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da Reunião O I 5 C URS Q.
de .jaraguá pronunciadopelo Exmo. Snr. Dr. Marcondes de Mattos, oferecendo

. ",
em nome 00 munieípio e da população, o banquete ao Exmo.

Palavras do Deputado Jorge Lacerda ua, Câmara Federal _
Snr. Governador, nó dia 18 de Agosto .

.

�ocalizado o problema, da 'Energia
_

Elétrica ". I "Gom ale�ria afloran- pela coesã� de seus fi- comprar maquinas nas

,

'Sr. Presldenre, estou Norte Oatarlnense, que de- 'PloJ:ianópolis _ com a zona
do _aos läbíos e o co- lhos, da umdade de sua graudes Nações, ele

.. chegando de Santa Cata- liberou providenciar, co- flagelada. esse problema, �aç8:0 a�erto à todas as gente, do trabalho de construiu ao longo dos

rina, .�nde tomei parte na mo recurso inadiável, em- Sr. .Preeídeme, tem tarn- mspiraçoes da alm� hu- seu povo e do valor de cursos dagua, Usinas

Reunulo, Econômica do bora considerado de e- bém sua repercussão na- mana, .livre de odios e seus. homens que pode- eletricas aos montes e

Norte Catarinense. Ideell- mergêncla, a imediata Ii- danai, els porque Santa �essentImentos é que os rá Igualar .às grandes excessivamente.

z�do pelo dinâ'I!ico pre- 'gação da Usina Termo- Catarina é' um dos Esta- jaraguaenses
.

homena- Províncias,
"

.

Quando se pensava
feito de Jaragua do Sul, Elétrica da Cia. Slderúr- dos mais índustrlelizedos geam V. EXCla. neste Senh?r _

Governador, que essa Nação fosse
Sr. Artur Müller, êsse gica Nacional, em CQpivõ� do, . paí,S" esslnelando-se banquete. V. EXCla. nao é tl.m es- sucumbir diante de tan-

. conclave, ,que se revestiu como .Imporranre fornece- E- dos nossos habitos, tranho :pa.r� nós, nas ta insensatez, operou-se
de maís Gira significação . dor 'de. produtos fabris, de homens do interior, nossas vigillas acalen.ta- o milagre do' século,

I
o

pera. os destinos daquela ,largamente conceituados, énaarílhar nossas armas mo� a figura do amigo milagre da eletricidade
zona, congregou, sem o aos nesses diferentes cen- politicas, desde que es-

de Jaragu_á, �e que� e tão fabuloso foi ele,
menor sentido de dlferen- tros consumidor-es. teja em causa a nossa' lhe deu u�a Secretaria

�iação partidária, prefeíros, ,. Em face de tão delíceda Província; E, de mãos de �s�ado.' de. !Iuem
vereadores, deparados es-: 'situação, as populações do dadas, prestigiar - mos prestígta In�OndIClonal-
taduals e representantes Norte Caterínense dirigem nosso Governador, que ment� �osso opero�o
das classes produtoras de seu apelo, por nosso in- é a essência do proprío Prefeito,. de q�em.Já
onze municípios.' Cornpe- rermédlo, aos' poderes da Estado; o Presidente da �o�?u .

as provídencías

_receu ali, igualmente,
'

o República, no. sentt<!o de Assembleia Legtslatíva, nnciaes, par� a solução
Govemador do Estado, sr. emprestarem sua eeststen- que' é o povo; o Presí- do nosso maíor prob}e-
Irineu Bornhausen, em ç!a a .êsse problema," 'que dente do Tribunal quê D1,a --, a fO�9a (elét�ICa'
companhia do seu secre- Dep. Jorg� Lacerda, ,01'(,) aflig-e uma das regiõ�s é o Poder 'Judiciário. emÉ· abund��cla.,.. .,

tartedo. Entre, as questões ri, Tubarão, que abastece méls prósperas do Bresll». 'Estado' pequeno; só _ magDlf�ca�..

resolu-
o;,

que, com real oblettvídade
"

.

. "

. ," ,/
.

'çao. planejada por V.

e elevado espírltopúbllco, A
. ;' ,'.'

,

,,' " ,ExCla. para esse pro�

for,ám fo.c�lizadas, em Ja- . "palavr'a, do'
.

Snr e" 'aye" r b,.lema, ,.q.,!e.. e8�.ra.ng'!la., raguá do Sul, cabe asai, "

.

" -e .: • '

. , nosss; cídadae su.as. �n-
nalar o dramático, pröble- _

,

". . .' ""',
" dustrla8.. ',: -,

-

.'

.

c

ma
..
de

.. energia elétrica, Discurso pronunciado no' banqu�te ,ao �xmo. Sr
..
Governador: Os mesmoS" �lOS. qud,e"

ccuja .crlse se 'acentuou' .. .

'

.
r

.

'. /,� .' .' .

• .

hão _de trazer p, flUI o
,

'considerávelmente com a' «Honra"nos S. ,Excla. o Vida, esUf,mIClat\·va g.e tllß próprio nome, para agra- elétriCO de Caplvari, le-'
úlffma 'estiagem. que se'�r: qov.ernado�do.�st,!do, homem de :goy,ê_rno. ;', i "'/ decer, também, de coração va�ão. de. v�lta, uma·

....> ��O�:!lJ���i�-�·�n- ��::àete�!����õ��� c�:�:�- i_ á�'iere5sãd:h]â(m-at�rlã' lt�m: a�bb���aa��':nrQeg�� '��:{:,�q%\i�>:� . fiJ�i,' ':" �';' í,"; .

'. . ,

'.
,

.
q - � �.. prod�tor� do.NortedoEsta. que constiJúi Q ten�ári(i), do �omos dis,inguidos. do ; Bracinhp,.,,�;O-� " con-··' Dr. Joao Marcoades de Mattos

,

Faz quase duas sémíil- do� as autor,ldades pres�t'l- conclave, embora por for-', --:-x-. clUlda, pl,lrll. ���rgu�r- 1lS'
.

-', •.
).

'nas, foi imposta toté;ll res- tes, dS ho�enage,ns que, 0- ça do çargo qu� �em98 a :. Dentre 2s .�ssunt�s, ven· populaçõ�s.. '. e.Stâgnaci&.s que,.. e8��o' povo P?ude,
:. trição de energia elétrica ra, :Ihe ,esfao sen.d.o presta- h�)ßra d�e ,ocup�r no ".00-, tJ!ados".sao �a maIs. pal- dos MUD1Ç�PIOS �e �I- lutar de Igual par.a Igual
_

aos" estabeleCimentos' ir!:' �as e d� qu� fOI. mterJ;>refe, verno, e�nos gratq, e; (,Iu-. plt�n'� ,atuahdade ,e do guaçú, Ftot.a1fQP91�s, Sao c�m as grandes poten-
dustriais de Jolnville, São Ilustre, ne�ta .re�ta pl'lm?- , mAalor Jnteresse. do., Go- Jos�. 'e p�.nlOç,a!, ,.,0I?,d.e. _Clas. !la 8eg�.�da guerra

Francisco do ,Suf, Canoi- sa, o .E�m().. Sr •. Dr. JUIZ verno, os.,que dizem res- .resp!��� J�Q!P�R: in�l'vr. m,undlall l,J, ,

nhas I 'fijücas Ja á de DlI'elto da Comarca. peito ao fom�nto da pro-. dUÓ,f3: ··c. 'r.•.•
"" ",

,:' '.'
" .!l' " , ,Tambem estamos pres-

Cam�o 'A'le:;;"r
' �- raBgu ,

,
'.

",,_ dução' a6 seu livre curso • ",:,; :�\ '<: ',':\ .Je'. ,te8�.a ,v.er os n081iJ0S so-

to M�a'"'fra A�r.'!q' uaro:t't .!ón:' Consfituiu'; ao" nosso e às ;endas públicas..
' '.,.'.: " riL'9�9;?,' .apº�,:á .p,l'lm�·�f nhoa ::.biblicos senciar-'

, ,.... uar, ' aI "

í·
' ....

cf d' I
. .

. . fMAn\16, ,·00IIerrB.'" AssumiU m'os' brota" do solo es

p.olis e Guaramiriin. E não edsp rlto� .' II ilce evo UtlVO ,'V,tndo das 'classes ',;pro- ':-:::"gQ;v�:r��;· ,,(í'�';.�a' N.8;-, 'te'·rl·.::" ·m·'dus'+"I'as fabrl'cas- _.
A

,

••. A os mi!ll� e oquentes" Cl ..

,

,

A''';:
'. ',.,

".'�' , "
•.

'

.;'.
. 'II�' .'.'

,

'

só, esties mumcíl?lOS V��I iniCiativa: do ilustre Pre- ,.dutora� ,para. � Governo. çao Qo;mpal!da ;�;" vencI- USlDas ,e ao lado delas
atraytssando tao s�rJa feU:ó de Jaragua, convo- ., o. f,:nt�o cé;lndl�ato, sr. da v,ergollhosaJpente nos um comercio florece�-conjuntura, mas tambem, cando essa-Reunião Eco- '" ,II'I�'W .,B��l'Ihau8en, �ro,- campos qe ,.ba��lha, u!D te. ''Realizar-ae-á" o ml-
embora em menor e�cala, '", .. . ..' meteu,"'I1a:. sl1a.. m�l11oravel homem que" nao P?dla lagre da el�trecidade
to�o o f1oresc�nre vale d� �oê��c�e:��a:r-a��� ��.I .

�am�aoha,,' ::���ê h�vja de S�� chamado ,estadlst�: entre nós.,
.

