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Para terminar de uma vez por todas com os boatos creados pelo pessedismo com o fim de provocar uma

possivel cisão na U.D.N. o sr. João Colin fáz declarações ao reporter do Jornal: de Joinvile.

Perguntado qual era o candidato da U.D.N. o ex-prefeito de Joinvile declarou:

"Mas não há o que discutir!

O candidato, o único é o Sr. lrineu Bornhausen. Será esse o nome a ser levado à Convenção e será

sufragado por unanimidade.

Tudo mais que Re vê por ahi é historia e historia mal contada.

Repito mais uma vez não existem .correntes. udenistas formadas a favor deste ou daquele nome' e istO)
porquê o nome é um só: Iríneu Bornhausen.

Irineu en é O nome lndlccdo:

o Snr. João Colin

o CancJicJ�to na palavra
ele Joio Colin
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I , Temos a máxima satis

fação de certificar ao po

vo em geral qUE' o Rvmo.

Vigatio Padre Alberto ja
cobs. continuará entre nós

como Vigario.
Diretoria dos Congre

gados'Mariano.

ßviso de ultima �ora

.i���========��======�r�De Florianópolis
Um artigo da "Página
de Jaraguá" do Jornal
"A Noticia", e um reparo'

ANO XXX - JARAGuA DO SUL

• Herclllo Luz'Fllho

Domingo, 30 de Abril de 1950 Sta. Catarina - N. 1.590

Diz entre outras coisas, o autor daquela
página, na sua primeira edição, verberando o

que a maledicência popular, com justa razão,
comenta, à respeito da péssima situação da

estrada que liga Blumenau a lolnvile, que ele

próprio não acredita, ou melhor, duvida, que o

desleixo dessa estrada, faça parte de um plano
preestebelecjdo, do, aítuacícnísmo, para .pr�u
dícar esses aOis municípios da oposição.

Nos, simplesmente, não duvidamos.

B, si o eurer de "CERTAMENTE UMA

INVERDADE", convivesse conosco há mals

tempo e conhecesse os métodos admlnlsiretlvos

"da casa", talvez não tivesse duvida nem es

crúpulos, lambem, pera reconhecer de pronto, a

exlerêncla de um detestavel boicote dOS dois

maiores e mais produtivos municípios do es

tado.
Que exlsrern planos pera boicotar os

municípios da U.D.N. absolutamente não temos'

duvida, conhecemos até fatos, que podemos
relembrar.

I

Entre outros muitos, ahi esrà bem recente

o caso dos municípios udenlstas que tiveram

seus rerrltórlos retalhados, para servir a um

mesquinho sentlmento de vingança, que alíez

foi'satisfeito sern que se medissem obstàcutos

e sacrifícios;' o assombroso caso da subvenção
do hospltal de Ararenguê - ainda não solu

cionado - é outra prova robusta de que os

prefeitos da U.D.N. têm em seu 'desfavor, não

so a sensivel rnà vontade do governo do

Estado, mas' ainda rêrn centre Bi, artifícios

indizíveis que desrespeitam ate o próprio

Código Penal.
Mas nada disso é coisa nova. O aniqui

lamento do adversàrio é ponto fundamental da

Cartilha do Dr. Nereu Ramos, tio e padrinho

III
politico do atual Governador, que em tempos

passados, fez e cumpriu à risca uma famosa

promessa ao povo' da Capital. (

Durante o lonzo período de domínio do

Dr. Nereu Ramos - sem luz, sem agua, sem

leite e sem um favor slquer da admínlsrração,
- a população de Florianopolis viveu dlas

dramàticos; e, terminada a Intervenção, restou

de Flortenôoolts.ve mels inexpressiva e triste

das capítals de Estado. E, toda uma população
foi indignamente humllhada, só porque o atual

, Vice Presidente da República, não teve, certa

vez, o seu nome sufragado, por materte, nas

urnas da Capital.
/ ,

Exemplo de maior prepotência de um

governo centra um povo bom, descuidado e

indefeso, não é faci I se encontrar.
'

E é justamente por estes precedentes im

placaveis, senhor redator da "Pagina de jard
guá" que não duvidamos quando nôs dizem

que à par da inépcia, há tambem, ódio, cólel'a .'

e sanha no ,negativismo dos governantes ca-

tarinenses e, nós lamentando, lhe afiançamos,

mesmo, que não são outros os sentimentos.

que desgraçadamente e há quinze anos, mo

vem os sombrios destinos"'de Santa Catarina.

P O L I T I 'e A
Promete o PSD resol- para se venderem muito

Na Assembléia. - Nomeações de professores -

ver segunda-feira a es- carov ou para gosarem

Outras Notas colha do seu candidato por mais tempo a agonia
a sucessão. E já é tem- dos adversarios.

Continuam na Assem-I do Ano Santo e o sr. Ar- po. Algumas dezenas de Bmquanto isso, a UDN,

bJéia Legislativas os de- tur Müller outro, alterau- adíamentos., para ver se correta e Ieal, a quem

bates em torno do péssí- do o numero III, do artí- conseguiam acomodar a devemos a Imj.lantação

I mo estado e da má con. go 137 da Organisação situação Interna do par- do regimen democratico

servação das nóssas es- Judiciaria do Estado. tido, não deram o resul- no país,
_

continua a re-

I
tradas dé rodagem. Alem Foram aprovados votos tado esperado, mas sim, ceber pela escolha do

da focaIisação da estra- de pezar pelo falecimen- aumentaram as .dlver- seu grande candidato, a

da, Rio do Sul-Lages, to dos snrs. Tomé Braga gencias, e o"majoriario" solidariedade não somen

feita pelo sr. deputado e Jacob Schmidt, ambos ficou em tal situação de te dos seus paridários,

Fernando Melo, o sr. Oar- falecidos em Blumenau, desprestígto entre o po como dos homens que

doso da Veiga tratou das e -um voto congratula- ve, que foi preciso a in- no Brasil ainda tem um

rodovias do sul do esta- törío pelo 500 aniversa- �ervenção do General pouco de vergonha e

-'dbfe- o sr. Konder Reís rHF de' villa sacerdotal ��is;, que mais nada proeuram, com o Bri

da- Estrada .Itajaí-Luíz Provincial da Companhia poude fazer que aplicar gadeiro Eduardo Gomes

Alves.
"

de Jesus. balões de oxigenio, afim implantar um governo

O discurso do depu- - x- de que o doente resís- de honestidade, moral e

tado do PRP irritou o sr. Foram nomeados os tisse por mais alguns progresso neste pais,

Armando Kalil, represen- snrs. Aurélio Coelho, -Io- dias a decomposição to- que' a ditadura, secunda

tante de Laguna e com sé Santi, para professo- tal .

da pelo PSD colocaram

a Intervenção de outros res do G. E. "Euclides da Nada adiantaram até a beira do abismo.

deputados teve debates Cunha, de Nereu Ramos; agora os pedidos de so-I
'

-x-;

violentos e até expres- Soloä da Costa Dias, para corro dirigidos aos snrs. O. Sr. �etullo Vargas

sões injuriosas. professor do G.E. "Abdon Getulio Vargas e Ahde- pediu mais 1 � meses. de

O deputado Konder Batista" de Jaraguá e mar de Barros, pois os lícença. Assím, V3;1 o

Reis apresentou um pro- Ester Maria da Silva pa- dois, sabendo a precaría chefe dos t�aba�histas

jétb de lei sobre indultos ra o G.E. " Teresa Ra-, situação
do pessedís- com_endo_ o dinheiro da

a condenados pormotíves mos" de Oortrpä, mo vivem com negaças naçao sem trabalhar. E
,

,
,
isso já dura 3 anos.

Norte do- Paraná
baixa do preço

mílho

--x-

Esteve em Florianopo
lis uma numerosa co

missão de. pessoas de

destaque e politicos de

Guará-Mirim, que ali fo
ram solicitar ao Gover- "

no o cumprimento das

promessas que os poli
ticos situacionistas fize
ram na ocasião das elei

ções.
Das entrevistas com

os chefes 'do partido re

sultou mais uma serie
de promessas para se

rem cumpridas depois
da nova eleição ... si é
que ainda ha 'quem a

credite em tais promes-
sas.

