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Circúl<\'u DO Dia 'de'Nti�i
.tal o primeiro número de
«Noticias de São Paulo»,
revista. semanal ilustrada
que se edita nesta Oapí-,

'NIDA Ltd tal e se destina a' divul-'Diretor: ARTUR MÜLLER. Gerente: PAULINO PEDRI .- �m�résso na Soeíedade Gráfica AVE.. .', a.
gar em todo o Brasil e!!!�·!t�A�IX�A�=PO�.S�T�A�L�,�1:9���A.�d�m�!i�n�is�tr�a�Q;ã;0�:�R�u�a�.�M:;a�r�e�C�h��I�D;e�0�d�0�ro�,d�a��F�O�Ii;s�êc�a;,�1�3�6��'�F�u;n;d;a!!!d�,0�e����1!!!!!9!!!19���T�B�L�E!Í!!PO�N�E�N�.!!!3�9�� também em outros países

N 1 575 a grandeza do Nosso Es"ANO xxx JARAGUÁ DO SUL '-. Domingo, 15 de �tmeiro de 1950 Sta. Catarina J. ••
.'

tado, o seu potencial e-
, conômico e cultural.

nhora dona Hilda Rich COOf8reOCl"!l ßulrJ Irl·08U· Essa revi.s"ta é re.di�idaP o', L' I T I C" A, 'Loca"�·S' '

,do serv
..

'íco de U U· ,
em português, frances e"
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inglês, podendo' assim'

fiscalisaçã() de Assisten-
Ceusoa sensação nos prestar excelentes 'Servi-HDspl·lal S.-o. 'José. Realí-! ela Social. . .

Iítl onf ã
.

fO sr. Macedo Soares, Existem seriasdívergen- -Tambem esteve nes-
meios po I ICOS, a c e;. ços como org 010 orma-sou-se no dia 6 do cor- rencia entre o Sr. Gene- tívo, circulante em todoGovernador do Estado cías !lo seio do PSD pela rente a reunião do Con- ta C'idad�i o. sr. Francis;.;
ral Eurico Outra e

.

Sr. o mundo, das.reatízaçõeado Rio, acaba de retirar candidatura de deputado� selho Diretor do Hospital �o Oaasíaní, chefe da irineu ßornheuseu, presl- brasileiras> verificadasseu apoio ao PSD. ' '

estadual.
, São José, afim de .tratar fI.rm� con.strutora C��- dente da U D N eetarl- em São' Paulo, tanto daEm uma' reunião de Não resta duvida que de díversos assuntos do ZlaUI & Oía., de Itajaí,

nense. iniciativa .do govêrno co-proeeres daquele partido o �r. João .Ro!ßario Mo-
interesse da sOéiedade., c?ntratantes da .constru- Logo após a entrevísta mo de particulares, nosfoi feita a declaração, r�lra,' por JustI.ça, dev�- Prelímínarmente,' com çoes do� prédios para

o Sr. Bornhausen segulo diversos setores de atimais tambem em nota a na ser o candidato, pois a palavra o sr.. Arnoldo os correres ,e telégrafos
para ôenra Catarina, on- vidades. É um orgãoimprensa.

.
'

liderou o.moyimanto que, Schmitt, presid;ente em de São �rancisco do S�l, de conferenciou com di- que temos de mais no-. .

-x-
•

acabou vitorioso com. a exercicio fez o relatório Araquan, Jar�g�á e Sao
versas polírlcos. tavel em todos eles. Oon-Deverá reunir-se no mudança da séde para da sua gestão,. dando Bento do Sul; cUJa� o.b�as ,Já está. marcada ",ara têm o primeiro númerodià 20 o diretor nacional a;qui. Mas.o seu .compe- conta -de que, jà havia deverão ser logo micra-
dia 18 a segunda eonfe- de «Noticias de São Pau.do PSD, que s�gundo re- tidor, D?8IS maneIroso, entrado em entendimen.- das.. , . rencia entre os dois ernl- lo» artigos, notas, inforlatam os jomais, lançará consegUl� cap�ar as gra- tos com as Irmãs Fran- Deslel18. A. Preteítura nenres homens públicos; mações, dados estatístí-a eanditadura do sr. Ade- ças do dIr.etorlO.. ciscanas para tomarem d� Jaraguá do ,Sul, eos

'

originais, ,e Juteres-mar de Barro� �o Go- _Agora Já se fala. em a seu cargo o hospital fOI _consIgnado, pela Es-.
ti L' santes sobre � economiaverno da RepublIca. nao apres�ntar candlda.- mas' que somente em tação de Monta de Ponta'O Problema o 'eile e a cultura

. paulista. É. -�- t�, .renunCIand,? � mum-
maio isso seria possivel. Grossa, um reprodutor

.

'. dirigida pelo j()rnàlistaOs. generais Ç.anro.b�rt 'Clp�O a esse dIreI�O em
Resolveu então o, Conse- tl9UlDO, rfiça nor!Daoda. Do sr. Le()b�rto Lea.11 Eduardo Palmerío, edi-Pereíra da Costa, MiDlS-' favor do sr. Marlo Ta-
lho providenciar a aber- E rfi um Iludo aDlma� e ilustre Secretarl? da Agn" tada pela Propago Putroo da Guerra e Cesar vares d� Jaraguá, tura provlsoría do esta- cujo preço deve subir a cultura e presldente da blicidade S/A e distriObíno, chefe do Estado Mas nao se. eng�nem. beleclmento com enter- a1guns mtlhares de cru- Comissão Estadual de buida aos revendedoresMaior �as., Forças Arma- O sr. Romarío

.

nao s� meiras leigas, ficando zeiros.. .

,.
� Preços receb�mos .um fo· pela «J)istribuidOl'� Pa;udas estIve.ram· em lon�fi assusta por grIt.os. N

a Mesa Diretor� encar- O alllma� J.á ha sema:" Iheto contendo o discurso lista de Jornais e RevIs..cou.f&renCIa com o BrI- manhoso
.

e resIstente.
regada de contrata-las. nas que VIVIa, .vagando pronunciado peJo sr. �e- tas Ltda». \'

_

gadeiro Eduardo Gomes. Não se�do. de. estranh� Comunicou ain�o sr. pelas ruas da CIdade, a putado Nunes Varela, na '-x�,
,

.

que sala VItorIOSO no fl- presidente,qu& haviJL'fitt- cata de. gram�do para'Assembleia. Legislativa ......;.....__• ...Continua a campanha nal e d� todos el.�s, é o
dado o seu mandato na comer, sep.do !IStO pa�- ,sobre o pr()blem� do leitedo cle�o . ga�cho contra que malS merece .

presidencia, motivo pelo tando nos Jardms públi- em Santa Catarina e aa sOCIal1saçao ,pregada
.

. :-x-- . _ qual fazia sua prestação COB Pà�ticularmente, on- aplicação das rendas dapelo PTB. Na politica local, a nao de contas. esclarecendo de podIa entrar. usina de beneficiamentoO arcecispo D Vicen-. ser os tres, candidatos
que mandara proceder Na �e�ana passfid� �le em Florianopolis,�'te, de Porto Alegre, fez' 'já expostos do, PSD 'ao
as diVersas ob ....as no desapareceu e Dlnguem Gratos pela ofertanovas declarações con- lugar de deputado esta-
edificio' e

.
sua' pintqta �e deu. ao trabalho de

tra o progralQ& pa�tida- �ual nada se pou�e apu� geral, o qUe importou procurá.lo" �té. que, na
rio:do sr. Getulio Varg!1s.. r3.;r.. . ..... em Cr.' 44.oo.0,OQ. A oai- rua Marech�l Deodqro, P ·t-do··' D'e'mo

/

Acrata nn·'sta-oo que tem caus�do 'serlal;1
� Os �elos ude':lls�as e

xa". paga e�sa despez
"

pum poço que serve a ar I' ..', .' , "
. '.

\) '. ,
.naq�ela p�pubstas tem. SIdo ��se- ainda acusa um s� o �Ul posto _de lavagem de&g',.fBl ", •._,.... ,,; '!F"', " ..... ';,,;?iI'- ':'i, a:ií�r:r;:l2t:mw, �': - .,': .�' •. ,:..-::t�,

, 7'"!X-, ...
,.' '. p�ra "uDl '.

acor�u OClü� déverldl> ,()' estabeleci:" cal�o e mo�,,�. 'I
.

