
Fa.lando em Porto A. legre, por ocasião das

homenagens que' foram
prestradas a s. excia. rev

dma., D. Vicente Scherer
teve ocasião de referir-se

a conduta da Igreja em

tece da reforma social e

economica.
,

Disse o Arcebispo da

Capital do Rio Grénde do

Sul que a luta social tinge
com arrebois de sangue a

aurore dos nossos tempos.

No Mundo do Rádio Impõe-se d reforma da

organização social. r A

Estamos vivendo' uma averbação. "'
Por AL NETO proprla vida cristã torna-

todos os municipios do época de confusão poli- Parafuso. , falta, mas "T d
se dificil ou tmposslvel

:

\
u o o que se tem 'I d d

Vale do Itajai. ,
tica e tambem fiscal, on- não é nas bicicletas... feito em matéria de Jazz,

sem relativa tranquí j a e

Embora o motivo da de as leis são ínterpre- Ainda mais, revogou o nos ultimos 40 anos" está
economíca. Quem não se

reunião seja dado como tadas e até alteradas ao
I regimento de custas em � senre àominado de triste-

d f d
.

t· d b d
..

t
terminado", diz ötan Ken-

za e dor pele mtserla mo-

e esa os In eresses a sa or , os executores. vigor, umcamen e para

classe, especialmente Ainda agora, o sr.Jns prejudicar os funcioná- tO?Os músicos --:: pros-
rel penurie religiosa, ru

contra o aumento ·dQ. petor de Veículos e rios que, pelo novo re- segue ôran _ tendo esta-
des privações, torturas da

imposto de vendas; e Trânsito Públíeo baixou gimento, tinham melho- do a tocar e retoear as
fome e outros males de

consignações, sabe-se uma resolução, onde, rado nos emolumentos, . A que. padecem inúmeras

t b á
.

. f' d dísnosí
mesmas coises. s vezes, criaturas. do Senhor, in-

que am em ser ventí- com uma penada, modí ixan o em um ISpOSI- êles, tratam de dar nova

lado o lançamento de ficou duas leis..' \
tivo da famigerada reso- aparência ás coisas velhas, capazes de viver do' fruto

um manifesto em torno A lei n. 37.2, de 15 de lução, este pedacinho tentando exiibir um pouco
de seu trabalho, dada a

da situação economica Dezembro de 1949 esta- prímorosoi'O Regimento de originalidade. Eu mes-
desproporção entre os se-

e politica do Estado, fir- beleceu novas taxas para a que' se refere o item làríos e o elevado custo

d
.

t·

mo fui rnels longe do que da vídal Mas a· testa a ex-

man o díre rrzes quando o registo e emplacamen- 2°. é o antigo, visto que·
.

.

t ltí dos veí I d
mnguern, creio, nessa es- periencia cada vez maís .

a es a u una, to os veículos a motor o atua everä ser repu-. pecle de nirvana. Mas

-x . e bícícletas. Para estas blicado por ter saído basicamente, era sempre a
claramente que nem o lí-

A politica nacional tam. ultimas, estipulou o re- com incorreções". mesma coisa". _ beralism? economico nem

bem está em graúde a- gisto em Cr$ H>,OO e,
. Não é engraçado o Agora, porém, S t a n

o '!1�rxlsmo possuem o

gítação nos ultimos dias. para evitar explorações Inspetor de Veíouloa re- Kenton quer fazer alguma"
:emedlo destes. �ales que

A espetativa geral. e a- e abusos -como as da vogar um Regimento de coisa de realmente novo. tO_doS lam,entam. A 19'reJa

inda em torno da união resolução do sr. Inspetor Custas Judiciais e Poli- Quer começar algo que naot
estatolatra fazendo d�

dos mineiros e, se essa Geral, estipulou em seu cíaís já em vigor desde seja, tundernenrelmente, E� ad� ,u"'! peu� c0'!1 di

fracassar, parece qÜ'e artigo 9°., § 1".,' o se- 17 de Novembro de diferente.
retro

_ IlImIt�o de mte�

víngarä mesmo a eandí- guinte: A não ser o preço 1949? "Por que _ pergunta
vençao na Vida econorm

datura do General Can- das placas, que será Pois tudo isso é certo ôran _ devemos obrigar Cd.. Mas tampouco. lhe

robert, com o "apoio da fixado anualmente pelo e consta do Edital n.· 1, a gente a escolher entre
desmaia o pepel de mer,?

-x- UDN..
'

.

, sr. Secretàrio da -Segu-: da Inspetoria, publicado ouvir .alguma. velharia de espectador dos acont��l-

Continua intenso e mo-
. -x- rança Pública, nenhuina no Diário Oficial de 15 Mozart ou submerer-se amentos. ou de guardlêo

viménto poíítíco das elas- Viajaram 'até Floriano- outra será cobrada a de Fevereiro de 1950. ter as orelhas arrancadas
burocratlco dos con.tra1�s

ses conservadoras que polís, afim de ver mais qualquer titulo. No
.

proximo numero pelo barulho de Bop
de trabalho. Entre <;>s HO�s

querem fazer valer o seu de perto como as cousas O que fez o sr. Ins- publicaremos os modelQs C it Y 1" ex!re!ll�s a. sqcIOl()gla

direito de opinar na es- andam por lã, o sr. Wal� petor? de requeri,mentos para Stan sorri e declara: crJ,st� fixa o Justo t�rmo

colha do futuro gover- demar Gr1,Íbba, Prefeito Criou por sua conta e registo de automoveis e "Creio que a resposta
mediO r�c1amado pel,?

.

nador catarinense. Ainda Municipal e Mario Tava- risco, mais Cr$ 13,00-de bicicletas, :dos quais é dar aos ouvintes algu- e�tar c<;>letlvo. Um prmcI

el!lte mês, terálugar uma res da. Gunha Melo, do taxas, a titulo de chum· qualquer pessoa pode ma coisa EtUe represente �IO maiS, nobre .que ? da

grande reunião em Blu- diretorio do PSD local bo, ara�e, parafuso' e fazer uso. � um meio termo entre a.
livre concorre_!lcl.a ha .de

mellau, da qual tomarão e um dos ca"nditlatos a ,'elha música clássica e a re�er a ord�m .
econom�ca

parte representates de deputado estadual, ,

legítima mnsica popular".
e e a da J�stlça SOCial

..

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

'

r_.�-'·
- '-'Matcitl�e foi S"etnwft5ar:�· ;;;:f�;�!é�!�;::õ:�· JO��' )Pa�a.n:��}:����·��g:

QUA.NTOS SEREMOS? " Barbaro crime praticado no Rio n6 Domingo do nalis�a Joon S. Wilson, IDter.ferencla da autOridade

pouco antes de que Stan ppbhca. De. ou!ro lado as

Éramos 10.112.000, em de 1.950 é que dará a Carnaval empreendesse a gira �r- d!versas especles de mar·

( 1872. Em 1890, passáva- respo!:lta �xata. Em 1940,
t(stica em que se acha Xismo q�e abrange tanto

mos a ser 14.330.000, e éramos, em número re- Ri{) - A polieia a.nda ça queAevava ao colo empenhadö neste mom�n. � comumsmo .que s.e des-

em 1900. chegàvamos a dondo, 41.'250.000. Em a procura de um indivi- mais "Bocage" nada a- to.
' . tlDgue �ela vlolen<"la de

17.320.000. Em 1920, já 1946, de acôrdo com as
duo vulgo Bocagc:' , que tendeu disparando toda "A moderna musica

seus l!1etodos, como, o

éramos 30.640:000 e, em estimativas, deveríamos
encontra· se �oragldo .

no a carga da arma sobre clássica, por assim dizer socialismo, que se. apre-

.1940. ascendíamos a andar por 47.200.000. E �stado do RI<? .

segundo s,!a vitima. Com a inten'-
__

.

conclue SUm�· deve I
senJa em forma malS. mo-

41.236.315. Quantos se' em 1950, quantos sere- mforma. a .PoliCl�. local. çao .de proteger. a sua ser tocada por bons ele- d�rnada, �xagera� �n?e-

remos em 10 de Julho mos?
' O crlm.e verIficou-se .sobrmha. Tupan Jogou·se mentos do Jazz. Mas' él vldame�te. as atl'!bUJçoe.s

de 19501' .' na tarde de domingo de ao chão sobre a criança preciso fazer a gent.e com-
e os dlre�tos da. autorl-

Seria fácil ao resposta,
carnaval, q.uando o sr. que .ficou r.esgua.rd�da preender o que é musica I dade publica

se possuíssemos infor- Tupan M�rlano levando dos. tIros, maIs desm�uou moderna. Musica moderna.--------__

mações demográficas .se- CAMARA u�!' .sobrmha ao cole, gevldo ao susto. e fICOU ná<) 'e justamente essa

guras. Tudo se resumiria dIrIgIa-se áquele mome�- com .alguns ferImentos, musiquinha de pipocas'

em· duas simples "opera- .M·U.NICIPAL·
to para um �stabele?l- em vlrtude �o ��mbo. "

que anda. por' aí.. ." I
ções: somar e subtrair.

mento fotográfIco a fIm Logo depOIS, Bocage I

Ao número de habitantes . .
.

de tirar o retrato da fugiu mais ainda foi vis- ---
.

