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Brigaeleiro Eeluarelo Gomes

Getulio Candidato 1
========

Rio. V.A. _' Pela pas- Um fUßcioßorio propõe
sagem do anivérsârio do

ICiO 'contrl o fslldOsenador gaúcho houve U U U uU
ruidosas manifestações
dos díretoríos estaduais
do P.T.B. em favor da
candidatura de Getulio

Vargas à .Presídeneía da
Republica. O ex-ditador

DE FLORIANOPOLIS
A Mensagem Governamental - Na Assembléia Legislativa - Adhemar de Barros -

O emplacamento dos veículos. Precessade o Estado para pagar os atrazades.

Instalou-se solenemente

a Assembleia Legislativa
do Estado. sob a presí
dencia do sr.•José Boa
baid e com o compare
cimento das altas auto
ridades civis, militares e

eclesiásticas.

Fpolis, 22 - O funcionaria do
tesouro do Estado, Alci
des Ferreira, propôs uma
ação centra o Estado,
afim de cobrar o aumen

to de vencimento que
lhe é devido desde
Setembro de 1949. Si a

moda pega ...

lo R. Deixamos aqui o nosso

abraço ele solielar'eelaele
ao sr. Alcieles Ferreira,
que é nosso particular
amigo' e que, como fun-'
donario público é elos
mais estimaelos entre os

ela sua class., já pelos
seus elotes pessoais, já
pela sua invejavel fo'
l/ja ele serviços i nossa

aelministração; e que a

gora elá commais esta sua

-'atitude de desassombro,
um exemplo ao sacri

ficarJo funcionalismo pú
blico cat,"inense, e um

mau aviso aos nossos

impenitentes governan

tes.

dos assuntos submetidos. as ordena dadas pelo sr.

a estudos da Casa e Inspetor, no edital a que

passou logo depois a se referiu, demonstrando
criticar não ter o gover- a ilegalidade das cobran

no· ainda pago o ças ordenadas e feitas,
aumento de vencimeritos tornando por solicitar

dos funcionarios da Ca- aos poderes competentes
pítal, desde Setembro do por um paradeiro no a

ano passado. buso que se vinha pra-
Na mesma sessão o tícanuo, dando-se um

deputado Oswaldo Ca- exemplo no cumprimen
bral, da UDN, propôs um to das leis.

voto de pezar pelo fa1e- -x-

cimento de D. Atico Eu O sr. Adhemar de Bar-

I
sebio da Rocha, Arce- ros, depois de vi'

bispo de Curitiba, há Itajaí, Jofnvile e BI

pouco falecido, tendo da nau, veio a Flori

parte do PSD falado o lís, onde teve fe

sr. Blase Farraco, 'O sr. cepção por pa

Armando -Calil, do PSD, aut9�idad�s e do.
. seeund'adOiJelo'dr, João Na sua chega , na

José de Souza Cabral da resídeneía do sr. dr. Ma

UND, propôs um voto de noel Pedro da Silveira,
congratulações ao sr, onde ficou hospedado,
senador Ivo de Aquino, foi s. s. saudado por a

pela sua brilhante atua- quele politico, tendo res

ção na Organísação das' pondido o governador
Nações Unidas. bandeirante. Disse entre

O sr. Artur Müller, outras verdades e algu
criticou longamente o ma demagogia, que no

modo pelo qual vem sen- Brasil, Joinvile e Blume

do interpretado pelas nau são mais conheci

.autoridades a Lei que das
.

que Florianopolis,
regulou o Registo dos tendo encontrado aqui
Veículos a Motor e Bi- muito más estradas, que
cicletas e 'bem assim as o fizeram parar durante

ilegais taxas e custas tres horas, encalhado;
cobradas. Disse o orador que o prefeito de Join

que é inacreditavel o que vile é um homem dife

se passa nas repartições rente dos outros, pelo
registradoras, começan- seu dinamismo' e modo

do pela propria ínspeto- de encarar as cousas

ria que, por um simples públicas.
edital publicado na Im- A tarde sua senhoria,

prensa Oficial revogou em companhia do sr. A-

ma leí sancionada em derbal Ramos da Silva

Dezembro do ano passa- visitou diversos estabe

lecimentos de caridade

assístencía e educação.
A noite teve lugar a

Convenção do partido,
tendo falado diversos o

radores, num salão líte

ralmente cheio.

'Depois de proclamado
o díretorío pelo deputado
Paulo Nogueira Filho,
que o acompanhava, fa
lou novamente o sr.

Adhemar de Barros, his
toriando o seu governo
e o desgoverno que vai

pelo Brasil, chegando a

dizer que nunca viu tan

ta gente atacada de ama

relão como no litoral
catarinense e que por aí

afóra, ha muitos vaga
bundos e. geralmente, o

brasileiro não quer é
trabalhar.
Atacou a burocracia

reinante e faz elogios ao

Vale do Itajai, conde
nando o governo por
ainda não ter liberado

os bens dos subditos do

-x-

Diz a Mensagem que a

Receita atingiu a cifra

de Cr$200. 618� 101, 10 e

a Despesa paga a Cr$ ..
199.065.182,50.
A maior sorna da re

ceita arrecadada foi a do

teve nesta ocasião, o seu
nome lançado como can

didato a Sucessão Pre

sídencíal; no entanto,
o sr. Salgado Filho
representante todo pode
roso do P.T.B. não assi
nou qualquer manifesto
que viesse oficializar a

candidatura de Vargas.

nöo �ouue Rompimento
Rio. V.A .

......; Por mais
extranho que pareça não
houve rompimento entre
a U.D.N. e o Catete, com
o lançamento da candí

Desgostosos os pes- datura de Eduardo Go

seôista da a/a Nereu meso Assim, é que sou-

R· V O
be- se na eamara dos

.10. .A. - nome do d
sr. Nereu Ramos foi mais eputados, que o presi-

uma vez queimado na
rlente da Republica de

fogueira da Sucessão
clarou a líderes -pesse

Presidencial. A candída- di�tas, que não via na

tura do Brigadeiro Eduar- atItu�e da U.D
..
N. um

do Gomes como se es-,
rompimento efetivo do

perava deixou sem qual- a,cordo estabelecido, as

quer esperança os pes- SI�. esperava. que os

sedistas que propugna- �mIstros udenístas, con

vam pela candidatura do
tínuassem colaborando,

senador catarínense,
com o seu governo.

que a direção geral do

partido, frente a candi- Carrafas rerrnlcas de díver
datura Eduardo Gomes, Usos temenhos V. S. en
tem que tomar novos conrreré na CASA REAL
rumos. I

!

Dr. Aelerbal Ramos ela SilVeS - Governaelor elo Estaelo

Designada a comissão imposto sobre vendas e

de lideres para introdu- consignações, que atino

zir Da sala das ses- giu a Cr$ 121.225.939,80,

sões o sr. Governador seguindo- se-lhe o territo

Aderbai Ramos da Silva, rial com Cr$1 0.225.404,60

a este foi dada a pala- Houve uma arrecadacão

vra, passando o mesmo a a maís, com relação ao

ler o preambulo da Meu- ano passado, de Cr$ ...

sagem que, em determi- 17.897,903,60.

nação Constitucional, de- Foram pagas as pres

ve apresentar a Assem-I tações das dividas exter

bleia. na e interna, montando

Depois de referir-se a au- aquela, ainda, a soma de

sencía. por motivo de do- Cr$ 28. 248. 105, 60, peJo
ença da testa da admínís- cambio atual.

tração explica, em linhas Nos proxímos numeros

gerals as dificuldades do iremos detalhando os de

poder executivo em fazer mais assuntos .
tratados

empreendimentos de vul. na Mensagem.
to, devido más condições -x-

economico . financeiras Depois da eleição das

em que se bate o pais e comissões tecnicas e da

consequentemente o Es- permanente, a Assem

tado, passou S. excia. bléia Legislatíva entrou

tambem a fazer sua pro- nos trabalhos ordínáríos

_fissão de fé democratica, e constantes da pauta.
declarando esperar" que

.

O primeiro orador foi

acima das contingentes o dr. 'José Maria Cardo-

divergencias de parti- so da Veiga, do PRP,!
Dr. José Boabaiel

do, o interêsse de paci- que depois de explicar Presielente ela Assembleia

ficação dos éspiritos, a sua atuação nas elei-

triunfe em todas as con- ções da Mesli. afirmou do e até o Regimento de

junturas da propaganda que continuarâ a'manter Custas. Passou o depu

eleitoral e da seguinte o selt espirito de ,inde.., tado jaragua�nse a ler

consulta às urnas". pendencia na apreciação os dispositivos da lei e

eixo e mesmo por os tel' Algumas senhoras e

confiscado, o que nem senhorítas o interpela
na Ameríca do Norte se ram porque não lançava
fez. a candidatura do Briga-
Ato final, declarou deiro Eduardo Gomes a

empossado o díretorío, presidencia da Repúblí
cuja presidencia coube ca ele prontamente res

ao dr. Manoel. Pedro da pondeu: O Eduardo é o

Silveira e a více-presí- meu candidato Ideal, mas
dencia ao sr. Passos parece que não aceita.