,Dentr() de )'5 dia.s de-' Blas tem - se, mostrado mento. Posta em vot�ção
.

�. de lastitD�r o d�8�,verá, ,estar :reso,lVido
_ p .renrvado&·

.' a prestaçã(} de ,contas ,leIXo em que ,�s, Ilo��
.

A coluna que a .Sê,cção Estad�al dó . P�rti�opro:bl�ma da sucessao, . Ai. d,es "'ulpa . para f�.glr foi ela aprovada' 'Ror res. p'�bllc08,' _dtn- DeM()Crata Cristão em' Santa J)atarlna hOle miCl�,ou pelo menps e,sclare. a,quaJ.q�eF compromIsso unanimidade de votos.. xarem tão valIoso aDlmal
pelas páginas aeolhe�ofas deste. jor.;.nal, tem. compcidos QS horIzontes. 'é q�e .amda é cedo para Em seguida foi eleito qu� fora �ntregue a seus
escôpo exclusivo, malS ampla difusao e maIOr d!-Agora, está na ordem se tratat ��) assunto; Mas o' novo C()nselho, cuja cUI�ado? p,t}r� co!pcá:�o ,yulgaCão dos ideais pedecistas em terras catarI�do dia a. nova formul� ,entr-e POIltÍ'tCoSloc'alsIPd�- presidencia J recaiu na no mterlOr do mUDlciplO, nenses.. .

't'
lIlineira, que. inchJio en- rece af"en uar-se ca a

pessoa do sr. Mario Ta- O P, D. C. é\ uma agremiação pOli�lco-l?ar 1-tre outr�s,. o nome d() vez malS u� �cordo, na vares, sendo ainda elei-
, Julio Maffezzolli daria que se congrega em torno de prI�cípl.OS esr. Melo Vl�na. esf-era municIpal entre tos. os snrs. Ney Franc()

Acaba de.' ser ,êi.P'rovado não de homens; dai toda a força do seu Id�a!lsmo
.

-x-
,

nDN e PRP e talv-ez a.té para Secret�rio" e :Le�- no concurso feito em Flo- e toda a pujança de sua bem for��da doutrma. �E�crevem-nos de ?,ua- o PTB.
poldo Mey para Tosou- de seu pro'missor programa de atIVIdades e reab.ramlrlm:. E' v�rdadel.ra a S

..

e tal se d�r� está I!, reito. riánopoJis para o cargo
za�ões. «A um programa polfti.co n.,ão basta o sim.-

'

.

I f ild olltlca mUDl iniciai de escrivão de co- 'Y

-b I
.

nota desse Jorna .re e qUlua a a p. :. .'
..

.

pIes enuncia.do de bonitas idéIaS �o re a. gun.s QU
. .

I I
.

I d t I Vlsllas Estiveram em tetor.ia Fe.deral, o SDr. Ju· -

d
rente a polItica oca. CIpa pesse IS a.

..,.. mesmo muitoR problemas do governo e o povo.,
','

.
' .

, Jaraguá. em visita as Iid ,Maffeziolli.
Deve ele traduzir, essencialmente, uma . coº,-novas obras do hospital, Ao aprovado; que é au-

cepção de vida, fitspira;da eJ!l dout�jna social �eDlAta., da reu,n.,'iãQ, p,a,.r,a ,a ,escolha o sr. dr. Benoni L. Ribas, ::!.'�,�,� �apr�so����rl1Ji�sd:os�a� definida, CUjos ,princlplOS slStemá�lcos permItam'

" diretor de Departamento Iii

compreender' claramente os conceItos expresso� edos membros colaboradores, de Saúde Pública" dr. abr(iço de feUcitações péla
tambem � orientação lógica em face das.9uest,o,e_sda C.oml·.,s·s·.. a-o'. Ce·.·n's'itári·a:' Simões do Distrito Sani- brilhf:lcte '" classificação
omissas. O programa lio P. D� C. não fo:� Impr!>V:1•" . tário d'e Joinvile e se- éon�guida.
sado; adotou os principios da,. democraCIa C�}8��,Municipaí condensados pela Secretaria ,da Doutrina 'SOCIal.

, Católica».
.

. � .
Àos onze dias do, riies de.'Janeiro de 1950, do sr. Presidente encerr�íI, a seção,.da qual, e�, Parp, disseminação de nO$80S prIncípIOS, Ire-ás quinze horas, no Salão Nobre, do Forum da Ar�ando :r�ranto; se.�ret�J;'Io, da ComIssão Cens!- mos através de diversas edições, expondo, grlldá.:Comarcâ de Jaraguá do SQl, Estado, de Santa Ca- tárl� MUDlCIpalr lavreI,�; ,pres�nte Ata, que depOIS tivàmentê, os mais importantes pontos consub,taritía reuniU-se a Comissão Censitária Munici,al, de lidae achada conforme; val p.pr �todos os pre- taBciados no programa pedecista" p.ontos estes, *comp�sta. dos Senbores Waldemar Grul;lba, Prefei· sentes assina�a. "". :' nicos capazes de apontarem o roteIro se.gur� ·e :II.to Municipâl é Presidente� da C.C�M;, eu, Arm�ndo , Ass: Wal�em,l1r Qrup'�ä', PrefeIto MuniCIpal e direção certa para que passamo!:! progredIr e pro�-TaTanto, Secretário e :Representante do InstItut.o PreSIdente �a C.p.M. .... ."� perar;. atacar e resolver os n_ossos .preJ.D�ntes a-Brasileiro de Geogrídia é Estatistica, neste M�IÍ� Armando Tara�to" SecretárIo da O.C.M.

múltiplos problemas; de, man�Hrl,\ .s!1tIs�a��rla e r;,.,�eipio, e Dr. João 'Marcondes <le'Ma�tos, M,eretIssl� JoAo �arcon�es ,�� Mattos
, .',' bional, e ;istQ, dotro de um cUma de liberdade,mo Juiz de Direito 'da Comarea, afIm de, segund.Q Priamo FerreIra 110 Amaral e SIlva confiança, 'compreensão e plenas ,franquias delll,O'-º e�tabel�cimento�noJtegulamento

'

bab,ado�;, pel? Pa�tor W�Id�er \ .
", cráticas que assegurem a dignidade d� pessoa h�-,.Goverpo >dI). Republica, (decreto no. 26.914�, d.e LUlZ� de. Souza, �resldente do .P.R.P. mana, 'sem 'descair par� despersonalizaçã9 �9"tinte de Julho dá 194Q), fa�er ã escolha de cotl;.. AgulD�14o J. d,e: .Souza, PreSIdente da homem ou sua absorção, Integral no Estado, eoltloformida.de com ä o'piIiião PllbÜ'cá, de dez membro,s AssoClaç�o �:ural ' pretendem os regimens totalitários.�olaboradores que ·.possam, "prestar' serviçc;>s á pro- Irmã' GUloll8r Dentro desta linha, condenamos toda a eslm.'j)aganda da próxima .operação .censitária e sob�e.. Irm� f\Ibaoa ,; eie de .extre:mismo, quer da ,.direi�, qu�r· .'(J,a

.

'Judb au:�mât> a Agência MuniCIpal dá Estatística WeIfried Halilse
�8qu.erda, )tue, escravizam ..,é d�,� 9 ,4�;e�,,na Slla execução. .

'.e:' '.' . •
, ':" :," ":.'" '�r;ci Luz , félHi}.�aBtt(F(l örà,a humilhante émr4iijAo,de, 11mpl•

. '

,
Aberta a ae,çã() pelo sr. eyesi�ente, ,proc�- Q,sv:��do DIl��te ,

. indhtíduo,' orá' a,.avUtant�,:;p.Q.liifç.�p'b4,e�,j9!����8 ,'��déit:':sé 8: 8SÖÕW. ·eÍltre· 'U ·auteritlâdes "e denrais ,ãugustóJSób.midt ditadores ambiciosos- e', sem ">e$crúP;ôlus;', . co�o,pessoas 'presentes, ficando. a comissão a�sim Dr. �odofred� G. Lucce
eótnbatemos, tambem, ó s��alism9 que iß �' to1:f1,constituida: Dr: Pd�mo FerJTßlra do Amaral e Sirva, PauUno Pedrl

SI' e p"'lo Dep1itãao
.

deshu.i1Íanização do h().l;Il�DlJ' d� .mesma lorma � q�ePromótôr. Pdblié'o da. Comàrca; Reverendissilllo N�y Franco, por .,

a. democracia liberal ,e >burguesa , ,cau.sador� , �isp.adr.e 'Al1j.�erto..•.
'

Jacobs, Vigar.,ió da p

..

ar.Õ.q
..

u.i.a; Re,v.. �.:... A
..�.�t.u.r.....•,td.. iI.·!I.,e.J...

