
dos
DesesperadoraSitQáçãó des Exportadore
A R. V. P. S. C. Não atende reclamações - Vá pedir �Q '�ioverno 'é a resposta -, É de, �',

Lavradores - Milhares deyto�.eladas apodrecem nos Bananais e Armaz .;.,�
A exportação da ban�-I sua cultura ..

·

. In••••••ntido �u.ndo blíoos 'para os atend.r, I nas produtor•• 'rum'!.";,, ••• hu-

na é hoíe um dos esteí-
.

Quem viarar pelas es- os homens do po se AqUI, a Rede de Vla- serra.
,

::: .�
.,

.
res, que

os eeonomieos do muni- tradu' desses distritos esforçam, fazem' odos os ção Paraná-Santa Ca ta-
. Parece mesmo u

"

sÍvamente do

oipio. A cultura tomon verá que sacrificíes fo- sacrifícios, a má'; :vontade ríua, nem slquer respon- obra de sabotagem par' trabalho, tra-

grande incremento dada ram feitos" 'na cultura, dos dírlgentss dQ� trans- de
-

as reclamações e levar ao desespero toda'· m.? suste�do da sua

a colocação do produto onde toda a eco- portes ferroviari08 os quando algum exporta- essa classe de trabalha- família.

encontrada nos msrea- nomia foi aplicada, dei- reduzem a completa mi- dor se arroja a falar ao dores, �UE*não tem ho- Quando, reclamam.

dos do Rio Grande do xando hoje, pela falta seria e desanlmó.. chefe do trafego, este ras de trabalho e não quando em desesp�ro de

Sul e Argentina. exclusíva de transporta Em São Paulo.,. ainda logo responde: Vá se mede sacrifícios pára caus!,! lanç!,!m mau �e
_
Assim é que os colo- ás portas da miséria een- a '1)ouco tempo, Q' gover- queixar ao governol Não produzir, trazendo sos- me�ldas vlolentas� sao

nos de Oorupä, Retorci- terras de famílias. no do Estado, 'havendo temos vagões! Estou far- sego aos seus lares e "quintá colunas", sao eo-

da e Guaramirim 'dedica- O governo pede au- grande produção � ea- to disso! provendo a alimentação munístas.

ram-se a fundo na plan- manto da prosução. O rencia de transportes, As requisições sobem dos patricios �olva o governo su!ls
tação dessa fruta, empe- ministerio da agricultura mandou por a ldisposição as centenas e os vagões E' um crime que se vistas a essa situação
rrhando todos os seus es- diariamente faz apêlos dos interessados os ca-, passam vazios pelas zo- pratica contra a econo- desolado�a. Já nlng�em

forças e economias na minhões dos serviços pú- apela .maís para a díre-
, ção da estrada de ferro,

porque essa tem ouvidos
surdos. ,

r
Ha colocação para a

produção, o que não ha
é transporte e esse com

pete á administração
providenciar.
Daqui endereçamos

aos snrs. Ministros da

Viação e da Agricultura
esse pedido dos lavrado

Sta. Oatarina -'- N. 1.585 red catarinerises.
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aos do Estado. O pro
blema mais dificil é en

contrar um candidato

que aceite a indicação
do seu nome para dis
putar o lugar atualmente
ocupado pelo sr.

' Ader
bal Ramos da Silva.
Existe uma forte corren

te que acha que para
salvar a situação do

partido,.o próprio sr.

Nereu Ramos deverá sa

cr-ificar·se e aceitar a

Indíeação do seu nome.
ßutra ala 'desse partido
continua a forçar o na

me do sr. Udo D�ekp,
unico capaz de se opor
aos snrs. Bornhausen ou

Colin.
Como vemos, o pro

blema é bem dificil de
resolver.

-x-

Foi convocado o Con
selho Nacional do PSD
para o dia 30 do corrente,
afim de dar solução di
finitiva ao caso da su-

'PAVOBOSO INCENDIO
_;,

. Notas & Noticias cessão pres�encial.
"�

.

, Cada -vês mais se fir-

Destruiu a conhecida "Casa Eurico'Bruhns - Os prejulzos - O O assunto predileto tornar cada vês mais ma a candidatura do sr�

dos jornais, quasi suplan- dificultosa a vida. Afonso Pena Junior, o

seg.uro - Inquerito' policial. tando o da sucessão, é Estão em pared.e os qual depois de receber

Na primeira hora do O 'inicio Os, ):rejuizos foram to- o ��s dhiscosi v�adore� traba!ba.dores It8;lIanos, a visita de inumeros po-

dia 19 do corrente, a tais, tanto para o predio o a pa s o mun o, os mmelro� am�rICanos, líticos, deverá na proxi-

I ä d 'd d f'
Deviam ser uma· hora,

eomo para o contt>udo, desde o deserto 8ahara os carvoeIros mglezes, 'ma semana visitar o

popu aç o a Cl a e 01 quando o guardião da até os Alpes, umapes- os po�tuarios argen,tinos, presidente D,'utra.
alarmada com o bater . que éra de fazendas, ar- b '1'

. . firma BreIthaupt notou soa pelos menos que não os tecelões raSI Emas e, 'A questão agora gira
dös SInos o buslnar de marinhos, 'perfumar,ias e d
". algo de linormal havia no tenha visto algum deles assim, não ha pais on, e em torno da vice presi-
automovelS que

_

chama- predio otide estava loca- objétos de bazlir. cortando o espaço. não haja uma classe em dencia, que é 'disputada
vam a populaç�o pa�a lisada a firma Eurico Os seguros Aqui mesmo no Brasil greve. .

_
entre o sr. W.alter Jobim,

socor�er ��. IncendlO Bruns, e deu o alarme. e até em Santa Catarina, Agora até os estudan·· do Rio Grande do 8tü e

que tIvera InICIO na co- Atendido logo por visi, 9 prédio éra de pro- em Porto União,' por tes cariocas querem fa- 'Barbosa Lima -de Per.,
nhecida

.

"C a 8 a Erico nboR verificoU-se que o prledade Ja sr. Leopoldo exemplo, já se afirma te- zer greve para que sejam nambuco, já que a llDN
·Bruns" e �meaçava atin- fog�' _ que ir- Jansen e estava apenas rem visto os discos. facilitados os estudos. não'-se interessa direta-

"gir o "Hotel Rex".. rompera no pavimento se�urado na Mutoa pa- A nós parece tudopura A mais recente greve mente por esse cargo,
Dentro de poucos InS- superior ou no forro do tarmense, por Cr$. :

. : f t·
.

tê declarada no Rio é a
.

t t'á t d
tantes uma grande mas- do r-I'meI'ro sOe ala'strou' 50.0.00,00. Seu valor.MI an aSla, pOlS a agora' - ,VIS o er J apresen,a o,

p 1 t ainda ninguem viu um dos bicheiros, que exi- por inJ;ermedio do sr.

sa 'po�ular �ssistia ViO-, com grand� velocidade

I
estImado "'pe o,s . perl os disco em terra ou mesmo gem o imediata recom - Milton Campos, o nome

lento .lDcendlo na popu- abrangendo to'da a parte.
em Cr$ 2UO.O�0,00. . de perto.

.

I ço da extração' da lote- do sr. Afonso Pena Ju-
lar casa· da Rua CeI. dianteira do prediô.

