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ATEN ç Ã O! Ao Eleitorado de Jaraguá Instruções sobre Rluistro di Serrarias
Ultimada a apuração das eleições neste munici

pio e que deu uma grande vitoria aos candidatos
da collgeção, cumprimos um dever de gratidão em

levar ao eleitorado os nossos agradecimentos pela
preferencia com que distinguio os nossos partidos.
Somos agradecidos oos destemidos correllgíonarlos

e amigos que tanto se esforçaram pela vitória, como
tambem pela educação civica, lealdade partidaria e

campanha democratica levada a efeito e que deverá
no futuro, assim o esperamos, servir de exemplo
dOS nossos adverseríos.
Os eleitos dos nossos partidos soberêo honrar os

mandatos que o povo lhes conferiu. trabalhando in
cessantemente pelo progresso de jaraguá e o bem
da coletividade, no que conta com a colaboração de
toda a população. I

_

jaraguá do Sul, 12 de Ontubro de 1950.

Dir. União Democratica Nacional
ARTUR MÜLLER - Presidente

Dir. Partido de Represent('lção Popular
LUIZ DE SOUZA - Presidente.

o Serviço Florestal do Estado, em regime de
«Acordo» com o Governo Federal, faz cteneia a

todos os interessados, para que sejam cumpridos
os dispositivos do I?ecreto �ei Esta�ual ns, 132 de

11-7-1930, no que dIZ respeito a registro de serra-

rias (Artigos 9 elO).
_._

Tendo em vista a regularização da situação
de todas as serrarias existentes no Estado de oon

formidade com o citado Decreto Lei, baixa as se

guintes ínetruções:
1. Os requerimentos solicitando registro ou

renovação anual de t:egistro �e serra�ia, devem ser

dirigidos a este Serviço por intermedio .dos Age�
tas Florestais Municipais. em formulario proprio
utilizado para este fim.

.

Nos municipios em que não ten�a AgenOl� �I.o
restal, os pedidos de registro poderao �er d.mgl
dos diretamente a este Serviço ou providenciados
por intermedio da Prefeitura Municipal._ .

Tanto o registro como as renoyaçoes �n.uaI8
de registro, são inteiramente gratuitas, exigindo
unicamente a selagem prevista em lei, com a re

messa de uma estampilha estadual de Ort 2,00 e

um selo de Isducação de Or$ 1.50 para expedição
do respectivo certificado.

2. Por eonsseção especial, conforme foi ampla
mente divulgado pela Oircular �. 5/50 da 16-.3 195�
a todas as Prefeituras e Agencias Florestais, foi
suspensa provisoriamente a multa ás serrarias
atrasadas com seus registros, para que as mesmas

\

se puzessern em dia, no coerente ano, pois que. á

partir de 1951, as que não estiverem com seus re

gistros devidamente legalizados perante esta Re

partição serão seus proprietarios multados de con

formidade com o Decreto Lei Estadual 1). 132 de
11-7-1938.

3. Para as renovações de registro que se

gcham<-'éYf1·<atr'a"zb; as IietiçM·s deverão' set feitas
para cada ano, separadamenie.

4. Os pedidos de baixa da registro; só devem
ser solicitados no caso de extinsão da serraria.

5. Tratando-se de transferencia de proprieda
de, deve ser dada ciencia a este Serviço, estando
compreendida a baixa ·de uma insonção e o apro
veitamento do mesmo número para o sucessor, a

requerimento deste
6. As serradas paralizadas temporariamente,

tambem devem ter seus registros renovados anual-
mente.

'

7. Para maior exclarecimeto, fica informado
que o registro de serrarias neste Serviço, estabele
cido pelo Decreto-Lei Estadual n' 132 de 12-7-1938
nada tem a vêr com o registro exigido pelo Insti
tuto Nacional do Pinho.

Florianópolis, 1 de setembro de 1950

José Carlos de Mattos Horta Barbosa
Diretor

São dlspensados de
apresentação os Cidadãos
das classes consideradas
que tenham as seguintes
situações:

- que possuam certi fi
cado de r e s e r v ist a de
qualquer categorle;

Assim, para legalizar a - que possuam certífi-
situação Militar. e, depois. cedo de isenção;
receber (no mesmo local - que estejam imcor
da apresentação) o certí- porados na Marinha, Exer
ficado de Reservtste, bas cito, Aereonautica,__Forças
re que o interessado, mu- Polfcials, e C o r p o s de
nido do Certificado de Bombeiros;
Alistamento Militar. se - Os que estiverem
apresente na j.A.M. ou R.A. relacionados no «EXCES
meís proxima, dentro do SO DO CONTINGENTE»
prazo determinado. Aque- das classes de 1925, 1926,
Ie que não possuir Cerrl- 1927, 1928, 1929, 1930 e

ficado de Alistamento 1931;
tambem poderá se apre- - os que obtiverem
sentar e, ne mesma oca- adiantamento de ímcorpo
síêo, requererá novo cer- ração para 1 9 5 1.

Convocados residentes
nos Estados do Paraná e

Santa Catariua nascidos
nos anos) de 1925, 1927,
1928, 1929, 1930 e 1931 e

tawbem os que, nascidos
em anos enrerlores a 1925
tiverem sua imcroporação
adiada para esse ano, e

que ainda não estiverem
qulres com seus deveres
Ínilitdres!

Somente de uma sim.
ples apresentação, que
deverá ser feita até as

24 horas do dia 31 de
outubro . de 1950, sem

qualquer outra exigencia
depende a legalização. de
sua situação Militar.
Decrelo n. 28088, de 65-1950)

tificado ou se alistará,
conforme tenha perdido o

Certificado ou ainda não
se tenha alistado.