"

Ita)af, q,ue aSSiste, atual.
I' d' n . - ,

.d äár a Scr.nJ�� ClalarlOa um pOlS, pala l,odo Q, Um ' Estamos· rodeados de
mente ao S'a 'f" d co egas a KegJaO, üs ,pro-. ,

A... >.! "h' ,
.

t
'

It 1
_

as ava . ".

_

" C�I ICIO a pro- bl' .,' d I gc;>ve. nu, one��, a a. ura verso, ,e e
, na�. l? s,

riquezas ;adormeCldas:
�uçao de seu grande pa,.r- c.

emas que }'!Ials e pe_r O ·d'os seils ,anseiOS e' das de um ,aventUJ;elro re- uedas d' a ua': matas
que industrial. Dia.nte disto, IDteressam �8 populaçoes \- s.uas 'e�perllnças. Gover· volucionário. O· seu ,pri- vqi... ens' '. ha

g ouc''os as-
S do Norte catarlnense .Dr.'João ,Bayer filho. ....g, P P

,

r. Presidente! cerca de', .'..
. I, .nador 'eleito, e gr�nde Go" meiro

.

ato de governall- sos 'o Mórro do ,Canive.-
�,.�OO estabeleclmenfos Ja- Vemos, no, gesto e Dá pIamente grato, falar nes- verna�dor, S. Excla. te.m- te, fOI apre�.entar,. um te, l)1assa uniforme de
brls, em que trabalham a, atitude do Prefeito' anti; te momento,' ao \ensejo se �>rIentado numa política pr9grama, de alUCInado ferr.o de alto têor e

pro�i!Dadame'!te 50:.000. o� trião, a convicção da re-s- desta' noitada memoráve.l, de� t,rabalho. ao encontro para a epo�a, uma y_ez mais: adiante para es

peranos, estao VIvendo p,onsabilidade com que de"festa e de, confraterm· e <te acordo com as as- que' naquela ocaslao coadouro desse precioso
Ptomen!os da maior gravi- encara os problemas ad- zação, não só em nome, ."irações das classes pllO- eram poucas �s utiljda- minerio o. maior porto
dade. E indisfar.çável à a- ministrativos que ihe são do Exmo. Sr. Governador dutoras, promovendo o des da eletreCldade - a natural' do Atlantico
preensão que se apodera afetos e a, coragE�m e a do E�tado, J:'élra diur do desenvolvimento das pos- eletrificação total do Sul.
dos meios operários e in- �onfiança com 'que procu- seu pensamento ,e da sua sibilidades econômicas de seu pais" I V Excia. é (). homem
dustriais. ra encaminhar as suas orieniação, respeito a vá:- todas' as regiões' do Es· ,Com o suor e lagrima

I
fad�do a propulsiona-las

Ddr a oportunidade da soluções.' I
rios problemas aqui obje' de seu -povo, transfor-

..

Reunião' Econômica do Lquvável. por sem dú- tivado's, como no nosso (Conl. na última página) mando-os em ouro para (Cont. na última pluma)

Importãncía
Econômica

/

i

Aspecto dIa sessão de encerramento do conclave de Jaraguá.
Aí estão depu'tados federal e estaduais, secretários de Estado,

, prefeito da capital, cmdte. da Polícia Militar e

numeros,os populares.
Na reunião Econômica i'aÍa o Sm'. Governador

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO rovo DOMINGO DIA 2-9- t 95,1 - 2

ProibiçãoCâ�ara Municipal PA R A F E R IDA S,
Proibo terminantemente
que os animais do sr.

Rudolfo Scheíbel andem
em:meu terreno 'á Estradá
Isabel, não me responsa
bilizando pelo .que acon

tecer, pela não observan
cia deste aviso, alias feito

,

repetidas vezes pessoal
mente.

rE:;.�'s:i=B;;:il;�:=d:Ei:�;::id;d;'sÃ�� deCf;it::od:�:�: ..
ii JH:A1rRIZ::: JOINVILLE - (Sob Administraç(jo do Governo federal)

II

li ----------------------Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: !!
Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI- ii
ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO· ii

ii BOS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instal�ções de H

::!".!:
luz e torça de qualquer capacidade. II

A nossa seção de instalações atenderá CGm presteza e qualquer pedido de ii

U:::::i:�::::::::�:�::::::�:::::�::::::::::::�:;::::::;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::JI

E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E ! R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Ata da Reunião Ordinária de 7-8·51

Aos sete dias do mes de agosto de mil nove
centos e clncoenre e um, pelas sete horês, na sala
do Forum, no edlfíclo- da Prefeitura Municipal de Ia
raguá do Sul, reunidos os vereadores: Ney Franco,
Willy Germano Gessner, Mário 'Nlcolínl, Adolfo Em
mendoerfer, Frederico Curr A. Vasel, Otaviano Tissi,
Kurt Herbert Hilbrecht, Alvim Seidel e Artur Oscar
Meister. Constatada a presença de número legal, foi
pelo snr. Presidente, declarada aberta a sessão e or

denou ao sr. 2. secretário que procedesse a leitura
da atd da sessão anterior ou eeia do día 19 de ju
nho. Lida e discutida foi a mesma aprovada unani
mamente e sem emenda pelo que passou a ser esst
nada pela Mesa. Durante a leitura da era chega ao
recinto o vereador Herbert Schneider. O expedlente
constou de Oficios nrs.: 368j51, 377/51 e 385/51 do Isnr. Prefeito; Circular 3/51 de Fpolis.; of. - circular
nr. 10 de Recife; Of. n.22 e n. 2 embos de Iereguã:
Of- circular nr. 6 de Fpolis; Of. do Dep. Neclonal de
Aprendizagem Comercial; um projeto-lei apresentado
'pelo vereador H. Schneider e uma proposição do
vereador A. Seidel, referindo-se a Estrada Isabel em

Corupá. Foi a proposição A. Seidel enviada a Co
mtssäo de Viação e Obreis Públicas; o projeto-lei
referente a Receita Orçamentária de 1952 a Comls
são, de Economia, Fltiençes; a proposta do ôervíço
Nacional de Aprendizagem Comercial á Comissão
de Educação e Saúde. O prolero-lel apresentado pelo I:l'Aea ai •••IlDEvereador H. Schneider à Comissão de Legislação e "N�N" � 9

Justiça a mensagem-apelo a favor da Casa dos Pro- Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
fessores de ôre. Catarina foi enviada a Comissão de Clinica geral médico _ cirurgia de adultos e creançasFtnençes, Economia, urçamento e Contas do Muni·

_ Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
cípto, bem como o oficio do snr. Governador com

. lndutotermia _ Bisturi-elétrico _ Electro-cauterização .referência a polícia Militar. Cedida a palavra a quem
'

R áios Intra.vermelhos e azuis. Idela quizesse fazer uso, pedlu e obteve a o sr. AI- .1_........

vim Seidel, solicitando informações: qualodestino

�����'dado ao cimento adquirido pela Prefeitura' e o quer
ficou resolvido a re�peito �a pr?p<:sição referenfe ao 1 Celso B raneo
preço do arroz, enviado a CO�lssao de

ta�elament<:"ll
DESPACHANTE ADUANEIROCom a palavra o sr. Presidente, referiu-se a Vip

It I d SÃO FRANCISCO DO SUL - Santa CatarinaSI a g("vernamenta e as «reuniões econômicas o
Caixa Postal 35 _ End. Tel. cBRA.NCO� _ Telefone, 103norte catarinense» a realizarem-se respectivamente Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

nos -dias 17 e 18 do corrente mes e ainda relembrou
aos srs. vereadores que achava-se, pronta, na secre- Despachos de importação- do extrangeiro e por cabotagem,
tärta da Câmara Munlclpel a lista pare engarterfun- exportação .para o ext«:."ior e dentro do país, tran�ito,
dos em pról da «Fundação Laureano». Nada rnels reembarque e reexportação, bem como todos os servrç-is ""' Telefone N' 39 • C. Postal, 19

h
' . junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa- �.�/.'\':�/.":/.'\':/.'\':.r.\,!p��. R GUA DO SULavendo a tratar foi designado, pera a próxima ses- dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim � /. lA A .

são, 'o dia 14 de agosto com a seguinte" Ordem do de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

I �
Produtos � Santa Catarina

Dia: 1 a. discussão da Receita Orçamentéria pare o . � .
.

". �. -»

exercício de 1952; Ie: discussão dó projeto-lei Her- Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua- �. � �11fAlTRe! \�. ASSINATURA ANUAL
bert Schneider; í

e. discussão' do oficio do snr. Go dro da Estação e DOS trapriches öe embarque da Ponta
�

BU.�

� Cr$ 3500.da l ruz, bem como armazem para depósito de me�cado. ,.,
,

� I

vernador; ta. discussão do projeto apresentado pela rias em geral, junto aos trapiches de embarques na CIdade. �. Bebid.as Boss Ltda.:. GER.ENTEAssembleia Legislativa referente a Fundação da «Ca
�

sa dos Professores»; discussão da Proposição rele- Encarréga se de Embarques de Madeiras de outras {��0�,·.·.�.. /.'\':�"'\!I'/.'\':�. �aullno Pedri
,

rente a Estrada Isabel em Corupá; Discussão' do Mercadorias para o exterior, do Brasil e 4Oficio recebido do Serviço Nacional de: Aprendiza- Localidades Brasileiras -

{ ��J:1r?!i�������:�u�f���i:�t:v�n��e�e�I��'o f��r���e��a�al�e�eJ:;k.
Desp.

achante das priDc:pais firmas do Estado' e..);4
." :::;:�::::���-;-.� iii ii i �

. A��.
"

(ess.) NEY FRANCO dor F.stados Vizinhos. FRUTIFERAS E ORN,AMENT�IS ;
WILLY G. GESSNERr, . L!!ranjeiras, Peceguelros, Kakiseiros,. Maciel- .

