pedra D,AmoIar, rnumcipro, vendido a Walter J. F. Gosch. Idem A

no distrito de Corupá. Idem 1251 - Alfredo Dom-bras. transf. lmp. ter. com
---------- ---------....

- 1214- Ricardo Iarck, bras. licença mandar pín- a área de 205.000 m2. sito a estr. Schubert, vendido .

rar seu predío, slto a rua digo Avenida Getulio Ver- a Hilbert Manske. Idem ,
(::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::••;.:::::::::::::::::::::�

gas, s/no no distrito de Corupá. Idem 1252 - Waldenrar Rosa-bras. transf, imp. bicí- !! AUTO JARAG uA S. A. n
1215- Harry ôchmídr, bras. licença estabelecer- clera, vendida a Marcos de Souza. Idem :: ::

se com oficina mecaníca a estrada Rio Paulo, no 1253 - Carlos Radunz-bras, licença estabelecer- li Industria e Comércio H
distrito de Corupá. Idem se com Moinho Cereais, a Estr. Rio da Luz nesre .i.1 OFICINA Serviço "FORD" .i·.:1216- Alfredo Reese, bras. rransf. imp. ter. com munlclplo. Idem O ZAD
a área de 1.250m2., sito a estr. Izabel, no distrito de 1254 • Amo Guilherme Siewerdt-bras, licença .:1.:1 MECANICA AUT RI O :;.�.:ICorupá, vendido a Rodo.lfo Leber. Idem estabelecer-se com bebidas e 'fumo a estr, Rio Alto, '_ Rua Marechal Deudoro - J A R A G U A DO SUL _

1217- Alvino Reese, bras. rransf. lmp, ter. com neste municipio. Idem
a área de 3.750m2., sito a estr. Izabel, no distrito de 1255 _ Erich Herbs-bres. transf. imp. ter. com a Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes

Corupé, vendido ö Fidelis Schmauch. Idem área de 2.785 m2., sito a estr. Irepocü, neste ràunlci- - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

1218- João Kilian Goetz, bras. transf. imp. ter. pio, vendido a Ingo Klírzke. Idem ladores e Consêrto de Pneus.

com a área de 7.500m2., sito a estrada Rio Novo, no 1257 � Roberto Hess-bras. baixa imp. Ind. e Esta oficina está instalada em condições
distrito de Corupá, vendido a Herbert Larsen. Idem Rrofissão lançado na Independencia Distrital. Idem

pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou

1s19- Alvino Lerzke, bras. transf. imp. ter. com 1258 -s Ane Bertl-bras, transf, imp. ter. com a reforma em seu automóvel ou caminhão, bem
a área de 18.000m2:, sito a estr. Pedra D'amolar, no área de 7.35 m2., sito a estr. Bomplandt, no distrito

como retificação de motores etc...
distrito de Corupá, vendido a Roland Víebranrz, Idem de Oorupä, comprado de Gustavo Ruck. Idem Todos os serviços são executados com

1220- Willy Kunhe, bras. transf. imp. ter. com 1259 - Guilherme L. Barbosa-bras. traust, irnp, esmero, por competentes profissionais e a pre-
a área de 38.475m2., sito a estrada Izabel, no dlstri. ter. com a área de 955 mz., a rua Hercilio Luz, no ii , . Tb' di

-

de s 'Ida lé ll
k

..
:i

••
:! ços rezoaveis. am em ispoe o e -

..:i:!:·to de Corupá, vendido a Maria Duwe. Idem distrito de Corupá, comprado de Thdeu ôrazac . trica e oxigênio.
1221- Frederico Birr, bras. transr, imp. ter. com Idem \�"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

a área de 5.000m2., sito a estr. lzabel, no distrito de 1260' - Raul Maseaneiro-bras. transf. imp. ter.

Corupá, vendido a Emilio Boedel. Idem edificado sito a rua 15 de Novembro, no distrito de t;;::�:!EEI!=:::!!=:I=�I=:!=!l=!l ':=iíEE::llll!!!!!i
.

