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Politica o . povo RECLAMA Guaramirim
-x-

Por determínação do

governo, acaba de ser

fechada a agencia do
correio dá Rio Branco,
que já funcionava a 21
anos.

-x-

Causou estranhesa o

äto da Camara Munici

pal, não reconduzíndo

ao lugar de 2(). Secre�á:
rio da Camara Munící

pal, o dr. Palma Moreira,
que foi um dos vereado

res mais votados.

Tem-se esse fato como

o inicio das hostilidades'

do PSD local centra, o

sr. João Romario Morei

ra.
I

ANO XXX JARAGUÁ DO SUL Domingo, 12 de Março de 1950 Sta. Catarina

Temos recebido diver

Is bicicletas. Recebemos diz o seu jornal, que o
sas reclamações contra

Depois do CeI. Macedo acorrem a Itú para fazer de Joinville, a carta se- preço do arroz em casca
o mau estado da estrada

Soares Governador do cambalachos politicos. guinte: Sr. Redator, ainda baixou de 90 para me-
que vai a Campinho, uma

Estado' do Rio, tambem Assim é que todos os bem que existem jornais nos de 50 cruzeiros. das zonas de grande

o sr. José Varela, Go- que o tem procurado, que tem a coragem de Si tal se deu, eu per- produção de arroz do

vernador do Rio Grande sahem de lá sem saber defender o povo centra gunto por que é que o
Municipio.

do Norte acaba de deí- a verdadeira opinião do os abusos dos potenta- arroz pilado"'ficou ainda A construção da refe ...

xar o -PSD passando a velhoditador. Os do PSD, dos. custando Cr$ 4?50 e até rida rodovia está em tão

unir-se a UDN. do PSP e até proceres A cobrança de maís 5,00? no varejo. más condições. que o

Dando conta dessa de- do PTB tem saído iludi- de sessenta cruzeiros Eu perguntaria ao sr.
proprio sr. Prefeito mu-

cisão o sr, Varela pas- dos. Ainda agora, o sr. pelo registro e emplacá- diretor, si não ha um
nicipal, quando por ali

sou o' telegrama seguin- Batista Luzardo, que se mento das bicicletas, meio de, uma vês que o
passou, teve que rumar

te ao sr, Nereu Ramos: alardeava intimo' do sr.
passa das raias do tole- produto baixo. na font.e atravêz a roça de um

"Oumpre .dae conheci- Vargas,. acaba de dar ravel para tornar-se um produtora, obrigar a baí- colono, para não atolar

mentootíoíal a v. exa. com a Iíngua nos dentes, verdadeiro avança na xar tambem. na de con-
na buraqueira.

da cisão aqui verificada afirmando que aquele economia da bolsa dós, sumo. De vês em quando Época de safra, deviam

no seio do Partido Social haviamandado fazer u�a que não podem comprar aparem em. seu )ornal os administradores zela

Democrático. É de fato proposta ao sr. JobIm, automoveis. Como apa- umas portarIa� Iíxando

um estado Impossível de pedindo apoio para sua rece mais de 60 cruzei- preços de leite.. etc.
_

remover provocado pela candidatura. Prontamen- ros para uma bicicleta Será que esse presidente Frederíco Curt Alberto Vasel
não correspondencia do te o sr. Getu!io desm�s:- e pouco mais de 100 pelo da eomíssão

.

de preços

senador Georgino Aveli- tiu o seu amigo do peito emplacamento _
de um tambem não tem o de-

DO á palavrasolenemente e este ficou .com cara automóvel. Não ha ter- ver de olhar para o lado
No dia 18 aníver-

empenhada. Estou certo de poucos amigos. mos comparativos entre do consumidor? Ou se.rá
de que contarei com o Os snrs. Neves da Fon- os preços dos veículos e que éla só tem. por tím

maior contingente de toura, Nereu Ramos, Ba- os danos qu-e os mesmos olhar,,_' para o ,!nteresse
nossos diretorios muni- tista Luzardo, Salgado possam causar as estra- de ut'.a classe!

eípaís, indo as urnas em Filho, Ademar de Bar- das. Vasel, destacado

aliança já firmada com ros e tantos outros tem Mas tudo
. isso não Impo�lIlS em Guarámirim.. A

a União Democratica batido as portas do �a- passa de uma represália população de Guarämí- elemento da banca.

Nacional. Minha politica zendeiro de São Borja, contra os operarios de rim e Messarandul a tem
da udenista na Ca

permanece de plena so- pedindo esmola de apoio Joinvile, Blumenau, Ja- protestado perante a

'lidariedad� ao ,presidente politico, mas nada tem raguä e outros munici- Prefeitura Municipal con- ·mara Municipal, da

Dutra. conseguido. de. efetivo. pios de colonísação, tra o exorbitante aumen-

F ti UUN
Y. .

t d r qual é vice Presí.

� .
aça=se JUs ç� a' contra os quais a situa-, tOTdO impos o et IC�dnçda.

,O senador Francisco que ate agora nao men- ção estadual quer assim ivemos opor um a e dente.

Gallottí deu uma entre, digou cambalachos aosr.
1

desforrar-se, Ainda estes de ver casos onde o

vísta aos jornais, onde Getulio Vargas. dias, quando sobre tal imposto foi alterado para Ao aniversariante

confirma que existe uma �
-x- absurdo falei com deter, mais de 500%. A lei não

o "Correío do Povo"

desavença entre o sr.
.

A suce;ssão pr-esiden minada pessoa do situa- permite tais majorações
.

��'Cfa'-.ße�Hea, l-�--no �4'smo. 'C'funis�l éIa-"L'fD8' --de- 2&1'0,"'0 cq:ue' aiH- deseja ••tod1ts

General Eurico Gaspar pé, isto é, a aguardar, a respondeu: A "�lemoada" da em recente decisão

Outra e o sr. Nereu Ra- reunião dos mineiros, que pague! foi confirmado num Man- felicidades.

mos, mas que estão pro- que segundo se
.

espera Ela paga porque tra- dad? de Seg�rança co�
curando fazer a recon- ter lugar ,a proxuna se- balha. Mas as eleições cedido pelo Ilustre JUIZ

cílíação mana. Enquanto isso, os vem a1 e então virá de Direito da Ia, Vara,
,

-x - adeptos da candidatura tambem a' resposta.. ." em Florianopolis, decla-

O sr. Getulio Vargas do General Canrobert rando ilegal qualquer

parece que tem prazer continua!D 'a manobrar O arro�. Escreve-n?s um aumento alem daquela Subvençõs para Corupá e outros projetos
e fazer passar por bo- no sentido de torna-Ia operário desta cidade: porcentagem.

I 'aprovados
.

bos os politicos que �m f�to.
Segunda - feira ultima cio da Costa, Willy G.

esteve reunida mais uma Gessner e Max Thieme

vêz a Camara Municipal, Junior e contra os snrs.

que deliberou sobre as Luiz Maes e Augusto
seguintes proposições; Sartí.
Considerando o b jet o Foram aprovados os

de deliberação o projéto pareceres da Comissão

de lei do vereadorWilly Finanças sobre os ba

Germano Gessner, que lancetes de Outubro, No
subvencionado o G. E. vembro e Dezembro,

SESINHO São José e o Jardim de bém como os projétos
Infaucia de Corupá. de origem do executivo

Recebemos o "S ES 1- Aprovando em ultima abrindo os creditos _de

NHO ", revista infantil discussão o projéto de CrS 189.590,30 e 50.000,00.

editada pelo Serviço So· lei de autoria do verea·

cial da Indústria, no Rio dor Curt Vasel, que coo

de Janeiro.
' cede um auxilio de vinte Notas -& Notícias

A públicação em refe· mil cruzeiros para cons-

rencia tem uma farta trução do novo ,prédio
matéria educativa e de escolar de Rio Molha.

recreação da petisada, Entr6u em seguida em

recomen1avel em tódos ultima discussão o pro

os lares, visto que dife- jéto de lei do sr. Ota

re' das edições congene� viano Tissi, que amplia
res geralmente instruin- até a Igreja de Santo

do 'para o mal.
' 'Ant�nio � r�de de ilumi-

A assinatura an u aI 'naçao PublIca em Re

custa Or$ 24,00 e o nu- torcida: Sendo o proj�to
mero mensal dois cru- aprovado por, maiorIa,
zeiros podendo ser pe- foi pedida verificação da

dida � Caixa Postal, 582, votação, constatando-se

Rio de Janeiro. que votaram a favor os

Grat08 pela oferta que vere�dores.'C.urt yas�l,
nos foi enviada. OtavIano TISSI, Joao Lu-

saría-se o sr. Fre

derico Curt Alberto

Carama Municipal

Slgundo os decretos lei
4.081 . � 4.736 de 1942, faço
público que' os Interessa
dos devem'.com urgência
procurar esta Agência de
Estatfsth=a, sediada na

Prefeitura'Municipal, afim

de, como nos demais anös,
fazerem o registro de suas

industrias, ,apresentando o

movimento correspondente
ao ano de 1949.

