
UOENISAO'MINISTRAÇ'ÃO
o sr. Frederico Busch, Prefeito de Blumenau, na sua prestação de contas do ano de 1949, dadi

nicipal, provou que aumentou o funcionalismo, concedeu abono, adquiriu um britador, um compressor, uma

"Gall�o�", outra "Allis Ohalmers", 5 caminhões novos, uma draga, reaparelhou escolas, reconstruiu as estradas e

exereioio de 1950 o saldo de Gr$ 731,821,70..
'

'

Assim são as administrações udenistaR no Estado, e em todo o Brasil!
,--------------------------------------

ANO XXX - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 14 de Maio de 1950.
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passou para o

Francisco Sperkowski;.
Tesoureiros, Emanoel

Garcia eMartimHofmann

e secretarios, Walter
Schuetze e Jorge Wille.
Membros: Cesar Piciníní,
Adão Wilceski, Guilher-

I

me Melchert, Carlos

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente:,PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. Pscheidt, GustavoWeber,

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêoa, 136 Fundado em 1919 '- TELEFONE N. 39 Max Larsen, Ewaldo Se-

� � ���..�..� �� �
� verin, Ingwaldt Lepinski

e .Otto Ewald.
Proclamados os eleitos

foram saudados com uma
salva de palmas pela
grande assistencia.
Foi então dada a pa

lavra ao primeiro orador,
dr. Hercilio Luz Filho,
que em nome da UDN

�ez uma brilhante sauda

vão aos componentes da

direção partidária que
acaba de ser empossada,
historiando longamente
os deveres- dos udenistas
e o programa do partido,
sendo muito aplaudido

(Conllnua na ullima pAgina)
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31� Aniversário do
. ,"Correio do Povo"

Com este número, completa o "Correio
do Povo" seu trigéssimo primeiro ano de
.exístêncía.

.

Não precisamos realçar a importância
desta data,' para nós que aqui nesta casa,
labutamos, norteados pelo desejo de bem
servir os interesses deste município.

,

Não podemos ao assinalar este registro,
deixar de expressar os nossos sinceros

agradecimentos a todos aqueles que moral

e materialmente tem contribuido para que
este jornal mereça a aceitação que sempre
teve por parte do povo. Pela data de hoje
"Correio do Povo" e seu diretor receberam

as seguintes felicitações: Deputado Artur
Müller-Diretor Correio do .Povo. Tomando

- neste momento conhecimento trancurso seu

aniversário envio prezado e brilhante con

frade meu nome e no da Agência Nacional

felicitações muito ·sinceraR com votos signi
ficativa data se repita por longos e ven

turosos anos pt Momoso Ruiz representante
AG Nacional.

Snr. Diretor: A' seção de Propaganda
das Edições Melhoramentos, acompanhando
com vivo Interêsse ao. marcha vitoriosa de

�. seu conceituado. jor.oâl dese;a COllJPaFijlMr�.,
dessa grata efeméride que é a passagem de

mais um aniversário. Fazendo-o, saudatam
bem em V.S., destacado e operoso elemento

do jornalismo nacional. Comp. Melhoramen
tos de São, Paulo.

I,

,

,

Instalado o diretorio distrital da UDN em Corupá - Marcharão

unidos na eleiçãO,,»Iunicipal a UDN e o PRP - Os discursos -

Grande entusiasmo nos meios politicos do acordo. '

Como já tivemos opor- ínícío �os trabalhos, que
Ernesto Oestreíeh Filho,

. tunidade de anunciar, se realizaram no amplo Walter Scuetze, Emanuel

domingo ultimo teve lu- salão da Soco D. Pedro, Garcia e Francisco Sper-

gar a 'instalação do novo convidando para fazerem kowski.
. . .

diretorio distrital da UDN parte da Mesa, os drs, O novo díretorío dIS

em Corupá. Luiz de Souza, Placido trital ficou assim consti-

Ao äto.: alem dos re- Olimpio de Oltveíra, tuido: Presidente: Ernes-

presentantes locais da Hercílío Luz Filho, snrs. I to Oestreích Filho: vice-

UDN, os vereadores des- _

se partido e os do po-
{pulísta, . compare�eramlC AMPO A L E G R E
tambem como convidados •

_

especiais, os snrs. dr.
B êrít b d d t U I' '1'· d

Placido Olímpio de Olí- enemerita o ra e um sacer o e - m c ima previ egra o -

veira e Edison Jardim, E uma terra abandonada Um sanatório para tuberculosos.

do diretorio de Joinville,
Dr. Luiz de Souza, Pre
sidente da Camara Muní

cipal de Jaraguá .e re
presentando o PRP, O dr.
Hereílío Luz Filho, De

legado da UDN no mu

nicipio, uma' seleta re

presentação de Nereu
-Bamos, e uma grande

, massa' :p&pu.l�" de- com...

paenses,
rAs 10 horas, o sr. de

putado Artur Müller, re

I
presentando a Comissão
Executiva Estadual, deu

Padre Luiz, faz tavor Da Africa foi para o

I
truir um sanatorio, neste

de vir confessar minha Amazonas, onde esteve 8 clima previlegiado, unico

mãe, que está muito anos embrenhado na sel- em Santa Catarina e Pa-

doente? va, na sua grandiosa raná. Termklei as obras'

E o sacerdote salta para missão de nileslonarío. religiosas, volto-me agora

dentro de seu velho auto Fazem cerca de sels para as de assistencia so-

e lá vai fonfonando e anos que foi transferido cial.

dlsrrtbulndo cumprlmen- pare o rnunlclpto . serrano De fato, Campo Alegre,
tos e sorrisos a todos que de Campo Alezre; onde abandonada pela adml

vai enébntrando pele. es- pela�.sl:léW 'virtudes; .sua· nistr;élçã�, do. .....Estado. .e

trada poeirenta. bondade e sua atividade Federal, situada a cidade

" Dali a meia hora está na vida religiosa e so- a mais de 900 metros de

de volta e, apenas desce cial, tornou se um ldolo altitude, tem um clima

do veículo já outro 'paro- do povo.
� .