-x-

Os. Conscritos que não
se apresentar até o dia
31-x-50 serão tratados co

mo -ínsubmlssos e estarão
suleíros ás sanções que a

[el estabelece.
-x-

Alimentação.
A Escolha dos Alimentos fazendo despesas muito

É preciso que saibamos maiores.
gastar bem o dinheiro Em primeiro lugar a

reservado a compra de saude. E para promover
alimentos. saude a alimentação de-
Por pequeno que seja ve Ser variada e deve

o nosso orçamento, sem conter alimentos prote.
pre há possibilidades de tores: o leite, os ovos, a
fazereconoma.' carne, as frutas e verdu-

Economia; neste

casoj
ras. (Serviço

fornecid.osignifica comprar ali- pelo SAPS(.
.

mentos verdadeiramente
.

--- ...-------------.��Hltel·8,,·�es�qll�nãose .. O-·Ptéceitó "Do Dia'jam os mars baratos. I .

. I Comprar conservas, Luz Solar e Anemia
salames e línguíças é O organísmonecesslta de

De ordem �<! 2°. Ten. Olay<! �ech, De.legado gastar mal o dinheiro luz solar .para for�ar.a
Especial de Poltela deste mUD1ClpIO, convído os detinado á alimentação. hemoglobina, substãncía
senhores presidentes o� outra p�s�ôa qualquer Mas comprar leite, fru- a que se deve a côr ve�
credenciados pelas SOCIedades abaixo dlscr�mI- tas e verduras é saber melha do sangue. A pall
nadas. para receberem arma de fogo opreenuídas aproveitar o dinheiro, dez comum eutre os ha
tempos atraz, cujas armas acham-sé nesta Delega- pois esses são osalimen bitantes das cidades, em
eía Auxiliar de Policia: . tos que protegem a san- graúda número de casos,
Sociedadé Exportiva «Ano Bom» Oorupä. de ao lado do arroz, do resulta da permanência
Sociedade Atiradores Ribeirão Grande do Norte. feijão e da carne. em lugares onde não en-

Sociedade Atiradores Rio do, Cêrro I. Pouco adianta fazer e- tra a luz do sol.
Sociedade Exportiva João Pessôa. conomía comprando so

. Aproveite 08 beneficios
Sociedade Atiradores H!lnsaA

Humboldt - Corupá feijão, farinha de mandí- da luz solar, não só oon-
Sociedade Atiradores RIO Cerro. oca e salame ou carne servando abertas portas
Sociedade Atiraderes Tres Rios d<!·Norte. seca, se em pouco tem- e janelas da habitação
Socledade Atiradores Independencía. po a pessoa assim ali- e do local de trabalho
Sociedade Atiradores Rio Novo. Corupá. mentada estiver jogada mas também passando

Jaraguá do.Sul, 11 de Outubro de 1950; num leito de hospital, a!gu.m tempo ao ar livre

OS M A R O U AR' E - Escrivão sem poder trabalhar e dlárlamente. - SNS

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

ELEiÇÕESAS
Resultados dos Inunicipios onde a apuração jA terlninou,=I

Municipios Irine. Ud. ' C. GOllles I. Ramos Brigadeiro Gelulio Cristiano
,

3252 2404 3463 1969 2959 1716 999Jaraguá
4596 1784 4104 1689 2226 2785 1138Brusque
948 912 944 916 931 800 130Gamboriú
4068 23.31 3752 2467 2307 3104 1155Cresciuma

1846 2079 1744 723 2848- 2240Mafra 2240
1826 1026 1978 1185 665'. 1560 1020Orleães

2440 1475 1061 2703 762Porto União 278t 1600
Guarámirim 1916 1528 2053 1358 1788 • 601 1083

Urussanga lt24 800 1093 842 787 .�: 688 429
1446 2446 703 692 2292 405São Francisco 1860

1392 626 1013 585 429São Bento 1340 745

Caça40r 2492 2519 2540 2296 1610 3187 305
505 441 505 417 386 187, 381Oampo Alegre
779 1296 1005 1190 642 1105 365Araquari
2800 2713 2675 2791 2207 1212 2082Tijucas
2224 1273 1743 1442 766 1662 1169Videirá.
3697 2923 3448 2800 2004 3379 1408Laguna
1610 906 1579 872 ,1086 936 722Tangará
1911 2184 1818 2132 1118 2904 275Curitibanos
2632 1254 2750 1063 1717 1380 892Ibirama
1035 1447 911 1345 671 975 849Itaiópolis
2180 -1735 1910 1630 2125 2103

'

1154Timbó
1753 2044 1910 1630 1590 1009 , 1226Palhoça
"2231 2057 2917 1465 1409 2468 541Canoinhas
3665 252ô 3358 2784 1395 2772 ·2298Concordia
3546 2588 1991 2476 1407 2032 1227Campos Novos
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CORREIO DO POVO' - DOMINGO, DIA -15 -�0-1950 i"" 2

SAN(iUENot
CONTEM

OITO ELEMflTOS T6NICOS:

ARS�NIA"O. VANADAT. j
FÓSFORO, CALCIC!, ET�' ,
TÔNICO 00 etRE.8RO j
TclNleo 80S .ScULOS �

.�
\

o. P6lJdo•. Oepauperad........
lados, Anêmaco&. MAu que .....

Mag._ c.aanoaa raqultioa. te

cHarAo • toAift� .8'." do"'"
or.......... co ... o, �

SA N fi UE N·O Li

Ed'ital

Edital ,de ai�a",��.
L O Doulor João Marcondes de 'Mattos, Juiz
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
Santa Catarina, 'Brasil, ne' forma da lei, etc...

