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Jaraguaense: Cumpre· o teu deve�' 'cívico de ser Eleitor, para que possas i�iiti�fna é;c'tl\ha '

'dos governantes e legislàdores a serem votados em Outubro de 18SÓ'
-

ros,ANO XXX - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 5 de Fevereiro de 1950 Sta. Catarina
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"')'�u
.

no Ministerio da Fa-
, ze1'idá• .Em pleno dia foram

,

furtadoß,. dq :'g LI i c h e t'
Cr$ ·190.00ó,oö, desapa
recendo o ladrão como

por encanto.
-x-

No orçamento du Re
publica pare 1950 o Mi
nistério da Agricultúra re

ceberá um bilhão e du
- N. 1.578 zentos milhões de

'

cruzei-

, ,
Diretor: ARTUR MÜLLER ""-' Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro dá Fonsêoa, 136 - Fundado e� 1919 - TBLBFONB N. 39

-x-

NOTAS" Pela, segunda vez, desde
NOTIcIAS que existe o Fundo Mo-

Dentro de sessenta catarlnense.: netário Internacional, , o

Pela isenção de suas tição mundial dos pro- días deverá renunciar De toda a parte do WASHINGTON, (URIS) Brasil I faz uma retirada

atitudes coletivas, pela veitos da produtividade, ao cargo de Prefeito de Estado tem vindo notí- A Administração da Coo- que se: eleva a 22;500,000

parte que tomam no trazidos pelo progresso Joinville o sr, João Co- eías nesse . sentido,: operação Economica auto- dólares.

engrandecimento nacío- tecnico acelerado e pelo lín, que viaja.rá a Suiça, que faz prever que o rízou a verba de 750 mí- -x-

nal, pelo que corcorrem crescente poder eeonô- onde vai visitar um filho presidente do partido Ihões de dólares pera que Um meliante fugiu da

materialmente para o mico dos países centrais. que lá estuda, voltando será mesmo o candidato. o Programa de Recuper- Penitenciária do Rio pelo-
sustento do arcabouço Precisamos reformar dentro de pouco tempo. -x- ção Europeia realize com- cano do esgôto, caminhàn-
do Estado, têm plena os processos e apurar o Com essa renuncia as- Terça - feira proxima pras na Ameríce Latina. do de cócoras durante dez

autoridade os homens de rendimento da nossa
sumirá a .Jprefeitura do reunir se-hã a Oamara Entre os produtos forne- horas, até sair do Canal

empresa de fazer ouvir produção agrícola índus- visinho municipio o sr. Municipal, que .nessa cídos pela America Latina, do Mangue, assaUando

súas críticas. As reívín- trial. Para tanto, precí-
Rolf Colin, presidente da sessão elegerá a Mesa anteriormente, estão in- em seguida uma resldên

dicações que sustentam, samos de capitais, que
Câmara. Municipal. diretora .para este ano cluidos açucar, metais, cia pelo que foi novamen-

não éão-a favor dos seus são a energia acumula-
Dessa forma tambem e deverá receber o re- petróleo, couro e carnes. te preso.

'

interesses mas para o da capaz de desencadear
fica o

. sr, João Oolin latorío da admínlstração -x- -x-

bem do, Brasil. as outras energias ador- desinc!>mpatibilisado p� do sr. Prefeito no ano WASHINGTON, (WSS) Anunciam de Blrmln-

Não é do seu feitio mecidas.·' ra pleI�ear qualquer c!L'r- de 1948. sob os auspielos do De- gham, na Inglaterra, que

apoiar decisões em f6r- A riquez�;- nacional' go eletivo nas eleíções Tudo faz prever que a partamento de Agricultura o Brasil efetuou uma en-

mulas vagas. traduzindo cresce à mêdlda do au-
de Outubro. Mesa serä reeleita. . doe Estados, técnicos comenda de bicicletas no

critérios subletivos. t do' f'
-x- norte americanos estuda- valor de 300.000 líbras,

Usam esc.u'dá'-las em
men o e o aper eiçoa- Ontem deverão ter se
mento

.

da aparelhag.em reunido em Minas Gerais,
rão o desenvolvimento e " x-

���,s e�p��;e��s v���:t produtIva. Esse, o eapítal o sr. Milton Campos, go- No Mundo do Rádio fr�an��er:���?;i�:ad��d��= rá���c�o�: ��g�r��:��;
zam as falsas competên-

de que carecemos. Para vernador o sr Deodato tras repúblicas america- a usina de combustível de

elas e se prova a real isso, necessitamos ele_yar presidente da
'

UDN mi� Por A L NE TO
as Mataripe, na Bahia. Sua

capacidade de direção.
o nível das exportações, neira e os snrs. Benedi- '

A primeira condição
n

Ó Departamento anun- produção diaria está cal-

Os homens da produ-
e faze-las a preços ver- to Valadares e Melo de uma boa antena é ciou que o sr, George H. culada em 1015 barris de

ção sabem precisamente
dadeiramente remun�r�- Viana, presidente das achar-se a uma altura do Day, especialista no as- gasolina, 150 de queroze

o que consideram como das. De nada valeria duas alas do PSD e o solo não inferior a 10 sunto, embarcará, em Ie- ne e 826 de oleo combue-

'-politica economíca ne- extrairm?s matéri!is pri- s�. Artur Bernardes. pre- metros. vereíro, pera uma. viagem tlvel.

.

cessáría aö pais E sen- �as e gene�os alímentí- sIde,:,te do Partid� Re- Mas segundo George de 10 semanas durante a -x-

'tem a vocação para um CIOS que sao parte do, publíeano, os quais vão Q. Herrick chefe da se- qual visitará CUba, Indias '

O sindicato dos bancà-

clUiia de liberdade Ide' nosso proprio solo e re- resolver
..

'
sobre a situa- cão têcníea de A VOZ,'Ocidentais Holandesas,

t
.

d 900
l'I: I ti Ih d rios comunicou aos' seus

,J�iciativa, de- 'engran(l.e- :pte.sn ain l)la�Ii\,,� .. ' Vo ÇaO po 1 ca, esco �n o 'da Améríea hã. duas'�Venezuela, Colombia, !Ja- assQciados que chegou a

-. cilnetl't6' 'D'aêi'On&l .I--'e-:-de .cjß. que forne��os ",,ao �.o n91De. ,,.llo�8Uce8!lot;� "íldi,,6es mais•. __ - '''_:", 'namá.. Costa <Rica e. Mé- b()1Í1 termino cdíIí �s' sim.....

�:

'justiça sO'cia1:, Iss,ö, já o mundo se não para re- sr. General Dutra, que A antena d-e arame xico�' Maís tarde, o recnito coso pal;lt o "ument<> dos

P'rovaram e,' formularam cebermos em troca as d.everá naturalmente ser descoberto não deve ter norte�ameriéano realizará
.

t" apresentado na Gonven salários, e qúe esse �erà
,

- eB'pecificamente. maqumas e ma erlas prI- _ . " mais de 33 metros de uma viagem à America
'.,. �les\ desejam e plei- mas essLnciais, meios de çao dos Partidos. compriD;lento nem menos do Sul. ��!��o:a��eo�i��:f::��
team uma politica de transporte e de produ- -x- de 16. Si se desejar ins- O sr. Day, alem de, es-

realiza"'ões e de ap'ro- "'ão de energia, impres- A briga dos .Gois em talar uma antena, hori tudar as neceSSIdades da
até 6% de dividendo e.20%

Y Y para os demais.
.

veitamento dos recursos cindiveis à melhoria des- Alagoas continua cada zontal entre duas arvo- industria, fará observações
da nossa Terra Como sa mesma remuneração vês mais ac�rrada. res que se achem a uma sobre aS:; .possibilidades -x- .

sentem em primeira mão e á conquista de maiOr A semana passada ca- distância maior. do qne comercia�s/, volume .d� NOVA YuRK, (USIS)-
o contacto das nossas parcela, nas trocas in- panga.s do, Governador o espaço menc.ionado, �xportaçao, 'poder aqUls.l- Alger Hiss, que foi fim-

deficiencias, conhecem ternacionais. agredIram o deputado do deve colocar-se ames-I tIVO"
numero de consuml- oionàrio do Departamento

de experiencia propria PSD sr. Oseas Cardoso, ma entre duas secções dore�, _ empacot�mecto e de' Estado ,e, mais tarde,

os obstaculos à marcha Joio DauJt J'Olivei,a o qual depois de caido de arame devidamente condlçoes gerais de em- Presidente da Instituição

para a melhoria' basica ao solo, conseguiu .ar- protegidas por isolado. barques. - C. Carnegle Pró Paz Interna-

das nossas fôrças. I,
rancar do seu revolver, res de vidro, porcelana -,-x-: . .

