
A· Dlis'são alelUã nãQ fez neqõcios com Sanla Cal
;

.� � �

� sabido, por tod�:��:� :� :��:::r::-!:�ci�:B:�:o:U::eg��;!e�!°:m!�:=ro uma Missão !i.t
vinda da Alemanha, p�r.a restaurar as relações c�merciais que existiam entre o Brasil e aquele país, nos ditosos dia

. ,e._
1

eederam a segunda e uhrna grande guerra mundial,
..'

\-'"": :' � �
I • �or ma�s .estranho que pareça estamos informados, que só São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul �ál�ãt�DtiI_P'

ne�oclOs com os mdustpals alemães - madeiras, couros, caf� e lã - Santa Catarina por cujos portos eaiam antes da tgu�a o

maior volume de madeíras para a Alemanha, ficou de fóra.
'

.

Esta no�icia _
que causou consternação gerRI entre OB índustriais e comerciantes catarinenses, está sendo recebida com

vwa surpresa, I?OlS nao se co.mp_reende .como os homens, püblíeos catarinenses, que atualmerite gozam de algum prestigio, não

tenham interferido nas negoClaçoes havidas.
.

.

•

.

Assim os madereiros catarinenses e o comércio em geral, que se encontram em situação aflitiva, perdem esta

última oportumdade e o devem a inépcia e o desinteresse dos nossos homens püblicos.
.

------------------------�-----------------

Deputado Brtur MUller
Festejou ontem seu ani

versário o ilustre e ardo
roso deputado pela União
Democrática Nacional, Sr.
Artur Müller, que como

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. representante do povo de

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136, - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39 Jaraguá do Sul, na Câma-
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ra Estadual soube se colo

car, por sua independencla
e coerência de suas atitu

des, entre os homens pú
blicos catartnenses de
maior destaque.
"Correio do Povo" de-

o
seja a seu ilustre diretor
sinceras felicitações.

ANO XXX - JARAGUA DO SUL Catarina N.l.591Domingo, 7 de Maio de 1950 Sta.

"Não há argumentos por mais ponderáveis que sejam, que façam ver aos, adminis

tradores estadoais que Jaraguá do Sul, por sua situação geográfica previlegiada, por sua considerável

.

arrecadação, por seu comercio, por sua indústria, enfim, econômica e politicamente, já não é uma

inexpressiva colônia, que se deva esquecer."

'Observando •••

No Rio o Governa
dor Aderbai R. da

SilvaH. Luz Filho

Enquanto as sedes dos
municípios vizinhos, se- rem ainda para maior di- pacificamente Incluído no ledora, pera substltuir o coletora, e não como

guinda a ordem natural lação da solução definiti- rol das coisas esquectdes: calçamento de paralelepl- aconteceu, um prédio igual

das coisas, vão-se' trens- va., em compensação, vez por pedos. Ainda que não ao da agência de Araquer]

formando em pequenas Não fosse em certos outra, o governo estadual acreditemos nas vente- de movimento irrisório. O

metrópoles Iaregué do Sul, casos a habilidade do de- nos agracia com um re- gens da substlruíção, pelo interessante, é que tudo

.
curiosamente situando-se putado Artur Müller no produtor que quando não menos esperamos que esta isto, é verdade cristalina

em franca oposição aos conseguir créditos e be- tem o triste fim do ultimo, maquina satisfaça em parte que todos reconhecem,

favores do progresso, per- nefícios especiais, em va- se esgota nas mãos dos o otimismo do sr. Prefeito. mas, no entanto, não houve

petua-se num marasmo, lentes disputas com os criadores por falfa de O outro caso, que é o força sutíclenre, que flzes- ---------.----

que nos afasta da ideia homens da situação, o qualquer assistência. prédio do correio, balizado se vêr ao bom censo dos

de estarmos vivendo ne atual período admlnletratí- Outro caso é o da pa- pelo humour popular como responsevets, a enormida

sede de um munícíplo si- vo de laragué do/Sul teria virnentação das ruas da "Caixa Posta!", lambem de deste erro que se co-

tueeteníete..
-

.

passado ein' brancas nu- ·cidade,· que fdepende de não desmenre
:

a· rrõsse 'meteu.

Apesar de Jaraguá do vens sem uma conquista

I
um empréstimo das Arcas premissa. Os paliativos como se

Sul estar colocado entre memoravel, Estadoais. Como os outros Como agência colerora lvê são a especialidade da

aqueles municípios que Não hà duvida que a esse problema foi rernbem, a agência, postel de Iara nossa adminlsrreção, Nada O governo Argentino

mals contribuem para os adminlstração .munlclpal, e senrldarnente, relegado a guá do Sul' é uma das de em Santa Catarina se rea- concedeu "permíssos'

sôfregos cofres do estado, com o sr. Grubbaà frente, dias futuros. ,À viste da maior movimento em todo Iiza definitivamente. Na para a importação do Es

os poderes estadoals tem não goza das bôas graças intrangigencia do governo o Estado, justamente, por- ânsia de contentar, os tado
' de São Paulo, de

lhe dado verdadeiro trata- do governo central. do estado; em não ceder que situa-se num entron- nossos pollticos vão dando bananas no valor de du

mento de madrasta. . Veja-se o caso do pro- o emprestimo neceesérío camenro rodo-ferroviário; aos problemas lntransferl- zentos e cincoenta milhõ-

Suas justas . pretenções metido posto agro-pecué- para ii realização, das portanto devia lhe caber veis, soluções de momen- es de cruzeiros.

quando não são negadas río, que seria de transcen- obras do calçamento, os por direito, e primordial- to, que tem sempre o poder -x _

no todo dão-lhes solução dental importância pera Ia poderes municipais resol-,
mente por necessidade, um paradoxal, de fazer com O secretario da Deíe-

de emergência, que alem economia rural do munl- verem comprar uma po- prédio condizente com a que se agravem os pro- -sa dos Estados Unidos

de não satisfazer, concor- cíplo, e que foi mansa e tente e custosa moro-níve- sua categoria de agência blernas, declarou que o seu go�
, verno apressa o desen-

CONVENCÃO ESTADUAL DO PRP. volvimento de novas ar-

Realizou-se nos dias o Coronél Barbato que, Mangabeira não quer mas, mais terriveis do

Estiveram em missão -x- 29 e 30 do mez próximo' em palavras repassadas
que o mundo possa ima-

política nos municipios Oomemorando a inde- passado, em Joinvile, na da máxima sinceridade, ser Candidato gínar, Acrescentou que

de Blumenau, Jaraguá e cisão do PSD na escolha séde do Partido de Re- proclamou a lisura do
as fabrÍcas norte-amerí-

Joinvile, os deputados do seu candidato, R. Ma- presentação' Popular a pleito e, por isso, a sua
Rio V.A. - lmforrna-se canas estão produzindo

Paulo Fontes, secretario galhães Jor. escreveu o Convenção Estadual dês- absoluta submissão ao que o sr. Mangabeira não uma variedade de novas

geral da Comissão Exe- seguinte, no «Díarío de se, Partido. seu resultado. Concitou,
aceitará a indicação de armas, que poderia, em

cutiva da UDN em Santa Noticias»: Ao que conseguimos ainda, todos os populis-
seu nome, por todos os caso de uma nova gué

Catarina e Fernando Fer- «Nunca se teve noticia apurar já foram indica- tas a trabalharem cada partidos baihanos, pera a rra reduzir a diferença

reira de Melo, diretor de um partido politico dos os candidatos de di- vez mais pelo Partido. terceira senatória. O go- entre a derrota t\ a vi-

do "Diario da Tarde". tão desconchavado e tão versos municípios aos Os convecíonaes dei- vernador da Bahia acha toria.
/

-x _ sem decisão como o PSD. cargos de Deputados Es- xaram firmemente deci- que lançado o nome do Em seu relatõrío, ain-

Hoje será instalado o E' uin partido com exces- taduaes. dido ,que a atitude do brigadeiro Gomes a suces- da declara que o. arse-

sub-diretório da UDN em so de lideres. Cada qual Consta que a passagem PRP, face á l]uestão da são presidendal da Re- nal atomico ianque po

Corupá, segundo distrito puxa para um lado. Re- mais emociante de toda sucessão estadual seria publica não pode deixar ssue grande numero de

deste 'município. 'sultado: o PSD não, tem a Convenção populista única e exclusivamente a direção do Estado em bombas de todos os tipos

-x-
'

lider algum. E' um parti- foi a da escôlha, aliás aquela que fôsse deter- mãos tio adversário. e tamanhos

A Convenção Regional do com excesso de can- verdadeiramente demo- minada sómente pela

do PRP, reunida no do- didatos. Cada qual ali- crática, de um nome pa- Convenção.
.

mingo u_ltimo em Joinvi- menta ambições ostensi- ra figur.ar em chapa de ' Domingo á noite, na A Capital Federal esteve em Estado de

Ie, indicou para deputa- vas ou secretas. Resul· Deputados Federaes. praça pública, foi feito ••

do estadual por Jaraguá tado: o partido não tem Eram concorrentes o um grande comicio no 'Calamidade Publtca

o sr, dr. Luiz de Sonza. candidato algum... Para ilustre integrante do nos- qual fizeram uso da

pa-,H'
-'