MÁRIO NICOUNI ���� ras, Jaboticabelras, etc. - Roseiras, Dahllas. Ca- .

mélias Coniferas, Palmeira�, ate., etc. �
Peça� Catálogo I1uBtrado - Leopoldo Seidel - . Corupá ii
������m�

NUNCR EXISTIU IGURL

PERDEU-SE

Uma sombrinha nova,.
día 19 Domingo, no tragé
to Estrada Nova-Iêerorclda
até a escola Ribeirão Mo
lha.
Obséquio quem a en

controu enrrega-la pera a

professora Dna. Alzira Pi- ,

coli, que será bem gretífí-.
cedo.

....................... , �

Dr. Wal�emiro Mazureehen tUM" OOENÇ" GRAViSSIMA
MUITO PER'GOSA PARA A FA.
MILIA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO O�SSE GRANOEFLAGELO

USE O

Bicicletas sue c a s das .

melhores marcas, V. S· .

p o d e r á adquirir na

Casa Real.

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
"'ÚIo4ERAS FORMAS. TAIS COMO;

REUMATISMO
E8CR6FULAS
ESPINHAS
F(STULAS
ú..t,. c E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

i i::::::�:�:: ··:::::::::��::::::::::::::::::::::i i
:::$.- .'\�:::
ii Nas suas compras ii

II cBfr ß"OPÚ"(ß Ir
:::;... , ..�.::
·:i::::.:::::=::::::!::::::::::�:::;.:::::::::::::::i

Correio do Povo
Rua MI. Deodoro N. 136'

Ata da reunião ordinária de 14-8-51 \

NA FALTA DE
Aos quatorze .

dias do mes de agosto de um
mil nove�entos e cincoenlll e um, pelas sele horas
na sala do Forum, no' edificio da Prefeitura Munici
paI de· Jaraguá do Sul, reunidos os ve:readores:, Ney
Franco, Willy Ge.rmano Gessner, Mário Nicolini,
Adolfo Antonio Emme.ndoerfer, Frederico Cu�t Al
berto Vasel, Otaviano Tissi, Wàller Jark, Herbert
Schneider, Kurt Herbert Hilbrecht, Alvim Seidel, Ar
tur Oscar Meister. .Estando presentes todos verea

dores, foi pelo' sm. Presidente declarada. abertá a

sessão, ordenando dO snr. 2. Secretário que proce
desse a leitura da ata da sessão anterior, que foi
discutida e aprovada com a seguinte retificação na

parte inicial, onde se lê: do ano de 1952, leia-se: do
ano de 1951. Passando ao expediente foram lidos:
ofs. expedidos n. 401/51 e um oficio recebido de Da
Marcina Sampaio Laureano; uma proposição do ve
reador A. Seidel, solicitéÍndo ajuda financeira ao snr.

Alvino Linzmeyer. Foi a mesma enviada a Comis
são de Legis!ação e Justiça, ainda do mesmo verea
dor uma proposição, aprovada, pedindo expedição de
telegr!'!mas ao sr. Governador e a Assembleia Legis
lativa com referencia a instalação de telégrafo Na
cional em Corupá. Foi pelo snr. Seidel dinda apre
sentado uma indicação, sendo porém, logo após re··

tirada pelo mesmo vereador. Uma proposição do ve�
reador Adolfo Antonio Emmendoerfer, referente a

Estrada. ltapocusinho.Rio Manso-Campo Alegre; uma
indicação do vereador H. Schndder. Do mesmo ve

reador, foi indeferido um requerimento apresentado.
.

Livre a palavra solicitou e obteve-a o vereador
� Herbert Schneider, pedindo informações, sobre: quais
05 assuntos discijtidos no conclave. Foi pelo snr.
Presidente dadas as informações desejadas. Com a

palavra o veieador A. Seidel solicitou
-

informações
sobre a reconstrução da ponte sobre o Rio Correi·
as. Será o pedidO do sr. Seidel oficiado ao snr.

Prefeito, foi o despacho dado pelo sr. Presidente.
Passando-se â Ordem do Dia foi d·iscutitJo e

aprovado o parecer da Comissão de Legislação e

justiça e em consequencia rejeitado o projeto-lei a

presentado pelo vereador Herbert Schneider. Com a

pblavra o vereador Schneider pediu que lhe fosse tiM.
rada uma cópia do projeto-lei rp.jeitado. Foi deferido

APPETITE
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Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre ii
II Operações -' Doenças de SenhorIIs -
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..1.1' Alta Cirurgia com Aparelho de ",nestesia Gasosa "r.:i:.Consultório e Residência:
H Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant- :!l
ii ex-residência do Dr. Luiz de Souza ii
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Magresa
Cançaço
p�mdeí
Fraqueza

É indi'pl2l!ls&yel
o UC� do

DAS T.INTASCASA

loeULINO
DE ORH

A MAIS ANTIGA CASA DE "OINVILE

I
Leva ao conhecimento da práça que �

fechou sua filial desta cidade, agrade.cendo.
.�

a preferência que sempre lhe foi d a d a e

continuando a dispoeição de sua amavel fre- '

'J guesia em Joinvil1e� á

RUA.
DO PRINOIPE,

,1860, onde com prazer recebera ordens.

.rEltlel
Tintas para Pinturas de Casás, Móveis,

I:Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, .

Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linh�ça, Água'
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas

- Lã e Algodão, Cera e Óleo para' soalho,
Massa para janela.
MAT RI Z:

RUA DO PRINClPE, 880,

o peJido. Usando da palavra o snr. Presidente, ex

pôs o programa do conclave e convidou mais uma

vez, os snrs. vereadores para a recepção e festi,vida
des em homenagem ao Exmo. Snr.' Gõvernador do
Estado lrineu Bornhausen. Nada mais havendo a tra

tar, foi designado para a próxima sessão, o dia 21
de agosto com a seguinte Ordem do Dia: la. dis
cussão do Of.-circular do snr. Governador; la. dis
cussão do oficio da Assembleia Legislativa referente
a «Fundação da Cdsa dos Professores», la. discus
são do serviço nacional de Aprendizagem Comerd
aI; la. discussão da proposição refzrente a Estrada
Isabel em Corupti; la. d,.iscussão da proposição refe'
rente a ajuda financefra ao snr. Alvino Linzmeyer.

Findo o que, foi encerr.ada a sessão.

/ (ass.) NEY FRANCO '

WILLY G. GESSNER
MÁRIO NICOLINI

Lider do COD)érclo dlt Tintas

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Euuênio Vitor Schmückel
Os acontecimentos que sas não podem ser man

se desenrolam nésta tidos ou substituidos porquadra do ano, deixam outros melhores e dura
em todos quantos se ra- douros, para que se opedicaram nos quasi

_

cem r� o mi,lagre da sobre.mil qullometros quadra- vívencía e do bem estar.dos de sólo pátrio, sul- Depois de tantos sé
cos profundamente de- culos em busca do mesalentadores. As puni- lhor e do aperfeiçoações, os castigos mere- mento, caminhamos paraeídos ou não, tornam a traz, errasteudo-nos pela

" repetir-se' com maís in- vida, nos moldes dos ho-
'

tensidade, levando com je tambem minguadosa sua presença, todo um carrangueijos. A, sêcaestado de cousas para o que persiste em castigarcaminho do pior. As po- a todos que encontra
pulações revolvem-se e pela frente, já tem feito
agitam-se como que num rasgados prejuizos. ,Eleito de dôr, guardando enquanto a população se
a parecença de um mo- debate com') problema,ribundo, com corpo e tentando resolve-lo cada
nervos desgastados, pro- um á sua maneira, es
curando por todos os palham-se agora noticias
mei�s restabelecer-se, de que os gafanhotos
anClOSO, verdadeiramen- esfaimados, já levanta
te ancíoso por um des- ram novamente o seu
canso merecido e uma acampamento dos imen
definitiva cura. Os Ienô- sos pantanais do Chaco,
menos e os ätos provín- para invadir a nossa
dos das maís diversas gleba e lançar-se sobre
origens, teimam, apesar o que resta da reduzida
de tudo, a se manüestar plantação, nos . estados

, de maneira contrária. do sul. O ministério a
Resulta, dai a preocu- que compete o combate Aos vinte e um dias do mes de Agosto de

pação constante, o de- do 'mal, prepara-se, ao
um mil novecentos e cincoenta e um, pelas sete ho-

.