.'

lEIn
•
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a súbita
do

COlD

Vultosos prejuízos em face da superprodução em Iodo o país

-Bío. V. A. Corre gran- Super-produção em Iodo o pais. apresentá-se exuberante

de risco a economia do
e enorme.

O mercado interno Enquanto issso ocorre

norte do Paraná, pela b ·1· f
.

rast eiro sempre OI sa no Brasil, a Argentina -

falta de compradores pa- turado, praticamente, pe- o terceiro produtor nos

ra a sua excepcional la nossa Interior produ- anos anteriores, imedia

produção de milho dês- ção dos anos anteriores. tamente depois dos Es-

te ano. Todavia, registra-se já tados Unides e da União

.

em todo o pais, verda- Soviética - tem os seus

EstImula�o� pela pro- deira super-produçã? A campos devastados pelo

paganda otícíal e pelos! safra paulista é estima- gado sequioso de pasta

preços compensadores da em 22 milhões de sa- gens, e a colheita, nor

do ano passado, em que cos, e, como a parana-
maJmente de quatro mil

se ofereciam de 600 a ense, supera a tôdas as hões de toneladas fica

BOO cruzeiros por um anteriores. em Pernam- reduzida a cêrca de

"carro" de milho, os a- buco, verifica-se o mes- dois milhões e meio.

gricuJtores paranaerrses mo fenômeno, tendo a Liberação da exporlação do PETAI. COMPLETA 94 .NOS

intensificaram o plantio Associação Comercial milho
'

Paris, V. A. -, Na prí-

e conseguiram a safra daquele Estado, em feve- Quatorze associações são da ilha D. Yeu, on-

monumental de 15.000,000 reiro dêste ano protesta- rurais do 'norte do Para- de se acha recolhido

(;'.:!
_

sacos, prevista para do contra um pedido de ná, com o apoio do sr. desde 1945, o ex-mare-

195(', Mas, de outro lado is�nção aduaneira· para Raul Vaz, secretário do chal de França comple

assistiram apavorados a a importação desse ce- Interior e justiça daque- ta o 94('. aniversario.

queda do preço, que pas- real do Uruguai e da Ie Estado e dos mais O advogado de Peta

",ou a Cr$ 60,00 por "car- Argentina. Na Paraíba, destacados precursores in, "maitre" Jacques' I-

1'0" soma indiscutível- que trocou os seus cam· da região está pleitean- sorni, está preparando

mente inferior ao pró- pos de algodão pela do licença para vender uma petição em que re

prio custeio das colhei- cultura do milho e do as suas safras para o quer novo julgamento

tus. sisal, a safra deste ano exterior. . para o ex-marechal.

-:-x- ,

Na primeira quinzena
do mês proximo serão

instalados o diretorio

municipal da UDN em

Jaraguá e o sub-direto

río de Corupá.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ÇORREIO DO POVO - Domingo DIA 304-1950

Proibição Pr�fRitrrra Mrrnici�al de Jara�rrá do �rrl
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de e:ro�����s�:r�:��en��� REQUERIMENTO·S DEST7{\rHf\DOS

Direito da Comaaca de Jaraguá do Sul, Estado de
r '-J

Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc... licença; Para Heinz Füller, ZOI Walter Carlos Hertel - bras. - licença man-

Paulo Germer, Adolfo d�r reconstruir suá casa sita a Avenlda Getulio

Pelo presente edital torna público, de acôrdo Walter, E v a l d o Greffin, Vargas. Idem
com a leí, que MAX DOERIMJ, tambem conheci- proibimos ternbern buscar 202 • Faustino P. Rubini - bras. - Alvará de

do por Max Döring, natural da Alemanha, nascido ração a todos.. Habite-se afim de alugar prédio, inclusive 3 quartos

aos 26 de Setembro do ano de 1879, sendo filho Ernesto Krüger de sua propriedade sita a rna \Mal. Deodoro. Idem

de Augusto Doeríng e de Joana Doering, lavrador, AlFredo Vietz 203 - Angelo Plazera. - licença colocar placa

casado, domiciliado e residente no 1. distrito desta em estebelecimemo. Idem

Comarca, a Estrada Itapocú, deseja renunciar a Corupá, 12 Abril 1950. 204 - Francisco Marques - bras. - rransf, imp.

Edital N. 2.749, de 19-4-50. sua nacionalidade de origem, afim de obter a oi- - sobre quíósque para garapeira, rnovipa a mão ven-

dadania brasileira, por meio de título declaratório, ., lOSSEst BROMOUITEU dido para Magdalena S. da Silva. Idem
Andreas Steindl e

Alice Gessner
tudo de conformidade com as formalidades da Lei VIIHO [REOSOTADO 205 • Otrokar Hruschka - bras. transf. ímp, so-

� n. 818, -de 18 de-Setembro de 1949. Qualquercida- (SILV""")
bre carro de lavoura e um troly, adquirido de Fran-

Ele, brasileiro, solteiro, dão poderá apresentar impuguação que tiver, no GRANDE TÔNICO cisco Hruschk. Idem

lavrador, domiciliado e prazo de dez (lO) dias, contado na fôrma da lei. 206 - Martim Kotschela - bras. rransf. imp. ter-

residente neste distrito, em E para que chegue ao conhecimento de quem
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,: reno slro a estrada Ilha da Figueira, adquirido de

Garlbeldl, filho ·de José interessar possa, mandou o Juiz' expedir êste edi- , � L
.

I L
Roberto N. ::>etry. Idem. -

ôteindl e de Anna Leier. tal, que será afixado no lugar de costume as por- nmOrnla td!t. 207 - Luiz ôatler - bras.. transf. imp. terreno

Ela, bresíleíra, solteira, tas do Edificio do Forum, publicado pela Impren- U LJ LJ Du sito a .estrada Ieragué-Esquerdo, adquirido de Fren-

doméstica, domtelllade e sa local "Correio do Povo" e no Diário Oficial do I
cisco HruschOa. Idem

residente neste distrito, em Estado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá Escrituração Mercan-
208 - Albrecht Behling - bras. - transf. irnp, so-

Garibaldi, fitha de Bruno do Sul, aos treze dias do mez de abril do ano de bre caminhão de passageiros, adquirido de Maxlml-

Gessner e de Ellsabetha mil novecentos e cineoenta. Eu, Ney Franco, es-
til » Contebllldade - liano Baggio. Idem.

Salai Gessner, crivão o subscrevi. (assinado) João Marcondes de Registo de Firmas - 2Q9 - Willy �ange . alemão - Baixa imp. so-

Mattos. Juiz de Direito. Está conforme o original Defezas Fiscais· bre barbearia, sita a estrada Ierugué. Idem

Edital N. 2.750, de 20-4-50. do que dou fé.
'

Contratos _ Naturall- 210 - João Merceno - bras. - transf. ímp. ca-

Eudosio Floriani e 'Jaraguá do Sul, 13 de Abril de 1J50. sações _ Cobranças-
minhão de carga vendido a Ristow & Ienssern LIda.

Ignez ôecarrí
- Idem

O Escrivão Serviços Comerciais 211 - Sablno Rocha - bras. - transf. írnp. sobre

Ele, brasileiro, solteiro, NEY F R A N C O em geral. bicicleta adquirida de Ollbio Schochet. Idem

lavrador, domiciliado e re- __

212 - José Luy - bras. - transt, imp. sobre bí-

sldente neste dlstri to, na ::::::::::::":::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::.�!: cicleta adqui rida de AIvi no Nei tzke, Idem
Barra do Ribeirão Grande

Dr. LUIZ DE SOUZA Seguros 213 - Paulo Voltolini -_ bras. - transf. imp. ter-

do Norte, filho de Artur reno sito a estrada Ribeirão Alice, vendido a Tlbé-

Florianl e de Ignez Flo- �'YPIRANGA" rio Carlini. Idem
I

.