.

ilustra presidente da/Ca· utilizar suas iniciais: é so Exército Nacional, snr. lavra () Dr. Luiz de Sou- a � anos que nao chOVia tanto no RIO de

maraMunicipal destemu- um Partido Sem Desti- Coronél Gentil Barbato, za, Presidente da Câmara JaneIro - 18 mortos - 27 desabamentos e

nicipio e destacado poli- no... atualmente servindo no Municipal de Jaraguá do 30 feridos

tico catarinense, o qual O partido apelidàdo de Quartél General, na Ca- Sul; Sr. Cassio Medeiros,

tem recebido justas de- majoritário continua in- pital da República, e o Presidente do Diretório

monstrações de solidarie- decíso. Enquanto se fala culto jornalista patric�o Populista de Blumenau;

dade pela sua indicação. em Ovidio de Abreu Dr. Jorge Lacérda, Dire- Dr. Eugenio Monteiro de

-x- que tambem será «quei- tor do "Letras e Artes" Barros, do Diretório Es-

Os jornais de Buenos mado» -.a Liga Catolica e Oficial de Gabinete do tadual; Dr. José Cardoso

Aires, espe,cialmente "La não 01 apoiará:"'- outros Exmo. Snr. Ministro da da Veiga, Deputado Esta

Nacion" a,firma em edito- nomes continuam em fo- Justiça. dual; Dr. Jorge Lacerda,

rial, que, os snrs. Luiz co: «To Bias or not To Após os discursos bri- do Conselho Nacional do

Carlos Pretes, responsa- Bias» continua a ser a lhantes prOferidOS por PRP e Deputado Lourei

vel pela recente revolu- beneditisse valadariana: ambos os disputantes ro Junior, da Assembléia

ção comunista na Bolivia, Dutra diz que não inter- passou-se á votação. Estadual, de S. Paulo.

consertaram um pacto fere, mas exige que o Recolhidas as cédulas O último orador, De-

politico pelo qual.aquele candidato seja homem e ,contadas as mesmas putado Loureiro Junior,

viria a dar apoio)1o sr. de b�m e não seja seu ficou constatada a vitó- usou da palavra por maiß

Getulio Vargas, caso e- inimigo. O Brigadeiro ria absoluta do Dr. La- de Uma hora tendo dei·

sse fosse candidato o su- preenche essas condi- cerda. xado profunda impressão

cessão presidencial. ções... Pede então a pal�vra, na massa.
.

I Rio, - Encontra-se
nesta capital, tratando de
assuntos relacionados com

a admínlstraçêo de seu

Estado o Governador de
Santa Cetarlne, sr. Ader
baI Ramos o da Silva.

Notas &
. Noticias

POLiTICA

Rio V. A. _. O prefeito juizos são incalculaveis.
Mendes de Morais reque- As ruas da cidade
reu a Câmarà do Distrito estão cobertas de lama
Federal que se declaras- trasida pelas águas e so

se Estado de calamidade terram, casas e veículos.
Pública para a cidade do O gal. prefeito pede
Rio de Janeiro, por mo- auxilio a população para
tivo da tremenda enchen- amparar os milhares de
te que as�olaaquelapopu- desabrigados que se en

lação em razão das chu- contram sem teto.
vas torrenciais que des- O Ministério de Avia
de 4a• e Ba. feira desabam ção e Obras públicaljl
�obre a cidade. imformou que ha qua-
Até agora foram já renta anos não se regis

registrados 27 desaba- tra uma tromba d'água
mentos, 18 mortos e 30 tão volumosa.
feridos sendo que os pre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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João Lucio da Costa e Luiz de Souza. Depois de cons- .

�����'l���������������ratada a presença do número legal, foi pelo sr. Pre- Ed I- ta I de Le' il a-o �(:;'3::S�2Z:S� ���2Z:S(:;'3::S����������

sidenre, declarada aberta a sessão, ordenando ao sr. . OO� -0'100, 2° Secretário que procedesse a leitura da ata da ses- 00 G·
, ·

A 00
são anterior, o que depois de feito, foi submetido a O Doutor João Marcondes do Mattos, Juiz de � loaSIO em um no �

discussão e subsequente aprovação o que foi feito Direito da (jomarca de Jaraguá do Sul, Estado de � 1:3:5

sern emenda, pelo que pessou a ser assinada pele Mê- Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc... 00 Por dêncí C 1
00

� correspon encia - .ione ua as �
sa. Em seguida, passou-se ao expedíenre. que cons-

;� 4 OO�tou da leitura de:-Oficio nr. 22/50 expedido ao sr.
FAZ SABER a todos que o presente edital séries ginasiais em um único ano,

�

Prefeito Municipal; parecer da Comissão de Finen-
da leilão com o prazo de vinte-dias virem ou dele pelo regime do art. 91 .

ças, referenre ao proléro lei que abre crédito especial
conhecimento tiverem, que findo êsse prazo hão

� Antigo Madureza. �

de Cr$ 6.45..t,60j parecer da Comissão de finanças,
de ser arremata?os por quem mais dér e maior � �

referente dO requerimento da Comunidade Evangéli-
lance cf'erecer, no dia 27 do corre.n;t� mez, as 10 00 C URS O K O L B E R 00

ca desta cidade, pedido subvenção ao Jardim da In-I
horas, em frente as portas do. EdlfICI0 ?O Fo['�m, 00 00

ferreta Pestalozzi", daquela Comunidade, foi ainda
os be�s penhorados a Oasemire Eugenio Pe�elI'a, 00 O mais moderno - O mais eficien- !!1cientificada a Casa da chegada de rne is um' exern-
na açao ,ex.eeutlva que lh� möve o. B�nco �aclOnal �

I

�

plar do "Diario da Assembléia Legislativa do Esta- d.O Comércio S, A" e abal�o descrlml.nados.- 00
te . Exito garantido.

�
do. Lógo após, foi pelo sr. Presidente, cedida a pa- 1.)- Um terreno CG�l a area de mais ou f!le�os w Com 90% de' aprovações �

lavra a quem dela qulzésse fazer uso, solicitou e ob- 18.6 ..8�0 msã., sltua?� a Estrada C?r�lCell.:.a, zes �

teve-a o vereador João Lúcio da Costa, o qual apre- no �unlClplO de Guaramirirn, com a descriminação l 00 Av. Vise. de Guarapuava, 2059 �
sentoll .uma indicação no sentido da Casa de fazer seguinte: fazendo frente na Estrada Corticeira com 00 00
representar no I Congresso Nacional dos Municipios 345 ms. pela Estrada defronta ao lote n. 2.616; 001 CURITIBA PARANÁ )00Brasileiros, a realizar-se de 2 a 10 de Abril próximo, fundos lado este com 846,50 ms., confrontando com w �

em Petrópolis. Pósra em discussão foi dita indicação o lote n. 2766, lado oeste com 576,fiO �s. cvnfro.n-,���W�����W�,l��WW���aprovada por unanimidade e ainda autorizado o sr tando com o lote n. 2765 B. Parte do imóvel regrs- ����taS�(:;'3::S��� u::6:í��������

Presidente a representar a'Câmara ;eu delegado com' trado sob n. 3 ..51� e 3.523 _da 2a. Circunscrição da

r���������mandato exprêsso pera votar em seu nome. Em se- c,omarca de Joinville, devidamente transcrito no
.

gui.da pass?u-se a .Orde� Jo Dia, que constou de:- �.vr� n, 3-E, sob n. 11.0�4. ..
Celso Branco

FOI submetido a dlscussão e aprovado por todos o
. Uma �asa construída de material e um ran-

t
DESPACHANTE ADUANEIRO iparecer da Comissão de Finanças referente ao pro cho, Situado no terreno supra. Ã

..

. ,

I'
, . .' , O

. S O fRANCISCO DO SUL • Santa Catarina
léro- el que abre c. rédiro especial de Cr_$ 6.454.60; 10- .ujos bens constantes do auto de penhora E Caixa Postal 35 _ End. Tel.•BRANCO•• Telefone 103

go após, pediu e obteve a palavra o vereador Ora- auto de avaliação da referida ação executiva, serão Rua Babitonga, 23 ':- Edificio Próprio
" {

viano Tlssl, O qual pediu urgencia pera votação do levados em leilão e arrematação. Assim serão os 4
parecer da Comissão de Finanças, relativo ao reque- referidos bens arrematados por quem mais dér e

}
Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,

iri.mento da Co_munida,de Evangélica desta cidade, pe- maior. lauce oferecer, ,no dia, hora e lugar ac.ima exportação para o exterior e dentro do país, transito,

d d b
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços

In O su vençao ao 'Jardim da Infencie Pestalozzi", mencíouados, podendo os mesmos serem examma-

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

idaquela Comunidade, sendo por todos cedida a ur- dos por quem interesso tiver, no lugar em que se dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

gencía, sendo em seguida, aprovado dito parecer, por acham situados, á Estrada Corticeira, Municipio de de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

unanimidade. Nada mais havendo a tratar o sr. Pre· Guaramirim, desta Comarca E para que chegue a

fsldenre, designou o .dla 3 de Abril proxlrno, para nó- noticia ao conhecimento de todos se passou o pre- Dispõe de páteos para depósito de madeirá jnnto ao qua-

ve sessão e a Ordem do Dia, constara de:- -1"'. dis- sente edita I que sará afixado ás Portas do Forum.
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta

u da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado-

cussão do proléro-lei que .ebre crédito especial de no lugar de costume e publicado pelo jornal local rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade .

.

Cr$ 6.454,60.-1a .. discussão do proléro-Ieí que cria "Correio do Povo". Dado e passado I nesta cidade

três estolas municipais; la. discussão do decréto que de Jaraguá do Sul, aos dois dias do mez de Maio

abre crédito de Cr$ 20.000,00 e discussão do reque- do ano de mil novecentos e cincOE'ntli. Eu, Ney
rimento do sr. Alberto Rahn. Findo o que foi ence- Franco, escrivão, o subscrevi. (assinado) João Mar-

rrada a sessão, na qual faltaram os vereadores: Ar- condes de Mattos. Juiz de Direito da Comarca.

or, WiIly Germano Gessner e Vitor Raduenz. J' d Sul, 2 de Maio de 1950.
dor r.stados Vizinhos.

(ass) Frederico Curt Alberto Vasel aragua o

,João Lucio da Costa ,O Escrivão,
����Qh..-o§����

Otaviano Tissi I NEY 'F R A N C O
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I Dr. PICCIONE I I R G O I
III MÉDICO iii
III Formado pela Faculdade de Medicina da �i
Ia .--Universidade de �ão Paulo. '1'1_1�I:I'I: Ex·semi-interno do Hospital dás Clinicas e Santa Casa de .,.

:,:
Misericordia de São Paulo III

·111 C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A I li Al 11- o Al Ir � Al

III Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas:o: ti. 1l1lw1Ul§u,JR2l. wte \U2l.11C2lW([))§
.II e externas: Pulmões . Conição - Estômago • figado _ Rins DI IP a

ii! D5lenças nervo\las . Sífilis - Doença!; venereas· Doenças da !I: I
Ir trr,§ f'"� TI' lt."má] tII\� �o �o

III pele em geral. Alergia (asma, etc.).
Tratamentos modernos III \lJJ\U! �llll liJl@,\U!,,»)w)fA

iii ESPECIALISTA EM'MOLESTIAS DE CRIA�ÇAS �I' CAIXA !"'OSTAL,11

I]
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA iii �A JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina

111!�I������������!���HORA �__Qi@Síâ'a_�IIIC;="ell!$lIi"íSei�:t=:::::5

Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras

Helmitol-Limpa, desinfeta os rins, ate·
nUa as dores e é indicado como o mais
eficazantisséptico para as vias uÍinárias.

LAVAR BEM?
Pois sim! Sõ se fõr com produto da

fabric!l Apolo!
Os produtos da

FABRICA DE SABÃO "A P O L O"
de propriedade de Henrique Teodoro

Harger, garantem uma lavagem alva da rou

pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

consistente metodo de fabricação e uma

espuma expessa.
As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são

encontradas em todas as bOdS casas do ramo ..
Pedidos ao fahricante

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870.
- JARAGUÁ DO SUL -

ii

Dp. Renato 'W'altgp I!
AUTO JARAGUA S. A. ii M É D I C o ii

Industria e Comércio II CIRURGIA G�RAL E ESPECIALIZADA !l
OFIOINA S· "FORD" 'i Com cursos de aperfeiçoamento no . ii

ervlço· ii Rio de Janeiro . São Paulo e Buenos Aires. ii
MECANICA AUTORIZADO li Doenças de S�nhoras - Partos - Clinica ii

- Ru Marechal Deodoro J A R A G U A DO SUL _
li Geral de Adultos e Crianças. ii

::::,;:i:.:
ii II consultório e Residenda: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii

Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes i!!l TELEfONE N. 3 ii

Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- il ii Jaraguá. do Sul - Sta. Catarina ii

I d C
A

d P ii li
::

.":"':
a ores e onserto e neus.

:i:;::'. li CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, 1\
Esta oficina está instalada em condições i.�.1 moderna e primorosamente instalada do l.:!.:
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Magresa
Cançaco
PaHidez
Fraqueza

«Mãe e Filho» recitativo da Olga Piazera, Jamil
Fernando Mira e Ana Borba.

«IIdete Mira apresenta .uma poesia sobre o dia
.

das mães.

«Poesia apresentado por um aJuno do Ginasio '

São Luiz.

«Adelaide» de Artur Freysleben apresentada ao

piano pela Snra. Ligia Pereira
, «Valsa de Haydee de Aube» apresentação de

da menina Luzia Tavares.

«De olhos postos nos teus» de Franz Lehar

acomp. ao piano da Snra. Adelia Fischer.

Lua Branca de J.'Octaviano» canta Snrta. Arlete
Mira acomp. ao piano da Snra. Adelia Fischer.

«Escocesa» de L. Bethovem» apresentação de

piano da menina Marra Eliza Walter

-«Para Ninar» de Pauri10 Baroso canta Erica da

Snra. Adelia Fischer.

A \1 d C IN EG ÉT I C A' PROGRAMA PARA O DIA DAS MÃES
.

S nossa� es la" as. ,

.

�
.

.'

'. A. SER 'REALIZADO NO DIA 14 PRO-

Cir���:Oa j��i�:�s�ugf� ::�P::lo:o�f:::�1:� � Aberta a temporad� ao pê do togo, reuniram- XIMO_ NA. SÉDE DO CLUBE ATLETICO

curso proferido na Ca- e por ela zelou. da caça, abro tambem mí- se nossos novos com-

mara Municipal de Jara- /
Na estrada da Serrinha, nha despretenciosa co- panheiros, e, como con- BAEPENDI AS 8 30 DA NOITE

guá, pelo vereador João faz pouco tempo, na co- luna, dedicada aos .. "ve- versa puxa. conversa,
'

Lucio da Costa.. - lheita 'do arroz, este ce- lhos lobos domato:' que começaram a contar ve- Abertura da solenidade proferida pela.Díretora do

real éra carregado nas 0. I!e.so dos a1!0s, impo- lhas caçadas, dizendo da Grupo Escolar «Abdon Batista» ZuJeika Mansani

Snr. presidente, snrs. costas, porque não havia síbílíta de !fi,!,IS uma ve.z bondades de seus cachor- Oração em referencia ao dia proferido pelo Snr.

vereadores, venho hoje trânsito paralcarroças, tal Iazerem a línha de VI- ros, dos bichos mortos, Arthur Müller

mais uma vez ocupar a o 'estado dessa. via publí- sad!'''... ..

das penosas derrubadas, Cronica sobre' o dia da Mãe falado pelo Snr. J. de

atenção desta Casa, nu- ca. Assim, o colono. que EIS pois minha prrmer- emfim, tantas foram as'
.

Castilho Pinto.

ma critica serena e ne- d é d f"
" b tíd

.

. cessaria ao mäo estado
alem de receber uma ra caça a 80 P o 0- peças a a 1 as que nos- Oração em referencia do dia proferido pelo Snr.

,

... . migalha pelo arroz, ain- go.
..

so amigo Darcy não Dr. Príamo Ferreira do Amaral e Silva

em que se encontram di- da tinha esse dispendio Tudo eonbinado, car- poude conter-se, e. le-

vérsas das nossas es- do transporte. tuehelras c.heias, boc�s vantando disse-nos: .Vou Oração sobre o dia das mães da Snra. Maria do

tradas, especialmente a Na estrada Itapocusínho; estufando, .lIstas de ge- acabar com aquela ca-
Carmo Wiest.

do: Itapoeusínho, no tre- tem-se pavor de transitar, �eros, enfim tudo pronto çada já e já e assim di- «As Pilhas» poesia declamada pela Snta. Edith

cho entre a ponte sobre tal a buraqueira, isso pa- fICOU marcada-a parti�a zendo, reuniu-se aos fa- Glostri.

o .río do, mesmo nome e
ra usar a, expressão po- para. ás 4 horas do día rotas acabando com os «Cronica do Dia» apresentada pela Snrta. Maria

seu entroncamento com
..pular, alem de ser um seguinte.

.