1222- Rodolfo Reich, bras. transf., imp. ter. com Corupil, comp. de Germano Langhmmer. Idem 'Iii
.

_, . I
a área de 70,300m2.,· sito a esir. Rio Correa, no dis- 1261 - ClaúdiQ Bartinik.owski.bras. transr. imp. .• t:=� r"r�5

. (Sezoes, M!'llarlas, ""

trito de Corupá, vendido a José M. V.:Gonçalves. Idem edifica�o, silo a rua 7 de Set�n:tbro. no distrito de Iii 1-.., IJ � �mpaludlsmo . I�
1224- Vva. Barbal'a T. Metz, bras. licença refor- Corupa, comp. de Carlös Tozml. Idem R' MaleItas, TremedeIra IIi

mar sua casa sita a Rua Presidente Epjtacio Pessoa, 1262 : S�fia Gunther-bras. baixa. imp..
sobre m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III

nesta cidade, Idem .
Ind. e Pl'oflssaü lançado. na Intendencla DIstrital. I ".C I A t·

. I1225- Germano Enke, bras. licença pintar sua Idem, UI apsu as n Isesonlcas
_

casa sita a rua Pre�idente Epitacio Pessoa, nesta 1263 - Sofia Gunther·bras. transf. imp. t�r. edi- 1"11' Iii
cidade. Idem ficado sito a rua 7 de Setembro, no distrito de Co· JI M inancora" .I!

1226- Arthur Krause, bras. transf. imp..er. com rupil. Idem I .
III

a área de 275m2.. sito a Rua Expedicionário Harry •
_.

Em Todas as Boas Farmaclas !!!
Hadlich, nesta cidade, adquirido de. Alfonso Siricerk. II ft um produto dos Laboratorios MINANCORA III

-

1d227- Edn:tiliO Zilzdor!f'dbrdas;d licAentça. cOGnsl�Uirr /�-: \,;S irI sc'
iii

casa e ma eIra na proprle a e e n omo esse, .. "\. II -Joinville - ta. atarma- III
.

t d It
'

H Id ...... :=--"_II�!!I!_U�f�_'_'_"__"_"_"---==

SIlO a, es ra a apocu- ansa. �m ...., ;_;:_ .;;;;;;;;;;;;oHi-=-r_fi_u_._;-;._;;_.._;�..:;;;;;a;;

1228- OUo Zeh, bras. transr. imp. ter. com a :o .... �

área de 5.451.50m2., sito a estr. Itapocú, nente muni- ; •

�
-

-�cipio, adquirido de José Vailati. Idem �. Escritório Jurídico Comercial
1239- Espresso Colonial de Hoffmann & Porath, ... >-

bras. requer certidão a conveniencia e utilidade de
A S PI L l U L A S DO � ....

' Advo�A�ia - Cobran(las • LoteameDtos - Representa(lões
uma linha de onibus entre Rio Cerro II; Rio da Luz ::r "lli1IIr. lIfIIIIIIl».

V d d F d p. h
.

S·
ABBADE MOSS � ,.,....-r

�
en as e: azen as - 10 aIS -

errarlas�e Jaraguá do 5ul. Certifique-se • = G' A P t'I M 54
1231- Hoffmann & Porath, firma bras. licença O C .....

raDJa _ gro- as orl - arca:

estabelecer-se com linha de onibus entre Rio Cerro II, $,Ã O I N F A L L I V E I S �o. IA �. Cine-Teatro Marajoara, 30. Andar, Ss. 23 á 25

N" Prisão de Ventre ., -
Rio da Luz e Jaraguá do Sul. Como requer S; m ft> Telegramas: ELIBRANCO

1233- Gustavo Selke, bras. transf. imp. terlleno e nas m6Jestias do o l!iIiIt. ca.. Telefone: _ 54 _ Caixa Postal, 54

edificado sito a Av. Getulio Vargas s/no no distrito F I G A O O o. tIW
�

�
L A GE S S t C t

.