, FAZ RABER aos que o presente etlital de ci
tação, com o prazo de trinta dias virem, ou dele
conhecimentó tiverem 'qne, por perre de Química In
dus.t.rlal-B-ras-i-I-e.jr-a--S. A. foi proposta, neste Juizo,
umaa�o u�ut!w,�on� O� Eupnio Me�e---------------------------------
como esteja auseure desta cornerce, em lugar incer
to e não sabido, cnnforme certidão passada pele sr.
Oficial da Justiça, pelo presente edital cita o mercio
nado devedor ou a quem Interesser possa, para
dentro do prazo mencionado, alegar o que tiver a O Doutor' João Marcondes de Mattos, Juiz de
seu direito, ficando, outrossim, citado pera acom- Direito da comerce .de Ieragué do .ôul, Estado de
panher todos os demais termos da ceusa, até final, Santa Catarina, Brastl, na forma da lei, etc ...
sob pena de revelia, tudo de conformidade com 'a TORNA PUBLICO, de acordo com a lei que
petição inicial do reôr seguinte> Petição - Exmo sr. Carlos Ehlert, filho' de Guilherme Ehlert e de Ioanna
Di. Juiz de Direito da comarca de Iereguä do' Sul Ehlert Buttendorf, natural' de Alemanha, com 82 anos

Quimica Industrial Brasileira S. A. por sua repre- (Je Idade, casado, lavrador, residente no lugar R i o
·sentante Buschle & Lepper LIda. e esta por seu Cerro. desra Comarca, desela renunciar a sua nacl
bastante procurador abaixo assinado advogado bra- onaIidade de origem; afim de obter a cidadania bra
sileiro, solteiro, com escrlrorlo a Rua Mal. Deodoro sileira, por meio de titulo declaratorio, tudo de con
'da Fonseca n. 136 na a Comercial Ltda., onde rece. formidade com 'o disposto no artigo 6°, da lei n. 818
be avlsos e citações diz que é credora de O t t o de IH de setembro de 1949 .- qualquer cidadão po
Eugenio Mey, brasileiro, solteiro, comerciante, resl- derá apresentar inpugnação que tiver, no prazo de
dente e domiciliado nesta cidade de jaraguá do Sul (10) dez días, contado na forma da lel. E pare que
da importancia de Cr$ 7.937,00 (sete mil novecenros chegue ao conhecimento de quem lnteresser possa
e trinta e sete cruzelros) como provam os documen-, mandou o juiz expedir esre edital, que será afixado
tos anexos já vencidos e não 'pagos; Que o devedor no lugar de costume, e publicado pelo Diário Oficial
não tem querido pagar ao suplicante nem o capital, do Es r e d o e imprensa local «Correio do Povo»,
nem os juros que assim sendo vem se propor a pre- Dado e passado nesta cidade de Ieregué do SUl, aos
sente ação executiva autorizada pelo artigo 298 item vinte e seis dlas do rnes de setembro do ano de mil
12 e 13 do Codigo do Processo Oivil .- Requer por- novecentos e cinquenta,- Eu, Ney Franco, escrivão
tanto o perlcíonarío a V, Excia., se digna mandar o subscrevi. (a) João ·Marcondes de Mattos, juiz de
citar o referido devedor pare que pague dentro de Direito da Comarca ,- Está conforme o original, do
vinte e quatro horas a mencionada importancia de que dou fé.
Cr$ 7.937,00 mais juros, custas, honorarlos de advo- Ieregué do Sul, 26 de setembro de 1950.
gado do requerente ou nomeie então o requerites O escrivão
bens que são de sua propriedade:a) Uma bicicleta NEY F R A N C O

�:��w�r�� �o��;·��2 2cITPg.;nb:�sb�u��er�a�h�x�� l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::�.::::I::::�-::.::�::.::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::\'icurados independente de novo mandato ficando des- V ft IIS.: R � i.ii.ide logo sitado o suplicado para dentro de dez dies e
_::

a contar do mandato cumprido, contesrar a ação .••BIUta PI ee.S••ieGII ii
e acompanha-Ia até final sentença tudo sob pena de oferece :

� IIrevelia dando a presente o vetor de Cr$ 7.937,00' 'li
pera os efeitos fiscais e nestes termos P. Deferi- :� C. Leopoldo Mey ii
m ent.o:- Ieraguã do Sul, 25 de Agosto de 1950.- a !! Rua P.' Epitacio Pessöa H. 156, ou na Serraria-Retorcida !!
H�rclho. Luz Filho .� coladas estampilhas estaduais

I \:�""""""'"'''''''''''''''':'';'''''''''.'''.''' _ .lj
no valor de Cr$ 3.50, devidamente inutilisadas).- : �::::::;:::::.::;:::;:::.:;:::.:::;:::::::

.

Despecho.. Cite se por edital na forma da lel, Iara- ..�gué, 21-9-50. Ca) Marcondes.- «5 pare que chegue Celso Branco :',
ao conhecimento de todos, mandou expedir o pre-
sent� edital, que será afixado no lugar de costume DESPACHANTE A(j)�ÀNEIRO. {
e publicado pelo jornal local «Correio do Povo»: .

SÃO fRNCISCO DO SUL,· Smt i Catarina �D d . , Caixa Postal 35 - End. Tel. cBR"CO, - Telefone, I 03

i
.

a o e passado nesta CIdade de Jaragua do Sul, Rua Babitonga 23. Edificio Próprioaos nove dlas do mes de outubro do ano e mil .

'

__

novec.entos, e.
cinquent�: Eu, Ney Franco, e.scrivão DespaCh�s. de Jmportação .do extrangeiro e por �abotag�in,

f
O subscreVI .- (a) Joao Marcondes de Maltas, Juiz exportaçao para o ext:_l"Ior e dentro do pülS, tran�lÍo,
de Direito da comarca _ Está conforme o oriO'inal do �eembarque.e reexporta�ao, bem. como todos _os serviços'

'. ,.' o. .

Jun to � tfandegll de Sao FranCISco do Sul. sao executa.que dou fe,-,
, dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim '

Jaragua do Sul, 9 de outubro de 1950. de uma organização perfeita com escritório e técnicos. b .

P escrivão Dispõe de pãteo's para depósito de madeira jnnto ao qua- fNeYí Franco dto da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
__��

�_�__ _ �_____

da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado. � • ...