cional, foi considerado

Sabem os homens de Quem e' Vo�
matando um dos agres- ou outro material ade- Segundo os ultimos da- culpado e 'será julgado

empresas que nos faltam "" sores e ferindo outro. O quado.. dos. do Ministério da quarta-féira, podendo ser

capitais,. traduzidos em
'E' a pergunta que o

deputado foi preso, Mas há uma terceira �gr!cultura,. o país produ- condenado a 10 anos de

aparelhagem, e expe- Recenseamento irá fazer a
em flagrante. condição :para uma boa ZIU, de Janeiro a Setembro prisão e o pagamento de

riencia, repre�nta.da em Essa cena de bandi,. anteila. Deve-se colo. do ano passa�o, 932862 4.000 dólares de multa,

organização e teeniea. cada brasileiro. Quem e tismo em plena capital car a an'tena de ma-
toneladas de cImento. Hiss foi acusado de haver

P"
você? qual o seu nome?· I

or ISSO mesmo toca-nos d? alagoana, deu motIVO neI'ra que ela fI'que o
-x - reve ado documentos se�

f d
.

d'f que i â\rJe tem. qual a sua é' d O I'
-

d
pro undamente a lO' 1 �- religião? é solteiro, casa- p�ra mais uma s rle e mais distante possivel uraAte a rea Izaçao' a cretos a um agente cOmu-

renlça os .. res�ond�avels do, viuvo ou desquitado?
dIscursos na Camara � das fontes de interferen- Copa do Mundo, no Rio, nista:

pE' a conqUIsta 111 Ispen- sabe ler e escrever?
.

So-
Senado. Tendo o genera cia tais como estradas vamos ter um programa Hiss, que se encontra

savel desses fatores es- madas as respostas de
Gois declarado que quer lindas de alta tensão e de touradas com animais livre sob fiança, serà jul-

senciais. Essa indiferen-
d b J

abandonar a politica, aparêlhos elétrI·co's. diretamente importados de gado quarta-feira por um

d 'l'I:' to os os rasi.eiros, fica- I d Exé"t M d 'd' J
.

F d' I
ça ou escaso SaO orlUn- b d

vo tan o ao rOl o. E' preciso considerar a ri .
Ur!

'

e era. O acusado

dos dem uma concepção
remos sa en o quem é o -x- t h' Coitado do Bra�iI, que conta 46 anos e desem-

,defeituosa da crise de Brasil, atravez declarações Os proceres trabalhis- que uma an ena ,OrI\On- élté bois para touradas penhou papel importante
dos seus filhos. • tal recebe maior feIXe

renovbaçlão dde estrutudra Quem é você? Diante
tas e pessedistas des de sinais si ficar precisa trazer do estran- na reunião de São Fran-

(>ra a a an o o mun 0, d
.' mentiram que haja qual- em angulo r'eto com a geiro. cisco, em 1945, que resul·

.

d f h essa pergunta, Impõem- d t f d d
e a cUJo es ec o 'I10S t. quer acor o en re os esta.t>a-o emI'ss'o�ra poden

--'x- , tou na un ação as Na-

d t
. se uma respos a slD<i:era"d 'Y Ad' b U'd C

evemos an eOlpar se
d

seus partI os. do-se reduzI',r a um mI' _ u aCloso rou o ocor- ções DI as, .

- l'I:' d' em to os os pontos, para T b f· d t·naO qUIsermos regre Ir.
f d

am em 01 esman 1- nimo os disturbios locais
Os paises latino-ame- que ique ,registra a,. com do 'que ·snrs. Ademar de

ricanos sofrem, na peri- exatidão, ti realidade na- Barros' e Getulio Var- d8iaSaentdeln'raigpeaUr'ama0 Ploandtoa �Indldo de. �egurlnCI ConlrJ Uendls e Con'l·un!lco-e's' ,feria do sistema mundial, cio��t Niflguem
.

�verá
gas tenham acertago U Uu U U u u u Uu O U

os abalos ocorridos nos omlflr,a verdade. Nmguem acordo para as proximas da fonte dessas interfe- ,

territorios de economia dev�Fa f�lseá-Ia. ,�Nã? ha· eleições. rências
.

seja �ma estrap Requerido por firma, joinvilense
central, promotores do� vera r�zao I que Justifique

,
Parece que não há da. ou umf\ Cld.a�e onde ,

. ,-Será julgado em Jaraguá do Sul'

impulsos de transforma- ,temor�s .para._ respost�. mais duvida's de' que haJa uma emIssora. de '.

i'" \, '.

ção desse sistema: Se .As
d Idformaç�e�1 .

'Qserao �anto o governador pau- onda bem p�oxima á da O ádvogãdo Dr. Paulo nal.

não agirmos no sentido guar �?as�m SiglO. uem lista co'mo o exilado de estação estrangeira qua Medeiros, como procura- Tendo entrado em

d� acompanhar as mu-
,é voce. E a p.ergun!a que São ' Borja não serão se deseja receber: dor da firma eolin, Lep· feri.as Q dr. Juiz de Direi-

tuações cujos abalos nus
o Recen�eam.e�to val fazer candidatos a sucessão. per & Cia., requereu está to' 'de Joi'nvlle, esse imo.

atingem seremos levados ,a ca.da. brasIleiro. E. cada -x- semana um Mandapo : dé pórtaute feito será julo,ado
ao empobrecimento e à bra�II�lro, certamente, sa- O Superior Tribunal V·d N Seguranç� para nao ,pa' pelo dr. João Marco�Jdes
dependencia ;. cada dia bera por,. nas respos!as, Eleitoral designou o dia I a ova �ar o ulumo- aumento do de Mattos,' Juiz desta Co-
maiores.' toda a v�rdade e umca- 3 de' OutubrD para as l,!,pOSf� de, v�ndas e con· marca.

Se não conseguirmos �ent� a ver-d�de..Assim, eleições gerais.
Recebemos o numero

slgnaçoes.
modificar a estatura da fIcara o Brasil com dados -x-

16 da revista 'Vida Nova", O fundamento p.rincipal E' um dos processos

produção
.

do Brasil' exatos para uma resposta Cresce dia a dia o editada em' Joinvile sob a da medida requerida. é de, .que v�m despertan�. o

através dê medidas iriter� prp�ta quando alguma movimento entre as clas- direção dö Sr. Waldemar que o aumento não pode- maior.l�teresse do publIco,"-

nas' e. de. cooperação in:- n�çao .do mundo Ih! per· ses conservadoras para Luz.
'

ria eI'ltrar em vigor em espeCialmente dos comer-

internacional; nio ,tJbtê'" ,guntar. quem é voce? apoiarem a candidatura Como de costume, tras 1950, por não constar do ciantes e industriais, que �

teremos senão' uma; ;'par- Oferta' da Agência de do sr. Irineu Bornhausen farta materia' de leitura e orçamento do Estado e

I
são os atingidos pelo au

cela minguada na repar.; Estatística. a futuro governador é de primorosa- impressão. ser aSsim inscon�titucio· mento do tributo.

DS nfClSSIDßOlS HIUDIS DO' nun
POLITICA

I
.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO, DO POVO 2- Domingo DIA 6-2-1950 -

Relatorio dos titulos eleitoràls, em cartdrio, a
disDosicBO do seus respetivos proprietários

Lav r:ad o res r.F:=-br.-liiEli!!iE!IEEIII'�:':, Malárias,
I J � r�s Impaludismo

Precisam-se de 10 a 12 familias para .
� � Maleitas, Tremedeira

2°, Distrito, de. Corupá a agricultura no interior de São Paulo. II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

(Continuação Jt numero anterior)
,

Paga-se bom salario. •

,lo C I A t"
"

\ Da-se prefereneia aos que compreen- ..' apsu as n Isesonlcasá Estrada Pedra de Amolar. Adele Coelho, residente
Iá, Estrada Bornpland. Adele Gessner, residente á dem o idioma alemão. Mnanco ra"Estrada Felipe Sckmidt. Anna Giese. residente á IEstrada Rio Novo. Anna Lussf Becker Gessner, re- Informações mais detalhadas no Posto _

Em Todas as Boas Farmacias
.

sidente ti Estrada Felipe Schmldr. Agenor Bonifàcio Karsten em Jaraguá do Sul. I
..