."

..

k: apressQes e e�plorações ecßJjomi.ç",�. é,das 'dlt,l,;rendi88i��f. Pastor R. H: Waidner; . Walte� Bl"Ent Ba81�l) 8e,hfrtc�t duras d0s par,tidos que�,�perpõem, os. '�eress�Bthaupt,· P;1"esidente,' do p.s.n.;, Arnoldo LeoD'ardo EurICO ))bubr�",a de 'grupos aos' da éoletivid�de.
'

Schmitt.,"�Í"esid.epte,' d,a :U.D.•N'�; Dr..Luiz de Souza, Manoel Luiz SIlv� ,

,
,Presiden� do P.R..P;; ,Paubno PedrI, Gerente, ,do Arpo!d9 ;L. SchmItt L.' I ,BE.R' D A 'o EEJornal' CQrreio, dO Povo; Werner Stange, I)iretor' plavlo Rech, •. ,

,da Rádio�Jaraguá'Ltd8; Dr;.Aguinaldo de Souza, rrm�o Erne�to José.
.

" Começaremos, hÓje, por dar u,ma suscil);�Presidente da. Associação R'ural e. WolJgang Wee- MarIO Tavares da Cunha ,Mello idéia de liberdade, de CQIno a, compréenClemos .' e' ge, Presidente da Associação C()mercial. Jos��Gay! .

" ,
'

'

,

(Continua ,na ultllna. pagina)Nada mais havendo a tlatar foi por ordem Artur Breithaupt
\
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Estadual em Santa Catarmo;) ,

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LO JAS 1Em�r. Sl\ll! )rat§ü!dr� Bdrnd�o SoA.
Matriz: .JOINVILLE

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Janeiro ar

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

Intendencia de Co
rupä, o Imposto de

LI�EN�A
[Automóveis," bici
cletas. motocicletas
a carros).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente,
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul.
2 de 1 de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

AI!lgam-se duas' lojas
em prédio recern construi
do, com marquise de con

creto. situadas no centro
da cidade, .ä..RUd Prest
dente Epltacro Pessoa,
possuindo além de espa
çosa loja de 7,OOX8,00 ms.
amplo depósito. escritório
e instalações sanitarias.
Alug-uel e-s 700,00.' In

formações nesta redação.

Vist�s da Cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.

'. �UL A��RICA
CAPITALIZAÇÃO,�/A.

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA
OE. CAPITAlIZACÃO DA AMÉRICA DO SUL

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Dezembro 1949
GRR
O L G
EFA
UHH
ORL
··8 Z A

Os portadores dos
títulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantído.

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANOPOLIS

Agenté em Jaraguá do Sul

BARY KRAUSE

SEDE SOCIAL'
lUA DA ALfÃNDEGA. 41-ESQ. QUITANDA

(tdUido Saill/IP)
RIO DE JANEIRO

(Sob- Administração do Governo Federal)

AS PllLULAS DO
ABBA DE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisdo de Ventre
e MS molestias do
FlGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vomitos,
Pes a d e los, I n dis g e.s tõ e S,

Colicas do Figado.
Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomago,' Máo
Halito, Retenção de Bilis.
� -

Vende-se em todl plrte.

Uma Iiuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

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

1·
;

r

.'••E�II.1 DE MEDI,ão
BOMBAS paa uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 OHP
sevindo até 50 metos de .profundidade.I

I Artngo§ IE�étrnco§ ]para o tar
I

Sortimento completo e· variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOH, de
ARANDELAS.

Ir "O, ee "aAa.-At4

--,
c CIS'Vi> U

presteza a qualquer CA L ç A DOS

I.RGO

lIlATERIAL' ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

fQça de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE .INSTALAÇOES atenderá com

pedido de instalação de luz e Ioça.
-----------------------------------

�:�� :••-:::.-� "':

',=J i,i
CLINICA DB OLHos - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii

f� G" , I ", lJ li moderna e primorosamente instalada da ii

I� e o. �� II DR. S.ADALLA AMIN ii
:

- : !! CONJUNTO DB APARELHOS MODERNOS,. UNICO NOS!l
.

..
.

,.:\

: : ii BSTADOS DB SANTA CATARINA E PARANA !i
. �B bíd B

'

Lid �1 li �<Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii

��
e 1 as O.SS a.�l!! HORARIO: �10-12 e 4-� da tar�e - Hora marcada: 4 II

::.*..+••+ �.·�··.· ..··..-··.··.··h· ..+··.··.··.: ii - .Jo.nv.ll� - ii
-- -

PRODUTOS DA:

�®Y®®Y®®Y®®Y@)®Y@)�®Y@)�®r®®';'@)�@Y@)®� 1
� lnanstría die Cali ç21dles

I Tosse, Asma, BronquJle, Ronqwdao, e Resinados
�. !G1[})§,cl!Jl mnäes §, A.

,ti {@ TODAS.AS MOLESTIAS DO ßPßRUHD ftfSPIRßIÓRIO �. CAIXA POSTAL,11

� E.ncontram alivio imed,iato com Q uso do � �JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina
- Incom.parBvel �

.

�I ", /. • ....:a.....:Glo.e "e,
", "2 n n

{@
......... Iii CC"
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OMAO PARA FERIDAS, t PEDRO�ENGER I�,-
'

� E C Z E MAS,

t
Estrada Jaraguà Esquerdo

,INFLAMAÇOES, JARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

tc O C E I. R AS,
Esecuta-se qualquer serviço' de. ferramentas

b
agricolas pare uso de lavouras, como: ,F R I E I R AS, Machados. Enchadas Foices etc.

viço 'rapido e garantido e atende-se qualquer pedido "
NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC. �iiJi!f!�.����_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo DIA - 15-1-1950 3

Iherme Raduenz e de Ber- C'OLO N I S AçãOtha Hass Raduenz.
Ela, 'brasileira, solteira, Vendem-se boas terras de cultura, Fdzenda Sta

domestica, domiciliada�, Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do
residente nesta cldade, a

Paraná, clima, agutis, e estradas boas. Preço Cr$
rua Presidente Epitaéio 800,00 por alqueire. Para eres maiores, concede-se
Pessoa, filha de Alfredo

consideravel desconto. Vende-se tambem a longoKrause e de Hermina
preso. Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iusrus

Krause.·
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva

ou com Schwartz na casa do snr, Erico BIosfeld, em
Iaragué do Snl.

f)- Geografia do Brasil - (flsica e humana) - o

espaço brasileiro, a população, organização politica Edital n. 2693, de 10-1.1950e administrativa, o slstema de viação, a produção I

egrícole; a industria e comerete, á divisão regional Carlos Prlebe e Em Drews
norte, nordeste, oeste, sul e sentro oeste; Ele, brasileiro; solteiro,

g)__ Geografia dtl Santa Catarina _ Situação lavrador, domiciliado e

geografica, posição, pontos extremos, limites, linha
residente nesre distrito, em

divisoria e aree, regiões nanrraís: planaltos, campos, Garibaldi, fllho de Ger

litoral, vales do Uruguai,' HaJ'aí, Tubarão e seus
mano Priebe e de Bma
Nlznow Priebe.afluentes principais, relevo do solo, serra Geral, ser- Ela, brasileira, solteira,ra do Mar, serra de São João, serra da Fartura, lavradora, domlclliada e

morro .da Igreja; costa maritirna, aspectos, ilhas,
b residente nesre distrito, emeíes, estreitos, cabos e lagoas; Hídrografíe. bacias Rio da Luz, filha de Au- Declaração
���o���f���:�a�����id����O�����!a� t�h���:�u;:��:se�� �r���r�rÓ�:w�. de Frieda

deEclua'ro abpaoirXOmel.aossidneasdtoa', '1111�C!!Eilß�'JEilßH_O( !!7ß!!EilÚOHEilf!(:-,M=ß.l!!( R ."n·-,011-0Ollfi!ii!!llnaturais, energia hidraulica, minerais, vegetais e anl- U U
rnaís; recur-sos economicos: agricultura, zonas de edital n. 2694, de 10-1-1950 serem injustas as palavras
produção, indústria pastoril, indústria menufarurelra, que dirigi contra a pessoa' lIIi'l Dr. PICCIONEcolonização, viação terrestre, fluvial e inarítima, via- Emil Hess e Sibilla Hordi do sr. Bertoldo Braun. III
ção aérea, navegação, porres de comércio, população, Ele, alemão, solteiro, Rio Cerro, 2/1/1950 Éinstrução, religião, distribuição das populações; mecanica, domlliado e re- Ricardol Augusto Zager ,m,'1