t" ras, na sala do Forum, no edificio da Prefeiturasejo veemen e P a r a que se diz, _ para a sua
achar-se o díagnõsüoc,e defesa. Mas, chegará, Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os verea-'

as opiniões e as idéias em tempo com todo o
dores; Ney Franco, Witly Germano Gessner, Ma

de como deveria ser seu, equipamento nos
rio Nioolini, Adolfo Antonio Emendoerfer, Frade

leito para se contornar longinquos recantos dos
rico C. A, Vasel, Otaviano Tissi, Herbert Schnei-

l' der, Kurt Herbert Hilbrecht, Alvim Seidel e Ar-O ma � saem com ímpe- nossos sertanejos? Será tur Oscar M ist r H vendo nümero legal fOI' pet t re e. a -

os somen e comparäveís resposta que somente lo snr. presidente abei·ta a sessão pasaando-se lo'a uma cerreute de água, poderá dar a complexa
,e que não poucas vezes burocracía. Ao lado des- go a seguir a leitura da ata da sessão anterior

perdem a sua valia, tão sas noticias, e num ores- que depois de lida e discutida foi posta em ois
precipitado se apresenta cendo de . importância, cussão sendo aprovada e assinada pela Mesa. O
e se modefica. Época vem aquela outra do expediente constou de: Of. n', 217; Lei n', 18 da
triste, sem dúvida, que aumento de todas as A'ssfmbléia Legislativa, um parecer da Comissão
nos fßz lembrar, embora classes de funcionários de Finanças e .um requerimento do sr. Seidel que
em pleno século vinte, públicos estaduais, muito foi enviado a Oomissão de Obras Públicas. Livre
aos biblicos 'anos das inoportuna por sinal, a palavra solicitou e obteve-a o vereador Seidel,'
vacas' gordas e magras. atendendo-se ao estado referindo-se a publicação do expediente. Passan-
E de interessante é de cousas que se pas- dó-se a Ordem do Dia foi, posto em discussão e

que a medida que os sam no estremecido es-
anos avançam, as por tado de Santa Catarina. votação o parecer da Comissão de Finanças rela-
nós tão desejadas vacas E com o aumento, que

tivo ao balancete do mes de maio. Foi o mesmo,

gordaarareíam cada vez deveria beneficiar uma aprsvado. Usou da palavra o vereador Alvim Sei

mais, dando o seu lugar classe esqueeída no úl- del que deu ligeiras explicações sobre a ponte do
ás suas semelhantes ma- timo rea'uste, a dos Ma- Rio Correia. Nada mais havendo a tratar foi de

gras. E consoante nos gístrados, pôs-se na res- signado o dia 28, para a próxima sessão com a

assegura esta-tdéía, te- sequida receita estadual, seguinte Ordem do Dia; 2', discussão dO parecer
mos que forçosamente 'um compromisso a mais,

da Comissão de Finanças, referaute ao balancete

a'ceitar a desalentadora com funestas consequên-
do. mes de maio; 1', discussão da Reepjta��:Orça

verdade de que a pró- cias para o erârio públi-
mentária de 1952;' discussão da proposição refe-

pria naturesa e a huma· co. rente a estrada Isabel em Corup,á; 1', discussão
,nidade caminham para a Dai dizer-se com razão da proposta do Stlfviço Nacional el,e Aprendiza-
decadência. Os padrões que «desgraça pouca é gern Oomercial; 1. disco da fund; da Casa dos profes-'
da antiga ordem de cou bobagem». sores de Santa Catarina; 1', 'discussão da circular

recebida do Governador (jO Estado;' discussão da
proposição referente a ajuda financeira' St' soro
Ahllino Linzmeyel'; discussão da "proposição que
pretende uma planta das estradas tl ruas em 00-
rupá. Findo o que, foi encerrada a sessão na

qual fàltou o vereador Walter Jark..

A

Telegrama do snr. Deputado. Jorge Lacerda
ao sr. Prefeito Municipal, informa que o snr. Mi
nistro da Educação baixou portaria conceden
do reconhecimento ao Ginásio São Luiz.
Está portanto de parabens o nosso Ginásio.

Comércio I Indústria ,Breit�aupt S. A.
CONVOCAÇÃO PARA

Assembléia Geral Odrinária
"

Convocamos os SenhoreS' Acionistas dasta
Sociedade' para compareceram à Assembléia Geral
Ordinária, a se reali�ar no dia 29 de Setembro
de 1951, às 15 horas. em sua 'Séde Social, à rua

CeI. Emílio Jourdan, �1, em Jaraguá do Sul, para
deliberarem söbre a seguinte ordem do dia:

1.) - Relatório da Diretoria.
,

11.1 - Parecer do Conselho Fiscal.
III.) _' 'Exame, discussão e aprovação do

Balanço Geral, .conta de Lucros e

Perdas e demais documentos relativos
ao ano social de 1/7/50 á 30/6/51.

IV.) - Elaição do Oonselho Fiscal.
,V.) - Div�rsos assuntos de interesse Social.

'Jaraguá do Sul, 16 de Agosto d,e 1951.

COM�ROIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S A,

a) Walter Breitbaupt - Diretor'
Artbur Breitbaupt - Diretor

Orlando Soares: Vitima de
lamentavel aeídente fa
leceu, quarta-feira ultí
ma em Joinville, o bem
quisto cidadão Orlando
Soares, comerciante es

tabelecido naquela cida
de. Um fortuito e casual
acontecimento deu moti
vo ao infausto passamen
to do estimado conter
rano. Ao abraçar um a

.....

migo que entrava em seu

estabelecimento comer

cial, sobraçando uma

pastá, esta contida uma
arma a qual ao cair de
tonou indo, por fatalida
de, alojar-se na cabeça
do desventurado comer
ciante. Orlando Soares
era muito relacionado
em Jaraguá onde nasce
ra. Oontava 43 anos e
era filho do saudoso
Martinho V. Soares, já
Ialecído e de D. Delau-'
dina M. Soares, restden-

------------.--------------------- te nesta cidade. Deixa
Viuva D. Elsa Soares,
Sua morte foi muito sen
tida nesta cidade, em
Blumenau onde residira
por muito tempo e em
Joínvíllé" onde deixou
numerosas e solidas amí

, zades, mercê 'de suas

qualldadea de carater e,
sua proverbial bondade.
D feretro do extinto

foi transportado para Ja
raguä, onde por vontade
da familia foi sepultado
.sendo acompanhado até
ao . cemitério local por
seus numerosos, amigos
e parentes. «Correio do
Povo», lamentando pro
fundamente "O infausto
acontecimento apresenta
a íamílía do extinto as
suas sentidas condolên
cias .

Enlace Gonçalves - Moraas

./

Na Reunião' Econômica. O Governador' Irineu Bornhausen, ao

lado, concorda cem porcento com alB palavras do Prefeito.

Câmara Municipall
Ata dá reunião Ordinária de 21-8·51.

(a) NEI FRANCO
WILLY GERMANO GESSNER

MARIO NICOLINI
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Tomem:

V�O CR�OSOTj.DO
"SILVEIR.ll'''

llllpregado _ wla ..:

Cure seus males e poupe seu 'Teve lugar ontern, na
bom dinheiro comprando na sala des audiências nesta

FARMACIA NOVA cidade, o enlace matrimo
nial da senhorita Dalma

I da ROBERTO Ja BORST. Indla de Moraes com o

sr. Hilo Luiz Artur Gon
A que dispõe de maior 8ortime,!, calves funclonério do De-to na praça e oferece seus artl' .

gos á preços vantajosos. perremeuro de CorreIos e

Telegrafos désta cidade.
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragua Ao jovem casal e seus

dignos progenitor�s os

cumprimentos do «Correio
do Povo».

- Aniversários
Dia 26 fez anos o sr.

Paulino Schiochet.
-

Fazem anos hoje o sr.

Rudi Bruns e Laerte. Stein
'filhinho do sr. JoáO"' C.
Stein.
Fazem ano,s amanhá a

sra. Anfonine Janssen, e&
posa do sr. Alfredo D.
Janssen, industrial nesta
cidade.

, T05sa
ResEriadoe
Bronquita
E.crofulos.
Convalescençu

VINhO CREOSOTADO
É: UM ''''''RADOR Dê; SAÚDE.

o uso do

�®Y@)@!@)@!@)@!@)@!@)®i.®@Y@)@!@)®i@)�@!@)®r@)(§). ..
I Tosse, Asma, Broaquite, Rouquidão, e Resfriados I
®5 TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßRflH8 ftfSPIRßIÓRID @5

Encontram

ii O PEITORA.LMA.ISCOlUlEC�O NO BRA.SIL Ii\®�@,i®@,i®®4.®@..i.®®.i®��@!®®.i®®.i..®®J..®@},a

produt:7a�����VEIS CIMO, a mais conhecida em
'

Itodo o BrasiL Para mais

inf_
ormações,

e venda, com o seu represeritante nesta '

cidade, a fábrica de Móv-eis de ADOLF
HERMANN SCHULTZE, sita a Rua

i_4 Barão do Rio Branco. N. 964
�

LOCAIS'

Dia 1. festejou seu ani-
versário natalício o jovem
Eduardo Franke Wilhelm,
filho do sr. Max Wilhelm.
Dia 5 faz anos o sr.

Carlos Heinzle.

Dia 6 o sr. Alfredo
Horst, Hugo e João Hoe
pfner, residentes' em Co
rupá. Tambem a sra. Oti
lia Hoepfner, esposa do
sr. Carlos Hoepfner, resi
dente em Corupá; Aind'a
dia 6 o sr. Gustavo Isber·
ner.

Dia 7 a srta. Ondina de
Oliveira e Werner Mey.
Dia 8 a srta. Terezinha

H.,fermann, filha do
Oarlos Hafermann.