,
.

frio e seco,. agradavel,

qulano o espera e lhe

I
Nesse curto espaço de proprío pera os doentes

pede: Padre Luiz, meu fl- tempo ccnstrulo seis igre- e o estabelecimento de

lho tem um' tumor no las : Campinas do Farias, um sanatorio. Aqui fa-

POLITICA M.UNICIPAL

Teve lugar ontem a cebeu nessa ocesreo casa ofensas, respondeu

Convenção Nacional da grande manifestação. de pronto que" se o sr.

União Democretlca lila- No proximo numero Luzardo não calasse a

cional, pare eleição do daremos ampla publlcl- boca, daria a público a

novo Conselho e lença- dade sobre essa grandío- serie de negociatas e ban-

mento da candidatura do sa reunião politica. dalheiras por ele feitas em

Brigadeiro Eduardo Go- -x- Buenos Aires, no rernpo

mes, a sucessão da pre- O PSD já teve bem da didatura. A Assembléia

sidencia da Republica. uma duzia de "coordena- Legislativa gauehe achou

Ao �ncerrar esta norl- dores" de candidaturas, ruim a acusação do gene

cia ainda nos faltavam mas um saíu-se peíor ral Gois e aprovou, por

detalhes sobre o memora- que o outro. já ali estí- maioria
-

de reprovação

vel conclave politico, on- verem procurando remen- áquele militar, Este replí

de se fizeram ouvir os dar o esfacelado partido cou com outros 'e assim

snrs, Prado Kelly, depu- melorltarío, os snrs, Ne- vai . o PSD lavando a

tado Federal e presidente reu Ramos, Benedito Va- roupa suja.
do partido, Senador josé ladares, Adroaldo Mes - Feita a co'ligação entre

Americo de Almeida, ôe- quita da Costa, Cirilo [u- UDN e PRP para as elei
nador f'errelra de Souza, nior e outros, sem nada ções municipais em Iara
Deputado Gabriel Pessos conseguirem. Diante des- guá do Sul, parece .estar
e outros. se fracasso o Presidente resolvida a questão local. .

.

A representação de Mi- Dutra, o maior adversa- da sucessão, pois esses pelto.e esta com _multas
nas Gerais compunha-se rio da candidatura Nereu dois ,partidos controlam, dor�s,. o ..senho?r Dao po

de 43 membros e votaram Ramos, resolveu nomear mais, de dois terços do derla Ir
.•
ve-:-:lo.

.,

por unanimidade no Bri- para o partido um inter- eleilorado. 'Vo.u Ja t" Vou Ja I
,

O'adeiro. ventor militar, o sr. Ge- E
"

b d
er Provavelmente ,no me"'s novamente o on 0-

Os O'overnadores Faus- neral Gois Monteiro. d
. er. de junho", 1 a. ';q-.ul·nzena, so sater ote poem e:m

tino de Albuquerque, do O novo admini'Strador f·
' , ,

f sera-o proclamados o's' ca'D- unclonamento o carro ·e

Ceará; Rocha Furtado, do do acervo da massa ,a- I
. .

d d
, Piauí, Oswaldo Trigueiro, lida pessedista. já ha 16 didataJs a prefeito e ve-

a v.al at�n er,?, ()ente..
.

da Paraíba, Otavio Man- dias que trabalha na ar- readores.
.

-

,

d Ed aspmJr agIL��a, Gr-
gabeira, da Baia, Milton recadação dos destroços Hoje sera instalado O) � ? a e UIZ ',: I g,

de Campos, de MinHs � esparsos afim de junta-los diretorio ,municipal da vlgarlO de Campo Alegre.

COilJlbra Bueno, de Goiaz, num só monte, mas não UDN, n�sta .cidade.
'

Nascido ,na Alemanha,
deráM sua solidariedade tem sido mais feliz que abraçando a virtuosa caro

-x-

a escolha e bem assim o os outros. reira do sacerdocio, foi

governador do Amazona,s,
,.