É um produto dO�- Labor,atoriOs MINANCO:.A IIGonçalves, residente á Rua Lauro Mueller. �rturBeyer, residente á Estr, Bompland. Albino Barato, -------------------- III -tToinville _ Sta. Catarina-
'

residente ,á Estiada Ano Bom. Anna Benkendorff, !�iiiEl:!!!!!E!lIIi=il!iii!iiii!I!=l!!i!EIIIi!!liiii!!l:=!iii!Elill!i!!'!!!1!residente á Eslrada Guareluve. Bertha ôchuenke u li
Vlebrenrz.: residente á Estrada Pedra de Amolar. ii Dp. Renato 'W'altep !iBertha Anna Schulz, residente á Estrada Isabel Alto. !! M É O I C O liCarlos ßehnke, residente na séde. Carlos Roberto �i

.

ii
Roedel, �esid�n!e em.Pedra �e Amolar Grande. oe-II! CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA II -�..- - - '7.---x- -:- -••�!l!� -::- �

•
••�� ":';"X';" • m

leste. ßtenchlní, residente a �strada, Isahel Alt? � Com cursos de aPt;rfeiçoamento no 'ii O
'

d
..

b t'Domda dos Santos Rocha, resídenre a Estrada RIO ii RIO de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. ii n e comprarei mais ara oCorreia .:Erico Hoffmann, residente ci Estrada Bom- i! Doenças de Senhores - Partos - Clinica ii
pland�. Em.ma Hausen, residente � Estrada Felip� !i Geral de Adultos e. Crianças. liôchmldt. Elisa Schroder Quatke, residente em Corupa. ii consultõsío e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. iiErotides J. de Borba, residente ii Estrada Rio Cor- li TELEFONE N. 3 iireias. Erwin Erdrnann, residente á Estrada Rio Novo. ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii..

Erwin Poerner, residente ii Esrr, Felipe Schmidt. h ..

Elka Wulf,- residente á Esrr. Bomplandr, Erna Klein
Millnitz, residente ii Estrada Pedra de Amolar.
Eduardo Bruch, residente, á Estr. Ano Bom Emilio
.Krauae, residente á Estrada Izabel.

'

Elvira Larsen,
residente á Estrada Ano- Bom. Ehrenfredo Turech,
residente á Esrr, Felipe Schmidt. Francisco Emillo
Guenther, residente' á Estrada Isebel Alto.' Francisco
Fossile, residente á Estrada Rio Novo. Frederico
Wàckerhage, residente á Estrada Pedre . de Amolar.
Guilherme Pofahl, residente á Estrada Ano Bom.
Guilherme Schallnskl, residente á Estrada Rio Paulo..
Guilhermina Maria da Costa, residente á Estrada
Ribeirão Correias '-aiacomo Btanchlní, residente á
Estrada Isabel Alto; Guilherme Volg, residente á Es
rreda ßomplend. Hilda Heckberrh, residente em Pedra
de Amolar Hertha Seil, residente á Estrada Felipe
Schmidt. Hedwig Lulza Maria Kohn Brixi, residente
á Estr. Rio Novo. Henrique Augusto Woelke, resl
dente á Estra R.io Paulo. Henrique José Rocha, resi-'
dente ,em Corupá. Hilton Gerber, residente áAvenida
Getulio Vargas. Hulda Kupas, residente á Estrada
Isebel. Irma Butzke, residente á Estrada São João.
Irmgard Use Erdmann. residente á Estrada Rio No
vo. Idalina Günther, residente á Estrada Isabel Alto.
Ida Poerner SeH, resldenre á Estrada Felipe Schmidt.
Ida Joana Schulz Pieske, residente á ,Estrélda Rio
Novo. João Adolino Becker, residente á Estrada Isa
bel. José 'Randig, residente á Estrada Bompland.
João Cidral Oliveira, residente em Corupá. José
Leopoldo Peggau, residente á Estrada Pedra de
Amolar. João Maria Rodrigues, residente em Corupá.
Luíza Kopsch, residente em Oorupá. Lena Fruechtíng;
residente á Estrada Felipe Schmldt. Leonardo ôa
donski, residente á Estrada Rio Paulo. Lina Maurer,
residente á Estrada Rio Paulo. Lili Klemrns, resldenre
á Estrada Rio Novo. Luiz Giacomini,' residente á
Esrrada Isebel. Alto. Manoel RéJymundo, residente em

Corupé, MUda Larsen ôchulz, residente ii Estrada
Isabel. Maria Rosa Moretti, residente á Estrada 'lta-

'

pocú. Max Oleluslnskz, residente á Estrada Rio Novo.
Martim Quatke, residente em Corupä, Maria Mil
sehefski Stern, residente á Avenida Getulio Vargas.
Marta Ernestina Anna I\. ßorcherdr, residente a Es-
trada Ano Bom. Ouo Krueger. residente a Estrada

, Felipe Schmidt., Olga Millnitz Mai'quardt, residente d
'Estrada Pedra de Amolar. - Onda Mina Berta Millnitz"
residente a Estrada Pedra de Amolar. Pedro Confin,
residente él �ua 7 de Setembro. Philomena Bianchini,
residente a Estrada Izabel. Pedro Lourenço de Lima,
residente a Estrada Felipe Schmidt. Pedro Miguel
Pauly, . residente. a Estrada Isabel. Paula Sohn resi
dente a Estrada Itapocú·Hansa. Querino Bianchini,
r�sidente a' Estrada Isabel Alto. Rudolfo Augusto
Germano Quest, residente a Estrada Isabel. Sylvia
Haeberlin, rltsideote a Estrada Isabel. Severino Lange,
residente a Estrada Isabel. Sibyla Jantsch, residente
a Estrada Isabel. Sinola Hohl Bleich, residente a

Estrada Caminho Pequeno. Veronica Lange, residen
te a Estrada Rio Paulo. Wally Milnitz, residente a
Estrada .Pedra de Amolar. Wolfi Herbert Latzki, re

s!dente a Estrada IsabelAlto. Willy Brosowsky, re
sidente a Estrada Isabel Alto. Walter Brosowsky,
residente a, Estrada Isabel. Walter Huhn, residente

Iem Corupa.

"CORREIO DO POV "Assinen O
"

Fazendas, chapêos, roupas feitas miudezas em

geral, peles menores preços da praça, s6 na

Casa E_leO ••u•••
Santa CatarinaJaraguá do Sul -x-
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NA FALTA DE
APPETITE ··-!_I:�!!�JI!!!EIliII!E!!!E!II!!!!IF.E!!lIiIIi!I!I!Ir.=I�6"1!!!!i._m

I� CDn Df SßÚDf f MBHRftIODDf

•. Dr. PICCIONE
:o. MÉDICO

I
Iii Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

III Misericordia de São Paulo

I
iii Partos • Doenças de Senhoras, Homens > Moléstias internas,
III e externas: Pulmões • Ceração • Estômago • Figado • Rins
iii Doenças nervosas • Sífilis • Doenças venereas � Doenças da

m péle em �enJl. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

I
.

ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

I GUARAMIRIM ,:-: SANTA CATARINA

r�.�"';!�E ,�H���S �!�A�QUiER!lH��_1_n_I""'IJ!I"'"'; _._.._ II, I ._ •• .. Ii_

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.Magresa

Cançaco
Pallidez
Fraqueza CLINICA GERAL-CIRURGIA

É indí.pens&yel
o UIO do

IOOOLIIO
DE ORH'

::�::=:::::::::::.::-...-:::::::::::::::::::::::::

tTi� �_���i'S

I BilDeD Indmlriíl I! [Dm. dI! �. [í1Ii1riDiI�/ft.
1

...1_I_N_·_.c_o_.....1 séde:�����l:;.��:�N� IINCO I1-,-
CR$ 15.000.000,00
CR$ 24.111.126,80

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO
RESERVAR EM 30/6/1949 . '.. . .