A mercadorIa da ��Ja, . ria, afim· de que Olt a- nior para a mais alta
Emilio Jourdan e amea· Não foi possivel de- pertencente a� sr. EurICO

A onda d: greves que genciadores não fiquem magistratura do pais.
ç�va 'p!,-ssar p8;ra o pre- apartamentos dianteiros Bruh�" con�mh� os�.e- vai pelo mU,ndo" ,parece sem o seu ganha-pão.
dlq .vIS]n�O, pOlS embora. salvar qualquer cousa, ,gu�os seguIntes. ,la: Com.o vemos, até os _

a dIstanCIa ent�e um e mas apenas na
.

eosin·ha Yp!rang�, Cr$ 250.000,00, criminosos, assim taxa-
. outro "fosse 1e cer- e quarto intermediaria, InternaCI��al Cr$. . dos os -contraventores do rado,.a·produção nunca

ca de 10 metros, as cha- foram salvos objetos ca- 165.000,00, Mutua Catarl- Ten. Olavo Rech e es-
jogo, já faz,em O'reve não foi inferior a 2 milhões

mas, devido as labaredas seI'ros nense, Cr$ -165000,00. crivão Osmar Duarte, t' d
s. e meio de tonelads. Um

b· d 20' AI d seguros ha tendo t ado parte na pra Ican o o crIme. .

d 12011
que su Iam carca e O sr. Eurico Bruns e .

em �sses -.' _

om
.,

- acreSClmo e- 10 cor-

metros, e sopradas pelo sua família tinham se-
vIa malS um. so�re o, eX�Inçao e depOIS feIto -x-'- responderá a 300.000 to-

vento reinante, lambiam guido na tarde daquele a'!ltomovel, na lInportan� o Isolamento dos escom- O diretor· da Defesa neladas arroz com cas-

as paredes do hotel. dia para 'Pomerode, onde c1,a de Cr$ 25.000,00, o bras.. ..

Vegatal, no Rio" deéla- ca valor inferior ao do

Graças a eficiente ajq- somente regressaram no que faz o total de Cr$.. FOI.abe�to Inq�erlto, rau aos jornal.istàs que a:n� passado, que foi de

da. do .povo, poude ser dia seguinte quando 655.000,QO. tendo Já SIdo OUVIdos o a safra de mIlho setá cerca de 2.000 cruzeiros)
evItado que o se propa d d . . sr Bruns uma empre- �ste ano de cerca de darão a quantia de 450

.
'

.

-

chama os. A emprega a O Inquérito g�da e du�s testemunhas. 825.000 toneladas, haven- mI'Iho-es d'" 'cruzeI·ros.
gasse e atmglsse toda

_

a támbem se encontrava
v

quad.t'a, abrangendo nao ausente pois- fora visitar
A policia, logo que A peritagem foi feita pe-, do um acrescimo de Some·se a esta arce-

somente o predio �o ho- sua ja�ilià., '
.'

t,
eve conh,ecime��,,c,om- los snrs. Alfredo Krause, l'

cerca de 20%,' ,

la a de 5775 milhões de

tel como os demaIS que pareceu ao local, repre- eletrecista, e Adão Maba, Quanto ao, no mesmo

lhe ficam anexos. Os 'prejúizo_s sentada na pessoa do sr. construtor. periodo acima conside- (Continua na ult_ima pagina)

Prescrita a açao contra o Correio do Povo P O L I T I [ n .

. ,

Diante do requerimento do Dr. Luiz de Souza, o M. M. Dr Ju\z de Direito da Comarca Ficou fundado esta se

julgou prescrita queixa crime apresentada pelo sr. Celso Lop�, centra o "Carreio do mana o díretorío do Par
tido Trabalhista Brasí-

Povo" e os snrs. Willy Gessner e Paulino Pßdri, leiro neste muoicipio
ao 't assim constituído: Presí-

No dia 21 jfeveria ter I me, contra o autor da perpret-ados pela Impren e que ela interrompe-se dentes: Leopoldo Grubba;
lugar o Juri de Impren- referida publicação e o j sa.: segue a legislaçtio pela sentença condena- Tesoureiro: Julio Zacha

sa, em que. seriam [ul- gerente do jornal. especial sobre esses de- tória, Iogíeamente con- rías Ramos; Tesoureiro:

gados os snrs.· Willy G. No tUa 20 do corrente, litos, conforme o que ch�e.se que es�e é o J. de Castilho: Vogais:
Gessner, vereador da o advogado.dos acusados, preceitua o art. 49 äa U�ICO caso de. �nterru�- Aldo Prada, Çlecio Es

Camara MUnicipal por dr. Luiz de Souza, em Lei de Imprensa. "Nos çao de preserrçao admí- I pezim e Donaldo �hroe
Corupâ e Paulíno Pedri bem 'fundamentada petí- termos da Ieí penal in- tido pela dita lei. --O ar-

I' derdiretor-gerente do "Cor- ção dirigida ao M.M. Dr. terrom'p�-se o cU,rso da !igo. i�j�rio�o centra a Ficou estabeleerdo tfe
reio do Povo", respon- Jui:a. de 'Direito' da 00- presc�'Içao, tambem, pe!o, ínstituíção pia, a quere- que, se o sr. Getulio
'sáveis por uma publica- marca, requereu fosse receblmen� Q� denuncíe laute, é de 1� de março I Vargas não fôr eandida
ção feita na seção de decretada a prescrição ?_U d� qQelx&,_<-ü �,é à(t...:1949·.c�U1��ll<W:8..e,lto a pi'esidencia dA R-e

'tA pédidos", desta fOlb:a, do ,crime imputado as lllaplrcavel á Lei e Im- detfse modo, a prescrI�ao pública o diretario se

em data de 13 de Março vitimas. prens�, por ser es�a a 13 do corrente. ASSIm, dissolv�rá.....
de 1949. -Diante do texto legal espe�. "De Caluma por asses fundament_os, \

-x-

No artigo em questão e farta Jurisprudencia e lnjurla, O. e SHva} 147) julgo prescrita a presen- Esteve em Florianopo
era focalisada a admi- citada pelo advogado dr. Portanto, o que regul� a te ação. CustaFI ex-lege. lis o sr Nereu Ramos

nistração do sr..Celso Souza, o dr. Jui� decidiu espécie é a propria lei P.R.I. Jaraguá 20 de Mar-
vic e "dente da Re'

Lopes no Hospital "Jesus de acordo com o pedido, de imprensa e não a le- çd de 1950. (a), João úb�i�� SI

ue com o�
de Nazaré", do distrito exarando a sentença se- gislação penal comum. MarcQndes de Mattos. p. .' doqPSD dI'SCUtI'O

.
-

D t
.

d t 48 J' d D' 't maIOraIS

,de Corupâ, o qual' cons- gumte: .

e er�lllan, o o ar . �'UlZ. e .Irel o.» . o romema -sucessorio
tituio .advogad-o o dr. «Vistos, e�c. A prescrI- da LeI de. Imprensa qu_e, FOI maI� um furo aph- nã: somente quanto ao�
ArqUImedes Dantas'lção nos crImes de calu- a prescrIção da 'aça0 cado na, Já esburacada

car os federaiA como

apresentando queixa-cri- nia e injuria quando consuma-se em um ano "panela" de Corupá. g

••

- "

•
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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13� - lndustrla de. €alçados <?,?sh Irmãos .S..
A. 11-!'�:liiiII!i!i:lEiiãl!liI!Ei!:IÉ.IEii5::iEEHiE!ii!:I-:-=!lE!EII1Ei!!!!!!11Transf.

I.mp•
sobre carmonere, adpulrlda de Guílher-

� (l-
>

•

(S -. MI"
me Gruenewaldt, Idem.-" e r·es

ezoes, !l arras, ...

-

134 - Ricardo Wiése • bras.' - transf. ímp. sobre I ' �mpaludlsmo . I
carro de lavoura, adquirido de Francisco Weise. Idem. _

.• Maleitas, Tremedeira ...

.

135 . Oli.vi.a Chiodini .Pradi - hras_. - transf
.. Ig__ - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -'- I

91 - Artur Marrisen - bras. transf, lmp. sobre b bit d d E L II
.J

rres carros de mola, adquirido de Alfredo ôchulz,
imp. s� _

re ICIC e a ven I a - a srevao. une I
"l1 ",Capsu las Antiseson icas IIdem. .,

' III

Como requer. 136 ' Pedro Winter - bras - transf. imp. sobre' I "

M· " I92 - Oscar Oielusinski - bras. - transf. lrnp bicicleta adqnlrlda de Primo Oheodini. Idem.