B R A S I L

�de Corupá, vendido a Ind. e Com. "Frigú Ltd�." Idem E S TOM A G O �o •
......

- an a a arma -

.

1234. Hermann Guinther. alemão transf. Imp. ter. ., V1 Diretor: .-

I V I d· t 't !. I N T E S TIN O S C
-

17
edificado, sito a Av. Getu io argas sn., no IS rI o §l ...... 01"_ Elisiario oe amargo oranco
de Corupá, adquirido de aUo Aibi. Idem Fastios, Azid, Vomitos, � _,.

� �1235- Luiza Qual, bras. transf. imp. ter. idificado, Pesd<kf-os, Indi99e.stões; .? =' Advogado
sito a Av. Getulio Vargas s/n., no distrito de Corupá, Co t.kdS do F i 9 d'd O. CII...... Aceitamos representar nesta e nec�ss.Hamos de'
comprado de Alma Klintvort. Idem

. Gates, Dig�stões Penosas, � ,,�

1236- Frederico Lavim, bras. licença constrUIr �
. representantes em outras praças

h Dbres no Est'omago, Mão _ ...

mausoleo na sepultura de Emilia Kiefer, in umano ":\. L e e. Me ec::::lll.e===ei
no cemiterio municipal, no distrito de Corupá. Idem ""Halitol Re�o de BIlis. t!J.'. �

1237- Frederico Lavim, bras. licença mandar Vende-se em tode parte.
construir mausoleo na sepultura de Francisco Maes,
inhumado no cemiterio municipal, no distrito de Co�

rupá. 11:;; Frederico Lavim, 'I?ras. licença mandar II:�C:�BS!!5I!IlIß!il!i!!!l!!0f ·:I!!ii!!S0::60"'::'f'"f'iiiiiii!!!!M::!i!!Eßl:i-fR !iS!llinI OIEIIEBOHfEBJconstruir mausoIe<? n� sepuI!.u.ra de Oft? !iillbrecht, I U III
inhumado no cemlterlo mUnIcIpal, no dIstrIto de Co-. III

•

rupá. 11�;{; Frederico Lavim, bras. I,ic�nça mandar 11m" Dr.' PICCIONE i
construir mausoleo na sepultura de Mana Hoch, inhu- MÉDICO III

mado no cemiterio municipal no distrito de Corupá Idem

I'::
II

.

1240- Alfonso Larseh, br�s.. licença construir Formado pela Faculdade de Medicina da I
casa de madeira em sua proprIedade em a estrada· Universidade de São Paulo. __

Ano Bom, no distrito· de Corupá. Idem
. _ .

.

. . I
·1241 C I

sKIei.
n bras licença estabelecer-se

I
Ex-seml-IDterno do. �ospl�al das_Clinicas e Santa Casa de

.-

- ar o .'
..

... Mlsencordla de Sao Paulo Icom padaria a rua RIO Branco, nesta Cidade. Idem _

1115 - Maria Longo-bras. reC!uer reconsi�eração . C L I N I C A G E R A L - C I R UR G I A -_sobre o lançamento do Imp. Predla.l, ref, suas. casas

'1- Partos _ Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas
sitas a Rua Mal. Deodoro, nesta CIdade. A, vIsta da e externas: Pulmões - Ceração - Estômago • figado _ Rins iii

informação da Contadoria, Indeferido. Doellças nervosas - �ífilis - Doenças venereas - Doenças da �
1231 - Herbert Herdma�n-bras. transf. imp..

ler. m péle em gen). Alergia (asma, etc.). Tratament�s modernos. II
·

com a área de 16.485 m2.,�slto � estrada Cammho

ii-I" ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS
:II

do Morro, no distrito de ,-:-orüpa, adquirido de Car- II
• m

los Erdmann. Como requer. iii GUARAMIRIM :-: SANTA CATA RINA :1':1242 - José NarJoch-bras. licença construir uma III
casa de digo galpão em a propriedade do Sr. João Iii ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -1-R. F. Loss, a rua Domingos R. da Nova, nesta ci- .gIEElIEE:!_.I!!!!!!!!!lli_Hii!!!IlI!IiE!ll_I!E!II!!ll • 1_IIE!l!lI_