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. E!11i1io Jourdan, 115

oEPENoflCIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque ,

Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeco
Florianopolis
Gaspar
Ibiroma
Indaial
ltuporanga
Jaraguá do Sul
Joaçllba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto UniãO'
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
,Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
_Taió
'Tijucas

I
Tubarão
Tangará

'

Urussanga
Videira

Edifício Pr6p�0
End. Telegrafico "INCO"

-

Caix� Postal, �5 -Telefone, 73

Opera em: Cobran-ça�, Caução, Passes, Dep6sitos, Empréstimos, Descontos.
Aceita: Valores em Cust6dia e Admi'nistração de Imóveis.

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

JUROS SOBRE DEPÓSITOS:

eGlrra. 81 .8••1111••
Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Especial

2% ao ano

3% ao ano

4% ao ano
6% ao ano

."

6% fao ano'

5,1/2% ao ano

6% ao ano

6% ao ano

6,1/2% ao ano

5% ao ano

Com aviso de 60 dias .

Com aviso de 90 dias .

, Com aviso de 120 dias
Prazo Fi-?,o de 6 meses

Prazo Fixo de 1 ano

Lazzaris
Loja e

'EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a:

Aven. Getulio Vargas, 78 Rua DomlD�os da lova sln
J .l R A G U Á DOS U L -1- s A I T A C.l T A R II A

.. ..

,

Depósitos Populares .

, Dep68ft08 Especias a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo MiDlmo
'e Cr$ 50.000,00 . 7%Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

I ABRA UMA CONTA NO --INCO" E PAGUE COM CHEQUE

enquanto o Senhor DESCANÇA.TARABLflA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lEmJl)r. SllllR $rat§llidrat de Bdrtd�o S.A. R �Gln�� CíVlllodjltriB e CllOereia w'.WIen s. ß.
.

Assembléia Geral Ordinária

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Admínístração do Governo Federal)

I

Uma linna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 2201380 Volts. 50160 ciclos
.

,

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.
"-

....11••• 81 MI81".
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

,

conjugad'as com motores monofasieos de 1/4 HP, Marca LILLA

com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP
li sevindo até 50 m�t08 de profundidade.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste dtstrtro, em
GaribaIdi, filho de Iuíte
Fuzzi e de Juliana Hor-
wath Fuzzi.

.

Ela, brasileira, solteira.

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de doméstica. domiciliada e

ARANDELAS.
.

residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de João

MÀTEJUAL EL�TRICO em gera1 para instalações de luz e Kanzler e de Rosa Kickor

, toça de qualquer capacidade. Kanzler.

A nossa SEÇÃO DE' INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer Edital N. 2.706, de 26..1�50

pedido de instalação de luz e foça.

IP:==:::::::::::::::::::::L":::·::::::;:::::::"
':: li

.

ii Correio do Povo II
ii ii
ii Bua MI. Deodoro •. 136 ii"
ii jj
:1 Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii
ii ii,

n JARAGUA DO SUL ii
. Ii

Santa: Catarina ii
CI

••

ii ASSINATURA ANUAL ii
� H

li CrS 35,00 ii
II ,-- ii

" p:Ui�:N;e.ri II
�::!!!!::!:::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::: ::-t-'

-$UL AMÉRICA
C'APITALlZACÃO, S/A .

.

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA

DE CAPITAlIZACÃO DA AMÉRICA DO SUL

COMBINAÇÕES CONTEMPUDAS

NO SORTEIO DE

Janeiro 1950
EKß
Q D Z
FDQ
V I J
VGX
TKP

Os portadores dos
tltulos em vigor que
contiverem uma das
eomblnacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capitalgarantido.

Escrltorlo de S. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, 17

Sob. - FLOBIAIOPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

BARIIRIUSB

SEDE SOCIAL
lUA DA AlfANDEGA, 4.1-ESQ. QUITANDA

(tdlftdo SIII_Cip)

110 DE JANElIO

Evald Bork e

Clara Ziese

Ele, brasileiro. solteiro, I
lavrador, domiciliado e

•
residente.neste distrito, em

,;':,"-"
_

__ _ _ h Rio Cerro filho de Erwin

ft-
..• .. •·..• ..__ • .._············_..··_·

__.._··· _-_·..·•__• .. • __ �
,

ji A - ii Bork e de Bertha Oreuel.

ii AUTO JARAGU S. A. ii Ela, brasileira, solteira, São convi.dados os srs. acionistlls da Industrias

ii Industria e Comércio I! lav�adora, dom!cil_i.ada e Reunidas S. A., para a assembléia geral ordinariat

ii
OFICINA ,ServI'QO "FORD" ii re.sldente nes!e dlstnto, em que terá lugar, na sede social á rua Quintino Bo-

ii li RIO C:erro, filha de AI�e.r- ,caiuva, 715-901, ás 9 horas da maohã do dia 18 de

ii MECANICA AUTORIZADO n to
.. Zle�e e de HermlDlO Fevereiro próximo vindouro com a seguinte

ii i! Bahr Ziese.
.

,

ii - Rua Marechal Deadoro - JA R A G U A DO S DL - li O R DEM D O D I A
� ii

Iii Posto de Gé;lsolina - Depósito de Lubrificantes ii E para que chegua ao co'

t - Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu- ii nhecimento de todos,mandei
"

"

ii ladores e Consêrto de Pneus. Ii passar o presente 'edital que

II Esta oficina está instalada em condições II, ::r� �:I�:��rr:l�nà�P:��
iii,! para efetuar qualquer serviço de consêrto ou li afixado durante I> dias. Si

reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ..

1 b di'
ii cerno retificação de motores etc. . .

Ii a guem sou::!r e a gum 1m-

ii.,
fi peâimento acuse-o para os

II
Todos os serviços são ex�cutados com li tins legah ,

.. esmero. por competentes profissionais e a pre- fi

!I ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé.. li, IRENE PEDRI GÜNTHER

li frica e oxigênio.
. li Oticial

� _ .._ _ -- - - _._._�_.._-_
__ -_ _

./;
..........._ ..� _ _

_ __ - ...,-

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA�,
F R I, E 1 R, AS,
ES P I N HA S, E TC.

Auto Jaraguá S. Ä.
Indústria e Comércio

Assembléia Geral' Ordinária
CONVOCAÇA.O

Irene P. Günther Oticial do

Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
,

Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei

aíim de se habilitarem par o!l
casai-Se:

Editdl N. 2.705, de 25-1-50.

Angelo Puzzi e
Alinda, Kanzler

CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores sócios desta so

ciedade pera a Assembleia Gerel Ordinària, a reell

ser-se no dia 28 de Fevereiro de 1950, às 16 horas,
em Barra do Rio Cêrro, afim de deliberarem sobre

a seguinte ordem do dia:

I - Aprovação do Baiànço e contas do exerclclo

de 1949.
II - Eleição do Conselho Fiscal
III - Assuntos de Interesse da socledede.

NOTA:- Acham-se á disposição dos Snrs

acionistas oe documentos li que se refere o artigo
99, do Decreto-lei nO. 2.627, de 26 de Setembro de

1940.
Barra do Rio Cêrro (Jaraguà do Sul), 26 de

lanelro de 1950.

WOLFGANG WEEGE - Diretor Presidente

f e c u la r i a R i o M o I h a S. A.
\

Assémbléia Geral' Ordinária
r CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas a se

reunirem em Assembléia Geral 'Ordinãria, na- séde

social, as 15- horas do dia 28 de Fevereiro de 1950.

Lourenço Watzko e

Genoveva Lescowicz

São convidados os senhores acionistas a se

reunirem, em assembléia Geral Ordinária, na sede

social, d 14 horas, no dia 11 de Fevereiro próximo.

ORDEM DO DIA

1) Exame, discussão de aprovação das contas

da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do

Balanço.
2) Eleição da Diretoria

3) Eleição do Conselho Fiscal

4) Assuntos diversos

"Acham-se á disposição dos Snrs. acionistas

os documentos a que se refere o
:

artigo 99 'do

decreto lei n-. 2.627 de 26 de Setembro de 1940".

Jaraguä do Sul, 10 de Janeiro de 15JO .