-I
Inancora ...

camlonete adquirido de João Wiest. Idem. -
- 1 �1 And p' t b t f' t I

•

(J - res 10 er, - ras. - ra�s. Imp.. erre- Em Todas as Boas Parmaclas.
93 - Iacöb Deretti - bras. - trqpsf. ímp, blci- no síte a estrada Jaragua � Alio, vendido a Reínweld .1 • ==

clera adquirido de Nicolau Jagelski: Idem. - Polmann. Idem. - I É um
-

produto dos Laboratorios MINANOORA I
,

94 - Roberto Rlstow - bras. - transf lmpl 2 cer- 138 - José Nazarro - bras. - transf. imp. sobre I"
,.

.

-I'ras <Je lavoura, adquiridos de Carlos Ristow. Idem. - bicicleta adquirida de Leopoldina Martino. Idem. -.. -,Join�ille.....:. Sta. Oatarina- .•

95 . Otro Lemke - bras. transf. imp. sito a es- 139 - Alvino Lange . bras - trenst, Imp, sobre 1_!lIIIIlIEl!!:!lii!i!!5llilii!E!ii!!l!ll!!!ii!ilI!I_I!!IIIl. n iilllllllllEl

trada Ribeirão Alforia, vendido aAlbrecht Gumz. carro de lavoura adquirido de OUo Lange. Idem. _

Idem.-. '140 - Oscar Bier - bras. - transf. írnp, sobro
96 Artur Eggert - bras. transf. imp. sobre bí- bicicleta vendida a Gesteva Weber. Idem.-

cíclera adquirida de Max Eggert. Idem. - 141 - Artur Ristow - bras. - transf. imp. sobre
97 - Manoel Gonzaga :.. bras. rrensf. irnp, bícl- camionete adqujrida de João A. Zecko, Idem. -.

_

c1eta adqulrlda de Irene Reitz • Idem. . 142 Mario Leone - bras. - transt. imp. terreno
98 - Harry Gaedke - bras. transf. ímp. terreuo sita a estrada Itapocuzinho, adquirida de Waldemar

sito a estrada Novo - Retorcidá vendido a Oswaldo Grubba. Idem. - "
_

Glatz. Idem. -
-

- 143 - Heinz Marduardt - bras.· transf. Imp.
99 - Ary Kanzler - bras. - transf. imp. terreno sobre

-

camlonete adquirida da Cia. Comercio e In-
sito ii estrada Nova - Retorcida, vendido a Oswetdq, dustríe Ga_ribaldi Lfda. - Idem. _

--

Glatz. Idem. -
. 144 - Albrecht Gnewuch - bras. - transf. lrnp.

100 - Alberto Bauer - bras. - transf. imp. so- sobre bicicleta adquirida de Dolcidio Lorenzotti Idem .......-----------------•
. bre carro de 'lavouro adquirido de Bauer & Schulu. 145 - Ludovlco Zipf - bras. _ transf. imp. so-

ldem. - bre bíclcleta eequlrtda de Armelinda Franzner,
101 - Kilian Sohn - bras. - transf ímp. -sobre bl- Idem._.

.

cicleta adquirida de Agilow Sohn. Idem' -
.

-,

102 - Empresa de Transporte
'

Frenzel S. A.- Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaréiguá
Firma bras. - transf. .lmp terreno stroa Aven'ida An- do, �ul, 21 de Fevereiro de 1950 :, . �.. - .

gelo Piazera, vendido a Ruy Felipe Frenzel. Idem.·-
103 - Fruy Felipe Frenzel - bras. - transf. imp.

terrina sito a rua D. Pedro II, vendido a Prefeitura
Municipal. Idem, -

104 - Empresa de Transporte Frenzel S. A. -

Firma bras. - transf. imp. terreno sito a Rua D. Pe
dro II, vendido a

- Prefeitura Municipal. Idem. - .

105 - Kurt Hanschel - bras. - iranst, imp. sobre
cemlonete vendido a William Benthlen; Idem. -

106 - William aenthien - bras. baixo imp. sobre
camionete. por ter transferido sua residenda para
Joinvile. Idem. -

.

. .

107 • Edmundo Splitter, - bras. - transf. imp.
terreno sito a estrada Itapocú Hansa, veudido a

kuniberto Schmidt. Idem. -

\

108· - Germano Schutz "bras. - tran�f.. imp.
terreno sito a estradà Itapocu Hansa, vendido a

Kuniberto ScItmidt. Idem. -

109 - Kuniberdt Schmidt - bras. -, transf. imp.
terreno sito a estrada . laraguà ( fundos) vendido a

Erich Witho�ft. Idem. • �

-

HO - Antonio Aofaujo - bras. - transf. imp. so

bre carro de lavoura, adquirido de José G. de Arau-
jo. Idem. -

..
,

_

.

111 - Rifa Schiochet - bras. - licença estabele
Cer-se com loja de Calçados a estrada Irapocuzinho.
Idem.• '

--

.

, -

'. 112 - Ednundo Hanssen - bras.· transJ. imp.
sobre bicicleta adquirida de Vitor Hanssen. Idem. ...

113 - Rudi Bruns - bras. - transf. imp. sobre
bicicleta adquirida de Marli Saldanha Marinho. Idem. -

í 14 - Bertoldo Doring - bras.• transf. imp. so

bre bicicleta vendida a Jos� Stroppli. Idem. -

115 - Rudolfo Watzko - bras. - transf. imp. so

bre bicicleta adquirida de Berdoldo P'Jnstein. Idem. -

116 - Berta Veege - bras. - transf. imp. sobre
troly particular, adquirido de Wilhem Weege. Idem. -

117 - Miguel Scheller - bras. - transf. imp. ter
.reno sito a estrada Itapocú Mansa, vendido a Hugo
Siewert. Corno reque.r., .

118 - Carlos Hardt - bras. transf. imp. sobre
carro de um animal, adquirido de Max Eggert.ldem. -

119 - Osmdr Purel - bras. -. transf. imp. bicicle
ta adquirida de Ronaldo Eiper. Idem. -

120 - Aóoldo Kohls - bras. - transf. imp. bicicle
ta adquirido de Alfredo Langer. Idem. -

121 - João Bortol(jtti - bras. - transf. imIY. bici
cleta anquirida de Lourenço Roberrti. Idem. -

122 - Osny Azevedo - bras. - transf. imp. bici
eleta vendida a Afonso Larseo_ Idem. -

123 - Emilio Qual Gotdmann - bras. - _licença
constrir cerca de sarrafos e fazer reparos em sua ca

sa a Avenida Getulio Vargas. Corupá. Idem. -

124 - Euclides Mélffezzolli - bras. - transf. imp.
terreno edificado, sito a rua Lauro Muller. Corupá
adquirido de Max Thieme lar. Idem. -

125 - Francisco J. Lischka - bras. - tran2f. imp.
terreno edificado, sito a estrada Rio Novo Coruqá,
vendido a Antonio Modgenski' Idem. :

126 - Francisco Braatz - bras. - transf. imp
terreno 'sito a estrada Pedra de Amolar, adquirido
de Roland Vibrantz. Idem. •

. .

121 - Emilio Qual Goldmann - bras. - licença
construir cerca de sarafos em sua

. propriedade sita
a Avenida Getulio Vargas, Corupá. Idem. -

128 - Rudolfo' Seil - bras.. licença construir
c�a de madeira em sua propriedade, sita a estrada
Felipe Schmidt Corupá. Idem. -

129 - Joa_o Wiest - bras. - transf. im;J. automo
vel de aluguel, para pa�ticular. Idem. -

130 - Miguel Scheller . bras. - transf. imp. terr
reno sito a estrada Itapocú Hansa, vendido a Alais
Kisling. Idem. -

-

_

131 - Helga Bastos - bras. - tranf. imp. sobre
bicicleta adquirida de Dr. Godolfredo Lutz Luce. Idem -

132 - "Edgar Braatz - bras. - transf. imp. sebre
bicicleta adquirida de Antonio Corrêa. Idem. -

CORREIO DO POVO
.,- -

Prefeitura Munici�al no Jara�uá no �I
REQUER f-MENTOS DESP f\CHf\DO<;

Dr. Waldelniro Mazurechaß
ea.a Ba .a'BI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARI\GJJA
Clínica geral medico - .cirurgia de adul'tõs e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas.ve. Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico • Electro-cauterização

Raios Intra-vermelhos e azuis.

