
o Snr. Presidente da República assinou ôntem a 2l��que,
abre o credUo de Cr$150.000.000,OO, para auxiliar as E

� 'ê"sas

Autarticas e Ferroviarias no pagamenlo do abono de· :'fWatal.
aos Empregados

',. --

Estadual de Preços proi
biu a exportação desses

produtos para tora do
Estado, visto a produção
não poder então atender
o consumo interno, este
jornal publicou uma seríe
de artigos estudando o

assunto em todos os seus

aspetos.
Dissemos então, que o

Domingo, 19 de Março de 1950 Catarina - N. 1.584 maior mal provindo des-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilollllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ sa restrição, seria a per

ca dos mercados para-

Cri-se naense e paulista, onde
Minas Gerais estava to
mando o lugar dos ca-

1•nírísíecedor A época agora é das deira, do mate, do car- do Lei-te
tarlnenses e que, seria

"mesas redondas". Ja tí- vão, dos generos alimen
dificil retomar esses

vemos as politicas de ticios e da propria poli- clentes, abandonados não

"Cruzeiro do Sul" de ções do interior estão se Perto. Alegre e de Minas, tica. O operarío contí- Houve esta semana, na
pelos -fabricantes, mas

Joaçaba publica o se- fazendo sentir nos mu-
a do Carvão no Sul e no nua de bariga vasia por- Prefeitura Municipal uma

exclusivamente pelame-

guínte: níeípíos atingidos. Rio Janeiro. Veio agora que o patrão não tem .-

d d t
dida drastica de mais,

"Não é a tôa que o Em Videira uma fração d deí d' h
. t

reumao e pro u ores da Comissão de Preços.
PSD catarinense está se do PSD se uniu á UDN

a os ma eireíros e ape- In er1'0 para aumen ar de produtos lacticínios Seria preferivel os ca-

desmantelando. 'f A P ld t
nas esta ainda não ter- o salario. O lavrador afim de estudarem uma t

. . .

e ez o novo resi en e minou, ja se fala na dos deixa de plantar porque solução para a crise que
armenses restríngírem

Depois de Lages, Brus- da Câmara Municipal, hervateiros o produto vacila nos aféta esses fabricantes,
um pouco o seu consu

que, vem Rio do Sul e derrotando o oficial. Geralmente, depois de preços como palhaço na da qual ha exces-
mo de manteiga, do que

Videira comproyar, a Em Rio do Sul o PSD muita falação por parte corda bamba, não com- so de produção, ou me-
condenar a morte deze

desagregação que está está se desagregando dos componentes, uma pensando o trabalho dís- Ih f It d d
nas de fabricas e ao de

minando o organismo completamente. serie de promessas dos pendido, pois o estran-
or a a,

1
e m_erca o sanimo milhares de co

pessedista no Estado. Joaçaba e Ooncordía dirigentes e um banque- geiro é muito mais ba- paQra suda co ocaCçao.. _"I'Onos fornecedores da

A causá disso é que o estão profundamente te, regado com bom vín. rato,
uan o a onnssao matéria prima, o leite.

governo do Estado está desgostósas com a po- h" títlOt tí
Mas as autoridades Ie-

terminando o seu exer- licia pessedísta-eleítoral .od.ao 1 u atI' qlue atpre- .s por os cdonhJDuam charam os ouvidos e se-

CI'CI'O admínístratívo com d
- brí

SI ru, e na ura men e, OS vastos e, quan o a car- I· B h 1 lí ld
-

d
e nao querer a rir discursos laudatorios ao ga, não ha navio e se rmeu orn ausen aram a iqui açao a

a apresentação de um completamente a estrada ministro ou diretor do aquela aparece, aqueles grande industria de Iac-

balanço entristecedor. que está concluída, ao instituto, todos sahem não podem atender. No proxlmr dia 25 do tíoíníos do Estado, e com

Hà poucos dias lêmos trânsito livre. satisfeitos. Uns com a E assim vai navegan-
corrente, passa a data na- isso abalando ainda mais

a entrevista que o in- Ainda existem os Ia-
esperança de que as pro- do o Brasil, sem leme, talleis

do sr. Irineu Born- a' vida economica.

dustrial René Frey, do mosos "portões" atra- tí b d d té hausen, industrial e des- Tinhamos razão. Hoje
.

'h
. ..

d V' d á'
•

t
A

h
messas es concre izem, ao sa 01" as on as, a

t d I'
.

rarl t bl
VI�In o mUnIClpIO e. 1- vessan o v rios re� os

os outros com as reíe- que apareça quem o re-
aca 'O 17'0 ItlCÜ ca armense. emos 'O pro ema na

deíra c�ncedeu. ao jor- da estrada e que ali se rencias dos jornais. boque a um porto mais Para a famüíe udenista sua realidade. Não ha

nal caneca 'I'ríbuna da encontravam á espera} A. desi1u��'O, Nem.logo. seguro. _.

é um dia de grande rego- colocação para os pro-

Imprensa. I que,
o .�r. Aderbai e (fóntlftua a crtes dama-·..

dutos cataríneeses por-

Atravez das palavras seus auxilíares, venham, que o mercado favorito,

daquele conceituado ma- nas proximidades das o do Paraná, firmou-se

dereiro ficamos sabendo eleições, 'fazer farol com

pO L I T I CA
na produção mineira, que

da criminosa incuria do a inaugure <ião de uma não os abandona na

governo do Estado no realização' que começou época de carestia do

que diz respeito á con- em 1935.1 produto.

servação das estradas Jã anda em Joaçaba A Agencia Nacional UDN, sendo esse o par- Os industriais do Vale

que já encontrou feitas uma caravanazinha de distribuio a noticia de tido mais unido que do Itajai e tambem do

quando foi eleito. politiqueiros (sempre a que o sr. Prado Relly, existe no- Brasil e em Itapocú estão com

.