Walter Breitbaupt
AJolfo Antonio EmmenJoer/er

Diretores

OBDEM .DO DIA

1'.) - Exame, discussão e aprovação das contas

da Diretoria, do Parecer do Conselho

Fiscal e do Balanço:
2'.) - Eleição do Conselho Fiscal;
3'.) - Assuntos diversos de interresse da So

ciedade.
Aoham-se á disposição dos srs. acionistas os

documentos a que se refere o art. 99, do Doer-Lei

2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 26 de Janeiro €Ie 1950 ..

FRIEDRICH BARG - Diretor Presidente

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, á
estrada Jaraguà, filho de
Mathias Watzko e de EIi
sebetha Peng Watiko.

Ela, brasileira, solleira,
doméstica, domiciliada e

residente, neste distrito, ,á
estrada Jaraguá, filha de

João Lescowícz e de Ce
cilia Ruysam Lescowlcz.

Edital N. 2.707,de 30-1-50.

Will i Teske e

Milda Heusen

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador;' domiciliado e

residente nesre distrito, em
Iereguazluho, filho de Her
mann Teske e de Clara
Teske.
• Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Iareguazlnho, filha de
Oscar Hansen e de Ade
Ihaid Krause Hansen.

Bernardo G·rubba SA
,

. .

·Industria e Comércio

Assembléa Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

�;;';liI
t PEDRO D�ENGEL t
�

Estrada Jaraguà Esquerdo

,JARAGUA DO SUL - ,STA. CA'rARINA

Esecura-se qualquer-=viço de ferramentas

b
egrlcolas PQra uso de lavoures, como:

Machados. Enchadas Foices etc.

viço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido
��.��.....

Edital N. 2.708, de 31-1-50.

Erwlno Steinert e .

Agnes Schmäckel

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio Cerro, filho de Ferdí
nando Steinert e de Maria
Haut Steinert.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Tres Rios do Norte, filha
de OUo Schmäckel e de
Helena Steinke Schmäckel.

Editdl N. 2.709, de 31-1 50.

I
.

Pelo presente são convidados os senhores

Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral

Ordinaria, na séde social .desta sociedade, '3 rua

Presidente Epitâcio Pessoa, as 8 horas do dia 11

de Fevereiro próximo.
ORDEM DO DIA-

1) Exame, discussão e aprovação das contas

da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e, do

Balanço.
,

2) Eleição do Conselho Fiscal

3) Assuntos diversos

"Acham-se á disposição dos Snrs. Acionistas

os documentos a que se refere o artigo 99, 'do
decreto-lei n-, 2627 de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul. 10 de Janeiro de 1960.

VtliflJemar Grubba
Bernardo Grubba
Diretores

In�ustrias Reuni�as Jaraguá S. A.
Convocação para Assembléia Geral

Ordinária

1'.- Discussão e aprovação do balanço geral
encerrado em 31.12.49 e parecer do Conselho Fiscal;

2'.- Eleição do novo Conselho Fiscal;
3'.- Outros assuntos de interesse, social.

Acham-se á disposição dos srs. acionistas, no

escritorio' da sociedade, os ,doclJ,mentos de que

trata o art. 99. Decreto-lei 2627 de 26/9/40.

Jaraguá do Sul, 12 de Janeiro de 1950.

RoJ. Hu/enuess/er
Eugenio Juergens
Diretores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Doutor joão Marcondes de Mattos, juiz/de
Direito da Comarca de [aragué do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na Forma da LEI, etc...

,

Pelo presente edital torna "público, de acôrdo
com ti lei, que RUDOLF ZELLMER, que assina
tambem RUDOLFO ZELLMEL,natural da Alemanha,
nascido na cidade de Brandenburg. em treze de
Abril de 1882, filho de WiJhelm Zellrner e de Maria
Zellmer, lavrador, viuvo, domiciliado e residente, em
Corupà, distrito deste municipio, deseja renbnciar a

sua nacionalidade de origem, afim. de obter acida
·dania brasileira, por meio título declaratório, tudo
de conformidade com a formalidades da Lei n". 818,
de 18 de Setembro de 1949. Qualquer. Cidadão po
derá ,apresentar impugnação que tiver, no prazo de
dez (lO) dlas, contado na forma da lei. E para que
chegue ao conhecimento de quem Interesser possa,
mandou o Juiz expedir esre edital, que serà afixado
no lugar de costume as portas do Edificio do Forum,
publicado pela imprensa local "Correio do Povo" e

no Diário Oftcial do Estado. Dado e passado nesta
. cidade de jaraguá do Sul, a03 vinte e quatro dias
do mez de janeiro do ano de mil novecentos e cin

quenta. Eu, Ney Franco escrivão, o subscrevi. (ess)

}Ioão Marcondes de Mattos. juiz de Direito, Està

conforme' o original, do que dou fé.

jaraguà do Sul, 24 de janeiro de 1950. ,

NE,Y FRANCO
Escrivão

....

Certidão de nascimento, que prove ter a idade
minima de 13 emexíma de 25 anos(até 30 de junho)

Certidão de conclusão do curso primário.
Atestado médico de saude e vacina.
Atestedo de boa conduta.

Para qualquer outra informação
glr.se a Diretoria.

Tendo recebido um exemplar do vosso jornal,
do día 15 do corrente, no qual declarais que a Peste

Dia 20 dé fevereiro inicio da matricula pera o Suína esta devastando o rebanho dêsse próspero
Curso Normal Regional.

. munlcíj.ío, sem que tenham sido adotadas medidas.
eficazes para combate-Ia e que há ainda, necessidade

-= ó
Os exames de admissão e os exames \ de 2°. de ser tomada uma enérgica medida pelo rgão

::. competente, cumpre-me esclarecer-vos que:
época serão realizados nos dias 23 e 24 (je fevereiro.

a) hà alguns meses. erraz, foram destacados

Documentos 'Necessários 'por esta Chefia, varios vacinadores pera proceder
Oma vacinação ínrensíve do rebanho suíno dêsse
Munlcípío, centra a Peste ôuína, tendo a maior parte
dos criadores, recusado os serviços dos -noseos fun

cionários, alegando entre outras coisas, "que só
deixariam vacinar seus porcos quando a moléstia

.. 'chegasse na criação;
.

queiram dlri- b) que nesse Munlcípío, tem esta Inspetoria um

funcionário destacado permeqentemente, o qual será
cansado de oferecer seus serviços aos colonos, que
via de regra, recusam seus serviços; .

c) que não havendo uma Lei que obrigue aos

criadores, deixar vacinar seus porcos e como a

única arma eficiente que se dispõe pera prevínlr os

sutnos da Peste, é a vacina cristal violeta e não
havendo por parte dos mesmos, boa vontade e ínte
rêsse em preservar seus animais de tão terrível vi

rose, é lógico que ela invadirá as criações despro
tegidas e causará catastróficas preiulzoe, porquanto,
não tem esta Inspetoria direitos e um meio de forçà
los a vacinação.

Poderia alongar-me em maiores explicações,
mas acho dlspensevel tal justificativa, pois. confio
na vossa inteligencia e alto espírito de comprensêo,
que poderá assim, verificar como fica o nosso Ser
viço impossibilitado de tomar providências.

No presente momento, tem nesse Munlcípio,
destacados dois íunclbnàrlos desta Inspetoria e va

cinas em quantidade suficient7 para atender a qual
quer necessidade dos seus criadores, deixando so

mente de vacinar seus enrmals.quern assim o desejar.
Como a Peste ôulne é uma zoonose que cause

tremendos preluizos econômicos aos criadores, certo
de queêsse Jornal não foi bem informado e que
seu desejo é o de esclarecer devidamente, a opinião
pública e de colaborar com as autoridade constitui

das, para qne selem evitados ou dlminuldos ao

máximo' posslvel, preiuizos á economia pública e

particular, ouso solicitar vossa valiosa ajuda, a fim
de ser feita por Intermedio 'dêsse prestigioso Orgão
de Imprensa, uma intensa campanha junto aos cria

dores, pera que os mesmos deixem vacinar seus

anlmeís conrra a moléstia e que sigam 08 conselhos
consignados no Folheto em anexo.

Seria ínreressanre tambem, que fosse pleiteada
junto ás autoridades-competentes, uma Lei tomando

obrigatoria a vacinação.
Antecipando-vos meus agradecimentos pela

"tenção que dispensardes Ó presente solicitação,
cumprimenta-vos etencíosarnenre.":

.Queremos retificar a comunicação supra, no

tocante a obrigatoriedade da vacinação.
A lei municipal n. 17, de 9.1 de Agosto de 1948,

torna obrigatória, nesre municipio, a vacinação ani
mais atacados carecedores da mesma, bem como o

pagamento da mesma pelos cofres municipais .