AVÓt MAE! fiLHA!

.conlU.s. •• TODA; PARTB

TODAS .DEVEM USAR

MANOEL L-:- SILVA - Secretario fLUXO-SE-DATINA

V,itorio· Lazzaris

(OU REGULADOR VIEIRA)

A. MULHER EYITARÄ...OpRES
IUflA AS COUCAS UtfRllAS

Loja e

EXPOSiÇãO:.
F • b r i c a :

Aven. BetaUo Vargas, 79 - Raa Domingos da Bova sln
J .& R 1 BuA DOS U L -1- a lB T 4'- C A T Al B II A

.................
,
.. _--_ ,.

EmDr.p-I' oom .antapm para
«tombot.r .. Irr.,ularldad'. da.
'IU\f6e1l p.rI6dica. du ••nhor.s

é: ·Calm."a. I I.,ul_dor d.....
fun�6..

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins. FLUXO·SEDATINA
pI'a aua compr...da .'IC'* •
mutto rBlIUid.. Dev. Itr "lIaN

com conflanç. .

FLUXO-SEDATINA

BilDen Indúllriül!' [nm. dI! �. [i1I-ilriDiI i/H.

IINco·I�,
Séde:_ITAJAt-SANTA CATARINA :I-INC·_O··· ,I(14 ANOS DE EXIST:Ê�OIA)

(39 DEI'"AH.TAJH:ENTOS)

DEPEIDE.CIAS· EM: . OR$ 15.000.000,00
.. OR$ 24.111.126,80

CAPITAL SUBSORITO E REALIZADO .

RESERVAR EM 30/6/1949. . . .

AGENCIA: Jaraguá do Sul
.
Rua Oel. Emilio Jourdan, 115

. Edifício Próprio

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

-

Oolchões -e ltstrados para Camas, Etc.,
Executa-se serviços d.e estofamentos em:

l'lf_iOS, oll'ib)ls, �ulomov�is etc-.

raranguá
Blumenau
Brusque
Braço �o Norte
Caçado_r
Canoinfias
Concordia
Cresciuma
Corltlba

.

Curitibanos
-Cambirela
c..,opos Novos
Chapeco .

Florianopolis
Gaspar
Ibirama
In(laial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
,Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro e.I .
��� �:gs��bo Com aviso de 60 aias .

S.' Francisco do Sul Com aviso de 90 dias .

S. Joaquim Com aviso de 120 dias
Taió Prazo Fixo de 6 meses
Tijucas Prazo Fixo de 1 ano

I i��;��ã DepÓsJto� P�pu/�res-:
�í3:fr�nga. Dep6sltos Espeeias a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo Mlnimo

lIe Cr$ 50.000,00 7%

'I ABRA UMA CONTA NO "'.NeO" E PAGUE COM CHEQUE ,�

I No "INCO" o Dep6sito Bancário -;;;ABALHA enquanto o Senhor DESCANÇA.

���Jmi������S������

-

End. Telegrafico c�INCO"
Oaixa Postal, 65 -Telefone, 13

Opera em: Cobrança�, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, Descontos.
Aceita: Valores em .Custgdia e Administração de Imóveis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTICULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE .ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SOBRE DEPÓSITOS:
'

eel.al 81 ••VIIIEI••
Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Esp�cial

2°10 ao ano

3°io ao ano

4°10 ao ano

5% ao ano

•
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casai-se:
.

Clube' Atlético Baepelidí
CORREIO DO POVO Domingo DIA' 26-3-1950

Locais so profundo pesar.
Tambem em Floriano

polls, no dia 21 do cor-
Aniversários. Hoje passa a reute, faleceu o sr. Oolom.

data natalícia da exma. bo Sabino, funclonarío A eilt
• .

senhora Paula Mey Souza, federal aposentado.
ere e. SI qwzer••..•

dlgnlsslma consorte do dr.
..

-O extlnto éra pessoa de A situação do P. S. D.
Luiz de Souza, Presidente graude destaque social na no Distrito de Corupà, em
da Câmara Municipal. Na Capital do Estado, onde façe das proxírnas eleições
mesma data faz anos o residia. é a maís otimista.
sr. Emilio Bleich, resíden- Ô

-

extinto éra sogro do Em víste, de terem d a-
te em Corupá. � sr, Tebellão Mario Tava- do a vitoria ao cantidato
- Dia '23 da senhorlta res da Cunha Melo, resl- do partido, nas ultimas

Ana Borba. dente em Iaregué. eleições ,municipais, eles
;_ Transcorreu dia 25 o A familia enlutada 05 mandavam e não pediam,

aniversario da menina nossos sinceros pesames, e asslm todas as premes-
Edital N. 2.723, de 17-3·60.' Iadustria de ,Madeiras Janssea S. A.

Amazilda, filha do Snr. C. R. t. Do clube Recre- sas feitas na campanha
.,,-

Alfonso Nicoluzzi. .

G
José de Araujo e !'\.\

_ Amanha- tra'nscorre
ativo uaremírense rece- eleitoral foram cumpridas Maria José da Cunha ASSEMBLEIA' GE�AL EXTRAORDINARIA

bemos amevel convite á risca.
.,

«Ó " -

a data natalicia do sr. para o baile social, que Foi construida a esrra- Ele brasileiro solteiro '
'São convocàdós os senhores acionistas desta

Daniel Hamann. o mesmo real isa na noite da ii Nereu Ramos, com lavrador domicihado e re� -socledede anonima para uma assembleia g.eral ex-

- Dia 28, as gemeas de 9 de -abril proximo, os 40.000,00 recebidos do stdenre 'neste distrito em traordinárla, a reellzarse em' sua sede,' á Avenida

Lidia e Alidia Murara, fl- gratos. Estado. ltapocuzlnho filho de 'José Getulio Vagas, fundos, nesta cidade, ás 9 - nove,

lhas do sr, Alberto e Ma Foram devolvidos os Gonçalves d� Araujo e de horas do dia 5 <te Abril de 1950, tendo por ordem

rtane Murara, residente em instrumentos cirurgicos do A de Ii na Gonçalves de do díe:

Nereu Ramos., H u I E I' Araujo. 1'. - Renun�ia do Diretor

-:- Dia 30 faz anos a O Preceilo do D.lia ospi a vange ICO, qne

tnreressente menina Rosl'
lhes garantiu o apoio de Ela, brasileira; solteira, 2'. - Aseuntoe diversos.

� ... todos o pr t' t t doméstica, domiciliada e ' .' 'c
-

Ines, filha do casal Leo-
• O TRABALHO DOS s o es an es.

residente neste dísrrlto, em Jaragua do Sul, 20 de Março de 1950:

DENTBS Todas as estradas e. ti- ......

poldo-Dulclnea Reiner. Na .. . fas receberam seus auxí- Itapocuzlnho, filha de Vir- MAX MÜLLBR
mesma datG o sr, Luiz Na bõce, há dentes que líos de Vinte, quinze, dez gilino Marcos da Cunha Diretor

Gonzaga Airoso.. cortam (os incisivos), den- e cinco mil crúzeíros res- e de Maria Adelaide de
- Dia 31 Valdino, filho tee que rasgam (os cant- petívamente, que lhes fo- Araujo da Cunha.

.

-de Oerlos Meyer e tam- nos), dentes que amassam ram prometidos na cem- Edital N. 2.724 de 20.3-60.
bem a viuva Maria Batis- (os pré-molares e dentes panha eleitoral, e com es-

,
.