O governador, além de mensal), percorrendo os depois de conferenciar Santa Catarina. as fabricas abarrotadas,

de não mandar conser- dístrítos de Agua Dôce com o Brigadeiro Edu- -x- vendo-se obrigados a.me-

var, proibe terminante- e Herciliópolis, fazendo ardo Gomes viajou pará Os politicos mineiros didas drastrícas, para

'mente que os partícula- as reiteradas promessas a Bahia, afim de, com o escolheram para seu evitar maiores prejuizos.
res conservem as nossas de construção da estra- sr. Otavio Mangadeira, candidato ao futuro go- A maior vitima quasi
vias de consesvação. da de Porto União. assentar os principais verno da Renublíca o sr. sempre é o lavrador.

Agora, acabamos de Parece incrivel,.�mas é pontos para o manifesto Afonso Pena Junior, cu-r Não lhe bastou que o

lêr um telegrama que os verdade: o preteíto de do lançamento da can- jo noma sera levado aos arroz baixasse de 90

motoristas do Rio do Sul Caçador, José Kurtz, didatura do sr. Afonso partidos para a homolo- para 40 cruzeiros, vem

acabam de endereçar ao eleito pela UDN, tezmaís Pena Junior. gação ou não das con- agora a queda do leite.

dr. Aderbai fazendo um estradas que os Prefei- - x- venções. Na reunião da Preteí-

dramático apelo no sen- tos de Videira, Joaçaba Diz-se tambem que os A índíeação foi feita sllo, pois como Preslden- tura nada ficou resolvi-

tido de mandar conser- e Concordia juntos, to- snrs. Nereu Ramos e A- pelo sr. Mílton Campos te da União Democratlca do pára baixa do leite

tar as estradas de Rio dos eleitos pelo PSD. gamenon Magalhães ja" e aceita sem outras res- Nacional, seção de Santa imediatamente, devendo

do Sul a Lages e Rio do Vão ver o que está. se manifestaram a favor tições que as ratificações Catarina, tem sidü um 'O assuntü ser estudado

Sul a Blumenau porque fazendo Q Prefeito de da candidato saido do ou não das convenções. guia segurü nesta hüra posteriormente. .

estão absolutamente in- Tangarã. recemeleto pela acord'O mineiro. Estiveram presE'ntes os duvidüsa da pülitica. Em Indaial, 'O leite bai.

transitaveiFl. UDN PSD, e acabarão - x- representantes da UDN, "Cürreiü dü Püvü" lhe xou de 1,00 para· 80 cen-

As consequencias desse se convencendo que V'O- OS snrs. Irineu Born- PSD (dutts alas) P. R. envia 'Os votüs de fefici- tavos 'na produção da

abandono a que o gü- tal' em pessedista é vo- hausen e João Collin dades. "manhã e na de 80 para-

verno voltou as popula- tar c'Ontra. o povo. deram entrevistas ao
-x- 60 na produção d� tarde,

"Jornal de Joinvile" a-
Foi formado o novo segundo publicação da

Ir d
-'

t diretorio ea UDN em Jo- �'A Gomarca".
Irman o que nao eXIS e

invile, que ficou assim Edis'On da Silva Jardim,

A tUaI qualquer desavença na
constituido: Francisco Eberhardt Af- ir�osP�g�:::�ar ll1�m���
Presidente de bonra: -" fonso Jahn, Dr. Albano tudo do assunto.

srs. monsenhor Gercino SchuItz, Paulo Henk, An- _

Em' sua enciclica "Anni ções. único apoio exilio ter- S. A. de Oliveira e Max tonio Budal Arins, Kes

Sacri", puplicada ontem Exalta-se o ateismo restre. Organiza e sus· Colin. ser Zatt�ir, Dr. Hercilio

e datada de 12 de mar- em público e em . priva. cita violências, tumultos "Comissão Executiva: - Alexandre da Luz, Er

ço, o Santo Pad�. ana- do, de maneira que Deus e levantes, que prepa- srs. Dr. Placido Olimpio nesto Meyer, Alfredo

lizando os males que e sua lei, sendo ab'Olidos ram a ruina da econo- de Oliveira - Presidente; Klemke, Curt Colin,-Curt

constituem a raiz da si. a moralidade nos costu- mia e causam um dano Rolf CoUn - Vice Pre- Monich, João Halbsgut,
tuaçãü atual, de tanta mes não tem mais fun. irreparável ao bem co - sidente; Alpheu Carneiro Bertoldo "Michils, Fer-

gravidade, declara: damento. mun° Lins - Secretario e Dr. nandü Fliescher, Jamel
"O, que nos parece À imprensa refere-se Devemos deplorar, so- Manuel A. da Luz Fon- Dipper.

mais raiz perigosa é que, sempre nos têrmos mais br�tudo, com imensa tes - Tes'Oureiro.

muütas vêzes, substi- vulgares à ij,eligiio e tristeza, que em várias Membros efetivos� - Srs.

tui.se a verdade pela não hesita em divulgar nações .()� direitos de Arnoldo da Luz Dr. João

m.entira, utilizada como as mais baíxas obsceni- Deus e da Igreja, bem Colin,. Gustavo Schoss

instrumento de luta.Inú· dades, estimulada 'O vicio como os da natureza land, Horst Wetzel, Con
meros são aqueles que entre crianças e jovens, humana, sejam ofendidos rado SChroeder, Cezar

negligenciam a Religião, com consequências in- e calcados aos pés. Mes- Gomes do Val - Guilher

como se se tratasse de calculaveis. Por meio de mo os minstros sagra- me A. Radum, Arno Do..

coisa sem importância e, falsas promessas, enga- dos, ainda que revesti- ehler, Henrique Meyer
em· certas regiões,' che- na o povo, que é levado dos das, mais altas digni- Junior, Eugenio Boehm,

gou-se mesmo a banir a .6dio, à rivalidade, à dades, são expulsos de José Gomes de Freitas,
esta Religião.do quadro revolta, sobretudo se seu pôsto, exilados e Rodolph'O Rechenberg,
familiar e social, como consegue arrancar de seu presos 'Ou impedidos de Folf Luiz Wetzei, Dr.

resto de velhas supersti coração a fé ancestral, exercsr seu ministério". Xavier Arp. Drolshagen,

O 'GINÁSIO SÃO LUIZ
....................................