I
.

riani. A. D V 4) GAD O 214 Oscar Hanssen - bras. - transf. imp. so-

Ela, brasileira, solteira, Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 FOGO - ACIDeNTES - bre caminhão 'de passageiros, adquirido de Vitor

doméstica, domiciliada e Residencia : Benjamim Constant, 136 _ Tel. 12
TRANSPORTES - AUTO- Hanssen. Idem.

residente nesre distrito. em MOVEIS. 215 - Celia Mafa - bras - transf. lmp. sobre

Itapocusinho, fi lha de Luiz
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� b ic i c Ie ra adqu i rida de O Idema r Thomsen. Idem.

C�am e de LuizaLoren- ����.�����������_.��_.�����������_

216 Egon Rei� ··bMS. - li�nça e�ab�e��se

:�j;�;�:�;:�I;��;;�O� fiIT.aLII ::::::D::��� �;�;���l��1�f���!�!��f}�;�����)E:�::;;:
·

218 - José Veriano � bras.· licença mandar

���t�E�;::��1r� IIIR ;
*

..oíiiiiiiiiiííiil

�:�OÇC�:!U:'
.

���1J������t��E�:�����:.p;:;;;;;:�;t�::;
Eva Fodi Kanzler. 220 • Luiz Lorencent - bras. - licença mandar

do;::�t�::.SilJ:�iC�?���ra� doméstica, domiciliada. e ,..;::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::�
construir casa de madeira em sua propriedade sita a

� d residente neste distrito, em
ii .

iO A
ii estrada Itepocuelnho. Idem

resídenre neste Istriro, em
Ilha da Figueira, filha de!! AU- I

JARAGU S� A. II 221 - Doreto Pedrl > bras. - licença mandar

Ribeirão Molha, filhade.. .. construir casa de madeirá em sua propriedade sita

������i.�:'d��::: ����;�o:�;�;.;,;;�:
...
:I....:! _ :!{���;��: J:kijf;����g· .:!i: ...:1 ;��S�:���5%?���r{�g��::';� Ii:�::;je:::�

Arnoldo Blanck e
.

Schroeder e Posto de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes
terrenos sito a estrada lrapocusínho, adquirido de

Lilli Piske Elsa Reichel L
. Dorríinío Dona Francisea. Idem

H "' avagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii
..

.. 224 - Lother Sonnenhohl - bras. - Baixa irnp.
Ele, brasileiro, solteiro: Ele, brasileiro, solteiro: ii . ledores e Consêrto de Pneus. .ii.:

lavrador, domiciliado e re- I d dI"
sobre mercador ambulante da fazendas. Idem

avra or, omici iado e ii Esta oficina está instalada em condlçöes ii 226 . Paulo Plastwich - alemão - licença colo-

sidente neste distrito; em residenre neste distrito, á ii pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou
ii cer portão no muro e uma porta ao lado de seu

Rio da Luz, filho de Os- estrada Itapocú, filho de ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii prédio sito a rua Mal. Deodoro da .Fonseca ..Idem

car Blanck e de Martha Alb t S h d d::
::

er o c roe er e e ii CGmo retl'fl'caça-o de motor·es etc. . .

ii

Blanck.
.

M h'ld S h d
..

:: Secretaria da Prefeitura Municival de jaröguá
at I e c roe er. ii .Todos os serviços são executados com

ii
do Sul, 27 de Fevereiro de 1950

Ela, brasileira, solteira, Ela, brasielra, solteira,!1 esmero por compelen·tes profl'ssl'onal's e a pre
ii

doméstica, domiciliada e doméstica, domiciliada e ii
'

.
. -. ii MANOEL L. SILVA - Secretario

residente neste di.strito, em d d· 'I" ços razoáveis. Também disjJõe de sólda elé- ::

resi ente neste istiito, a ii trica e oxigênio.
ii

�Ul,'a,.�
��:�:��h�:,!g:t{,�� �:;���;!t��oc: d�lh�a�: li,."C::::::::A:::.:::::S:::·:::::A::::::::::::D::::::::_:::::S::::::::::T::::::::I:::::N::��:�T::::.::::A:�:::::S,�,JJ �

�

JW����\��
de Konell Piske. �

Edital no. 2.753, de 25.450.
Edital nO. 2.756, de 25·4-60

RE�I�T�� CI�ll
Irene P. Günther Oíicial do
Registro Civil do r" Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

,

Brasil.
Faz saber que comparece

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem pau

casal-Se:

Propriefários
Emmendoerler e BeyerVictor Müller e

Edith Ramthun

Harry Blödorn e

Wally Bruch

A MAIS ANTIGA CAaA DE JOINVILLE, COM SUA FILIAL
EM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-68

(SOBRADO OTO WAG"lER)

Ele, brasileiro, solteiro,
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo�

Ele, brasileiro, solteiro, mecanico, domiciliodo e veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.-

lavrador, domiciliado e residente nesta cidade, á Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,

�
Secção de lavagem, depósito de lubrifi-

�residente neste distrito, em rua Mal. Deodoro da Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelin'a cantes, combustivel e acessórios.,
Rio da Luz, filho de AI- Fonseca, filho de Alberto para· trnllir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce- lubrificação carga de baterias e

vim MUller e de Alvina blödorn e de Paulina I
ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.

�
vulganização. JMUller.

.. . Mantau Blödorn. . MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - Joínville,

EI�, �rasllelra,. �?ltelra, Ela, brasileira, solteira,· LID�.,O_��M_ERCIO DE TI!,,_T�� I I g���� !íß��
do�e8tlca, dorl�lcll.lada e doméstica, domiciliada e

II....iiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõ......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiõioiõiiiiiiiiiiiiiiii.......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

re.sldente neste.distrito, em residente neste d'strito em

-
_ _

RIO da Luz, filha de Er-IR' C f'lh Id G' .:- r��������/S':IB\���I""� t:�··········
..· ..· ..· ..· ..··....· ..·7.....

=j.

R th d P
10 erro, I a e us �.��,m��.��;��.��.m��.��;��.��;��;��·��.

.

WIno am un e e au- tavo Bruch e de Gu'lh r TAB R d R f' d
:

GI"
:

lina erdmann Ramthun,
Dlillä Bruch.

I e -

� osse, sma, ronquile, ouqui ão, e es na os
� � e o �

Edital N. 2.754, de 26-4�50. E .para que chegue ao co·. (@ ,TODAS AS MOLESTIAS DO ftPftRflHO ftfSPIRftmRIO � l�.
• �

Erich Friedel e nheClmento de todos, mandel I �
: :1

Erika Georg passar ß presente edital que' • Encontram alivio imediato com o uso do •• =B b'd B Lid =1

Ele, brasileiro, solteiro, :�r! �:I�:��rf;l�nà�P:��â - . I n C O Dl P á r a v e 1 �� e I as oss a·�l

*�::ia..�F��:;��i,�� ���n;�bE:!{:alg��j� I� Peitorill de nogien r�lnl�nll! �� &, •..w •..,. rzy."."" ,,;)

de Ricardo Carlos Ber- tins legal& Carrinhos e berços para

nhardt Friedel e de Anna
rianças pelos menores

Klitzke Friede!. IRENE PEDRI GÜNTHER @) O�PE!TO!,AI: M�IS �ON�E«?ID� N4! B�AS!L � preços V. S. poderá ad-

EJa, brasileira, solteira, Otidal �@J.®��@.i®@i.®®i.®@i.®@l®@i.®®.i.®@i.®®.i..®@,J:l quirir na CASA REAL

- Rua Marechal Deodoro N. 158 -
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IGrandes manifesta
ções a 1. de Maio
Rio - V.A. As classes

operárias estão prepa-
O· O rando festivas manítesta-ireron ARTUR M LLER Gerente: PAULINO PEORI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIOA Ltda. ções em todo o Territo •

•-:-�C�A�IX�A�P�0.ST.Ä.L.,.11119_��A�.d;m;in�i;;s;tr.;a�ça;-O�;:;.;;R;;u;a.M�a::.r;.ec;h:a�I.D:;;.eo�d�o�'r�o�d;a�F�o�n:se:c�a:;.,�1�3:;6��..:.F.:u��n�d:a;:d;;;0.;e::m:.:..�19�1�9�.;;;_T�E;:L�E:;;F�0:N:E�N;.�39:.._ rio Nacional para come