. Da mesma forma, levo
ao conhecimento dos re

feridos acima que, em face
Ida realização do Recen·

seamento Geral do Brasil

em Julho próximo, a Se
crelaria Geral do IBGE
resolveu canceldr os ques
tionários industriais, sendo
éontudo exigido unicamen

te o Valor Total da Pro

dução ein 1949 e o Ca

pital Nominal Realizado.

Jaraguá do Sul,' 8 de

Março de 1950.

. ôe nas cidades e nas

vilas é cansativa a tarefa

do Recenseador, nas zonas
rurais ela exige acentuado

espirlto de sacrificio. Nus

áreas urbanas e suburba

nas, são os Boletins dis

tribuidos com antecedên

cia, ficando ao Recensea

dor o trabalho de, ao re

colhê - los, -examiná -los
atentamente para 'orientar

a correção de respostas
pQssivelmente mal dadas.

Nas zonas rurais, porem,
, é diferente. É a partir do

dia r. de Julho- que o Re
censeador inicia suas vi

sitas, acompanhando, pon
to por ponto, o preenchi
meDIo dos Boletins. Além

das canseira das longas
caminhas, viajando, às

vêzes, léguas e léguas,
para rece;Jsear uma ,famí·

lia, tem ainda êle de ser

o orientador paciente dos
iletrados no cumprimento
de um dever cívico. É de

esperar, portanto, que to

des os brasileiros cultos

e compreensivos colabo

rem 'no tt:abalho de tornar
---------------_---_

menos árdua 'e tarefa do

Recenseador, sobretudo a

daquele que vai desem-
�

'�.
.

penhar sua missão nos POl .... ,JtermedlO dos

sertões longínquos," Ao s�us a ��;-otes, snr.s. Fiuza
espirito de stlcrificio do LIma Iiqj,Jlos & Cla, Ltda.

Recenseador deverá cor- de FIo ..anopolis, rece

Assin.Jo: Armam/o T.r.nto responder o espirito de bemos diver�os folh�tos
solidariedade de cada um contendo mformaçoes,

Agente Municipal de de nós. SÓ assim será horarios e tarifas da co-

Estatfsti,ca possivel levar a r:: leno nhecida companhia de

A Taréfa do R�censeador

ê�Jb uma operação que
diz tão de perto com os

mais altos interesses do

país.

DR. LUI,Z DE SOUZA

No dia 16 vê passar

mais um aniversario na-:

talicio o sr. Dr. Luiz

de Souza ilustre Presi·

dente da Camara Mu

nicipal e advogado nes·

ta comarca;

Ao aniversariante,

destacado politico e ele·

mento de grande pro·

jeção na vida social

jaragua�nse, os nossos

sinceros parabens.

navegação aerea "AIR
ll'RANCE".
Entre 08 folheto,s re

cebidos 'destacamos um

calendário completo das
festividades do Ano

-

San

to, em Roma.
Gratos pela Qferta.

Afinal terminou a greve
em· Blumenau Os operá
rios vollaram ao serviço
premiados pela necessi

dade.
A Empreza Industrial

Garcia, segundo informam

os jornais, teve um pre
juizo superio.' a um milhão
de cruzeiros.

'

-x-

Em Blumenau, no Ri
beirão Velha, Moacir Sada
de 18 anos e seu irmão

Oarlos de 8 anos, foram

dar um passeio num barco

de esportes.
Por uma manobra mal

feita, o barco virou e

Moacir procurou salvar

seu irmão, s'egurando-o
fora da agua até que vies-.

se socorro. Um cidadão

que estava a margem so·

correu retirando da agua

o pequeno Mario, enquan-

REGISTRO INDUSTRIAL

FRANCE

Co�tinua na ultima Pago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- Domingo DIA 12-3-1950

Ca�a ra Muni·c I·pa I vereador Frederico Curt Alberto Vasel. Em seguida,
I II' foi pelo sr. Presidente, cedida a palavre a quem

dela quizesse fazer uso, como nlnguern a solicítou

passou-ee a Ordem do Dia, Que constou .de: dis
cussão do requerimento do vereador Albrecht Gumz,
requerendo licença, juntamente com o parecer da

Aos treze dias do mes de Fevereiro do ano de Mesa, em discussão foi o mesmo aprovado por

mil novecentos e cíncoenre, pelas sete horas, na sala unanimidade. Lógo após, o sr. Presidente, convocou

do 'Forum, no edificio da Prefeitura Municipal de o Suplente sr. Victor Raduenz, que, por se achar

Ieraguä do Sul, reunidos os vereadores: Luiz Maes, presente, foi pelos vereadores: Max Thieme junior,

Max Thieme Iuníor, Frederico Ourt Alberto Vasel, Willy Germano Gessner e' Frederico Curt Alberto

Otaviano Tlsst, João Lúcio da Costa, e Luiz de Vasel, acompanhado até á Mêsa. Depois de exibir o

Souza. Depois de constatada a presença do número seu diploma e prestar o devido compromisso foi

legal, foi pelo sr. Presidente, aberra a sessão, orde- empossado, na vaga de Albrecht Gumz. Lógo após,

nando ao sr. 20. Secretário, que procedesse a leitura ainda na vaga de Albrecht Oumz, foi o vereador

da ata da reunião de 7 de fevereiro último, a qual Victor Raduenz, empossado no cargo de Presidente

foi por todos aprovada, passando' a ser assinada da Comissão de Educação, ôaude e Assistencia So

pela Mesa; lógo após passou se a leitura da ata da cial. Em seguida, foi pelo sr. Presidente empossado

última sessão, a qual depoís de submetida a dls- o vereador Willy Germano Gessner, nos cargos de:

cussão, foi por todos aprovada, passando a ser membro da Comissão de Legislação e justiça; mem Despachante, das principais firmas do. Estado

e�assinada pela Mêsa, Em seguida, paseou-se a leitura bro da Comissão de Viação e Obras Públicas, dos Estados Vizinhos.

do expediente, que constou de: um requerimento do Agricultura, Indústria e Comércio e bem como no

vereador Albrecht Gumz, requerido á Câmara, licença de Presidente da Comissão de Finanças, Economia, \. ""l"J__������

eflm de tratar de ínreresses particulares: Oficios nrs, Orçamento e Contas do Municipio. Em seguida, foi

107/49, 108/49 e 111/49 expedidos ao sr. Prefeito; reeleito tambem pare Presidente da Comissão de

Oficio 1/50 recebido do sr. Prefeito; telegrama rece
. Viação e Obras Públicas, Agricultura, Indústria' e

bido da Assembléia Leglsletíve; Oficio 29/50 ané- Comércio o vereador Otavlano Tissi. Lógo após,

xando o balancete do. mês de Dezembro pp recebido foi pelo sr, Presidente, consultado o plenário, quanto

do sr, Prefeito; Oficio 37/50 anéxando, circular, ml- aos prolétos-lel hoje apresentados, sendo estes, por

nuta de uma lei e quadro de convenções, tambem unanimidade considerados obléto de deliberação.