A nós parecé que tem Em joinvile, já se es- a Africa, onde por muitos

que não poude compare- si�o até mais infeliz. !lois boçam quàlro candidatos anos foi missionario.

cer.:
' ,só. a série de incidentes ao cargo de deputado Fe� Nessa qualidade, tinha to-

Os' trabalhadores, es- qUe tem provocado, cada deral pelo norte doEstado. mado antes amplos co

tudantes e grande. massa ves mais desagregam e São eles os Drs. Marinho nhecimenrbs de medicina

popular pediu o compare- tornam quasi impossivel a 'Lobo, Nor.berto Bachmann urgente e farmacia, sendo

cimento' do candidato a recomposição: e �s snrs. Hans. jordan e ainda alí o quimico e la

sacada do Palacio· Tira:- "
Lá do Rio Grande do Adernar Garcia. Isso pelo boratorista dos produtos

dentes, onde se replfzou �ul ... o sr. Batista Luzardo, PSD. Pela UDN o unico Bayer para zonas tropi

o encerramentq; afim de disse uns desaforos ao sr. candidato em evidencia no cais, pratica que hoje tan

que pudessem ." sdudar o General Gois: Este, que momento é· o sr. dr. Pla- to amenisa a vida, dos

ilustre candidato, que re- não czostuma levar para cido Olímpio de Oliveira. doentes' de Campo Alegre.

que hoje terá a vlslta de
D. Pio de Freitas, Dig
nissimo Bispo Diocesano,
Fragosos, Bateias, Aven
quinha e Salto. Alem
dessas reconstruio a ma

triz da ci"dade, magestoso Sempre sorrindo, nd sua

templo, cujo cliche hoje vida trabalhosa,' aquele
publicamos e que é muito sacerdote tornou-se com

maio,.'q�e a' de jaraguá. justiça um idolo do povo.
Ainda constrúio um ci- E' seu me(Uco, seu faro

nema, ond� passa sema- maceutico, seu conse

nalniente films educativos, Iheiro bondoso, traba
uma farmacia, onde ele Ihando- dia inteiro. Sim,
proprio é o. profissional'e porque alem disso, ele
remodelou a casa paro· ainda

.

administiOu, em

quial. 1949, 1D.DOO comunhões,
E' figura marcante em tomou 2.965 confissões,

todas as festas de assis- DeO batisados, 63 enter·

tencia social e pgora, ros e 52 casamentos. As
disse-nos sorrindoJr um ! capelas reçeberam 108
sorriso que somente os visitas.
bem intencionados,. que
querem fazer alguniá cou

s9) pelo bem da humani
dade sabem fazer: Vou
angariar meios para cons-

zemos votos pera que o

;,Jensamento do rev. Pa.
dre Luiz encontre eco e

em breve seja uma reali
dade.

Não é preciso dizer
mais. Esse sacerdote é
mesmo benemerito.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A alimentação Em Joil1vile o famôso

Seja alegre e despreocupado á Pastor Niemoeller
hora das releições Combale audaz do hillerismo, vem pronunciar conlerências nos

paizes da América
As horas consagredas

refelçoes não são tratadas, A cidade de Joín- acompanhar do pastor

em muitos lares, corn a ville hospeda há. al- Joharines Barteli, de

Focalízando a mensa- De se notar é que mais concedido nos últimos atenção que merecem. guns d�as uma das Iígu- Frankfurt, irá proferir u-

gem apresentadá pelo de 50% das verbas dís- anos e que alcança Cr$.. O almoço ou o jantar ras mais empolgantes d.a ma série de conterenelas

sr. Governador do Estado pendidas se deve aos 360000,00 anuais. Tanto em familia
.

são slmações Juta. centra o naztsmo �I- na Igreja Presbiteriana.

à Assembléia Legislativa, auxílios do Governo Fe- assíni é que, recebendo que podem fazer bem tleríano: o pastor alemão O »astor Níemoeller

na parte em que esta diz deral, íncluíndo-se dentre do 2°. Batalhão Rodovíá- ou mal a cada um con- Martin Níemoeller, desempenha as funções

respeito às atividades da os mesmos as dotações río, sediados em Lages, forme o modo c�mo se Herói da guerra de de dirigente da coopera.

Secretaria da Viação e do Fundo Rodovíärío em ótimas condições e elmoçe ou janta. 14-18, otícíal da
_marjnh� ção eclesiástica, �üm os

Obras Públicas, o depu- Nacional. completamente macada- Na hora das refeições de guerra alemã que Ioí I
Sínodos Evangélicos na

tado . sr. Ramiro Erneren- No exercíclo findü- a mizada a ligação desta rodos devem mostrar-se dedicou-se mais tarde a- América do Sul, e, a ser

cíano teceu justas crítí- Mensagem governsmen- Cidade a Rio do Sul, alegres e despreocupados, os estudos te.ü�ógicüs, viço dessa causa. perma

cas numa ; sessão rea- tal quem o diz - as ver- deíxou-a
:

em péssimo e falar só em coíses tornando-se mundíalmen- necerá no Brasil duas

lizada. nesta semana. bas estaduais sornaram, estado em apenas 4 anos agradevels. A mesa do t�.famô�ü. p�la .sua he- semanas, viajB.�dü, após,

Salientou S S. a parei-
em números redondos, de conservação, almoço não é lugar para roica resístêncía ao na- para os demals p�Izes
a quantia de Cr$.....

.

Por t�dü isso as.�ün- o mau humor, que só zísmo. desta parte do contínen-

mônía dos dados aponta- 24.270.000,00, ao passo síderações e as crítícas atrap'alham o trabalho dos Lançado ao cárcere no te.

dos e inúmeras omíssões .