Maia.' Outra pergunta foi sob

Depois da Convenção a sucessão catarínense e

ainda recebeu a visita ele, prontamente disse:

de diversos correligio- Santa Catarina tem um

narios deputados e poli- administrador ideal que

ticos, que com ele pa- é Irineu Bonhausen e, se

lestraram longamente, esse falhar, ai estâ João
assediando-o com per- Colin.

guntas, as vezes indis- Na manhã se,guinte, o

cretas, que ele despsi-l sr.
Ahdemar de Barros

tava na resposta. rumou para São Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr�f�itura Muni ci�al d� Jara�uá du �ul
o ooulor:ão '?rc!nd�de�HO� Juiz de 01- po iß 'o f' S 8úom ß jnm801

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS ,reito da Co�arca d� Jara�uá do Sul,. Estado de D' PICC,IONE,

. ôanra Catarina, Brasil, na forma da LeI, etc. . . r.,
146 - Cristiano A. Rabock - bras. - transf. imp. Pelo presente edital torna pública, de acôrdo II

sobre bicicleta vendido a Guilherme Kruzer. Como com a lei, que Francisco Leu, que tambem se assl- !II MÉDICO
requer. na Franz Leu, natural da Alemanha, com 72 anos Ig ". .

-

147 _ Oswaldo Thiem • bras. _ transf. imp. so- de idade, nascido no día 3 de junho de 1877, casa- 1111 Formado pela.Faculdade _de Medlclna da

bre bicicleta vendida a Artur Kelbert. Idem do, lavrador, filho legitimo de Guilherme Leu e de Llnlversldade de Sao Paulo.

1�8 - Henrique Fugel _ bras. _ transt. imp. so- Augusta Leu. domiciliado e resistente no distrito de

1-"
Ex-semi-íntemo do Hospital das CUnicàs e Santa Casa de

bre bicicleta adquiridà de Erico Bruhns. Idem. Massaranduba, município de Guaramirim, desta Co- Misericordia de São Paulo

149 • Helmuth Neumann - bras. - transf. imp. marca. deseja renunciar íl sua nacionalidade de orl-
sobre carnlonere, por ter vendido eua parte a Henri- gern afim de obter a cidadania brasileira, por meio

C L IN j C A G E R A L - C I R U RG I A

que Iacöbí, Idem. de titulo declaratório, tudo de conformidade com as I Partos - Doenças_de Senbor�s, Hom!nl - Mol�tial inte�nas
150 _ Alex Kühn _ bras _ transf imp sobre formalidades da Lei no. 818 de 18 de Setembro de e externas: Pulmões ••ç�raçao - Estomago - flgado - RIDS

bí
.

I douí
.

. ..
.

'

9Q
. d

-

'
• . - g Doenças nervosas - Sddls - Doenças venerea. - Doenças da

ICIC ela a quirída de Ernesto Leesmann. Idem. 194 '. ualquer cída ao podera apresentar impugneçao I péle em geral. Alergia (asma, etc). Tratamentos modernos.

151 - José Lazzaris • bras. - transf. imp. sobre que tíver, no prazo de dez (10) dlas, contado na
.

,

carro 1fe lavoura, vendido a Querino Bona. Idem. forma da lei.· E para que chegue ao conhecimento I� ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS

Amandus Cardoso. bras. - Repuer certidão do de quem interes,sar possa,
mandou o MM. Juiz expe-

i
GUARAMIRIM '-' SANTA CATARINA

tempo de serviço como Professor Municipal. Ao sr, dir êsre edital, que será afixado no lugar de costu- I
. .

.

Inspetor para Informar.
,

me as portas do Edifício do Forum, publlcedo pela
I' ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

t53 - Ade�ar M. d� Silva. �ras.': licença i�prensa local "Correio do Povo" e no Diario Oft- I �. I

•

I uII 1I1
mandar consrrutr mausoleo na sepultura de Bernar- CIai do Estado - Dado e passado nesta cidade de

�'E! li I!�

dlna Meniguine, inumada no cemitério municipal Jaraguá do Sul, aos quatro dias do mês de ábril do
desta cidade. Corno requer. ano de mil novecentos e' cincoenta. Eu, Amadeus

154 - Lauro Votolini - bras. - licença construir Mahfud, escrevente juramentado, no írnpedlrnenro 0-

casa de madeira em sua propriedade sita a rua casional do Escrívêo, o subcrevi, - (a) João Mar
Blumeneu uesra cidade. Idem. .

condes de Mattos. Iuls de Direito da comarca. Eslli
155 - Erich Willhoeft - bras. - licença mandar conforme o original, de que deu ré,

construir casa de madeira em sua propriedade siia .'.

a Avenida Getulio Vargas (Pundoe) . Idem' .

leragué do Sul,4 de abril de 1950

. 156 - Hermann Günther - alemão- licença cons- O Escrevente Juramentado
truir predlo em alvenarias de tijolos em sua propri-

.

AMADEUS MAHFUD
edade sita a Avenida Getulio. Vargas. Corupá Idem.

157 • Adele Kopmann - bras. - Licença mandar ,1'::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::.�
construir casa de madeira em sua propriedade sita li L A V A R 'B EM? ii
a rua Cél, Procopio G. de Oliveira. Idem. ' ii li

,
158 - Faustino P. Rublni • bras. - licença man- ii Pois sim! Sõ se fôr com produto da ii

d�r construir casa de madelra em .sua propriedade 'i! fabrica Apolo! II
síte a rua 29 �e Outubro nesta cidade. Idem. i Os produtos da li
_

159· Adele. Kopmann • bras. . requer perm is- li fABRiCa DE SA810 "a P o L O" li
seo pare consrruir fossa no prazo de nm ano a con- ii ii "

ta� de 20·1·1950, em sua proprieda,de sita a f<l!Ia li de propriedade de Henrique Teodoro 1111' F
Cei. Procoplo Gomes de Oliveira. Idem. ii -Harger, garantem uma lavagem alva da rou- II

e st+o s , Azia, Vomitos,

160 - Alberto Bauer _ bras•• requer Habita-se II pa, grande durabilidade no uso, 'pelo seu ii Pesadelos, Indisge.stões,

por te� terminado o aumento de sua torrefação de a consistente metodo de fabricação e uma li Co ll ce s do Figado.
café sIta a rua Mal. Deodoro da Fenseca. Idem. ii espuma expressa. ii Gazes, Digestões Penosas,

161 - Erico Doubrawa - bras. licença fazer e- li As marq.as "APOLO" e "ROMMEL", são 'I:l D6I'es no Esfomago, MeSo

menda nos fundos de seu predio sito a rua Mal. ii ontradas em todas as boas casas do ramo. J .�aJito, Retenção de Bilis.
DeQdoro da, Fonseca. Idem. li Pedidos ao fabricante II -

164 - E Manoel Ehlers - bras. - licença man- li! arechal Deodoro da 'Fonseca 862 e 870. ii Vende-se em todl plrte.
dur executar diversos reparos em s�u predio sito a i - JARAGUÁ DO SUL - ii
rua Plr�s. EMPitaci0N Pesso•. Idem. � �_. __:_. . --,J

(".::ge
�illi
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·v i tOrio LlI!azza r is
172 - José Paestein - bras. licença executar Dr Wal.leml·' o M h LOjR e

EXPOSiçãO:.
-fabrica:

pequenas reparos e.m seu prédio sito rua Rio Bran- • U r azu ree en I Aven. Getulio Vargas, 79 Bua DomiBgos da lovaS/I
�W�.· .

175 • Silvestre Stoinski • bras. - licença esta- eala 81 ...81 JABiau! DO SUL -1- sAlTA CiTABIIA

belecer-se com oficina' de concertos de artigos_ de Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

I
.

'

latoaria, ferramentas etc. em Rio Cerro: Idem.
Fabrica � Beneficiamento de, Moveis

17� • Com. e Ind. Jardan �. A. fJr[1_1a bras. - Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.
transf. Imp. sobre carroça comercIai, vendida a Pau- - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

.

-

.

lo Hübner. Idem. '
'. Indutotermia - ·Bisturi-eletrico • Electro-cauterização

I
MoveiS Estofados, Tapetes, DIvans.

177 - Max Mueller - bras. transf. imp. terreno
- Raios Intra.vermelhos. e azuis. Colchões e �strados para C,amas Etc.

sito a rua Felipe Schimidt. vendido a Arno Adolof .

'

.

Germano Mueller. Idem.
Executa-se servIços de estofamentos em.