.

ra,
". que trituram (os molares). te dinheiro puderam re- Walter Heiden e

A todos Correio- do O trabalho dos. dentes construir suas estradas Annita Buenner

Povo" deseja sinceros pa- consiste em reduzir oâ que consequentemente ho�
.

rabens, alimentos a frag�nros je estão em otlmo estado Ele, brasileiro, solteiro,

Cln_II,.'R"'all·zaram-s"" mínimos, a,�sslm facilitando de conservação. lavrador, domiciUado e re-

"'"
' sídente neste distrito, á

ontem ria sele dae audi- a impregnação pela saliva - Assim as chances para
. enctes os seguintes casa- a qual é útil á digestão. o proximo pleito säo ,as

estrada Nova, filho deJoão

mentos: Sr. Alvaro Lemke Mastigue demorademen- mais euspícloses, caleu- Heiden e de Gestrudes

com a srta. ·SibUla Adela .te os alimentos para que Iando-se em geral, que
Quost.

-

'IAmanda Friedemann' Sr. o trabalho dos dentes em façe desta situação Ela, brasilei,ra, solreirii,'

Affonso Pisk� com a' srta. seja perfeito. - SNES. vantajosa, o partido do doméstica, domiciliada e

... S
residente neste distrito, a

Laura Walow e Willy
Dr. José Pasqualini terá estrada Nova, filha, de

Richard Eduard Schwarz pelo menos 90% dos vo Guilherme Buettner e de

com a srta. Ana Alma IMPUREZAS DO SANGUE? tos, nas proximas eJei- Emm.a Schmidt Bueftner.

Engelmann.
fLIXIB Df 1D6UfiBA

ções.
(DO CaRfSPO.llfl

fAlECIIIIIDS: Bm . Floria
nopolis, onde residia e

,.
éra sacio da firma. Viuva
Perrone & Cia, faieceu
no dia 17 do corrente, o sr. procu ra-se·
Euclides Machado, do al-
to comercio local. compe�ente linguicei-
A familia enlutada e roo Maiores informações

muito especialmente a seu com Eurico Zienath Cia.

cunhado, sr. Leopoldo Ltda. Rua Visco de Tau

Reiner, expressões de nos· nay, 24 Joiilvile.

Irene P. Günther Oficial do

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

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos eXIgidos pela lei
atim de se. ha\'i1itarem par.t.

UONSELHO DELIBERATIVO

Na eontortnídade do
.

que fícou estabelecido

na ultíma reunião do Conselho Deliberativo do

Clube Atlético Baenendí, devidamente autorízado

pelo Snr Presidente, convoco todos os snrs.

membros dêste Conselho pará a reunião que terá

lugar amanhã, dia 27, às 20 horas, na sede social.

AMADEUS MAHFUD
Secretário

AUX. TRAT. S'FILIS

�:'.4
••••••••�••••••••4••••••••••••4 ::- :

� G·· -", -... ·.,i· e o ..

. : II :
:' ':
· .

· .

· .

18ebidas Boss Ltda.l
:r '\o � '!.:1

E para q�e chegue ao co·

nhecimento de -todos, mandei
d �..__••••_ .._._._•...._ __ iJ _.....- • _ .....

passar o presente (' ital que tr·--·-··--·--·,
..---·---·-···--·-·---···-·------\

�rá publicado peja impren- ".:::: AUT'O -; .IAR·AGUA S. ·A. 1!:.:.;
sa e em cartório onde será U

afixado dUJanlt: 15 dias. Si ii Industria e Comércio H
alguem soub:r de- algumim- Iii ,

OFICINA ServiQo "FORD" h.:
peâimento acuse-o para os I
tins legai!! J ji MECANtCA AUTORIZADO H
IRENE PEDRI GÜNTHER li - Raa M.rechal De.... - J I R I II U I DO SUL - i�

... n
I

Oticial !i Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes :i ••i
ri ::

: • Lavaaem - Lubrificação- - Garaa de Acumu- ..

---------- II �,Iadores e Consêrto de Pneus. n
U It

Blull.'e 'lU' Uende-Ie li Esta oficina está instalada em condições ·Ii
• ii para ef�tuâr qualquer serviço de copsêrto ou i:

II reforma em seu automóvel ou caminhão, bem II

Uma casa· de moradia, u· cc.mo retificação de motores etc. . • ii-
sita a Rua Cei. Procopio ii Todos os serviços são executados com ii

O. de Oliveira nesta ci- H esmero, por competentes profissionais e a pre- II
dade, '! partir do dia 1°. li ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- H
de Abril do corrente ano. ij trica e oxigênio. .. U
TA' \..L _ _ ....:_:_--.._.._M.._ •••__..

-... _

li

·rlltar nei:lta gerencla _ _ _."._..""
__.__ _.._ _ " "_:::7

deste jornal.

CDIIRI CISPI, ,

QUEDA DOS CI·

BUOS E DEMAI.S

IffCÇOfS DO

COURO CABElUDO.
TONICO CAPILAR

POR EXCfLENCIA

Atenção! - COLONOS - Aten�ão·!
A INDUSTRIAS REUNIDAS JARAGUA' S.A.

á partir de 27 do mês éorrente compram

q'ualquer quantidade- de TANGERINAS

KOLONISTENI Ab �7o,dieses M.onats _.kaufen
.

wir jedes Quantum ·von TANGERINEN.

: : : :
_-
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CORREIO DO POVO
- Domingo DIA 26·3-1950

Sociedode uuunu Bcoraí
Assembléia Geral Ordinária

-

CONVOCAÇÃO

Vende-se por preço de ocasião

4

VEND E ··5 E m!_!:ii!iiE:!!II!EEI:!i!i!!ll=&=�liIiii!!li=I�::�iI
TERRENO PARA FABRICA COM SERRARIA E I nn Df snÚOf f MftHRnlOftO f I

.

Poss�,':�sl�����;:r�;�;::;':�e���!1iC����:� • Dr. PICCIONE II
de madeira, completas, motores e tran�missões em m:::

MÉDICO

per.feito �stad.? de f�ncionamento. IMpORTANTB: ==
Formado pela Faculdade de Medicina da I

Exlstern ligações eletríces com motor de QD HP e I Universidade de São Paulo. II:

transformador próprio. Sito a 200 metros da estação .- . .

-

. . . I
ferrea com possibilidade de desvio lníormações com I Ex-seml'l�terno do. �osptt.al das

_

Clinicas e Santa Casa de

W I J
,'. .

Mlsertcordla de'llSao Paulo

a ter enssern - Iaregué do ��I - Santa Catarina. ........ �. .

.

I""""
CLINICA GERAL-CIRURGIA

Pariol . Doenças de Senhoras, Homens - Moléstial internas

,. e _ externas; Pulmões . Coração - Estômago • Figado . Rins

'1.'Do.enças
nervosas - �ífilis - Doenças venereas - Doenças �a

péle em geral. Alergia (asma, etc). Tratamentos modernos.

I "-:.ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS

I
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

Pelo presente. ficam convidados os srs. socios,
para se-reunirem em 'Assembleíe Geral Ordinária, a ÁTENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

realizar-se no dia 28 do corrente as 21 horas no

salão de sua séde socíal, afim de deliber-arem sobre
o seguinte:

1'. - Exame e aprovação do balanço e contas

.

do periodo Março de 49 a Março de 1950:
2'. - Eleição da nova Diretoria;
3'. - Assuntos diversos.

JariJguá do Sul, t6 de Março de 1950

FRANCISCO MODROKC - Presidente

FcHtios, Azid, Vomitos,
Pes d d e los, I n dis g e.s tõ e S,

Coi ieu-do Fi gado.
Gdzes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomigo, Máo

HdJito, Retenção de Bilis.
_; .- :::::::::=::::::::::r.:::::::::::::::::::::::

Vende-se em toda parte. � n n n .At .. e ?

�,
:clti>'�����-�_....��':_ l'

c.

�;ti;;-Aa;)'OuSa .!
Celso BranCO'� I R G OltESPACHANTE ADUANEIRO

SÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina
Caixa Post�1 35 • End. Tel. cBRANCO» - Telefon� 103

Ru� Bahitonga, 23

Despachos maritimos, importação do estran

geiro e por cabotagem, exportação para o

estrangeiro e dentro do país, trânsito, reem

barque e reexport�ção, bem como todos os

serviços junto a Alfandegll de São Francisco
do Sul, são executados com pontualidade e

presteza, dispondo pard "êste fim de uma or

ganização perfeita com'escritório e técnicos.