I t 938 AI F 1 dá'

de elementos de maíor que as contríbuíções do tecIdas:pe o represen an- intestinos e do estômago. ano de 1 ,ne e per- � an o Impr�nça na

'Governo Fe:deral atíngí- te ud�Dlst� que, tamb��, I O horério dedicado ás maneceu até o final da Capltal F�dera! dísse que

�':;l���t���ad��:ri�� rat ram Aa �ünslderável Im- apreClüuüdlDcrIlvelE·defICdlt refeições, deve ser sagra- guerra completamente «C?mblatera_HItler des�e

tar num documento como
portâncía de Cr$..... apresenta ,.o pe a str� a do. É um grande êrro íucomunícavel, sendo Ií- a ímp antação do nazrs-

15.760.000,00. .' ,de Ferrü. Santa Oatarína almoçar um dia as 11 bertado pelas tropas ali- mo, pür. um deyer. de
aquele.' Vem a proposíto o en- e que atinge a CrS... " horas outro dia a 1 da adas. CüerenCla e pür fIdelIda-

Dentre essas clamürü- sejü de ressaltar uma! 5.900.000,00 emquantü que farde' etc. Não se deo. A ilustre figura dü cle· de aüs principios dü Cris

sas .omissões propüsita- face�a do .descritériü rei-I
a receita ficou aquem, ve. tdmbém comer depres- ro alemãü que se fa:z tia:nismü».

das, figura a nãü enume- t d t
.

d C II!
"

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

nan e nüs qua rüs es a- .ou seja na .os rlP.... sa A h.ora certa - a cal-

�!Çãe�t�:di�il�g:.:!��f;:s duais e, principalmente, I
õ.800.000,00, númerüs re- 'm� - .o. b.om hum.or-são- fmprêsH 8ul 8rasiluira �e flelricidB�e, 8.H.

pelü Estadü durante .o
nü Departamentü de ES-I dündüs.. . '. três c.oisas indispensáveis

exerciciü de 1949:
tradas de Rüdagem. Te�mlDüu .o Ilustre lIder para aquele que deseja ter A Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A.

Não é criveI que, dan- E' que, pür iniciativa
udemsta dü Nürte. dü uma b.oa digestã.o e .obter t.orna Público que é expressamente proíbida a caça,

dü cünta das suas reali-, dü representante udenis- Est�dü as suas cünsIlie- um bom apr.oveitament.o bem c.om.o a entradd n.os terren.os de sua pr.opriedade,

zações aos representan- ta de Rio dü Sul, com
raçües, r.e�salta�dü .o fatü d.os alimentos que c.ome- sit.os n.o Piraí, Bracinh.o, Ri.o d.o JÚli.o, Ri.o Vermelhü,

tes dü povo em sua .o apôiü de variüs cüle�
da· ad.mIDlstraçaü. esta- (Serviço f.ornecido pel.o

I
Ri.o Humboldt, São L.ourenço e Bituva, sem licença

mensagem anual, .o chefe gas, inclusive .os depu-
dual dlspender malsöde SA::>S) prévia da Diret.oria. .

d P d Ex
.

f
QUARENTA MILH . ES 'Joinvile, 5 de Maio de 1950 .

.o .o er ecutIvü osse tadüs pessedistas pür Riü DE CRUZEIROS e .o cla· FRACOS E ANÊMICO;:; I \
E

•

S I B '1' d EI I
.

'd d S A
silenciar respeitü de dü Sul e Lages, füi alvi· mürüsü abandünü das Tomem:

mpresa u rasl elfa e e rlCt a e .•

quantüs quilümetrüs de tradü pür intermédiü da estradas nãü justificar VINHO CREOS.oTAD.o
HAROLDO./P. PEDERNEIRAS

nüvas vias de cümuni- Asssempleia Legis}at!va de nenhum müdü .o em- .• S I L V E I R A ' ,
Diret.or-Presidente

caçãü entregara aü tran- aü G.üver�ü da RepublI�a pregü de_ tãü vultüsa Impragado com Wb ua:

sito públicü. que lDclUlsse no Plallü}e quantia. IAno passadü, fazendü deral de Estradas de I S.S. abürdüu ainda .ou
Tosse.

a análise da mensagem Rüdagem .o trechü LageR, trüs assuntos relativüs Relfriado.

referente aü exerciciü Riü dü Sul, Blumenau. aüs vitais prüblemas dü Bronquite•.
de 1948,. deputadüs à Embora tivess�� o D. N. transpürte em terras E.crofulos.
bancada da Uniãp ·De- D: R_ e ü. �IDlstrü da catarinenses, os quai's, Convalescenças
mücrática Nacional de- yla�aü reJeltadü\ a su- nü devidü tempü, iremüs VINHO CREOSOTADO

nunciaram .o fatü da ad- Jestaü. agasalharam, nü apreciandü.
.

It UM gERADOR DE SAÚDE.

ministraçãü estadual ha· entantü, a argumentaçãü
ver cünstruidü, ,apenas, expendida e, l.evandü em

cinquenla,quilomelros e cenlo e c.onsideração .o tráfegü
oitenla melros de estradas. inter estadual, intensü e

Nü entretantü, para pesadü que naquele tre

entregar aü uSü público chü se faz, vütaram um

a extensãü mínina de auxiliü espedal para a

um püucü mais de 50 sua «cüns�rva».

quilümetros de estradas O que acüntece, püréD1,
.o Püder Públicü dispen é que .o güvernü dü Es
deu quantia astrünômica tadü, na sua cüstumeira

que se aproximüu da irrespünsabilidade nãü

casa düs 40 MILHOES DE dá .o devidü empregü aü

CRUZEIROS. auxiliü que lhe vem sendü

�ãSI
t PEDROD�ENGEL t
�

Estrada Jar guà Esquerdo

i.
-

V d
JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

{trG·
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·
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·
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..