M DICO

h) - História do Brasil - O descobrimento, os sidente nesta cidade. á Formado pela Faculdade de Medicina da

primordios da colonização, a formaçãö étnica, a ex- rua CeL Procopio Gomes �!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!,!!! m Universidade de São Paulo.

pensão geografica, a defesa do território, desenvol- de Oliveira, filha de Lud

� ��m.�r�l'al Ltd!l. iii Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas.e Santa Casoa de
vimento economico e espiritual, o sentlmento- nacío- wig Hess e de Carolina

U
II Misericordia de São Paulo \

. nal, independencia, O primeiro. reínedo, a regencia, a Hess. RI"politica Interna do segundo rejnsdo, abolição, o pro- Ela, brasileira, solteira, II C LI N I CA G E R A L - C IR U R G I A

gresse nacional no império, o advento da República, domestica, domiciliada e Escrituração Mercan- ;1'1" Partos· Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas

li segunda Republica; residente nesta cidada á U e externas: Pulmões - Coração. Estômago. Figado - Rins

. .. .

-

..
Avenlds Angelo PiazeréÍ, til • Contabilidade - iii Doenças nervosas - Sífilis - Doença& venereas - Doenças da

1)- HIstOria de Santa Catarma - PrimeIros filha de Stefano Hordi e Registo de Firmas _ I péle em genl. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

'povoadores, fixação de limites, colonização
.

açorita de Rosalia Zipf fiordi. Defezas Fiscais - iii· ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇ.AS.e madeirense, a Republica Juliana, Anita Garibafdi, Contratos _ Naturali- I
hero,is catarinenses e a Guerra do Paraguai, regi-I Edital n.2695 de 1 t-1-t950 iii GUARAMIRIM :-: SANTA. CATARINA
mento Barriga-Verde, campanha!abolicionista, regime I

' sações - Cobranças- III
republicano, a Policia Militar; sua fundação, impor- Copia de Edital de pro- Serviços Comerciais

.,...·I·r-_AT!;E_NDIIE !i:'AII!!.A!I.==D�sf A:I_QU.g�l!QU�R ,,:2.._RA,tancia polilico-social e seu papel Ja guerra do Pa- clamas recebida do Ofi- em geral. _ _- ii ,,,__

raguai em todos 08 movimentos armados; cial do Registro Civil de

j)- Ter ,mais de 17 anos e menos de 23 anos
Guaramirim.

de idade.
.

Leonardo Salomon e
Ter bom comportamento civil ou militär. Gisela Wolf
Ter boa saúde, comprovada em rigoresa inspe

ção medica,' a que será mandado submeter pelo Co-' Ele, brasileiro, solteiro,
mando Geral antes de iniciar·o exame de admissão. lavrados, domiciliado e

Ter pro\'a de quitação militar. residefite em Guaramirim,
Certidão de nascimento. á estrada Schroeder II, fi-
Certificado da 4a• série ginasial, em colegl0 lho de José Salomon e de iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

oficial ou equiparado. Luiza Zoz Salomon.

Ter robustez e aptidão fisica para a função, Ela, .brasileira,. �<.>lteira,
comprovadas em exames fisidos. d0l!lestlca, domlcll!ad� e

Para os sargentos da Corporação é fixada a reSIdente. ne�te .dlstfllp,
.

idade maxima de 28 anos, sendo-lhes dado preferen-' em _ Gdrlbaldl, fIlha �e
cia em igualdade de condições com os civis. Qarlos Wolf e de MarIa I

ObservaçõeS:- Os exames de admissão serão Wolf.
. realizados na primeira quinzena de Fevereiro óe 1950. Edital n. 2696 de 11-1·1950,Os candidatos de 11 a 21 anos de idade que
não forem reservistas e desejarem matricular-se no

C. F. O., ficam sujeitos às exigencias do aviso No.
822, 4-VII-1946, do M. G. .

Florianopolis, 17 de Dezembro de 1949.

MÁRIÓ FERNANDES GUEDES, cap.-ajudante.

_!L2!!!2.

Polícia Militar8t�I�T��CI�ll
Curso de Formação de Oficiais' Irene P. Günther Oticial do

Registro Civil do JO Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

BrasiL-
Faz saber .que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem pau

casai-se:

E D-ITA L
E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante J 5 dias, Si

alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

fins legals
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticia{ -

De ordem do exmo, snr. cel, ernte. geral, faço
público a quem Interesser possa que se acha aberta,
até o dia 25 de Janeiro p. vindouro, a matrícula pa
ra .'os candidatos ao Curso de Oficiais desta Policia
Militar.

Os cendldatos deverão requerer suas 'inscrições
diretamente ao Comando Geral da Corporação, até
e data acima referida, afim-de serem submetidos ao

exame de admissão.

As 'provas constarão do seguinte:

a)--- Porrugues - Redação sôbre um assunto
determinado. a critério da banca examinadora, e

análise léxica e lógica de um período.
b)- Arltmetlca - Problema sobre numeres in

teiros, frações ordinarias e decimais, numeros com

plexos, sistema métrico, potencias e raízes, razões e

pr<;>porções e problemas sôbre grandezas proporclo
nats;

, c)- Algebra -- Números relativos, expressões
algebricas e operações algebricas, frações algebricas,
equação- do 1°. grau, equações e desigualdade do 10,
grau, números irracionais. equação do 2°. grau.

d)- Geometria - Fíguras geometricas. areas,
volumes, introdução à geometria dedutiva, a reta, o
circulo, linhas proporcionais, semelhanças, relaçõos
metrícas no triangulo, relação metrica no circulo po
ligonos regulares, medição da circumferencia, arees

planas; \

e).- Geografia Geral � Geografia fisica e hu
mana:.a terra no sepaço, estrutura da terra, os gru
pos humanos, a circulação, agricultura, a indústria
e o comércio; Geografia dos continentes: os contl
nentes, a America, a Europa, aAsis, Africa, Ausrre
leste e Oceania;

Edital n. 2691, de 5-1-1950

Antonio José Zimmermann
e Maria Gilda Schlochet

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, em
Retorêida, filho de José .

Estevão Zimmermann e

de Reinhilde Beiler Zim-
t

mermann.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domlclllada e
residente nesre distrito,
em Retorcida, filha de Nar
cizo Schiochet e de Ce
lestina Murara. Schiochet.

E,dital n. 2692, de 7-1-1950

Anesio Gonçalves e
Emma Schlochet

Proibição
Venho por meio desta

prolbír a entrada de pes
soas estranhas em meu

terreno a fim de caçar
pescar etc. '

Não me resposabiliso
pelo que possa acontecer
aos mesmos.
Estrada Schroeder III

GUSTAVO BAUEREle, brasileiro, sortlero,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, em
------.---

lrepocuslnho, filho de José
Gonçalves e de Maria
Gonçalves
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e
residente nesre distrito, em
Itepocuslnho, filha de Oll
vo Schiochet e de Olga
ôchlochet.

Proibição
Eu abaixo assinado

proibo terminantemente, a

entrada de qualquer pes
soa em meu terreno, afim
de roubar lenha, etc.
Não me responsablllso

pelo 'que possa acontecer
aos infratores.

WILLY BARTEL

IMPUREZ4S 00 SANGUE?

fLlXIR Df IOfiUflRA
AUX. TRAT. SíFILIS

..