Filmes lodak e Wena, de
tod o s tamanhos V. S.
poderá adquerir na ,CA
SA REAL.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OOUEIO DO POVO - DOMJNGO D'l A 2-9- t 951 - 4

}���..",.,..",.,,�

-----.1 "Farmacia Central ,�
� DE CAR.:m::.o� :n::AFER.:MrANN S
� "A M A I SAN T IG A" �

I
Av. Getulio Vargas, 218 - Jaragoá do Snl - S. C. �
Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, �
a disposição do ,distinto público, apresentando �serviço criterioso e Precos Módicos < �
�....��

Prefeitura Munici�al �e Jara�uá �o �ul
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS
Fliseu Leoni - Requer baixa do imposto s/ gara
peira. Moveis Esquadrias Lazzaris & Oía. Requer
Iicpnça para efetuar reforma geral em si prédio,
inclusive pintura. Lourinor Seifert - Requer licen
ça para anexar em s/ estabelicimento comercial o
ramo de açougue.
Alfredo Keiser, Requer licença para desmontar
um .barraoão em si propriedade e reerguê-lo mais
aos fundos Paulo Mueller - Requer baixa do im
posto sobre selaria. Helmuth Neumann - Requer
licença para fazer diversos concertos em sua ca
ia. Camilo Piazera - Requer licença para refor
mar o prédio de s/ propriedade Paul Schuster -

Requer licença para eslabelecer-se com açougue.
Romano Hise - Requer licença para contruir ca
sa de madeira. João Batista da Conceição Gonçal
ves - Requer licença para construir um mausoléo.
Gustavo Hierling - idem idem
Olivia Sohiochet, - Requer transferência para seu
Dome do imposto sI salão de ondulação, adqueri
do de Amélia Otte. Constantino Gascho - Requer
licença pára anexar em �I estabelecimento comer
cial' o ramo de mercador de leite. Edeltraut Fel
dmann - Requer licença para estabelecer-se com
salão de ondulação; Erico Borchardt - Requer li
cença para pintar no prédio de si propriedade o
seguinte:

«Padaria .Oentral - de Erico Borchardt»
Alfredo Siebert - Requer licença para construir
casa de alvenaria Cuilherme Trapp -, Requer Ii
-eeuça para construir" casa de madeira. Francisco
Paulo Dias - Requer licença para construir um
lOausoléO. Hermann Hoch - Rspuer licença para
construir um pai61 para depósito de frutas. Pedro
Zimmermann - Requer transferência para seu no
me do imposto si caminhonete adquer-ida de Ar
noldo Sasse. Berthelsen - Requer licença para
construir casa de madeira. Carlos .Walter Jansen

idem idem
António Müller - Requer licença' para construir
casa de alvenaria. Amandío Schmidt - idem idem
Jorge Weinzierl - Requer baixa do imposto R/
açugue. Alvino Kock

-

alvará' de habita-se. Leo-
, poldo Donheck - Idem idem idem
Julio MafffzzcHli - idem idem

Despacho - como Requer
Mario Tavares da Cunhá, Mello - Requer alvará
de -habite-se.

Despacho - Concedo o Habite-sé
João Franzner - Requer licença para construir
uma Atafona em s/ propriedade.
Despacho - sim, Resalvados os

I

Direitos de
Terceiros. Alcebíades Abelardo Verbinenn - Re
quer certidão que 6 mesmo tem" capacidade tecni
ca na profissão de pedreiro Alcebiades Abelardo
Verbinenn - Requer certidão mencionando quais-ös
profissionais construtores lotados no- município.
Alcebiades Abelardo Verbinenn - Requer para
tue lhes seja certificado si existe Engenheiros diplo
mados fi habilitados, no exercício pleno da pro
fissão, e se continua ha,vendo falta de 'profissio-,
nais construtores.

-
,

Despacho Cértifique - se
. Lady Gomes - Requer certUão do seu tempo de '

serviço como professôretmunicipal. Allcé da SHvei-

Ira Murara - idem idem
Despacho - Certifique-se nos te'mos da informa- ICão. Severino Ropelatto - Requer cancelamento do
imposto sobre mercador; uma véz 'que sua 'profi
ssão é de lavrador. Despacho - Devolva-se a im
portância de cr$. 544,50 paga pelo comprador'dos
produtos.

'

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Nuni
cipal de Jaraguá do Sul, 29 de Agôsto de 1951.

Otacilio P. Ramos
«Diretor do Departamento do Expediente»

MILHÕES
DE PESSOAS TtM USADO COM
BOM RESULTADO O POPUlt�

DEPURAniO

ELIXIR 914
A SIFllIS ATACA TODO O OR6ANISliJ
o FilIAdO, o Baço, o Coração, o
e,tom.,o, OI Pulmões, a Pele
Produz Dores nos 0.'08, Reuma.
tismo. Celuelra, Queda do Caba
lo Anemia, e Abortos,

-Ccnsuli:,g o mtit:lco
• tome o popular depurativo

ELIXIR 914
Inofensivo ao organJ.mo. Airada
nl como um IIcôr. Aprovado co.

mo auxiliar no, tr.temento da SI
FILIS. REUMATISMO da mes

m. orilem, pelo D. N. S. F.

rcA\ § A\ Ml A\ IRin
,

Ö PAR

,AlSO
DAS SBDAS ,E TBCIDOS FINOS T

. NAO SE ESQUEÇA : +Em Sedas e Tecidos Finos encontrará
,.
----------.------------

o maior Sortimento na CASA MARLY. (j O Drama ,do Calvärí«-

.

Rua Mal. Deodoro N°. 631 -

:J'Padrões exclusivos -: Estamparia mo-

Cderna e variadíssima - Sedas Lisas de to- em ena'

dos os preços. �
�

�����-ii� A tragédia do Cristo, povo. É um espetáculo
a apresentação do maior que não se pode deixar

....,. êrro judiciário da hístó- de ver; além do maís,
ria, num palco e o ar são os hansenianos os

M livre, com papacidade alores, urgUlhosos e fe·

I
para 5.000, pessoas, vai lizes de mostrar sua

ser levada à cena no, capacidade, seus dotes
PRODUT,OS DA: próximo mês de setem- teatrais e os que acor-

INDÚSTRIA DE CALÇADOS GOISCH IRMÃOS S.A.,' bro, na Colonia Santa rerão, a 7 de setembro,
CAIXA POSTAL 11 "Teresa, graças aos es· a o Teatro Ao Ar Livre

JA R A G U A O O S U t - Santa Catarina, I forçQs de frei Daniel da Colonia Santa Teresa.
"

,,'
,

.

.....-..: OFM, que fará propor- Não haverá quem não
,'. ,cionar aos catarinenses queira participar de tão

_..ss ... ml!� .... lIiiI8 .....@B....�@Ii!B.......
_ as emoções dos milha- empolgante espetáculo.;

A L E X K, (J ii :AT res de assistentes do fa- .

Haverá condução em
FEHJI[�.ARIA moso teatro da Paixão abundância para a loca-

de Oberammergau, cida- lidade. Será a tarde �ede da Bav�ria que se 7 de setembro agradabltornou
. c�nhecida no lissima aos corações não

mundo mteI�o por essa materializados e que po':
representaçao anual.

. -derão sentir ainda queCentenas de figurantes o
'

Rabbi da' Galiléia e

d.esempenha�ão os va-
sua imensa tragédiarlados papêIs do cO,mo- constituem, quase dois

ventes dra�a, vestJdos mil anos depois, o alvo
com os trajes que se de nossa atenção, de
usavam na época. O rea- respeitosa ternura quelismo das cenas a serem nos brotará do fundo de
apresentadas toca o. ��-, nossa alma.
ração, tange a sensIbIlI-
dade artística, afaga e

desenvolve os sentimen
tos cristãos de nosso

•

Edital de Protesto Um '''Oberammergau
Brasiliense"Faço público, que se acha em meu cartório

para ser -protestada por falta de aceite e paga
mento uma duplicata no valor dê cr$ 1. 361,00
(um mil, trezentos e sessenta e um cruzeiros,) em

que é devedor Arcangelo Safanelli e Credor Ber
nardo Grubba S.A; Industria e Comércio; E como
o devedor se acha föra desta, Comarca, pelo pre
sente o intimo e chamo para no prazo de tres
dias pagar ou dar as razões porque não o faz,
ficando desde já nctificado do referido protesto
si não o fizer.

Jaraguá do Sul, 31 de Agosto de 1951.

«Mario Tavares da Cunha Mello»
Tabelião.

De Santa Catarina, do Brasil e do Mundo,
pare uso das escolas.
Do Brasil, das Américas e do Mundo, para

'

vlegens e alunos.

� Vendem-se na 1
f.

.

SOCIBDADB GRÁFICA AVBNIDA LTDA.. J
e··,,·····..,··:·······...·····�················ .•...•...•..•••.....••.......•..

,

...•....:)

'0 ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEIßA MINANennA,
Vermitugo suave e de pronto

_

deito Dispensá purgante e, dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

ME o n.' 1, 2, -3 e 4
"

Proteja a saúde de seus' tilbos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo ,;ma LOMBBIGUEIRA

,
MlNANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
'-,JOINVILLE -

Toda a Colônia de San- já marcham a frente com
ta Tereza estä em movi- muitas tnlclatlves mode
mento, velhos e crianças, lares: Conseguiram mere
o povo em peso prepara- cer a oflclalízeçêo do
se para apresentar ao Grupo Escolar pelo mo
mundo brasileiro, a vida, vlmento intenso do curso
paixão e morte de Cristol elementar, do curso suple-
Mais de duzentos ato- tívo, do curso cornplernen

res naquelas vestimentas tar e de licença ginasial;
históricas dos tempos de pelo movimento esportivo
Cristo, executarão o ins- novamente I eformado por
pir�do,!irarna. É o mlla- especial orientação e ad
gr� que, a conformação ministração de um proles
herölca dos hansenianos sor paulista, tem também
voluntaríamente segrega- Adoração Perpétua para
dos, está realizando, e os cetõllcos, e por último
certamente não há mais chegaram a altura de po
dignas e maís competen-I der, pare orgulho do ßra-
tes cópias do Cristo el- sll, rivalisar com os er
truísta pera ínterprerer pa- tístas bávaros de Oberem
ra o mundo moderno co- mergau!
mo aquele Cristo viveu,
sofreu e morreu! Ma Colónia de Santa
Eles lá do vale, sepa- Teresa todos os credes

rados pela mata, pelo rio sabem amar-se, sabem re
e pela cerca, lá do seu zar, sabem estudar, mas