últimos representantes Anunciação Silva.

a estrada Estadoal e tam- E t
� f

.

tí IA t·
contraste com o que vai ..

ramos res: eu e meus a.UDlS reos-que e es 1- «Declamação» do Snr. Davis de Paula.

bem a de Sérrinlla, assim D N h deí d·'
'Y

do outro lado isto é em amigos arcy e ey, n am eixa o VIVOS. «Mães» declamado pela Snrta. Renate Burow.

denominada à que- faz a Estrada Schr�eder,
I

que Dito e feito: de madru- Tambem foi uma bom-

ligação da Estrada Itapo- pertence a Guara-Mirim. gada embarcamos numa ba, bôa noite daqui, bôa
«Poesia» apresentada por uma aluna do Grupo

oú, em Tres Rios do Nor- O maís interessante é caminhonete e famos ruo noite dali, se foram reco-
Escolar «Divina Providência.

te, com a do Itapocusí- que, os caminhões da mo a Oorupá, Lá �hega- lher todos. Então, nosso «Alma de Mãe» Recitativo de Terezita Menegotto.

nho. Prefeitura, passam por dos pegamos mais um amigo voltou ao' quarto «Os dois Escravos» recitam Cacilda e Romilda

Sei que há os que con- aquelas centenas de bu- caçador e ru��mos f!,a- cansado de tanto falar, Vosgerau.

denam a critica, mesmo
racos para irem buscar ra o local da . pel�da. di�endo:-Puxa! nunc� ca- «O Amor de Minha Mãe» canta Olinda Wiest

quando serena e justa, areia para a cidade pou- ,Após alguns quílome- çei tantona minha VIda. acom. de piano pelo Snr. Hermann Schultze.

havendo até os que veem
co lhes importando o es- tros t�pamos �om forte Na manhã seguinte, «Deus e Mãe» recitam Polibio e Elisa Rosa Braga.

nela uma simples manö tado em que fica o veí- morro. era o fIrn. da e�. 'bem cedinho, pegamos d b
... .

d

bra politica, para anga- culo, Isso é assim mesmo. trada. Dai por �,Iante tí- nossos "paus furados" e
«Minha Mãe aH�rOu�az:�!nho» poesia �

e

riar simpatias eleitorais, Quem paga os consertos !l�.a que ser a pé do- fomos -

ao mato. O Ney,
mas, de minha parte, a- dos carros é o povo e IS . como sempre, ficou na

«Pelos Orfãos» recitativo da Romilda Vosgerau.

cho-a necessária, mes- olhem lá que o relatorio Eu, Darcy e o amigo cabana bem pertinho do «Minha Mãe» cantam Jones Wiest e Maria Elisa

mo lmprescindlvel, capaz tem contas das oficinas Tossine éramos magros, fogo, olhando a panela Piazera acomp. píano pelo Snr. Hermann Sehultze .'

de evitar graudes erros, que. fazem arrepiar os mais o amigo Ney, quan- de pinhão'
.

que estava «Mãe» recitam Helio e Waldete Píazera.

de oe corrigir e mesmo b I
so lu cio nar vantajosa-

ea e os..., do grelou o tamanho da prestes a cozinhar. . «Oração do Menino» recitam Jairi Wies e Luiz

mente questões de ordem
Citei sr. presidente e serra quasi desistiu. Mas Dividimo-nos em três Carlos Barbosa.

pública. Os governantes
nobres colegas, o trans-I ouvindo falar que um

car- grupos. ,Querendo ban- «O SONHO» recita Marlene Vosgerau.

honestos, despidos do ví- porte do macadam, para gueíro levaria as "mo- car o esperto, o . Darcy «Minha Mãesinha» recita lvete Stulzer.

acentuar que não é a Ial- ambas", encheu-se. de chàmandó me para o la-

rus pernicioso Je um t d terí I
.

d
regímen de força, totalí-

a e ma erra motIvo. o glórias e topou a para do dísset-Nõs vamos

abandono, mas sim a ma da. Eu cá comigo tinha com o Gersino pois pe

tärío, a devem receber, vontade, o desleixo ad- pena do pobre animal, lo. que contou ontem os

não como um ato demo-
r

lidor, mas como uma co-
ministrativo. Não se di- pois alem da carga já cachorros dele são no-

laboração sadia e bené- ga tambem que a falta bastante volumosa. teria taveis. E só soltar no ras

fica. Já o presidente Du-
de verba,' porque esta que suportar bem -maís to e jà c orrem uma pa-

Casa, nunca negou o pe- uns 90 quilos. ca, uma capivara ou

tra disse em uma de su- dido de suprimento para Dito e feito: Lógos nos mesmo uma anta. Eu tam-

a� mensagens, que re�e- esse fim. primeiros 500 metros o bem já concordei com

bI� cpm agrado a crítíca Como essas duas, nosso "magrinho" entre- êle e puzemo-nos atrás

Ieíta honestamente, mes- muitas outras, exis- gou-se. Suando as bicas, do Gercino que levava

mo porq.ue, no regíme tem em íguaís condições quasi não mais podendo os "especiais" amarrados
democrätíco, é el!l um aqui e em Corupá. Faço Ialar, apelou para o aní- coleiras. Depois de an

elemento necessarro p�- aqui esta critica, lern- mal, e,- dai por diante darmos bem uma Iêgua
ra defeza do bem coletí- brando ainda que, o ano foi uma sopa, estava tu· mato a dentro, o dono

voo passado, votamos o cre- do azul para êle. Nos ou- dos "especiais" disse-nos:

Os administradores dos dito para a compra de tros e que tivemos que esperem aqui, vou soltar

serviços publieos, gover- umamoto.niveladoramas carregar parte da baga- os meus bigs lá no ou

nadores, prefeitos, �tc., o dinheiro foi gasto e a gem, para que nosso com- tro lado, lilas assim que

por mais bem animados maquina não veio e as panheiro gozasse as de- um deles ganizar aten- «Os Patinadores» de E. Waldteufel apresenta�ão

que sejam e por maiores estradas, como em todo licias do-lombo do cava- dam logo que é bicho
'Y

esforços que empreguem o tempo deste governo, lo Quem não gostou .da na certa. Tudo combina-
de pi&no por Alverita Krelling.

no sentido de bem ad- não mereceram a aten- troca foi o pobre ani- do ficamos 'a espera. Pa- «Tirolet Schritzen Gruss H. Wenzel» apresentação

ministrar e servir, não ção da Prefeitura, como mal, que, ia bufandv com ssaram-se uma, duas ho-
de piano da Snrta. Marly Mattar.

são infaliveis e estão su- era necessario. sua enorme carga. Afi· ras e de repente ouvi- «Vibra, em mim um' canção:. de F. Chopim canta'

jeitos a erros e falhas� Agora, novo pedido de nal chegamos, Qual não mos um latir, seguido de Edith Giostri acomp. ao piano da Snra. Adelia ..

Uns erram pela pratica verba veio para compra foi a nossa surpresa ao um acôar fino. Não havia Fischer.

dos àtos impensadamente dessa maquina, agora já depararmos com mais duvidas. Atiramo-nos ao «Marcha Indiana» Enne de Sellenick apresentação

e, outros, pelo medo de ao preço de CrS 515.000, alguns caçadores acom- encalço
-

do notável aMa- de piano da Snrta. Lili Harnack.
�

os não praticar. 00. Qu� ela venha, mas panhados de seus respec- dor. Já iamos fazendo «Ave Maria» de C. G;ounod cantada pela Snrta.

Em qualquer caso, a venha e produza seus e- tivo& cães. Apresenta- previsões: Eu dizia que :Arlete Mira acomp. de piano, pela Snra. AdeJia

critica ponderada pode· feitos beneficios para as ções daqui, bom dias dali era paca, o Dúcy que Fischer.

rá socorre-los em tempo: rodovias Jaraguaenses, ficamos conhecido. era capivara, o Tossine «Saudades do meu Filho» de Germano Benencase

para corrigir o ato erra- que nunca estiveram em A noite nos quatro nos que era porco do mato. canta aSnra. Edith Giostri acomp. ao piano da

do ou para encoraja-los tão grande abandono. recolhemos cedo, pois Metemo-nos mato a
.

Snra. Adelia Fischer.
-

a praticarem os que por Politicos por aí, dizem a lida do dia seguinte dentro, abrindo passagem Encerramento da solenidade pelo Presidente do

medo a própria critica, que é aCamara Munici- prometia ser· intensa. Ao com nossos corpos, pu- \Clube Infantil, Snr, Hermann Schultze. '

deixaram de fazer. paI a culpada' por esse lado de nosso quarto, 'lando valos, quebrando _

A estrada do Itapocu· estado de coisas. Eu per· _

sinho é uma das' que guntaria a esses homens ..__IÍIIIII -.

mais contribue para os ,que veladamente veiou

cofres publicos', se não Iam essas assertivas,
fôr mesmo a maior. A onde foi empregada a

sua importancia é sem renda de mais de um e

igual, pois que por ela meio milhão de cruzei

são escoados não somen- ros da receita do ano

te os produtos da maior, passado? Por acaso a Ca

zona de produção de ce- mara a gastou? A Ca

reais do municipio, co- mara lida com o dinhei

mo ainda po� ali transi- ro? Faz contratos? Paga
tarem toda a grande co- contas? Tem empreitei
Iheita das Estradas Sch- ros ou correligionarios
roeder, Bracinho, Braço politicos para proteger?
do Sul, DuasMamas; Ran- Não. É o Executivo quem (
cho Bom e outras loca- aplica o dinheiro e, se o

lidades do visinho mu- faz mal, do seu chefe é

nicipio de Guara Mirim. a responsabilidade.
Por isso mesmo, deve- Requeiro, sr. presiden-

ria continuar a merecer te, que se de ciencia ao

da administração munici- sr. Prefeito Municipal
, pa) o carinho que sem· deRte meu protesto con

pre lhe foi dispensada an- tra omão estado das nos

tel'iormente, rendendo eu sEJs estradas, especial
aqui minhas homenagens mente da de ltapocusi
ao falecido ex-prefeito nho e Sérrinha. Tenho

Leopoldo gerent. que dito. (Palmas).