Encarreg:a·se da Classificação, Medição e Em.barques de
Madeira para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras. CAIXA ,",OSTAL, 11

Despachante das principais firmas do Estado

e� �JA'RAGUÁ DO SUIJ' S. Catarina
dos Estados ViziDhos. ,

.
"

.

..o ';3# ·0., .3 -;ia ...

������� e c c C 1L _C

AS PILLULAS DO
ABBA DE MOSS

.$ÃO INFALLIVEIS
Na Prisã6 de Ventre
C! ·ndS molestids do
FIGADO

ESTOMAGO
'. INTESTIN-OS

Camara Municipal
Ata da reunião Ordinária de
27 de Fevereiro de 1950

Aos ..vinte e sete dies do mes de Fevéreiro do
...

ano de mil novecenros e cincoenta, pelas sete horas,
na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Munici

pal de laragué do Sul, reunidos os vereadores: Au

gusto Sarti, Luiz Maes. Max Thieme Junior, Carlos
Rutzen, Frederico Curt Alberto Vasel, Otaviano Tlssl,
João Luclo da Costa e Luiz de Souza. Sob a pre
stdencía 'deste ultimo, foi declarada aberta a sessão,
depois de constatada a presença do numero legal.
Lögo após procedeu se a leitura da era da ulrima

sessão, a qual depois de submetida a discussão, foi
aprovada sem emenda, pelo que foi asslnada pela
Mesa. Em seguida, pessoa-se ao expediente que
constou da 'leitura de: Of. Circular n. 1/50 recebido
da Câmara Municipal <je Blumenau; Of. Circular n.

t, recebido- da Câmara Municipal de SãQ Bento do
-

Sul; Of. n. 8 recebído da Secretaria da Viação,
Obras Públicas e Agricultura; Oficio Circular n.

2/22 recebido da Câmara Municipal de Turvo; tele

grama recebido da snra, Vva. Berta Weege; ainda
na hora destinadaf ao expediente, foram lidos os se

guintes pareceres: da Comissão de Finanças, relati
vo ao projéto)ei que abre crédito, para auxilio a

conerrução de um prédio escolar: da. Comissão de

Finanças, relativo ao projéto-Iei que abre crédito de
Cr$ 189.590,30, por conta do saldo do exercicio de
1949; da Comissão de Viação e Obras Públicas,
Agricultura, Industrle e Comércio, referente ao pro
jeto-lei que amplia a rede de iluminação pública' de
Nereu Ramos; parecer da Comissão de Finanças,
referente aos- balancetes dos mêses de' Outubro e
Novembro do ano passado e parecer da mesma Co

missão, referente ao balancete 00 mes de Dezembro
do ano p. p. Lögo após, foi pelo sr, Presidente, ce

dida a palavra eil quem dela quizesse fazer bSO, solt- Um caminhão Chevrolet 1931, em bom estado

citou e obteve-a o vereador João Lúcio da Costa, o de . conservação, tendo caixa de troca, pinhão e co

qual solicitou ao sr, Presidente, que depois de con- ro� novas. 2 Pontas de eixo novas sobre-sallenres,

sultado o plenerío; fosse consignado em at�,' um 1 Jogo de correntes, 1 bloco de motor retificado

voto de pezar pelo falecimento do sr, Herbert ôehín- por Cr$ 16.000,00 - 1·R�boque para camtnhão Cr$.

zel, Ocorrido �ia 18 do corrente, . bem como, que 4.000,00 - Um terreno na estrada Villa Nova 25 x 100

fosse tel.egrafado a famUia do-extinto, tendo o ve mts _Cr$ 1.009,00 - Um Bangalow de madeira cons

reador Augusto Sarti, se solidarreedo com o pedi- truçao moderna, paredes duplas, ranchos e bomba

do acima, em nome da bancada do P.S.D: lógo com ,motor eletrlco por Cr$ 55.000,00 - Uma villa

após, foi a presldencta da Mesa. ocupada pel� vlce-' operaria composta de 6 casas, com luz eletrica ins

presidente" vereador Frederico C. A. Vasel, tendo o talada por Cr$ 40.000,00 - 1 Desempenadeira lar-

sr. �Presid�nte, nessa oceslão, manltesrado o apoio gura 30 c(mts com motor de 2,5 HP Cr$ 6.500,00.

do P.R.P. ao pedido acima. Em seguida, pessou-se 1 Serra Circular, com eixo em r�la�entos.. com mo

a Ordem do Dia, que constou da re. discussão do tor de 4,6 'HP Cr$ 6.000,00. - Diversos moveis de

proíéro-lêí que abre credito de Cr$ 15.000,00; tendo cosinh.a, mesas, cedelres, camas,. armario de roupa

o vereador João Lúcio da (fosla, solicitado ao sr. e um Jogo de vime - 1 Maquina de escrever Remlng

Presidente, que depols de consultado o plenário, ton,. reformada em �ea;feUo .esredo por Cr$ 2.300,00.

fosl'l� dirigido ao sr. Prefeito, oficio pedindo infor- 2 Mesas para maquma de escrever.

maçao ao mesmo, se ha necessidade ou não do . OlSEN IRMÃOS LTOA . Rio Molha
proléro ser votada, visto se tratar de um crédito

•

solicitando no exercico de t949; o que· foi aceito;
'.

pas,sou-se ata. discussão do projéto-Iei que ;�bre
credito de Cr$ 50.000,00, sobre o assunto falou o

vereador João� L. da Costa, sendo .por todos apro
vado; foi submetido a la•.discussão o decreto que
lIbre credito de Ct$ 20.000,00, para pagamento, do

serviço de dedetisação; tendo o vereador João L. da
Costa, pedido, que fosse solicitado ao sr. Prefeito,
se este já pagou a importancia acima, caso contra.

� ,. ri'o, suspenda o pagamento, 'visto as reclamações re

ferentes ao material empregado para. dedtiesação;,
sendo por todos aprovada ..

a proposta João L. da
Costa; lógo após,

.

foi por. tod.os aprovado o decreto,
qu� abre crédito de Cr$ 30.000,00, o qual foi� por
todos aprovado; foram ainda aprov.ados .por unani

midadê os pareceres' seguintes: da Comissão de

Viação e Obras Públicas. relativo ao projéto.lei que

amplia a rede de iluminação em Nereu Ramos; pa
recer da Comissão de Finanças, referente ao projéto
que solicita abertura de credito, para auxilio a cons

trução. de um predio escolar e parecer da Comissão
de Finanças, relativo ao proiéto-Iei que abre ctédito
de Cr$ 189.590,30. Nada mais havendo a tratar, o

sr. Presidente, desig;lou o dia 2 de Março proximo,
para nova sessão e a Ordem do Dia, constará' de:
2a. discussão do projeto-lei que abre créQito de Cr$
50.000,00; 2a., discussão do decreto que abre credito
de Cr$ 30.000,00; la. discussão do projéto-Iei que
abre crédito de Cr$ t5.000,oo; ta. discussão do de
creto que abre um crédIto dé. Cr$ 20.000,00; ta. dis

c�ss�o do projéto que amplia a rede de iluminllção
publica em Nereu Ramos; 1 a. discussão do projéto
lei que abre crédito especial de Cr$ t89.590 3(). la.

discussã<? do projéto-Ie"i_ qUe abre u� crédito �sp�cial> I
para aUXilio a construçao de um predio Escolar' dis

cus��o d� parec.er da ComissãQcQmpetente, relati�o ao
prOJeto-lei que Isenta de qualquer imposto MunIcipal
fabrica ou industria que se estabeleça no Município'
e que não exista simila. Findo o que, foi encerrad�
a sessão, na qual fdltaram os vereadores: Arquime
des Dantas, Willy Germano Gessner e Victor Ra
duenz.

(ass) Luiz de Souza
João Lúcio da Costa
Max Thieme Junior

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DESOUZA.