Sábado
••
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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: Irnprésso na Sociedade Graflee

CAIXA POSTAL, 19 Admtntsrreçäo: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

_:_f>ía si' 'eöm lêta mats
um aniversario nataflclo o

sr. Ricardo ßuerger, in

dusrriel á Estrada Itapocú.
A todos os aníversã

riantes esta folha deseja
as mals sincera-s felicida
des e longos aDOS de feliz

extsrencte.
"

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

Sft.6Á� ,!IRCt�
•••

ESPECIALIDADE

ANO XXX JARAGUÁ DO SUL, - 6a. Feira, 23 de Dezembro de 1949 - SANTA CATARINA N°. 1.572
Viajlnte. A passeio, e em

visita a seu progenitor sr.

Abigail tAaria Leno Nlcoluzzl, esteve em

• • .. ,J. '

'

Jaraguá o sr. João Nico-
Abígaíl 4VJ'Bfla é .' o luzzl, residente em [ague-

nome d� galante memna pitá, Paraná. .'

Encerroà suas atividades no corrente ano li CCl- que veio ao mundo Gratos pela visita. de-
mera Municipal de Iareguà, tendo antes aprovado o A UNIA"'O DEMOeR'Alle" NAelONA'L dia 9 do corrente para sejamos-lhe boa viagem.
orçamento pera 1960 e o abono de natal para os alegria de seus .paes sr.

funcionários e operários, ambos os prolétos de ori- Alvino Neizki . ex-praeí-
gern dos proprios vereadores.

'

nha da força expedícío- I O I V • O O
Embora o sr, Prefeito Municipal não tivesse Saúda a todos os seus amigos e cor- naria brasílelra, e de sua Com a gentil e gra-mandado a Camera o proiéto orcernentérío, o que. 1·'" d

.

d Ih I F lí N tal digna consorte Da. Maria cíosa senhoríta Estería
de oouco ceso uere com os lect I re igionanos, esejan 0- es um e 1Z a "'\atesta um gesto e pouco caso pera com os egrs a- Silva. Neitzki, residentes

Lenzi, professora no Gru-
dores municipais e taUt! de cumprimento da lei,

e que Deus faça decer sobre eles e suas nesta cidade.
po Escolar "Divina Pro-

estes, com base na Lei Organtee dos Municípios, Abigail sefà levada
vídencía", e dileta filha

organleerem a Receita e Despeza pare 1950 tomando
exmas. familias, suas bençãos no decorrer tambem domingo, dia 26, do snr. Verdi F. Lenzi,

por ante-proléto o que vigora no corrente anq. a pia batismal; sendo
e de Da. Guilhermina

Assim, mesmo que o municipio arrecade, como do ano de 1950. padrinho do ato, o jovem P. Lima Lenzi contratou
é previsto, cerca de um milhão e setseentos mil cru- José Lui, habil pagi- nupcias día 108 do cor-
zeiros, o orçamento é feito ná base de Cr.$. . . nador deste jornal e a

rente, nesta cidade, o
900.000,00. senhoríta Paulina do

jovem Oswaldo Fríe-
Pelas bancadas da UDN e PRP foram requeri- Nascimento, . professora drich alto e esforçadodos os seguintes destaques nas diferentes verbas em Nereu Ra�os. servidor, como grafico,orçamentárias: L

· Fidelis Tomelin
.

a Missa A seu� quertdes paes na Sociedade Grafíce
Cr.$ 20.000,00 - Auxilio a construção do pre- oeals em a�ão de. graças'A tendo e especialmente a ínte-, Avenida Ltda e filho do

dio escolar de Santa Luzia, em Itapocuzinho. se feíro ouvir o coro da ressante Abigail roga- E t F' .

d loh eo. - d G· I
.