- Getsêmani sacrosento, a- tambem sabem praticar
presentarão pare os de todos os esportes e... ago
fora, assentados do outro re, sabem fazer parar a

lado, em clma
:

daquela humanidade na sua vasta
colina, onde surglu uma trajetória dos .seus desva
arquibancada de madelra rios noturnos, de êrro, de.
para cinco mil asslstentes! pecado, de rebeldia, de
Autoridades civis e orgulho, de. luxuria e da

eclesiásticas. e persona- impiedade de todos as,
gens de" todos os credos pectos, afim de ela cair
e convicções polítícas que em sl e

'

de novo �e re

respeitam a personagem lembrar do seu Iesús, 5US�
de Cristo, ou que apre penso entre o céu e a ter
cíam lJ erte folclórica, não ra, que nos quer dar a

podem deixar de aplaudir paz por todo custo!
aquela Interessenüsslma
iniciativa, pois souberam Este espetaculo duplo"
compreender a extensão único ne hlstórla do mun

benéfica dos seus vastos do, vale a pena de ser

resultados psicológicos e mencionado e há de valer
pedagógicos. Os hause- a pena pera todos nós de
manos de Santa Teresa vê-Io! .

lampadas mazda e phílips
240 Watt «durabilidade

dupla» tem sempre em
stock a CASA REAL.o preço dos automóveis

Os brasileiros estão sendo vítimas de torpes explorações do comércio de
automóveis. Mesmo sem levar em conta as exorbitâncias do Câmbio Negro, é
enorme o lucro obtido da idéia, disso: IMPURE2AS 00 SANGUE?

r CALCADOS

I R G o

MARCAS (1951) i fMXIB Df I06UfiRA
,

,: ,AUX. TRAT. SiFILlS

____,----------------

LamPi�es de Kerosene
,

e Gasolina M a r c a

"Sim Thome" acaba de
receber a CASA REAL.

Preços nos Preços em Preços de
EE.UU. em Cr$ mais lista dos

d(Jlares alt. e trete agentes

1.750,00 48.120,00 112.000,00
2.200,00 56.544,00 13r.00O,00

,

1.7DO,00 48.120,00 12ft.OOO,00
2.100,00 54.652,00 150.000,00
1.500.00 43.440,00 125.000,00

." 1.600,00 45.312,00 t 32.000',00

são os melliores e mais baratos

Consêrto de carroças, troIes, etc. ,
Ferração de cavalos .

\

Rua Exp. Harry Hadlich - Taraguá do ;u:,).1t
",",,",@!!BI

...
8I!i!I..... S8�_ .......H8��

Ohevrolet Standardt
Chevrolet ßellair
Ford Standardt
Dodge Stan�ardt
Dodge:Camíoneta
Plymouht ..

-
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OORREJO DO POVO DOMINGO DIA_ 2�9-1951 5

JarBl!uA do,Sul -.- Santa Catarina UGinR � C I V ll Ó:ca�g.��rc; d!lJh�Ui� Preleítura Municipal de Jaraguá do S111
ii Irene P. Günther Oficial do r:��,a�rasileira, solteira", «Pertodo de Caça e Pesca»
,li li Registro CI'v'1'1, do JO Distrito lavradore, domiciliada ,e P h' t

.

,I: ii • ara con ecimen o de quem Interessar, dá-se

..
:i
..
:i

-

::.i:.i:. ii Eda Cdomarc..a [araguá dó Sul. �emSidpeendtrea's nBerSaJnec'asdistfrl'lithoa' publicidade as determinações abaixo, recebidas da
.. . sta o de Santa Catarina � ,',

,,' D"
-

d C' P '0..

li II li
.::

'Brasil.-" de : Leopoldo Kopsch e de cdti�:� 'a aça e esoa, do luinisterio da Agri-

•i;.. :1,1
ii Faz saber que comparece- .:sed�erll!11caa KOUpjlhhermlna Fre- O periodo de permisão da caça de animais

ii çam no cartorio exibindo os .
o sc . silvestre no teritório nacional, será de 1', de maio

ii documentos exigidos pelá lei Edital n. �.030, de 29-8-51. a 15 de setembro do corrente.
atim de se habilitarem pan. Herbert Gädke e Dentro da temporada fixada nêste artigo,

casar-ser Irmgard Siewerdt ficam estabelecidos os seguinte periodos especiais
'

Edital n.3.026 de Q7-8�51 Ele, brasileir?,. �olleiro, deSAcaOçap'AULO,' PARANÁ, SANTA CATARINA
Werno Énke-e

.

lav�ador, domlcllta�o. e �

Gisela E t
residente nesre dlstriro, de 1', de Julho a 31 de Agosto: JACÚS E .

EI b
..

gger
.. em Rio Cerro, filho de JAÓS. de 1', de maio a 31 file julho: PER-

.

e,
. !�sllelro,. s.o.ltelro, Gustavo Gädke e de DIZES E CODORNAS de 15 de Junho a

"

c0l!'erclarlo, doml.clhado�, 'Martha Hass G"dk 31 de Agôsto : MACUCO.
resldenre nesta cidade, ii . .

a e.,. S
rua Abdon Balisra, filho EI�, .brasllelr�, . �ollelra, ANTA OATARIN.\

de Erich Enke e de Hed- do,!!eslIca, dom:cllt�da: e CODORNA E PERDIZ. nos muuíeipios de

wtsr Enke. reslde�te nesre .dIStrIto, Canoinhas. Laguna, Palhoça, São José e Pôrto "

Ee>I b I'
. em RIO Cerro, fllhe de União.

.

.

.
.

·i

e, .

rasi erra, . �ollelra, Ernesto ôlewerdr e de JACUTINGA E MACUCO, nos municipios de
do'!!estlca. doml�lltada j � Laura Grützmach .

Canoinhas, Biguaçu; Blumenau, Jaraguä do Sul, l

residente nesta cidade, a
er

São José e Forto União. '

rua Abdon Balista, filha Edital n. 3.0'31, de 29-8-51, VEADOS, nos municipios de Camboriú, Ita- I

de Max Eggert e de EIi- Dr: Orlando Berrollí e jaí, Crisciuma, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Urus-
sebethe E. Eggert. Marilde Rank sanga, Biguaçu, São José é Palhoça.
Edl I 3 2 d 28

'

• Ele, brasileiro, solteiro, São considerados nocívos, sendo p'ermitida a
íta n. .0 7, e -8-u1. médico, dornlcllledo "e re-

W'1l K"
, respectivo caça em quarquer época do ano: !

EJelrrau�u���k: sidenre em Santo Anes- EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL:

Ele, brasileiro, solteiro, tácio;' Estado de S. Paulo, PARDAIS. MORCEGOS HEMATOFAGOS, GAM- :!

lavrador, domiciliado e
filho de Vicente Bertolli e BÁS, RATOS, E COBRAS PEÇONHENTAS. '

ld
. de Thereza Bertolli. De 'acôrdo com o art. 9°, do Código de Ca,

resi ente nesre dtstríto. Ela, brasllelra, so'11"'I'r",R· d L fílh d
� .. Ç8, Tambem poderá ser considerado nocivo pual-em lO a uz, I o e dornésrlca, dornlcilleda e

Ric d K
..

d quer animal, silvestre que cause dano real aIa-
er o ,ruger e e residente neste distrito, á voura e á criação.

',"

Anna Krüger. Estrada Nova. Illha de OEI b '1' II
. número de pêças que poderá cada-oacador "

a, resi erra, so eire, Jose" Rank [unlor e de b
Y

I d domí '1' d
a ater por caçada, independente , de sua duraoão,

evre ora, ormct Ia a . e Evelina Müller.
Y

residente neste distrito,
obedecerá a seguinte tabela:

em Rio da Luz, filha de E para que chegue ao co. Caça' de pelo '2 (duas) de oada espécie
Max Keske e de Thecla nhecimento de todos, mandei Cordornas 20 (vinte) idem idem
TrêiPP Keske. passar o presente f'dital que Inhambús 3 (três) idem idem'

Edital n. 3.028, de 28-8'51. será publicado pela impren- Jacús 3 (trê's) idem, idem

Ibert Rassweiller e
sa e em cartório onde será Jacutinga .1 (uma) idem idem

Wally Ana Maria Konell atixado dUlantt: JS dias. Si Ja6s'
'

4{quatro) idem idem

Ele, brasileiro, solteiro, alguem soub�r de algum im- Macucos 3 (três) idem idem \

-

lavrador, domiciliado e reàimellt.o acuse-o. para os PerdizeS 2 (duas) idem idem':

residente neste. distrito, tIns legal!> , ,',
Pombas 30 (trinta) idem idem

!

em Rio Cerro filho de IRENE PEDRI GÜNTHER Patos St>lvagens 2 (dois) idem idem'
Reinoldo Ràss�eiller e de I

Oticial ,
Ur'ú

_

ii '(cinco) idem' idem

Olga H. Rassweiller. ' �_ _ ..__ _ .. _ :._ _.

Ar'acua ,5 (cinco) idem idem:
Ela, 'brasileira, solteira, ((·_·······_············

..

_··_········_·:········")i '

,Jaraguá do Sul, 28 de Agosto de 1951-DIA 9' DE SETEMBRO (DOMINGO) Illvradora, domiciliada e ii Tome o saboroso' ii
Ás 9 horas - Prosseguimenlo dos festejos residenle ,nesIe distrito ii, ii OctaciIio P. Ramos - Diretor do D. E E. A. S.