'N h
. . :..

verificado em. 1940, so-
Contmua a. reumr-se menina pue estava fan- to por varias pessoa

. I ão ouve VltlIna� mas

maríamos os nascimentos
regularmente aCamara tasiada' com um interes·

'

que o conhecem sam- Sementes de hortaliças i a população foi tomada

e as imigrações, sub Munici!?81, �endo dis�uti- sante' "rumbeira". Ao a- band? na Praça Onze ,em pacotes or!gin�is hO-, de p�ico

traindo, em seguida, 08 do o� �egll:lI?tes proJétos travessar o Largo da depOIS do referido cri- landezas germmaçao ga.-

óbitos e as emigrações, d� le�s. OrIUndo do sr. Uancela em São Cristo- me.
rantida V-. S. poderá ad- Grande parte do nor

de "acôrdo eom os re- Prefeito Municipal pe:" vão foi abordado por· Tupan foi socorrido quirir na CASA REAL. te paulista foi ligeira-

gistros .feitos durante o dindo os cseguintes credi- um seu antigo desafeto ao c Hospital' do pronto
mente abalada, 28- por

decênio. Mas acontec·e C $ 1':.000 00 qne fantasiado de indio, Socorro mas pouco horas
um choque sism1.co Não

tos: r u. O, para h·' 1 t d 'd
houve vitimas; porém

que. . não dispomos de pagamento do terreno
empun ava um revover eve E' VI a. agricultura e pecuària e d

.

d·
- O·' A t'rt d l'

gran e panlCO oe'orreu

dados. cOJ!lpletos que compra·do·c p·ara constru-
em sua Ireçao. JO· 8 au orl'Ja ees po 1- são patrocinadas pelo t ]

-

.

T ti h
.

t-
"

d·
.

.
en re a popa ação,tanto

p_ermItam esse cálcul<;>,. ção do predio dos Cor-
vem pOlS upan.u ti. Clas es ao, cemo Isse- <?overno d� Santa flat�- mais que em alguns mu-

tao falho, como é sabl-: .'
. apenas 19 anos rog"ou- mOB, empenhadas' em rma, ·.atr�ves a SecretarJ.a nicipios o terremoto foi

do, ainda é o registro reJos e T�legraf<?s, a que lhe qne não atirasse pois descobrir e capturar o da Vlà.�ao,. Obra�, Pubh- bastante fo:.:-te para qq.e- .

de nascimentos e óbitos o povo Já baÍlsou de p9deria atingir a criaD- barbaro assassino. cas. e Ag�lcultura.. brar as vidraças. _

em. algumas Vnidàdes da "Caixa Pos�al", de tão _Pelo muUo Aque--publlca- Rio �8 (Rádio 'Press)-

Federação. Disso resulta pequeno que é; Cr$, . .

'.'. ço.es. d.e tal genero. podem Os sl'smografos do Ob-

a necess�d�de dOI:! "Cen- 189.590,30 para pagamen- "D�vulgação Svopa" slgmflcar: aos agncultore� servatorio Nacional re-

sos para que se possa to de contas do· ano de '.

'
e faze�d.elros, levam.os _

a gistrm ligeiros abalos

. conhecer a populaçã6"do 1949; Cri 15.000,00 para :Ac�ba de, aparec� '.0 �ul!ores, e fazendeiros, ?s .. S�creta1'la, .da Vla\a<;>, sismicos ocorridos nos

pais." �les .

representam, pagàmento de divida �o p'rJ!"elro �olume da sér�� u!tlmos alcances da tec- Obras Publicas e Agr�- Municipios sul
.

mineiros

c?mo Já-frls?u um téc- governo do Estado' Cr$.. Dlvu�g�ço.�s S V O P � .' <nIca. .

cultura 05 nossos c�mprl- e paulistas' os quais en

nICO, "a úmca fonte de
50000 00 't de edlçao e re.:s�onsabl.lI- Em trabal�os pequenos meDtos e,. ao.. edJlor e tretanto causaram ape

informações demogràfi-
.

'. para pagame_n o d�de da Secretar}a,�a VI� e com�letos Ir�mos fazen- auto.r da prIm�Ira
.

mono- nas panico respectivas

cas aceitáveis" que pos-
do serVIço de dedetisa- çao, Obras Publicas e do a dlvulg-açaQ dos pro- grafia. re�pec.tlvame.�te Çl .populaçoo8

suimos para a maior ção e compra de vacinas Agricultura de Santa Ca- cessos modernos de plan- Diretoria 'de Economia'e
"...

.. ..

parte do Brasil. contra a peste suina. tarina. tar, colher, criar, defender, Assistencia dQ Cooperati-

,

. A'. pergunta;' quantos Foi t�mbem objéto deJ A introduçãq do pri·· beneficiar e 'industrializar vismo e o Engo Agro Tecnicos' Japoneses

seremos em 1°. de Julho deliberação o projéto.de meiro trabalho, subordi- os produto� da terra. Glauc<? Olinger, o aplaus0 TOQLÍIO 7' _A.Federa-

de 1950Z • portanto, não autoria do vereador Curt nado ao titulo "Notas As divulgações SVOPA deste jornal. ção de Natação Japonesa

, poderemos responder, a Vasel que ma da a Í- so�re a cuh�ra d.t. cana", (Secretaria da Viação, Os 'interessados em decidiu enviar doiS' t�cni-

"não ser em número..
.

.

n ux esta concebida nOB se- Obras Públicas e Agricul. obter esta e outras pu� cös de nätacão niponicos�

,aproxima.do,· dentro de .bar com_CrI gO.O�O,OO .a guintes termos": "As divul- tura), cOntam com o" con- blicações, graluilamenle, de- Utn para o Brasil e outro

um� �stimativá· que po-
cpnstruçao �o predlo gações SVOPA, iniciadas curso das repártições fe- vem se dirigir á Secretà- para o Uruguai. Os tecni

derla ser perf.eita, não escolar do RIO Molha. com a publicação desta derais e estaduais, prin. ria da Viação, Obras PÚ- escolhidos são Sake Maki,

fossem aquelalil .falhas A Camara aprovou um monografia, teem o obje- cipalmente do "Acordo blicas. e Agricultura, ;em' da Univercidade Nohon; e

que as dificultàDi s'óbre- v9to de pezar pela morte livo de trazer ao conhe· Unico" e de 9utros Acor. Florianópolis, que '-Barão Sunao Ishrada; ex-cam-

modo. O Recenseainellto do Sr. Herberto Schinzel. cimento dos nossos. agri· dos, ligadas a nossa prontamente atendraós� peão olimpico.
,.. "_
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POLITICA Emplacamento de' Veículos

Começam a rebelar-se

os proceres municipais
do PSD contra os des
mandos seus dos chefes
e dos prefeitos.
Aos casos âas Cama

ras Municipais de Lages
Curitibanos e Brusque,
onde os dissidentes pes
sedistas se uniram a o

posição, temos agora a

registar mais dois. O de

Videira, onde' as díssí
dente e a TJD,N fizeram
a Mesa da Camara Mu

nicipal e o do Rio do

Sul, onde a Camara dei
xou de aprovar. as con

do Prefeito, querendo
promover sua resp onsa
bilidade.
Mas o sr. Wenceslau

Boríní, declarou que "da
li não sahe e .nlnguem o

tira"·. o que é coníírma
do pelo jornal "Nova
Era" de Rio" do ôul.

Abalo sísmico no

Norte Paulista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO
Domingo DIA 5·3-1950

2

Prefeitlra Municipal de Jaralud �o 8ul
. -E D IT A L

Indústria de Madeiras Janssen S. A•.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas desta

sociedade anonima para 'uma Assembléia Geral Ex

traordleérla, ci realizar-se em sua séde,.lI Av. Getulio

Vargas, fundos, nesta cidade, ás 9 horas do dla 13

de Marçó de 1950, tendo por ordem do dia:

10.) - Assuntos diversos de ínteresse imediato

da Sociedade.