:t� �� e
�; '2" �'� ��� � � � • r � Escritório Jurídico Comercial'
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'ti .. (tJ

�
Grania AO'ro-Pastoril - Marca: 54
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! t öl � � � i g Cine - Teatro Maraj�ara, 3°. And�r, Ss. 23. á 25

:I e- t )" ã ..... a::s Telegramas: EUBRANCO

C � c. �
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Telefone: - 54 - Caix.a Postal, 54 '
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AD"VOGA.DO
Escritorio: Mal. Deodoro da Fo"nseca, 210·_ Tel. 34

Residencia: Benjamim Const9.nt, 136 - Tel. 12
:::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

•

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBßIGUEIRA M·INANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

. efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

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

rernedios

Compre hoje mesmo uma LO.BRIIUEIRA
MII.lICOBA para o seu tilhinho.

.

E um produto dos Laboratorios Minancora
10INVILLE

Bar e Restaurante E X P R ÉS S O
de

"

.loão Irlneu de Souza

Indo a Joinville não se esqueça de visitar '0
«Bar e Restaurante Expresso» a Rua' 9 de

Março em frente ao Micro Onibus e' proxlmo
á ·Rua do Prlncipe,

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

Ambiente puramente familiar.

�ãóOS melnores � mais �aratos
PRODUTOS BA:

nIDldlllil§trna die Calcados
o

GoscJhl lirmão§' §o Ao
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CORREIO DO POVO Domingo DIA 26-3-1950

Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul �.rm_ítnImI�_�nltW!ÍfI.__
/�lIIIIIfitntiarm·�itnlI1IIIIIlIIfiM11IIlIIIIIfitntil1lllllllfn�

EDITAL

Decreto de 15 de.Março de 1950

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
resolve:

'NOME AR
'

De acordo com o art. 15, ítem IV, da Lei N.

249, de 12 de janeiro de 1949; ..
.

REGINA ADELAIDE FINKBElNER, norma'

lista regional, para interinamente exercer o cargo

de padrão "1" do Quadro'Unico do Municipio, na

escola mista municipal "Carlos Vasel', na localida

de Vieiras, neste Municipio.

Comunique-se .

As.) - WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Portaria N. 34 de 15 de Março de 1950.

o Prefeito Municipal de Jaraguá· do Sul,

,resolve: . .

DESDOBRAR �

Por. conveniencia do ensino, a escola mista

municipal "Vitor Meireles", da estrada Itapoeü
Hansa, neste Municipio, tendo em vista o excesso

da matricula na referida escola, percebendo o pro

fessor regente a gratificaçõo consignada em Lei.

Comunique-se

As.) - WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Seja.amigo de Jaraguá do Sul;

Matriz = .JOINVILLE

(Sob- Admimstràção do Governo Federa))
__

• # lo

Declaração

1°. Semestre.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte suieíto
a multa- de 10%
sobre o referldo im
posto no 'primeiro
mês, sendo então

,felta a cobrança jll-
dícíalmsnte.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal
de Jarsguä do Sul,
4 de 3 de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Artigos Elétricos jara o lar
Soetímento completo e variado de LUSTRES. CASTIÇAIS LOBOS. de

ARANDELAS.

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando lia

FARMÁCIA NOVA
d8 ROBERTO M. BORST

\

.... A •••• 8IS••••••••eUElla
-

•••••••••••••••UI:

Uma lih1I8 completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

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

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

220. Volts, 50 ciclos. .

A..aSIi..... ill.lça. .

BOM BAS para uso-domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas I
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

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

com valvula elevadora -acionadas po motores trifásicos de 1 GHP ;;�.�_i)..,��.......00(l-��-�""".,ftJ

sevindo até 50 metos de profundidade.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,

F R I E I 'R AS,
ES P I N HA 5, E TC.

a que dispõe demaior sortimen-

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações .de luz e
to na praça e oferece.seus arti

foça de qualquer capacidade.
gos � preços vantajosos.

. Rua Mal. Deodoro. 3 - Jaragua

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza à qualquer -
- ..

-

--

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

- �

II�����������.IS\�� fiarraras rermlcas de dlver-
.

���;��.��m��.��,.��,.��m.��;�,�,m�'Sm��;��.n�(@�

sos �manhos. V. S. en-

{@) Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados � ontrara na CASA REAL

laooimmm��_m I ,.TODAS AS MOLESTlIA§ DO ßP88flHO RlSPIRßIÓRID I '

I Encontram alivio imediato com o uso do I � ��m�r�lal L�a.

II I n C O m pá. a v e 1

. ,; Peitoral dI! nogieo. Pl!loll!Ull! 'I
lê> o PEITORALMAIS {;ONDECmo .NO BRASIL �

it@®l®@.i.®@.i®®4®®l®®i®®i.®@l®®Ã®@.i.®®.i®��1S

\

.

I

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 eficien

te - É,xito garantido.

_'.

Com 90% de aprovações

m
Av. Vise. de Guarapuava, 2059

m�- OUR.rrIBA.
- PARANÁ J

ooim�tR��'i�OO�oodoo NUNCR EXISTIU IGURL

Escrituração Mercan
ttl- Conrabilldede -

Registo de Firmas -

Defezas Placals >

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ÀCIDElfTES -

TRANSPORTES - AUTO-
.

MOVEIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Telefone N' 39 • C. Postal, 19

JARAGUA ob SUL

Santa CatarinaDiretor: ARTUR MDLLER Gerente: PAULlNO PEDRI Imprésso na -Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA. POSTAL, 19 Administraçao: Rua Marechal Deodõro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELEFONE N. 39
'

ANO XXX JARAGUA DO SUL Domingo, 26 de Mar_ço de 195b - SANTA CATARINA No. 1.585 ASSINATIJRA AlUlAt
CrS 35-.00

-

SOro I?ara-o
Cinema Nacional

feitos pera deleitar o es- Locets '
apresentar àquela con-

pirto e elevar o nível ar- venção diversas indica-

tlstlco de quem os assís- ções, reíerentes
,
a co-

te. Nomeações. Por ato de muna que representam.
Tratenda-se, pois, de 15 do corrente, do' snr. �

I L M A R CA R VA L H O
uma tenretlva séria no Governador do Estado,

Há .dlas atràs uma edl- revendo sua terra, depois .senrldo de fazer cinema fora� nom!3adas as se- Portaria N. 35 de '15 de Março de 1950
ção d' "o ESTADO DE de "longo" tenebroso in- com arte e honestidade, nhorIta� Onílza Borges,

SÃO PAULO" reservava verno" meses atrás. "O aqui vai um aviso aos normalísta, para o cargo O Prefeito Municipal de Ieragué do Sul, resolve:
, .

d f '1'
.. de professora com exer-

,

um espaço relativamente CRUZEIRo" fixou sua srs. puis e amure: Ja .. -G E Abd CONCEDE LICENÇA
'

grande, em sna página de vida e obra numa repor- podeis, dentro em breve. ClCl.o)lO '.' ?n ,

rôsto, pare dar uma notí tágem da qual rôdos de- assistir películas altamen- Batista e NI1da Mala, A Orro Langhernmer, ocupante do cargo de

ela que reputo uma das vem estar' lembrados re recomendáveis por seu p�ra rege�te da desc�!a Intendente Exator, do distrito de Corupé, de sessen-

mais importantes pare nós, Seus compromissos, de- conréudo artistico, e mo- míxta de arra o 10
re dlas, pare tratar de seus interesses 'particulares, a

brasileiros, eternos criti- pois da breve esrade. oral! cooperando, desrs !11a-
Cerro.