=;·11 ve��;.��vc�:�s:��� I Ese�����h�I:;�u���:��1�v���ae�e����:ntasJ: _ : Junto ou em separado. ,

Serviçü rapido e garantido e atende-�e qualquer pedido •

: :l 1. 1 chacara com 8 _���r;#JA'dJf!I:t8f!!��rriJf/Ij

lllBebidas Boss Llda.11� E:��:'n��J��:: c�sa d�� -P-a-r-o'-q-ui-a--(y-a-n-g-e'-li-c-a-d-e--C-or-u-p-á
: ' : 2. 1 terren.o cüm 20m.
: .::.:.::; � .::.: de frente por 50m. de

fund.os, bangalô novü.

D. 1 terreno c.om 48x75,
com plantações, arv.ores

frutiferas e casa de ma

deira:
4. 1 ferreno c.om 28x75,

BELOS E DEMAIS c.om duas casas de ma-

AFECÇOES DO
. deira: . Haverá o dia t.odo: Rifas, r.oda de f.ortuna, t.ombola,

, 5. 1 terreno com 20x55 J d d T I.

.ogo e iscos, iro a.o é! v.o etc. etc.

-COURO CABELUDO. c.om casa I de madeira: Suculenta churrascada, ch.ops catarinense, cervejas,
6.1 terren.o c.om 48x210m vinh.os, gaz.osas, lic.ores e outras bebidas.

c.om casa de madeira. C.ompletü serviçü de cosinha c.om: gdlinhas assadas,
Tratar c.om GUilherme sopas, saladas, sanduiches, café e doces etc. etc.

Barbosa em C.orupá.
_________

Não percam este grandior.o Festival Bene-

ficiente da Paróquia Evangélica de C<Jrupá.

CO.TRA CASPA,
QUEDA DOS CA·PITRDLI.

II ,1 ÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Quem Perdeu?
Matriz: .JOIVINLLE

.. (S.ob Adm1nistraçã.o do G.overno FederaI)
O sr. Eugeniü Demar

chi, müradür em Riü
Cerrü, encüntrüu naquela
estrada um pacote. O
prüprietariü püderá prü
cura-lo na residencia dü
mesmo.

.alt. • ••S•• ,811.111.. laieiEli.
-

••••a••• I. ES••eUI::
Oma lihlla' c.omplela, de MOTORES naci.onais e estrangeirüs de alta-e baixa

r.otação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclüs

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 470 rütações pür minuto
220

.

V.olts, 50 ciclos.

".Altll••• BE .181'••
BOM BAS para uso domeliltico e fins industriais: Marca HAUPT, r.otativas

c.onjugadas cüril m.otores münofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

com valvula elevad.ora acionadas p.o motores trifásicos de 1 GHP

sevind.o até 50 met.os de pr.ofundidade.

Vende·.;.se
�

Uma bicicleta Hus

qvarna, quasi nova.
Preço de ocasião

Tratar na gerencia
desta folha.

Parà Doces
e Bolos

Usem pratos de papelão.
Sã.o praticüs e higienicüs,
Enc.ontram·se na

SOCo Grahca Avenida Lida.

Sortiment.o c.ompletü e variad.o de LUSTRES, CASTIÇAIS. LOBOS, de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

foça de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá c.om presteza a qualquer
pedidü de instalaçãü de luz e füça. Av, 'Getuli.o Vargds, 350.

Domi.ngof 14 de Maio de 1950.
. ..

Grandiósa Fésta Popular:
na Praça de Esportes D. Pedro II.

Em beneficio da constr,ução do novo HOSPITAL

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisdo de Ventre
e MS molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
>, INTESTINOS
Fastios, Az-ia, Vomitos,
Pesa de los, I nd i s g e.stõ es,
Colicas do Figado.

Gazes, Di gestões Penosas,
Dôres no Esfom.,go, Mdo

Halito, Retenção de Bilis.
_; -

Vende-se em tode perte.
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CORREIO DO POVO Domingo DIA 14·5-1950.

R t � I � T� � C I � Il
Certidão de ArquivamentoA

. Familia Imperial
.

quer o Palacio
Guanabara IRENE PEDRI GÜNTHER, Oficial Interna do

Laconico Despacho de Dutra: - Registro de pessoas Jurídicas, Título� e.Doc�m�ntos
Irene P. Günther Oti�ial do· "Arquivese" do Munlciplo e Registro Civil do primeiro distrito e

Registro Civil do 1° Distrito
O ld t dR'.

-séde da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de

da Comarca [araguá do Sul,
.

presi en e a epu Santa Catarina Brasil. .

Estado de Santa Catarina bllca desp�chando O pro- CERTIFIéA que, nesta dera, em cartório, de

Brasil. cesso orígínado de uma
acordo com o disposto no decreto n. 581, de 1°. de

Faz saber que comparece-
carta na. qual Dom Pedro

Agosto de 1938, procedeu ao arquivamento dos do

çam no cartório exibindo os de .Orleaqs �e Bragança cumentos da Sociedade Cooperativa dos PI«;I.n!ado
documentos exigidos pela lei pedl� .0 re ..onhecl.mento res de Banana de Guaramirim, de Responsabilidade
atim de se habilitarem para de dlrel�� de. pr�prledad� Lírntrada apresentados pelo seu presidente Luiz

da Famllía Imperial sobre Si. d hl�g
o Palácio Guanabara, de-

re sc .

terminou, laconicamente:

"Arquive-se" .