Seguros
�'YPIRANGA"
"

FOGO - ACIDENTES -

TBABSPORTES - AUTO
MOVEIS.

fiarrafas termicas de diver
sos tamanhos V. S. en-

'

ootrará na CASA. REAL

Kalender 1950
'.

na

Tf p o g r a f l a Avenida

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8ßIGUEIRA MIIANenRA
Vermitugo suave e de pronto

_

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

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

rernedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIBA
: MIRANCOBA para _

o .Sf>U tilhinh�.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE -

A MAIS ANTIGA CASJl DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL
EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO, 54-68
(SOBADO OTO 'N.iI, "3'EI

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

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

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

OASA DAS TINTAS 1

Dr. Waldemiro Mazurechaß
eAIA BI .a'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bist�rí-eletrico·. Electro.cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Delfino Raduenz e Ursula
Iris Krause

Ele, brasileiro, comer

ciário, domiciliado e resi
dente neste distrito, .. .em

Rio Cerro, filho de Gui- II

co.rRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

TÖNICO CAPILAR

POR EJ\CELEN(IA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Panicipaeão Ide falecißlento aeão de graças

tA
todos os-parentes, amigos e

conh�'" l""nQ-�� � + .. i�"� '''''f"icia
que <Q.)enhor da Vida e da Mortà se
dignou chamar 'para :a mer1iiôáde,

.

e nosso querido Pai, Sôgro, Avô e
Bisavô,

Alvan Krutzsch
Ele faleceu aos 10 de Janeiro de 1950

e suportou o seu sofrimento cristãmente,
com 42 días de enfermidade. O querido'morto nasceu a 14 de-Maio 1870, na Alema
nha e veio com os seus pais para o Brasil
no ano de 1879, alcançando, portanto, umaidade de 79 anos, 7 meses e 26 dias.

Agradecemos ao sr. Pastor Waidner
pelas palavras de consolo pronunciadas na
·residancia e no tumulo. Nossos profundosagradecimentos aos bondosos vizinhos pelosauxilios prestados nas horas dificieis, e a
todos os que acompanharam o nosso querido morto á sua ultima morada, adornando-a
de flores e coroas.

A
.

familia enlutada

Floriano Peixoto e Sra. Marin nata
Krutzsch, Jasé Skiba e Sra.Elli nataKrutzsch,Emil Jurk e Sra. Clara nata Krurzsch, Er
vin Otto e Sra. Frida nata Krutzsch, JohannModrock e Sra. Ida nata Krutzsch, Franz
Modrock e Sra. Minna náta Krutzsch, ArturKrutzsch e Sra., Emil Nagel e Sra. Lina nata
Krutzsch, Gustav Volskí e Sra. Erna nata
Krutzsch, Artur Freitag e Sra. Gertrud nata
Krutzsch, Alvin Fleger e Sra. Anna nata
Krutzsch, Alban Krutzsch e Família, 38 Ne
tos e 10 Bistetos.

SAUDADE
O teu sofrer atrõs tem um fim
Livre estás do teu tormento
Nos apertamos tuas mãos queridas -

E te saudamos pela ultima vez
Meus queridos deixai as queixas
Agora estou bem á vontade
Muita cousa eu suportei
.Minha obra foi pesada e boa.

�
����i��r��e��� : d�d�o;re�!e/p::�a�orqUê:t: ��J�:��y�.M=_;;;�. sconfortaram no dolororoso transe, enviando

=M�......��-� ...ö:::::J�_:�"��f1ôres e coroas e acompanhando o extinto
até sua derradeira morada.

--------·ISociedade

t Agradecimento
A esposa e familia de

MOCO
para escritório

••• eU ..... 11

IOßf8ßnZfifif uno OßnKSßfiunfi

t
Allen Verwanten, Freunden und

Bekannten machen wir die trauri
ge Mitteilung, dass es dem Herrn
über Leben und Tod gefallen hat,
unsern lieben Vater, Schleger,Gross und Urgrossvater,

Alvan Krutzsch
in di-e Ewigkeit abzurufen. Er starb am 10
Januar 1950 und trug sein Leiden in chris
tlicher Gedult, mit 42 Tage Krankenlager.Der. liebe Verstorbene war geboren am 14
Mai 1870 in Deutschland, reiste mit seinen
Eltern nach Brasilien im jahre 1879, erreich
te somit ein Alter von 79 Jahre, 7 Monate
und 26. Tage. Wir danken dem Herrn PastorWaidner für die trostreichenWorte im Hau
se und am Grabe. Unsern herzlíchen' Dank
für den guten Nachbarsleuten für .íhre Hil
feleistungen in den schweren Stunden und
allen, die unser lieben Vertorbenen das Qe�leit zur letzten Ruhe gaben, und sein Sará u.Grab mit Blumen und Kränzen schmückten.

Die traucmden.Hlnterblíebenen.:
Floriano Peixoto und Frau. Marin geb.Krutzsch. - José Skiba und Frau, Elli geb.Krutzsch. - EmU Jurk und Frau, Clara geb.Krutzsch. - Ervin Otto und Frau, Frida geb.Krutzsch. - Johann Modrock und Frau, Ida

geb. Krutzsch. - Franz Modrock und Frau,Minna geb. Krutzsch. Artur Krutzsch und
Frau, EmU Nagel und Frau, Lina geb.Krutzsch. � Gustav Volskl und Frau, Erna
geb. Krutzsch. - Artur Freitag und Frau,Gertrud geb. Krutzscb. - "Alvin Fléger undFrau, Anna geb. Krutzsch- Alban Krutzsch
und Familie. - 38 Enkelkind.er und 10 Uren
kelkinder.· •

NACHRUF

WILHELM WEEGE

t Agradecimento
Pelas muitas provas de solidariedede por

ocasião do falecimento de nossa pranteada e
querida mãe, sogra e avó,

. BERTHA THIEDKE, nascida Grüttner
deixamos por intermedio deste, a todos os
amigos e conheçidos, em leregué e em [oln
ville, o nosso mais sincero agradecimento,
especialmente ao sr. Pastor Waidner pelas
suas consoladoras palavras, em casa

..
e na

ultima morada;
Werner Gosch e ôra., nascida Thiedke e

filho Günther.

t Danksagung
Für die vielen Beweise herzlicher Anteil

nahme beim Heimgang unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter und Grossmutter.

Berlha Thiedke geh. Grültner
sagen wir hiermit allem Freunden unä Bekann
ten in jaraguá und Iolnvllle, unsern tiefgefühl
ten Dank, insbesondere auch Herrn Pastor
Waidner für seine troerreichen Worte im Hau
se und am Grabe.

Werner Gosch und Freu Ottilie
geb. Thiedke und Sohn Günther

AgradeciDlenlo
.

\

Quero testemunhar o meu publico re
conhecimento ao Dr. Waldemiro Mazure
chen, Pelo desvelo com que tratou e curou
da grave doença (tétano) um filhinho meu,
agradecimento esse extensivo as bondosas
enfermeiras da casa de saúde.

I

Jaraguá do Sul, 13 d� Janeiro de 1950
PAULO KLITZLE

Dank
Hiermit will ich öffentlich dem Herrn

Dr. Waldemiro Mazurechen für die gutenDie nste und Heilung der schweren Krank
heít (vergiftung) meines Sohnes, sowie die'
hielfsreichen Krankenschwestern mein bes
ten Dank darbieten.

Jaraguá do Sul, 13 de Janeiro de 1950
PAULO KLITZKE

Hipico ,Jaraguá
Assembléia Geral Ordinária

..

Pelo presente ficam convldados os senhoros 50-
cio, pare Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no
dia 27 do corrente as 21 horas, no Salão Clube A
tlético ßeependí, afim de deliberarem sôbre a seguin
te ordem do dia:

1 ° - Prestação de contas
,

2° - Eleição da Nova Diretoria
30 - Alteração dos Estatutos
4° -- Assuntos de Interesse social

Jaraguá do Sul, 12 de Janeiro de t 960
JOÃO EMMENDOERFER

Presidente

-=====�.C:==�.I·�==.·� ••====�·••=====

ComercialEscritório Jurídico
eía - Cobran('as • Loteamentos - Representa('ÕfS
s de: Fazendas - Pinhais - Serrarias
ranla - Agro-Pastoril - Marca: 54

eine -Teatro Marajoara, 3°. Andar, 58. 23 l! 25

Telegramas: ELIBRANCO

Te.'dO."
- M - Caixa Pestal, ..