"contar de 13 do correnre,

cos derrotistas. Natural- levaram devolta á Ingla- �elr,a, I?ara .que a n?yel Sabão Apolol' O sr. Hen-
,

mente, tratexe-se de rnaté- terra, Retornou há pouco, II1d�stna cll1�matograflca rique Teodoro Harger,
DESIGNAR

ria paga, rnals isto não à terra natal, contratado nacional caminhe a pas- acaba de Instalar nomu- Raul Messanelro, ocupante do cargo 'de Ama.

vem desmerecer-a auspici-- por inteligentes homens s�� .Iarg-�s p�ra sua me- nicipio uma fabrica de nuense, padrão "P" tio Quadro Unico do Municipio,

osa nove, Comunlcava-se, de negócio' da paullcéia, rttörta flnaltdade.. sabão. pera responder pelo expediente
-

da Intendencia de

ali, que os filmes nacío- para fazer cinema de ver- Das marcas fabricadas, Corupá, durante a licença concedida ao respectivo
nals produzidos pela Cta. dade. - "Apolo" e "Rommel", das titular,

Vera Cruz seriam distri- O grande ctnedste não quais recebemos alguns
buldos pela Universal e perdeu ternpo: rodeou-se Notas & Noticias pedaços, podemos cons

exibidos em' todos os cl- de um equipe de bons té- tatar tratar-sé de um

nemas do globo. cnicos artistas e ja está (Continuaçio ela 1a• Pagina) produto superior, que

Isto quer dizer que um rodando um filme- "CA 1- muito se recomenda.
.,.===••===••==::::::=- -==::III-====-

grupo de capitalistas que ÇA'1A". Dentro em pouco
cruzeiros, referentes ás Ao snr. Harger, os nos-

III�.
o..

�enxergam (graças a Deus!) a primeira produção naclo-
825.000 toneladas de mí- sos cumprimentos pela MUD-A 5

um palmo além do apên- nal de valôr estará sen- lho, calculadas a 700 nova industria com a
/

"dtce nasal, resolveu mls- do exibida em telas bra- cruzeiros, (preço do ano qual acaba de beneficiar
F R IJ T I FE R A S E O R.N A II E N' T A I S

rurar o dinheiro, Inver- sileiras é estrangeiras,
de 1946, quando a pro- o municipio.

tendo-o numa industria num -restemunho tardio dução foi a maxima do

D Laranjeiras, Pecegueíros, Kakiseiros, Maciei- ��_que nos Estados-Unidos, mas oportuno de que ,ultimo quinqUeniO)t' e'rt tde- Registro He Radios. 'I'erml- ras, Jaboticabeiras, etc. _ Roseiras, Dahlías,

a primeira potência eco- tarnbem temos crente boa" remos uma respec
iva e na no dia 31 do coerente

.. cerca de J bílíão de .

t
-

d ..:I"

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

nómica do orbe terrestre, para .fazer bom cinema. o regrs o e ramos na

terra do fantástido e' do Cinema de verdade e não
cruzeiros a maís nas agen.cia postal-telegraíí- P..!.'am_Catalogo Ilustrado �inacreditável, é a terceira essa nojeira, êsse

•

amon-
safras dos dois produtos ca. Os que não pagarem .

na' órdem dos rendimen- toado de pornograíla e agrícotas. o registo dentro do pra- LEOPOLDO SEIDEL Corupá.

tos. asneira que vem sendo
. x -

so a terminar, ficarão .1••==••••
·

===••IFIII:==:::::11••-====-I..:::::;;==.m

Bem, mas a coisa ago- impingido ao respeltável ReOpúb��a' PJ:�ide�:�emd: sUjeditos!dalem do litmpods-l.Il"'��""""'��������"""""�!"""",,"-�""""""���_1
ra val, ,E tenho a certeza públ!co como única me-

to eVI o, a mu a e CASA' D_A. S TINT-AScarteira de Importação e Cr$ 2500 5.

que pelo" menos desse nifes!ação. de cinema no
exportação do Banco do

' .'

mato vai sair coelho, por- BraSIl! E IStO vem acon
Brasil para liberar a ex Congresso dos ..Municipios.

que quem está cUidand<? I tecendo há. t�nto te�po portação do arroz e do Dentro de poucos' dias
dêle é' o mundialmente fa- que o braSIleIro senl!r â

feijão. seguirão para Petropolis,
moso Albérto Cavalcanti" uma reação um filme com

_ x onde terá lugar o 10•

o bamba das direções dde �om p�rfel ito, �desemp�nho O sr. Precident� da Re- Congresso Nacional dos I
celulóides o detentôr e Impecave, enre o, e c.•.

pública enviou mensagem Municipios, os snrs. dr.

prêmios � cujos filmes mas logo se acostumará.
a Camara dos Deputados Luiz de Souza, Presiden

figuram nas modernas Fará a comparação :men- justificando o projeto que te da Camara Municipal
antologias sôbre a sétima tal e saberá preferir. e:dar cria um Tribunal da Jus. e Waldemar Grubba, Pre-
arte: Seu tirocinio vem de valor que merece o bom

tiça do Trabalho ein Cu- feito.' MATRIZ: Rua do Principe. 848 _ joinviIle, 1.-

longa data e tem feito cinema. riliba, que terá
I jurisdição Pelas informações que LII;»ER DO CO,MERCIO DE TINTAS I

filmes em Hollywood e - x -

no 'Paraná e Santa Cata tivemos os dois repre-
Il,;;;,;;iiiiiiiiiiiiiiii��"""-"""óiiiiioo_-_'- iiiiiiiiii

-

__-_-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 111

Londres de embasbacar Capitalistas gaúchos rina. sentantes de Jaraguá irão
os entendidos, os maio- também formaram outra
rais e; mais

-

ainda, o pú- companhia de cinema, a

blico, como é natural. E Horizonte. Já dispõe de
não será, portanto, um

se-ts, palcos, terrenos e
rabiscador da província aguarda aparelhamento
que irá, i1êste alinhavo moderno da Inglaterra. Se
despretensioso, dizer do rá outra realização de
valôr dêsse. brasile:ro, que gente séria, honesta,' de
em seu "metier" está ao bons propósitos.

. E gra
lado melhores diretores

ças a isto poderemos en

de cinema. trar num cinema com

nossa familia e ver

só filmes dec�ntes;

GERE-NTE

Panllno Pedri

COMUNIQUE-SE

As.» Waldemar Grubba

Prefeito Municipal

A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OTTO WAGNER)

OFERECE: Tintas pél'ra Pinturas de' Casas, Mo
veis,' Maquinas, Caminhões, Automoveis etc. _:_

Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaillde, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhllça, Agua Raz, Anelina
para tingir Tecidos de Sedas Lã e. Algodão, Ce

ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.

,-

!i ii
ii Dr. Ran,ato 'W'al't9r ii
ii M É o I C o

'

::
ii

.

::

..
:....:

ii

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA, li \

li COJll cursos de aperfeiçoamento no , li
ii '

Rio de janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii

li Doenças de S�nhoras - Partos - Clinica li
ii Gera� de Adultos e Crianças. ii
ii consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
li TELEFONE N. 3 ii

ii- Jara,uá do Sul ,

- Stn. Catarina li
-x

Cavalcanti esteve aqui;

.1íi17ÓO/U de 'lua/idade
�

FERMENTO -
� ���

BI\UNILHA .;: ,,�
PÓS Pt\P.1\ PUOINS

.

� �
/-'��� �W·')
J1Lfu1� i�f��:-:::� I

-.� -...

.

.

�
./f/. /l1/i?gr/dade �
moral doi Jl?ll;/ '

criador,,; dfl/I?-Ji? _

a repl/taçc:o da marca

que fi a garantia do!

bOnodti/ó/ MEDEIR05
e.' ,

����-�����
,��ica �e Ferramentas A�rico� i
t PEDROD:"ENGEL t
i

Estrada jara�uà Esquerdo

JJARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Esecuta-se qualquer---;;viço de ferrtlmentas

I
agricolas pl?ra uso de lavouras,

comO::IMachados. EDchadas Foices etc.

j ;;;;�.:_��didO

-Proprietários

Emmendoerfer e Beyer
- Rua Marechal Deodoro N. 158 -

Secção de lavagem, . depósito de lubrifi

ca9tes, combustivel e -acessórios,
,

lubrificação carga de batérias e

vulganização.

larv2uilld!o com '§a]h)ãlo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CK!� WIETZEt ,KNJD)lU�TIKAl jORIDl\vlllilie

ECONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO.

s�ßÃ� y/RetA,
. '-

Esp ECIALIOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