recebido do sr. Prefeito; Of. 35/50 enéxando cópia Em seguida, pediu e obteve a palavra o vereador

de decretos, bem como três prolétos-Iet, recebido do Victor. Raduenz, o qual apresentou a Oeaa, um

á do S". Prefeito; -Oí, 41/50 anéxando o balancete do requerimento, no qual requerla que depois de .con

mes de janeiro p. findo, recebido do sr. Prefeito. sultado o plenärlo, fosse consignado em ata um voto

Passou-se, em seguida, a Ordem do Dia, que constou de pezar pelo falecimento de Wilhe!m Weege, ocor

da Eleição das Comissões, depois de terem os ve- rido 'dia 5 de janeiro p. p. bem como que fosse te

reedores presentes votados, foram pelo sr. Presidente, legrefado á farnilia do extinto; tendo o vereador Max

convidados pare escrutlnadores os vereadores: Max Thieme Inr., se solldatlsadc com o requerido acima,

Thieme Jm:., e Albrecht Gumz, afim destes procede' em nome do P.S.D. e o vereador Willy Germano

rem a apuração, feito isso constatou-se o seguinte: Gessner em nome do P.R.P., sendo lógo após,

Para membros da Comissão de Finanças, Economia, aprovado por unanimidade. Nada meís havendo a

Orçamento e Contas du Municipio; Willy Germano tratar, o sr. Presídente, designou o dla 23 do cor

Gessner, Augusto Sart( Luiz Maes, Ioão Lucio ue reute, pera a proxlrna sessão e a Ordem do Dia

Costa e Oravíeno Tissi, por unanimidade: pera Co consieré da discussão dos pareceres das comissõe�
missão de Legislação e justiça: Max Thieme jnnior, competentes, dos seguintes proléros-rel; ampla a rede

Willy Germano Gessner e joão Lúcio da Costa; por de iluminação pública em Nereu Ramos; abre crédi

unanimidade; pera Comissão de Educação, Saúde e to especial pare auxilio a construção de um prédío

Assistencia Social, Arquimedes Dantas, Frederico escolar: abre credito especial de Cr$ 15.000,00; abre

Curt Alberto, Vasel e Albrecht Gumz, por unanimi-I crédito de Cr$ 50.000,00; e que solicita abertura de

dade; para Comissão de Viação e Obras Publicas, crédito de Cr$ 189.590.40; abre crédito de Cr$.•..

Agricultura, Indústria e Comércio: Otevlano Tissi, 20.000,00, afim de atender as despesas com o ser

Carlos Rutzen e Willy Germano Gessner, tambem viço de dedetisação do Municipío; e crédito de

por unanimidade e finalmente pera Comissão de Cr$ 30.000,00, pare o serviço de vacinação do

Redação, Max Thieme junior, João Lucio da Costa gado suíno e bovino do Municlplo e finalmente

_e Otaviano Tissi, por unanimidade de votos. Lógo do parecer, relativo- ao .proléro-lel que isenta <'e

após, o sr. Presidente empossou os vereadores pre- qualquer imposto Munlclpel, pelo período de !) anos,
i:--!!!iM!!lli!i!!!!li=lIimEE!i=!E!!i!!!!!!!i!i!Ei!U-;I!IE!IiI!Ia'lEi!,

sentes, nêo tomaram posse do seu cargo, por esta- fabrica ou Industrie, que se esrebeleçe no Municipio ._�.Febres (Sezões, Malárias,

rem ausentes, os vereadores: -Arquimedes [Jantas e que não exista similar. Findo o que, foi encerrada Impaludismo

Àugusto Rarfi, Carlos Rutzen I:: Willy Germano a sessão, na qual faltaram os vereadores: Augusto Maleitas, Tremedeira li

Gessner. Lógo após, foi pelo sr. Presidente, suspensa Sarti, Arquimedes Dantas e Carlos RutzE;n. DI

.

a sessão ,?or_ cinco minutos,. afim de memb�os de (ass) Frederico ClÚ.t Alberto Vasel
!II .

- CU,RAM-SE RAPIDAMENTE COM �.

cada Comlssao, escolherem entre sf um preSidente. _ ,.

.

1-' "Capsu las Antl'seso I'cas
Reaberta a sessão, foi constatado o seguinte: para

joao
.

LUCIO
. .ia. Costa

n

Presidente da Comissão de Finanças, Economia, _,
Otav:ano Tissl

:I-:�' Ein T�a,:'nancora" I..Orçamento e Contas do Municipio:. Willy. Germano
Gessner; para Presidente da Comissão de Legislação

1·:.·.·.:=:::-;G;
..
·
..··:·..

··e·······-::I:-:-...·o
....

-:x:.,··.�:::::·.:::.=�}
as Boas Farmacias

e justiça: João Lúcio da Costa; para Presidente da ,) .. TOSSESt IRONQUITtIf UI I
Comissão de Educação. Saúde e Assistencia Social: !l É um produto dos Laboratorios MINÄNCORA

Albr�cht Gumz, e para Presidente da Comissão de flnHO [HEDSOTIDO. I'"
'. I":

Redação; Max Thieme junior. Quanto á Comissão (SiLVEIU) ...

-.Join�ilIe -- Sta. Catarina- ..

d V I:'�'
!!Eil i'iii!!l!!!!lE!!=-Il�I'5!!jiiEii!!!lillllI!!!!!!!l!!!Eiil!!!!!iEli!iEiI!!!Ei!!ii!i!il1

e iação e Obras Públicas, Agricultul'a, Indústria e
•

: GRANDE TÔNICO

Comércio, não foi possivel proceder-se á eleição do iB b'd B Ltd
=

seu Presidente, em virtude da �usencia dos vereado- : e I as OSS a':l
res: Carlos Rputzen e Willy Germano Gessner. Findo L JJ ��lIIfifhtil8lfrtn11).�ti��

o que, o sr.' residente, designou o dia 16 do cor-
.�.

rente para a próxima sessão .e a Ordem do Dia, FREFEITURA MUNICI- Seja amigo de Jaraguá do Sul,
constará de: Eleiçãa do Presidente da Comissão de

Viação e Obras Públicas, Agricultura, Indú')tria e PAL DE JGUÁ. DO SUL

Comércio; discussão do requerimento do vereador

Albrecht Gumz e trabalho das Comissões. Nada mais

havendo a tratar'o sr. Presidente, declarou encerrada
a sessão, -ßa qual faltaram os vereadores: Arquime
des Dantas, Augusto Sarti, Carlos Rutzen e Willy
Germano Gessner.

Ata da reunião Ordinária de

13 de Fevereiro de i950

(ass) 'Luiz de Souza

João Lúcio da Cos�a
Otaviano Tissi

Ata da Reunião Ordinária de 16 de Fevereiro de 1950.

Aos dezess�is dias do mês de Fevereiro do
ano de mil novecentos e cinquenta, pelas sete horas,
na sala do Jury, no edificio da Prefeitura Municipal
de jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: Luiz Maes
Max Thieme Junior, Frederico Uurt A. Vasel, Willy
Germano Gessner, Ofaviano Tissi, joão Lúcio da

Costa e Luiz de Souza. Havendo número legul, foi

pelo sr. Presidente, declarada aberta a sessão orde

nando ao sr. 2. Secr�tário, que procedesse a 'leitura
da ata da sessão anterior, o que depois de feito, foi
submetido a discussão e subsequente aprovação, o -

o que foi feito sem emenda, pelo que passou a ser

assinada pela Mesa. Em seguida, passou-se ao ex

pediente, que constou 'da leitura do Oficio-Circular

n. 1, expedido as autoridades e Câmaras Municipais
do Estado, comunicando a instalação da Mêsa desta

'Câmara, para o periodo 1950; um requerimento de
autoria do vereador Willy Germano Gessner; projé
to-lei que amplia a rede de iluminação publica em

Nereu Ramos de autoria do vereador Otaviano Tissi'

projéto-Iei que abre crédito especial para auxilio �
construção de um prédio escolar, este de autoria. do

J

EDITAL
De ordem do Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente

mês àe Março ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia deCoru
pá, o Imposto sobre

"Indústria e ProfissOes",
10. Semestre.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mê�, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobra o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
'Tesouraria d'&Pre

feitura Mut1icipal
de Jaraguá do Sul,
4 de 3 de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

DESPACHANTE ADUANEIRO

SÃO FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» - Telefone, 103
.