178 _ Max Horst - bras. - transf. imp. sobre sobre carro de 1 animal, adquirido de Guilherme ;!f trolios, onibus, aUlomoveis etc.

estabelecimento comercial, sito a rua D. Pedro II, Konell. Idem.
.

rt2!3-'- &tS!lIiSlY
adquirido de Germano Hentschel. Idem. 189 • Willy Anderson - bras. - transf. imp. ter-

179 - Angelo Piazera - bras. licença estabele- reno sito a estrada Rio da Luz, vendido a Ary
cer-se com Gabinete Fotografico a rua Mal. Deodo- Hornburg. Idem.
ro da Fonseca. Idem.

I

190 - Lothar Sonnenhol • bras. - transf. imp.
180 - Frederico Lawin - bras.• requer certidão sobre motociclefl;� adquirido de Carlos Heinzle. Idem.

com indicação dos nomes dos construtores lotados 191 - Silvestre Koglinski - bras. - transf. imp.
neste municipio. Idem. sobre bicicleta adquirida de Germano Hentschel. Idem.

t81 - Frederico Lawin - bras. - requer certidão 192 - Artur Feltz - bras. - tran�f. imp. sobre

do qne continua havendo' falIa de profissionais 'nes- bicicleta vendia a Helmuth Goetzke. Idem.

te Municipio. Idem. 193 - Harry Klug _. bras. - transf. imp. sobre,

182 • Hilário Piontckewcz - bras.• transf: imp. camionente adquirida de h'ldustrias Reunidas JlIra-
sobre bicicleta adquirida de Paulo Eiles. Idem. guá S. A. Idem. .

i83 - Artur Menistrina - bras. transf. imp. ter·' 194 • Rudolfo Butzke • bras. transf. imp. sobre
reno sito a estrada Ano Bom,. adquirido de Jorge bicicleta vendida a Gerhard Schiinke. Idem.

e José Herching. Idem. 196. Teodoro ·Krueger;.. bras.• transf.· imp,
184 - Willy Schmidt - bras. - transf. imp. sobre sobre bicicleta adquirida de Augusto Braatz. Idem.

bicicleta adqUirido de Erwino Siewert. Como requer 195 . Vigando Muller - bras.• transf. imp. so-
185 - Angelo Mur�ra " bras. - transf. imp. so- bre bicicleta adquirida de Alvino Muller. Idem.

bre bicicleta adquirido de Erwino Siewert. Como 197 • Arnoldo L Schmidt - bras. transf. imp.

requer.' .

sobre bicicleta vendida a Damasio Schmild Idérn.

185 _. Angelo Murara· bras. - transf. imp. ter· 198 - Vasel & Cia. LIda. - firma bras. transf.

reno sito a estrada Ilha dos Monos, adquirido de imp. sobre camiihão de carga, adqUirido de Eugonio
Domingos Murara. Idem Ballock. Idem.

186 - Renate Burow - bras. transf. imp. sobre 199 - Bruno Weiss - bras. - transf. imp. sobre

bicicleta adquiridd de Emílio Burow. Idem. bicicleta adquirida de Willy ScÀmidt. Idem.

187 - Hugo WesIfahl - bras. - transf. imp. sobre 200 - Claudio Aryldo Stulzer - bras. - transf.

caminhão �e carga, aJquirido de Artur Krause. Idem. irnp. sobre bicicleta adquirida do banco Popular e

18S - Afonso Marquart - bras.· transf. imp. Agricola do Vale do ltajai. ldêm.

i'
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AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nct Prisão de Ventre
e nas molesfies do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

•

•
Q

�������
,!!orica n� F�rram�nta� ��ricola�
t PEDROD�ENGEL
i

Estrada JarJguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL
-

- STA. CA'rARINA

Esecuta-;se qualquer�iÇO de ferramentas

b
agriéolas pgra uso de lavouras, como:

JMachados. Enchadas Foices etc.

viço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido '

�...�-����

({::::::::::::::::-.:::::::::: :::::::::.:: :::::::::::::::::::':::::::: ::-.::::::::: :::::::::::: ::'H':::::: :::::::::::::::.,.,\,

II AUTO JARAGUA S. A. II
g Industria e Comércio ii'

II OFIOINA Serviço "FORD" II
ii MEOANIOA AUTORIZADO li
II !!
ii - Ru Marecha I Deodoro - JA R a 6 U A DO SUL - ii

II Posto de Gasolina, • Depósito de Lubrificantes II
---------�----------------------------------- ii - Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu- ii

ii ladores e Consêrto' de Pneus. !i
- :. I'

rr.········
..···· ..··�· ..· ..········......y••

:j
::

Esta oficina está instalada. em condições
:i

rG'e'.'o"! II p·r efeluar qualquer s�rvlço de con�êrtob ou . ii
: ' • : i! re orma em seu �utomove ou camm ão, em ii
•. •

.1 cerno retificação de, motores etc,... ..

� , i} II Todos os serviços são executados com H
:. : !: esmero, por competentes profissionais e a p're- I:','
�Bebidas Boss Uda.� li ços razoáveis. 1ambém dispõe de sólda elé- !I
:

"

:1 ii t'
. A • ii

: .'. : ti rica e oXlgemo.
,

' ij
:f' ••••.••.••-••••••� •••••••� ':. : �. \'-..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••••-_ •••••••••••.••••••••_ •••••••••••••••�

" M4 - :.-n.-.vw • ..•••••••••••••••••••••••••••_ ••••••7-•••••••••• ,'I
••

�
�

�
••••••••••••••••••••

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A S,
ES P I N HA 5, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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o Clube Atlético Baependí, pretendendo dar Promovido pelo Go- o' dever de respostas

o maior brilhantismo possível á tradicional festa vêrno pode parecer a verdadeiras as perguntas

de TIRO DE REI (Königschiessen), que deverá muitos que só ao Govêr-. dos Boletins. Servindo

realizar-se por ocasião dos festejos do Espirito no virá o Recenseamento ao Govêrno para orien

Santo; convida para comparecerem á séde social, servir nos dados que tação administrativa no

día 24 do corrente, as 8 horas (segunda-feira), obtiver. Não é exato. As solucionamento dos pro

afim de colaborarem na organísação do programa pesquisas feitas pelo blemas do país, serve, do

das festas, as seguintes pessôas:- Censo prestarão benefi- mesmo modo, a todos os

1,)- as membros da Diretoria; cios, indistintamente a brasileiros que, no ma-

2.)-- Os do Conselho Deliberativo; todos os brasileiros, por n�seio dos d�dos reco-

i:J.)- Os Conselheiros Fiscais; isso que todos se pode- lhidos, poderao encon-

4.)- Os demais sócios de ambos os rão valer dos dados re- trar caminho seguro para

sexos casados ou solteiros: colhidos pará orientação as suas iniciativas e .em-

Espera-se que cada um dos convidados seja segura de �e.us negocios, preendimentos.

portador de uma
\

ideia aproveitavel e, tambem, �e �uas. atividades pro- A parte d� operação

um colaborador decidido da já famósa e trádícío- fl�sIonals, d� seus s�r· de que se Incumbe o

nal FESTA DE TIRO DE REI. VIÇOS. Servindo, aSSIm, Gov�rno está sendo pro

a todos de todos deverá movida dentro do plano
o Rec�nseamento rece- cuídadosamente traçado.
ber o mais decidido apoio A êsse trabalho, certa

e a mais eficiente cola- mente, saberá corres

boração. ponder o povo -brasi�eir?,
Ao Govêrno, através executando, com Iídelí

do Instituto Brasileiro de dade, o preenchimento

.Geogralia e Estatística, dos questionários. E o

cabe organizar técnica- nosso país, numa tarefa

mente os questionários, levada a têrmo 'por go
fazendo os chegar às vernantes e governados,

mãos dos brasileiros de terá uma visão perfeita
todos' os pontos do pais do que é, e dó que vale.

E a cada um de nós fica

Sím, respondemos. An- por períodos suficientes

tigamente constituia uma para que se possa ope
-verdadeira temeridade a rar no coração de um

intervenção cirurgica no modo adequado.
coração. Hoje em dia, O Dr. Kunlin, iniciador
entretanto, essa questão da éra cirurgica cardía

já passou dos dominios ca, já ha muitos anos

da ilusão e Ja teoria que se dedica á essa

para chegar a pura rea- 1ificiJ especialidade e foi
lidade dos fatos. quem praticou os prí-
Em poucos anos serão melros enxertos veno

tão faceis as operações sos de grandes dimen

no coração como o são sões. Ha uns dois anos,
as feitas atualmente para aproximadamente, eon-r

retirar o apendice. Esses forma comunicação feita
estudos, que já há muito á Academia de Ciencias,
passaram, do dominio das expôs um novo metodo

experíencías, devemos de sua autoria, e que
aos trabalhos de um cí- transforma as condições
rurgião Irances o Dr. I organo-Iísíologícas dos

Jean Kunlin, assístente i doentes que não obtive

do Professor Leríehe e ram melhora com a sim

seu chefe de laboratorio pactetomia.
no Colegio de França O tratamento consiste

Para se conseguir es- em enxertos venosos nas

se resultado ou seja a tromboses arteriais ex-

abertura cirurgica do tensas, enxertos esses Os Russos lomarão f f � I ß � ft f li fi I O � ß �

coração e consequente que 'atingem as vezes 40 G d F t P 1
U U U U

intervenção nas válvulas centimetros de cumpri- ran e es a opu ar, conla de Berlim, R�alisar-se domingo,

e membranas cardíacas, mento. d G I 30 do corrente, em Co-

o referido medico fran-I Os circulos cientificos 1
A verle O enera rupä a tradicional festa

cez imaginou e fez cons-] de todo mundo estão re- Leilões, Rifas, Tiro ao A vo, etc. B O u rn e em honra a São José.