CASA DAS TINTAS �::a::g:er:�, �:nt::bo:r::::Ch:: d�e�:ia::uesd:a ::tar:: fA MAISEA:��':1AA�eiADr:,Es'8l':.rJ�L�'A���H:t'� FILIAL, Mercadorias para o exterior do Brasil 8. �FLORIANO PEIXOTO 54-58 l.ocalidades Brasileiras'

i(SOB�ADO OTO WAG�ER)
OFERECE: Tintas para _Pinturas de Casas, Mo-

LDespachante
das principais firmas do Estado

e_jveis, Maq.uinas, Caminhões; Automoveis etc. - do, F.stados Vizinhos.
.

Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaillde, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina, � .

�
para tin�ir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

MA�aRl�:O!:� :oa�in�::,I��� �as;�n��:� Janela.
I EDIT,Ab ' I

__ .

LIDER �� COMERCIO D�B_TIN1'A!__. I O Doutor João Marcondes, de Mattos, Juiz de Direi-
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de 'Santa

"'" Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc.
� C'\I

ii Torna Púplico, de acôrdo com a lei, que Ma-
- ... ii ria Horst, natural de Dresdem, Aiemanha, nascida
� � ii em vinte e sete de setembro de 1886, filha legitima

I �!! dos falecidos Ernst Trangoft Horst e Aulda Tromm
<=> I ii ler Horst, doméstica, residente e dmiciliada nesta c"J-
e:,:; �

ii marca, a Estrada lapocú, deseja renunciar a sua na-

e
� �

. ii cionalidade de origem, afim de obter a cidadania

A � :. li' brasileira, por meio de titulo decloratório, tudo de Industria e Comércio
IßIIII ::: � ii conformidade com o disposto no ariigo 6°, § 2°, da OFICINA Serviço "FORD�
..nj o __ ii lei número 818, de 18 de setembro de 1949.- Qual·
;: � § .;:.!i::i quer cidadáo poderá apl'esentar impugnação que ti- MECANICA AUTORIZADO
� "C o ver, no prazo de dez (10) dias, contado na form,J da·· _ Ru Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL � ..

! � .58 II :���r';s�:;ap6:a,c�����:00 J���he�C����t,�s�e e���a� li Posto de Gasolina - D�pósito de Lubrificantés j.I.'JII""
o as': que será áfixado 110 lugar costume as portas do- H - Lavagem � Lubrificação • Carga de Acumu;:.

..i!.'= G) ....... ii Forum e publicodo pelo Diário Oficial do Estado i ii ladores e Consêrto de Pneus.

� � � ii e impransa local "Carreio do Po�o" - .Dado e pas· H Esta cfie,ina está instalada em condições !J"ti:! li sado nesta cidade de Jafaguá ,do' Sul, aos vinte seis, ii para efetuar qualquer .serviço de consêrto ou' ii� �!I dias do m :z-de Setembro do ano de mil noveclc:nto� ii reforma em lseu automóvel ou camiQhão, bem, ii :

.g '�CI)e) ;.:;.'
e cin(c)oeJnta .. MEu, Nedy FrancMo, ' escrivJão; dO 8ubscri-�!! CGmo retificação de motores etc. . . ,

,. ii
-

li
vi.- a dão arcon es 'de altos, uiz e Direito ii Todos os' serviços são executados com ii-,S:s li da comarca.),.�·Está conforme o ori.ginéll, do que dou fé.-!! esmero, por competentes p.rofissionais· e a pre- . ii.� � ii Jaraguá do Sul, 26 d� S�tembro de 1950. li ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii� II "

. Ó Escrivão ii trica e oxigênio. ,', l' !!'

IE'y FRANCO n
.

,
. ,;=

.

" .' >:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::: :::�.

Aluga;...se
Uma chacara com casa

nova a vinte minutos do
centro. Tratar na Oficina
E. S. Bendhach, Rua Mal
Deodoro, 84 fundos.

Pnotblção

LAVAR

.

Pela presente, fica pró
ínído terminantemente, O'

o transito ou trabalho em

terras de minha proprie
dade

.
sem meu expresso

consentimento.
( .

•

J Não me -responsabiIiso
pelo que possa acontecer
a quem deixar de respei
tar essa mlnha dererrní
nação.
Estrada Bom .p Ia n d

(Corupà), 25 de Setembro
de 1950.

.

Henrique Schlenel

Pois sim! Sö se fôr com produto da
.

fabrica Apolo!
Os produtos da

FABRICA DE SAulO "A P O L O"
-

de propriedade de Henrique Teodoro
Harger, garantem uma lavagem alva da rou

pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

consistente metodo de fabricação e uma

espuma expessa.
As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são

encontradas em todas as boas casas do ramo.

Pedidos ao fabricante
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870

- JARAGUÁ DO SUL -

::

fi
::

�.�:::::::::::::::: :::::::::::: ;:::::::::::::::::::::::;:�:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::tJ

NA FALTA DE
� APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallicez
Fraqueza

É indi.pens&'t'el
o uso de

de

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10-001110
DE .ORH

i

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

.....................� .......•.....•.............

Negócio Ocasião

Por motivo de mudança, v.ende-se
em Jaraguá do Sul, a '-existencia do
REX HOTEL.

Para melhores esclarecimentos
queiram os interessados se dirigirem,
por carta óu pessoalmente, ao pro·
prietário à

Rua Emílío Carlos Jouroan

...............1 ..

AUTO JARAGUA s. A�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Câmara MUAicipaf Alimentaçpq�;:
Ata da reunião Ordinária de. \: ,:

� lIá alimantaJlo • a�llt8�<
14 de Agôsto de 1950'

.'. . .... ", IigaDoia >, '" .:.!