��
L A G E S - Santa Catarina - B R A S I L

Diretor:

D�_ Elisiario àe Camargo Branco

C
Advogado

/

Aceita

os.
representar nesta e necessitamos de

represenrantes em outras praças
• -c::::I.,=.==�_==:::iI

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::.:::::::::=::::::==:::::::::::::::::::=:::::::::

Dp. ·LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

I

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::

Magresa
Cançaco
Pallieez
Fraqueza

É iDdi.peDlayel
o UIO do

IODOLIIO
DE ORH

ff':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::.":::::::::::::::::::;::•••;::::::::::::::::::::� 311 If! AUTO JARAGUA S. A. JII{{::: :�II Industria e Comércio. H II P Hii' OFICINA Serviço "FORD" ilU !!ii MECANICA AUTORIZADO ii IIO nli - Rua Marechal Deadoro - J a R a G u A DO SUL -"- II li IIii ii li iili Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes H II SI,!II • Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- :::: I.I!
II :: ::n ledores e Consêrto de Pneus. ii ii iili ii 11 ii

:.11 pera����u��i��:I:�!� !�;����d�ee�o��:r���õ�� It II·T iIII reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ::::.
.

!:!! cerno retificação de motores etc. . . ii .ii !!II Todos os serviços são executados com II II O ii� esmero, por competentes profissionais e a pre- n li !!II ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- :: ,I ::::. • A •

K :: ::!I trIca e oxigemo. h '"::::::::::::-ffI .� \1_
.,••_••__••••••••••_••••••_ __•••••••• •__ _••••"�'1::._-_ _ _ _ ...

Dein schweres Leiden hat ein Ende
Erlöst bist du von deiner QualWir drücken deine lieben Hände.
Und grüssen dich zum letzten Mal
Ihr lieben lasst das KlagenMir ist jetzt wohl Mut
Viel hab ich hier getragenMein Werk wár schwer und gut

t1JII�
HK ii!I li
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L�o�olno Karsten
PROPRIETÁRIO

Rua Marechal Deodoro, N. 158

SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO
SITO DE LUBRIFICANTES,
COMBUSTIVEL E ACES

SORIOS, LUBRI
FICAÇÁO CARGA DE

ßATERIAS E VULGANIZAQÃO
DE PNEUS.
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15·1-1950 -. CORREIO DO POVO Domingo DIA

- A'V I 5 0-PrRfRitura MUßiGi�a[ nR Jara�uá nO �ul Associação Rural,da Jaraguá do. Sul
REQUERIM.ENTOS DESPF\CHf\OOS EDITAL DE coavocsçao

DEZEM B RO ne 1949

A Sociedade Esportiva Guarany, pre
tende formar uma seção de. Tiro ao Alvo
nesta cidade, portanto avisa aos seus as

sociados e bem assim como os interesaados
que, poderão fazer suas inscrições até o día
15 do corrente na séde do Clube.

Jaraguá do Sul, 5 de Janeiro de 1950

GERMANO SOHüTZE
Presidenta

De ordem do sr. Presidente da Associação Ru
'rui de Jara2'uá do Sul e. de conformidade com o

art. 33 dos Estatutos, convoco os srs. associados
ter-

para a Assembléa Geral Extraordinaria a realísar-se
de no dla 12 de Fevereiro do corrente ano, as 10 horas

na sede da Associação Rural afim de deliberarem
sobre a seguinte ordem:

1300 - Rudolfo. Schiochet-bras. transf, lrnp.
reno sito a estrada Ribeirão Cavalo, adquirido
Maximino Ferrazza. Como requer

1301 ,. Carlos Gumz-bras. transf. imp. terreno
sito a estrada leragué-Alro, vendido a Bruno Becker.
Idem

.

1302 - Artur Krursch-bras, transf. imp. sobre
bicicleta, adquirida de Willy Franke. Idem
'. 1303 - Carlos Leopoldo Mey bras. tran�f. ímp,

terreno sito a estrada Jaraguá :rundos) vendido a
Da. Maria de Souza Merttns, Idem

.

1304 - João Carlos Stein-bras. baixa imp, sobre!
estabelecimento comercial de secos e molhados sito
li rua Mal. Deodoro. Idem

.

1305 - Germano Pavanello-bras. baixa sobre
lmp. de seu botequim sito a rua Mal. Deodoro da
Fonseca. Idem '

1306 - OUo Híndelmeyer - bras. Heblre-se por
! ter terminado a reconstrução de sua oficina' sita a
rua Benjamin Constam. Idem (

:.-

1307 - Guilherme- Mõeller-bras. Heblte-se por
ter terminado a reconstrução de seu galpão, sito a, Assembléia Geral Ordinária
rua CeI. Procopio Gomes. Idem i

_

1308 - Ary C. Frutt-bres Hablte-se por ter ter- Pelo presente ficam convidados 08 senhores
minado a reconstrução de sua casa sita a rua CeI. soclos desta Associação, pare a Assembléia Geral
Procopio Gomes. Idem Ordinaria a realizar-se no dia 15 do correnre as 9

1313 - Leopoldo ßoshmmer-bres. requer baixa horas, no Salão Clube Atletlco ßaepenuí, afim de
todos impostos lançados' nesta Repartiçào. Idem

I deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. I

1314 . Graciliano Barato-bras. transT. Irnp. ter- '.

reno sito a estrada Ribeirão Cavalo, vendido a Atilio 1 '\_ Prestação de contas
Franceskl, Idem 2"'.- Eleição da nove Dlre.oria

,

1315 - Graciliano Beraro-rrenst. imp. rerreno silo 3°._ Al'suntös de. lnteresae social
a .estrada Ribeirão Cavalo; vendido a Arduino Fran
ceskl, Idem

1316 - Graciliano Beretcbres. transf. Imp. ter
reno sito a estrada Ribeirão Cavalo, vendido CI José
Franceski. Idem

1317 .. Graciliano Barato-bres. transf. imp. ter.!! Dp. Renato "\VaI.e. II
reno sito a estrada Ribeirão Cavalo. vendido a II M É O I C O

ii
Hilario Franceski. Idem ' l! II". 1318 - Erwino Ehle�t-br�s. trans�.. imp, terren.o ii CU2URGIA GERAL E ESPECIALIZADA iisito a estrada Ilha da . FIgueIra, edqutrldo de LUIZ II C

.

d f 't II
Cd' d S Id

.

! om cursos e .aper eiçoamen o no SIor erro e oUI,a.. em..
.... ii

.

Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. I!13t 9 - Oscar CJelusm�kl.bra�. betxa imp. so��e !! Doenças.de.ôeahoeas _ Partos > Clinic.a .Itl.a�tomgvel {fe"âlug�l, 'vendldo--pm'tl--f01'lJ-do�-mumcl"; ii -'.

Geral dé Adultos e -Crienças, �IpIO. Idem '11 IM
.

Resídeucl I d d P f'
.

M
.. ii

.
1320 - Walter Picolli-bras. licença mendes.fazer H

c:onsu· HO e eSI enT�téFÔ�Ê �. � re eitura uníeipal, li
um aumento em sua casa, sita a rua Benjamin ii! .laragu' do Sul - Sta. Catarina Ii 1 ,T.oíiiinivisi.ll.8 S.ta•.•Ci8it.8.FliJi·n.a.. _Consranr. Idem f ..