Anuncia uma festa

dia '14 de Máio,
para

com a ·pre

sença da Banda de Florianó

polis.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PE

CAIXA PÜSTAL, 19 - Administraçãü: Rua Marechal Deodoro

.
ANO XXX - JARAGUÁ DO SUL Sta.

Um balanço AMesas Redondas

Mundo
Para Doces

e Bolos
Usem pratüs de papelãü.
Sãü praticüs e higienicos.
Encüntram-se na

Soe. Grallea Avenida LIda.
AV...Getuliü Vargds, 350.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Domingo DIA 19·ã-1950

ARTIGO 5.

Reuniões e Assembléias.

§ 1. A diretoria reunlr-se-é no minimo uma vez

por mez .ou quando for convocado pelo presídente.:

§ 2. Reuniões ordinárias, haverá tres por 'ano.

§ ê, No começo de cada ano terá lugar a AS

SEMBLÉIA GERAL, que tem o principal fim de

eleger a diretoria nove.

Esta votação será feita por voto secreto e é

obrigatorio a' presença de mals de 2jã dos socios

quites com a sociedade,

ARTIGO 6.

Díspoalções Gerais

§ 1. Esta SOCiedade não poderá ser dissolvida

enquanto a isso se oponha um'rerçó dos seus asso

ciados; e quando acontecer, os bens serão transmi

tidos á um hosplral ou asilo.

.. § 2. Estes estatutos estão sujeitos á reforma ou

emenda quando for necessérío para a Sociedade.

§ 3. Lidos, discutidos e aprovados estes, esta

tutos foram proclamados pelo Presidente, lei funda

mental da SOCIEDADE ESPORTIVA 15 de NO

VEMBRO, e serão publicados na imprensa pera os

devidos fins de direito.

Corupá, 9 de Março de 1950.

Ricardo Pett - Presidente

Edgar Maul - Vice Presidente
Irineu Santos - ,. Secretario ;

Kurt Hil6recbt - 2. Secretario
Wa/ter Scbütze - 1. Tesoureiro
Alvino Menestrina - 2. Tesoureiro

Manoel Corrêa - Diretor Esportivo.

Reconheço a firma de Ricardo PeU, Edgar MlIUI,
Iríneu. Santos, Kurt Hillbrecht, Walter Schütze, Alvi-

EDITAL
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DE PESSOAS TtM USADO COM c ...
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80M RESULTADO O POPULAR
3:

DEPURATIVO OI >-...

'ELIXIR '914
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e- • ..ce!.

• SlflLiS ATACA TODO O OR6ANISMO O • =
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nI

ao F"ado, o Baço, o Coração, o
o •o.

eltom_IO, OI Pulmões. a Pele o C) n>...

Produz Dorel nos 0.10., Reuma.
o » �

tlsmo. C.luelra. Queda do Cabe-
o.
(fi n>OI

lo Anemia, e Abortos, '"Il • Vl
Conlulill o médico o

• tome o popular depuraUvo
::s
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nI

ELIXIR 914
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Inofensivo ao crcanllmo. Airada. ,

OI

�
.....

"ei como um Iic6r. Aprovado co. �
mo auxilIar no tr.t2mento da SI.

Vl

FILIS. REUMATISMO da mei·

ma oricem. pelO D. N. S. P.
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I COSH· Df Sn�Df f MnlfRnlDnDf

I Dr. !���c?NE �
III Formado pela Faculdade de Medicina da m

I W Universidade de São Paulo.

=-1: m··
Ex-semí-interne do Hospital das Clinicas e Santa Casa de •

I Misericordia de São Paulo I
I •

'm CLINICA

GERAL-CIRURGIAI
o

iii Partos • Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas"

II e 'externas: Pulmões • Ceração • Estômago • Figado • Rins I
m Doenças nervosas • Sífilis • Doenças venereas « Doenças da

III péle em geral. Alergia (asma, etc). Tratamentos modernos, I
i� ESPECIALISTA EM· MOLESTlAS DE CRIANÇAS m
ii
GUARAMIRIM .' :-: SANTA CATARINA II�,OH�ER,HO.RAI

Vende-se por preço de ocasião

Um caminhão Chevrolet 19ã7, em bom estado
• c:::II-===::IIIC===-

de conservação, tendo cai�a de _troca, pinhão .

e co-

� Escritório Jurídico Comercial �roa novas. 2 Pontas de eixo novas sobre-salientes,
1 jogo de correntes, 1 bloco de motor retificado Advoeâeia _ Cobranças' • Loteament8s - Repreientaçõ.s

por Cr$ 16.000,00 - 1 Reboque para caminhão Cr$. . .
.

4.00000 - Um terreno na estrada Villa Nova 25 X IOD Vendas de: Fezendas - Pínhels - Serranas

�mrs Cr$ 7.000,00 - Um Bangalow de madeira cons- �
Granja - Agro=Pasrorll - Marca: 54

trução moderna,. paredes duplas. ranchos e bo�ba Cine-Teatro Maraj�ara, 30. Andar, Ss. 23 á 25

com motor elétrico por Cr$ 55.000,00 - Uma Villa TI' ELIBRANCO
• •

t d 6 I letrl
.

e egramas.

operaria cornpos a e casas, com uz e e r�ca ms- Telefone' • 54 _ Caixa Postal 54

talada por Cr$ 40.000,00 - 1 Desempenadeira lar-

�
'.'

�gura 30 cJmts com moror de 2,5 HP Cr$ 6.500,00. L A G E S - Santa Cararlne - B R A S I L

1 Serra circular, com eixo em rolamentos, com mo-
. Dlreror; �

tor de 4,6 HP Cr$ 6.000,00 - Diversos moveis de ...

cosínha, mesas, cadeiras, camas, armarlo de roupa D"_ Ellslario ôe Camargo Branco
e um jogo de vime - 1 Maquina de escrever

Reming'l
Advogado �ton, reformada em perfeito estado por Cr$ 2.300,00. '

2 Mesas pera maquina de escrever. Aceitamos representar nesta e necessitamos de

OLSEN IRMÃOS LTOA. . Rio Molha
representantes em outras praças

,
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m'Cebre'5 (Sezõ9.s, Malárias, I
Dr. Ren.ato lWal't9p ii

mI-I Impaludismo �I M É o I C o :1

n - CURAM-SE RAPID�����E ��:edeira �i CIRURGIA GERAL E ESPECIAL;ZADA II
o..