Para mostrar a influen-
, Aos quatorze dias do mês de Agosto do ano cía que tem a alimenta-

de mil noveeentoa e cinquenta, pelas Bete horas, çäo sôbre a Inteligencia
na sala do Forum, no edificio da Prefeítura Muni e a capacidade mental,
cipal de -Iaraguá do Sul, reunídos os vereadores: basta citar uma expert
Luiz Maes, Augusto Sarti, Max Thieme Jnr. Carlos encia levada a efeito nos

Rutzen, Frederico C. A. Vasel, Albrecht Gumz, Estados Unidos: as cri,
Otaviano Tissi, João Lucio da C-osta e Lui z de ancas de um orfanato . __

� n

Souza. Dep?is de constat�da a presença do nume- foram separadas em dois
-�.._..�._...�....-..c�"""<!J ii Dr. Renato 'W'alter il

I
ro legal, fOI pelo sr. Presídente decla�ada aberta grupos. As crianças de ��: s�i:beTr�les c:m:�':Id� s:: li ,I\.A É 0.1 C O ii
a sessao,. o.r�enando ao sr. 2. S.ecretarH�, que pr?- um dos grupos bebiam i! '"., ii
cedesse a leitura da ata da ultíma sessao ou seja leIte todos os días: as de FARMA'elA NOVA jij!

.

. ii

a do dia 7 do .corre�te, o que depois de feito f_Oi outro grupo não. N� maís II
CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA fi

s�bmet1d!> a. díscussão e subsequente aprovaçao a alimentação era a mes de R9BER'lO M HORST. ii Com cursos de a���eà�oj:!��:� �'São Pulo e Buenos Aires.iI
o que f.OI feíto sem �menda. pelo que passou a ma para os dois grupos a que dispõe de maior sortímen- II Doenças de Senhoras _ Partos _ Clinica i.!,'ser assmado pela Mesa; em seguida, foram sub- e era uma alimentação to na praça e oferece seus arti !i

C
'

mettdas a aprovação e aprovadas unanimemente muito bem cuidada com gos á preços vantajosos. 1(:1 Geral de Adultos e" fianças, li
t d

-

d i 5 19 22 30 d
.d' consultório e Residencia: _ ao lado da Prefeitura Municipal.1ias a as as sessoes e �, , e

_

e maio o frutas, ovos, carne e ver Rua Mal. Deodoro, 3 - jaragua i.i. TELEFO NE • 3 ii
corrente ano, bem como a ata da sessao de 1. de duras. A experiencia du- J d S I Si C tarina ::

agosto de 1950 .. Não houve leitura do expediente. ron mais de um ano. No
�� ii araguá o u - a. a ii

Passou-se em seguída a .Ordem �o pia _que cons- fim, as crianças que be-
tou de;- aprovação unamme da Indicação que so- biam leítc

:

mostravam PREFEITURA MUNICI-

�I-===::::II-====-!-===:::::'Ol-==
••

l-===I!�..licita da Casa nm voto de pezar pelo falecimento não só maior pêso e al- PÁL DE JGUÁ. DO SUL MUDA 5do S�n�dor Sal�ad.o Filho; foi aprovado ainda por tura, maior vigor fisico,
_

_

unanimidade a índlcação do vereador Alb r e c h t maior vívaeídade e ale- EDITAL
G:u.m�� foi submetída a .2a. votação e. aprovado gria de espirito, co.mo RU T I F E R AS E O R lV A !ti E I T A I S

dílínítívamente o reduerímento da Matriz São José ainda melhor aproveíta- De ordem do Sr.
T' '0· Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei- �de Oorupá, foi aprovado em difinitivo o projeto- mento nos estudos' por Prefeito Municipal t R

.

D hlías
lei que abre .eredíto especial de Cr$ 323.400,00 uma inteligencia mais de Jaraguá do Sul ras, Jaboticabeiras, e c. - oseiras, a .,

submetido a votação, foi por todos aprovado em vtvs. Desse modo as cri- torno público que

�II!
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

ultima votação 0_ requerimento da Comunidade anças a quem não falta durante o corrente Ppçam Catálogo Ilustrado

..�Evangelica de Jaraguá do Sul, pedindo subvenção o leite crescem fortes e mês de Setembro ar-
para o Jardim da Infancia «Pestalozzi», daquela sadias e quando já adul- recada-se na 'I'esou- LEOPOLDO SEIDEL _ Corupá
Comunidade; foram aprovados em definiitvo tarn- tas apr�sentam uma re- raria da Prefeitura •••• ••• ••
bem os requerimentos da Capela Santo Antonio sid�ncia muito maior, Municipal de Jara-.

"

de Nereu Ramos e a da Comunidade' Evangelica uma saude muito maís I guá do Sul e na In-
de Jaragúä II; tendo o vereador Otaviano Tissi, perfeita, em suma. (Oon- tendencia deOorupä,
pedido a díspensa da ida dos projetos aprovados trlbuíção do SAPS) o imposto' sobre
em ultima diSCUSsãO, a Comissão de Redação, pa-I . Industrias e Profissiies _

ra. d redaç_ão Iínal, o .
que f?i por tod.os aprovado '--"O::--IM-P-UR-E-ZA-S-OO-S-AN-G-U-E-'? a-. Semestre.

fOI submetído a Ia, díscussão o projeto-leí que 'Não satisfasendo
abre credtto especial de Cr$ 23.500,00, tendo o fLIXIR Df I06UfiRA o pagamento no re-

vereador João Lucio da Costa, opinado pelaapro-. ferido mês, ficará o

vação do projeto em parte, e quanto a «despesas AUX. TRAT, SíFILIS contribuinte sujeito
imprevistas» fosse cortado, pois a expressão des- a muIta de 10%
-pesas imprevistas» é ampla demals para se saber sobre o referido
o que significa na verdade; submetido a votação PreCI·Sa-Se Imposto no primeiro
foi aprovado por unanímídade o projeto nos ter- mês, sendo então
mos em que se manifestou o veread2.r �

acima; .a, Oficiais de seleiro que, feita a cobrança ju-
seguir foi aprovâdo o parecer da LJoíDlssão de 1!1- saibam costurar bem ,B dicialmente.