Mt·
, snr. rnes o rie rI .

Cr.,", 10.000,00 - Auxilio a construçao o 1- Noti.,las Es.,olares. Con- grNeJa di
a rJtz4·. I

mos a Nossa Senhora Da Lina Neubauer Frie-
nésío São Luiz. forme jiI haviamos anun- o ia ,tiveram u- 'que os proteja. :

h íd t
• Cr.$ 10.000,00 - Auxilio, a Construção de maís clado, teve lugar no dia gar as festividades do en- drích, resi en es em

Uma ala da Escola Normal Regional "Divina Provi- 13 do correnre; a solení- cerramento das �u.las e A n i V er s á r i o s C?oP?ov��gr:;, "Correio
dencía", dade da formatura das entrega dos cerríflcedos

d pJ" Pl' '1'

Cr.$ 10.000,00 - Auxilio a construção do hos- normalistas de . 1949 da 'des complementerlstas, Dia 14 o snr AI- fOI' 'dovdo ...
9- meja mi

pital da Comunidade Evangelica de Corupá. Escola Normal' Regional tendo sid� feitas diversas vino Neitzki, ex-e�pedi- e ICI a es. .'.

. Cr.$ 2.000,00 - Auxilio a aquisição aos moveis "Divina Providencia". declamaç�es, das alun.as clonarío, residente nesta C A SIM E I , O S
para a escola estadual de Braço do Ribeirão Cavalo. Da Mesa que presidia o Leony Kluppel, Veda FIS: cidade. \

Cr.S 16.000,00 - Auxílio a continuação doe ser- áto faziam parte o exmo. eher, Dirce Tomaseh, -Dia 19 do corrente
. Dia. 17 da .sala das au-

viços de construção da Estrada Ribeirão Cavalo, sr, dr. João Marcondes de EIern Tallmann, I1za Hens- festejou seu aniversário, o dlencías realísararn-se os

Garibaldi. , , Mattos, Juiz de Direito da chel, (von� Gereut, Lour- menino Lélio Reiner, filho. segui�tes casa.mentos:
Cr.$ 20.000,00 - Auxilio para a construção da Comarca, Waldemar Grub- de� Lenzí e Ingeborg do sr. Leopoldo Reiner. Matl�s Pereira .com a

ponte sobre o Rio Jaraguá, na Estrada Cacilda. ba, Prefeito, Munlcípal, Dr. VOIgt.
. .

Na mesma data a srta, se�horlta Ana .MlsceJane
Cr.$ 2.000,00 - Auxilio a reconstrução da Es- Luiz de Souza, Presidente Receb�ram cerrlflcados Nair Martins, funclonérla WISt. W�lter Neltzel c0!D

rada Boa Vista, em Ribeirão Grande. da Camara Municipal· e as segum!es �Iun.as c�!D- da Sociedade Grafica A- a senhortta Herta Adeh�t. Cr.S 6.000,00· AuxiJio a reconstrução da Es- homenageado, Dr. Arqul- p)ementar�sta�. �hce Klup- venida Ltda. En�eID;lann. Alfre�o MI
rrada Tres Rios do Norte, Itapocuzlnho. medes Dantas, Vereador e pel, GI�cl 'RIbeiro, Inge- _ Dia 20 Iez anos o sr. nellí com a senhorita Ida
-'

Cr.$ 20.000,00 - Para estudose inicio da Cons- homenageado, Dr. Priamo burg yOlgt, Lourdes L�nzl, Vergilio Rubini, industrial Wanderswegen..:
trução da Estrada Itapocuzinho, Rib. Grande do Norte. Ferreira do Amaral; Pro- Marglt Mey,

.

Rosahnda na localidade de Barra do
.