É mc!ispensayel
o uso' do

IODOlllO
DE ORH

galhos, enfim suando e

mais mortos que vivos,
chegamos ao local do

ganiço.

Estátua mal
sucedida

Retirada do local, em

,virtude de chacótas

populares

Parece mentira! Là es·

tava um dos bigs ladran
do comprido, experimen
ta aqui; olha ali, experi-
menta acolà. Rio V.A. - Está sendo

retirada a estÇltua ao tra:
Mas de paca, porco balhlldor inaugurada pelo

do mato, capivara ou na- Presidente da Republica
ta nem o rasto, o big no dia 10• de .Maio, em

estava era chorando, frente' do Ministério do
com medo. de pular u!lll Trabalho. O monumento

corrego dágua, de me�o I
foi duramente criticddo

metro de largura. malS pela imprensa e vinha
ou menos. servindo de motivo para

, Em vista disso e de- chacót�s, por parte
.

de

pois disso, foi um fim. todos, mc1uve dos p�oprlOs
geral. traba�Jtadores. ASSim, as

autoridades resolveram

terminada a remove-lo, hoje, apenas 48
horas depOis de sua inau

guração. GrÇlnde mllssa

popular
. assiste aos tra

balhos.

Estava
caçada.
Eta cachorrinho bom,

Jaragua como
.

aquele
nunca vi!
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CORREIO DO POVO Domingo DIA 7-5-1950

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de

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

Pelo presidente edital torna público, de acôrdo

com a lel, que- FREDERIOO ENGELMANN, que

tambem é conhecido como Frederico Hermann En

gellmann, natural da Alemanha, nascido em 21 de

abril do ano de 1889, filho legitimo dos' falecidos

Ievredores Frederico Gollhold Engelmann e de Chris

tina Gullhermlna Linke, lavrador. casado, domicilia
do e residente nesta

.

Comarca, a Estrada Itapocú
Hansa, deseja renunciar a sua nacionalidade de ori

gem, afim de obter a cidadania braslleira, por meio

de título declaratório, tudo de conformidade com' as

formalidades da lei no. 818, de 18 de Setembro de

1949. - Qualquer cidadão poderá é'lpresentar impug
nação que tiver, no prazo de (10) dias; contado na

forma da lei. -,E para que chegue ao conhecimento

I��������������������i

de quem in��ssar possa. mandou o MM. juiz ex- ��������������������

pedir êste edital, que será afixado no lugar de cos

tume as portas do Edificio do Forum, pubBcado pe·

Ia imprensa local "Correio dó Povo" e no .Diário

Ofll::io do Estado. - Dado e passado nesta cidade

de Jaraguá, do Sul, aos vinte dias do mez de abril

do ano de -mil novecentos e cincoenta. - Eu, Ney
Franco, escrivão. o subscrevi. - (assinado) João Mar

condes de Mattos. - juiz de Direito da comarca.

Está confórme o original, do que dou fé.-

Jaraguá do Sul., 20 de Abril de i950,
O Escrivão

NEY FRANCO

.fi TOSSES' ••ONQUITES'

�A�� � E�I �A:: E D I T A L
. I�I�:���!!���!�D !!.::c:G··

..
·
..
·
..

i.··e···
..
·
..

-:;I���o
..

··M;,.·<>
..

j:::1Imposto Territorial �
I N F L �M A çC E 5, De ordem do snr. C ole- Sementes de

hortaliças.,: :1C O C E In A 5 bl' em pacotes originais ho : �
... , ����e��no !ê� Id� �eai�� landezas germinação ga- :8ebidas 80ss Lida.:

F R I E I R A '5 , arrecada-se o imposto acima, ra';lt!da V. S. poderá ad-I �
,

�J
,

E 5 P I N H,A 5 E TC. reterente ao 1�.. semestre do qUlrlr na CASA REAL, :: .... ·........:,: ..........:;.....:;....·\
..r......nd

NUNCR EXISTIU I GURL '. corrente exerClCIO.,
, ..

. Os Contribuintes que não

ffitlJ!��.���tII!-1r@Y®@'t®®'!@)@f@®!®@'t®®!@)@'!®@'i�@r@)@)"!'®���
fizerem seus pagame.ntos no I' .

[ h' rt' [. tA' I
� Tosse, Asma, Bronquite, Ronquidão, e Resfriados

� ;�::;��;�: :;}u�t� raurlGa U� r�rram�n as lIijrwo ��
(@TODASASMOLESTIAS'DOßPßHflHORfSPIRßIÓRm@jExgotados os suprac,ita- t '.DE'.I I

dos prasos, serão .e:tra1das PEDR'O BENGEL .

Encontram alivio imediato com o uso do •• as competentes cerhdoes de ,

- I n C o m p á w.' a v e' 1 dividas para �er logar
.

a co-

i
.

"

Estrada. )araguà Esquerdo

'i� .

...- "� b(anç� executiva. JARAGUA DO SUL - STA, CATARINA

� POI-IOrill dn Hogl-no pnlolnnr-n � Coletoria Estadual de Ja- E�ecut,!-se qualquer�iço de ferramentas
'

� a: a:' L a: a:.I1: � raguá do Sul, 2 de Maio

b
agncolas pllra uso.

de lavouras,

comO::I(@ � de 1950
'Machados, Enchadas Foices etc.

@) O:P�!TO�AI:M�IS «?O�E-:m� N� B�AS!L ,� HELEODORO BORGES Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido
.

a®<il®@.l®��@.l®@.i.®�@l®®i.®C@U®@j®®Ã®@l,JS
escrivão ����';St

E D I ,T A L
'.�

, . ;i,:_

O Doutor João Marcondes de Mattos, Iulz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Bstado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc... '

TORNA PU'BLlCO, de acôrdo com a lel, que
THBODORO GOESTEMEYER, que tambem assina

THEODORO BERNARDO GOESTEMEYER, natu

ral da Ale,m,anha, nascido em .1. . de Novembro de

1880, filho de Henrique Goestemeyer e de Anna Be

chmann, casado, lavrador, residente a Estrada Isabel,
distrito de Corupá, desta Comarca, deseja renunciar

a sua nacionalidade de origem, afim de obter a

cidadania brasileira, por meio de titulo declaratório, Itudo de conformidade com o disposto no arttgo 6°,
da Lei n. 818, de 18 de Setembro de 1949. Qualquer
cidadão poderé apresentar impugnação que tiver, no

prazo de dez (10) dias, contado na forma da lei. E

para que chegue ao conhecimento de.quem interessar

possa, mandou o Juiz expedir êste edital, que será

afixado no lugar de costume e publicado pell! Im

prensa local "Correio do Povo" e no Diário Oficial

do Estado. Dado e passado nesta cidade de mil

novecentos e cíncoenta. Eu, Ney franco, escrivão, o
subscrevi. (ass) João Marcondes de Mattos. juiz de

Direito da Comarca. "Esré conforme o original, do

que dou fé.

jaraguá ,do Sul, 27 de Abril d � 1950.

O Escrivão

NEY FRANCO

Edital de Falência
O Doutor João Marcondes de Mattos, juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

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

Faz Saber aos que o presente edital virem que
,

a requerimento de IRMÃOS POLETTO S/A, CO·

MERCIO e INDUSTRIA, devidamente instruido e

depois de preenchidas as formalidades legaes, foi,
por sentença deste Juizo, de vinte e um 21 de abril

corrente, as 11 horas, ebérra a falência da firma

"I. Schreiner", da qual é titular o sr. João Emilio

Guilherme Schreiner. O termo legal da fafencia se

rá fixado oportunamente. Ficam notificados oe cre

dores, pera apresentarem, em cartório, no prazo de

vinte (20) días a declaração. dos seus créditos, em

duas vias, com as formalidades do artigo 82 do De

creto-lei 7661 de 21 de julho de 1945. B pera que e

chegue ao conhecimento de todos que interessar,

pösse, pessou-se o presente edital Que será afixado

ás portas do Edifício do Forum, 'no lugar de cos

tume e publicado pela imprensa local "Correio do

Povo", e no Diário Oficial do Estado-Dado e pas

sado nesta cidade de Iereguê do Sul, aos vinte dois
dias do rnez de abril do ano de mil novecen

tos e cincoenra.- Eu, Ney Franco, escrivão, o subs

crevi. - (assinado) João Marcondes de Mattos. juiz
de Direito da Comarca. - "Está conforme o original,
do que dou fé. -

.

Jaragua do Sul, 22 de abril d� 1960

O Escrivão
NEY FRANCO

OASA DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CAS_A DE JOINVILLE, COM SUA PILIAL

EM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-158

(SOBRAD o OTO WAGNER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas, Caminhões" Automoveis
etc.

Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,
LIDER.DO COMERCIO DE TINTAS

EDITAL
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O Doutor Ioão Marcondes deiManos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na (orma da 'Lei, etc....
,I

'

TORNA PÚBLICO, de acôrdo com a leí, que,
JOSE' AMIM, natural de Haller, Monte Líbano, Siria,

, nascido em dezenove de Outubro de mil .otrocentoe
,

e noventa e dois, filho de Amim Ganemm
:

e Aula

Amim, casado, cometciante, domiciliado e residente

na -cidede Guaramirim, munícípío do mesmo nome,

desta comarca, deseja renunciar' a sua necíonalídede

de origem, afim de obter a cidadania brasileira, por
meio do título declaratório, tudo de conformidade com

o dísposto na Lei n. 1818, de 18 de Setembro de

1949, e de acôrdo com o n. 5 do art. 69 da Cons

tituição Federal de 189,1, Qualquer cidadão poderá
apresentar impugnação que tiver, .no prazo de dez

(lO) días, contado na forma da Lei. E para que chegue
ao conhecimento de quem ínreressar possa, mandou

o MM. Juiz expedir êste edital, que ser� afixado no

lugar de costume, as portas do Edifício do Forum,
e publicado pelo Jornal local "Correio do Povo" e

no Diário Oficial do Estado. Dado e passado nesta

cidade de jaraguá do Sul, aos vinte e sete días do

mez de Abril do ano de mil novecentos e cíncoenre,

Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (ass) João
Marcondes de Mattos. Juiz de Direito da comarca.

Está conforme o original, do que dou fé.

jaraguá do Sul, 27 de- Abril de 1950.

O Escrivão

NEY FRANCO

l:mi�
I�j������ �aZf=:::.�iSAven. Getlll10 Vargas, 19 Rua Domingos da Ion s/n

J .& R .& G U Á DOS O J, -1- s.& I( T A C .& T À R IR A

................... --��,
,
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EDITAL
Fabrica e. Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Colchões e �strados para Camas, Etc.

O Doutor João Marcondes dé Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá dó Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc...

, TORt'lA PÚBLICO, de acördo com a lei, que

AUGUSTO BROSOWSKY, que tambem assina

AUGUSTO PROSOWSKY, natural da Alemanha,
.nascído a 20 de Abril de 1878, filho de Franz Pro

sowsk! e de Gustina Prosowskí, cesado, lavrador,
residente e domiciliado á Estrada Isabel; da vila de

Corupá, neste rnunlclplo e comarca, deseja renunciar
a sua nacionalidade de origem, afim de obter a cida

dania brasileira, pôr meio do titulo declaratório, tudo

de conformidade com o disposto no artigo 6°,. da Lei

n. 818, de 18 de Setembro de 1949. Qualquer cidadão

poderá apresentar impugnação que tiver, no prazo de

dez (10) dlas, contado na forma da lei. E pera que

chegue ao conhecimento de quem ínteresaar . possa,

mandou o Juiz expedir êsre edital, que será afixado

no lugar de costume e publicado pela imprensa local

"Correio do Povo" e Diário Oficial do Estado. Dado

e passado nesta cidade de jaruguá do Sul aós vinte
e sete dias do rnez de Abril do ano de mil novecen

tos e cincoenta.' Eu, Ney Franco, escrivão, o subs

crevi. (assinado) João Marcondes de Metros, Juiz de

Direito. "Está conforme o 'original; do que dou fé:

Jaraguá do Sul, 27 de Abril de 1950.

O Escrivão

NEY FRANCO

E81TAL

���'f

Lure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando ß·a

FI\RMÁCIA NOVA
de ROBERTO l'4. BORST

Proibição.
Proibimos caçar e entrar

em nosso terreno sem

licença; Para Heinz Füller,
Paulo ,Germer, Adolfo

Walter, E v'a I d o Greffin,
proibimos tdmbem buscar

ração a todos.
Ernesto· Krüger
AI/reJo Vietz

-

Corupá, 12 �bril 1950.

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

gos á preços vantajesos.

Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiclllado e

residente na cidade de
Blumenau, filho de Antonio

Ferigotti e de Maria Feri-

gotti. I;:ditaí N. 2.íÖ6, de 2-5-50.
Ela, brasileira, solteira, '

doméstica, domiciliada e Francisco Scheuer e

residente neste distrito, em Lilli Grimm
Rio Cerro, filha de Pedro
Plccollí e de Maria Pia- Ele, brasileiro, solteiro,

.

'I lavrador, domiciliedo e
zera Picco i. íd dl

.

rest ente neste lerrlto, em

EditaI N. 2.760, de 28-4-50.. Ribeirão'das Pedras, filho
-

\ de José Scheuer e de
Antonio Scheller e Ellsebetha S c h o o g e r

Maria Steindei Scheuer.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domicil!ada e

residente nesre distrito, em
Francisco de P-aula, filha
de Paul Grimm e d� Ma
thllde Grimm.

José Erschlng e

Maria Terezinha Müller
zaris.

Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
comerciário, domiciliado e professora, domiciliada e

residente nésra cidade, á residente neste distrito, em
rua Presidente Epitácio

I
Retorcida, filha de João

Pessoa, filho de Jorge Luiz do Nascimento e de

Ersching e de Elisabeth Maria Rabello do Nasci-

Wolf Ersching. mento.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e Edital N. 2768, de 4.:5-50.

residente nesta cidade, á
rua D. Pedro II, filha de
João Octaviano Müller e

de M&;Idalena Demarchi
Müller.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciárIo, domiciliadó e E para que chegue ao co·

residente neste distrito, á nhecimento de todos, mandei
Edital N. 2.762, de 29-4-50. estrada Itapocú, filho dê passar o presente edital que

Valerio GreUer e
Emilio Eggert e de Emma será publicado pela impren- Vende - se

Esilia Pincegher
Friedemann Eggert. sa e em cartório onde será

\ Ela, brasileira, solteira, atixado dutant� IS dias. Si 'Uma bicicleta Hus-
� Ele, brasileiro, solteiro" doméstica, domiciliada e alguem soub:!r de algum im-

lavrador, domicilia�o e residente nesta cidade, á peàiQlento acuse-o para os qvarna, quasi nova.
residente neste distrito, em· rua Quintino Bocaiúva, tins 1'egai� ,

PreQo de ocasião

Retorcida, filho de Fran- filha de Alexandre Dalfovo ..

cisco GreUer e de Emma e d� Paula Wagner Dal- IRENE PEDRI GUNTHER Tratar na gerencia
Gretter. ': fovo. pticial desta folha.

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Btasil.
Faz saber que comparece.

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem pau

casar-se:

Edital N. 2.757, de 27-4-5C.

João Meurer e'
Maria Catharina
Zimmermann

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, 'domiciliado e

residente neste distrito, na
Tifa dos Monos, filho de
Pedro João Meurer e de
Hilda Momm.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrada hepocú-Hensa, fi
lha de José Estevão Zim
mermann e de Reinilde
Bailler.

Edital N. 2.758, de 27-4·50.

Adolpho Krüger e .

Alfrlda Ida Frerichs

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente neste distrito, á
estrada Itapocú, filho de
Ferdinando Krüger e de

Augusta ôchultz Krüger.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Três Rios do Sul, filha
de Helena Frerichs.

Edital N. 2.759, de 28-4-50.

Augusto Ferigotti e

Olga Piccoli

Ele, brasiieiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filho de Fran
cisco Schellet e de Ceda
rina Schmi<:lt Scheller.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de José
Steíndel e de Ana Leier
Stelndel.

Editétl N. 2.761, de 28-4-50.

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Retorcida. filha de Joaquim
Pincegher e de Thereza
Menel Pincegher.

,

Edital N. 2.763, de 2-5-50.

Alfonso Karstens e

Aguida Lenz

Ele, brasileiro, solteiro.1
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Ribeirão das Pedras, filho
de Germano Kerstens e de
Minna Rödel Karsrene.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, em
Garibaldi, filhél de Arthur
Lenz e de Thereza Pans
tein Lenz.

5

Edital N. 2.764, de 2-5·50.

Herbert Enke e

Hildegard Mielke .

Ele, brasileiro, solteiro,
tintureiro, domiciliado e

residente nésta cidade, á
rua Abdon Batista, filho
de Erich Enke e de

Hedwig Pagel Enke.
Ela, brasileira, solteira,

comerciária; domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua CeI. Procopio Gomes
de Oliveira, filha de Ber
nardo Eduardo Mielke e

de Irma Anna Bolduan
Mielke.

Edital N. 2.765, de 2-5-50.

Leopoldo ôreíerleln e

Regina Müller

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garlbeldí, filho de Fran
cisco ôtelerleln e de Iu-

,

liana ôteíerletn.
ela, brasileira. solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, em
Garibaldi, filha de Antonio
Müller e' de Anna Müller.

Edital N. 2.767, de 4 5-50.

Vergilio Lazzarls e

Paulina do Nascimento

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Retorcida, filho de José
Lazzaris e de Roza Laz-

III•••'IIE"••• DE� rFlII!IIIII!le'EillElb'!l!iEIiEir!!!!ellii!!!snEnlE&u:,:::, �;::.I I'E::M: GERAL II Impaludismo

especialmente GAITAS simples e { ',i
Maleitas, Tremedeira ..

PIAlUDAS de 8 li 120 baixos4 iJ - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM I
n:�:�'!:,���:�s. i i "Capsulas Antisesonicas· i

PIANOS - HARMONIOS - CLARI- { iii I
ITAS - FLAUTAS - PISTONS 4 PI ' Minancora" ...