,
truir uma maquina que cebendo com o devido Haverá: Bebidas. Churrascos, Restaurante Esta festa que serà

age como um verdadeiro

I
apreço os métodos ex- C C f

BERLIM, Via Rio - V.A. em beneficio da nova

pulmão artificial ou me- postos pelo referido cí- ompleto, 'a é, Doces...
_ O majór-general Geof- Matriz, constará de no-

lhor ainda, um coração rurgião francez, não só frey Bourne, chéfs mili- Vf>n8S preparatorias a

mecânico. quanto á questão da ci- MUS IC Ä tar britânico em Berlim, partir do dia 23, encer-

São varios cilindros rurgia venosa (técnica declarou que os russos rando-se domingo, com

com diametros diferentes dos enxertos) como. tarn- começaram a "operação missa campal, às 10 ho-

os quais, metidos uns nos bem, sobre operações em A' População de -Iaraguä do Sul, antecipa- de Berlim 195,/', ou seja, ras.

outros, giram em torno pleno coração, assunto damente, agradece pelo comparecimento, um plano da quatro pon- Babado a noite. bem

de um eixo inclinado. O palpitante e ousado. A COMISSÃO tos com o qual espéram como durante o pia de

sangue corre lentamente Em poucos anos, esta- apoderar-sé <lia capital domingo haverá no
. pa-

na superfície Interna dos mos certos, o resultado alemã sem utilizar a foro, teo da igreja, diversões

cílíndros e uma coerente desses trabalhos, ora sí- . ça. O general declarou, varias.

de oxígenío em direção lenciosamente realizados . OPORTUN lOADE! numa entrevista, que os Grates pelo convite.

oposta, transforma o s�n e!D !aboratori�s e hos-
.
- russos pretendem apode _ Em Santa Luzia, Ita-

gue venoso em a�terlal. puais, passarao par�.o MEILING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA .
rar-se de Berlim por meio pocuzinho, terà lugar

O aparelho cardío-vas- uso corren.e na medICI-I .

., I da guérra psicológica em dias 30 de Abril e L

eular assim engenhosa- na, vindo a benefícíar- a fabr�cante de creme dental, 8_:!tbonetes e perfu-
vez de usar process�s de de Maio a grande festa

mente idealizado, e que humanidade, conforme marra, ofe�e�e a representação de .se�s produtos fôrça, como o bloqueio de Inauguração dos Si-

assume verdadeiramen- J·á o fizeram aliás tantas a pessoas Idôneas, em base de comissao.
d I á t

,_ _

"
.

. I
e 1 um {tIlO, e que em nos.

te, Iunções de coraçao outras descobertas de Cartas com referências à como linha de frente o Chamamos a atenção

- e puh:l!ão, permite man- sabíos franceses. C· P ti n 125 _ RIO CLAR'O _ Esl do d S- P I Partido da União Comu- dos leitores para o .anun-

ter a CIrculação cerebral
8113 OS a . -,

a e ao au o. nista-Socialista. S e g u n- cio que inserimos em

do Bourne, o plano se outro local.

baseia nos seguintes qua -d-e-n-te-d-e-B-e-r-l-in-)-;T-r-I)--T-i
tro pontos: I)-Propagan-
da entre o povo alemão, rar partido

das dificul-

mediante a organização
dades econômicas de Ber

da Frente Nacional Co- lim Ocidental; IV)_;_De

munisra: In-Penetração
monstrações de rua que

na vida politica do oci- criem dificuldades ao oci-

dente.

Já é Possivel
Operar o Coração?

Colaboração especial para "Correio do Povo"

Dr. Pires Rebello.

CONVITE

Jaraguá do Sul. 19 de Abril de t950.

ALFREDO KRAUSE

Presidente

Çomunidade Evangélica
Jaraguá do Sul

Domingo: 30 de Abril 'e j. de Maio

o Preceito do DiaP.roi b iç ão Proibição Maquinas
Proibimos a entrada de VESTIMENTA E CLIMA Fica expre sse men fe

proibida a entrada em meu

terreno, afim de caçar etc.
em Aurora - Rio Cerro.

BRUNO PATZCH

Para cortar cabelos de
procedencie alemã.

V��. encontrará na

"CASA REAL"
defronte ao Cíne Buhr.

pessõas em nossas pro

priedades, afim de caçar,

vescar, tirar cipós e da
nificar as plantações.
Três Rios do Norte,

184-50
Alv;no. Schwarz
Severino. Demarchi
Ernesto. Demarchi

O excesso de roupa ou

agasalho dificulta a be
néfica reação da pele às

variações da temperetura
arnbíente. Do mesmo mo

do, o organismo se res-

sentirá desses �ariaç.ões Carrinhos e berços pare

quando. a pele nao estlv�r rianças pelos menores

convementemente

prote�I-1 preços
V. S. poderá ado.

da. Uma e outra cOisa quirir na CASA REAL

podem favorecer o ataque
das doenças infecciosas. ----------

Use róupas adequadas
ao clima e às estações: 'Filmes 6x9
não se agasalhe demais,
no verão, nem de menos,

no inverno. - SNES.

A alimentação
GORDURAS

As gorduras são os

alimentos que fornecem

maior calor ao corpo.
mais calorias para ci nos-
'00 trabalho. Nos climas • _

muitos ftios as gorduras
constituem a parte prin- \
cipal da alimentação. Nos
climas quentes como ci Proibimos caçar e entrar

nosso, a quantidade de em nosso terreno sem

gorduras deve ser menor, licença; Para Heinz füller,
pois já temos que lutar Paulo Germer, Adolfo

-
contra o calor excessivo. Walter, E val d o Greffin,
,Mas, em maior ou me' proibimos tdmbem buscar

nor quantidade, as gor- ração a todos.
duras são também neces-

sárias a tôdas as pessoas, Ernesto Krüger
pelo seu valor. calórico, Alfredo. Vidz

pelo conforto que trazem Corupá, 12 Abril 1950.
ao estomago e por outras

importantes razões.
, Os alimentos prepara
dos sem gordura não são

agradaveis ao "aladar.
O excesso de gorduras.

porém em vez de. bene

ficiar, prejudiC!i o esto

mago (Serviço fornecido

pelo SAPS)

Genuinamente ale

mães. Acaba de receber a

afamada "CASA REAL"

defronte ao Cine Buhr.,

Proibição
Gran�e'- festa em Itapocuzinho

INAUGURAÇÃO DOS SINOS

Realizar-se-á dia 30 do corrente na Igreja
SANTA LUZIA a tradicional festa de Inauguração
dos Sinos. As 7 horas: 1 a. Missa. As 8,30 horas:

Missa Solene As 9,50 horas: Benção dos Sinos.

Haverá churrascos, galinhas, bebidas, rifas,
_

- leilões, café, doces, etc. etc.
A festa será abrilhantada por uma bôa musica

Segunda-feira (feriado) 1. de Maio
I

As 7,30 horas haverá Missa e em seguida con-

tinuação da grande festa popular.
Todos á festa de Santa Luzia para apreciar e

escutar o belo carrilhão dos Sinos.
I

ATENÇÃO: Haverá condução de onibus de

Jaraguá do Sul, partiódo da estação rodoviária.

Vendem-se
2.000 latas vazias com

capacidade para 20 Iiros.

cada, na fóbrica de Bebi
da� MAX WILHELM -

Rua Benjamin Constan� 594 -

•

3

PovoGovêrno e

ATENÇÃO
Resultado da rifa em beneficio da Igrzja Evan-

gélica LUlherana de Jaraguá do Sul:

1. Premio - n f>56 -, Augusto Schmidt
2.« n. 216 - Leonlla Grützmacher

3.« n. 602 - Gustavo HeRsehel

4.« n. 365 - Mário Mielke

5.« n. 673 - Hilda Barg
6. « n. 698 - Alfonso Mielke
7.« n. 524 - Roberto Korst
8.« n. 608 - Rudolf Vogel
9.« n. 32f> - Maria' Waidner
10.« n. 24 - Ivo - Km. 54 - Rincão

11.« n. 222 - Alberto Picolli

12.« n, 480 - Dr. Pridmo ferreira do Amaral

15.« n. 273 - Werner e Afonso 'Keiser

14.« n. 295 - Maria Menegouo
15,« n. 609 - Emma Barrel

Jaraguá, do Sul, 17 de Abril de 1950.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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casal-se: doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito" á
estrada Iereguä, filha de
João Franzener e de Ve
roníca Pelri Franzener,
Edital n-. 2744, de 12-4·50.