2°.) .. Renuncia do Diretor.

Jaraguà 'do' Sul, 15 de Fevereiro de 1950.

MAX MULLER
-

Diretor

/

r<EQUER IMENTOS. DES}?f\CHf\DOS
1365 - Emília Vemena Rau -.

- lícençe mandar

construir garagem em s/ propriedade sita a rua CeI.

Procopio Gomes. COMO REQUER
. 1358 - João Línerr - bras. - licença mandar re

construir rancho em sua propriedade sita a rua.
•

Epitacio Pessôa • Idem. -

.

136ã - Guilherme Trlbess - "bras. - Iícençaman-

dar construir casa pera moradia em sua proprieda
de sita a estrada Jaraguá - Esquerdo. Idem .

-

.

1351 - Angelo Pereira « bras. - requer Heblre-se

para sen prédio sito a rua Rio Branco. Idem. -

1361'Alberto Marangoni - -bras, - .requer habí

re-se para sI prédio recem construido,· sito a rua

Rio Branco. 0&

1 ..: Mauricio Koehler - bras .
- licença construo

ir casa em sua propriedade sita a rua Blumenau.

Idem. -

Vermitugo suave e de pronto 2 _ Willy Gehring _ alemão - licença construir

, eleito Dispensa purgante e dieta! rancho em'sna propriedade de Sita li Rua Rio

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- Branco. Idem. _

ME o n. I, 2, 3 e 4' 3 _ Pedro D. de Azevedo _ bras. - Alvará de

Proteja � saúde de seus tilhos f' a: sua própria! -Ó. Hablte-se pera alugar sua cesa sita a rua Domln

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em ;\'
eos R. da. Nova. Idem. _

remedios
e

-: 4 - Paulo Cogrossi - bras. - baixa imp. sobre

Compre hoje mesmo uma l.OIlBRI,UEIBA, ,ol:faiataria sita a, estrada Isabel, Coruqá. Idem. -

MIIAICOBA para o seu tilhinho. 5 �:..Lourenço Roberto - bras. - baixa imp. so-

5° - Lançar no mesmo dia, os detritos
i: um produto dos Laboratorios Minancõra bre Iazendas a varejo e Mercador ambulante, estab,

e vegetaes da limpeza, para dentro dos
- J 01 N V I L L E em Corupá nesta Municlplo. Idem. -

terrenos numa distância nunca inferior a

' 'f? - Nirton W�ndorff - bra�. - transf..imp. terré-

_..

.

'.

no sita a estrada Isabél, vendido a Guilherme L.

2 metros. .

Y::::::::::::::::::"u"::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::'_::::::=:=:::::::'�. Barbo�. ldem.. _

.

A metragem fixa será de 600 metrolf� li AUTO· IARAGU,A S A, :1 7 '. _Justino Mafra Mai.a. bras: : trensf, imp.

,

.', .
t ii '

U
.

'.
,. • ii terreno Sito a estrada Cammho Calmao. Idem. -

por lote .sendo que a Prefeitura subven�'i! Industria e Comércio !! 8. Alidia V. Baver - bres baíve imq. sobre ce-

-olonarã por metro exedente com 0,10,!! OFIOINA -Berviço "FORD" U �inhão de nansqorte, vendido pera fora do Munlcí-

quando de um lado e 0,20 oentavos quando ii
. ii pio. Idem, . ','

-

em ambos os lados.
'

II MEOANIOA AUTORIZADO i!
'

9 - Alidia V; Bezer'- �aixa imd sob�e Ernpre-

• • _ •
li - RIa Marechal Deodoro - JA R A SOUA DO $ U l':"· Itl se de Transportes., esrabelecldo em Corupé, Ide�. -

Os infratores das dísposíções acima,ii'
, li

'" ,10 -. Jorge, G.
Schwartz - bras . .- }ransf. imp.

serão multados na importancia de 01'$... II Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii terreno síto a estrada Ano Bom, adqulrldo de Con-

3'O 00 100 00 d li d 'd . _!! - Lavagem • Lubrificação - Carga de Acumu- ii rado Holler. Idem. �

, a , e up ica as em ca a rein !l ledores e Consêrto de Pneus. ll 1 t -' Helmuth Koch - bras - transí, ímp, rerre-

cidência.' , II 'Esta oficina está instalada em condlções I! no sito a Serra do Boi, adquirido de Adolfo Mar-

Jaraguá do Sul, 1 de Mat"'Qo de 1950.
ii

para efetuar qualquer- serviço de consêrto ou II roszer. Idem. -

li
reforma em 'seu automõvel ou caminhão,. bem

ii 12 - Frenz J. Hoch - bras.• transf, imp. terreno

.

VERD.I F'RANCISOO LENZ'·1 ii t'f'
- d t t

. ii sito a estrada Isabel, adquirido' de João Ramthum.

� h como re I iceçao e .mo.ore� e C. • • II Iden. _

. .,

o Fiscal r!l.
Todos

I os� ,serv�os aao. e�ecu�ados c�� \
li

.

13. Frederico Lawin - bras. - lice�ça construir

!! esmero, �Qr. compet�'Jtes pro!ls�!onals e a p
I
�
_

,', li mausoleó tnd sepultura de Kurt Tul>.el. ,tOumado no

li ç,:>s razoaye!s.. Tam�m dlspoe de sólda e e ii cemitério mnnicipal Corupá. Idem.•

:' trlca e oXlgemo.
"

ji 14 �. Paula S. Castelo - bras: . licença constru-

\.\. u U" u __
._

U_
UMU._.U_.u

_ __U........M ..::,; • I c;:_. It d M
. U c;:_ Ca t I

"" _ u _
_ __ .U M.__ _ ..�.._M" .Ir mauso eo na vepu ura e ,arla . v. seu,

inumada no cemiterio' municibal .

de Compa.' Id"m. -

15 - Hardwig Langhammer - bras. - baixa imp.

sobre caminhonetes vendida para fora do Municipio.

Idem. -

16 João Aml>rosi<:) - bras. - Alvarà de Habite-se

para sua casa 'sita a rua Rio Branco. Idem.-

17 - GenyCosta dê Oliveira Silva -' bras

licença de 90 dias de acôrdo com o art. 168 da Lei

n°. 294 de 12·1-1949. Idem. - _.
.18 • Maria Lenzi Fodi - bras. - requer certidão

de tempo' de serviço COMO professor municipal Idem-

.' 19 - Willy Maffezzlli bras.: - baixa imp.

sobré negocio, de generos alimenticios, estabelecido

em Corlipá. Idem. .

'.

, 20' � lierbert Eipper • alemão - bana imp. so

bre automovel partÍ'cular, vendido para forp do

Municipio. Idem. �

.
,

.

21 - Elli Schoth. . bras - licença ' pintar· sua

casa sita li rua 15 de Novembro, em Corupá. Idam. -:

Secretaria da Prefeitura Munici,Jal de Jaraguá
do Sul, em 9 de' Jan�.ro de' t 950.

De ordem do sr. Prefeito Municipal
faço publico que até o dia 31 de Março do
corrente .ano, todos os proprietários ou

ocupantes de terreno são obrigados, -de

acordo .com a Lei n. 18 de 26 de Maio de

1948 a:

1° - ROQar as testadas das vias pu
blicas' municipais nà distância mínima de

15 metros em ambos os lados, não 'sendo

permitida capoeira em altura superior a

'-,50 metros.
. ." ,

O ANJO PRO:rETOR De SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUElnA MINANeORA2°. - Limpar e carpir as valetas, dre

nos, sargetas, corregose ribeirões afim de

darem escoamento ás águas.
"

30 - Derrubar as árvores frutlferas,
uma vez que prejudiquem a projeção do

söl nas estradas..

4° - Podar as cercas. em uma altura

máxima de ...1,50 metros

, .

Assinem. este Jornal

,BaDeo Indúllriíl � [Dm. de �. [olilrinil i/H.

, ·I�.CO' ,
Séde: ITAJAt � SANTA CATARINA

,.'" INC'..0''.
"

I � (14 ANOS DE EXISTi}NOIA)',
-

(39 DEPARrA::M:ENrOS)

DErEIDEICIAS EM:

7%

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO

RE;SERVAR EM 30/6/1949 .. ,:. '. .