ANO XXXJÁ' morarem condignamente
__.... ._AR.A.;G.;.U;;;.;..;.D.;;O;..;;S�U�L;...-__�O�0;m:i:n:.go:,�3;0;..;d:;e�A;;.b;r�iJ�d:e;..;19;5�0 .;S;;A;N�T.:.;;;:A·�C;;;;;;:.:.AT;A:R:IN�A;;......;;.._�N�o.;..:;;1.:5Y;0;. sua data magna.

c
Ainda ernplacalDenlo

veículos
deo

"

REIGRANDE' FESTA DO TIRO DE

Vende-se
Uma bicicleta Hus-

qvarna, quasi nova.
Preço de ocasião
Tratar na gerenciá

desta folha.

o Clube Atlético Baependi empenhado em fazer re

viver, em todo o seu brilho e entusiasmo, a tradicional festa
do Tiro de Rei, por ocasião das festividades do Espirito Santo,
deliberou realizar com grandes pompas, no dia 28 de Maio
proximo vindouro, em sua séde social. uma consentração de
seus associados para, em massa iram buscar, em sua restden
cia, o Rei do Tiro de 1949, SDr. Geza Rodolfo Fischer.

Após a tradicional marcha dos sócios e atiradores,
pelo centro da. cidade, ao som da animada Banda Weiss, de
São Bento do Sul, terá inicio o tiro ao alvo bem como um

programa de outras diversões.
Para maior êxito desse dia festivo pará os seus as

sociados o Clube organizou as seguintes comissões:
Comissão Central: Alfredo Krause - Dr. Luiz de Souza -

Augusto Schmidt - Julio Zacharias Ramos - Dr. Jefferson Da-
vies de Paula. '

Encarregados da Secção de liro: Guilherme Gumz - Otto
Hindelmayer - Alfredo Janssen - João Emmendoerfer.

Encarregados da Secção de Bolão: Frederico F. Moeller
Erwino Enke - Erich Blosteld - Henrique Geffert.

Encarregados da Secção de Tiro com arma de pressão: Willy Son
nenhohl . Eugenio Silva - Otacilio Ramos . Ego.n Silva.

Encarregados da Roda da Fortuna: Ernesto Czerniewicz e
Francisco Fischer. '

Encarregados da Barraca de Chops: Reinoldo Steín - João Pe-
reira Lima - Donaldo Sehreoder - Victor Gaulke

.

Comissão de Propaganda: Werner Stange - Dr. Luiz de Souza.
, "Ornamentação do Salão: Guilherme Neitzel.

.

Encarregados da Porta: Hermann Schulz e Amadeus Mahfud.

Haverá ainda, na noite de 28, um grandioso baile social
e que será abrilhantado pelo afamado "Jazz Band Cruzeiros".

O Clube Atlético Baependf espéra e confia que todos os
seus socios, sem excepção, colabórem para que a festa do Tiro de
Rei de 1950 seja a maior e a melhor de todos os tempos.:

NOT A: A Diretoria do Clube Baependí convida "todos os
srs.' membros das comissões acima pera' se reunirem na quintá
feira proxima, dia 4 de Maio vindouro, ás 20 horas, na séde social,
afim de resolverem questões de magno Interesse relacionadas com
os preparativos da Festa do Tiro de Rei.

Protestanto contra a bicicletas, que nenhuma verão ser cobrados na
cobrança ilegal de Ta- despesa tinham com o forma estabelecida na
xas e emolumentos no registro, mas, apenas, mencionada Ieí" _ isto
emplacamento dos veio com a matricula e emo- é, na nova lei - "sendo
culos, o sr. deputado lumentos- de Cr$ 1,50- que não haverá outros
Artur Müller, pronunciou pela nova lei que ínstí- emolumentos além da
na assembléía o discurso tuiu seu registro passa- queles previstos no Re
segumte: ram a recolher a taxa gimento de Custas Judi-
O SR. ARTU.R MOL- de Cr$ 10,00, mais a pla- ciais e Policiais".

LER - Sr. Presidente e ca, fixando se no Regi- A seguir, no item X,Srs. Deputados, nos anos mento de Custas, dada a emendou: " o Regimento
d� 1947, 1948 e 1�49, ou- atual .situação de vida a que se refere o item
VIU esta Casa diversas dos funcionários em 2°. é o .antígo .. visto que
recla!Dações do interior Cr$ 4,00 para o es�rivão. o atual deverá ser repu
catarínense, concorreu- Pois bem, meus senho- blicado, por tel' saído
tes à cobrança ilegal do res,' chegou-nos noticia com incorreções".
emplacamento dos veí- de que o montante total Assim, anulou-se, como
c!llos a motor "das bí- de registro e emplaca- disse, o Regimento.
cícletas. mento das bicicletas que A t b 1 S
A fim de dar um para- devia ser de Cr$ 3970 a e a em que o r.

deiro a semelhante ex- (registro _ Cr� 10.0'o. Inspetor Geral se estri-
'IP , bou é a da Lei n. 24, a

terção, Ade pôr côbro ao placa " Cr$ 15,00; selos qual, entretanto, foi re-
abuso sobre o qual tantas no requerimento - Cr$.. vogada, porque a Lei. n.
e tantas vêzes se maní- 5,00; emolumentos-Cr$. 372, de 15 de Dezembro
festaram os representan- 8,00; talão da Coletoria de 1949, diz, muito ela-I
t�s do povo (muito bem), Estadual - Cr$ 1,70, está ramente:

'

ttveta leàmbrança de apre- sendo majorado, por ai "Art. 90. _
.

sen ar consideração de afora, até 60; 70 e 80 § 1°. - A não ser o
meus nobres pares dois cruzeiros. (Muito bem). preço das placas, queprojétos de Ieí, o prí- O SR. BRAZ ALVES - será fixado anualmente
meiro, mandando expedir No meu Municipio já co- pelo Sr. Secretário da.
decreto relativo ao Re- braram CrI 77,00. Segurança Pública, ne
gimento de Custas, com O SR. NUNES VAREL- nhuma outra taxa será
a inclusão dos emolu- LA Posso afirmar ao cobrada a qualquer títu-,mentos devidos à Policia nobre orador que, no lo".
Civil; o segundo, com- Municipio de Joaçaba, E, mais adiantá:plemento daquele, fixava que tenho a honra de
novas taxas e normas representar nesta Casa, Art. 10 - Esta lei entra

para o emplacamento e taxas e emolumentos são em �igo':. na data da sua

registro de veículos. Um determínados de eontor- p�hc�ç-�o, -revogadas �s
'1<,

e outro foram unanime- midade com a lei. dísposíções em ?OntrárI.o
mente aprovados: o pri O SR. ARTUR MOL- e a tabela .em.vIgor, baí
meiro, consta do Decre- LER _ Feliz povo o de l xada em. VIrtude do De
to n, 622, de 17 de No- Joaçaba! ' 'cret�-Lel n. 24, "de 7 de

vembro de 1949 e o O SR. WALDEMAR Janeiro de 1938 .

segundo, da Lei n. 372, RUPP - Passando por �ste !1epositiv<? �ão foi
de 15 de Dezembro do diversos municipios do obe.deCIdo. As b�clcletas
mesmo ano e foi publí- Oeste catarinense, Iíze. -. )á o declarei - an

cado no "Diário Oficia!" ram-me sabedor de que teríormente nada paga
de 30 de Dezembro. por lá se tem cobrado vam pe!o registro. ,A im-

Apesar dessas provi- até 600 e 700 cruzeíros portäncía
.

de CrS 1.0,00
dências, Sr. Presidente para caminhões. agora. eS�lpulado tinha
- para surpresa minha O SR. CARDOSO DA, por fmalldade. dotar o

- continuaram vários VEIGA � Quando estive Estado de maiores re-

Srs. representantes re- em, Blumenau, recebi re- cursos. Vejo, n? entanto,
cebendo .reclamações clamações de que nesse que a Inspetería de Veí

quanto à taxas e custas Municipio a lei não está culos,_por sua alta re

que ilegalmente se ví- sendo observada. ereaçao, revogou, de u�a
nham cobrando por êsse O SR. OSWALDO CA· penada, as duas leis,
serviço no interior do BRAL - Aqui para em- unammemente aprovadas
Estado. placar meu �utomovel, por

.

esta Assembléia e

Tive, mesmo,' o despra- além das custas fixadas sanCIo�adas pelo Poder
zer de ver edital publí- tive de pagar ta1ão ne- Executivo.

caqo pelo Inspetor-Geral gativo de multa, o arame Sr. Presidente e Srs.
de Vejculos e Trânsito, da plaquinha e mais al- Deputados, o registro de
cujos termos anulam o guma coisa... (Riso).