Rua Babitonga, 23

Despachos rnarltlmos, importação do estran

geiro e por cabotagem, exportação pare o

estrangeiro e dentro do país, trânsito, reem

barque e reexportação, bem como todos os

serviços junto a Alfandega de ôao Francisco

do Sul, são executados com pontúalidade e

presteza, dispondo pare êsre fim. de uma or

ganização perfeita com escritório e técnicos.

Encarrega-se da Classificação, Medição e Embarques de

Madeira para o exterior do Brasil e
Localidades Brasileiras.

......................................... , .

....................................._ .

2

SANfiUENot
CONTEM

OITO ELEMENTOS lêNleGS:

ARSENIA'lrO. VANADATO,

FÓSFORO, cALca0, ETC

TÔNICO DO CÉREBRO

TÔNICO DOS MÚSCULOS

Os Pálidos DepauperadOS, Es,o

tados, Anêm.cC1s. Mia0 quecrlam

Mag,l')s, Crianças raquitlcas ..a_

ceberão a C()ßificação. ,.ral do"
o.r:anlsmo CQm o

SANGUENOL
.........._

.

.......······_· ..····_· ····· .. ·········
.. · .. ·····i

estando sempre. a par dos acontecimentos e do seu progresso:

lissine CORREIO DO POVO o "nõsso jornal'�.

�®Y@l@)'f®®Y@)@Y@)®Y@®!@)_®r@)®r®@i'@)®r@)@Y@)@ �

I Tosse, Asma, Bronquite, Ronquidão, e Resfriados �
C@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPBRUnO Hf8PIRHIÓftIO ;
� Encbntram alivio imediato 'com v uso do �

I
Incompá1."Bvel

@

.1 Pl!ilOfíll dI! Oogieo Pl!loll!nll! I
@) O PEITORAL .MAIS CONHECIDO NO BRASIL �
;(®@;.®®i..®@l®�@j@�@j@®i@@.i.®�@i@@J@@,a

COITRA CASPA,
QUEDA DOS CI·

BELOS E DEMAIS

AFECeOU DO

COURO CABELUDO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ORREIO DO POVO
- Domingo DIA 12-3-1950-

CLUBE ATLETICO BAEPENDí versus S. D. ACARAí

Desportistas amigos. hole terão o enseio de presenciar o sensacional

prélio pebolístico. entre azurras e rubros no Estádio do Baepéndí. sito

à Rua Abdon Batista. Um bom futeból teremos. pois. dentro de

poucas horas

ESPORTES o Publico ,Estrila! I R E n I QTD n C I U Il
o público lareguaeuse

l1 onu V
espéra que não sejam repe

tidas ás esceleções das
Irene P. Günther Oticial.do

equipes do domingo p.p...
Registro Civil do 10 Distrito

Afirmam estes ainda, que
da Comarca [araguá do SuJ,

Comemorando o seu porem foi assinalado o existem rapazes suflclen-
Estado de Santa Catarina

70• aniversario de funda- primeiro tento da tarde e temente pera apresentarem
Brasil.

ção a Sociedade Desper- por Intermedio Walter eepírentes e titulares, isto
Faz saber que comparece-

Uva Acarai, fez realizar In-slder esquerdo que sa- é, as equipes mais repre-
ram no cartório exibindo os

.1-===::::111-===:::11-====-0
••==••••

=:::;:=.·1em sua práça de esportes lientou se bem, atuando sentaríves. Deixando as-
documentos exigidos pela lei

� MUDA 5
um blg-festlval que con- em uma nove posição. O sim de caírem em lernen-

afim Je se habilitarem para

tou com a presença de Acaraí procurava igualar tosas criticas. Possível-
casal-Se:

d d d

FRUTIFERAS E ORNAIIEITA.IS

íversos qua ros e a contagem e quase que ment� ás eq.!.lipes do Bae- Edital N. 2.718 de 3-3-50.

íoot-ball. Assim é que na Carangao conseguia Alias pendi entrarão em campo
'

D
Laranjeiras, Pecegueíros,Kakíseíros,

Maciei-

�
parte matutina quadros o centro avante colorado assim constttuldes; Asp_i- Alfonso. Piske e ras, Jaboticabeiras,

etc. _ Roseiras, Dahlias,

varzeanos disputaram uma e o extrema canhoto Men- rentes: Maneco - Angelo Laura Wallow

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras,

etc., etc
•

rica taça ofertada pelos garda estavam sendo vi- e Pedro - Mario, Paiva e . .
.-

rubros. giados atentamente desde Tonsem - Silvinha Miran- Ele, brasileíro, solteiro, Pe.;am Catalego Ilustrado �
Botafogo, Figueirense, o inicio do

.
prelio. Pas- da, Amadeu, Pr�d� e Cor- lav�ador, domicili�do. e

Amazonas e Sertanejo, to- sou maus lnetanígs a re- deíro. Titulares: Olesto _ I
residente �este distrito, LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

ram os disputantes, entre taguarda azurra pare de- Otecílto e Lucindo _

ES-'I e.m
Tres R!oB d� Norte, .i-===-III:==:::IIIF-===::II••I••===••I-===:::II1I

os quals saiu vencedora ter estes dois dianteir.os I
peslm, Baloquinho e Nu- filho dA. Wdly Piske e de

a equlpe do Botafogo, de perigosas investidas nes _ Valter, Eti, Silveira,
Rosa Piske: .

..

g!.aIiE!l!!lE!l!lßElF.iIiIiEi!lI!lEi!liEi!il!.=iIIIIEJI!i!!!1'=F"'l:_!

Isendo que sete derrotou feitas pelos rapazes da Justino e Marreco. ! EI�, �rasdelr�, .s�lteIra, lIIe'ß � H O f· � ß li O f f M ß I fR n 10 ß O f
seus adverserlos brilhan- Rua Marechal Deodoro. Assim se espera, segun- do�estlCa, donllcIlI�da. e 1·'- u u U .

.

temente. Na parte da ter- Terminou a fase inicial do criticas chegadas' aqui II r.
esidonto �este distrito,

de com inicio as 14 horas com o placard assinalan- ao "0 Correio do Povo". e.m Tres RIOS do Norte,

III' Dr. PICCIONE
iii

degladiaram-se as repre- do o score de 1xO para
I filha de Germano Wallow

III

senreçöes asplrentes do os elvl-enls. IMPUREZAS DO SANGUE?
cl de Ida Schwarz Wallew. MItDICO I

Acaraf e ßeependt.que lo No periodo final o Ba- Edital N. 2.719, de 7· 3-50. ii·
_

..

gando sobre um verdadel- ependí atacou rnals que o UIXI8 Df 1068fl81 I!. Formado pela Faculdade de Mediclne da

ro lamaçal e sobre obra- Acerar. e isso até aos 15
Alvaro Lemke e II

Universidade de São Paulo. "'1
zadores rai�s solares, �f�- minutos �ais ou m�nos,

-

AUX. TRAT. SíFILIS
Sibilla �dela Amanda F Ex-�emi-interno do HO;pital das Clinicas e Santa Casa de lO'

receram mUIJo de atrativo pera depols o Acareí fa-
Friedemann ,I Misericordia de São Paulo

.

e grande assistencia que (zer perigosas inveslidas, Carrinhos e berços pera ". .
.

...

até então já havia afluído obrigando a Oleslo pretí- rianças pelos menores Ele.' b.ras�ldeOIro,. s.ol!tedll o, m C L. I N I C A G E R A L - C I R U:RG I A

.-

..

" .

' .