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

CR$ 15.000.000,00
CR$ �4.111.126,80

Araranguá'
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
C.nombas
Coocordia
Cre8cluma
Vorlüba'
Curitibano.
Cambirela'

Campos Novos
Cbapeco

, FlorianopoU.
Olspar
Ibirama
Iodaial
Ituporanga

'Êraguá
do Sul

oaçaba .'

oinviHe
guna

Lages _

Mafra.
Orleans
Piratuba
Porto União

Rio de .Janeiro
Rio Neil'inbo
Rio 'do Sul
S. Francisco do Sld
S. Joaquim, ,-

Tal6
Tijuc:as
Tubarão'
'Tangará
Urussaoga
Videira

Edifíoio Pr6prio

End. Telegrafico "INCO';
.

Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

Opera em: Cobiançab, Caução, Passe�, Depósitos, Bmpréstimos, Descontos•.

Aceita: Valores em Custóaia e Administração de Imóveis.

MANOEL Luii DA SILVA
.
Secretario

'

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREQUEZES E EM PARTICULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SOBRE. DEPÓSITOS:

eel••s 8••••••1•••

U t:z:l
'u

IL.i ;::o l7J

� ii
CD � ii

d. 7J _.
..

ii ã:õ "II
'11 � �. • H
II g. :: �

ir
.. - f"l'l! .. �
•i.i _� .- fi
ii to· __ � ii

ii � 0l1li .. ii

li ,;;. �\ '- � li
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li::1 .... ii

II � � ;. :lAJ li
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('ii � � = lIJ i!
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ii
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II � ... n
ii I, .� li

li � I ltiiIn
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�I
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� II

iIi � : ii
'I ti:>- ii

Á Disposição
Limitada
Particular • •

Limitada Especial

,

.

2% ao ano

3�/o ao ano

40/.0 ao ano

5010 ao ano· AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLlVEIS
Nd- Prisão de Ventr�
e ndS molestids do
FIG.ADO

. EStOMAGO
INTESTINOS

FdStios, Azid, Vomitos,

�es"de I os, I nd i sge.stões,
Cói icas do Figado.

Gdzes, Di gestões Penosas,
D6res no Esfomago, Mao

Halitol Retenção 'de Bilis.
, -

Vende-s. em toéli p,.�e.

" e••••s ••••18
5% ao ano

5,1/2% ao ano

6% aO'ano

6% ao ano'

6,1/2% ao,ano

5% ao.' ano

COlO aviso de 60 dias .

Com aviso de 90 dias .

'_ Com aviso de 120 dias

PrazQ Fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano
.•••..

,

Dep6sltos Populares .

Dep6sitos' Especias a Prazt Fixo 8 com 'viso Prévio, Saldo Minima

"I Cr$ 50.000,00 .' "
. .

. • � • . .• ':,,;;.

\

ABRA UMA OONTA NO ·�INCO" E PAGUE OOM CHEQUE

o Dep6.lto. Bancário enqu�nto o Senhor DESCANÇA.TRABALHA

-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO
5-'-ã-l-950

São Bento
_�"�.JaULLoooo�,�ooOOULLOOl,;\��'IiOOjB
•

9

'Ginásio em um Anodo Sul Rt�I�T�� CI�llLocais,
..

Ha dias esteve em ví- niosó em que os diversos
Aniversarios: Dia 2 faz anos

sita a este munioípío e pllrtiâos ali representa.
o jovem, Elomir ôtulzer,

ao de Campo Alegre o dos trabalhavam pelo
filho, do sr, Claudio ôtul

sr. deputado Ar:tur Mül- bem da sua terra, apre-
zer e de Irene ôtulzer,

ler. sentando ainda seus
Dia28do mes proxlmo pas-

S. S. esteve nesta ci- cumprimentos ao sr. Pre-
sedo completou mals um

dade e também nos dis- feito pela proficua admí-
aniversario natalicio o sr.

tritos do,município, ten- nistração feita. Passou
Dante Schiochet estabele

do visitado seus correli- depois o sr. deputado a
cido nesta praça com 10-

gionarios e tambem di- dizer dos beneficios ad- ja de calçados,

versas -industrias do vindos aos municipios
Faz ano hoje o sr, Je-

'prospero munieipio. com a nova Constituição
ronimo Tomaselli. em Du-

A convite do sr. Oar- que atribuio maiores ren-
as Mamas. '

108 Ziperer Sobrinho, di- das as comunas, trazen-
� Dia 6 a sra, Juliana J éGI' F'lh � �

id t'
Coutinho, professora em

os onça ves I o e Com 90°1 de ao
'_

gno prest en e, o depu- do progresso e bem es-
M

' T' 'I'
10 aprovaçoes

t d J
Poça Denta, Tambem na

ena ICI Ia

a o araguaense esteve tar. Fazia votos para que

presente a uma sessão da a Camara Municipal de
mesma data a sra. Eleo- Ele, brasileiro, solteiro, � l\.v, Visco de Guarapuava, 2059

Camara Municipal, tendo São Bento 'coutinuas�e
nora Luz esposa do sr. operário, domiciliado e � CURI'rIBA PARAN'A'

ali- eompareoido em com- na sua diretriz' de tra-
Nestor Luz. residente nesre distrito

panhia do balhar harmoniosamente
- Dia 7 o sr, Erico em Itapocuzinho, filho - d� � 6

�

sr. Prefeito ,Henrique em defesa dos Interesses ßlosfeld, do alto comer- José Gonçalves e deMaria i�r;[i!!i1aaiiml�1����lm�tiB��mll

Schwarz e da bancada públicos, mesmo porque
cio local. O aniversarian-,Gonçalves.

da l!DN, tel!do a frente não via motivos para que
re que tarnbem exerce por Ela, brasileira, solteira. C D E VIEIRENSE

S6.U ilustre líder Alfredo os adversários' políticos,
longos anos, o cargo de doméstica, domiciliada -e •••

"
•

.

"

Dle�er.. sem quebra da dígnida-
Juiz de Paz é pelo seu residente neste distrito, "

LI�O O expedu:nte, o ar , de partidaria, não pudes- car�ter �m dos elementos em Itap?c,u�inho, filha de. ,�Nova Dir�toria do Clube Dançante e Esporo

Presidente convidou aos sem se estender as mãos
mais estlf!lados e d� ��s- lgnez Tlcllla. uvo VIEIRENSE elegida pelos associados presen-

s�rs.. Artur Müller e
Hen- para trabalhar. pelo

taque s,oclal n!> mumcrpio. "

, res, na Assembléia Geral Extraordinària de 12 do

rique Schwarz a toma- progresso da -sua t�rra
- .Aínde dla 7 o �r. E�ltal N. 2,716, de 28-2-50. rnes de Fevereiro de 1950, tem a subida honra de

rem assento n� Mesa dos e bem da coletividade. Leop!>ldo Oarlos Mey, 10' 'Wllly Ricard EJuard levar a? conhecimento doe demals associados que

trabalho�, t�nâo 'O, sr. Domingo em companhia
dusrrlal nesta cidade ,e o Schwarz e

os desrínos deste Clube passarão a ser dirigidos no

Secretario feito a leitura dos snrs. Diener, Sehei- sf,r. CarBlos,Hass,
SOCIO da Ana Alma Engelmann

ano em curso, pelos eleitos a saber: Preso de honra

d� relatorio do sr. Pre- de e Kobs, membros do
,Irma ,ebldas Boss. Ltda

Adolfo Bolduan, Preso Willy Patsch, Vice Oro Ku-

feI�o e .referente ao exer- diretörio da UDN em
- Ola 10 o sr. Rober- Ele, brasileiro, solteiro, chenbecker, 1. '"Secr. Oscar Eggert, 2. Secr. Alfredo

CiCIO de 1949, que é um São Bento, o sr. Artur
to Fun�e. ,

lavrador, domiciliado e Bartei, 1. Tes, Alfonso .Bartei, 2. teso Carlos Bran

documento que detalha, Müller esteve em visita ,-:- DIa 11 o J�vem F,.- residente neste distrito, á denburg, Orador Emilio da Silva dir. esp. Ervino

com muita precisão, o a Campo Alegre,
delts ßerano. Alude die estrada Irepocú-Hense.: fi- Schmidl.