, ..., Com cursos de aperfeiçoamento no ,ii

II "Capsu las Antisesonlcas II Í! Rio de Janeiro. São Paulo t; Buenos Aires. ii

ILg n·I" li Doenças d.e Senhoras
- Partos -

CIin.ica, li

!I M inancora" II ii Geral de Adultos e Crianças. ii

10'1 10"1: ii consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
Em Todas as Boas Farmacias !i ,TELEFONE N. 3 ii

:::
0.0 ii Jaragná do Sn. - Sta·. Catarina, ii

I É um produto dos Laboratorios MINANCORA I!III
..

�I .
-Joinville' - Sta. Catarina- I�, ...·..m..

•
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·
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·
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

P
Fazendas. ehapéos, roupas feitas miudesas em

geral, pelos menores preços da praça, s6 na

Casa IIUeO ••'R.S -

Jaraguá do Sul -X-Santa Catarina

Dp. LUIZ DE SOUZA

ADVOGA:pO
Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Te). 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-EI@ DO pavo
- Domín o. DIA 1'9-3-1950

Clube Hípico ESPORTES

Pelo. presente ficam convidado.s o.s srs. so.c:o.s,

para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a

realizar-se no. dia 28 do. co.rrente as 21 ho.ras no.

salão. de sua séde so.cial, afim de deliberarem so.bre

o. seguinte:
1·. - Exame e dpro.vação. do. balanço. e co.ntas

do. perio.do. Março. de 49 a Março. de 1950: IRENE

2·. - Eleição. da no.va Direto.ria;
3'. - Assunto.s diverso.s.

Jaraguá do. Sul, 16 de Março. de 1950

FRANCISCO MODROKC - Presidente

Relatório da Caixa Escolar
..

"

"Aurélia Valter" do Grupo
Escolar "Abdon Batista"

Ano de 1949
Fundeçêo: 11 de Ago.sto. de 1935. Dlretorla

Atual: presidente - Lauro. Braga, secretária - Zuleíka

Mansani . díretora, tesourelra - Otilia Vieira Leopoldo,
Conselheíros - Waldemar Grubba,:Dr. Prierno Ferreira

do. Amarel..Alberto. Bortollnl, Procoplo Pereira Lima

e Sebastião. Pereira.
Presidente de Honrar Coronel Bernardo. Grubba.

O número de söctos Ioí de 96 e o. número de alu

nos beneflclados foi de 88.
A receita orçada Ioi de Cr$ 1.869,90 e a des

pesa foí de igual quantia. A ceíxe-recebeu mensal

mente Cr$ 120,00 da Prefeitura Municipal. '

A descrlmíneção do. movimento financeiro. está

contida nos balancetes, cujas cópias foram enviadas

ao. Departamento. de Educeção.
Os documentos e comprovantes das des

pezas estão. arqulvedos no grupo. AD terminar o.

presente relarorio temos o. prazer de afirmar que

trabalhamos com regularldade pare o. bom desenvol-
.

vlmento da Oalxa.

Iereguã do. Sul, 15 de Novembro de 1949.•

LAURO BRAGA - Presidente

S o C i e d H d e f s p o rU u a fi u a r a n r
Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo. presente ficam co.nvidado.s o.s senho.res

so.cio.s li co.mparecerem a Assembléia Geral Extra

o.rdinària a realizar-se no. dia 23 de Março. do. co.r

rente ano., a� 20,30 ho.ras na séde so.cial.

•.. - Assuntos' de interesse imediato. da So.cie

dade.
2·. - Renuncia do. presiden!e.

Jaraguá do. Sul, 15 de Março. de 1950.

GERMANO SCHÜTZE - Pr�sidente

VENDE-SE
TERRENO PARA FABRICA COM SERRARIA E

DOIS ENGENHOS

6300 m2 co.m co.nstruções em perfeito. estado..

Po.ssue Registro. e varias máquinas beneficiado.ras

de madeira, co.mpletas, mo.tores e transmissões em

perfeito. estado. de funcio.namento.. IMPORTANTE:

Existem ligações eletricas co.m mo.to.r de 53 HP e

transfo.rmado.r pro.prio.. Silo. li 200 m�tros da estação.
ferrea co.m po.ssibilidade de desvio.. Info.rmações co.m

Walter Janssem - Jaraguá do. Sul· Santa Catarina.

Sociedade DesDorfiuß ßcnraí
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

tpr�U�d������':�� co-

municamo.s a to.do.s parentes, amigDs e

co.nhecido.s o. falecimento. de no.sso. que-

"

rido. espo.so., pai, so.gro. e avô,

Francisco H rusch ka
o.co.rrido. dia 1°. do. co.rrente, co.m a

idade de 76 ano.s, após curla enfermi

dade" "

Agradecemo.s a to.do.s que no.s en

viaram co.ro.as e f1o.res, e tambem aque
les qu� no.s prestaram auxilio. e co.nso.lo.

no. duro. transe e que aco.mpanharam o.

falecido. até a sua ultima mo.rada.'

Especialmente agradecemo.s o. Dr.
WaidemirQ Mazurechen e ao. Rev. Padre
Fidelis To.melin pelas palavras co.nforta

do.ras pro.feridas.

jaraguá· do. Sul, 14/3/50...
Familia Hruscbka

Atenção

De Corupilt

Pelo E. C. ·15". de Novembro

R tGI�T�� 'CI�ll sio, .Lucindo, e Otacilio;
Oléoío, Baloquinho e Nu
nes; Justino, Etti� Silvei
ra, Walter e Oswaldínho.

O juiz foi o. sr. Heinz
Mahnke, que atuou bem.

Os dois guardiões fize

ram boas defesas. Oaran

ga mareou o. primeiro.
goal e Silveira o. ponto
de empate.
No [ogo des aspiran-.

tes o. Baepsndí venceu

por 3 a 1.