, marCIDE'IrO, mlCl la o e:.:

Ih C d d f I
. O·

. . CASA nCAL
resi en t:l em uarammm, .

- c
-

'

E t" F' d R'

me os. om ecorrer os a tarem 8 minutos teer- qumr na KLJ filh de Ou L k .

e externas: Pulmoes -, .
�raçao

- s omago » iga o - Ins

minutos, maior messe po- Ho ao cobrar uma pena-

1 o e. o em e e
..
Doenças nervosas - Stfllts - Doenças venereas - Doenças da _

nular vinha tomando as lldade exima aumentou

de Ana GIl�e� Lemk�. I péle em gerai.. Alergia (asma, etc). Tratamentos modernos.

I'
.

.'

I m Ela brasileira solteira, III
.

dependen�las do campo pera �xO, se_!.1do que dai Lure seus males e poupe seu lavradol'a domi�iliada e iii ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAi
•

do Aceraí. Como sempre, em diante nao rners resta- bom dinheiro comprando na .'

'
.. IH

enorme era o Interesse va possibildade pare que FARMA'CIA NOVA
residente neste ?lstf�ltho, :OI GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

1"'-.
d'

á Estrada Itapocu II a

Ireinante em torno o pre- o Acerat consegtnsse algo G
-

F'
'

lio entre aqueles dois vel- de util. Nem mesmo um de ROBERTO lá. BOBST
de ��tavoBl rI:��adnn ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

h08 .
rivais. Enquanto empate conseguiria, poiS

e de ma an. .1e e- _i=S=Il!i!ii!!l'.!!!E!I1i
1í!i&lll!ill!il!i!!!!llia!! .. n 1!!IIEi!I

a preliminar chegava aos a defesa azurra esreve �o�: ::!��eed�f::��rs���tir:::r mann.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::

minutos finais as esqua- bdstanre segura naqueles gos á preços vantajosos. E para que chej.!Íle ao (o. D LUIZ DE SOUZA

dras principais prepara- minutos finais de jogo. Rua Mal. Deodoro, 3 • Jaragua
nhecimento de todos!mandei

P.
.

vamse para entrar em Embora as equipes jogas- passar o presente: t'dltal que

campo. Terminou o prelio sem deotro dum verdadei- ,

será publicado pela impren-

entre os aspirantes sendo ro pantano, of�receram .. I sa e em cartório onde l'crá

que o marcador registado muito de agradavel aos fiarrafas termlcas de
dlver- afixado dU! ante 15 dias. Si

era favoravel ao Acaraí desportistas que estiveram sos t�manhos V. S. en- alguem soub�r de algum im

pela contagem de dois a presenres no Estádio do ontrara na CASA REAL pedimento aCllse-o para O�

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

um.
Acaraí. O Baependí con- 6-=:::::::::::::::::::::::::::: ,.:::':::::::::::::::::�

tins legab
•••

Fc::Ii.I'===•••==_1

Logo após entraram no seguiu derrotar o Acarai I:
n

�
J d C 1

gramado os quadros prin- brilhantemente, conseguin- ,I.i' Correl1o do Povo ..1:.:i::i IRENE PEDRI GÜNTHER ,Escritório urí ICG omercia

cipais, que estavam assim do uma vitoda trabalhosa.
Oticial

_

formados; AOARAf; - Com mais esse triunfo
..

Advoeieia - obran\,ns • Loteam eDtos ':' Representa�oP8

Arno; Levinos e Albano; dos celesres, passou a ser ;! Bua MI. Deodoro N. 136 II Vendas de: Faz�ndas - Pinhais - Serrarias

Vitor, Eugenio e Olindo; maior o espaço de tempo ii
Telefone N' 39 _ C. Postal, 19

ii

�
Granja _ Agro-Pastoril - Marca: 54

Jorge, ,Amando, Caranga, em que o Acarai não ven- .;:�.I:: . JARAGUA DO SUL .Ijl:.:! P O
Cine _ Teatro Marajoara, 30. Andar, Ss. 23 á 25

Maba e Meng-arda. ce o Baependí. Cinco ara aces

BAEPENDI: - Olasio; anos s�m que os colora- li
Santa Catarina !i e Bolos

Telegramas: ELIBRANO 1

. Lucindo e Otacillio; Cle- Jos conseguissem uma',
I:

Telefone: - 54 - Caixa Postäl, 54

cio, Baloquinho e NU!les; v:toria sequer sobre seu!i A$SIIA.TURA ANUAL ii Usem pratos de papelão. �
L A G E S - Santa Catarina -

B.R
A S I L

�Americo, Eti, Silveira, tradicional rival. No .:',1 Cr$ 35,00 ii·.:! São pratico� e higienicos.

Walter e Oswaldinhó. Fla-Flu de domingo, des- Encontram-se na

Direlor:
-

Depois do apito arbitral tacaram-se os seguintes ii GERaNTE li Soco Grallca Aveol'da Lida. Df' Elisiario de Camargo Branco

de Heinz Mahnke foi dada elerr.ento� Na esquadra ii Pallilno Pedri II

�
-

::J:os�:ain�:i�fj��nj�c;;�ed��� ��n��:r�le����, :Z�ge� ��::!!!:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::lJ
Av. Getulio, Vargds, 350.

Aceitam_os represent::v::.:t�O � necessilamos de

tinta fase I -de equilibro. nio Amando Caranga,
• _

Ambas as representações .Maha e Euge�io tiveram Vende-se por preço de ocaSlao .

representantes em outras prdças
-

procuravam empregar-se boa atuação. Na equipe
• •• • c:::I .

a fundo, sendo que o con- do Baependi Oilisio Ota- .
Um caminhão Chevrolet 1937, em bom estado

seguiram, apresentando cilio, Baloqu'inho, Walter, de conservação, .tendo cai�a de troca, pinhão. e co-

��-�iS'-��iIum foot-ball de bom qui- Silveira Clecio Eti e Nu- roa novas. 2 Pontas de eixo novas sobr�-sahentes,. •

..

late, ante a assistemcia nes 8�iram-s� bem A 1 jogo de correntes, 1 bloco de motor retificado [aUr Ina �n [nrramnntaQ A�rlnola8
q�e co�tantemente aplau- arbrtragem do juiz foi b'oa, por Cr$ 16.000,00 - 1 Reboque par� caminhão Cr$. r lJ UlJ r IJ li o H lJ

dIa as Jogadas dos 22 e- sendo que os poucos er- 4.000,00 - Um terreno na es1rada VIlla Nov� 25 x 100

'Ilementos em campo Quan- ros verificados em "SUé! I
mts Cr$ 7.000,00 - Um Bangalow de madeIra cons-

t
-D E r

dO. a Arno foi a grande fi- conduta, não vieram a in-ltruÇão moderna,. paredes duplas, ranchos e bo�bi:l PEDRO BENGEL

gura na cancha prati- fluir no resultado final. com motor �letTlco por Cr$ 65.000,00 • Uma Villa

cando defesas magistrais I
operária composta de 6 casas, com luz eletrica ins-

i'
Estrada Jaraguà Esquerdo

Jque fez lembrar os tem-
talada por Cr� 40.opo,00 - 1 Desempenadeira lar-

. JARAGUA DO SUL _ ST'A". CATARINA

pos que estava em grande I gura 30 elmts com motor de 2,5 HP Cr$ 6.500,00. _

forma. Com ataques de Sementes de hortaliças
I 1 Serra circular, com eixo em rolamentos, com mo- Es�cuta.se qual.quer�iço de ferramentas

parte a parte e. com uma em pacotes originais ho· tor de 4,6 HP Cr$ 6.000,00 - Diversos moveis de

b
agricolas pt?ra uso de lavouras,

comO;:Jparte em que 9 Baependí landezas germinação ga- cosinha, mesas, cadeiras, camas, armario
de roupa Machados, Bnchadas Foices etc.

dominou ligeiramente a r.a.ntida V. S. poderá ad- e Nm jogO de vime - 1 Maquina de escrever. Reming

Vtlífl:.iÇOraPtaeido
e

•.ar::�eatend�e-seqUalq11�erpedido

primeira fase caminhava quirir na CASA REAL. ton, re_fo..rnrada em perfeito estado por Cr$ 2.300,00.

para o seu final. Anles
2 Mesas· para maquina de e8crever.