. bicicletas ao preço de
. disposto por aquelas duas O' SR. ARTUR MOL- 60, 70 e 80 cruzeiros é, ----------
leis. LER - Inclusive para- repito, verdadeira extor-

O registro de veículos fusos... çào feita aos operários
e a tabela que estipulava ·0 SR. OSWALDO CA- de Santa Catarina. e essa

as taxas e emolumentos BRAL - Sim: parafusos: multidão de obreiros que,
seguiam os téxtos I do Como não? .. (Riso).. residindo fora 10 perí
Decr.eto n. 2 e da Lei n. O SR:' ARTUR· MOL- metro urbano ou longe
24, do ano de 1938. Tendo LER - Agradeço os es· do centro, em razão
em vista as grandes des- clarecimentos dos nobres mesmo de seu modesto
pesas que o Govêrno do colegas. nível de vida-, delas ca

Estado tem de enfrentar Vejamos; agora, até recem como elemento de

·para conservação das que ponto chegou a co- f transporte para a. sua

estradas, essas taxas fo- ragem da Inspetoria de I faina diária, impossibili
ram elevadas até cinco Veícu]os, anulando a le- tados de adquirir um

, vêzes, para que se não gifllação vigente. Para as automóvel, cujas despe
atribuísse ao seu projeto bicicJetas estipulou: sas, aliás, proporciona]
de lei fins políticos ou a Placa de matricula. . . mente, são bem mais
intenção de colocar a , ...

'

. . . .. Cr$ 15,00 módicas, pois pagam 140
Administração Pública Chumbo, arame e pa- e 150 cruzeiros, contra
e.m dificuldades, por 'falta rafuso ("parafu,so", que 70 e 80 cruzeiros da bi
de renda. Assim, os auto- evidentemente, falta, mas clcleta: é uma extorção
móveis particulares, que, não nas bicicletas ...). . . a essa numerossa classe,
pela antiga lei, pagavam . . . . . . . .". . . Cr$ 8,00 que tanto con�ribui para
de registro a importância Averbação.. CrI 6,00 a riqueza do Estado.
de Cr$ 20,00, pela nova Registro.. . Cr$ 10,00, Contra essa cobrança
passaram a pagar Cr$. . o que perfaz um total de ilegal, contra êsse abuso
100,00, o mesmo aconte- Cri 38,00. de que são vitimas os

cenda com os caminhões, O Sr. Inspetor-Geral proprietários de. bicicle
que, anteriormente, des- baseja-se em que "a tas e mesmo dos veícu
pendiam CrI 15,00. As averbação e registro de* los a motor, deixo aqui

Aniversários: Trancorre ho
je a data natalicia do sr.

Joã� Batista Rudolf. A
Os [ornaís da Aleman- data de hoje assinala o

ha ocidental tem feito aniversário natalicio do sr.

elogicos comentarios so- Giardini Luiz Lenzt, resi
bre o tratado de comer- dente em Barra do Ribei-

-----

cio que esta sendo ne- rão Grande do Norte,Pelos '

gociado entre o nosso s�us dotes de cora- Filmes ex9
governo e o de Bonn. çao, exemplar chefe de
Salientam 'eles que o família e muito especial- _

Genuinamente ale
Brasil era antes da

guer-I
mente como educador, maes. Acaba de receber a

ra um dos maíores con- exercendo a máglsterío ha afamada "CASA REAL"
sumidores de produtos mais de vinte anos tor-I defronte ao Cine Buhr.
alemães e que a Ale- nou-se o aniversariante o

__
'

_

manha muito importava credor Ja estima geral, Estrada Nova. Na mesma
tambem do Brasil. recebendo hoje as provas dàta dona Olivia Schiode simpatia que bem me chet, esppsa do sr; Dante

rece e as (juais se juntam Schiochet.
as desta folha.

os do meu mais veemente . Aniversaria-se dia 1 '-DiEa 6 faEzhankos o jo-
t (P 1 de mal'o o Snr. Adolfo

vem gon m e, cro-
prö esto. a mas). .

t t' d t f Ih'
L ·d a Bruch resl'dente nesta CI' _

OIS a espor IVO es a o a
ogo em segUI a

dade.
e dona Hulda Maier es-

Assembleia aprovou o d
.

Alf d 11."
.

t d d -DI'a 2 fazem anos o
posa o sr. re o ;TJaier.

requerlmen o o ora or Ainda na mesma daté:l o sr.
e dos deputados Braz jovem Arildo Stulzer; a Jeronimo Trentini, indus
Alves, Max Colin e Car- srta. Lucilia Emmendoer· trial a Estrada Itapocúdoso da Veiga que man- fer, filha do sr. José Em· H
d G d f A· d ansa..
ava passar ao sr. 0- men oer er. 10 a na mes- A todos os aniversarian-
vernador o seguinte te- ma data a menina AnS!e-
legrama: lica filha do sr. Alberto

tes desejamos muitas fe-

"Assembléia Legislati- Murara. licidades.

va apela V. Excia. sen- -Dia 3 faz anos o sr. Casamentos: Reáíizaram·se
tido ser determinado Erico Bruns, destacado ontem na sala das audien
com urgência ás autori- comerciante nesta praça, cias os seguintes casa
dades do transito façam ao qual enviamos, tambem mentos: Wallher A. H.
cumprir em toda a sua posso abraço de felicita- Kréluse com a srta. Irene
plenitude as leis que )'e- ções. Seil; Ruy Braun com a

guIam cobrança das ta- - Dia 4 o sr. José Po srta. Erica Kone"; Gerhard
xas e emolumentos no lanski e a -menina Alda, Grützmacher com a srta.
registro e emplacamen- filha do sr. Eugenio Soa- Hilda Anna Maria Baade;
to dos veiculos pondo res, comerciante em Co- Siegfred 'Kienen com a

cobro aos abusos que se rupá. srta. Ana Ersching; Arthur
vem verificando. As ta- -Dia 6 faz anos o sr. Milbratz com a srta. Ida
xas e emolumentos são Heinz Marquardt, industrial Lucia Schumann e Ale
da lei n. 372 d� 15-1�-49 e ,diretor da Tecelagem xandre Panstein com a

e decreto' n. 622 de Garibaldi e o sr. José sr�d. Calharina Steinma-
17-11-49". I Menegott�, industrial a cher.

o
�

Brasil Locais
No Mundo
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CORREIO DO POVO - Domingo DIA 304-1950 4

AUX. TRAT. SíFILIS

r=='=LAVÃ'R==ã'E-=M?�==��='� rê�;�i;'d�=p�;l
:I Pois sim! So se fôr com produto da . II ii 5:

II fabrica Apolo! I! Rua MI. Deodoro N. 136 ii
:. Os produtos da i: Telefo�-e N' 39 - C. Postol, 19

II

II FABRICA ·oE SABIO liA P O LO" '.!:�. JARAGUA DO SUL I'
ii

de propriedade de Henrique Teodoro
II Santa Catarina 55

55. Harger, garantem uma lavagem alva da rou- II
!5

ii pa, grande durabilidade no uso, pelo seu li ASSr�ATIJRA ANIJAL II
consistente metodo de fabricação e uma ii
espuma expessa.

e-s 35,00 H
As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são ii

encontradas em todas as boas casas do ramo... GERENTE 11
Pedidos ao fahricante ii PauUno Pedri n

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870. �:::;",,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:
- JARAGUÁ DO SUL -

MILHOES
l ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

A alimentação
A LARANJA E A
VITAMINA C

A laranja é um dos ali
mentos mais rico em vita
mina C, a vitamina que
protege o nosso corpo
conrre os micróbios de
varias molestles. Cada la
ranja de tamanho grande
tem quanto nós precisamos
por dia dessa.vitamina,
Precisamos no mínimo

da vitamina C de uma

laranja, mas isto é só no

mínimo. Bom será que
cada um trate de receber
diàriamente 2 ou 3 vêzes
mais (2 ou 3 laranjas).
Além disso, a laranja con

tem boa, quantidade de
vitaminas A. B 1 e B 2, o
que a torna uma das mais
frutas maís preciosas que
existem, além do que é
uma das mais saborosas.
- (Serviço fornecido pelo
SAPS).