Edital N. 2.738, de 8-4-50.

José Nunes e

Meihllde Martim

Ele, brasileiro, solteiro, Walentim Sevignani e

lavrador, domlclliado e Henriquetta Florinda
residente nesre distrito, em Tomazellí
Três Rios do Norte, filho
de Martinho João Nunes' Ele, brasileiro, solteiro.
e (je Perpetua Maria Nu- lavrador, domiciliada e re

nes.
' 'sidente neste distrito, em

Ela, brasileira, solteira, Itapocusinho, filho de Vi

lavradora, domiciliada e cenzo Sevlgnaní e de
residente neste distrito, em Ottilia Nicolini Sevlgneni,
Três Rios do Norte, filha Ela, brasileira, solteira,
de Pedro Mathlas Martim lavradora, domiciliada e

e de Maria Cochela Mar. residente néste distrito, em
tim. Itapocusinho, filha de I·

gnacló Tomazelli e de
Maria Matezollt Tomezelll.

Edital no. 2.745, de 13.4,-50.

Edital N. 2,739, de 11-4-50.

Edgar ôchrnltt e

Alzira Maria Winter

Leopoldo Ponticelli e

'1Regina Bürger
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filho de Fran
cisco Ponticelli e de Hen
riqueta Post4i.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito. em
Garibaldi, filha de Miguel
Bürger e de Magdalena
Zipf Bürger.
Edital N. 2.743, de 12-4-50.

Teobaldo Ewaldt �
.

Bernadetti Franzener

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, domiciliado e

rêsidente na cidade de
Blumenau, filho de Os
waldo Ewaldt e' de Alice
Ewaldt.
Ela, brasileira, solteira,

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
passar o presente >.edital que·
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dút ant� I 5 dias. Si
alguem soub�r de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

CONTRA CASPA, ' Decreto de 1.'de Abril de 1950.
QUE'DA DOS CA· o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

resolve: _

BELOS E DEMAIS I N O M E A R

AfECeOES DO De acôrdo com o Art. 15, item IV, da Lei n,

249, de 12 de Janeiro de 1950.
COURO CABELUDO. L í D IA V,I E I R A, normalista regional, para

exercer interinamente o cargo de professor padrão .

"I" do Quadro üpíco do Munícípío, na escola mista'
municipal "IRMA MARlETA" na localidade de
Morro da Boa Vista. neste Munícípío,

RENATO PRADI, complemetitarista, para in
terinamente exercer o cargo de professor auxiliar
padrão "G" do Quadro único do Municipio, na
escola mista municipal "19 de Abril" na localidade
de Jaragná Esquerdo, neste Munlcípío,

TÓNICO CA�ILAR
POR EXCELÊNC'A

ESPORTES
No jogo realizado do

mingo ultimo, entre as

equipes principiantes do
Agua Verde, com o campo
e séde a Estrada Nova
X Sertanejo F. C. de Rio
Molha, após perígosos e
difices lances, devido ao
máo estado do gramado, Baile - A Sociedade "Agua
motivado pelas chuvas, Verde" realizará em seu
saiu vencedor com mui. beneficio, sabado, dia 29
ta dificuldade, pela con- do corrente um anima
tagem de 2 a O os 11 do do baile no Salão Wal-
"Agua Verde". demarRau.
Na preliminar entre

I
Chamamos a atenção

os aspirantes, houve um para o anuncio que pu
empate de O a O. blicamos em outro local.

Comunique-se
(Ass) WALDEMAR GRU�BA

Prefeito Municipal

Decreto de 15 deAbril de 1950.
APOSENTAR

De acordo com o Art. 197, item III, e Art.
199, § I. da n. 249, de 12 de Janeiro de 1950,

'

SOFIA POMEANOWSKI LENZI, ocupante do
cargo de proíessor provisório, padrão "G" do
�adro único do Munícípío, com vencimentos inte
grais, a contar de 1. do corrente.

NOMEAR
De acordo com o Art. 15, item III, da Lei n.

249, de 12 de Janeiro de 1950.
OTAVIO DANA, para exercer o cargo de

professor provisório, padrão "G" do Quadro único
� do Municipio, na escola mista municipal' !'GENE
RAL OSÓRIO" de Ribeirão Grande do Norte, neste

l muulcípío. com vencimentos consignados em lei,
"

a contar do 1. do corrente.
'

Comunique-se
(Ass) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

Adalberto Webber e
Ele, brasileiro, solteiro, Veronlca Tomelin

comerciante, domiciliado e Ele, brasileiro, solteiro,
residente nesre distrito, á lavrador, domiciliado e re
estrada Ieragué, filho le- sldenre nesta cidade, filho
gitimo de Arnoldo Leo- de Arcelino Webber e de
nardo Schmitt e de Otilia Anna Webber.
Prim ·Schmitr. . Ela, .brasileira,. �?lteira,' �

Secção de lavagem, depósito de lubrifi-

�
.Ela, brasileira, solteira, domestica, domiciliada e - cantes -combustível e acessórios

doméstica, domiciliada e resident� nesre ,distrito; em � lubrificação carga de baterias e' .

residente neste dlstrlro, á Irepocusinho, filha de Caro
,

. _

'

estrada Ieragué, fílha de los �o�elin, e?e Felicita � vulgamzaçao -

J ..=::;=••,.-===::::11-.1--====--0••==••1.-===::8·.
Pedro Winter Junior e de F h T I

�
i

=�Eleonora lunkes Winter.
ae 101 ome 10. [;{��M���(�., MUD A 5

I

'

Bd:ral N. 2.740, de 11-4-50.
Editdl nO.2. 746, de 13-4-50. iiJ!5!�il-ii=:::iI :l!!!ES!!I!'�:i=i;�ii=r.=!f_.i�!

Arduino Picoli e fil.· Iii . F U T I F E \ S E O � í\ )I E 1 T .\1 S
Walter Hornburg e Edgard Leitholdt !.Febres (Sezões, M.alárias, IIR.. DEdilh Milda Maria Drews Ele, brasileiro, solteiro, III' .

I.mpaludlsmo. II Laranjeiras,

pecegueiro.s,
Kakiseiros, Maciei-

�Ele, brasileiro, 'solteiro, carpinteiro, domiciliado e ." ' Maleitas, Tremedeira Il ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlías,
lavrador, domiciliado e residente oeste distrito, em III - CURAM-SE RAPIDAMENTE' COM _ �I

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc

residente nesre distrito, em Trê,s Rios do c;:.ul, filho'" " ..:l: P C I II d �R b
U

III C psu I s Antleescn c III e�am ata ego ostra e
.

i eíräo das Pedras, filho de Alexandre Piccoli e de p.. a a I as
...

de Frederico Hornburg e .Adela Stin�h�n Piccoli: iii �

m' LEOPOLDO SEIDEL Corupâ .

,

de Ana Horn burg. ela, breslleira, solteira, �I M inancora',' ::: .-.- -p . -. • -ii!Ela, brasileira, solteira, dornestice, domiciliada e III . IIIlavradora, domíclllada e residente neste distrito, a ".

. Em Todas as Boas Farmacías P..
residente nesre distrito, em estrada Nova fllha de I III�

'. '
. É um produto dos Laboratorlos MINANC0RA'&:lio da Luz, filha de Ri- José Lettholdt e de Maria ::: I::

cardo Drews e de Maria V bí III III
er inen. -.Toinville - Sta. Catarioa- DI

Drews, i=;:E!i!i!E!i=.=I�i=;;Ei!i!!E:_IIIE!iIE=--i!=i!�!�:::z:ifi
Edital n°.2, 747, de 17-4 50.���, _Edital N. 2.741, de 1t-�-50. .'.

,.
. DeclaraçaoEugenio ôpezla e l ure seus males e poupe seu

Frederico Meier e Leonora Zepella bom dinheiro comprando na

Wanda Reblin EI b Ileí I'
,

Ele, brasiieiro, solteiro,'
. e, rast erro, .so retro, FARMACIA NOVAlavrador, dornlcllíado re-

pedreiro, domiciliado e sidente nesre distrito, em
residente nesre distrito, a Ribeirão Molha, filho de
estrada Iaragué-Esquerdo, Leonardo ôpezle e de
filho de Carlos Meier e de Orhílle Spezia.Milda Meier. Ela, brasileira, solteira,

, Ela, brasileira;' solteira, domestica, domiciliada e

d0I!1éstica, dom.icil.iàda e residente neste distrito, a

re.s'lde�te nes�e distrito, em estrada Jaraguá, filha de
RIO Cerro, fllha de Oscar Angelo Zapella e de A- SI1I.dIS T\I�U 'xnv
Rebl,in e de Luiza Malhias ,galha dos Santos Zapella.Rebhn. .