Foi eleita a nova di
retoria do Clube"Hipico
Jaraguá, que ficou assim
constítuída: Presidente:

J o. ã o Em me nd oe rf er,
reeleito; Vice-presidente:
Ernesto. Czerniewicz; Se
cretärío: Jacob Alberto.

Emmendo.erfer; 2·. Secre
tärío: Eurico. Doubrawa;
1·. 2·. tesoureíeos: Afo.nso.

�

casar-se:
"

Buhr e Artur Breithaupt.

Edital N. 2.720 de 11.3-50. C?nselho. Fiscal: Walde-
, miro Mazurechem, AI-

Sabino da Ro.cha e Iredo Krause, Germano.

Leonora Lopes Althoff, João Marcato,
-

Alberto Bauer e Bruno.
Ele, braslleiro, solteiro, Beseke.

lavrador domiciliado. e re-

sidente .rieste dlstrlto, em

lrepocuzlnho, filho. de Be

nigno. ôeblno da Ro.cha e

de Anna M. da Roche.

Ela, brasileira, solteira,
doméstlca, domiciliada . �

residente nesta cidade, á
rua Expedlclonérío Anto

nio. Carlos Ferreira, filha
de Antonío Lopes e de
Otilia Bublilz.

Edital N. 2.721, de 14 3-50.

A revanche entre Bae

pendí e Aearaf, deu um

resultado. bem diferente

do. primeiro. íoso. As for
ças estavam mais equili
bradas e o. Acaraí jo.ga
va mais combinado. Os
quadros entraram em

campo. assim formados:
Acaraí: Arno, Levínos e

Ronaldo: Maba, Eugenio.
e Alvan; Jorge, Amando,
Caranga, Mengarda e

Adernar. Baependí: Olá-

Irene P. Günther Oficial do

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

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Domingo día 12 do. I tempo.
corrente, achavam-se no No segundo. tempo en-

Aluga-se uma casa, nu- gramado. do. E. O. 15 de caminharam-se, ainda

ma esquina, otirno ponto Novembro, o. dícíplínado mais co.rljo.so.s os 22

pare qualquer negocio, na quadrâo do. E. C. Inde- amadores da pelota, para

saida de duas estradas: pendiente, da vizinha cí- dar um resultado. exato

Braço Esquerdo. e Ano. dade de Jaraguá do Sul. na peleja. Notou-se, en

ßorn, em Corupé. Após a preliminar, de tão. que manírledo, teve

lnformações co.m o. pro- cujo, resultado, Ioí de que resistir alguns pelo

prletério Iosé Lino KTein 8 á 3, pró 15 de Novem- tacos dentro de seu arco.

na Estrada Ieragué perto. bro. Ouvia-se. E' ... a pre- quais soube bem defen-

Leopoldo Bärwaldt e da Trícotagem Merquardr. liminar está vencida. der, com muita firmesa,

Lilly Rassweiler \ Más... á dos titulares? a cor de sua camisa,
---------- Nenhuma resposta houve. embora um dos -atacan-

Ele, brasllelro, solteiro; Enfim chegou o. momen- tes do. Independiente, te-

lavrador, domiciliado e Bluua se ou Ueo·de se to. de seguirem para a nha feito. um goal, com

residente neste dísrríto,
-

-

decisão. da pergunta. forte tíro, para os fundo.s

em Rio. CerrQ, filho. de Entra em campo. o. 15 da rede de Manfriedo..

Alf d B·· Idt d Uma casa de mo.radia,
re o. arwa e e

sita a Rua Cei. Pro.co.pio. de Novembro assim cons" Enquanto, isso a linha

Alwina Schulz BäFwaldt.
O. de Oliveira nesta ci- tituido.: Manfriedo - Bubi atacante do. 15, melho.rou

Ela, brasileira, so.lteira, e Herzo.g - Mi n ist r i fi i, sua costura con"seguI·ndo.
..a, ,

t· d
.

·1· d dade, a partir do. dia 1° .

lio.mes Ica, o.mlci la a e
de Abril do. co.rrente ano..

Kurt e Joãozinho: Pela assim aume,ntar a co.nta-

re�idente neste distrito., direita: Luiz, Langer, gem de mais 3 go.als,

f��in��d �e;���eN!�ae�: Trlltar nesta gerencia Oscar, Adélio. e Manoel. assinalando. no marcado.r

deste jornal. Em seguida o. Indepen- uma vito.ria de 6 á 1 pars'
Olga Rassweiler. diente: Gaucho. - Zépe e o. 15 de Novembro.

Edital N 2.722, de 14-3-50. Oardoso.· Bruno. Vergun- Tentos marcado.s pelo.

O .• d d'
des e Escander - PI dir. 15 de No.vembro.: Kurt-1,

Oswaldo. Freiberger e precel a o la Lutti, Fazendeiro, Cilio., Langer 2, e Adéljo. 4,
Gertrudes Ro.ux AGENTE TRAIÇOEIRO Helmuth- e Marino.. deste ultimo 1 go.al anu-

Ele, braslIeiro., so.lteiro.,
O juiz designado. era lado.. "

o.peràrio., do.miciliado. e re-
O principClI agente 'tóxi' dá no.me Binder. Apito.u" Jo.gadores que mais

sidenfe neste distrito., em
co. do. fumo. é à nico.tina po.ndo. os elemento.s ad- destacaram: Kurt, Lan

Ribeirão. Mo.Iha, filhp de pue co.mo. veneno., po.de versario.s, da pelota, a ger, Bubi, Manfriedo.,

Bernardo. Frelberger e de
ser co.mparada ao. ácido. medir fo.rças. Depo.is de Jo.ãozinho. e Adélio..

Ro.salina Junkes Freiber-
cianídrico. A puantidade uma ardua luta, fo� do.- Juiz Binder o.tima atua

ger�
de nico.tina existente num minado. o. lndependiente, ção. Elemento.s do qua-

Ela, brasileira, so.lteira, cigarro. é insuficiente para pela co.ntagem de 3 á o. dro. de) Independiente,

do.méstica, do.miciliada e
causar a mo.rte. mas sua Sendo. 1 go.al anulado. bôa diciplina e grande

residente neste distrito., á co.ntínun abso.rção.; co.m pelo juiz Binder, e, que espirito. de caramada

estrada Francisco. de Pau-
o. tempo, acarretará o.s com bastante razão. o. fez gemo

Ia, f"lho. de Jo.ão. Batista
maiDres malefícios ao. in- findando.·se o. primeiro.
divíduo..