1321 . Mario Wolf - bras. baixa Irnp. sobre
moinho de cereais, sito a estrada Ribeirão Cecilda.
Idem ,

1322 - Hearlque Nicolau Freiberger-baixa imp.
sobre oficina de consertos de calçados sito a Ave·
nida Getulio Vergas. Idem I1323 - Hilario Lombardi bras. transf. imp. ter
reno sito Ja estrada Funil, vendido a Ollvlo Sartl.
Idem

1324 - Marias Lescowlcz-bras, transf. lrnp, ter
reno sito CI estrada Rib. Hungaros, vendido li AI�x
Röeder. Idem

1325 - H. Jordan. S. A.- Firma bras. baixa imp.
sobre mercador de RJdios, estab. a rua Mal. Deo
doro da Fonseca. Idem

1326 - Max Doring·bras. licença mandar execu
taI' pintura externa .em seu predio sito a Estrada
Itapöcú-Hansa. Idem

1327 - Frida Karger Meklenburg·bras. licença
mimdar executar pinturo externa em seu predio sito
,a rua CeI. Procopio Gomes. Idem .:

1328 - Faustino Rubini·bras. Licença construir
casa de madeira em sua propriedade sita a rua

Exp. Antonio C. Ferreira. Idem
1329 - José Leirhold bras. Licença mandar cons

truir uma área em seu prédio sito a rua Felipe
Schmidt. Como requer

1330 - Procopio Pereira Irmãos·bras. Alvará de
habite-�e para aluillr sua casa sita a rua Domingos
12. da Nova. Idem

1331 • Requer anotação impostos. sobre ferraria
por ter transferido para fora do perimetro urbano.
Idem. Requer�nte Pedro Rengel-brae.

133l - Hary Giese-bras. licença estabelecer·se
com casa de generos alimenti'cios bebidas e fumos II
e3trada Rio Cerro. Idem

.

1333 - Emília Verena Rau-bras. Licença mandar
prbceder pintura interna no. prédio de sua proprieda
d. sito a rua CeI. Procopio Gomes. Idem

1334 - Hilario Franceski-bras. transf. imp. carro
de lavoura adquirido de Cesar Franceski. Idem

1335 - Adolfo Milnitz-bras. transt. Imp. biciele
r. venc:lida a Osny Azevedo. Id�m

.

1336 - Reinoldo Larsen-bras. transf. imp. terre
no sito d estrada Corupá, vendido a Augusto Bor·
chardt. Idem

1M7 - Maximiliano Baggio-bras. Baixa imp .

•obre Empresa de Transportes de Corupá a Jaraguá
do Sul. Idem

.

1°.- Relatorio
2°.- Prestação de contas
3°. - Aumeuto da anuidade

4°.- Financiamento aos associados )

SELARIA-

Jaraguá do õul, 8 de Janeiro de 1950

!- U I Z G. A I R O S O Angelo Pereira, estebelecldo a Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, nesta cidade, tlviaa eos seus

amigos e clientes que trensferlu sua selaria para éI

Rua Rio Branco s/no
Desde já agradece a preferencla.

Jaraguá do Sul, 4: de Ianeíro de 1950

ANGELO PEREIRA

1°. Secretario

Associação dos Ex-Comba
tentes do 8rasi I

V END .E-S E
1 Caminhão 1nternational, " eilindros.
Estado de conservação otimo.
Ver e tratar com o proprietario

THADEU C. STAZACK em Oorupä

Iereguä do Sul, 4: de Janeiro de 1950

Febres (Sezões, Malárias,
.

Impaludismo
Maleitas, Tremedeira

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas
Mnancora"

Guilherme Humberto Emmendoerfer

.Em .Todas , .a-i Boas F-armaci.. _. ,.

� um produto dos Laboratorlos MINANCORA

Büneo-lndúllriill! [Dm. d! �. [illilrinil�/n.

I IINCO. I Séde: I���!-D�A!��!TARINA I· INCa 1- - (39 DEI-ARTAJHE:NTOS) _ - \

CR$
CR$

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO
RESERVAR EM 80/6/1949. . . .

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

DEPEIDERelAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cre.ciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Nov�u;
Chapeco
florianopoU,
Oaspar
Ibir.llma
Indaial
Ituporanga

êragUá
do Sul

açaba .

inville
guna

Lages
Mafra
Orleanl
Piratuba
Porto União
Ri••• danir.
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do 8.1
S. Joaquim
Tai6
Tijucas·
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

Edifício Próprio

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

Opera em: Cobrilnça�, Caução, Pas..ses, Depósitos, Empréstimos, Descontos.
Ac'eita: Valores em Custódia e AdministrGção de.lmóveis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR AOS
SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SÓBRE DEPÓSITOS:

. eel.al 8. M.'.MIII••
Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Especial

2°/. ao ano'

3°/. ao ano
4% 10 ano

5°/. ao ano

. ,.

'.

. ...

e••••s a •••••
Com aviso de 80 dias .

Com aviso de 90 dias .

Com aviso de 120 dins
Prazo Fixo de 6 meses '

PrAZO Fi,xo de 1 ano

5% élO ano

6,1/2% ao ano

'6%' ao ano

6% ao ano

6,1/2% ao ano

5% ao élno

. . .. .

Depósitos Populares.
Dep611tol ElplCll1 I Pral' Fil, • com Uiso Pr6Vio, Saldo 111m...

.

II. Cr$ 50.000,00 7%

ABRA UMA CONTA �O --.NeO" � PAGUE COM CHEQUE
Secretaria da 'Prefeitura Municipal de Jaralluá

do Sul, em 9 de Novembro ctt 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretario

No "INCO" o Dep6sito Bancário enquanto o Senho,. DESCANCA.
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Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Grafica AVENIDA Lrda,
ç.A:lx� POSTAL, 19' - Administraçií_9.= Rua Marechal Deodóro da Fonseca, ,136 - Fundado em 1919 TELEPONE N. 39

Diretor. ARTUR MOLLBR
'

-,

Pata " Doces
. e ,Botos

Usem pratos d� papelão.
São f,ratiCos � nigienicos
Encontram-se, Ill'l\ ,

lot. Gralida veDida LIda.
Av. Qetulj9, Vargps, 350.

: ,,' - ,:. , ��'ANOJÇ�*-�� ';,> T�\ ;:J�RAGuÁ DO SUL - Domingo, 15 de Janeiro de 1950 - SANTA CATARINA No. 1.575
E D I'T A L

Locais -Aniversaria-se em da- sidente em Duas Mamas Deul"tlndg OS sUI'nos Decla -

b Dra de hoje o sr, Tito ôpe- e Hilario .Bona, estabele- .. U ' raçao. ImP:l�:d::b:aS�bar:e::blbaas �

:". ; Na&Cime�tô . :zim, residente na- cidade; cido com barbearia na
Grassa violentamente em N6s abaixo assínados, Aleo6l1cas

,

' de Mafra. Na mesma data localidade de Arrozeira. residentes á estrada Gua-O lar do casal Harry dona Maria, esposa do sr, � -Dia 21 aniversaria-se Garibaldi e Rio da Luz, rajuba,' proibimos seve-
De ordem do snr. Cole-

Karger e de sua esposa Germano dos �antos, pro-' a senhonte Hilda Schmidt neste municipio, a peste ramente, por meio deste, tor, torno publico que no
dona Teresa Beneire. Kar- ,fessor em RIO da Luz, Reck. A sra. Ines Pereira suína, sem que medidas

os sres. Ricardo Banken- corrente mês de Ianeiro
g-er, foi enriquecido no Tambem a sra, Maria Ma- Lima esposa do sr. Antó- eficazes tenham sido ado-

dorf, Ernesto SeIl e Franz atrecada-se o imposto acima,
díe 4 de Janeiro com o dalena Barborn. .tonio Pereira Lima. A sre, tadas para combatela.