DE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

OEPUR�TIVO

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

gos á ·preços vantajesos,
Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

ELIX'IR 914
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

IMPUREZAS DO SANGUE?

nlXIH Df H06UfiHR

DE

PEDRO BENGEL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ATITUD-E EM BERLIM

Rio - v. A. - Toda a população berlinense está presa de grande ansiedade, na expecta

tiva das ruidosas 'manifestações prometidas para .12• de Maio pelos 500.000

jovens comunistas.

�ri=lO Doutor João Marcondes de Mattos" Juiz de
.

Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Loja e

EXPOSiÇãO:.
f a b r I c a:

Santa Catarine, Brasil, na Forma da Lei, etc. . .

,I Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Domingos da Nova s/n

Faz Saber aos que o presente edital virem que] JARAGuA DO SUL -1- sANTA ,CATARINA

a requerimento de IRMÃOS POLETTO S/A, CO-
.

ME,RCIO e INDUSTRIA, devidamente instruido· � �
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

depois de preenchidas as formalidades, Iegaes, fo�, Espelhos e .Vidros para Janelas e Outras Fins.

por sentença deste Juizo, de vinte e um 21 de abril '. '.

Icorrente, as 11. hora,s,
abérta a falência

_

da _fir.�a

I
Moveis Est�ofados, Tapetes, DIvans,

"I. Schreiner", da qual é titular o sr. Joao EmIlIO Colchões e Estrados para Camas, Etc.

qui�herme Schreiner. O ter�o legal.�a feíencie se-
Executa-se serviços de estofamentos em:

Ira fixado oportunamente, FIcam notificados os cre-
,"

.'

dores, para apresentarem, em oartor.io, no prazo de l;!� ·trollos, ornbus, autom,
oveis etc.

vime (20) dias a-declereçêo dos seus créditos, em ��m:������ct:
duas vias, com as formalidades do artig-o 82 do De. ,a:;:g

creta-lei 7661 de 21 de julho de 1945. E para que e

r�������chegue ao conhecimento de t?dos que i.nter�ssar, Celso Branco
póssa, passou-se o presente editai Que sera afixado .

ás portas do Ediflcío do Forum, no lugar de cos

f
DESPACHANTE ADUANEIRO {

lume e publicado pela imprensa local. "Correio do SÃO fRANCISCO DO SUL - Santa Catarina �
POVO", e no Diário Oficial do Estedo-Dedo e

pas-,
Caixa Postal 35 - End. Tel. <BRANCO. - Telefone, 103

sado nesta cidade de Jaraguà do Sul, aos vinte dOIS Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

dias do rnez de abril do ano de mil novecen-

1
Despachos de importação do extrangeíro e por cabotagem,

tos e cincoenra.' Eu, Ney Franco, escrivão, o subs- exportação para o exterior e dentro do país, transito,
creví. - (assinado) João Marcóndes de Matias. Juiz reembarque e reexportação, bem como todos os serviços

de Direito da Comarca. - "Está conforme o original, r
junto a Alfândega de São Francisco do Sul, são executa-

I
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

do que dou é. -

.

de 19�0
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Jaragua do Sul, 22 de abril � o

�
.

O Escrivão / Dispõe de pãtecs para depósito de madeira jnnto ao 'qua-
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta

NEY FRANCO )l da Cruz; bem como armazém para depósito de mercado-

--.;...-..;..--_____________

}
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras

Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras
----���====��------

dOll F.stados Vizinhos.

..

���@

r"c';:ç":��#,
IRGO

/

Camara Edital deMunicipal
Ata da reunião Ordinária de

23 de �arQo de 1950

Aos vinte e três dias do mês de Março do ano

de mil novecentos e cincoenta, pelas séte horas, na

sala do Forum, no edifício da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores:- Luiz

Maes, Willy Germano Gessner, Frederico Curt Albér

.ro Vasel. Otaviano Tissi, João Lúcio da Cósta e Luiz

de ôcuza.yHavendo número legal, foi pelo sr. Pre

sidente, declarada aberta a sessão, ordenando ao sr.

2° Secretário que procedesse a leitura da ata da reu

nião de 15 do corrente, a qual foi por todos apro

vado, passando a ser assinado pela Mêsa, logo após,
passou-se a leitura da ata da última sessão, a qual
depois de submetida a discussão, foi por todos apro-
.vada, pelo que foi assinada pela Mêsa. Em seguida
passou-se ao expediente que costou der-Ofício n"

76/50 anéxando um projéto-Iei que abre crédito es

pecial de Cr$ 6.454.60, recebido do sr. Prefeito; O
ficio n" 18/50 expedido a Câmara Municipal de Laguna;
Oficio n. 19/50 expedido Camara Mnnicipal de Campos
Novos; Oficio n° 20/50 expedido a Câmara Mu

nicipal de Porto Bélo; Oficio n? 21/50 expedido a

Câmara Municipal de Tangará; foi ainda, durante o

expediente, cientificada a Casa da chegada de um

exemplar do Regimento Interno da Câmara Munici

pal de Turvo. Lögo após, foi pelo sr. Presidente C{'

dida a palavra a quem dela quizesse fazer uso, como

niguem a solicitou,. pessoa-se a Ordem do Dia, e

que constou de:- 2a. discussão' do projéto -lei que

dispõe sôbre a compra de uma área de térra, onde
está localizada a estola municipa "Vitor Meireles",
o qual foi por todos aprovado; tendo o vereador Wi

lly Germano Gessner, solicitado ao sr. Presidente, .: •••r
consultado o plenário, fosse dipensada a ida do pro- u.-_ ,.

léro-Jei a Comlssêo de Redação, pera a redação fl- > -=

iinal, o que foi por todos acélto; lógo após, foi apro- � .�&. '\vado por unanimidade em 2&. e última discussão o = __ .._

proléro-lel que aumenta a subvenção do Grupo Es
colar "São José", de Corupá e subvenciona o Iardím, cC
da Infancla, anéxo ao rnesmd esrebeltclmento; por i2 "O' es

_.,
proposta do vereador João L..da Costa e aprovada (!) �"a.!: � -
pelo plenário, foi dispensada a ida do projéto a Co- � �. �.5!.f �
mlssêo de Redação, para a redação finai. Nada mais c( -: 3 � 2- �
havendo a tratar, foi pelo sr. Presidente, designado CI: � o c Iii ê �
o dia 17 do correnre para a próxima sessão e a Or- lU 014)<::' o

=dem do Dia, constarà de:- 1 &. discussão do proléto- O �,g",,: �
lei que abre crédito de Cr$ 6.454.60; re. discussão .... VII) oll) Q,

do proléto-c-Iel que cria três escolas municipais; te.I Õ �pJ � 8 �
dicussão do decréto que abre crédito de Cr$ 20.000,00 C)

til
... IT '" ::. �

e discussão do requerimento do sr, Alberto Rahn.
O

.�.2�·5 �
t;7

Findo o que, o sr. Presidente, declarou encerrada a � �: �-g J!:.-
sessão, na qual faltaram oe vereadores:-Arquimedes � 5-: 'O ::;)'õ

�
--_ ..-

Dantas, Augusto ôertí, Max Thieme Iuníor, Carlos u.: ... ti
GI � o

Rutzen e Victor Raduenz. e::. 8.ê: 8, o'�

;..;
- .!·o ::;) Gl
U· 4) o u-.- c

(ass) Luiz de Souza w -g:� 6] 41
'

Ge 11)._ V > •

João Lucia da Costa

Otaviano Tissi.