,

da véspera. em Rio Cerro, filha d� li C" f E BAU E ß ii' "

Como sempre o Ginásio São Luiz, fará o passivei Emilio Konell e de Emi- ii !! t"::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::":::::=:::::::::::::::::::::::._.::::::::::::::::::::�,

de apresentar aos amigos e admiradores do mesmo
lia Konel!. !l

.

ii ,ií
"

" i!

OS tradicionais atrativos durarIte êsses dias de festa: '. \�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::�) II, ·AUTO .JARAGUA S. A. fi
tômbolas, leilões,' boião', roda da, fortuna, café, bebi-I

Edital n. 3.0029, de.28-8-51. li Indústria e Comércio ii
das, churrasco, O'alinhas assadas, elc, '

\, Bern�rdo Rebltn e ,'", TOSSEst IRONQUlml:: O
. ::

Abrilhantará �s festejos' a banda do Abrigß de Thecla Kopsch li FICINA Serviço "FORD" II
Menores de Florianópolis. Ele, brasileiro, solteiro,. ii MECÂNICA AUTORIZADO ii

"

lavrador, domiciliado e (SILVIHAI :1,1 R'M h I D d
'

J AIA A :I:!Jaraguá ,'do Sul, 'agôsto de 1951. residente neste distrito, GRANDE TÔNICO
- ua arec a ea oro - G U DO SUL.-

Arlur Müller, Prefeito Municipal .. . II �ÔSIO de Gasolina - Depósita" de Lubrificantes II
i�tIPl:e:o.lp�;lbd:no::���:·;�g�i�l i;

..
:
..
::!::}'�=r=;§I;='i=E'yE'i=���

..:·.:I:! II . La:�!��:�::�:�:��::a�:::�:o:;::: ,'I
.

'58 I !! para efetuar qualquer serviço de consêrto ou :!
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1

.. ii reforma' em seu auto:nóvel ou caminhão, bem ii
ii JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA ,ii ii -

C(im� r'�tificação de motores etc. . . ij
ii Secção de lavagem, depósito de lubrificanles, . H· ii, ' J odos os serviços são executados com 'ii

ri combustível e acessórios. li·i! esmero, por competentes profissionais e a pre- ij'
ii Lubrificação-carga de Baterias etc.' ' ii ii ços razoáveis. Também dis»õe dI:! sólda elé- h
:: li ii Irica e oxigênio.

' ii

II COlllSÊRTO - RBFORMA E RBTIFICAÇÃO DE AUTO- H �":::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::.-::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::�::::::::::::O
ii MÓVEL E CAMINHÃO. ii

'

ii li

�==:,��::::�=�::::=�=:�:�::�� fo'R��,;�
Fábrica deI 'Ferramentas Agrícolas Im CLlNICA GERAL ,'7 CRURGIA - DOENÇAS 'I

, III DE SENHORAS - PARlOS I'DE JP�JRO JR�N6EL' II: '

Estrada Jar�guà Esquerdo III .

ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- ',.JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA I
:,: CIente, p�las ondas ultra-s_0!10l'as. da.s Dores e

.

, III Inflamaçoes: pore� t'�umatlcas, artnt":,s, IUIn-I'"Execula-se qualquer serviço de ferramentas -I-n bagos, nevralglae, OlátlCa. Abcessos, furunculos,
agrÍColas para uso de lavouras, como:

I
Y inflamação dos s€)ios, dos ovários, da próstata.

• Machados. Enchadas Foices etc. -m'- Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras ('e-

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido baldes ..

A. s.,ma. afec.ÇÕflS do es

..
tômag,.o, etc.... I__ III MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento :1-

�iõõiiiiõõiii__iõõiiiiõõiiiiõõiiiiõõiiiiõõiiiiõõiiiiõõiii--;;;;;;;:;------------- '= das Paralisias com reativação 'das funções
, ---------;------ 'I n;'usculares e� nervosas. Atrofias, fraquesa fun-

II" BOM PARA
:ii

ClonaI dos musúulos em geral, da bexiga, or-

•
_-� lu gãos digestivos, etc... -III� "�)1"t TODAS AS I,DADES '1'1'1:

ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- .lI
� ��l Resolva seus prOblemas com ° sorriso I _.

CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO

td1�
-

dos��fIt��!?�1�:���;�ªE m ine��;:��lh�� LUZ .-- Raios ult�a-violeta e

sed ...
, que, para seus filhos, na idade III CONSULT()R10 - R u a dos Bomheiros

escolar, o BIOT'ONICO FONTOURA é (o mais completo fortificante.

I'g
Jardim Lauro Muel.ler) esq. Rua 9 de Março

B I O TO N I CO • '
das 9- ás 12 e das 3 ás 6 horas

-

ii! RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350

FONTOURA 11,_ FOLle 305 - J OINVILLE - S. C.

'---------------- __ I!iii!!! i!!i!EillI!E&l_Ili!!!!iIlEEINEEl_lli!!El!!!illlli

::
ii

::: :E

ii
::

ii
i.i.n ::

:I ..

ii I!�,
!! H

'::'.:,
.::

ii
ii ii

II ir
u

iti
Ginásio sao Lu�

fe�tejo� em �ome�a�em a· rátria
P.8GI... -

.A, �refe!tura .Mullicipal em colaboração com o
Glnéslo Sao LUl� Grupo Escolar Particular «Divina
Providência» e Grupo Escolar «Abdon Batista» con

vid�m. as Exmas. Famílias e o povo em geral pere
asststírem aos festejos em homenagem à Pátria obe
de�endo ao seguinte

..........

_-� .._._----

,

.

DIA 7 DE, SETEMBRO
Ás 7,30' horas �' Missa na Igreja Mat;'i�.
Ás 9 horas ' � Concentração dos escolares e

e do povo na Praça 7 de se
. rembro, Discurso alusivo à data
,pelo. sr, prof. Aleixo Déllagíus
tina, lnsp. Esc. Recíratívos pe-
los escolares.

'

No CéUTlPO do Baependí: ôen
sectorial enconlro das equipes
ACARAf e BAEPENOf em

disputa da, taça «7 l;Je Selem
bro» oferecida pela Prefeitura,
A renda revel·terá em benefício
do Ginásio São Luiz.

Ás �5 horas

Ás 15

DIA 8' DE SETEMBRO- (SÁBADO)
Grande feslil' popular ' >

Em benefício do Ginásio São 'Luiz
horas Desfile d'a Banda Santa Ceci-

lia do Abrigo de Menores de
Florianópolis.
Torneio futebolfstico em dispu
ta

;

de uma tdça - Em se-

guida início dos festejos.

Ás 16" horas

A Comercial Ltda.
Advocacia - Conta.bilidade - SegurC!.s
• Planos eoonômicos e contábeis de en

tidades oomerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econômicos. '

• Elaboração de contratos e esoritas -

Declarações qe firmas individuais e coJetivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Impôsto de Renda.

.

•. Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos as fuzões,
encampaçõeA, alterações emodificações sociais.

• Distratos sociais - Gáncelamento de

Ifirmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativotl s liquidações.

• Perícias -judiciais e1extra-judioiais - Re·
visões e Par�cer - Assistência técnica contábil,
jurídioa e fiscal.

'

, • ASSl-lDtos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fisoais - Cobranças - Serviços comer

ciáis em geral.
'. SUB�AGENTES DA COMPANHIA

NACIONAL DÊ SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fô"go - Transportes - A_cidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Rua'Mal.; Deodoro, 136 """' Caixa Postal, 19.
'.
_ JARAGUA 00 SUL -

, '

,

!.
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DISCURSO
j

(Continuação .a ta. pág.)
, t

e a desentorpece-las;
desde jovem, f<)rjou sua

alma na dura eseola. da
vida e hoje é" ,ssencial
mente um homem de
ação, um realizador, ha
bituado a enfrentar as

vicissitudes e
I

intempe-
,

d W·II G G ries, tendo sobejamente
D, r. BaYe r Verea or I y . essner elementos para engraa-

decer o nosso Estado,
,

,_ . Transcorre hoje afim de que ele possa,
, (Contmuaçao da Ia. págma) a data natalícia do atingir suas altas finali-

lado, no sentido da pro melhorar os serviços de dignamente todos os seus sr,Willy G.Gessner, dades, no concerto das,
<lução e do trensporte. arrecadação e fiscaliza- servidores, dentro da re- vereador a' Câmara demais Provincias, ele-
E, apezar da precaríe- çäo

'

de rendas, no obletí- estruturação que está pro- I
vando assim, tambem o

dade da situação em que vo de 'sanear, ou' melhor, movendo, paéa que possa, Municipa . ,Brasil e seu povo.
encontrou o Estado, fl- restaurar as 'finanças e com autoridade, exigir a O aniversariante Com imensa satíste-
nancetramenre depaupera- restabelecei' o crédito pú- dação correspondente, do que é figura de re- ção saudamos V. Excía.,
do, sem recursos, já pou- blíco, já que para quals- trabalho honesto e produ- levo nos meios co- Jaraguaenses de . pé,
de o seu Govêrno tomar quer realizações, remotas tivo, no Interesse da Fa- merciais;: políticos uuíssonamente, ergamos
o rumo da sua destinação: .pereclarà todas as poset- zenda, que é, afinal, o

e sociais no nosso
nossas taças, num ape-

E aí já estão, as nossas bilídades, em, vista da sl- ínreresse do Estado. lo 'aos Céus, para a

, estradas melhoradas; no- tuação dlflcl] do Tesouro Assim caminhamos: as. município, será al- saúde e felicidade 'do
ves, em construção; enca- e do orçamento fictício, sim inicie o Govêrno a vo, sem dúvida; ho- nos s o Governador e

mlnhados os recursos pera cujas 'dotações estavam sua marcha qdrntnrsrrett- l' e, das mais expres- prosperidad-e e graúde-
.. d