'

emprego dos dinheiros
11 a menina lvete Stulzer Ibo de Alberto Schwarz e

publieos e atesta a ope-
filha do sr. Claudio Stul- de Selma Reinke Schwarz..

rosidade. do ,adminis- COo TOSSUI IRDlQUm"
zer ê de fren� Stulzer. Ela, brasileira, solteira,

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

trador do municipio, pelo

I
A todos os' aniversari- lavradora, domiciliada e

que mereceu de toda a
IIBHO [lEOSDTlDO antes os votos de felici- residente neste distrito, á

Camara os mais francos
(SILVII••) ,dades do "Correio do estrada Itapocú-Hansa" fi-

elogios.
GRANDE TONIOO Povo", lha de FrederiCo Engel-

Em seguida o sr. Pre- Casamenlos:. Ontem na
mann e de Linda Kalh

sidente saudou o sr. de- O P
"

d D sala das audiencias reali-
Engelmann.

putado que visitava o
recflto O ia saram-se os seguintes ca- Edital N. 2]17, de 28.�r 50.

municipio, resaltando sua Porque apareee a Prlsb de sarnentos: Walter R. R,

atuação nd Assembleia, fentre Rahn com a srta. Irmgard
Eurico Hornburg e

onde obtivera, com li co
' Blank; Alfredo Drews com

' ,Elsa Krüger

laboração dos represen- A progressão do bôlo '

C'll G·l
'

E Id
,

a srta. I y atz; Vd Ele, brasileiro, soltel'ro,

tantes do norte do Esta· alimentar, no intestino B k CI
dor

com a
'

srtà, ara lavrador, domI'ciliado# e

o o destaq,ue parSi o i· realiza se grapas a mo- Z' E' S'
, •

..._
y lese; ,rVIl1O temert com resid,e,n, te, n,este. dl'strl'to, em

mctO das obras da E:a- vimentos.:-. de ,músculos'
-

A' ·5' h ="'�k'
Ba

6rta., gnes-�- C mãe 'ei Rio da Luz, fl'lho dß C"'r.:

trada São ento - Coru- especiais, Sd êsses mús- A 'n h
� ...

e rtur Kamt um com a los HornburO' e de Emilia

pá. ,culos trabalham direito, t H'ld E A R h
er

U

sr a. I a ...
. usc. Sa'mt HornburO',

sou depois . da pala- o intestino funciona nor-
li>

vra o sr. Artur Müller que malmente; mas, se tor- lascim.nlo: O lar do ca-
Eid, brasileira, solteira,

agradeceu a honra do nam preguiçosos ou se sal LaurQ Braga e de sua lav�adora, dom!ciliada e

�-------------------

convite feito pelo ilustre, contraem demais, o· in- exma. esposa Dna. Mada- r�sldente, em RIO da Luz,

Presidente da Camara testino passa a trabalhar len� Braga foi enrfquecido
111ha de, �ermano Krüg�r

para tOJpar lugar na Me- mal, e sobrevém a prisão no âia 25 do corrente com
e de Mdthllde, Hardt Kru.

sa dos trabalhos do ' Ie' de ventre,
mais um', nascimento de ger.

,gialativo municipal. Con- Se sofre de prisão de um galante menino que,

gratulava-se com a Ca- ventre ,procure o médico na pia batismal recebirá

mara pelo modo harmo- sem de,mora.. SNES. '-
o nome de Lauro César.
Os parabens do "Cor.

reio do :>ovo"

Irene P. Günther Oticial do

Registro Civil do 1° Distrito

da Comarc..a Jaraguá do Sul.

Estado de Santa Catarina·� e

Brasil. �
�

Faz saber que comparece.
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

atim de se habilitarem para � �
casai-se�

Por correspondência - Conclua as

4 séries ginasiais em, um único ano,

pelo regime do art. 91 .

Antigo Madureza,

CURSO KOLBER

o mais moderno • O mais efíeien

te • Éxito garantido.
�

Edital N. 2.715, de 27-2-50.

Pelo Sec. - ALFREDO BARTEL

Nõta do Instituto Brasileiro de

Geografia e Est�tíslica '

A Inspet6rla I?egional do IBGB acaba de for

necer-nos a seguinte nota:

"O Tribunal de Ju�tiça de São I?aulo, reunido

ét 1. do corrente, julgou-se incompete'nte para exami

nar processo movido pelas Prefeituras ae Taubaté e

Jundiaí contra a companhia de Cinemas Vale do

Par.�íba, que denunciou como inconstitucional o tri

buto da quota de estatística. A desiçãu do TribufJal

foi ínotivada por haver o Governo Federal requerido

sua entrada no feito; como AssistelJte. A auestão,

automáticamente, passou á compete(\cia do Tribunal

Federal de Recursos".

�Bcie�a�e' ISDortiva fioa,aß(
AsserT"abléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados os senhores

socios a comparecerem a Assembléia Gerdl Ordiná

ria a reaJjzar-se no �ia 9 de Março do corrent� ano,

as 20,ãO horas, na sede social.

1'. - Assuntos diversos de interessv imediato

da Sociedade.

2'. - Renuncia do Presidente:

- ,Jaraguá do Sul, 28 de Fevereiro de 1950.

GE�MANO SCHÜTZE • Presidente

E para que chegue ao co'

nhecimento'd,e todos, mandei
passar o presente t'dital que
será publicado pela impren
sa e ,m cartório onde "erá

Conlrall de Casamento: Com aiixado dUlantc: Is-dias. SI

a senhorita Gisela Ers- alguem soub::r de algum im

ching, dileta filha do sr.,'�edimento acuse-o para os

José Ersching e dona Ca- tins legai!.
tarina, Ruysam Ersching IRENE PEDRI GÜNTHER
contratou casamento no

dia 18 do corrente, o sr:
Oticial

Osn! Müller, socio do Bar
Catarinene ----------1
Aqui vão aos noivos Sementes de hortaliças

os cumprimentos do "Oor- em pacotes originais ho

reio do Povo". landezas germinação ga-

Correio' do Povo: � A- rantida V. S. poderá ad

visamos aos nosos per- quirir na CASA REAL.

sados leitores que estllmos

procedendo a cobrança
das assinaturas para o

corrente ano,

Celso Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

sÃo FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina

Cab:a Postal 35 • End. Tel. c�ANCO•• Telefone, 103

Rua Babitonga, 23
�

Despachos maritimos. importação do estran-

geiro e por, cabotagem, exportação para o

estrangeiro e dentro do país, trânsito, reem

barque e reexportação, bêm como todos' os

serviços junto a Alfandegll de Sbo Francisco

do Sul, são executados com pontualidade e

presteza, dispondo pard êste fim de uma or

ganização perfeita com escritório e técnicos.

Encarrega·se' da Classificação, Medição
-

e Embarques de

Madeira para o exterior do Brasil e
Localidades Brasileiras.

Despachante das prlDcipals firmas do Estado It

dos Estados Vizinhos.

DE

Angelo Piozera
Atende diariamente em seu

gabinente á Rua M a r e-c'h a I
Deodoro da Fonseca, 507

(Oefrontre ao Ginásio)

Horário: das 8 as 12 e das 14

as 18 horas,

Aceita·se tambem chamados

para fóra afim de fotografar,
no local, festejos de batisa-

dos, casamentos, ban
- qiuetes, etc.

Faz trabalhos de amplisQões
e para amadores.

I�--

--
.-

- .
- --

� Lnm�r�ial Lida.
:�

y••••••• :: •••••�••
y••••

�:�lGelo?l
·

.

·

.

·

.

·
.

li1
'

Escrituração Mercan-

til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais

Contratos - Naturali

sações - Cobranças

Serviços Comerciais

em geral.

·
.

·
.

�Bebidas Boss LldaJ
·

.

�
.

·
.

·
.

.

.

:: ••e ••••.:;::
••••e- ••e .".�••••••••". -te ... e.e .,:

COIIRA CISPA,

QUEDA DOS CI

BELOS E DEMAIS

AFECeOU DO

COURO CABElUDO.

�,..������.���

Dr.- Arquimedes Dantas
••••G...

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, ã4ã

Segúros
�'YPIRANGA"

FOOO - AClDEILTES' -
TBAIISPOBTES - AOTO�

.gVEIS.T6NICO CAPILAR

POR EXCELÉNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo DIA 53-1950
.4

Camara Municipal,
Ata da reunião Ordinäria de

7 de Fevereiro de 1950
,

"

P-"'III!iIiIl_liiiml ••iEI!!I! II II " !iSlEJ'I!!IIi!i

,�ebr'es (Sezões, Malárias, I
Impaludismo, IMaleitas, Tremedeira li

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
"Ca�sulas Antisesonicas,I. M inancora"

Em Todas as Boas Farmacias

d.ut� dos Laborator.ios .MINANCORA
om�Ille - Sta. Oatarma- '

. i_.'..... _

Faço publlco para conhecimento .dos lnteressa

dos que, esta Delegacia de Policia, está procedendo
o emplacamento dos veículos referente ao exercício

Pelo presente ficam convidados os senhores de 1950, o qual ee processará a partir da data da

acionistas a comparecerem a assembleia geral ordl- publicação deste Edital, na conformldade das ins"

naria a realizar-se no dia 25 (vinte cinco) de Marco truções recebidas da Inspetoria Geral.

do corrente ano, as nove horas, na séde social, afim Os ínrereesedos deverão apresentar no ato do

de deliberarem sobre a, seguinte ordem do dia. emplacernearo, o certificado de propriedade, . a ma�

,
trícule, bem assim a quitação com O I.A.P.E.T.C. �

10;)- Discussão e aprovação do Balanço e mais talão de imposto expedido pela repartição competente,
, 'documentos referentes ao exercício de 1949 Os veículos a serem emplacados, serão subme-

'

2°.) - Eleição da Diretoria. � tidos a vistoria a quel constará das exlgencíes pre-

3°.)__ Eleição do Conselho Fiscal. vistas no RegUlamento de Trânsito
Á

40.)- Assuntos de interesse social. Q EMPLACAMENTO ENCERRAR-S�- NO

DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. \.
Jaraguá, do Sul! 15 de Fevereiro de 1950 Os proprletérlos ou motorlstes, devem �presen-

HERTA GOSCH - Diretora-Técnica
tar ne ocasião .do emplacamento, suas Carteiras Na-

cional de Habilitação. \
_

OTTILIA GOSCH - Diretora-Comercial "Jaraguà do Sul, 1. de Março de 1950.