Falência

•

c..

Q

ii Dp. Renato 'Waltgp fi
ii MÉDICO ii
H iE

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA H
'i Com cursos de aperfeiçoamento no ii
li Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

li Doenças de S�nhoras - Partos_ - �Iinica 11
ii Geral de Adultos e Cl'lanças. ii
ii consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
ii TELEfONE N. 3 ' ii

ii Jaraguá do Sill - Sta. Catarina ii
!i

..

O Doutor João Marcondes de Maltas, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasii, na Forma da Lei. etc ...

Pelo presidente edital torna público, de- acôrdo

com a lei, que FREDERICO ENGELMANN, que
lambem é conhecido como Frederico Hermann En

gellmann, natural da .Alemanha, nascido em 21 de

abril do ano de 1889, filho legitimo dos falecidos Vermifuga suave e de pronto
lavradores Frederico Gollhold Engelmann e de Chris- efeito Dispensa, purgante e dieta!

tina Guilhermind Linke, lavrador. casado, domicilia- SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

do e residente nesta Comarca, a Estrada Itapocú- ii CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - �ARIZ B GARGANTA, 11 ME o n. 1, 2, , e 4

Hansa, deseja renunciar a sua nacionalidade de ori- ii moderna e primorosamente Ißstalada do
. ii Proteja a saúde de seus filhos f' a :>ua própr1a!

gern, afim de obter a ddadania brasileira, por meio II i: E't"t d
' d' h

.

de título declaratório, tudo de conformidade com as li DR. S.AD.ALLA AMIN i!
VI ara mUI as oen;:�eâi!oupara In elro em

formalidades da lei ·no. 81S; de 18 de Setembro de !! CONJUNTO OB APARBLHOS MOOBRNOS, UNIC?' NOS IJ Compre hoje mesmo uma LOMBRIGOEIRA

1949� - Qualquer cidadão poderá i1presentar iI:Jlpug- li BSTAOOS OB SANTA CATARINA B PARANA ii
_.

MINANCORA para o Seu tilhinho.

nação que tiver, 110 prazo de (10) dias, contado na ii «Rua Abdon 'Batista -, defronte "A Noticia"» 'ii E um produto dos Laboratorios Minancora

forma da lei. - E para que chegue ao con'hecimento ii HORARIO: 10-1-2 e 4-6 da tarc;ie - Hora marcada: 4 li" J O I N V I L L E _

de quem interessar possa, mandou o MM. _ Juiz ex- li _
.

_II
.

:: =-- """"' ,;;",,;;.....;;;;.... ..1:

pedir êste edital, que será afixado 1)0 ·Iugar de cos- II • .loinvi e - ii

turne as' porras do Edificio do. Forum, publicado pe-
-

Ia imprensa local "Correio do Povo" e no Diário
,;::.=========�

Oficio do Bstado. - Dado e passado nesta cidade PA R A f. E R IDAS,
dê Jaraguá- do Sul, aos vinte dias do mez de abril E C Z E MA' 5 ,

do ema de mil novecentos e cincoenta. - Eu� Ney
Frarico, escrivão. o subscrevi. - (assinado) João' Mar- I N F L AMA çã E 5,
condes de Mattos. � Juiz de Dir�ito -da com,rca. -

C O C E I R AS,'Está confórme o original, do que dou fé.- ..

Jaraguá do Sul� 20 de Abril de 1950.-
,

F R I E I R AS,
O �scrivão ESPINHAS, ETC ..

NEY F,RANCO

EDITAL

o ANJO PROTETOR. DE SEUS FILHOS E A

LOMB.ßIGUEIRA MINANCOßA

Declaraqão
Nós abaixo assinados,

declaramos pelo presente,
que não são verdadeiras
as palavras proferidas
contra o Snr. Leopoldo
Prust
Braço do Sul, 51 de

Março de 1950. .

Ricardo e Ana Walz

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Amanhã l�. de Maio. sensacional encontro futebolistico' entre Baependi. X São Luiz A. C.
Haverá ·preliminar.

Está servindo de Pretesto
Tenebrosa Campanha de'

Tirando 8 mascara. A trens-
N Pela primeira vez se Comemora emferencia do rev. Padre acionaliza�ão

Alberto Iacobs desta pe-
Y Jaraguá da Sul

_ x-
roquia, onde por 27 anos Os excessos da campanha de nacionalização Veio-nos pela Diretoria do CLUBE INFANTIL Pôstó em' circulação
exerceu o elevado cargo perpetrados, neste estado, pelos belenguins da di- a noticia, que pela primeira vez em Jaraguá do Sul" um sêlo comemorativode vígérlo, deu motivo a tadura, que produziram [ustissima repulsa no comemoração do DIA DAS MÃES em 14 de maio Festa da Uva, que ora
uma serie de pedidos para e!eitorado oatarinense de origem extrangeira, es- proximo, o Clube Infantil sobre o alto Patrocinio da se realiza no Rio Gran
sua conservação no atual tao para justificar, como raaão única, ínfima dife- Prefeltu ..a Munlclpal, o Clube Aimoré e Clube Arle- de do Sul.
posto. rença dos 'reze mil votos no pleito passado, e as ...

rico Baependi, promoverá uma justa homenagem a -x-
� Não sabemos, e nem SIm coroar a fronte do lider pessedista, ex-inter- ésra data, levando a efeito na séde do Clube Atletíco ,Ocorreu um desastretemos o direito de sindl- ventor, comlouros que muito lhe devem pesar. Baependi as 8 e meíe horas da noite do dia 14 de de trens entre as esta
car o motivo dessa trens- RVl'Oe).�a-se a extraordinaria noticia que nos chega do maio proximo um programa especial composto de ções de <?sv.aldo Cru�. eferencia, pois o assunto, .

b d 4 d B t Ríbe o ocasio
O Rio V; A. - A ínsignífícante diferenca 'de votos, apresentações musicees .e ver aes e pessoas a nos- en o Ir ,

-

que somente a
'

rdem " Y
sa Sosledade e de escolares. nando fe.rimentos em 80

Interesse, não deve mesmo obtida pelo partido ,do dr. Nereu Ramos, no ple i-
'

Todos pois no dia 14 de maio as 8,30 da nolteno passageiros.
merecer dos bons católlcos to passado em Santa Catarina, tem sido uma pe- C B h
as criticas que' se fazem. dra no caminho, dolider pessedista, para efetivar'

lube Atletico ' aependi para tomar parre na omena-
. -:-x-

gern do dia das.mães., Anuneía-se
. .::. a enco-Se aos paroquianos não sua candidatura a Presidencia da República. Seus A programação será apresentada oportunamente aos men�a de a,:vIOes �e pas-é licito se. rebelarem con- amigoscontudo vem justificando. a significativa nossos leitores. sageiros a Jato, tipo Ha-

tra as ordens dos seus diferença, aosmaioraís do pessedísmo, argumantan- vílland, feita pelo Brasil
guias/religiosos, -mels de- do que a numerosa 'população de origem alemã, em Londres.
tesravel é ainda que d daquele estado, negou seus votos ao P. S. D. por O Bad

a

d' UA at" -x- /

política queira se imiscuir motivo da rigorosa campanha de nacionalização ] nua euo respon eu: cei o Foi exonerado. do oar-
em assuntos religiosos. qUE' se fez durante a Interventocia de Nereu, Ra- go diretor do Tráfego do
Os rastejadores Desse- mos.