..,... .Em V�lIo�s, cons?r
Cr.$ 1.600,00 - Auxilio· na conservação da motor Público, Irmã Ague- Henschel, Sylvla Yolanda Rio Cerro. 'Tambem o claram-�e dia 17" os J<?-

Estrada do Boi, em Corupá. da, diritora da escola e o Horst. jovem Afonso Sthal, atual- vem Joao Negrel�,. resl-

Cr.$ 2.400,00 - Aumento da subvenção do Jar- paraninfo deputado Artur -x -

mente servindo o Exército dente naquela l?cahdade,
dirn da Infancia, que funciona anexo a& G. E. Divina MUller. Na. séde do Clube .Bae- no Rio de ,Janeiro. Ainda c<?m a. sen�orJta Aracy
Providen<;ia. O salão "Cristo Rei", pendi teve lugar no dia 1.4 o jovem Alvino Torinelli, NI�oluzZI, fllh�. do �nr.

Cr.S 10.000,00 - Auxilio a construção do Pré- estava repleto de alunos e deste a estrega dos cerh- que serve na Base Aérea Joao to Antometa Nlco-
dio da escola Rio da Luz I I. familias tendo sido aber- _ticados das complementa- do Rio. luzzi, residente em Jagua-

Cr.S 5.000,00 - Auxilio a construção de uma tas as �olenidades com o ristas Que terminaram o -Dia 21 fizeram anos bitã, norte do Paraná.
ponte sobre o Rio Macuco. •

Hino Escolar cantado pe- ,cur�o no G. E. Abdon Cl s�nhorita Nilsa Borba e -Foi realisildo di� 19 o

Cr.$ 5.000,000 - Auxilio a construção de uma lo côro do estabelecimen- Batista. o menino' Nelson Vase!. casamento dos Jovens

ponte sobre o Rio da Luz Alto. 10 escolar. Depois dos Co!" a presen�a das· -Dia 22 o sr. João Alberto �os Santos c0f!1
Suprimiram ainda os legisladores jaraguaenses discursos das alu..nas Ar- autor!d��es e convld�dos, Schreiner, um dos socios a

_ senh�>rJ�a Irma Concel
diversas verbas consideradas desnecessarias e man- lete Mira e Olga Piazera, teve Imc�o a s.olemdade da Imex Internacional Ltda. çao _OhveIra.
daram adicionar as importancias a outras, como as normalistas pronuncia- com o Hmo NaCIOnal can- O sr. João Bailoni, a{lri- . DI� 31 na sala das au

conservação de rodovias, assistencia hospitalar a ram cada uma o seguinle tado pelos a.lun.os e p�e- mensor téc'nico residente dl�nclas teremos .os se

indigenles, etc. '

compromisso perante a sentes, segumdo-se o dls- em Joinvile. Onilda de gumtes �asame�tos.
.

Desse conjuto de destaques, vê-se como os Bandeira Nacional: "Pro curso da oradora da turma, Oliveira e .0 menino Gus- ClaudiO Abelmo com li

representantes locais procuram aplicar o dinheiro meto cumprir fielmente as diplomanda Hildet� M. tavo, filho do sr. Carlos s�nhorita Maria Martim.
arrecadado em óbras de produtividade e utilidade, leis de Deus, da Republi- Mira

..Logo em �egulda o Heinzle. Lmd?lfo Maba com a. se

como já o fizeram no orçamento deste ano, dando ca e do Estado, bem como, p�ranmfo, �r. PrJamo Fer- ,-Ontem fez anos o sr� nhorJta A.gnez �rUhmüller.
auxilio as construções dos predios escolares de consagrar-me a formação r�lra do A"?aral, pronl!.n- Alfredo Vasel, marcineiro Lauro .Lulz Bat.llSta com a

Barra do Ribeirão Grande, Itapocuzinho e -Estradas de cidádãos uteis a Patria ClOU sua brIlhante oraçao, em Rio Cerro senhorita MarIa Lemos.
do Braço do Ribeirão Cavalo ,e Rio da Luz. e a humanidade." faze.n�o-se a entrega dos _;Hoje tran�corre a data I�aias i?ellis �om a se�ho-