UHIln90N lO HIXIU
Ed" 'I N 27 2 'd· 10' r::.0

Edital N. 2,748, de 18-4-50.
Ua •• • 4, e .0:;-4·(,1. , ;. 3neNI1S 00 svz��mdWIAlfredo Engelmann e

Agnieska Klosowski
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista; domiciliado e

residenter neste distrito,. emRibeirão Molha, filho de
Jorge Engelmann e de
Maria Sophia Lehnerr.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em

Ribeirão Molha, {jJha de
Francisco Klosowski e de
de Maria Klosowski.

- Hoje os rapazes do
"Agua Verde." em revan

ehe, medirão forças com
o forte esquadrão do
"Internacional, no cam

po deste, a 'Rua Rio
Branco.

.

Verrnitugo suave e de pronto
•

deito Dispensa purgante e dieta!
,

SERVE PARA QUALQUEt{ IDADF., CONFOR
ME o n. 1,�, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

iernedios
Compre hoje mesmo uma' LOMBRIGOEIRA

•
,MINANCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- J O I N V I L ,L E' -

r����{�<

Proprietários

Emmendo�rfer e Beyer
- Rua Marechal Deodoro N. 158 -

O ANJO. PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MIIANenHA

de ROBERTO M. HORST

Nós abaixo assinados,
declaramos pelo presente,
que não são verdadeiras
as palavras proferidas
contra o Snr. Leopoldo
Prust.
Braço do Sul, 31 de

Março de 1950.
Ricardo e Ana Wall

1

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo FederaI)

I � ��m�rciallldß. Uma liI,ha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 cic�os , '

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

A.'UllilleS 81 MI81,i,
BOM BAS para uso domestico e fins industriaiß: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
cóm·-valvula elevadora acionadas po motores t.rifásicos de 1 GHP
sevindo até 50 metos de profundidade..

a que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais;
Contratos - Naturali
saçóes - Coqranças
Serviços Comerciais

em geral.
'

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -
,

TRANSPORTES - AOTO
MOVEIS.

Sortimento completo e variad-o de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS,
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações te luz e

foça de qualquer capacidade.

A nossa -SEÇÃO DE INSTALAÇOES atencierá com presteza a qualquer
ii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii': pedido de instalação de luz e foça .

..

de
,
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CORREIO DO POVO, Domingo DIA 23 4-1950,
5

,Camara Municipa I Proibição r®Y@)@!@)@!@)®t®®Y@)@!@)@f@)@!®®i'@)®Y®@!@)�®W
Ata da reunião Ordinária de Ie P�Oi��t�....;:in:;:,te,::� @

Tosse, Asma,. Bronquite, Rouquidão, e Resfriados I
20 de Março de. 1950 �:::i��k�� familia Miguel @j TODAS AS MOLESTIAS DO ß'PßRnH� RlSPIRßIÓRIO @j

.

Aos vinte dias do. mês de Março do ano de
Ribeirão Grande, 20 de � �ncontram alivio imeoiato com (J uso do

,

�

mil novecenros e cincoentos, e pelas Sete horas. na
Março de 1940. (@ I

'

á I �

sala do F?rum, no edificio da Prefeitura Municipal
Geralelo B"gato/i

'�-
n C O m p r a v e

�
de Jaragua do Sql, reunidos os vereadores: - Luiz .�... p�'I-lo'röt d� BDOI-e''o P�lol�n'.1� �...

<

Mae�. Frederico C. A. Vasel, Ioäo Lúcio da Costa
,.-"""...--------.

e LUIZ de Souza. Foi relo sr Presidente, declarada
". TOSSEst IRONQUITESf

aberta a sessão, or�enando ao sr. 1°. Secretário, ilIBO [REOUTlDiI
,

que procedesse o leitura de ata da última reunião, (SILVIIRÁ)

I
� O.PEI.TOR.AL.MA.I.S C.OND.EC.IDO. NO. BR.ASI.L (Gi\

,

em face da ausencia do sr. 20 ôecrerérlo vereador GRANDE TÔNICO �
P-

,-Oravíeno Ttssí, o que depois de feito foi'submetido
i'{®@.i@@j®@.;@@i@@l®@.i@@.i.®@.;@®i@@.i.®@l®@J..®@,.a

a discussã? não sendo submetido a' votação, por
---

""!'

----_--�--------------

����a:� :x��âr�n::,g��eE�nt��gU���,- pa�g���sa ���� Junta de Alistamento Militar de t! Dr. Renato '\Valtgp li
15/50, 16/50 17/50 expedidos ao sr.. Prefelro: Oficio J' d S I

ii M É O I C O ii

n=. 70/50 anéxendo o balancete do mês de fevereiro aragua O u li ( i.!.
P. P., recebido do sr. Prefeito,· Ofl·CI·O no. 74/'"'0

::' CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

U Solicito o comparecimento dos cidadãos abaixo, li
ii

anéxendo um proiéro-le: que cria três escolas munl- fi d b r d d
. 'i Com cursos de aperfeiçoamento no ii

cip.a.is, recebido do sr. Prefeito; Oficio recebido A. S.
a rm e rece erem seus certi ica os e reservtstast >

ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii

Phíllps do Brasil; Oficio nv, 6 recebido da Câmara Antonio Ohimell, Angelo Fuzzi, Bruno Krause, i.!i.' Doenças de Senhoras - Partos - Clínica li

Municipal de Araquarí; Oficio n", 18 recebido da Clemente José Wedderhoff, Elmundo Bayer, Hartwig :1
Geral de Adultos e Crianças. ii

Câmara Municipal de Ibirama; Oficio' no. 66 recebi- Pasold, Ricardo Ramthum, Reno Schurze, Adolpho li consultério e Residencia: -ao lado da 'Prefeitura Municipal. ii

.

do da Assembléia Legislativa do Estado; Oflcio-Otr- Germano Schwarz, Armelindo Lazzaretti, Batlsta lll TELEfONE N. 3 ii

- culer n>, 3/50 recebido da Câmara Mnnicipal de Vergilio, Damiano Menelli, Gregorio Dias, Oswaldo ii Jaraguá do Sul. - Sta. Catarina, li

Tangará; Oficlo-Círcular n-, 11/50 recebido da Cê- Zeefeldt, Ruy Cardozo. .

mara Municipal de Porto Belo; Oficio. Circular n".

.82 recebido da Cemara Municipal de Laguna; Cir

cular ns. 2/50; recebido da Câmera Municipal de
Campos Novos; foi cientificada a Casa' da chegada
de 3 exemplares do DiJrio (Ja Assembléia Legislati
do Estado; ainda na hora destinada a leitura do

expediente, foi lida uma declaração assinada por 30

lavradores, residente em Rio Cêrro, declarando que

o sr. Alberto Rahn, exercia o cargo de professor,
durante 21 anos, naquela localldade. Lógo após foi

pelo sr. Presidente cedida a palavra a quem quizes

.se fazer uso, nlnguern a solicitou. Em seguida, foi

pelo sr. Presidente esclarecido aos srs. Vereadores

que por falta de número, deixaria de ser feita a Or!
dem do did, marcada para hoje; convocando porém
nóva sessão para o dia 23 do correnre, com a se

guinte Ordem do Dia: - 1a. discussão do decreto

Que abre crédito de Cr$ 20.000,00; 2a, discussão do

do proléro-Iet que dispõe sôbre a compra de uma

éree de terra, onde esta localizada a escola Munící

paI "Vitor Meireles"; 2a• discussão do proléto-lel que
aumenta a subvenção do Grupo Escolar "São José",
de Corupá e subvenciona o Jardim da Infaocia e-

.

,

nexo ao mesmo estabelecimento e ainda 1 a. discus

são do proléto-Ieí que cria três "escolee municipais.
Findo o que, foi encerrada a sessão, ne qual falta

ram os vereadores: - Arquimedes Dantas; Augusto
Sarti, Max. Thieme Junior, Carlos R·lIzen,. Willy
Germano Gessner, Victor Raduenz e Otaviano

Tissi.

junta de Alistamento Militar de Jaraguá do Sul,

18 de abril de 1950.
AVÓ! MÃE! FilHA!

ADEMAR M. SILVA TODAS DEVEM USAR

.