.

d tld za de Santa Oatarína" ....8 gran es vias e escoa. comprome I as. va. sivas manífestações
; mento db Oeere; em ao- Promoveu, 'em seguida, -x-- da carinho e a�'.

demento a ligação elétrica o Govêrno, a reforma de Relativamente à arreca-
do Sul ao Norte e de to- todos os serviços da ôe- dação, é-nos grato decla- preço por parte dos

'. da a zona litorânea, que cretaria de Fazenda e te- rar que, graças à posição ínümercs amigos e
'evitará, de futuro, a crise mos 'já, com a colabora- em que se colocarem vários admiradores entre
.que ora' nos aflige; e es- ção de técnicos especlall- dos nossos produtos, pau- os quais se encontra o «Correio do POVO)nidade a solução do mes- zados, todos os projetos de ser mantido em nível
mo problema para outras prontos, alguns dos quals elevado o volume dos neo

e que aquí lhe envia um forte abraço.
regiões do Estado. levados já à consideração gócios, e a nossa renda,
Em franco desenvolvi- da Assembléia Legislativa. epezar de não estar ainda das despezas com os que lhe são aqui' trlbuta-

mento, temos o problema Provldênctas também perfeitamente; integrada a servlços de agua e luz das, em especial a pala,
.d.o trigo. E atravez das foram tomadas pare rigo- Fiscalização, tem 'sido de Capital, agua de Tu- vre eloquente do Exrno.
Associações Rurais e dos roso controle das despe- compensadore. barão e .esgoros de Lajes. Sr. Dr. Juiz de Direito da
pequenos lavradores e zas, com limitação és ver. Mas, deente dos . com- Eis, porém, que pera a Comarca, e ao mesmo

criadores, eficiente tem bes e autorizações, bem promíssos que decorrem solução desse problema, tempo, congretularmo-nos
�ido o incremento à Ia- como pera d feitura, den- das dotações insuficientes, foram já enviados à As- com o ilustre Prefeito de
'Voura e à pecuária. tro da realidade, do Iutu- do orçamento vigente sembléía Legisletíve oe Ieragué, esclarecldo pro-
'.

É evidente que o seu ro orçamento. (num volume de cerca de respetívos projetes de lei, motor . dêste C\)nclave,
primeiro cuidado foi a, fi- Na defesa do. comércio trinta milhões de 'cruzei- solicitando ' autorização seus dignos colegas desta
nança pública, de cuja al- honesto, e no propósito de ros), os saldes estão sen- pera as necessárias ope- Região e as nobres e le
meçäo angustiosa e aflili- evitar a evasão de rendas, do dlspendldos em suple- rações crédito, no mon- boriosas classes produto
va, a Mensagem já deu baixou o Govêrno o De- menteções de verbas 'e tente de Cr$ 36.0000000,00, ras, aquí representadas, e
contas.

.

'. ereto nr. t4, discutido, re- créditos especiais, para e espera o Gdvêrno que ainda com a seleta esets-
Mas o plano foi rreçedojpenda e .emplemente, com atender as despezes do a Assembléia, em alta Itência, pelo êxito estoure

e- a sua execução se pro- os representantes: das exercíclo. ' compreensão, e acima de ante .de�ta Conferência,
Cessa plenamente, embora Classes' Conservadoras, Devemos, alnda, con quelsquer competições po que e; a nosse. mente,
com certo vagar, como é especialmente -convrdedas. signar que a nossa arre- Iitico-parfidárias, conceda uma das \ manifestações
natural, em circumuâncias E é nosso pensamento cada.ção sofre, neste ins- a medida, de caráler ex- mais expressivas e m,ais
tais. reunir, ainda neste final de tante, um abiJ)o profulldo clusivamente administrati- eloquentes da ocapacidade

-X:-
'

• mês, em cada região ec-:-- com a faU4 de energia e- vo, e do mais significati� Fealizddortl da no�sa gente
-

Não vamos I detalhar a nôntica do Estado, os Co- létrica a diminuir a pro- Vo interesse, econômlco e e de �ua, confiança; em si .

ação do Govêrno na Se� letores ,e Fiscais da Fa- dução do nosso parque financeiro, de S. Catarina. própria, é�nos destinos �a
cretario da Faze�da, que zenda, para articular os industrial, nesta zona e Às Prefeituras interessa, nossa terra. .' ,

isso seria longo
.

e árido, serviços d� arrecadação no vale do Itaiai. em es.pecial, êste assunto. Em nome de' S. Exci�:·
Mas ha de parecer in� e .fiscalização, nUnia ori. Temos, porém. espe.:. I

.

-x--
I

o Sr. Governador do Es-
'deressante que se

.

dê ao entação uniforme e de ranças de breves e me-. Eis, senhores, em Iin'fIas fado, lev'aniamos a nossa
_ p,úblico, na oportunidade acordo com . as' novas Ihores dias e rogamos ge�ais,' a ação do, Govêr. taça, ,para beber

. pela
,- desta Reunião, uma noU; normas já éstruturadas nas aos Céus ,que sejam ou- no na Pasta que temos a pJ10speridade sempre cres�'

. cia, p"lo menos sucinta, instruções expedidas.' c' vidas as pr�ces da nossa honra de gerir, sob a_ ori- cente das classes produ-
do que. de mais importan- Etn todos os sentidos, gente, no sentido da pos- entação direta e exclare· loras, aqui reunídas, que,

. te ocorreu nesse setor da tem �o Govêrno fp.ito bai- sibilidade do trabalho, cimento do eminente cida� pela coragem das inicia,.
�dmitiistração. E dizemos �ar normàs disciplinado- para a produção ab()nçoa- dão que as classes pro" tivas e pelo trabalho fe
interessante e nesta opor· ras da justiç(l fiscal e de da e já faltante. ' dutoras, ,e sobretudo elas, cundo e glorificador, tanlo

.

'unidade, porque a ação facilitações ao contribuin· Mas, restaurada 'a si- fizeram Governador de concorrem para a gran-
"

. do Govêrno, na sua pó- te. tuação' financeira, restabe� nossa terra. deza de Santa Catarina.
lit�ca e<:.on.��ica e finan- Assinalamos que o pro- lecido o crédito, planifica- Homem de trabalho, :l:i::::::::::;_'_::::::::::::::::::::::::::::::u;'Celra, nao

.

OI oulra sinão jeto de lei sôbre o impos- d� � ini�iada a_obra a�- conhecedor. experimentado ii:;'.: -':::j:: (lquela que corresponde, lo territ.orial, acaba, de �Imstratlva, A

(lao estaria. dos problemas catarlnen li Peça sempre ii"Rel'feita e cabalmente; à vez, com as formalidades atnda o Governo des.can- .

ses; S. Exciao se traçou, ii· ., liespetativa, aos anseios -

8 exdrúxulas atualmente exio sado e tranquilo' para as de acordo aliás com o 1: C A f E BA U (,R ,;
dOS inieresses, ddendidos gidas para o reconheci- sua� determinaçõe�, si não seu progr�ma, u�a orien- li . iineste Conclave, pelas menlo da isenção c()nsti- �og�t�sse, tambem" d� tação polflico-administra- 1!:.:-, .

_ .-::�!classes produtoras que tucional, estabelecida a liqUIdar os compromIssos tiva que é, justamente, a "ii::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::iiaqui se reuniram. favor do pequeno pro· advi�dos dos exerc!ci�s do temário e das conclu- !�l!II!i!i:iii51l.Eilll�II5E';liiiiii!t.:I=!liE!!i!!lí=" 1111Assim é que, naçado o prietário. . anteriores, em decorrencla sões desta Conferência ,"ii . Iplano de trabalho, a pro É' também seu desejo dodesiquilibrioprovocado. ou seja a politica
.

finan� IIF bres
' (Sez5es, M�lárias! .••.vidência mais urgente foi remunerar melhor e con- sobretudo, pelo excesso ceira das classes produ- I .

,.,
. I.mpaludlsmo. III

toras que querem, sobre- '0'

.., MaleItas, TremedeIra

Itudo'A o. desenvolvimento III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

'

..I
economlco da terra e él

.0.

,
'.. IIIgrandeza do'nos�o Esta- m ' Capsulas. Antlsesonlcas p_

do. iii M'nancora" IBELOS E DEMAIS Participando do seu IH I

AFECCOES DO
Govêrno, e no dever de 1"1'-1' 'Em Todas as Boas Farmácias- Isuste,nta-Io, temos a sa-':I: • .

II<

COURO CABELUDO. tisfação de. neSle momen- IH É um produto dos LaboratorlOS MINANCORA

Ie nesta oportunidade feliz, !li
. .

o

.

agradecer, em nome de 'I '- Jomvll1e - Sta. Catarma-
S. Bxcia., as homenagens i':.-o.===I�rm'===I!!II!!El!�:EiIIII!!I!IEliiiiiiiiiillEl!l!il!ll!!IE!i!!!!Il!!l!!!lE!:EE!
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A palavra do

não deve faltar em casa alg�ma

CO.TRA CISPA,
QUEDA DOS CA·

,I TéfNlCO CAflLAR

POR EXCElÊNCIA

«J) salbãlo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia. CliA� WEIlEt liN]I}l(J§IIRllAl co JfollIDlvUlie-

"

Vende-se:
'

AutomovelReneult "[u
viquatre". Tipo Ltmousl
ne, 4 portas, em estado
de novo.

.

Preço Cr$ 35.000,00.
Dirigir-se a Caixa Põs

tal, 2 • Rio Negrinho.
.
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