LOCAIS

O referido é verdade e dou fé.

Jaraguá do Sul, 9 de Maio de 1950.

IRENE PEDRI GQNTHER

Requerimentos despachados
O sr. Governador do

Estado despachou os se

guintes requerimentos:
Guilherme Raduenz - Sim,
de acordo com o parecer
de fls. 8; Wilibaldo Iun
kes - Sim, de acordo com

o parecer do dr. Secreta
rio; Anselmo Rocha Sim,
em face da informação de
fls. 27; Angelo Spezla-Slm,
em face da informação de
fls. 27.

-Dia 5 eníverserla-se o

sr, G. Rodolfo Fischer,
proprietário do Bar e

Restaurante Marabá, ao

qual o "Correio do Povo"
envia muitas felicidades.
Tambem na mesma data
faz anos o Dr. Lourival
Camara, residente em

Blumenau.
-Dia 17 eníverserla- se

o sr. Felipe Frenzel. Tarn- Edital n. 2. 770, de 8-5 50.
bem a sra. dona Edwiges
Voigt, esposa do Snr. Ewaldo Duwe e

Francisco Voigt. Reinilda Marhta Augusta
----------

-Dia 19 faz anos o Behling. AGRICULTORES
jovem Alvaro Tomaselll,

I
. .., h'

!ilho do sr. SanloS To- Ele,.brasIleIro! �o.lteIro, italianos para a Ba ia

rnaselll, Na mesma data pedreiro, domícílíado e RIO, V.A. - Chegaram
transcorrerá seu anlver- r�sidente .

em Corupâ, 32 agriCultores da van

sário o sr. Ary Fruet, Iílho de GUilherme Duwe guarda de 500 famiIias

proprietário do Rex Hotel. e de Paula. D�we. . I da região de Pescara,
-Dia 20 a sra. Herta Ela, bra�Ilelra,. s�lt��- Italia, que vêm lnstalar-se

G. Frenzel, esposa do sr. ra, doméstI�a, domícllí- na Bahia. A transíeren

Ruy Frenzel. a?a .

e residente nest.e ela é promovida pela
A todos os anlversé- dISt�Ito, �m Ilba d.a .FI- Cooperativa S. Caplbllb,

riantes "Correto do Povo" guelra, f�lha de Guílher- cujos associados são hor

deseja inumeras Ielicída- me Behlmg e �e Augus- rlcultores e fruticultores e

des. ta Greuel Behlíng. irão pera Ittrlsú, na ßà-

Casamentos: Realizaram se Edital n. 2. 771, de 8.5-50. hia, com !50 mhectares
'

de

ontem na sala das eudíen-
terra cada u .

Olívio Murara e
elas os seguintes casa-

.

mentos: Andrees SteindeI
Anna Lenert

com a srta. Alice Gessner Ele, brasileiro, solteiro,
e Alfredo Engellmann com lavrador, domícílíado e

a srta. Agnieska Kosows- residente neste
: distrito

ki. em Retorcida, filho de
Daniel Murara e de An

Nascimento. O lar do ca- gelina Bonfanti Murara.
sal Guilherme Pradl e Ela, brasileira, soltei-

Chegou a Maquina. Tendo de sua exma. esposa do- ra, lavradora, domícílía

a Cernara Municipal con- na Helena H. Pradi, no da e residente neste dís

cedido o credito especial dia 6 f?i enrriquecido trito, em Garibaldi, filba
de Cr$ 315.000,00 a Pre- com.mais uma g�lante de Sebastião Lenert e

feitura acaba de adquirir �eDlna que,. na pia ba- de Anna Pangratz.
uma maquina moroníve- tísmal receberà o nome,

ledora, para reparo das de Mirian Maria Pradi. Edital n. 2. 772, de 9-5-50.

estradas. Aos pais os vótos de

Os comentários são di- felicidades do "Correio

ferenres. Uns acham a do Povo

maquina grande, para ou";' '. .

tros ainda é pequena. À- Faleclmenlo. faleceu -dla 6

qui dizem que éla resol- do corrente. o sr. Ca�los
ve' o problema das nos-

Bauer
.

JUDlor, motorista

sas rodovias, alí fala-se nesta cl�ade.
de que ela não resolve O extm.:> �ue conr�va
nada, pois apenas tapa;)� anos de Idade, deixa

buracos e o que nos pre-
VlUva Dna. Am�nda BUr

cisamos é macadamísar ger Bauer e ;) filhos me

as estradas, que desde nores.

1930 não viram mais um
O sepultamento teve lu-

grão de areia. g�l' as 17 hor�s, no ce-

Vamos esperar. O futu- mlterio c:i��ta Cidade. Edital n. 2.776, de 11-5.50.

ro proximo dircÍ quem"
A f�mllla enlu,!ada ()

Edital�. 2.773, de 9550. Roberto José Milker e

tem razão
Correio do Pov� apr�- Rósa Rech

. senta os seus mais sentl- Alex Schmidt e

Camara Municipal. No pro-' dos plzames. Alinda Schwarz Ele, brasileiro, solteiro,

jéto de lei em que o sr. E b
.. It' lavrador, domiciliado, e

Prefel'to Munl·c· I'pal pede a
Ie, rasIleIro, 80 eIro, 'd t ç d' t ·t

O Po. d DO
.

lavrador, domiciliado e reSI en e nesle IS ri o,

abertura de creditos :suple- receio O
.