nanças, relativo ao projeto-lei que abre credito mão. Paga se bom orde- Tesouraria da Pre-
de Ur$ 20.000,00, para atender as despesas c0}D nado. , feitura Municipal
serviços de vacinação do gado; I sendo lógo apoz Informações cem o sr. de Jaraguá do Sul,5
submetido a' 1à. discussão o projeto acima, tendo JORGE VIERHELER em de Setembro de 1950.
o vereador João Lucio da Costa, solicitado que Iereguä do Sul ou em

fosse o projeto aprovado porem não-para at�n�er Blumeneu a Rua João F. VOSGE�AU I
as despesas com serviços de vacmaçao, mas SIm, Pessoa, N. 90. Tesoureíro
pára c.ompra

de vacinas para aplicação no g{ld�
1i!!i!!!!liliiiii!!il!!ii!!!!U_ii!!:=I:=tl�liiil_li!!l!i!l=:!i=!;=:i,-bovino e suino, sendo por todos aprovado; fOI

'1"'1'
'

.

.

ainda submetido a discussão e aprovado por .to- -F b
. (Sezões, Malárias, III

dos o parecer da Comissão de Fínançás, relatIvo iii ,., r"s' Impaludismo m
ao ;>rojeto-lei que abre credito de Cr$ 372.062,00;!It � .., Maleitas, Tremedeira III

.......
-submetido a la. discussão o projeto elaborado pe- III _ CUR A.M-SE RAPIDAMENTE COM _ III
la Comissão acima, sobre o assunto falou o vere- "0

•

.'.
' ...

ador João Lucio da Costa, o qual �presentou III "Capsulas Antlsesonlcas. III
emenda no sentido de que fosse - atendIdo logo o ... 1""10aumento do fnncionalismo que, assim como consta III Minancora" .,.

não pasSá de um equivóco; foi então aprovado o '1''"11""I'
projeto-lei elaborado pela Comissão de Fina�ças. :I,

Em Todas as Boas Farmacias
:ti

juntamente com a emenda do vereador Joao L,
1'1 '1'1

da Costa, ficando assim rtjeitado o proje�o.de 0'0
É um produto dos Labor'atonos MINANCORA

o

autoria do sr. Pref�it? foi al?rovado ,em segUIda II -.Joinville _ Sta, Catarina _ Iii
(). parecer da Comlssao de Fmanças, referente ao

:::'-"-"-==II'II-=="-I'lII!!!!!lllII!!!!!lIl11!!!!!lI===:II===:I"===:"!lI===:II===Si",1

requerimento do Grupo· Escolar «Divina frovi.
;_;;==="_··_·_"-"_"_"-"�"_'_,iõi._

.._

dencia», pedindo isenção das taxas e emolumen- Cr$ 23,500,00; 2a. discussão do projeto-lei que

tos a que está sujeita a aprov�ção das. plantas, considera feriado municipal o dia 25 de julho
do' pavimento óra em construçao, sendo ap�ovado Dia do Uolono; la. discussão do projeto-lei que

tambem o projeto lei referente ao requerlment� abre credito especial de Or$ 20.nOO,00. para aten

acima elaborado pela Comissão de Finanças; fOI der as despesas de combustivel. e serviços de

aprov�do o parecer da Comissão de �inanças, �e- conservação e gratificação do encarregado da

ferente ao projeto-lei que abre crédito espeCIal Motoniveladora; la. discussão do projeto�lei que

de Cr$ 20.0CO,00, para atender as_despesas _d.e. cria o Departamento de Estradas de Rodagem; la

combustivel e serviços de conservaçao e g�atIfI- disussão do projeto-lei que abre credito de Cr$

cação do encarregado da máquina MotoDlve]a- 6.454,60; la. discussão' dó requerimento do snr

dora; fot ainda submetido a discussão, send? apr,.?- Faustino P. Rubini. Findo o que foi encerrada a

vado por udanimidade, o parecer da Legls�açao sessão, na qual faltaram os vereadores: Arquime-

e Justipa, referente ao proJ·eto·lei que c.onsldera Jes Dantas e Willy Germano Gessner,
Y

D d C Rua Mal. Deodoro, 136 -

_
Caixa Postal, 19

feriado municipal o dia 25 de julho « 18; o _0- , (ass)�'LUIZ DE SOUZA
lono», em seguida, foi submetido a la. dlscussao JOÃO LUCIO DA COSTA

- JARAGUA..t'OO SUL _

dito projeto, tendo o vereador Álbrech! Gumz,
.

OTAVIANO TISSJ �........................iiõi;;;;"""iiiiii"O......iil:illil:"""""""""""" ;;;;;;;;;;;;;iiiii;;;;;......;;;;;;;i!

apresentando uma defésa aditiva, no sentIdo qu� . .

_

segue; «O poder p�blico, nesta data., orgnizará u� �®Y®�@1'@)�®,,!®�®f@)@Y®®i'@)®!'@)@!@)�®�
programa de festiVIdades no qual se exaltará de,- � TAB I R 'd- R friados @J
vidamento o trabalho a figura" do colono», sendo

� .

osse, sma, ronqui e, ouqUI ao, e es
"

Iaprova�.o por todo!il o projeto, ju�tawente �om a
••

'rOD Al 4!Ii;! A 4!Ii;!.1IMI'OL'D1t4!li;!TI
A 4!Ii;! DO ßPßR�LlHß ft"�P'IRßIÓRID •.

emenda aditiva. Finda a hora regImental, f91 pelo �i::'iJ .ftil.i3 u. �� 11;::;;1 lU i
sr. Presidente, designado o dia; 17.., do �orrente,

I
'

•
,

Ipara nova sessão e a Ordem do Dm, constará de_
••

" Enc.onntra.cm OaliVmiO irTlp'edái..atpo caornv (,eUSlo
do •

·!.:::.-.·.··
..

·.····:p::O·r···O:'·:-d·:'·U
....

t·.o.�S�,
......