I Não temos duvida em atender o. pedido <Ia
Inspetoria para publicação das instruções pera com

bate a peste suína, o que faremos no próximo nu-

Ainda a peste Suina
Do sr. dr. Altamír Gonçalves de Azevedo,
Inspetor Ohefe do Serviço de Defesa Sani
tária Animal, recebemos, o seguinte oficio:

"SENHOR DIRETOR:

EDITAL

fscola narlBBI Reliooal "Divina Prouidlncia"
EDITAL

Grupo Escolar �Abdon Batista'

Matrícula
Acha-se aberta a. matrícula no Grupo

Escolar "AbdoD 'Batista" a partir do dia
11 de fevereiro, das 8 ás 17 horas. I

Deverão os que. se destinarem aos to.

anos, apresentar certidão de nascimento.

ZULEIKA MANSANI
Diretora

De 1°. de fevereiro em diante està aberta a

matrícula parq o Jardim da Infancle e pera os Cursos

primários: elementar e complementar, bem como a

inscrição para os exames de admissão à 111• serie

do Curso Normal Regional.

São Luiz
A diretoria comunica que d partir do

próximo dia 1'. de Fevereiro se efetuarà a

matrícula dos candldaros qúe desejarem fre
quentar o Glnésío Silo Luiz durante o ano

de 1950.

Iluele •••.AUIA.
Curso Primàrio: 6 de Fev"eiro

« Ginasial: 6 de Março.
- Curso preparatório ao exame de Admissão 2a .

época: 6 de Fevereiro.

Contribuições Mensais

Curso Ginasial: Cr.ê 60.00.
Curso de Adm. íssão (4'. ano prímerlo):

Cr$40fO�0Curso Primário (1.0, 2.� e 3.0): Cr$ 30,00
I

.

�����""""""""I"""���

Edital do Juri
I

•

...
Q

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de Iaregué do Sul. Estado de
Santa Catarina, Brasil, na Forma da LEI, etc...

Faz saber aos que o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem, com o prazo de trlnta

días, que havendo sido designado o dia 28 de feve-
.

reiro proximo, as 9 horas, para reellsar-se ala. ses
são ordinêrta do Tribunal do Juri desta Comarca,
foram sorteados os seguintes luredes que teem de
servir na referida sessão: 1°.- Maximiliano Baggío.
2°.- joão Romario Moreira. 3°.- Eugenio V. Schmö
ekel, 4°.- Victor Gaulke. 5°._ Ernesto Lesemann.
6°.- Manoel Luiz da Silva. 7°._ Ottomar Kesemodel.
8°._ Clécio Spezin. 9'.- Dlcníslo A. Pereira. 10'.
José Erschlng. 11'.- Curt Vasel. 12'.- Harry Grubba.
13'.- G. Rudolfo Fischer. 14'.- Ioäo Palma Moreira.
15'.- Carlos Walter Hertel. 16'.· Emilio Cardoso.'
17'.- Leopoldo Grubbe. 18'.- Darcy Luz 19'.- Heri
berro Werner. 20'.- Durval Mercarro e 21' .• Herberto
Marquardr. A todos os quais e a cada um de por si
os convida a comparecer na sala das audiencias
deste juizo, no Forum, no dia e hora acima desig- • 0* ••

��::t��t��Ie!::�����::�!i::'���:: n;:=Luíz�=:ÕE"'SÕUZA= � MUDA 5
em tempo. E para que chegue ao conhecimento de A D V O G A D O F R II T I F E R A S E O R lW A M E N T A I S
todos, mandei passar o presente edital, que será afi-

",

xado às portlIs do Forum e publicado pela imprensa. EscrltorlO. M.aI. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

D Laránjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-
Dado .e passa.do n�sta cidade de Jar�guà dó Sul, ReRidencia: Benjamim Const8.nt, 136 -- Tel, 12 ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc
_.
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. d d' Pe"am Catalogo Ilustrado �vao, o su screVi. ssma o oao arcon es e li - arra as ermlcas e Iver- crianças pelos menores

v

tos. juiz de Direito da Comarca. Está conforme o sos tamanhos V. S. en-
preços V. i. poderá ad- LEOPOLDO SEIDEL Corupa

original, do que dou, fé. ontrará na' CASA REAL quirir na CASA REAL .:;::==I-====-iIi
jaraguà do Sul, 28 de jàneiro de 1960. .* *. .pi •• •
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O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A :: :. liA' Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias
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Proteja a saúde de seus filhos e a lIua 'própria! ii ii SiTO DE LUBRIFICANTES, ii T il Oiretor�:. .

Evitará muitas doen;:'e�:.oupará dinheiro em IIT II C��!ygi.IV���::S-· !..i. E II· Di:, Eli5iario de Camargo B.ranco

Compre hoje mesmo uma LOI1BBIGUEIRA ii ii FlCAÇÁO CARGA DE [::
Advogado

111IAICOBA para o seu tilhinho. ii
O

!l :!;I:N I:i.:. Aceitámos representar nesta e necessitamos de
E um produto' dos r'aboratorios Minancora ii' ii BATERIAS E VULGANIZAQÃO

O I NV I L L E - ii
.

ii DE PNEUS. ii ii representantes em outras praças
:: :: ii _iI •__• •
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AUTO JARA��!á�·!·.;.�.ústria e Comércio

Irii;:.';;·iI1Relatorio da Diretoria E
•

:

Srs. Acionistas (:
-

E

. B' com prazer que, cumprindo a Lei e disposições estatutàrias que f�Bebidas Boss Ltda·�lregem a nossa Sociedade, vimos submeter á vossa apreciação e exame, o : �
Balanço e demonstração das contas relativas ao terceiro exercíclo, encerrado :r·....··.............::....·..zy·......�.....·:

em 31 de Dezembro passado. Como tereis oportunidade de aprecler, no ano

findo tivemos uma gradativa melhora em nossa marcha de negocíos e só o

não foi plenamente satisfatório o resultado financeiro, em virtude da situação
anormal em todos os setores. Assim -mesmo, o apreciavel desenvolvimento das

operações sociais e consequente aumento de trabalho levamos a -erêr que o

exercíclo que este ano se inicia, virá apresentar um quadro largamente otimista.

Pelos documentos e anexos que vos epréeenramos, srs, Acionistas,
tendes todas as informações precis� do nosso Balanço, entretanto, si quats- fDooo-..c�_'_"'o(f)oOo���

q�er outros esclareclmentos necessãardes, estamos, pera isso, ao vosso inteiro Lure seus males e poupe seu

dispor.' bom dinheiro comprando na

Aproveitando-nos do ensejo, queremos agradecer, de público, a eficaz '

NOVA
cooperação que esta Diretoria recebeu de todos os auxiliares de nossa organí- FARMACIA
zação, no desempenho de suas funções. de BOBERTO It BORST

E'ra o que tinha a releter,
.

A D ( R ETO R I A a que dispõe de maior sortimen-
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
..

•• �..

CORREIO DO .POVO Domingo DIA 5-2-i950

IMPUREZAS DO SANGUE?

fLIXIB Df 6068fl81
AUX. TRAT. SIFILIS

BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de Dezembro de 1949.

AT (V O

ImobUtsado
.

(moveis
Construção

Estável
Móveis & Llreneíllos
Máquinas
Direitos ,

Títulos ao Portador
Ferramentas

DlspoDfvel

272.633.30
218.444,60

'�!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�I

491.077,90

A Lom�rcial Lida.
>

..
26.391,50
50.531,70
35.537,00

269.000,00
101.537,40 482.997,60

Escritutação Mercan
til> Cobtabilidade -

Registo'\te Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturali

seções � Cobranças
Serviços Comerciais

em. geral.

Caixa 2.ó42,70
Beallsavel a curto e 10ifO praso

Combustível
Acessórios
Contas correntes
Contas Correntes Mensais
Obrigações á Receber

COita de CompelBlçlo
Valores em Caução

19.200,00
52.993,60
11.159,20
23.245,90
18�031.90 126.630,60

30.000,00 1.181.748,80 Seguros
, '�'YPIRANGA"

FOaO - ACIDEITES -

TBAISPOBTES - AUTO
MOVEIS.