'

O Diretório Nacional da Eduardo Gomes basta, Distrito Federal, o Sr.
dletes em jaraguá,

.

acha- --------!----.....;- UDN composto de repre- só por sí, para trazer á Edgard Estrêla que há
ram na transferencia do Adhemar faz, de- sentantes de todos os Es- Nação a fé e a esperau- muitos anos vinha exer-
nosso bondoso vigario, - tados e do distrito Fede- ça de que ela tanto ne- cendo essã junção ten-
uma pista para fazerem clarações aos jor- ra], foi á residência do cessíta, nesta hera de do sido posto em dís-
lima intriga politica, tão nalistas do Rio Brigadeiro Eduardo Go- apreenções quanto aos ponibilidade.do molde dos que não mes, a fim de comunicar destinos da Pátria.
sabem manter compostura Rio Y. A. Sr. Ahdemar ao grande brasileiro a A simples palavra ':_A- Ée vencer pelas ações que de Barros assediado pe- escolha de seu nome ceito" proferida, em tais curiosopraticam em beneficio da los lorneltsros desta cepí- como candidato á suces- círeustäneías, por um

• • •

coletívidade. tel fez interessantes de- são presidencial. homem de grandeza mo- I - Depois do ataque
Assim é que, procuravam Bolos c1arações: - Pelo Diretório pronun- ral e cívica do Brígadeí- a Pearl Harbor, o pessoal

espalhar entre a popula- . , "Visitarei todos 'os Es- cíeu breves palavraa o ro, cujo prestigio é ímen- do Bureau Federal je In-
ção, 'que a remoção do maIs mac/os rados em grupos de mu- sr, Prado Kelly, seu pre- so em tôdos as camadas vestlgaçäo dos Estados
rev. vigario tinha' sido nicipais, pare falar ao po- sidente.

.
sociais do pais; um hO-I

Unidos, temendo um pos-
feita a pedido de diversos vo a Ilnguagern que ele O Brigadeiro respon'lmem cuja palavra ins- sível ataque ao Presidente
udenlsres, destacando-se sabe entender" - di sse o deu agradecendo a eon- pira o máximo de con- Roosevelt, usava nas ex-
entre eles o sr. deputado governador Ahdemar de fiança que a União De- fiança a todo o nosso' cursões presldenclais o
Artur MUller. Barros ao reporrer no Co- mocrátíca Nacional de- povo, - o simples «Aceí- carro blindado que per-
O representante Iara-

I pacabana Pálace. E pro- posíta em seu nome, e to», de Eduardo Gomes, tenceu 'ao criminoso AI
guaense ne Assembléia, seguiut >

, declarando ac�itar, co- respondendo� : ao nobre Capon� nos velho� dias
recebendo do proprio rev. '�m Santa Calariua .já mo um dever civicQ, as' apêl0 que lhe fêz a UDN, d� C�lcago - enquanto-
P. Alberto a comunicação'

'

l,fiZ .um' teste e se�ti o en. resp�nsabil1dades d? �ua em nome dos interêsses nao ficava pronto o auto-
da transferencia, telegrafou tllslasmo contagiante do candIdatura á presIdeD'� nacionais, é 11ma' garan movei �a Casa Bran.ca,
ao mesmo, desmascarando povo em Joinvile, Flori- cia da República. ,ti& de que o regime de- constrUido s_?b ,medida
ô soez intriga. Eis o texto B%s \ nópolis e Blumenau" Esta declaração do sr. mocrático, no Brasil, não para a proteçav dos che ...

do telegrama: "Rev. Padre '_/"7 "Não há pressa de perecerá. fes de Estado norte-ame-
Vigario Alberto Jacobs- maIs cresciaos nomes. Não tiveram _pres ricanos.

I Jaraguá; Resposta a carla sa comigo e a incompa.
' II - A Alemanha é o

d 17 d CURSO DE ESPERANTO Emoção e ex,pectativa "

fe o 'corrente, posso tibj.lização me elim-inou da o UDICO pa s a por em
afirmar e desafio con- campanha como candida-

'

POR CoRRESPolo�NCIA em Petropolis prática os trens que cor-

testação tenha escrito a to; agora vão esperar:' rem presos pela parte su-

quem quer que seja soli.. "faria uma Rerolução Animado' pelo êito dos PETROPOLIS, V.A. Es· perior. Entre 'as cidades
citando traasferencia do _ Vou ter 90 por, cento anteriores e por numero- ta cidade está vivendo alemãs, de Elberfeld e Bar-
reverendo dessa paroquia, ,do, ,eleitorado em ,São sos pedidos, principalmen� momentos de emcionan,- men viajam cêrca de dez
Que lhe deve assinalado� Pài.do, , � g'raças ,á minha, te do ,Interior, 'decidiu' o, ; te e.xpectatiya, em face milhões, de passageiros
serviços na sua Vida re': obra de governo _ diz' ele. Brazilia Institutos de Es, do rumo deveras sensa- anualmeme nessa espéCie-
ligiosa· e de assistencia ' E teria

�

mais' se fosse per�nto abrir novos cur- nal que promete tornar única de locomoção aéreél.
social. Unica vês que me candidato.' Lamento. Sin- sos da Iingua mundial au· o caso do assassinio do
envolvi em pedido dessa Ba/os to até dor no coração xiIiar, por correspondência desembargador Maurity Hs elel'co-es SI'O,dliCB'I','Snatureza, aos quais nego "

. 'ft:::,F,' por não poder, concorrer, destinados particularmente Filho. sobretudo depois U
direito, de intervenção po:' mo/sj O; OS pois �u faria ,uma grande áqueles que, por viverem da prisão da viuva do Será marcada a '1. de�Iitica, foi 'ha dois ãnos, revol�ção neste paJs., longe dos grandes centros ilustre magistrado, bar' Maio a data de suaquando solicitei reverendo

'_'===••===:"IIC:===- cultLirais, ou por impedi- baramenté morte, em

::>a,
dre Provincial sustasse

�.III!
e ' e O

'

se e. mento dos seu's afazeres, sua residencia. "E essa realizaçao
transferencia do amigo, MUD A 5 �

não �ódem frequentar com expectiva é cada vez RIO, - V.A.),"""'7 Chegau-
pelo menos até inaugura- 'assiduidade cursos orais maior á medida que se do ao Riq-,. procedente
ção Saliio Cristo Rei, no FRUTIFERAS E ORlW'AMEN,TAIS Como os anteriores, terão aproxima omomenta �m.de São Paulo. o ministro
que fui atendido. Não é os novos cursos a duração que o assassínio Walter do Trabalho confirmou
meu feitio misturar reli-

D Laranjeiras, Pece,gueiros,Kakiseiros, Maciei-

�
de três a quatro me�es' e Rosa deverá ser 'acare- as declarações feitas re-

gião com politi'ca, pois ras" Jaboticabeiras, etc. _ Roseiras, Dahlias, a Inscrição deve ser soli· ado com a senhora Elza centemente na capital
acho que àquela que tem citada á secretaria, do Maurity, contra quem o bandeirante. segundo as
missão, divina, fica muito

�
"Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc B.LE., avenida Nilo Pe. indigitado matador fez quais no dia 1. de Maio

acima desta que apenas 'e('am Catalogo Ilustrado � çanha, 12, sala 1017 (tel. tremendas acusações' A baixará um ato fixando
defende interesses desta, 32-7620), ou, pelo correio, acareação deverá ser as datas para as proxi-
vidll. Respeitosas sauda- LEOPOLDO SEIDEL Corupá

.

para a Caixa Postal 142 realizada provavelmente mas eleições sindicais
ções (a) Artur MUller". .e e e es ep _ -Lapa-Rio-de-janeiro. ainda esta noite. em todo o· pa1s.

1 :
O baile de gala do Te-

.

'

atro Muníeípal realizado
Gerente: PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. durante 'o carnaval ren-

19 Ad deu para a PrefeituraCAIXA POSTAL, ministração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TBLBFONB N. 39 4 O 000 00���� ���� ������������__�I;;���� �;;���__
Cr$1. O. ','

ANo xxx JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 30 de Abril de 1960 - SANTA CATARINA N°. 1.590 O Banc;-:;-Brasil en-
tregou á Caixa de Amor
tização para incinera
ção a quantia de 200
milhões de cruzeiros em
cédulas recolhidas do'
meio circulante.

I. Notas &
Noticias

Locais, a o . Dia das Mães

I

·EJ�".'••'·,�414bt

ExIjam � sabãlo \
(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CK!� WETZEl KN]))l[J§TI�JAl tVOllIDlvune

"

pois conserva e desinfeta a sua roupa

S�6Ä�X'.RCfAt
.. -
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I
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