DECLARACãO
Eu abaixo assinado declaro pelo presente

que não são verdadeiras as palavras proferi

contra o Snr. Alberto Gutz.
Rio da Luz, 10/3/50

WALTER IMROTH

Trabalhosa Vitoria do Baependi sobre o

Acarai

ADVOGADO

Escritorio: Mal. DflCdol'o da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 --. Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E'D I TA L

Por correspondência - Conclua as

4 séries ginasiais em um único ano,

pelo regime do art. 91 .

Antigo Madureza.

CURSO KOLBER

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, s6 na

Oasa 1.ICO ••"RII
. Jaraguá do Sul -X- Santa Catarina

I···r:·
..wvw,.-n,.""v•.,"" ., ,.""• ., "" =

REQUERIMENTOS DESPf\CHf1DOS
22 - Emilho Pett - bras. - baxa lmp, botequim

sito a estrada Rio Novo, em Coruqá. Como ReQuer.
23 - Edmundo Hauck - bras. - transf. lrnp. bi

cicleta vendida a Waldemar Loss. Idem. -

25 - Albano Kanzler - bras. - licença retelhar

e pintar casa sita a rua Mal. Deodoro da Fonseca

de propriedade de Faustino Rubini. Idem..
29 - Arno Porath - bras.. Iransf. lmp. bicicleta

vendido a Bruno Kuster, Idem.
28 - Manoel F. da Costa - bras. - Requer cer

tidão se é devedora de qualquer imposto a Fazenda

Municipal. CERTIFIQUE-SE POR CERTIDÄO.
29 - Waldemiro Schmitz - bras' llceuça estabe

lecer-se com loja louças e ferragens a' rua Exp,
João Zappele. COMO REQUER.

30 - Renato Pradi - bras. - rransf, lrnp. bicicle-
ta adquirida de Bruno Braunsburg. leem.-

'

32 - Waller Breithaupt - bras. - fransf. imp. ter
reno edlticado, sito a rua Cel Emilio Iourden, ven

dido a Firma Breithaupt & Cia. Idem. -

.._... 33 - Wrtur Breithaupt - bras. - transf. lrnp, ter-

reno edificado, sito a Avenida Getulio Vargas, ven

dido a Firma Brettheuet & Cla. Idem. -

34 . Emília Verena Rau - bras. - transf. lrnp,
,

terreno edificado, sito a rua D. Pedro II, vendido' a

Julio Zacarlas Ramos. Idem.
'

35 - Carlos Rusch - bras. - transf. - imp. ter
reno sito a estrada Itapocuzlnho, vendido a Harry
G. R. Rusch. . Idem -

•

39 - Oullherrne ôchulz . bras.. transf, ima. bi

cicleta adquirida de Ricardo Gumz. Iddm .•

37 - Alfonso Pisck - bras. - rrensí. imp. carro

de lavoura, �dquirido de Willy Peisck. Iden. -

38 - Francisco Lux - bras. - transf. lrnp, carro
de lavoura, adquirido de vv«. Alberto Lux. Idem. -

,

36 • Hugo öíewen - bras. - transf. hup. carro

de lavoura, adquirido de Siewert. Idem. -

40 • Erick Enke • bras.· transf. írnp. terreno

sito a estrada Schubert, vendido a Hlrde.H, Kuchem
becker, Idem. -

I' 41 - Orro Fiedler . bras. - transf. lmp, t�rreno
edificado, slro a rua Preso Eplreclo Pessoa, vendido

a Ottomar Keesemodel. Idem. -
,

42 - Rolando Dornbuch - bras. - transf. imq. bi
cicleta adqnirida de Alvino Neltzke. - Idem. -

43
.

- Franciseo Kraeger - bras. - .trensf. írnp.
terreno sita a rua Qúintino Bocaiuva, vendido a Ge

raldo Waldraud e Wald<> Hornbur�. Idem.
44 • Lourenço Roberti - bras. - baixa imp. au

tomovel prrticular vendido para fora do Municipio.
Idem.•

45 -_ Leopoldo Neilzel - bras. -transf. imp. ter

reno sito a estrada Ilha da Figueira' vendido a Lin

doiro Schmidt· Idem.-
47 - Hilaricio Pomianowski - bras. - transf. imp.

bicicleta adquirida de José Maffezzolli. Idem. -

48 - Alfredo Meyer - bras. - transf. imp. bioi

eleta adquirida de Ouo Mayer. Idem. -

I 49 -

AdãO.
Wilchewski - bras. transf. imp. carro

_

lavoura, vendido a Bernardo Socateli. Idem. -

50 Adão Wilchewski - bras. transf. imp. carro

de .lavoura vendido a Vitorio Nones. Idem. -

5 t • Eugenio Picolli - bras.' transf. imp. carro

dl um animal adquirido de Arcangelo Safanelli. Idem.-

52 - Teodoro Virtuoso - bréW. - tranf. imp. ter

reno sito a estrada Rio da Luz' vendido a Alvino

Strebe Idem. -

53 • Teodoro Virtuoss . bras. - transf. imp. ter
reno sUoa estra Rio da Luz vendido a Marcelino

Carvalho. Idem. -

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...

Pelo presente edital público, de acôrdo com

Ia leí, que WERNER OARL FRIEDRIOH G'OSOH,
que assina também WERNER GOSOH, natural da
Alemanha, nascido em vinte e cinco de Fevereiro

'do ano de míl oitocentos e noventa e nove,' filho
de Johanu Andréas Friedrich Gosch e de Ema
Maria Sofie 'nasch, industrial, residente á Estrada

,lt�pocú-Hlinsa, neste municipio e comarca, deseja
renunciar a sua nacionalidade de origem, afim de

obter .a.cidadanla brasileira, por meio de 'título
deolaratorio, tudo de conformidade com as forma

lidades da Lei n. 818, de 18 de Setembro de 1949.

Qualquer cidadão poderá apresentar impugnação
,que tiver, no prazo de dez. (10) dias, contado na

forma da Lei. E para que chegue ao conhecimento

de quem interessar possa, mandou expedir este �mll�Efifi�iledital, que será afixado no lugar de costume as �
portas do Edificio do Forum; publicado pela im-

, prensa local "Oorreio do Povo" e no Diario Oficial
do Estado. Dado e passado nesta oidadecde Jara

guá do Sul, aos vinte dois dias do mez de Feve
reiro do ano de mil novecentos e cincoenta. Eu,
Amadeus Mahfud, escrevente juramentado, no imp.
ocasional do Escrivão. o subscrevi. (ass) João Mar
condes de Mattos. Juiz de Direito. Está conforme

o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 22 da Fevereiro de 1950.

O escrevente 1uramen_tado '

'"

AMADEUS MAHFUD

o mais moderno . O mais efieíen
.

te - Éxito garantido.
Oom 90% de aprovações

Av. Vise. de Guarapuava, 2059

OURITIBA PARANÁ

Indústria de Madeiras Janss8n S. A.
,

.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
.

São convocados os senhores acíonlstes desta
sociedade anonima pera uma Assembléia Geral' Ex-
traordinérle, ci realizar-se em sua séde, a Av. Getulio ..

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

Vargas, fun.íos, nesta cidade, ás 9 horas do dta 13 Dr. Waldaml"ro Mazureehende Março de 1950, tendo por ordem do dia:
1°.) - Assuntos diversos de interesse imediato

,

da Sociedade.
2°.)· Renuncia do Diretor.

Jaraguà do Sul, 15 de Fevereiro de 1950.

MAX MÜLLER
Diretor

�
Lazzaris

Lojll e

EXPOSiÇãO:.
f a b r i c a :

�ven. lIetuUo Vargas, 19 Rua Domingos da Bovu/n
J .& R .l II U Á DOS U L ·1- s.&BTA C A T A R IR A

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

I
Moveis Estofados, Tapetes; Divans.