Ro.ux e de So.fia Sehe- Pro.cure abando.nar o.
winski.

", fumo., para não. se expo.r
ao.s efeito.s de um tóxico.

perigo.so. e trajço.eiro..
- SNES.

- Eleição no Baependí
E para que chegue ao co·

nhecim.ento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impr,en
sa e em cartório onde será��

afixado dU! ante 15 dias. Si Lure seus males e poupe seu

alguem soub�r de algum im- bom dinheiro comprando na

���ire�ati� acuse-o para os FARMÁCIA NOVA

Dia 11 teve lugar na Jo.ão. Emmendoerfer, Al

séde do Baependí a elei- fredo. D. Jansen, Rudo.l

ção. da nova direto.ria, fc Emmendoerfer, Artur

que ficou assim co.nsti- Henschel, Willy So.nnen·

tuida: Pr,osidenta de ho.n· ho.hl, Olécio. Espezirn; O
ra: Artur' Müller; Prasi- tacilio. Ramo.s, Geraldo.

dente: Alfredo Krause; Mat'quardt, Eugenio. SB
Vice· presidente: Ernesto. va, Guilherme Neitzel,
Ozerniewicz; Orado.r: Dr. Jo.ão. Pereira Lima, A
Luiz de Souza, Co.nselho. madeu Mahfud, Ney Fran·
Fiscal: Erico Blosfeldf, co., Hermann Altho.U,
Jo.ão. Karger, Heinz Mar· Walter Carlos Hertel,
quardt, Willy Emmendo.- Mario Nico.lini, Reino.ldo.

erfur;" Henrique Geffert. Stein, Loreno Marcato.
Co.nselho. Delinarativo.:

PEDRI GÜNTHER de ROBERTO M. HORST

Oticial a que dispõe de maior sortimen·

__________ j to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.

I Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

I�--<!J
Para Doces

e Bolos
Usem- prato.s de papelão..

São. praticos e higienico.s.
Enco.ntram·se na

Soe. Grafita Avenida LIda.
Getulio. Vargds, 350.

IMPUREZAS DO SANGUE?

Carrinho.s e berço.s para
rianças pelo.s meno.res

preço.s V. S. po.derá ad

quirir na CAoSA REAL

fLIXIR Df H06UftRA Anunciem no

CO�REIO DO POVO
AUX. TRAT. SIFIL1S

o "nosso jornal"

��D��I��NT';���N�I�O"· ;111f.I=:::�=:.============,-:=I.JIII:::��
SÃO FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina ii

p
n L�O�·olno. Kar�t�rl iiI{ .1:1

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» '. Telefone, 103 ii ii
ii :

" Rua Babitonga, 23 ii ii I'.i .i.1
:I :I

Despacho.s marítimo.s, impo.rlação. do. eslran- ii ii PROPRIETÁRIO !iA ii

geiro. e po.r cllbo.fagem, exportação. para o. IiO ii
ii ii

estrangeiro. e dentro. do. país, trânsito., reemo ii ii Rua Marechal Deodo.ro." N. 158

:...:,11:••••:, � 1.:
..:11.....:1barque e reexpo.rtação., bem co.mo to.do.s o.s ii ii

serviço.s j�nto. a Alfandega de São. r:ranCisco. IIS li
do. Sul,. sao. executado.s co.m po.ntualldade e ii .

- ii -

:: I:

presteza, dispo.ndo. pard êste fim de uma o.r- .ii
.

ii SECÇAO DE LAVAGEM, DEPO- ii li
ganização. perfeita co.m escritório. e técnico.s. ii ,t li SITO DE LUBRIFICANTES, ii T

II

E d CI 'fi
-

Medi
-

E b I,'ilT i:11 COMBUSTIVEL E ACES- iii! Ijl.:i
ncarrega-se· a ass! caça0, çao e marques

Madeira para o exterior di> Brasil e
. !i II SORJOS LUBRI

..

E
U

'f,. Localidades Bralileiras.
ii ii ,- ii ii'
II

' il FlCAÇÃO CARGA DE II li
IIO ii BATERIAS E VULGANIZAQÃO liN II
li ii DE PNEUS. I! . II
I�::::::::.:::# �::::::::::JJ

Despachante das prlDcipais firmas do Estado a

dos Estadlls Vizinhos.

--

-?).
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FRestauraD�ee E X PR9
.João Irineu de Souza

COltREIO no POVO
'Domingo DIA 19·3-1950

4

PRODUTOS DA:

Indo a Iolnvllle não se esqueça 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 familiar.

..
m

�� ��

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBHIGUEIRA MINANCOßA

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMACOE5,
C O C E I R A 5,
F R I E I R AS,
ES P I N HA 5, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Dommgo DIA ra ·3-195

EDITAL

Pr�f�itllra Mllnici�al n� Jara�llá no �lll � ,.�
REQUERIMENTOS DESPflCHf\DOS I Bilnen IndlßlrliiI! [nm. dI! t [i1Ii1rlßiI�/n.1

54 - Alfredo Meyer - bras - transf. lmp, carro � .

'i;uIER�ura adqUirido
o

d.
e Orro

M.
eyer oo�o. .R.

B- � I. .' 'I
Séde: ITAJAt - SANTA -CATARINA

.

I 1�5 - Carlos Eíchstede - bras transf' irnp

....
bí-

"1"
INCO ... , (14 ANOS DE EDSTÊNê�)

INCO
clcleta adquirida de Reinold.J Weiss. Idem. -

.
,

(39 JDEJPAB.�A�ENrOSIl)

'

.

. 58 - S./A. Pernenbuco Powder Factor:}' .,_f-'Jma
.....-------

bras. - requer certidão se. está quite com Jmposros

nete. Prefeitur.a. C�R.TIF
..