PASSIVO
110 EDglY81

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo Reserva Especial

-

El1gtve1 I clirto • IÔlIgO praso
Contas Correntes
Obrigações á Pagar
Dividendos

COita de Compelsaçlo
Caução da Diretoria

Looo.ooo.oo
1.609,90
26.479,30 1.027.989,20

;'�- .: �

67.920.00
3.961,00
1.888,60 73.769,60

FrieJricb S.rg - Dir. PresiJente

Sergio Tbomsen - Dir. Auxiliar

,
r@f®@f®@f®@f®�(i!@)@f®@f®@!®@'i,®®f@)@!'@)(.t)li
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e ReSfriados. .�

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

(@ TODAS A.S MO�EST.A.S DO BPßRflHO RfSPIRBIÓRIO @
E.ncontram alivio imediato com GI uso do,

ê) O PEITORALMAISCONHECmO NO BRASIL �
it@@l®@.i®®i.®®Á®®i.®®;.®®Ã®@Ã@@j.@®.i®®l®�@,1l

COltRA CISP.,
QUEo. DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

POR EXC[LENCIA

\ fi

CALÇADOS·�
IRGO-

�ão O� m�l�or�� � mai� �arato�
PRODUTOS DA:

KIDldl1illstJrna dle Calçados
Gosc]bl Inaács s Ao

CAIXA POSTAL, 11

JARAGuA DO SUL - �. Catarina

Dr. Waldemiro Mazurechen
ta.a .E .aU.E

Rua Mal. Floriano n. 152 _- JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

_ Indutotermia - Bisturi-e1etrico - Electro-cauterização
_

. Raios Iníra-vermelhos e azuis,

A MAIS ANTIGA CAS� DE JOINVILLE, COM A SUA "ILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, S"-158

(SOB I>bo OTOWAGNE)
.

OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo- Iveis, Maquinas, Cami�hões, .Àutomoveis etc._
Tintas a Oleo, e em Po, Alvalade, Gesso, Zarcao,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

pera tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
ra e Oleo para Soalho, Massa pera Janela.

...MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,
..

LIDER 1;t0 COMERCIOD. TINTAS
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GF:!ANDE TONICO

blicamos o edital' de cön
vocação dos iurados sor-
teadds�,

'

Reclamações. Mo ra do res .

da Estrada Irapocú-Henee,
no trecho compreendido
alem de Tres Rios, recla
mam contra'· o abandono
daquele trecho de rodovia.
Alegam seus moradores

que anos atraz a Prefeltu
ra combtnara . com .seus
moradores o ebeulemento
� reconstrução completa
da mesma, obrigando-se
a poder público a maca

damlseção. Foi o serviço
iniciado e depois abendo
no, Jà fazem tres anos que
nada maís foi ali feito.

Diretor: ARTUR MULLER Gerente: PAULINO pEDRI Imprésso na Sociedade Grafica AVENIDA Lrda,
,CAIXA POSTAL, 19 - ,Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEPONB N. 39

ANO XXX , JARAGUÁ DO SUL -' Domingo, 5 de Fevereiro, de 1950 :_ SANTA CATARINA, ,No. t578

"JVlelJs Três AIlOS em JVloscolJ" Locais, te�3e:fe° dt;::���n::;NOVA YOR�,. (USI.8)- tem sido presidente .por Euclides Garcia. Transferiu gastou a,mais da receita
Segundo os crltiC?S líte- di,:ersos anos,. e aínda sua residencia para Porto cerca de cem mil cru
rarlos norte-amerícanos, existem Republicanos no União o nosso presado zeíros, 'sem nada apareo historia do Tenente exe�cito norte-america- amigo' Euclides Vieira cer que fizesse' notar
Ge�eral Walter RedeU no? .

. Garcia, que por muitos sua passagem pela ad- festeja sua data nataticiaSmith, sobre os três an�s LewI� Gannet! do He- anos residiu em Retorci- ministração publica. Va- o' Jovem Alvart, filho do
que passou como embaí- rald 'I'ríbune, dísse que da onde éra tambem o mos a ver o que a res- er. Dr. Alvaro Batalha,x!ldor dos Estados Uni- Smit� ':não .pretende �er pr�sidente do subdíretö- peito vai dizer o relatö- clinico ora no Rio de Ie-. ----------"\"1-nídos 6IiD Moscou, cons- omníscíente e deíxa río da União Democratí- río do sr. Prefeito que neiro. 'A sre. Idalina Nititui um "sumario das claro em seu livro que ca Nacional . deverá se'r apresentado coluzzi Grimm esposa do'

razões. pelas q4Ia;is os I nunca foi
..possh�,el esta- O sr. Gar�ia, por nos- terça-feira à Câmara sr. Ricardo Grimm,problemas da Russía ?om be]�cer reloções de so intermedio despede-se Municipal. [

- Dia 11 aniversaria-serelação ao mundo livre amizade com os russos, de todos .os se�s amigos lambem a raira esti grassan-
o sr. Adolfo Emmendoersão seríos". em qualquer eíreunstan- e conhecídos, lá que o do. Está grassando em
Ier, .lndustrlal nesta cidade.Orville Prescott, fazen- cia".

.

não poude fazer pessoal- Itapocusinho a raiva,
A sra. WaHy Bräuer, es-do um comentàrio sobre Smith escreve sobre o meDt�, oferece!ldo se�s sendo abatido pelo colo- posa do sr, Erich Th.o livro de Smith para o isolaciocismo de díplo- prestImo� na CIdade aCI-

no João Lange UDt cão
Bräuer. O jovem AlbertoNew York TIMES, usou maras em Moscou, -onde ma ref�rlda. . atacado, depois do mes-
José filho do sr, Faustinoo seguintre trêcho do a eolonía estrangeira le- Desejamos -Ihe muitas

mo ter mordido diversos Rubini. Ainda o ,sr. Guílivro para Ilustrar o que va uma existencia de f�hCld��es na nova re- animais e um filhinho Slher':'1ed dNeitZOel, f.sÓCiO ,da
escreveu, frizando o que "ghetto", Grannett disse sídenoía .

. ocre a e ra Ice Ave-
separa o I pensamento que se esse isolaciocis-' deste lavrador .e mais nida, onde é impresso oamericano do russo: mo de estrangeiros na Haroldo Schleider. Viajou uma pessoa; adulta. . jornal "Correio do Povo"."Em 1944, na base de Uriião Soviética "é a para o Rio de Janeiro, o O fáto. fOI comum.cado I Aos aníversarlanre da.Iançamento de bombas coisa maís tragica "que sr. Haroldo. Schneider, às autcrídades

loc.als. I' semana os,
sinceros. para-de Poítava, Ucrania, a o livro de Smith revela. sargento, expedicionário Enlace Krause-Raduenz. bens dessa folha.votação para .a êleição O critico literario do e destacado esportista �ealisou-8e' sa�ado . .01-1 Casamento' _ Ontem na sala' O Novo Ed iflcio dopresídeneíal nos Estados New York Sun, conclui: [araguaense, ao qual de- tI!D0 o enlac� matrlIl�o. ;das audiencias reelísou-seUnídos, foi;'realizada en- "A verdadeira cortina de sejamos boa viagem. níál da gentil s�Dh:or\ta o casamento do Snr. Alex B d E" t�dJre oficiais' e soldados' ferro é a barreira psíco- Desastre de Caminhão. Quan- Ursula Krause, .,fIlha"do Gruetzma.cher com a Srta. anco O s a ODorte-americanos., O fato logica. Parece que não do viajavam parto de' casal Alfredo, Krause" Edeltraud Homburg. , de São Paulo,espantou um tenente do existe \Im caminho para Rincão, na Estrada para gerente. o da Empresul � ,exercito vermelho. "Eu se chegar a mente tota- Curitiba, os snrs. Otavio nest� clda�e, com ,o

.

Sr, Agradecimento. Do Exmo.
O edificio do Banco do. não compreendo", disse litaria, salvo por uma da Silva, António Schmitt DelfIno Radpenz, fIlho. Sr., �r. �derbal Ramos

Estado de São Paulo, cujaele. "O sr. diz que Roo- demonstração' de pode- e CI·ll·n..,N'I'colI'nI', ,sol"reram· do casal- Wllh,elm Ra.- da SIlva" ILus,tre GOY,e,Ilna- , .Seve]t e democrata qu
.

o f f··" C v I

'd E d 'b pedra
..