,•.••• :::::l2a, discUSBão do projeto-lei que abre crédito. es- l
pecial de Cr$ 20.000,00 para: compila. de vacm.as � �

���:ã:p��a:!je��l�f��:�'i:�: :re�:�no�u:��m�l�: .�•. '·Po,-loril"1 dO HoU'-no' potolnnC'o ��...
'

(:�:�AN, r,ARTIC.. A.�:.: .

tal' de Cr$ 372.062,00;�·2a, di��ussão �o r�querl-I a: a: Lo a: a:IUa:

Imento do Grupo Escolar «DIVIDa ProvldeucIa» pe- B b d B Lid
diJ;l.do isenção das taxas e imoltWle�tos a q�e es· O PEITORALMAIS CONHEC�O NO BRASIL lG\) � e I as oss a.i
tá 'sujeita, a alara óra em constrl1;çao, 2a. d�scus- ��ta\!�Ift\%�i�M�'iiM��%Iii\�%��%fà\Ift\%fà\�%fà\�%tã\�:tS\t.;\%fà\�� :.. :

são, dQprQi�to-lei que abre crec;llto. espeCIal de ;a��������������
__ .�.

3

PARA FERtDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, ETC.

NUNCR EXISTIU IGURL

,

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBHIGUEIRA MINANCß.ßA
Vermiíugo .suave �,de prQnt.o

deito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n. 1, 2, � e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a ��a p�ópria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

-

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o Sf'U- tilhinho. .

t um produto dos Laboratórios Minancora
- !OINVILLE -

I)

A C€>mercial Ltda.
Advocacia - Contabilidade - Seguros

. • Planos econômicos e contábeis de 'en

tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis

de fins econômicos.

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e col�tiy�s.
Legalização - Minutas para lançamentos IDlCIalS
de escritas - Imposto de Renda.

.

• Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jufidicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamen_tos rela�i'!os �s fuz��s,
encampaçõeR, alteraçoes emodlflCaçoes SOCI�IS.

• Distratos sociais - Gancelamento de

firmas - Levantamento de balanços - Minutas

para os lançamentos relativos às liquidações.
• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re

visões e Parecer - Assistencia técnica contábil,
jurídica e fiscal.

.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer

ciais em geral.
• SUB-AGENTES DA COMPANHIA

NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automoveis � Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

... TOSSES' IROIQUlm,

IIIHO nusoTloo
(SiLVII_A,

GRANDE TÔNICO

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FRACOS E ANÊMICO:> I'

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda,
CAIXA. POSTTL, 19 '::-:- Administração: Rua Marechal Deodóro 'da· Fonseca, '136 - Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

Illpregadi com wb! ua:
Tosses •

Resfriadol

ANO XX�I ,

JARAGUÁ DO SUL

------....;- ------------ :r.:::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::=

LOCAIS
/'

Bo�as de praia. Dia 3' de I seli e o sr, Adolfo Bartel
Outubro o casal Ricardo gereute da Iilíal Manoel
Bürger e Ida Bürger, F. da C o s t a S. A, em

registou a feliz data do Duas Mamas. Festejam
seu 25 ano de casamento. sua data natalicia ama-
o ilustre casal aqui nhã o jovem 'Mario e a

reside ha muitos anos Snrta. Maria Schiochet,
sendo um destacado ele- filhos do sr, Severino
mento da vida social. Schiochet.
Os aniversariantes sou- Dia 17 faz anos a srta.

beram crear no seio da Dalilia Rosa, residente
Iamílía [araguaense um, em Guaramirim. •

grande circulo de amí- Dia 18 aníversatla-se
gos e justa estitna. Re- Waldeburg: Hinsching e
ceberam os parabens dos ta sra. Paula Rublní, es
ínumeros amigos entre posa do sr. Horacio Ru
as quaís estão as do bini. Na mesma data a
«Correio do Povo» I menina Iria filha do sr.

e Erico Brunhs. D i a 19a sam e n los festeja seu aniversario o
Realizaram-se ontem sr, Frederico Sehwedler

na sala. das audíeuclas e tambem o sr. Wende
os seguintes casamentos: lino Schmídt. Na mesma
Rudolfo Bolduan com a data o sr. Leopoldo Kars'
srta. Amanda Maria Bei- ten.

'

er, Karl Heinz Büchli
'

Dia 20 Rosalina G. �y_
com a srta. Asta Dombeck roso, Hary Krause, con
Leobino Antonio Ferrei- tador, resideme em Joín
ra com a srta. Marcolina vílle, e ainda Q sr. Wen
Rosa e Sebastião Dutra delin Reiner.
com a srta. Paulina Bes- Dia 22 Sebastião L.
soni.

-, Ayroso, filho do sr. Luiz
G; Airoso.
A todos os aniversa

riantes «Correio do Po
vo» deseja as mais sin
ceras felicidades.

A'o i ver s a r i o s
Fazem anos hoje a sra.

Teresa Schmitt Stínghen
esposa do sr. Juliano
Stinghen. Leonor Toma-

'A PRAÇAI
Com a presente comunico ao publico em geral

que, em virtude de rer-rne recolhido á afazeres pri
vados, não mals atendo a chamados referentes a
assuntos veterinárIos (a não ser os determinados
pelas autoridades municipais) ."

Agradeço tambem a Iodos aqueles que até aqui
me tem dlstlnguído com a sua preferencia..

.

Iaregué do Sul, 9 de Outubro de 1950.

WOLFGANG REICHERT

Ela, brasileira, solteira
lavradora, domiciliada, e

residente neste distrito, em
Ribeirão das Pedras, filha
de Rudolfo Zílse e de Ma
rÚI Schneider Zilse.
Edital n. 2.858, de 28-9 50.