�:::�
M.

fLUXO-SEDATINA

r Celso Branco -, (OU REGULAOOR VIEIRA)

DESPACHANTE ADUANEIRO· {A MULHER EYITARA DORfS

SÃO fRANCISCO DO_SUL • Santa Catarina 4 Ia·

Caixa Postal 35 • End. Tel. cBRANCO� • Telefone, 103

i
ILlYIA AS CuUCAS UTERINAS

Rua Babitonga, 23 • Edificio Próprio ,EmDra.a-.a com vantalam para

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,

í
combotar. a. Irra.ularidade. d,al

exportação para o, exterior e dentro do país, transito,
fun,6aQ parl6dlcas de••anhoras

reembarque e reexportação, bem como todos es serviços é: Calm."t•• 'l.,utador da••as

}
junto a Alfândega de São Francisco do Sul, são executa- rUß�••

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

f
de uma organização perfeita com escritório e técnicos. FLUXO-SEDATINA .

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao

qua., '.ídro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta pela au-a comprov.da .flcicua •

da Cruz, bem como armazém para depósito de mercado. multo no.lt_de. Dave ••r u"'_

rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.
com oonflaru;a

Encarreia se de Embarques
-

de Madeiras de outras FLUXO·SEDATINA,
.

Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras

•

c-

e

. do. F.stados Vizinhos.
.

, �

OASA DAS TINTAS

(ess) Luiz de Souza
Joãp Lúcio da Costa
Otaviano Tíssí.

A MAIS ANTIGA CA�4 DE .I0lNVILLE, COM SUA FILIAL

EM .IARAGlU",DO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOB!'\ADO OTO WAGIIlER)

OFERECE: Tinras pera Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas, Caminhões, Aurornovels
elc.

Tintas a Oleo, e em Po, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anellna

pera ling-ir Tecidos, de Sedas Lã e Algodão. Ce-

ra e Oleo pare Soalho, Massa para janela.

ii CLINICA DB OLHOS - .OUVIDOS
- II!ARIZ B GARGANTA, li

li moderna e primorosamente Instalada do H
I.

::

li DR. SADALLA A !.\IIN H
i.:i.: CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS !.: ••;

O Doutõr João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Oomaaea de Jaraguá do Sul, Estado de li
.

BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ n

Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc... li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» 11
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

Pelo presente edital torna público. de acôrdo ii .Joinville _ ii MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

��mp�r l�aiu�ö��:' �a?!�I�:'A�::::�a,c��s����Irtl� ��'l�������,� --------LL!DEREDO C10MERCIO
DI! TINTAS

aos 26 de Setembro do ano de 1879, sendo filho' 1ZS2:3'S �
����� 2:3'S N" 64

de Augusto p.o.eríng e d� .Joana Voerin.g, l.avrador,
• 00 Cda 3 escolas municipais.

oasado, domICIliado e reSIdente no l, dIstrito desta G·"
· A' 00

Comarca, a .Estrada Itapocú, deseja renunciar a

.

tnasto em um no 00 O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal

sua nacionalidade de orig�m, afim de obter a ci- 00 I
de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

dadania brasileir.a, por meio de

títUI<?,
declaratório, � Por correspondência _ Conclua as . �aço saber a todos os. �abitantes deste Mu-

tudo de conformidade com as formalidades da Lei 2::a:i
mciplO, que a Càmara MUnICIpal votou e eu san-

n. 818, de 18 de Setembro de 1949. Qualquer cida- 00 4 séries ginasiais em um único anu, ciôno a seguinte Lei: -
.

dão poderá apresen�ar impuguação que tiver. no 00 pelo regime do' art. 9l . 00 Art. 1.°.. �icam �ria<!as no prime�r? d�strito

prazo de dez (10) dias, contado.na forma da lei. 00 Antigo Madureza. . 00 dest� �UnIClPI?, malS tres escolas mU�llnpais nas

E para que chegue ao conheCimento de quem �
� se.gulD��s 10calIdades e com as segumtes deno-

interessar possa, mandou o Juiz eXP9dir êste edi- 2::a:i C URS O K O L B E R 2::a:i mmaçoe�:-

�al, que será afixado no lugar de costume as por- 00 \

00 a) - na localidade de VIEIRAS, com a deno-

tas do Edificio. do Forum" publicadO pela I,mpren- 00 O mais moderno . O mais eficien. 00, minaç.ão .de "CARLO� VASEL"� em homenagem

sa local "CorreIO do Povo" e HO Diário Oficial do � te . Êxito garantido. � ao prImeIro professor da localldade_;

Estado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá 00 00 bl.. - na. lo.calidade de "l\4.0RRO DA BOA

- do Sul, aos treze dias do mez de abril do ano de � Com 90% de aprovações � VISTA, denomInando-se "IRMA MARmTA", em

mil novecentos e cincoenta. Eu, Ney Franco, es- 2::a:i
2Z'S hom�nagem à benemerita educadora da Ordem

crivão o subscrevi. (assinado) João Marcondes de 00 Av. Visco de Guarapuava 2059 � IRMAS DA DIVINA PROVIDENCIA", pelos servi

Mattos. Juiz de Direito. Está conforme o original 00 .,', 00 ços prestados á juventude Jaragua�nse; _

do que dou fé., � CURITIBA - PARANA Im c) - na localidade de "RIBEIRAO CAVALO"

Jaraguá do Sul, 13 de Abril de lJ50. ;1.
. (Im tendo por patrono "MAJOR JULIO FERREIRA'<

O Escrivão �W���J.�����
em homenagem ao exeQlplar servidor público, pe-

NEY F R A N C O
2Z'S��2Z'S

�2Z'S�2Z'S��2:3'S l�s.serviços prestados à coletividade deste Muni

________________

CIplO.
At. 2°. - As despesas decorrentes com a ma

nutenção das referidas escolas correrão por con

ta do excesso de arrecadação do corrente exer

cicio ficando o Executivo autorizado a abrir o

respectivo crédito na época oportuna. '

Art. 5°. Esta lei entrará em vigor na data de

Usem pratos de papelão., sua publicação. revogadas as disposições em

São praticos e higienicos. contrário.
Encontram-se na Prefeitura Municipal. de Jaraguá do Sul,

� Soe. Grahca Avenida LIda.
17 de abril de t 950.

As. ) - VALDEMAR GRUBBA

Prefeito MunicipaJ

E D, I T A L

Para Doces

e Bolos

ßstantina
Av. Getulio VargdS, 350.
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Jogarão· hoje no gramadct do Estrelà em Nereu Ramos,' Estrela, D. Pedro, Acaraí e
Baependí. Ha,verá preliminar.

Triste
sr. Erico Blosfeldt e a

sra. Lidia Wunderlich, es
AniversárioS:' Dia 19 an i- posa do sr, ::>aulo Wun

Dia 18 dêste mês, ás tadamentevem dírígíndo, versario1i�se o, sr, França derlich.
17 horas e trinta mínu- lanço por intermédio Vosgerau, dedicado fun- -Dia 28, o menmo

tos, numa das salas do desta folha, .o meu vee- cionário da Prefeitura Mu- Alencar' R. Bräuer, filho

Grupo Escolar Abdon mente. apêlo, a todos nicipal.· do sr. Erich Th. Bräuer,

Batista, desta cidade, por äqueles �que aqui labu- -Dia 22, pessou sua a sre. 0Úlia Nicolini, es
iniciativa da sra. Zulei tam, quer empunhando a data natalica o sr. Alfredo posa do sr. Mario Nlco
ca Mansanni, muito di- enxada ou o arado a Ii- ôchwarrz, digno escrivão llni. Ainda na mesma data

gna Diretora daquele ma ou o martelo, a col- da Coletoria Federal desta a sra. dona Dulcineia Rei

educandário, foi convo- her de pedreiro ou o ní- cidade, a quem embora. ner, esposa' do sr. Leo'-··

cada uma reunião, entre vele a agulha, ou a te- tardiamente, desejamos poldo Reiner. Ainda o sr.

pais e mestres, afim de 'soura" a pena ou o lapis, nOS50 abra'Ço de felícida- Bertoldo Gumz, comer

deliberarem diversos emfim a todos que exer- des. ciante em Rio Molha e

assuntos concernentes cem profissões da mais -Faz anos hoje a rne- dona Walli Tomazellí.
ao referido Grupo, cons variadas, que empreste- ninfl ôonía Maria, filha do . -Dia 29 o sr. Rodolfo

tando da ordem do dia mos o nosso apoio a 0- sr. Faustino Rubini.. Rech, residente em Itapo-
o seguinte: bra que Zuleica Man- --Dia 24 a sra. Otilia cusinho.
Trabalho dos escolares. sanni vem erigindo em Schmitt, esp?sa �o sr, �r- A todos os anlversa

Faltas não justicadas nosso meio, que é a de noldo . ôchmtrr, índustrlal rlantes da semana, "Cor

e suas consequencias. ver em nossa terra um nesta praça. reio do Povo" deseja iDU

Festividades a serem punhado de crianç�s del -Dia 25 vê Plissar .mais meras felicidades.
realizadas nos dia 27 e boje e que serão os ho- um. ano de ,exlstenc.la o. Casamentos: Reé;llisaram se.