'

fun.d,amental fora',. . , e r sa orça ISIca.; .. se,rio desastre de cami- duen.z, do, al�o -eçmercIO dor o,. ,,sta, Ot,rec� emos lançada �rlo::' primeiro go-nhão. locaL ..

-'

... ; •.• ' '.' am�\lel ; �artão a'gradec�n' verno do' sr�' Ademar deESPORTES· çõas para um jogo amis- Negando a direção, o
,.. O� ato religIOso fOI pa- do. ,ias JPst�s, �efe�en�las Barros/ conta' t 61 metrostoso entre {}, Palmeiras vei.culo desceu por um, ranlnfadp pel�s senho.�es que 'qe sua e�c.la. fl�emos de altura'; lem 34 andares,'A I 'ã t l.' F C de Curitiba e um barranco capotando duas l;larry l(raqse e Vitor na data natahcla. . 16 'elevadores,' 1.119 'J'ane-I '. '

,se eç o ca acInense . .

.

" ".'

E
.... '

Radu'enz' e senboritas .jogando a' sua �egunda combInado Jar8tguá.eIJ-se. vezes. ' estan!l0 c�rre- ,I.
ra e Lil Jurl. No dia 28 de feve- las, 410telefqnes. 85 relo�partida com a paraIiaen- �quele clu.be solIclto.u ga�o de .moveiS da f�r!lla I AKdalzlr� p�azelt'ma ri- reiro "�alisar�se-Cl ase ssão gios el�!r!c'os,' ga�t�. deS9 em disputa do cam- a. Import�ncla de seIS .Joao �arg�r, o prelulzo .rause, {e�s a,UI." do. Tribunal dó·' Juri. ,qUt; I luz 3�0 �wa .

e q�. fpl'ça,p�omíto n�cional, perd�u m�l cruz�nro,s, sendo� lhe materIal fQI g;rande. f:el��}:d�a�:!!:e��orl, tefá, de

j.iJlgar
(> ,ré.o c

..
a.,r.. los',' fi 26,5.H.. P:. q,�.,SêU.s_ .eJ�va-:aInda malS vergonhosa- fe�ta a oferta de CInco Os passageIros. sofre- A o·t;' ,

. vem casal Bayer, acusado do ; cr.nl!e dore.s t��."u.m movunentomente.
.

mIl. ram apenas ferImentos
o eren �ueu�!O rece, ão de ho.miçidio em Corupa.. medIO ���,rlo de 6.��.. Se o escore da prI- leves, f c, .. , ' "d"PdÇ No presente numero pu- 'pessoas,

'

. .
. aos seus 'conVI a os, ..' I, .� ..meua fOI d-:, 6 � 1, a Movimento do Forum. Duran- tendo ao jantar os mes-" ""!"'_� _segunda. 'partida, logada te o ano de t 94Q, o car- mos sido saudados pelo .

em Florianopo�Is � deu tório do crime, feitos da sr. deputado Artur MUI- Junta de Alistamento ,Militar.Q.. �spetacular vltQrIa aos fazenda e demais anexos ler. '..
, .

.

Vlsltante/s de' B_ a O. registou .
o movimento A encantadora lesta . JARAGUA DO. �U��,A, rend� .fOl de Cr$- seguinte: 'Ações civis e foi abrilhantada pelo Jazz Ö Sr: Presidente da Junta de Alistamento�1.000,OO. JUIZ, o dr. M_!l- comerciais A9; diversas, Jaraguá, dirigida pelo Militár solícita o comparecimento do� cidadãos'rio � Gard�l, teve. atuaçao

BOfoS 85; orfan?logico. 72; cri- maestro Frany� Vosge- abaiXo', afim de receberem seus certIficados de�.atisfato.rIa.., me, 3ó; feitos da fazenda" rau. reservista. 'No prImeIrO tempo fo� mais creSCIdos 72; justiça do trabalho, Alvi,no Drenag, Alberto Lessmann, Antonioram marcados ,3 .pontos 26; audiências diversas, A II Y E R S a R lOS Zapella, Antonio Alegre, �ntonio Chime:lli,.. Affoh.- ,

e, no segundo malS Ó. 173. Durant� o me.sm.o _ Hoje anjversária-se so Bartei, Damiano MenellI, Ed.ql�lDdo Bayer, Ewal- /
.

.

-x-: ano o dr. JUIZ de Dlre.I- a 'sra. dna. Leonor de do..:-Baumgartei, EmUio Doegehi,JiIfrtWig �asold,'�o logO. realisado do- to da Comarca proferIU Souza Neves, residente na HeUmuth EhJert, João Sevegbnail� 'tantro Germal!onungo ulnrno . em J�ra- 260 sentenças. cidade. de I, taJ·af. A menina Otto Harbs Mario José Gadott� . Wladislaw Neu-guA, entre um combIna..
.

'

d'o' loca'1 e O" São' L'UI'Z As Estra�Q de Corupa. São Teresinha, filha do sr. mann., '

A. C." venceu este ulti- gerais as reclamações Alfonso Nicoluzzi. A jo- Jaraguá' do Sul, 2' de Fevereiro de '1.9ÓO.
mo por 6 a 4.

.

contra o mau eetado,das vem Aguida Ranck filha '"

W A L DEM A R GR n,B BA.

.:....x- estradas, no distrito de do sr. José Ranck.
.

I President� da J. A,; M.Na dispu ta do cam- Cor�pá, �lgumas.' das -Dia 6 faz anos a sra.

peonato brasileiro de B%s quaIS' quaSI lazem Inter- dna. Gertrudes Bruch, es-
football, realisaram-se mais fôfos' romper· o transito. Como posa do sr. Adolfo Bruch ,.

,

domingo ultimo os se,. J '''I'' é do dominio público,.?s e o jovem Eugenio Pla- Bar e Restaurante E X P R E S S Oguintes jogos:. . colonos,
. c�m o aUXIlI!> nischeck. __

-........ _
, Pernambuco 3 x Para� da PrefeItura reconstrUI- . -Dia 7 festeja sua data .

'd el.

ibaO" ram compl�tamente a nataliCia a gentil senhorita
Paraná 8 x S, Catari- rodovia de Pedra Amolar. Claudet� Stulzer, 'fiJliJa do .João Irlneu de Souza

ma O 'Pois bem. Todo esse sr. Claudio Stulzer.
Indo a Joinvl,·lIe não'se esqueça' de visi'r'aJ" oBal'a 4 x SergI'pl" O servi"o est,arà completa- -Dia 8 faz anos o sr.Y

M
' <�Bar, e RestlJUrante Expresso» a Rua, 9 de,Minas Gerais 6 x Go- mente perdido se não Francisco aier e as me-

ias O houver pronta conserva- ninas Ines e Renate Wun- Março em frente ao Micro Onibus e proximo
.

Amazonas 3 x Pará 3 çäo.
,

derlich.
/

, á Rua d.o Principe.
Maranhão t x Ceará 1 Mas não. é somente -Dia 9 faz aQos o sr. Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
'E. do Rio 2 x Esprito essa a que precißa de Durval Marcatto e a sra. 'arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

Santo 1 , teparos. Todas as' outras Otilia Moser espo�a do
.
.Ambiente puramente familiar.

-x- e mesmo as' ruas da vila sr. Herminio Moser.
'

���i'l!��������������tlDContinuam as negocia- estão l"m abandono. .....Dia 10� do corrente ...
..-:

., TOSSES' IRDIIQURD',

VIBHO tRfUOTlDO

Declaração
-.

Eu' abaixo assinada,
Linda Seidel, declaro por
este meío, serem,' injus
tas as palavras injuriosas
que proferi centra a Sra.
Clara Hruschka, enter
meira do Hospítàl Evan-
gélico.

.

COl'llPâ_, 2 de Feveeeíro
de 1900. ' .,

LINDA SEIDEL

o §a1bâlo

Virgem Especialidade
dia Cll!� 'WEIlEt llNJI))[J§·IruAlL = JOllIDlville

,

'

, ";'

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA!

(Marca Registrada) I

s"ßÃ��'RCfAt
• •
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