:e 'r d reterente ao 1·. semestre do
nascimento de :na is um. -Dia 17 aniversaria-se Agnes Emma Brückheimer, As criações dos colonos n�:s�epro;ri����:edu;� corrente exercício.
gal�nte 'menino, que ria a meni�a Amasilda da residente em Guaramirim. tem sido devastadas pelo molestarem nas ruas e

Os Contribuintes que não
pia batismal . receberá o Costa," filha do sr, João ' terrível mal, o que vem

outros lugares, não, nos
ffzerem seus pagamentos no

,nome de Jo;ge Antonio. L�cio da Costa. Elly EI.,' ainda deixar em situação responsabilisando pelo pr�so, �oderão satisfaz,el-.o'Ao,,' disríh to" casal os pe- frleda es.posa do sr, Alvi:' José Luy mais penosa a classe ru- " "no preximo mez de Feverel-
- I que PO,'ssa acontecer a08, It d 200/'rábens e votos de fellcl- .no H�dhçh., '

"

" ra .

mesmoa, ,,' "

ro com a mu a �" ,?'dades desta folha. ,-Dia 18 festeja sua A dàta de 21 do corrente ' Urge uma medida maís ,'Corupá,' 10/1/1950 Exgotados c:s supractta-data netaltcta o sr. Jacob seM muito festiva pera os enérgica de quem de di-
João Denk e Família dos prasos, serao .e:tratdas-Tamb,em em Curítíba, A. Emmendoerfer, índus- que trabalham na Socie- reito, para que a doença as competentes certidões deonde residem, ö lar do trlal nesta cidade. Krlsel- dade Gráfica Avenida não seja transmitida, a dividas para ter logar a co-casal Manoel" -Martins e dls, filha do sr. Alvino LIda. pois neste dle feste- outras zonas. 'brança executiva.de sua consorte Nair Gal- Hadlich. Na mesma data jará mals um

,

aniversário
dino Martins, ,foi preen- faz' anos o sr. João Cer- natalício o jovem José Luy, ---------chldo dla 9 do corrente los Stein. Ainda o sr, velho auxiliar na mesma,
,co.m o 'n�cimento de s�u Washington Pinto da Luz, ocupan�o também o .cargo -----.pnmogeníro que na pia residente na. cidade Ioln- de pagmador deste Jornalbatismal 'receberé o nome \iiHe. Tarnbein 'Francisco Ao aniVersariante «Cor
de Nair. Lulresldente em Garibaldi. reio do Povo», e seus co-

-Dia 19 faz anos o sr. legas de serviço desejam
Affonso Nlcoluzzí e Agos- lhes muitas felicidades.
tinho, filho do sr, Emilio
Nicoluzzi. O jovem Heitor ---------

Pereira e o sr, Guilherme
Schmidt, lndusrrlal nesta Papel velho
cidade com f'àbrica de
balas. retalho de qualquer espe-

ele, compra qualquer
,_' Dta 20 completa mais quantidade.um ano -de exist�ncia 't)�

sr. Santos Tomazelli, re- TIPOGRAFIA AVEMOA,

A COMISSÃO

Peles ultimas horas da
tarde de 5 do correnre,

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

correu celere a noticia do
falecimento do antigo in
dustrlal deste munlclplo,
sr. WHhelm Weege.
Achava-se o mesmo em encaramos. "Constitui ela, sem duvida, a mais su

trelemenro na cidade .de blíme fàculdade de que o homem dispõe; funda
Blumenau, onde ocorreu o menta-se no principio de que todo o direito tem
passamento. sua Õi'igem e_ seu fim no proprio homem; não é,,

Wilhelm W�ege, cUjos de modo 'algum, uma. simples duvida ou favor do
méritos pessoais são de Estado.
todos conhecidos, não so· A liberdade, porem,' encarada do ponto de
mente na viJa ec.onomica vista social, econômico, politico ou espiritual teuf
como nri social, veio para um limite ao qual se não poderá ultrapassar sob
este, municipio em 1905, pena de degenerâ la _ em licenciosidade, desregra
fundando o estabelecimen- mente, llbel'tinagem. "A liberdade de um acaba
to comércial e industrial onde córqeça a liberdade de outrem", restringi
que hoje gira sob a razão do-se, individualmente, sempre ,que. exigir o Uem
de W: Weege S.A. Comum ou o reclamar o interêsse coletivo.
Pelo seu trabalho proff- Não basta, porem, impedir-se um regime de

cuo, tino comerciat� ad- liberdade absoluta, onde impera a lei do mais for,
ministrativo, ' elevou-o ao te e onde os mais poderosos dominam e e�ploram
maior e tecnicamente o os mais fracos; é de mister, não exista a liberda
melhor estabelecimento do ,de, apenas, teoricamente, mas seja praticada em
ramo I de lacticinios na toda sua inteireza, individualmente, na. familia, no
comuna. trapalh6. nas corporações,

.

na sociedà.d� e ,nQ
O seu trato educado, Estado, p!,oporcionando-se a todos iguais oportu:

simples e reto, elev<;Jraro- nidade,s, nos limites do, Bem Coroum, � .facilitados.
no a ,Uma das pessoas os meios, quer materiais, quer morais ou espiri
mais destacadas e preso tuais de todos alcançarem livremente o seu fim
tigiosas.

'

supremo.
'

Era casado com dona Assim, no terreno educativo, n�o basta que
Bertha Karsten Weege, o Estado assegure a todos o direito â Educação;
deixandO desse consorcio indispensavel se torna construa 1l:1e escolas, man
os seguintes filhos: Wolf- tenha cursos gratuitos em todos 08 ramos' do en-

,

gang Weege, diretor-pre- sino, sem o que a liberdade de educação do p(J
sidente da firma em Bar- bre, não passarà de miragem ou triste quimera.
ra do Rio Cerro e, casa- Da lI)esma forma, nã(,) basta o simples direito
do com com sra. Eli Bek- de propriedade; é necessario, por um lado, impedir
ni, Irmg-ard, casada com se o exercicio anti-social deste direito, por' outro
o sr. Dr. Antonio Haff_ner, criar condições e oportunidade,s para que todos

, Lili, ,casada com o sr. p@ssam, realmente, desfrutar dele, lutando-se, p.ex.,
logo Hering, Elvira, casa- por um salàrio ao trabalhador com que possa
da com o sr. Eurico satisfazer suas necessidades, entre as quais situa
Steinbach, Wanda, casada se, inegá,velmente. a propriedade dos bens indis

, , com o sr. 'Francisco Lan- pensàv�is a sua existência e a de sua família.
za e EIn casada com o.

sr.' Ireneu Schwdrtz.
,

I.!IC===•••===••

==:::::IIO'-===-�id���t�v,n�o �Oenfe��:l1}e�� I MUDA 5 -
to sido feito no cemitério "FRUTIFE RA S E O RN AMENT A IS

'

,evangélico de Blumenau, ,

,

com grande aco.J1lpanha-

D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros,,Maciei- �,mento, comparec('ndo tarn·
ras, Jaboticabeiras, etc. _ Roseiras, Dáhlias,bem. u.m.a delegação

desse,I Camélias, Coníferas, PaIm,eiras, etc., etc,mumclplo. '
'

A familia enlutada os P C tal II st d '�pesames do "Correio do e�am a
_

ogo o ra o '

Povo". LEOPOLDO SEIDEL Corupá
,

I.. ••••• ••

WILHELM WEEGE

Forminhas para Doces Coletoria Estadual de Ja
tados os tipos e tamanha 'rägu� do Sul, 2 de Ianeiro
V. S. encontrará na .de 1950

Sociedade GraficaA,enida'Llda. HELEODORO BORGES
escrivão

AllYERSiRIOS
LIBERDADE- Transcorreu dia 11 do

correnre o aniversário do
jovem Os6rio Borba, es

forçado -funclonérlo da
SOCiedade Grafica Avení
da Lrda•.

,

,

-:-lambem na mesma
data o jovem Honório
.Borba.

(Continuação d� primeira pagina}

������M��

Grande Fastival
"em:. "Campo ·A'le,gr,e'

.
Dia 22 de Janeiro de 1950',

Terá lugar na cidade de Oampo Alegre,
grand'e Kirmesse e Orisma. _0

-

progra'rua. organi
sado ·pelo Vigario Padre, Luiz ,Gilg. é o seguinte
e por nosso intermedio estão convid�do_s todos 08

. .. .,,,.
"

.

_c�mpoalegrenses residentes nesse muni:cipio, e os

demais abitantes.
-Dia '21, recepção do Bispo DIocesano. 'Á

noite novena solene em honra de São Sebastião
,pelo sr. Bispo. ,Domingo-As 9,30, sQlenissima Ben
ção dâ ,Nova Matriz pelo sr. Bispo, acompanhado
de diversos sacerdotes. InauguraQão da Igrej à,
sendo cortado a fita, 'pelas autúridades e padri
nhos. 'Primeira Missa PontificaI na Nova Matriz da
S. S. Trindade: Sermão pelo sr. Bispo e discurso
doe Paares. Á tarde CRISMA. Logo após terá
inicio a gra.nde 'festa popular.

,

{1)' §a�ãlo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
� -

.

dia ClA� WEI1El KNJD)l(JS1[llIAl co JonnvnRle sp..ßÃ� �!RCfA.t
. .

,

1 ESPECIAllOADErecomenda-se para hospitais, colegios, etc.� pela sua qualidade desinfectante.
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