SAXOFONBS - BANJOS - TROM- { I Em Todas as Boas Farmacias IDONBS - BATBRIAS -

AMBRICA-, -I·iiNAS, COMPLBTAS - VITROLAS II É um produto dos Laboratorios MINANCQRA ....

-TAMBORBS B CORNBTAS· - { ::: III
- PICK-UPS - RADIOLAS - 4 III -.Toinville - Bta, Catarina- III

Enfim, tudo queM!:O��:�eC::O::�A:'H1�TAS. i iiEl!i!!!E!�'!Il�iiiiiii!!'iiE!!!!!F.!!!iE:ml!!iEjlJ!iEi:J�'!�!i!Elli
c�:mp:!���:�:R:�::t::��::na ii

O

lOMoiíifliElnr silNANHCORAA
, ���� Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, ·1, 2, 3 e 4

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

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

,

' MINANCORA para o seu tilhinho.

t um produto 30S Laboratorios Minancora
- jOINVILLE

Gehart Eggert e

Veronica Dalfovo

,

Paróquia Evangélica de Corupá.,
-

-$UL AMÉRICA
C'APITALIZAÇÃO, S'/4,

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA

DE CAPITAlIZACÃO DA AMÉRICA DO SUL

Domingo: 14 de Maio de 1950.

Grandiosa Festa Popular
na Praça de Esportes D. Pedro II.

Em beneficio da construção do' novo HOSPITAL

IAGomHPcial LI�8.Haverá o dia todo: Rifas, roda de fortuna, tombole,
Jogo de dlscos, Tiro ao alvo etc, etc .

.I

Suculenta churrascada, chops catarlnerise, cervejas,
vinhos, gazoses, licores e outras bebidas,

Completo serviço de cosinha com: gdlinhas assadas,
sopas, saladas, sanduiches, café e doces etc, etc.

Não percam este grandioeo Festival Bene

ficiente da Paróquia Evangélica de Oorupä. Abril 1950
G G R
O D T
UQV
XXU
E r L
AFL

Escrituração Mercan
til'::, Contabilidade -

.

Registo de Firmas -

Defezas Fis�ais-
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

,

, i

Dr. Waldemiro Mazurechen
e••A 81 .aVI)I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

_ Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterisaçäo
- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS. Os portadores dos

titulos em vígor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

..........................................

«:::::::::::::::::::::::::::::: ·':::':::::::::::::::111A alimentação
II Correio do Povo !I VITAMINA A

�iiiiíiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

;1 ii Há pessoas mal orien

ii Rua MI. Deodoro N. ,136 ii radas, que se alimentam

ii Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii muito defeituos8me;:Jte.
II JARAGUA DO SUL,!! Feijão, farinha de man-

ii Santa Catarina H dioca, carne sêca, pão e

ii g arroz, são os
'

alimentos

ii ASSINATURA ANUAL II diários de muitos.

ii I Cr$ 35jOO ii Para se ver como essa

ii ii alimentação é defeituosa,
ii -- .... ,

ii li vejamos so um ponto: a

ii GERENTE ii a vitamina A. O arroz e A G t I' V 350

ir Paulino Pedri ii a farinha de mandioca
v. e u lO ergas, .

:: :: ' . _. . \

\�::'����:::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::!!:::' prattcamente nao tem VI' ----------

tamina A; o feijão, a carne

IMPUREZAS DO SANGUE?, e o pão têm pouquíssima
quantidade. De modo que,

nlXIR D� H06Ufl8A assim alimentadas, essas

pessoas recebem só umas

AUX. TRAT. SíFILIS 200 ou 300 unidades de
vitamina A, quando deve-

Edital N. 2.769, de 4-5-50. riam receber 3.000, no

mínimo.
"Osní Müller e Não admira, pois, que
Gisela Ersching Iais pessoas estelern sern-

Ele, brasileiro, solteiro, pre sujeitas à tuberculose

comerciário, domiciliado e
e a tôda espécie de doen

residente nesta cidade, á ças, resfriados, a cáries

rua Expedicionário Anto- dos dentes, etc. Uma pes

tonto Carlos F-erreira, filho soa nessas condições não

de Alfredo Bernardino
não pode trabalhar com

Müller e de Bernardina satisfação.

Maria Müller.
O leite, a manteiga, a

Ela, brasileira, solteira,
batata doce, a cenoura, as

doméstica, domiciliada e
verduras e as frutas são

residente nesta cidade, á a!ime�tos muito ricos �m
'

rua Marechal Deodoro da vltaml�a A. - (ServIço

Fonseca, filha de José forneCIdo pelo SAPS).

Ersching e de Catharina
Ersching.

Para, Doces

e Bolos
Usem pratos de papelão.
São prarícos e higienicos.
Encontram-se na

Escritorio de S. Catarina
RUI Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLO�IANOPOLIS

Soe. Graflca Avenida Lida.
Agente em Ja�aguá do Sul

DARY KRAUSE

SEDE SOCIAL
lUA DA ALFÄNDEGA. 41-Esa. aUITANDA

Maquinas (EdIßdo SIII.c.pl

.RIO DE JANEIRO

Para cortar cabelos de
procedencle alemã ..

V.:5. encontrará na

"CASA REAL"
defronte ao Cine Buhr.

fiarrafas termica.5 de diver
sos tamanhos V. S. en
contrará na CASA REAL

t Agradecimento
Profundamente consternados,

comunicamos a todos parentes, amigos
e conhecidos o .falecímentö de nosso

querido pae, sogro e avô
. MIGUEl •••IIIG
ocorrido' dia 20 de Abril, com a

idade de 72 anos e 7 mezes após longa
enfermidade.

Agradecemos a todas as pessoas
que nos enviaram coroas e flores, e tam
bem aqueles que nos prestaram auxilio
e consolo uo duro transe e que acom

panharam o· falecido até a sua ultima
morada.

Especialmente agradecemos o Dr.
Renato Walter, pelos esforços clinicos,'
e ao Rev. Padr� Vigario Alberto Jacobs

'pelas palavras confortadas proferidas.

,Jaraguá do Sul, 2/5/50·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Homens Macacos
Eseraves"

lollcia extraordinária nos chega
dos EE. UU.

"A situação calamitosa do sistema Rodoviário Catarmease é um reflexo impla
caveI da inépcia de um govêrno que se despede"

•

Carrinhos e berços para
rtanças pelos menores

preços V. S. poderá ad

quirir ne CASA REAL

FREFEITURA MUNICI�

PAL DE JGUÁ. pO SUL.

EDITAL

A imprensa publicou, há
dias, um telegrama prece
dente dos Estados Unidos

ANO XXX JARAGUÁ DO SUL
que merece mesmo dívul-

•..� � D.o.m.i.n�go.,�7..d.e.A�b�r�il.d�e�1�96�0� �S�A�N�T�A�.�C�A�T�A�R�I�N�A� �N�o�.�1�.5�9�1. gação. Vamos transcreve�

lo tal como o inseriu o

"Esrado de S. Paulo":
WASHINGTON, 25 -

O nrofessör de fisiologia
. . . da Universidade de Virgi-

O Dr. Maurílío

�Olm-I nía, dr. Britron, preconizoub�a, .competente JUIZ de

Cl. criação, pela
fecundação

DI�elto da Comarca �e artificial, de uma raça de

Jo�nvIle, vem. d� proterír

I
"homens macacos escra

�rIlbante de�lsaoA co�clu- vos". O dr. Britton expôs
indo pela mocenCl� e sua teoria no discurso de
consequente absolvíção inauguração da reutneo

do snr. Conrado Adolfo anual da Academia Neclo
Tbomsen acusado de ha- nel de Ciências dos Esta

v�r atropelado, n8;q�ela dos Unidos. I

Cldad.e, o famoso Clcl�sta Segundo êsse fleíolo
catarmense Alex 'I'eíla- gista, é concebível que o

cker.· homem possa fecundar
Ao snr. Thomsen: bem artificialmente graudes

como ao seu de�lCado macacos antropoídes, co

advogado Dr. �UlZ' de mo o orangotango e o

Souza, os
.

cumprimentos gorila, pare produzir Lima
do «Correto do Povo». espécie de "homem, hl-

brido", cujos especimes,
reduzidos à escravidão,
resolveriam pera' sempre
os problemas da mão-de
obra pera os trabalhos
nas minas, no campo etc.