Arthur Steilein e

Engí Augusta Friese

Ele, brasileiro, solteiro,
operarló, domiciliado e

residente neste distrito, em
, Edital n. 2857, de 58-9-50. Garlbaldl, filho de João

Emil Oaedke e
Steilein e de Paullna Stel-

Rosa Augusta C. Zils'e JeiE'la; brasileira, so lteíra,'ÉI'e, brestteíro, solteiro, domestica, domiciliaJa e
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, emresidente. nesre distrito, ern Garibaldi, filha de AugustoRibeirão Grande, filho de
Friese e de Ana E. Prlese:oue Oaedke e de Frlde

Gaedke. Edital n. 2.859 'de �9-9-50.
Lino Lorrenzzettt e

Amélia Pedrl

Ele, ,bra'sileiro, solrelro,
lavrador, domiciliado e

relsdenre neste distrito em

lrepocuslnho, f i I h o de
Francisco Lorrenzzetti e

de Helena Stefani.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, dcrntclllede e

residente nesre distrito, em
Itepocuzínho, filho de
Giocondo Pedri e de Ma
ria P�eti Pedri.
Edital n. 2.860, de u-re-so
Vlctorlo Germano Vieira e

Paulina Béletl

Ele, brasileiro,' solteiro,
ferreiro, domiciliado e re

sidente neste distrito, a

estrada Ieragué-Esquerdo

I
filho de Guldlno Fructuo
so Vieira e de A u r i n a

Maria Vieira
Ela, brasileira, solteira

domestica,
.

domiciliada e

1"esidente neste distrito
a estràda Jaraguá-Esquer.
do filha de Carlos Beliti
e de Adelaide A[Jlérca.

9t�löT�� CI�ll
Irene P. Günther Oficial do
Registro Civil do r" Distrito
da Cornan.. a Taraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber qLle comparece.

çam 110 cartorio exibindo os

documentos exigidos pela .lei
afim Je se habilitarem' para

Domingo, 15 de Outubro de 1950 , SANTA CATARIN:A

Edmulldõ Barbi e seuhora, agra
decem sensibilizados á todas as pessoas
amigas que enviaram flores e t-elegramas
de pêsames, bem assim aos que .acom

panharam o enterro de seu saudoso filho

Murillo José Barbi

falecido no dia 8 do corrente.

t Agradecimento

A Casa Real concederá um desconto especial de ·15%
sôbre os artigos abaixo relacionados, durante o pê
ríodo de 16' á 28 de Outubro de 1950. Somente 12
dias. Aproveitem esta única oportunidade.

'

Artigos de Louça - Jögos de chá e café; Porcelana
Sc hm i d f, travessas de diversos tamanhos, pratos
fundos e rasos, pratos para sobre-mesa e chicaras.

\

Artigos de Vidro - Copos, calices, em diversos tamanhos,
simples e de Cristal; Vidros para conservas Nacio-'
nais e Estrangeiras.

Panélas de Esmalte - Em todos os 'tamanhos. ,

,

Artigos de Alumínio - Baterias de' 16 á 30 péças" pa
nélas, chaleiras, bules, marmitas em todos os tama
nhos, bem como, baldes ,com fundo duplo.

Artefatos de Matéria Plastica • Jogos "Vitex" de gran
de utilidade; Jogos para frios, com bandeja de 5 pe
ças; Jogos para sobre·mesa, de 7 peças; Espeti
nas, et-c...

(()) §au,210
�

(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
I' , .

dia (nA� WEllIEt nN�[J§IlnAl = JO[IDlVßTh� ,

. "t,f.:'
r

-

� ��>é \. .....-'
•

recomenda-se para hospitais, colégios, etc., pela �;� ,'4ualid�d:e d�siBt�taI\te�

EDITHL
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da comarca de Iaragué do SIJI,. Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

. TORNA PÚBLICO, de acordo com a lei que
João Rudolfo Carlos Mlschka, que ternbem se assina
João Míchka ou João Myszka, fi.lho de José Mlschka
e de Berta Luiza loharme Míschka, natural da Ale
manha, com setenta anos de idade, lavrador, resi
dente no distrito de Corupá, desta Comerca, casado,
deseja renunciar a sua necíonelldade de origem, afim I
de obter a cidadania brasileira, por meio de t i i u I o
declaratorio, tudo de conformidade com o disposto
no a r t i g o (lo. da lei n", 818 de 18 de setembro de
1949 .- qualquer cidadão poderá apresentar ínpugna
çao que tive.', no prazo. de (10) dez dies, contado na

forma da lei. E pare que chegue ao conhecimento de

quem Interesser possa, mandou o MM. Juiz expedir
êste edítel, que será afixado no lugar de costume e

publicado pelo Diário Oficial do estado e jornal lo
caI «Correio do Povo». Dado e passado nesta cida
de de Jaraguá do Sul, 80S vinte e seis días do rnes

de setembro do ano de mil novecentos e .cinquenta ."

Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi.- (a) J o ã o

Marcondes de Mattos, Juiz de Direito da Comarca .

Está conforme o original, do que dou fé .-

Jaraguá do Sul, 26 de setembro de 1950.

O escrivão

IEY FRA.ICD
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. Dr•. ArquimedeS Dantas
.

.'.••••••••
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M3

E ?ara que chegue ao (0'

nhecimento de todos, mande.i
passar o presente "ditai que
será publicado Pêla impren
�a e em cartório onde oerá
afixado dU! ante IS dias. Si

alguem s6ub�r de algum im-
.

peGimento aco:use-o para os

tins legaii
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

...

Dr. Waldemiro Mazurec�en
e••",811."81 FAÇA UMA VISITA A CASA REAL, DEFRON-

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGU:A TE AO CINE BUHR E CERTIFIQUE-SE DAS REAIS
Clinica0 geral.medico. - cirurgia de adultos

e.
creanças

�'
. VANTAGENS QUE A MESMA LHES PROPORCIONAd- Partos Dlathermla as curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia � Bisturi-e etrico - Electr?-cauterização' �������� )JZ(R �RaIOS Infra-vermelhos e aLUIS. II � L_ ,L_ _::::::&._�_
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