18 residente neste distrito, a estrada Itapocu, filho

mentares no valor de de Robérto Nilker e de

mal's Cr* 'lt72.000,·00, por
EXTRAÇÄO DAS AMfDALAS em Três Rios do Norte, S h' M' M'lk O mais moderno - O mais eficien-

'IP CI filho de Leopoldo Sch- op Ia eier r I er. -

É
terem estourado já as O'rgãos de grande im- midt e de Ernestina Thei-

Ela brasileira, solteira, te - xito gal:antido.

verbas. do orçamento, éi portância, as amfdalas po- lacker Schmidt. lavradora, domiciliada e

Comissão de Finanças dellJ constituir grave pe- Éla, brasileira, soltei- residente neste distrito, Com 90% de apI'<?va<;ões
deu parecer que fossem rigo para a saúde, quao ra, lavradora, domicilia- em Itapocusinho, filha de d G
pedidas justificações ao do abrigam micróbios cau- da e residente neste dis- Antonio Rech e de Ca- Av. Vise. e uarapuava, 2059

chefe do executivo para sadores de moléstias. Nes- trito, em Três Rios do tharina Mielker Rech. CURITIBA
• PARANÁ

comprovação do excessó ses casos, pode ser ne- Norte, filha de Augusto
de arrecadação, pelo qual cessária sua extirbação. Schwarz e de Anna

Editaln. 2. 777, de 11-5·50. 1�m�:OOlilim�OO�t���
devia sair a verba, visto Qua!'!do o especialista Lümke. Willy Uttpadel e � ������

que, pelo mesmo ter sido lhe disser que é preciso 'Sopfie
.

Hansen
tambem dado o credito extrair as ômfdalas, sub·· 774 d 9 5 "O
d·

. EdItal n. 2. - , e -,' CI
'EJ b '1'- It' •

. para compra a maquma meta-se- imediatamente á' e, rasl eIro, so elro,

motoniveladora, o que operação. - SNES. Guilherme KOl'oll e 'operario, domiciliado, e

. perfaz em cerCà de 700 Irmgard Bahr residente neste distrito,
mil cruzeiros os creditos

.

a estrada Ilha da Figuei-
pedidós já no primeiro Vende-se Ele, brasilei.ro, solteiro, ra filho de Carlos Utt-

semestre.
'

motorista. domiciliado padel e de Clara Lier-

Deram entrada do'is pro- Por motivo de Mudança, e residente nesta cida-
mann.

ietos de lei da UDN e em Corupá, a Estrada de, a rua Ma�. Deodoro Ela, brasileira, solteira, :

PRP. O primeiro manda Bompland, bem perto da da Fonseca, fIlho de Jo�- doméstica, domiciliada e

por a disposição do go- nova Estação Ferroviaria ge Koroll e de MarIa residente nesta c idade,
verno do Estado a quan- "HUMBOLD" uma colonia �8cheidt K�ro.ll. . a rua Qnintino Boe::tiu.

tia de 27.000 cruzeiros tendo 90 morgos de tolrra, Éla, bra�Ilelra, �O�t�I- va, filha de Hugo Han

para a creação de uma especial para plantação de ra, domestica, domICIlIa sen e de Ida Hansen.

Esoola Normal Regional �ananas e batatinhas, uma da e residente em Rio

em Corupá e a segunda ótima casa de madeira e do Testo, filha de Alber- E para que chegue ao co·

que/�tnanda dispender a um bom rancho.
. 'to Bahr e de Guilher- nhecimento de todos, mandei

quantia necessaria para a FREDERICO POERNER mina J�ahr. passar o presente rdital que

creação do Curso Com- Proprietario Edital n. 2. 7' 5, de 9-5-50.
será publicado pela impren-

plementar junto ao grupo
sa e em cartório onde será

escolar de Nereu Ramos. Willi Vogel e atixado dUlantt: 15 di.as
..

Si

Tusnelda Berta Alvina, alguem soub�r de algum Im-

Mueller peaimento acuse-o para os

tins legah
. .

IRENE PEDRI GÜNTHER

casar-se:

Dia das Mães: Sob o pe
trocinio da Radio Jaraguá
e colaboração do Clube
Infantil, das associações
recreativas e esportivas' e
dos estabelecimentos de
ensino, terá lugar hoje, as
20,30 horas, no Clube Bee.

pendi, uma sessão solene
comemorativa da passa

gem do "Dia das Mães",
que transcorre nesta data.
Entre os diversos nu

meros de musica, cantes,
recitativos, terão lugar
tambem tres palestras so

bre a data, realisadas pe
los snrs. Artur Müller,
dr. Priamo do Amaral e

J. Gastllho.
O programa, que já ti

vemos oportunidade de
publicar no numero pas
sado, será irradiado pela
simpatica emissora local.