OLÁVIO RECH

Delegado Especial de Polícia
, (2. Ten. Qlávio Rech.)

111.'•••1_. 81 CA.,••••
Goscb Irmãos S. A.

Delegacia 8uliliar �e Pulrcia, �e JoroDud �o Sul
E·D, I T A L

Äos sete dtes do mês de Fevereiro do ano de

mil novecenros e cinquenta, pelas sete horas, na

sala do Forum, no edifício 'da Prefeitura Municipal
de Iaragué do Sul, reunídos os vereadores: Max

Thlerne Inr., Carlos Rutzen, Willy Germano Gessner,
Frederico C. A. VlJsel, Albrecht Gumz, Otavlano Tissi,
João Lúcio da Costa e Luiz'. de Souza. Havendo

número legal, lai pelo sr, Presidente, declarada

aberta a sessão, ordenando ao sr, 2'. Secreiário que

procedesse a leitura da atá da reunlãe anterior, o

� que depois de feito foi submetido a �discussão e

subsequente aprovação, o que foi feiro sem emenda,
pelo, que passou a sei' assinada pela Mêsa. Em se

guida, J:aS'Sou se ao expedlente, que constou dó lel

tura de um telegrama enviado, ao sr. Governador do

Estado; telegrama recebido do mesmo; Oficios nrs,

109/49' e- 110/49 enviados ao sr. Prefeito. Lógo após,
o sr. Presidente, esclareceu que, de conformidade

com a lei a presente sessão era a de eleger a mêsa

da Câmara pare o período 1950/1951. Assim dando
inicio a votação, o sr. Presidente, membros da Mesa

e vereadores presentes, passaram a se munir de
envelope e eada um, isoladamente, dirigiu-se a

cabine onde se encontrevam cédulas e elt colocavam

em suas sobreêertes, as de sua preferência. A

seguir eram ditos envelopes lntroduzldos, por cada

votante,naurna que se echavo sobre a mêsa da presi
dência. Findas as votações, o &T., Presidente, convi

dou pera escrutinadores, os vereadores Max Thieme

Junior e Willy Germano Gessner, os quaes epureram
oe seguintes resultados: Para Presidente: Luiz de

Souza, 6 votos e 2 em branco; vice-dito: Frederico

C. A. Vasel, 6 votos e 2 em branco; pera 1. Secre

tário; João Lúcio da Costa, 6 votos e 2 em branco:

e pare 2. Secretário: Otaviano Tlssl, 6 votos e 2

brancos. Em vista do resultado da votação o sr,

Presidente, disse que havia sido reeleita toda a Mesa
anterior. Tendo os reeleitos, tomado posse dos seus

cargos perante' a Casa. Em seguida, o sr, Presldente
designou oe vereadores Albrecht 'Gumz, Carlos Rut-
zen e Willy Ger"!ano <?essner, para. receber�n:t, e �

São convidados os snrs. acionistas desta so

acompanharem a!e a Mesa � sr. Prefeito Munlctpal ..
,
cledade a comparecerem á Assembleia GeralOrdlna

Tendo o sr, Pr.esldente,. �xphcado aos srs. verea�o i ria a reallzar-se pelas 10 horas do dia 13 de março
res, ��e�o motivo da VIsita do .chefe do E�ecuflvo, proxlrno, na séde Social'..a Estrada Itapocuslnho,
Municlpêl era.

o defaz er a. lellur� .

e �ntrega da I J . à cfi Sul pare deliberarem sobre a seguinte
.CAIXA POSTAL. 11

� �:�:a:e:;;:r:!��e�t� :�PJ;����o�d����s�����:ue !9:::, Ô;�:� doODIa:'.' �RAGU".'�.::-.;,:'DO SUL _ .S. Catarina

ferida leitura. Em seguida, o sr. Presidente, após lQ.- Exame, dlscusão e aprovação de contas
_

b I d t LI ã d P f't --p, ...........
-- n n n

rece er aque e ocumen o as m os. o sr. re elo; da Diretoria-relativas ao 'exerCicio de 1949, notada- ar.. ,!lEVam. ema a a

a��adeceu �po seu nome e. n<?s demaiS �a Mesa a mente, relatorio, balanço, conta de Lucros e Perdas ..

.====••=====!!
VISita do c,hefe do Executivo. ProssegulDdo, com -a e Pareceres do Conselho Fiscal. .

,.. c:::I 9 •

palavra o sr: Presid�nte, d�signou a. Or�em do Dia, 2°. - Eleição do Conselho Fiscal.
.

I�'. E' "t';o', Jun'dico Comercial
para a sessao de qu!nta-ferra,. 0_!J seja dia 9 �o �or- 30.� Assunfos de int�resse SO.cial.

ser. onG
_

'

rente, e que con�tara da elelçao das Comlssoes. , Ad 4-i b '. L tea entes _ ICe resenta�õfs
Findo o que, foi encerrada. a, sessão, na qual falIa· Itapocu�inho, Jaraguá do Sul, 10 de Fevereiro de 1950 '

,oem:; a - o ran ('88, o � .

p
.

ram os vereadores: ArqulITu!tles Dantas, Augusto
' _. Vendas de: Fazendas - Pmhals - Serrarias

�Sarfi e Luiz Maes. MANOEL F. DA COS.TA - D,ire!or-preSidente.�
Granjij _ Agrô-Pastoril _ Marca: 54

(�ss) Luiz de Souza
,

S 3
-

25

JoAO LUCIO DA COSTA. Diretor-Comercial
Cine - Teatro Marajoara, 3°. Andar,. s. 2 a

Jqão Lú�io da COSIa ': Telegramas: ELIBRANO .

Otaviano Tissi. '" ,.
" ,

Telefone: _ 54 _ Caixa Postal, 54 '

�III dI reunião ardi.rlll de 9 de FIVerelta de,,1950. , AVÓ! . M�E!, FILHA! =::::::::=:::::::�:r:::::::::;:::::::::::: �
L A G es

-:-
�nta Catarina - B R A S I L

, � Z o � ""

Diretor:'

Aos nove dias do mês,de Fevereiro do ano de TODAS DEVEM U$AR z C B
mil,novecentos e cincoenia, pelas sete horas, na sa- � .. '=10.. Dr Elisiario oe amargo ronco

�:i�:��H���!t��t�il����:��::��:�::�3; fL(O�!E�;����!!�A � -.: :. �J11 �Acel�am.os repres,enl�rdV:::I�o. e necessitam:
d�iSouza. Foi pelo sr. Presidente, declarada aberta a N

1iI � IIJ � :!- • representantes em outras prdças

sessão�, ordenando lIO sr. 1°. Secretário que proce- A MULHER EYlTARA DORES �'I..., � «C � �'I -c:::I- .•

desse a leitura da ata da última sessão, na 'ausen- "Z
- � � '!: c I •

cia do 2·. Secretário, vereador Otaviano_ Tissi, o AUrrA AS COUCIS UTfRINAS I � � o a: e -.

que depois de feito, foi submeticlo_.a discussão, não '

'fi)o EID �
X � "O� '0_= �

d b d f I d· I I .mD'.p-" 00'" vantapm para ;:;
.• �

sen o su meti o a votação, por a ta o numero ,ega�. tombAt.r a. Irr••ularldad•• das e:: � cc •