Feita a entrega dos cer- ce�tlflcados.. Falou por. natalicia do sr. Jolio José rIfa Gullhermma Pereira.

tificados ris diplomandas, ultll�O a dlreto.ra, dona Bertoli, professor em Rio
seguiu-se com a palavra I Zulelka Mansam. Foram Cerro e o menino Fidelis
a professora Estéria Len- homenageadus os sn�s. Carlos Hruscka. Tambem DlRETORIO MUIICIPAL OA UOI

- Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de Jaraguá zi que produziu magnifi- Waldemar Grubba, Joao em' data de hoje a ,senho- Ãdo Sul, no uso de suas atribuições e néYconformida- c� oração que publicaré- Romario Morei!a, profes- rita Adelina Klein. Ainda co N VO C A ç o

de. da aUlorização que lhe confere a Lei n°. 56 de 21 mos em um dos proximos sor Pedro Jose .Bosco e a jovém A.lice Aloar KIÜP-I SãO, convidados os srs.

de. dezembro de 1949, .. numeroso professoras Zulelka Man- pel, filha do sr. João B. membros do Diretorio
D E C R E TA: Logo em seguida a alu- sani, Helena M. Prada e KIUppel. • .

Municipal da União De-
Art. 1('. - Ficam anuladas, nas dotações abaixo na Ingeborg Voigt tez o Hilda Prada. _ Dia 25, o menino mocratica Nacional e

rdjlcionadas, as seguintes importancias: discurso de despedida em Terminaram o curso os Orlando, filho do snr. bem assim a os srs. Ve-
'0:-.D1. 1 . . . . ..Cr$ 10.000,00 nome das demais colegas, s'eguintes alunos. Arno Tarcicio Motta, readores do mesmo par-
�Bspecial: Lei nO. 35 . . . Cr$ 25.000,00 seguindo-se a oração do Stricker, Ináci<;> Pangrat�, -Dia 28 do corrente tido, para uma reunião,

Art. 2°.• Por conta do recurso da anúlação a paraninfo, terminado o O.swaldo Perel.ra, Adeh.a assinalará a passagem ,d.a a realisar-se as 20 horas,
que se r�fere o artigo anterior fica aberto o crédito qual foi cantado o Hino EI�ner,. Braumlde M

..
PI- data natalicia do sr. Ma- do dia 28 do corrente:-

Especial de Cr$ 35.000,00.para atender as.despesas Nacional.
.

coh, Hlldete M. MI�a, noel. J<?ã� dos Sa�to.s, Jara uá do Sul, 22/12!4Qautorl,2;adas pela Lei no. 66 de 21 de dezembro de 1949.
Depois da solemdäde Laura. Soares de AVIZ, funcJOn�rlo ferrovlarJo g

Art. 30.: E�te decréto entrará. el11 yigor na data
�i oferecido ás autorida- Leontma Anacleto e Ma- nesta Cidade. ----------

da �l1a _pubh�açao, revogadas as dispOSições em coo-
des e professoras uma ria Fernandes f)<>rges. -Dia 29 faz ano.s o

.'

tl'arJOp'refel'tura Munl·cl·pal, 22 de dazembro de 1 n49· lauta \
mesa de doces e sr. Osmar Bor2'es, fIlho tFoodrOmsinOhSati�POpsa.eratamDaÚnéhe�� • .

vinho. fiarrafas termicas de diver- do sr. H�leodOJ:O Borges ..

(ass.) Waldemar Grubba Na manhã seguinte, foi sos tamanhos V. S. en- e o sr. Emericb Ruysam. V. S. encontrará na

Prefeito Municipal rezada pelo rev. Padre onttará na CASA REAL Mariana MartiQ$". esposa Sociedade Grafici .veaida Ud•.

Orçamento Municipal

lID IE C]R IE][ QD

()) §a1hlälo (Marca Registrada)
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