1Q!JB.S.E.
P

..
O.'iR. C,.E.,. l?ToI.º�..

O....• "1 DE.PENDENCIÀS. EM:
59 - Edlth Dlerríchkeí! - bras. - r�quer certidão A

•
'

se exerce neste Mu�icip'io. a proflssão de, cebelereíre.].: BíS�:tigàti o"

'

ou o��a_ q�:r�a��h��t::��/:s6�a�.r�f�:���açal�im�= '.� :����u�o N�rte
rrulr aumenta em seu p'redióo\sito a Avenida GéúÍio '.tI, CCaça�ohr

.

,I, ll'I101ß as

Vargas. COMO RBQUBR.
'.
.', Concordia

61 - Gabriel Schulz - bras. - rransf, imp. terreno Cresciuma

sito a rua CeI. Prscopio Gomes, vendido a Allredo
'

Curitiba
Muller. Idem. - '.

Curkíbauos

62 - José Bankhardt - bras. - transt. lrnp, terre- Cambirela
.

t d R'b M Ih' idíd B' Campos Novos
no SUu a es ra � I.. o a, ven I 0·,,_ ß:,· ruuo e, Chapeco
Laum Aldrovandl. Idem."', florianopolis

65 - Carlos Maske . transf. Imp.: terrena sito a Gaspar .

estrada Rib. Grande da Luiz, v-endido a Reinharde IIbdira.mla
Mk Id

' . n ala

as e. em.: '

. '� Ituporanga
.

64 - Erwíno Roeder - bras' - transt; i01P. carro, j�raguá do Sul

da lavoura, adquirido de Emlllo Roder. Idem. � joaçaba
'

65 - Arduino F'ranceski - bras. - rransf, lmp. En- joinville

genho de Açúcar, adquirido de Cezar F'ranceski.ldem _ t::�:a
66 - Colorindo Mathedi - bras. - Isenção imp. Mafra .'

Engenho de açucar sito a estrada Rib. Oavalo de a. O.rleans
côrdo err. '68,§ 5 da Lei no. 18 de 26-5·48. Idem. - pPuattubua ._

67 G Id V" b f' bi
or o mao

- era o reira - ras. - trans. imp ICI- Rio de Janeiro
clera adquirida de Conrado Reichel. Idem. - Rio Negrinho

68 ,- Antonio João, de Souza. bras. - transf. lrnp. Rio do Sul

terreno sito a estrada Rib. Molha, adquirido de 0- S. franc!sco do Sul

lindo e Luiz NichelaUi. Idem._.
. S. J�aqUlm

69 - Miguel José Souza - bras. - baixa lmp. fÍi�cas
sobre agiota, visto

não. pretender.
continuar nsssa

I
Tubarão

profissão. Idem. -
Tangará

70 - Industrie B Comercio Garibaldi Lrda, -I·' Uv·�dus�anga
f· h t f'

.

d tri I dld
1 eira

Irma ras. - ransr. rmp. carro 10 us na ven I o a

Herbert Marquerdt, Idem. - I

1
----

71 - H�nz Homburg -bras.· �ansr. im� bic� .

�
� � �

clera vendido a Harry Schmidt. Idem. - -I ABRA UMA CONTA NO --INeO" E PAGUE COM C QU
72 • Arno Erschlng - bras. - transf. irnp. terreno

.

: '

. HE E

�� a es�ada Garibaldi, vend.id.o
a Pnulo Horongo- I

��--�----------�-.�-----------------�

so. Idem. - , No 6'INCO" o Dep6sito Bancário TRABALHA enquanto o Senhor DESCANÇA.

75 - Rudi Hornburg . bras. • �anst im�. Wci- �

�
�

clere vendido a Ricardo Goltz. Idem. .J��'�ii!El1!.9!�
�

74 - Brich Meyer -Obras. - transf. imp. terreno 9Il�:n::Jim,;a:ll �

sito :e.e_st�� ����e!tL�o�d1ql001�.:n!0��J;U801b_t:i 'PREFEITURA MUNlli':r-
.- ..-.------ ...

- ..

-------------.--
.. ----------,..

.. -- ....- ... -----' -
... -- .. -- ...

---.---------.. - .. -�--.. -.--.--.-
........_ .....--..-

particular adquirido de Lotbar Sonnenhohl, Idem. -

PAL DE JGUÁ. DO SUL Seja amigo. de Jaraguá do Sul,
76 . Rudolfo Koehler - bras. - trensf. lmp. carro

de lavoura adquirido de André [ordau, Idem. -. �
.

77 João Saganski - transf. im�. lavanderie SI

to a rua Preso Epltaclo Pessoa, vendíc.o a Leopoldo

Frederico Stein. -
.

. .'

78 - Carlos Zastrow - bras .. - transí. Imp. bíci-

cleta vendida a Joeé Campigolfi. Idem._· . .

79 - Guilherme Finkbeiner - alemao baixa II!lI?'
_ automovel particular vendibo para forã do MumcI-

pio. Idem. - . t
80 - Hugo Siewert - bras. : transf. Imp. erleno

sito a ·estrada Rio Cerro, vendIdo li Werner Mar-

quardt. Idem.· . w· •

81 - Bertoldo Hort - bras. - transf. Imp. vlCI-

cleta vendida a Paulo Hort. Idem -

.

82 - Gvilherme .schumann - bras. - transf. Imp.

carro de lavoura vendido a Alfredo Sch�mann. Ide,m ..
83 - Baggenstos & Schméltez - flr!'1.a bras. .

transf. imp. onibus de passageiros addumdo de AI-

brecht Behling. Idem., - .

84 • Artur Muller - bras. - licença reconstrUir

muro em sua propriedade sita a ru� P. Franke, bem

como pintar janelas de sua casa. COMO RBQ�ER.
,

85 _ Gonzaga Irmãos - firma bras - transf. Imp.

estabelecimento comercial sito a Bstrada . Ilha da

Figueira, vendido a Manoel Gonzaga dos Santos.

Idem. •

f' b'
. I t

86 - João Saganki - bras. trans. tmp. ICIC e a

vendida a Leopoldo FrederiCO Stein. Idem. -

87 - Guilherme Humberto Emmendoerffer -

bras. - transf. imp. terreno sito a estrada Nova, ad

quirido de João Bmmendoerffer e Willy Schroeder.