Oolchões e Êstrados para Camas, Etc.

Executa-se serviços de estefementos em:

I,:=� trolios, onlbus, autornovels etc.
Ilt...

Bti!��_�Al.

e_.A 81 SAUBE
Rua Mal. Floriano n. 152 - J4-RAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
,

_ Partos Diathermia" 0ndas curtas e Ultra-curtas

Indutotermia -' Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
Kaios Intra-vermelhos e azuis .

ii�

Bilnen l'ndúllriil � [Dm. d� �. [ölilrinil i/H.

IINCO I
Séde: ITAJAt - SANTA CATARINA

IINCO I(14 ANOS DE EXISTÊNOIA)
(39 DEPA.RjfAlHEN�OS)

DEPEIDEICIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
fJorltlba
Curitibano.
Cambirela
Campos Novos
Chapeee
florianopolis
aaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga

ÊragUA
do Sul

açaba
inville
guna

Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio tle Janeiro
Rio 'Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taló
Tijucas
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO

RESERVAR EM 30/6/1949. . . .

AG,ENCIA: Jaraguá do Sul
.

Rua Oel, Emilio Iourdan, 115
End. Telegraflee ClINCO"

Oaixa Postal, 65 -Telefone, 73

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

Aceita: Valores em Cust6dia e Administração de Imóveis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SÖBRE DEPÓSITOS:

eel.as 81 ••".11111••

C,.UI ••••1.

. . .. .

Dep6sltos Popula� .

Dep6sltos EspeCias a Prazo Fixo • com AViso Pr6vio, Saldo amimo

"I Cr$ 58.000,00 '. . . , . . • .

Á Disposição
Limitada
Particular • .

Limitada Especial'

Com aviso de 60 dias .

Com aviso de 90 dias .

.

Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo de 1 ano

OR$ 15.000.000,00
. OR$ 24.111.126,80

Edifício Próprio

2% ao ano

3°jo ao ano

40/0 ao ano

5% ao ano

'5% ao ano

5,1/2% ao ano

6% ao ano

6% ao ano

6,1/2% ao ano

5% ao ano

7% ao ano

ABRA UMA OONTA NO lIa.NeO" E PAGUE OOM OHEQUE

TRABALHA enquanto o Senho,. DESCANÇA.No flINCO" o Dep6slto Bancário

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIßA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito' Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFORj

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIIIUEIBA

�
MIIfAIfCOBA para o seu tilhinho.

E um produto lOS Laboratorios Minancora
- IOINVILLE

rr�f�itura Munici�al na Jara�uá no �ul

Secretaria da Prefeitura Munici,Jal de Jarllguá
do Sul. em 9 de Janeiro de 1950.

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tf::::::::::::::=:::::::::
:::::::::�::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::••••:::::::::::::::::::::"

II AUTO JARAGUA S. A- li
ABRE CRE'DITO ESPECIAL ii Industria e Cornércio II

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de ii OFICINÀ Serviço "FORD" ii
Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições. II

.

ii
Faço saber a todos oe habitantes deste Muni- ii MECANICA AUTORIZADO ii

cipio, que a Câmara Monicipal votou e eu �anciono ir _ Rua Mareçhal Deodoro - J A R A G U A DO SUL - ii
a seguinte Lei: ii

. ii
Art. 1. - Fica aberto por conta do 'seldo do ii Posto de Gasolin� � Depósito de Lubrificantes ii

exercício de 1949, o crédito especíal de Cr$. . . . . ii - Lavagern - Lubrlftcação - Carga de Acumu- ii

189.590,30 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL H j ledores e Consêrto de Pneus. ii
QUINHENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E H Esta oficina está instalada em condiçöes ii

-TRINTA CENTAVOS) destinado ao pagamento dos ii
pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou !!

restos a pagar, conforme relação nominal constante ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii

do relatório de 1949.
-

ii como retificação de motores etc... li ���������������������
Art. 2. - Esta Lei entrará em vígor na data ii Todos os serviços são executados com ii

Ide s�� publicação, revogadas as disposições em!! esmero, por competentes profissionais e a pre- II .. •

contrarto. ::
ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ::

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 6 de U trica e .oxígênlo. ° ii
Março de 1950.

As.) WALDEMAR GRUBBA
�":::::::::�::l:::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:;::::::::::::::�::::::::::::l::::::::::::::::::�ji

L E I· N. 58
.

, e Restaurante E X P R É S' S O

de

.loão Irineu de Souza

Indo a Iolnvllle não se esqueça de visitar o

«Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 de

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

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

Ambiente puramente familiar.

NA FALTA DE
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Prefeito Munlclpal

�JII[=:"=rl=t=��JllE,IIp II Leo�oluo Kars 8n liK II
ABRE CRE'DITO ESPECIAL li ii PROPRIETÁRIO I'A

li

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito M.uniciPal de liO II II II
. Iaregué do Sul, no uéo de euas atribuições. ii ii Rua Marechal Deodoro, N. 158 !! R ii

Faço saber a todos os habitantes deste Muni- ii li li· ll

clplo, que. a Câmara Municipal votou e eu sanciono !iS ii !i
S

ii
a seguinteLei:. ii ii . ii ii

Art. 1. - Fica aberto por conta do saldo do ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii li

exercicio de 1949, o credito espeêlel de Cr$ 50.000,00 ii ii SITO DE LUBRIFICANTES, l.i,l.i.: T ·.;:!.·.i.:;(CINQUENTA MIL CRUZEIROS), destinado ao pa- iiT ii COMBUSTIVEL EACES-

gamenfo de um terreno adquirido de acôrdo com a II ii SORJOS, LUBRI- .:::i.:!:' E ...:I:i.:!Lei n. 53, de 6/.12/1949. o. ii ii -

RG DE
Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na data ii ii FJCAÇAO CA A

::

N
II

de SU!!. publicação, revogadas (IS disposições em IIO ii BATERIAS E VULGANIZAQÃO ·11.=.i I:;::
contrarto,

.

ii!! DE PNEUS.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 6 �e i}.•.•.......•)j ° i�::::::::::::J;

Março de 1950.
.. .

L E I

Magresa
Cançaco
Pallídea
Fraqueza

É iDdispeosayel
o UIO do

10·0 O in O
I
DE ORH

As.) WALDEMAR GRUBBA

'::>refêito Municipal r·��ç-:��-:i·,
· I R,GO.

·

ôão O� m�l�or�s � mais oaratos

.
��

�'

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL It. RUA MARECHAL
.

FLORIANO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OTTO WAGNER)

OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvalade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, "Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelíne,
pera tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

ra e Oleo pera Soalho, Massa pare Janela.
MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

L E I N. 60
,

Abre credito especial pare auxilio a construção
de predto iescolar

O-Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

JlIraguá do SUl, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Muni

clplo, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 1. - Fica aberto por conta do saldo or

çamentário do exercício de 1949, o credito especial
de Cr$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) des

- ttnado .a auxiliar a construção do predío escolar a

cargo da Sociedade Escolar de Ribeirão Molha, no

primeiro distrito do Municipio.
Art. 2. - Esta Lei entrará em vígor na dera

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Iaragué

• do Sul, 6 de

Março de 1950.

PRODUTOS DA.:

iIDldhUl§trhll dIe Calcadlo§
o

Gosc1bl irmãos s Ao

ii
ii
ii
::

::
CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii

;1 Com cursos de aperfeiçoamento no ii
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. Ii
ii Doenças de Senhoras - Partos - CJinica ii
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ii eonsultésio e Residencia: _oa'o lado da Prefeitura Municipal. li
I! TELEfONE N. 3 ii

ii Jaraguá do Snl ...,- �ta. Catarina
_ l!