28 de maio vindouro, mens de amanhã estu- sr. Seme Mattar, . figura ontem ne sala das au-s

comemorando o décimo dar com afinco' e de- destacada na vida comer dienelas os seguintes ce

quinto ano de s/ fundação. dicação, com assistência cial e social; de nossa sarnentos: Bruno Manske

Todos assuntos foram 'I em material escolar a- cidade. Tambem na mes- com a srte. Blfa Hadolí; J

abordados pela Diretora

I
queles que a sorte lhes ma data Carlos Meyer e Walther- C. G. Vasel com

Objetivo e incisivo, o sr. que, em brilhante dís- tem privado' dos meios Tusnelda Meyer, residente ,a srta. Serafina ßortoltnt:
Horacio Lafer pinta a nos- sertação elucidou caso suficientes a uma educa- em Estr, Itapocú. Oscar Gessner com. a
15a notória desordem adrni- por caso, solicitando o i ção condigna de seus -No dia 26 ocorreu o srte. Llna E. Hedwlg
nisrratlva nos seguintes apoio e a colaboração de filhos. natalicio do jovem Erich ôchulz; Fides Mathias com
termos: "Tinhamos obtido todos os pais, para o bom A renda por exempló ôchrnldt, filho do sr. Gui- a srra, Hertha Hass; A.r
a grande vitória. dos sal- proveito dos alunos e que se verificar oriunda lherrne Schmidt, indusrrlal, thur Gonçalves de AraUJO
dos na execução orçarnen- consequente engrandeci- das festividades a serem . -Dia 27, aniversaria-se com a srta. Maria da
tária em 1947 e 1948. ôu- mento de Santa Catari- realizadas, nos dias ácí- a Sra. dona Ioana Bios· Cunha e Haroldo Franke
bitamente no .ano de 1949, na e do Brasil, afim de ma mencionados, será feldt, digna consorte do com a srta. Erna Behling.
o panorama se alterou e apresentar seus filhos justamente utilizada pa-
surge um deficit dê 'quase desligados das malhas ra a aquisição de mate-
3 bilhões de 'cruzetros. da ignorância, que é o rial escolar para mais de
Quais as causas? Umd anafalbestimo, o maior 90 criança pobres que
diminuição da receita de cancro que corroe um estão matriculadas no
866 milhões sobre ii pre- país. referido Grupo.
vista, confirmando os meus Foi traçado o progra- Qual outro Estabeleci-
receios· quando advertia, ma das festividades a mento de ensino têm
desta tfib'una sobre os serem realizadas, com a promovido suas festivi
perigos de otimismo nas franca e expontanes co- dades, com um fim tão
estimativas; o abono ao laboração de todos os nobI:,e, tão digno e tão
funcionalismo; os créditos presentes que, num ges- proveitoso? Ajudemos
adicionais; a âplicaçãö to digno de menção ofe- pois com o nosso apoio
das verbas votadas pelo receram I. liberalmente moral e financeiro aos
Congresso àeima de nos- seus préstimos afim de esfOrços da Diretoi-a do
sas possibilidades. Assim, apresentar�m uma festa Grupo, que estamos pres Isalvo correções' que aindtr digna e animadora. tando um bem a coleti
serão feitas arrecadamos, Considerando os ingen- vidade, enaltecendo o
em números redondos, tes esforços da Diretora nosso municjpió, a Santa
17.360 milhões e gastamos atual do nosso Grupo, no Catarina e ao LOSSO
20.349 milhões. E para sentido da ascenção mo- querido Brasil.' _---------II!I...---------.
mostrar os p�rigos dqs ral cada vez mafs eleva- Jguá I Sul, 19 de abril
autorizações legislativas da do Estabelecimento de de t 950.
de despesé1S, acentua-se Ensino que muito acer- LUIZ HUMBERTO
que o deficit poderia ter

atingido a 5.500 milhões Morto Zé da Ilha
se o sr. presidente da Re
publica' tivesse utilizado
mais 2.506 milhões de
despesas autorizadas. Au.
mentamos as despesas em

1949 sobre o que foi gasto
em 1948 em 4 bilhões e

600 milhões. Assim está
'crescen�o a despesa no

Brasil!

Realidade Grupo Esc. "Abdon Baüsta" Locàis
O sr. Horacio Lafer, I doses duplas, o que de

tem alertado a nação so impossível foi concedido.
bre a grave situação fl- O que adianta aumentar
nanceiro - economica em salários e vencimentos,
que se encontra, Míxto de votar abonos, distribuir
industrial e politico, presl- empregos, espalhar auxl
dente da Comissão de Iios, empreender obras,
Finanças da Camara doe criar serviços se, por

Deputados, nlnguem com �utro lado, pela desordem
mais autoridade para fazer financeira, pa�amentos se

o estudo da situação do atrasam e a Vida encare

que ele. Mas infelizmente, �e? p povo paga com

neste país não adianta Jur?s extorsivos o pouco
.

É' . . mais que recebeu. Devo,fal�r. tempo p�rd,190. com sinceridade e fran-
P�IS o_s home�s públicos queze, dizer que a situa
neo dao atencäo; aos que, -ção das finanças publicascom s�a pratica e sua brasileiras, se providênciassabedorle, traçam rum�s radicais e enérgicos não
certos pare _? soergui- forem adotadas, toma o
mento da PatrJa.

rumo da estrada malsã da
Como observou aguda- desorgenízeção",

mente o deputado paulis-.·
.

ta, "entramos em ano de
eleições, e votos serão
disputados através de pro
messas, algumas sinceras,
porém, lnexequíveís; ge
neroses outras. mas pre
judiciais". E indo mals
longe, exc1arece: "Sabe
mos todos como as de
mocracias se perdem Quan
do o poder executivo e
o poder Ie gis Ia ti vo
abrem, no desejo de fa
vorecer e agradar. as por

. tas pera a' desordem. fi
nanceira e, com esta, para
a sua companheira inse
parável, a desordem eco
nômica. É bem verdade
que o caos polítiCO tam
bem solapa uma base
financeira sólida. Assim,
o dever precípuo dos ho
mens t públicos é prever
consequências e evitar,
com objetividade e mode
ração; tanto a desordem
financeira como a política.
O maior inimigo da de
mocracia é a demagogia,
que intimida. homens e

obscurece os' problemas.
Já em tempos antigos go
vernos quizeram enganar
o povo com divertimentos
(> Roma caiu. Hoje; a téc
nica é outra que não in
valida a verJad� de que
ninguem pode dar ao povo
senão o que a realidad(>
permite. Dar-lhe menos é
injustiça, conceder mdis é
prejudicá-lo, pois este é
o caminho, seguro e ine
vitável, para que, mais ou
menos dia, lhe arrebatem
a liberdade e tirem, em
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t Agradecimento
.

Adolfo Bruch' e Familia. agradecem a

. todos 'aqueles· que por ocasião da
morte do sr.

lhes presti:lram o confortante auxilio, assim
como os stlrs. Dr. Renato Walter, Victor Frei
gang-, Arnaldo Hefter, ,Fritz Bartei, Jorge !VIiei:.
ke e Francisco Frederico Moeller e a todos
que acompanharam o moçto até a sua .ultima
morada.

.

Ac/o/lo Brucb e F"milia

Jaraguá do Sul, 14 de Abril de 1950.

t Danksagung
Adolfo Bruch und Familie bedanken
sich für die ienigen die uns bei .dem

Todesfall von Herrn,Riov.fI.O facinoraZé da Ilha Tarzau um outro peri
contra o qual já foram goso elemento. No Rio a
instaurados 19 processos morte de Zé da Ilha
crime, foi encontrado causou desusado interes
morto com o corpo cri- se pois suas já fa
vado de balas esta se· mosas proezas eram
mana num "terreiro" de diariamente comentadas,
macumba. Desconfia a com grande estardalhaço
policia que o matador de e com certa simpatia
Zé da Ilha tenha sido nos jornais carioca.s.

aeIE••• MIIIMI
hilfreich zur Seite standen, so wie· die

Herren Dr. Renato Walter, Victor' Freigang,
. Arnoldo Hefter, Frilz Bartei, Jorge �ielke und
Francisco Frederico Moeller und allen aderen
die an der begleilung zur letzten Wohnstätte
teilgenommen· haben.

Ac/oUo Brucb u. Familie

Festa de "São Marcos
-

Em Barra do Rio Cerro, no dia
23 do corrente.

comparecimento,

Como de costume reali.zar·se-á a tradicional
festa de São rVldrcos padroeiro daquela capela.
Haverá churrasco, bebidas, jogos etc. etc.

A festa será abrilhantada por um otimo Jazz.

A todos convida a ,COMISSÃOjá

A DIRETORIA

lExn]al.IDIR· {Jl §abão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CllA� WEIZEt llNlThl(J§IlllAl JJ{Jln1Dlfn��e s�ßÁ� ylRcf�.0.

EspECIAlIOADEI pois conserva e desinfeta a sua roupa
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