Idem. - 'f
.

89 - Carlos Hardt Juoior - bras. - trans. Imp.

estabelecimento comercial, adqu�rido de Carlos

Hardt. Idem. -

'

.
.

89 • Max Fiedler - bras. - transf. Imp. camlO-

nete vendido a Artur Porath �e Rudolfo Hoffmaun.

Idem. -
. f

.

90 - Willy. Lemke - bras. - trans. Imp. carroo

de lavoura adquirido de Emilho Schmauch. Idem. -

Secretario da Prefeitura Municipal, 16 de fevereiro

de 1950.
MANOÉL LUIZ DA SILVA

Secretário Municipal

De ordem do Sr,
Prefeito Municipal
de' Jaraguá do bul
torno. público que

durante o corrente

mês de Março ar

recada-se na Tesou

raria da Prefeitura
Municipal de Jara-

guá do Sul e na

Intendencia deOoru· .

pá, o Imposto sobre

"Indústria' 8 ProflssGes",

1°. Semestre.
Não satisfasendo

o pagamento no re-:
ferido mêEl, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobre o referido im

posto no _primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura MUllicipal
de Jaraguá do Sul,

4 de 3 de 1950.
-

F. VOSGERAU
Tesoureiro

CAPITAL SUBSCRITO E REALl�ÀDO .

RESERVAR EM 30/6/1949 .' . '. ;

,

" ,.. ..�", AGEN�I�: r Jaraguá d. Sul

. . . . CR$ 15.000.000,00

. . . . OR$ 24.111.126,80

Edifício Prõprlo

Ruá GeL Emlllo [ourdan, 01-1,5
" End. Telegrafico ','INCO"

r-

Caixa Postál, 65 ---'Telefone, 75

Opera em: Cobrenças, Caução, Passes, Depósitos, Empréstlmos, Descontos.
Aceita:·, Valores em Custödla � Administração de Imóveis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SÓBRE DEPÓSITOS: •

eel1••s' 8••••1.111••
,Á Disposição
Limitada ,.

Particular . .

Limitada Especial

,. 2°/" ao ano

5"/0 ao ano

4°10 ao ano

5°10 ao ano

ee••AS * .••à••
Com avíso de 60 dias ..

'

Com aviso de 90 dias .

.

Com avlso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo de r-ano

.. 5% ao ano

5,1/2% ao ano

6% ao ano

6% ao ano

6,1/2% ao ano

5% ao ano

,.

..

. . . . . .

Dep6sitos Populares .

Dep6sltos Espectas a Prazo Filo e com Aviso Prévio, Saldo l1inimo

de Cr$ 50.000,00' 7%

estando sempre a par aos aconteämentos e do seu progressa:

t=lssine CORREIO DO POVO o "nosso jornal".

lEm�r. Sul lRrat§Udrat de Bdrüdd. S.A.
iMat..lz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Go�erno Feder�l)

Oma Ih.'na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros .de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 CIclos ,

2 MOTORE marca GRAMME, dá 97 �Pt 470 rotações por minuto

. 220 Volts, 50 CIclos.

, ....EI••• DE MEDI_.
BOMBAS para uso dOIll,8Ii1tic() e fins industr�ais: Marca HAUPT,. rotati�as

conjugadas com motores monofaslCos de 1/4 H�, .Marca LILJ;A
com valvula elevadora acionadas .po motores trifásICOS de 1 GHP

sevindo até 50 metos de profundIdade.

Artigos Elétricos �aIra o laIr
Sortimento completo e variado de LUSTRES. OASTIÇAIS LOBOS,' de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz 9

foça de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer

pedido de instalação de luz e fOQa. ,

"

'
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A MensageDl
Presidencial

LOCAIS

Ihleras '0 agricultor bra
síletrol Indica que prova
velmente a rodovia São
Paulo.
Rio serà concluido ain

da este ano. Em seguida,
destaca que o Congresso
precisa pronumciar-se de
finitivamente sobre a lei
de previdência social. A'
Mensagem do Presidente
Outra refere-se ainda aos

problemas de petróleo, e

nergia eletrica, transportes,
ensino, etc.

Bolos
mais macios

B%s
maisl%st .. de Julho de 1950

B%s
mais crescidos

Procura-se

Iaranão com §211Ö)ão (Marca Regfstrada)

Virgem Especialidade
dia CllA� WEIlEt llNIDH{J§IlllAl .. JJoiIDlvinne

ECONOMISA-SE TEMPO 'E DINHEIRO.

Noticias
.

A Diretoria Regional
dos Correios teve, a sua

disposição, em 1949, Cr'.
3.784.560,30� para 'aplica
ção em novos predios
postais.
Com essa verba foram

distribuidas, para as re

feridas construções, as

importancias seguintes:
São Francisco 10 Sul

Cr$ 900.000,00; Tubarão,
CrI 900.000,00; Brusque.
Cr' 680.000,00; Araquarí,
CrS 344.560,30; São Bento
do Sul, Tijucas e Jara-
guá do Sul, cada um

Cr' 320.000,90.
Não é preciso comen

tar a distribuição das
verbas, o leitor por si,
fará a comparação.

-x-
, Tem se falado muito
em discos voadores, mas
até agora não houve um

caso positivado. Os boa
tos tem sido muitos, mas
ninguem ainda teve um

desses aparelhos na mão.
Ainda agora, no Me

xico chega a noticia de

que foi encontrado um

aparelho tripulado por
um minusculo persona
gem, ou seja, piloto.
Diz-se ainda, que o

disco veio do Planeta
Marte. Mas quando as

autoridades quizeram po
sitivar o fato, nada foi

,

encontrado.
-x-

.... Faleceu em Blumenau
dona Matilde Schreiber,
com a idade de 95 anos.
Presume-se que seja a

primeira mulher nascida
naquele municipio, tílha
dos colonisadores. Dona
Berta deixou 29 netos,
67 bisnetos e 17 tartare-

s�6Ã� 'l'Ref",
. '.
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