Durante a leit,ura da ata chegou ao recinto o verea- fune6.o p.rt6dtca. du ••nhora. ê;! ......
:5 � � :- .::

doe Otaviano Tissi. Não houve leitura do expedien- o.1i � IIJ Z 10 ,r' O
-

te. Em seguida, foi pelo sr. ,Presidenre, esclarecido t Caim."•• r:n-:6'.'!lador d..... I li. � � .'§ " .,
aos srs. vereador�s, que por falta 4_e. número, dei- 'fi)

- � IIJ ii; ('I'

xaria de ser feita a eleição das Comissões, ficando FLUXO-SEDATINA 5!;: �co é
a mesma, para a ordem do Dia, da pr.oxima sessão o.g W � o § ..

que será segunda-feird ou seja dia 13 do corrente. n,. compr.vlida .fleie.. • IIJ e � "O o

Findo o 'que, foi encerrada a sessão, na qual fal ta· m receitada. Dov•••r u,__ Q • � �;j! �
i'am os vereadores: AuO'usto Sarfi - Arquimedes COII) oonflança .' «C Nl Z IIJ �

f> 5d .... 2. 100
Dantas, Max Thieme Jnr., Carlos RUIZeI;1) Willy I FL.IXO.,SEDATINA �. '" Zo ,e:c
Germano Gessner e Albrecht Gumz. ,u O � () �

(ass) Luiz de, &uza BCOllTIU..S. •• TODA I'.lRH :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

João Lúcio- dll Costa'
Otaviano Tissi.

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

-x-

Achem-se a disposição dos senhores acionistas

no escritorio desta sociedade, os documentos a que
se refere o artigo 99, do decreto-lei .n", 2.6�, de 26

de Setembro de 1940.

lVIanoel 'f. da Costa S� A.'
Comercio e Indústria

AVISO

Achem-se a dísposlção dos snrs, Acionistas, no
escrltorío desta Socledade a Estrade Itapocuzinhp,
leregué do Sul, os documentos a que se refere o

art, 99 do Decrero-Lel nO. 2.627 de 26 de Setembro

de 1940.

Convocação para Assembleia Geral

Ordinaria

�ãU OS mel�ores 6 mais ooratos
PRODUTOS DA:

. '.

. �

Industría dIe Cançadlos
G(())s�lhl Irmãos s A,o

'Lazzaris

"

Bar e Restaurante E X P R É S S O

de'
-

.João Irlneu de Souza

Indo a Joinville não se �squeça de visitar o

«Bar e RestllUrante Expresso» a Rua' 9 de

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

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

Ambiente puramente famiíiar.

• Loja e

EXPOSiçãO:.
F a b r i c a :

AVeli. Getuli.o Vargas, 79 Rua Domtngos da lova s/n
J A R A G U Á DOS U L -I. s A. T A I C A r Al R I. A

,

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Colchões e �stl'ados para Ca�as, Etc.

Executa-se serviços de estofamento& em:

trolios, onibus, automoveis etc.

------------------�-------------------!!

ii Dr. Renato '\Val'tg� ii

II '
M It o I C o , !!

II, ClRURGIA GERAL E

E5PECIALlZAOA�
,li

ii Com cursos de aperfeiçoamento no !

li Rio de Janeiro • São Plulo e "UOPOII Airo!!. i

ii Doenças de Sfenhoras - Paltos· Clinica iiii Geral de Adultos e Crianças. i.

II consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Muniçipal. ii
li TELEFONE N. 3 I'
II Jangoá do Sol Sta. Caaarina II
Ir__�_......;:�_�_�..,...,_�,�__...,."..��__.......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(l;ORREIO DO POVO
,

-- Domingo DIA 53-1950

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Fereiro 1950
APU
I Q P
EYC
GUN
B O C'

<, R 'M F

Os portadores dos
-tíruloe em vigor que
conrtverem uma das
comblnacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capitel garantido.

Escritorlo de S. Catarina
Rua Felipe �bmidt, 17
Sob. - FLOBIAIOPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

BABY,KB..ll1SE

SEDE SOCIAL
tuA DA AlfANDEGA. 41-fSO. QUITANDA

(Edlßdo SIIlNp)

110 DE JANElIO

>.

Anunoiem no

CORREIO DO POVOPARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
C O C E I R AS,
FRLE!RAS,
ES P I N HA 5, E TC.

Carrinhos e berços pare
crianças pelos menores

Preços V. S.. poderá ad
quirir na CASA REAL

Dr. Waldemiro Mazureehen �

e•• 8ISAUBE
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e aluis.

o "nosso jornal"

, .;

•••• A ..8SI. ,8IS.IM.. .aleUIIIA
••It.I... I. 11•••11:

.

�

Uma Iiuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 22.0/38.0 Volts. 5.0/6.0 ciclos

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 47.0 rotações por minuto
22.0 Volts, 50 ciclos.

a..all••• 81, •••Iti.
BOMBAS para uso domestíeo e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas Universidade de São' Paulo.

conjugadas com motores monofasicos -de 1/4 HP, Marca LILLA -

Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de
com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP " '" - ',MiseriC.'Ordia de São"ßaulo, -t

sevindo até 5.0 metos de profundidade.
- ,1

-

CLI N I C A G E R A L - C I RURG I A

-�I rWilliílíilííli!!illllllEl!ã!!!IH F��1111111

CßSB Df SßÚDr f MßlfRftlUßDf
Dr. PICCIONE

�ÉDICO'
Formado pela Faculdade de Medicina da

Artngos Elétrncos nara o lar' Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias, internas
e externas: Pulmões • Coração - Estômago - figado - Rins
Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas' - Doenças da
péle em 'geral. Alergia (asma, etc). Tratamentos modernos,

ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS

GUARAMIRIM .-. SANTA CATARINA

ATENDE CHAMADOS A QUA�QUER HORA

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS _LOBOS. de
ARANDELAS.

MATERIAL EL�TRICO ,em 'geral para instalações de luz e

foça de qualquer capacidade.
_.

A nossa SEÇÃO DE ÍNSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e foça,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Finalmente, hoje' será realisado o grande festival, patrocinado pela A. S. D. Acaraí. A' partir das 8 horas interessantes
I cotejos pebolisticos no gramado do mesmo. Sertanejo, Botafogo, Figueirense e Amazonas. Acaraí X Baepeadí (Aspirantes)

, Acaraí X Baependi (Titulares). Com chuva ou sem chuva, o festival será realisado

jogos proibidos e punin
do exemplarmente todos

, os contraventores. Essa
é a orientação direta do
presidente da Repúbli
ca".
O sr. Plinio Travassos

acentuou estar certo de
que nenhuma autoridade
se negará a ap�iar .

a

campanha, cumprindo·
naturalmente as .medídas
prevJstas no citado de

leivado. Em Corupé, rea- Ieragué - Esquerdo. onde Notas & Noticias dutos c o m uni s tas' creto.lisa-se hole o noivado do era abastado lavrador, o apreendendo material de
Jurl. Realizou-se terça- sr, Alvino Seidel, proprie- sr. Francisco Hruschka, Está causando alarme propaganda e desorga- Terminàndo d í

s se:
feira ulrlrna a sessão do tário do. Orquideario Ca- velho morador deste mu- entre os triticultores a nisando as cedulas que "Trata-se de executar
JIJri em que foi submetido terlnense, com a gentil nicipio. grande quantidade de queriam fazer ulna de- uma lei, e entendo que
a julgamento o. réu Carlos senhori1a Hella Fuck, di- Viera ainda menino da trigo importado pela Ar. monstração de desagra- as autonldades paulistas
B d d h I t fllh d I H

.

E f d f t It encaram de forma ele-ayer acusa o e aver e a I a o. casa enn, uropa e contava, ao a- gentina e que tem dado o em ren e ao ama-
moto a tiros, em Corupá, que Fuck. lecer, 76 anos de idade. entrada, em nosso Estado. rati, protestando centra vada essa 'providencia
no lugar Rio Paulo, o sr. Aos noivos e seus dlg- Casado com dona Te- Os plantadores, as eter- a vinda de uma, missão social, achando-se de-
Leopoldo Gesser. nos progenitores os curn- reza Eigner, deixando des-: nas vitimas, afirmam que americana. terminadas a cooperar
Devido ao fato da rarl- primentos do "Correio se consorcio os seguintes haverà completo desaní. -x- com o presidente da

dade de sessões do juri .do Povo". filhos: Pedro Hruschka, mo nas futuras culturas, As eleições na Ingla- República".
'

em nossa Comarca, gran- AgradeCimento: Do exmo. resi.d�nte em Videira, V�- pois enquanto o trigo. terr� não satisfi.zeram o
-x- ,

de era o número de pes-] sr. Dr. João Marco ndes rornce, Es!-,:fano, A.na, Eh- nacional custa Cr$.... Partido Trabalhista, que
. "

soas que se _encüntravam
I Mattos, integro. Juiz de seber, Adeha, Maria, ca- 170,00 o estrangeiro é venceu por pe9�ena. Segundo. o cíentísta

no amplo salao_do Forum. Direito. desta Comarca re- �ada co..n:t ? sr. con�ta�-Ivendido a cem cruzei- mar.gem embora estíves- n�rt.e am.encano .p. a uiA�erta _.a. sesseo, e q�e, cebemos amavel cartão a- tIDO RublßI, Afonso, GUI- ros. se no �o.v:er�o.: . ! Eli�tt, protessor .

do CO-,
fot presídlda pelo Dr. J�aü grddecendü as justas re- lherme, contador dO. B.anco .