E' preciso anelar de

pressa nesta obra, disse o

dr. Britton, porque existem
sómente cêrce de um mí
lhão de entrepoldes no

mundo, e é interessante

consagrar a êsre trabalho
o mesmo zêlo que se

consagra à melhoria da

raça cavalar, bovina. ou

canina".
.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 Admlnístração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

Eugenio Spezta com a

s r t a. Leonora Zapelle;
Theobaldo Ewald com a

Aniversários: Dia 5., pas- srta. Bernadete Frenzener
sou -a data natallcia da e Edgar ôchmlrt com a O Recenciamenlo péde periêncla mesma não terá

srta, IIse Trapp. srte. Alzina Maria Winter. ao povo apenas isto: flde- desmentido sobejamente o

-Hoje festele seu anl- Dia 4, quinta-feira reell- lidade nas informações. injustificável preconceito?

versárío neralíclo o meni- zou-se o casamento do E dá em tróca, os ínúme-. Ter-se-á. porventura, vali

no Adernar Ehmke. sr. Adalberto Weber com
ros beneficios que podem do o govêrno do Censo

-Amanhã passa a data a srta. Veronlca Tomelin. resultar do conhecimento de 1940 pera elevar im-

naralicla do sr. Dionisio seguro da nósse reelida- postos, pera criar novas

A. Pereira, esforçado ge- Realizou-se ontem de econômica e social. taxas, ,para entravar as

reute da Empreza Auto o enlace matrimonial do Demonsrrar êsses bene- atividades de alguem?
Viação Cetatarlnense em jovem Edgar Schrriitt com ficios não é, todavia, a Nãol O Recenseamento

Ioínvílle. Ao eníversarlen- a gentil senhonte Alzina taréía absorvente da pu- nada tem o ver 'com o fia

te os nossoe cumprimen- Maria Winter, ele filho do blicidade censltarla. Ela co nem com a policia;
tos e votos de felicidades. lndustrlal Arnoldo Leonar- consiste, fundamentalmen Suas finalidades são pu

Ainda na mesma data o do ôchmlrr e de Otilia te, em demover as lncorn- remeure as estetístíces. E

sr. Osmar ôchmítr, lndus- Prim Schmítt, sendo ela peensões que ainda entra- prescreve-o a propria Lei,

trial, residente em Rio do filha de ::>edro Winter Iu- vam a boa execução as informações que lhe 10-

Sul. A srra, Elza Buck, a I nior e de Eleonora Iunkes dos trabalhos esratietlcos: rem prestadas terão "cara

menina Zelia MariaMoser, Winter. a .desconflançe, mals ge- ter confidencial inviolável",

o sr. Afonso Klein e Ro- Na mesma data realí- nerallzeda entres as popu- não podendo ser consul-

dolfo Maler, zou-se o enlace merrlmo- lações do interior agrário. tadas por nenhuma outra

.

-Dia 9 a sra, Amelia nlal do jovem Teobaldo Censo, pera muitos dos repartição pública afora o Faqueiros d, aço Inox

Karsten esposa do sr. Ewald com a gentil se- nossos bons patricios do o serviço Nacional de Re· bem como talheres avulsos

Waller Karsten. A sre. dne. nhoríra ßernerdere Fran- campo, há de ser "mano- censeamenro -que é um or- da afamada marca "Hercules"

Mariana Murara. esposa zener, ele filho do sr. bra" do govêrno no intuito, gão técnico, autônomo e V.S Poderá adquirir pelos

do sr. Alberto Murara, Oswaldo Ewald e de Alice de aumentar impostos ou de atividade estritameme- melhores preços na

residente em Nereu Ramos. Ewald, sendo ela filha do criar determínadas proibi- estatlstlca. CASA REAL

Na mesma data' completa Sr. João Franzener e de ções.;
.

---- •
_

seu 260• ano de consorcio Veronica Petri Franzener. Mas o govêrno conhece

o casal Mariana-Alberto Aos distintos nubentes bem a situação econômica

Murare. os votos de felicidades do povo, no que Interesse

-Dia 10 aníverserte-se do "Correio do Povo". á sua maquina fiscal. Pa-

o jovem Antonio Dutra,' \,
�

ra que recorrer ao recen-

o estudante Jorge Marrar, Bodas de Prata do disti�to seamento no caso, diga-
Adelaide Klüppel esposa casal, Rodolfo Schrauth: HOle, mos, do imposto predial,
do sr. João Klüppe!.

'

dia sete de Maio, festeja- se as prefeituras dispõem
-Dia 12 o sr. José Pe- rão em Corupä, suas de todos os elementos re

ters, indusrrlal, nesta cída- bodas de prata, o vene- queridos á perfeita defini

de. Da. Maria Meyer es- rando casal, RODOLFO ção das codíçoes dos pré
posa do er Carlos Meyer. e IR.MA SCHRAUTH, os dltos urbanos ou rurais?

-Dia 13 o sr. Afonso quais comemorando tão Para que usar de subrer

Buhr, industrial nessa pra- feliz evento, pferecerão fúgios, �t! ao govêrno
ça. o sr. Leopoldo Sthal aos seüs amigos presen- sobra autoridllde para rea

e a sra. Ana Barlnikowski, tes, uma grande cburras- lizar, se lhe conviesse. um

esposa do sr. Silvestre cada, regada com boa levantamento destinado a

Bartnikowski, residente em cerveja, <vinho etc.
-

bertamente á propria ati

Corupá. Tambem Walde- Associando-nos ao pra- vidade tributária? E a ex

mar Antonio Vasel filho zer e satisfação que es

do sr. Alfredo Vasel. tamos certos invadem a

seus filhos e parentes por
tão memoravel aconteci

mento, esta folba para
henisá-os, fazendo votos

de que, o Supremo Cria
dor, os abençõe e os

guarde na senda do bem,
como até aqui ós tem

guardado.

Locais A experiência depõe Absolvido

São Paulo, V. A. - Getúlio Vargas não as

grandiosa Festa Popular sinou o manifesto da "Frente Populista" por isso
pró construção do novo não foi êle divulgado. O lider do PTB teria arguo
Hospital. '

mentado que não era concebivel que o manifesto
Desde 1922 esta Comu- não indicasse o nOIDe do candidato da aliança

nidade vem mantendo, sob PTB-PSP à sucessão presidencial, sugerindo poris-
o nome de Evangelischer f'"

-

d::l
.

I d'
Frauenverein um modesto!!Jo que ossem aguar auos maIs a guns las, a-

fim-de que sua divulgação coincida com a apre-
Hospital, que tem prestado t

-

d lb'd I f'
inestimaveis beneficios á

sen açao e um nome eSco I o pe a re erlda

I
-

d C
.

Frente. (

Grandiosa Festa Popular em popu açao e orupd. O Sr. Gabriel Moacyr acrescentou que por

Corupá: No domingo, dia Não estando o vredio enquanto nada sabia sôbre o manifesto da "Fren-

14 de Maio, a Paróquia· velho mais em condições te Populista"� pois as conversações.sôbre o assun

Evangelica de Corupá, de satisfazer �s
.

atuais to estão em fase de andamento; entretanto, dentro

realizará na Praça de Es- exigencias da Saude Pu- de dez dias, o problema estaria solucionado:,

portes D. Pedro II, uma blica, esta Comunidade
resolveu construir um novo

.-==:::::IIt-==:::::III-==::IIO••

=:::I.II.====-.�.
Hospital de Caridade. O dinheiro desapareceu ...

�
, MUDA 5 -

a ;6�ául��ã�ar��enê::��� Do Semanário Itajaí retiramos este recorte

, F R U T I F E A S E O R N A lU E I T .ti I S
principalmente os neces- IIJJ"!I( O aeroporto de Itajaí tinha direito a Cr$.

sitados, que terão a assis- U U 510.000,00 - QUINHENTOS E DEZ MIL

� Laranjéiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei- �
tencia hospitalar,. de que CRUZEIROS, de auxilio federal já concedido. Acon

ras, Jaboticabeiras, etc. _ Roseiras, Dahlias, tan. to necessitam. tece entretanto... sempre há um «mas» nestas coisas ...

Estamos certos, que todo o dinheiro saiu do Tesouro mas aqui não chegou.

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc o povo de Corupá con�

I P�rou lá pela Zona Aérea, e segundo tudo parece,

Pe\,am Catálogo ßnstrado �
correrá para auxiliar este I foi encaminhado a outro Mstinatário. Urge que os

nobre empreendimento I nossos homens de responsabilidade tomem provi

LEOPOLDO SEIDEL Corupá cristão da Paróquia Evan- dencias, para que o dinheirro venha para Itajaí. assim

1.==••t ••===:'IIE===-iSlC=;::::IItJF===::'I•. gelica
de Corupá. . i como a Cam'ara já o está fazendo...

'

............................�
I � �..

De ordem do Sr.'
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente

mês de Maio ar

recada-se na Tesou- /

raria da Prefeiturá
I

Municipal de Jata-·
guá do Sul e na

Intendencia deCoru
pá, a Taxa de Fiscal;.

zação e Serviços Diversos

(Iluminação Publica).
Nâo satisfasendo

o pagamento no re

ferido mêR, ficará o

contribuinte suieito
a multa de 10%
sobra a referida
Taxa no primelro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
5 de Maio de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

em contrário

.

Casamentos: Realizaram-se
ontem na sala das audien
cias os seguintes casa

mentos: Leopoldo Ponti
celli com a srta Regina
Bürger; José Nunes com

a srta. Mathilde Martim;
Walter Hornburg com a

srta. Edith M. M. Drews;
Frederico Mei�r com a

srta. Wanda Reblin; Wa
lentim Seviqnani com a

srta. Henriqueta F. Toma
�elli; Arduino Piccolli com
a srta. Edgard Leitholdt;

Getúlio não'assinou o Manifesto

,

IEIll]aJ.m (Ü) §a�21.(Ü) (Marca Registrada)
\

Virgem Especiàlidade
dia CllA� WEIlEt 'INII))l[J§JIDLAl .. JOllIDlrlillie

pois conserva e desinfeta a sua roupa

s,..ßÁ��/RCf",
.' .
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