Dp. ReD.ato 'W',al't9p
M É O I-C O

CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ Do' SUL· S. Catarina

As.) WALDEMAR- GRUBBA

Prefeito Municipal

N. 61. L E I
o

<

Amplia a rede de iluminaçlo- pública em Ne�eu
Ramos

O Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

leragué do Sul, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Muni

clpío, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 1. - Fica extendida até a Igreja de Santo

Antonio, em Nereu Ramos, a rede de iluminação
pública da referida localidade.

.

Art. 2. - As despesas decorrentes desta Lei

serão pagas. pelo excesso de arrecadação do ano de

1949 (saldo), ficando o Executivo autorizado a, na

época oportuna, abrir o respectivo credito.
Art. 3. - Esta Lei entrará em vlgor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário •
•
00

Prefelrura Municipal de Jaraguá do Sul, 6 de

Março de 1950.

Escrituração Mercan
tíl- Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Plscels >

Contratos - Naturell

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

As.) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L AM AçO E S,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,
E5PI NHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor: ARTUR MÜLLER
,

Gerente: PAULlNO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
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NOTAS & NO'TICIAS Aviso aosEstudantes daF.A.B.
Continuaçio Ja 1a• pagina

to que Moacir, exausto, luminoso.
foi ao fundo para não
mals tornar a tona.

-x-

. Jorge Ersching
Amanhã passa a data

natalicia do sr. Jorge

Locais

nario da Empresul, nesta
cidade e a sra. Etelvrna
Silva, esposa do sr. Er
nesto ôtlve.
Dia 18 - as senhorltes

Yolanda Nícoluzzí e Car
men Roessler.

Como de costume, traz '

tnteressante meteria de Na me�ma data o sr�
leitura e farta Ilustreção. Alfredo Lange e João

,

Carlos residente em Co-
Aniversarias: Transcorre rupé.

hoje a data natalicia da Marfins.
sre. Nisia Rubini, esposa ,Ainda dia 18 vê passar
do er, Faustino Rubini. mais nma data natalícia
Ainda a srta. Hildegard o sr. Rodolfo Paulo Pe
Arnold, Helm urh Neitzel reira, contador do Banco
filhö de Paulo Neifzel, a Inco nesta cidade, ao qual
sre. Imgard Bleich, resi- enviamos nosso abraço de
dente em Oorupa e 00- felicidades.

Auradecimento. Visitou-nos
o sr. dr. Artur Urano
de Carvalho, digno agen
te fiscal do imposto de
consumo, que veio agra
decer as justas, referen
cías que lhe fizemos
pela passagem da data
natalicia. Tambem por
nosso intermedio o sr.
dr. Carvalho agradece a

todos os seus amigos e

conhecidos que o felici
taram por aquela data.

Consultas. Indusrrlel- Iara
guá. De acordo com a lel
n. 816, de 9 de Setembro
de 1949 o seu operário

_ tem direito a onze dias de
férias (dlas úteis) por ter
trabalhado menos de doze
mezes, mas maís de 200
dias. .

:

Elpansio (c,aomica Rece
bemos o exemplar do mês
de Fevereiro da revista
"Expansão Econórnlca ",
editada em Curitiba.

ris Bona, filho do sr. Hi
lario Bona, residente em

Arrozeira.
Anlverserlern-ee em da

ta de amanhã, as seguin
tes pessôes, o jovem Ro
drigo Nicoluzzi, filho do
sr. Venancio Nicoluzzi,
sr.: GUilherme Satler e a

sra. Ana Bleich residente
em Corupà.
Dia 14-0 sr. Francisco --------------------

Modrock industrial nesta
cidade e presidente da S.
D. Acarai, sr. Arnoldo
Krüger, residente no es

tado do Paraná.

Dia 15-sr. Germano
Althoff, diretor da Ernpre
za de Transporte Frenzel
S. A. desta cidade e pes
sôa altamente relacionada
nos meios sociais, a srta.
Amazilda Piazera, funclo-

Modelo de Requerimento para
Registro de Bicicletas

IImoS n r. Delegado Especial de Policia de
leragué do Sul.

Diz. • • . . • • • • • • ., natural do Estado de
(nome nacionalidade)

. • • . . • • . . ., residente. • • . . . • • . • • . • .,

(estado civil profissão)
apresentando a prova do pagamento do imposto de
licença, vem respeitosamente solicitar o registro e

fornecimento de placa pera a bicicleta ,abaixo carac

terizada:
Marca:
Especte:
Categoria:
Côr:
Numero de chassls:
Ano de Fabricação:
Pneus:
Conservação:
Registro anterior:
Observação: ,

Nestes termos, pede deferimento

Nota. Este requerimento leva dois cruzelros de
selos estaduais e rnals um da taxa de saúde, de
vendo ser assinado pelo proprietário da bicicleta. A
ultima folha leva tambem um selo dá taxe de saúde.
Ao requerimento será anexado o talão de imposto
municipal, que também leva um selo da taxa de
saúde.

Na maioria dos casos,
apanha-se a sífilis pelo
simples contacto com a

pessoa- doente. Mas, quan
do se tomam as medidas
que a' Higiene aconselha,

P r e ç o S as possibilidades de con-

TIDO N'
'

U
fágio ficam reduzidas ao

. 1 ( M) - Crê. minirno.
5.900,00 (cinco mil e no-

vecenros cruzelros], com- Pro<:u.re conhece� e por

pree,ridendo transportes I em pratica as medl.d.al;! de
marítlmos de ida e volre, defesa contra a �íflhs.
e terrestres de Nápoles a SNES.
Roma e de Roma a Gê-
nova. Permaneneta livre
ne Itélle, sern hospedagem.
TIDO N. s (DOIS) - e-s.

8.900,QO (oito mil e nove- CORREIO DO POVO

centos cruzeiros), com- o "nosso jornal"preende, além de todos os

nelro, solicitando a re

messa de fichas de ins
crição, as quels, após
preenchidas, deverão ser

imediatamente devolvidas.

Aos Interessados

Ano Santo
Peregrio8('ão a Roma

Do Monsenhor Helder
Carnara, Secretário Geral
da Comissão Nacional do
Ano Santo, recebemos uma
circular com instruções
sobre a peregrinação Ofi
ciai Dopular a Roma, em

fins je abril deste ano.

A viagem durará 63 diàs
entre ida e volte, Os pre
ços são os seguintes:

transportes marítimos e

tej'estres, a hospedagem
e a alimentação completa
na Itália, em dormitorios
comuns e coletivos e ex

cursões, visitas e passeios
programados, como cons

ta do itinerário.
TIDO N. 3 (TRES) os,

9.600,00 (nove mil e qui
nhentos cruzelros, com

preende todo o especifl
cado supra do número 2,
sendo porém, a hospeda
gem na Italia, em quartos
de quatro (4) a seis (6)
pessoas.
TIPO N. 4 (QUATRO -

Cr$ 9.900,00 (nove mil e

novecentos c ru z e i r o s),
compreende todo o espe
cificado supra d.o número
2, porém a hospedagem
na lreüe em 2 pessôes.:
NOTA: Nos preços aci

ma não esrêoIncluldos os

impostos brasileiros e es

trangeiros e taxas legais,
a que estão sujeitas todas
as passagens maritimas,
que ficam, portanto, a car

go do viajante, a saber:
Taxa de previdencia,

pera os Maritimos, 2%
sobre o valor da passa-

gem . . • Cr$ 108,00
Imposto de

6%, Lei nO. 156
de 27/11/47, so
bre o lotai dó
passagem . Cr$ 300,40
Taxas de de

sembarque e

reembarque, na
Itália . "

. Cr$ 160,00
e-s 668,40

Demais informações po
derão ser obtidas com o

rev. Padre Vigario. ou

lambem nesta redação.

o Preceito do Dia
PREVENÇÃO
DA SíFILIS

Anunoiem no-

tav�IDldlo com §3l�ãl.o (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CllA� W]ETZEt ][NDlUSTIRlAl co JonIDlvnHe

ECONOMISÄ-SE TEMPO E DINHEIRO.

I

s�ßÃ� ylRCfA-,
. -.

Esp EC lAllOAOE
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