Noticias do Rio Grande A dlstrlbUl�aü f.OI a

IleglO 'TecnologlCo de

Marcond�s de Mattos, ID- ferencias que fizemos a s, Nacional do Comércio. do Sul dizem mesmo que se.guinte: Partído Traba.. Texas � que colaborou
tegro . JUIZ da C<?marca, exc.ia. por 'ocasião do a- nesta cidade, e Ri<:�rdo.. foi pedida a apreensão lhísta 315. luga.res no n!ls pesquisas de explo-
teve. lugar? 'sürtel? .d�s niversario natalicio. O seu sepultamento fOI cio trigo estrangeiro em parlamento, Partido C?n-ISIVoS atomícos, du_rante.Iurados cura constítuíção

R I
-

. feito no. cemitério de Barra Santa Catarina para eví- servador, 296; Partido a guerra, a explosao de
contou com os snrs, 'ec ama�oes: De um leltor do Rio. Cerro, com um tar a baixa. '

. Liberal, 10; Nacionalistas uma bom�a de !I�droge-Leopoldo Grubba, Euge- desta Cidade fecebe�üs grande acompanhamento, -x- Irlandeses, 2 e .Comu- nio pedería modttícar o
nio Vítor ôchmõckel, He- exte��a carta ,?plaudlD?o A enlutada família apre- A policia, do Rio deu nistas O.

.

movimento da terra.
rlberto Werner, Hermfllo a crítíca que te,l1los �elto sentamos nossos peza- batida em todos os re -x� Por seu lado, o pro-
M. Cardoso, Ioäo Roma- contr� os maus,. serviços meso O sr. Presidente Dutra Iessor Kirtley Mather,
tio Moreirà, Victor Gaulke da Cla..Telefo�lca �. tarn ordenou ao sr, Plinio protesser em Harvard e
e HerbertMarquardt. Após b�m da imprevídencla d_os Travassos, Procurador presidente da Sociedade
o interrogatorio do réu dl�etores da Empr�sul, �m Clube� 'Atle' t.·CO Baepeu'di' Geral da Bepúblíea que Nürte�Americana \)ara. o
passaram a ser ouvidas deixando de provldencl!lr tomasse severas medidas Progresso. da OIenCIa,.
em plenário, as testemu- o reforço da ,sua estaçao

Assemble'ia 'Geral Ordinária (Em 11.3.-50) para compressão do jogo falando na Igreja Pro
nhas.

. gerad?ra para' dtender a em todo o pais. testante. de Boston, de.,.
Dada a palavra ao. Dr. lßdustna. ,

. A Diretoria convida a todos os seus assoc1ados Ouvido pela imprensa, CHiTOU que, a seu ver,
Promotor,. este 'deu inicio

.

Em um �� seus tÜplCÜS
para se reunirem em AS8embléia Geral Ordinária, aquela autoridade de- a bomba de hidrügenio

á acusação. com a leitura diz com. .mUl.�o acert<;> o
á realizar-se em 11 de Março as 20 horas afim de clarou que "O jogo. cam- não existe senão. em

do VbeJo passando., el!l nosso. leitür:
.

On.?e Irre: deliberarem sübre o seguinte: ,', .' peia livremente em ."di- teoria e .que .

ß imposl!jli-
segUida, 'a outras' consl müs, parar, ..sr. Muller, SI 1.) _ J:xame e àprü\{6'ção PO balanço e cOQta� vers?s E�tados. DeseJ� ovei prec!sar quando sua

d':l'ações em l t<>.rn� do � em'pre�aneJ11 _:;;equer fa� do periodo. de abril 49 a Março 50; preSIdente da RepúblIca !a�r!caçao .' poderá ser

crime e do cnmmoso, h�açao a casas de müra
2.) _ Discussão e aprüvãção das emendas dos que se cumpra o de- IßlCla.d�. .,

terminando por pedir li dla� a poucos passüs. do ,estatutos'
.

creto-Iei 9.215, de 1946. EnfIm. o preSIdente
condenação do réu Finda penmetro UI:�dno da clda-

3.; _ Eleição da nova Diretüria; Por esse mütivo, deter- provisorio da Comissão
a acusação foi dada a pa, de,

.

para n�o. falar nüs
4.) _ Assuntos diversos. minou fo�sem punidos Naciopal de En�rgi!l

lavra a defesa ql!e era ,o enor!D�� preJutzos, deste A Diretoria comunica desde' já aos seus asso- todos aqueles que per- AtomlCa, sr. Summ.er Pl_:-
advogado Dr. '. Hercil�o f!1Ußl�lPIO pela' falta de

ciados, que, não havendo numero legal para o fun- sist�� na contravenção. ke, falan�o na emIsSora
Pedro �a L�z Filho, .q�e I!g'açao <Ie motores, des-

cionamento em primeira cünvücação, será feita a EnvI�I aos procuradores de Washlß.g�on, declarou
p�oduzlu �rllhante e. Jurl- ..,nados ao leva�tamen!o assembléia em segunda convücaçãü na data supra,l gera�s de !od<!s os Esta- qu� a ÕeClSao. de con�-
dica oraçao. Recolhidos a �. pro��esso da mdustnél

as 21 hüras.
- dos mtruçoes para que trUlr-se a bomba de hl�

â sala secreta, passaram Jaraguaense�.. , Jaraguá do Sul, 20/2/50. impeçam a jügatina e drogenio tornava mais
os jurados a decidir sübre

.

Tem raz�Q o. !DISSI" . estou certo de que todos urgente de que nunca a

o fato crim'inoSo. imputado .v1.St�. As atlvtda�es IDd�s. ALFREDO KRAUSE . Presidente eles saberão cumprir as necessidade. da, fiscali-
a responsabilidade do réu.' trialS da comu�{J tem CI_!1- dispôsições legais, não zação internacional, da
Reabertos os trabalhos foi co anüs qe estagnaç�o tolerando nenhum dos energia atomica.
pela. sr. Exmo. Presidente po� fal!a de fürça �otrlz._
do Tribunal do Juri lida pOlS nmguem acredita que
a decistio dos sors. juta- antes desse !empo. a Em
dos e que fora no sentido presul con.slga IDstalar
de condenar o réu Carlos nova maqulDa.
Bayer a 9 anos de prisão. falecimento. No dia 1°. do

cürrente, faleceu a Estrada

--------�--------------�------------------------�--------�----------------,..
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Virgem Especialidade
(

dia CKA� WIEllIEt KN]I))l(J§IllAl =

-

JJoRIDl\Vlililie
ECONOMISA-SE TEMPO E DINJ:IEIRO.

I

�es
e

�llomeotti 9rada

Aviso aos Snrs.·
Associados do Clube Atlético Baepeodí

,
\

A Direloria avisa que a ASSEMBLEIA OERAL.
ORDINARIA, que devia' realizar-se e.m 12 do cor
rente mez, por mütivüs de fO,rças maiQr. serà reali
sadar no dia anterior,'. It de Março; sábado, as 20 boras,
Devendo serem tratados assuntos e ma�imo interesse
e importancia, péde _

a Diretoria o comparecimento
de todos os sors. socios, e chama atenção para o

aviso de con.vocação publicado nesta fülha.

ALFRF.DO KRAUSE - Presidente,

Yranál�OO1 9rada'

têm o pra:i!er de participar, "

a V_ S_ e Exma_ Familia o contra-
to de casamento de sua fil{)a
ffEC'ENA com o Sn!_ ANTONIO
EIMME'RMANN

JllrlJgui Jo Sul, 26 Je Fevereiro Je 7950.

Onde com·prareimais barato
Fazendas. chapfíüs. roupas feitas miUdezas em

geral, pelüs menores preçüs da praça, s6 na
.

Casa IIt.eo ••••118
-laraguá do Sul -X- Santa Cátarina
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sp..sÃ� 'fIRetA,
• 0.

ESPECIAUOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