A Oficial Interina

Falencia de ".J_ Schweiner"

Aviso que tendo sido declarada por sentença

do MM. Dr. Juiz de Direito désta Comarca de �1 de

abril do corrente ano, a falência da firma "J. Schrei

ner", da qual é tlrular o Sr. João Emilio Guilherme
ôchretner; estabelecida nésta praça, e Que, tendo SI

do o eignerarlo dêste nomeado sindico e prestad?
seu çompromlsso, estará diariamente na atual resi

dencia do Falido, á rua Mal. Deodoro, 141, das 10

as 12 horas, para atender as pessoes ínteressadas.

Jaraguá do Sul, 5 de maio de 1950.
, JULIO ZACHARJAS RAMOS

CeISOBr�
DESPACHANTE ADUANEIRO

SÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

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

, Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

PROIBiÇÃO
. Proibo terminantemente

a entrada de pessoas em

meu terreno, situado em

Estrada Nova, sern minha

licença, afim de estragar
as minhas plantações.

fNão me responsablllzo
pelo que possa acontecer.

Tres Rio do Sul, 12-5-50.

ALVINO KOCH

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a Alfândega de São Francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim .

de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta

da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado

rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.
.. TOSSES f IRONQUlm f

11680 tRfOSOTADO
(SILVEIRA)

GRA.NDE TONICO

Bertoldo Jongton e

Ruth Strelow Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras

Mercadorias para o exterior do Brasil e

·Localidades BrasileirasEle, brasileiro, solteiro,
lavrador, domícílíado e em Alto-Garíbaldl, filho

residente neste distrito, de Jórge Vogel e de

em Rio da Luz, fJlho de Maria Torinelli Vogel
Guilherme Jongton e de Éla, brasileira, soltei':'

19nez Jongton. ra. domestica, domicilia-

Éla, brasileira, soltei- d� e reside.nte neste di�
ra, lavradora, domicilia- trIto, em.RIO da Luz, lI

da e residente neste dis- .Iha de Ricardo Mueller

trito, em Rio Cêrro, filha e de Paulina Weiss Mue

de Ricardo Strelow e de lIer.

Ema Gielow Strelow.

Despachante das prlDclpals firmas do

Est�ado
e

dor '-stados Vizinhos.

����

Por -correspondência - Conclua as

4 séries ginasiais em um único anv,

pelo regime do art. 91 -

Antigo Madureza.

CURSO KOLBER

t Agradecimento
Profundamente consternados comuni
camos aos nossos parentes, amigos, e

conh.ecidos o falecimento de nosso querido
esposo, pai, irmão e cunhado,
Carlos Bauer .Junior

com a idade de 38 anos 6 meses e 6 dias,
falecido no dia 6 de Maio do corrente ano,
as familias enlutadas vem externar, por este
meio os seus sinceros agradecimentos e ma

nifestar o seu reconhecimento as pessoas ami

gas e de suas 'relações que as confortaram
durante o transe que passaram e tambern a

todas as pessoas que enviaram coroas e flo
res e acompanharam a sua ultima morada.

Agradecem ao Dr. Waldemiro Mazure

chen, pelo seu esforço clinico, e especialmen
te ao Rev. Pastor Waidner pelas confortado

ras palavras proferidas no enterramento.

Jaraguá do Sul, 10 de Maio de 1960.

FAMILIA BAUER

Anivers6rios: Festeja hoje
o seu aniversário natilllicio
o sr. Albano Kanzler: cons
trutor nesta praça e a

Srta. Hortencilt Satler.

Sementes de hortaliças
em pacotes originais ho
landezas germinação ga- Ele, brasileiro, solteiro,
radtida V. S. poderâ ad- operario, domiciliado e

quirir na CASA REAL. residente neste distrito, Oficial

o
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CORREIO DO POVO
- Domingo DIA 145-1950

CASA DAS TINTAS

rr�f�it�ra M��i�i�al n� Jára��á nO Sul
REQUERIMENTOS DESP�CH�DOS

L E 1- Edital de Leilão
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 a todos que o presente edital

de leilão com o prazo de-vinte-dias virem ou dele

conhecimento tiverem, que findo êsse prazo hão

de ser arrematados por quem mais dér e maior

lance oferecer, no dia 27 do corrente mez, as 10

horas, em frente as portas do Edifício do Forum,

os bens penhorados a Oasemire Eugenio Pereira,

na ação executiva que lhe move o Banco Nacional

do Comércio S. A., e abaixo descriminadosr+-

1'.)- Um terreno com a área de mais ou menos

186.800 ms2., situado a Estrada Corticeira,

no Municipio de Guaramirim, com a descriminação

seguinte: fazendo frente na Estrada Corticeira com

345 ms. pela Estrada defronta ao - lote n. 2.616;
de fundos lado este com 846,50 ms., confrontando com

o lote n. 2766, lado oeste com 576,50 ms. confron

tando com o lote n. 2765 B. Parte do imovel regis
trado sob n. 3.516 e 3.523 da 2a. Circunscrição da

comarca de Joinville, devidamente transcrito no

livro n. 3-E, .sob n. 11.034.

2'. - Uma casa construida 'de material e um ran

cho, situado no terreno supra.

Oujos bens constantes do auto de penhora E

auto de avaliação da referida ação executiva, serão

levados em leilão e arrematação. Assim serão os

referidos 'bens arrematados por quem mais dér e

maior lance oferecer, no dia, hora e lugar acima

mencionados, podendo os mesmos serem examina--

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal dos- por quem interesse tiver, no lugar ém que' se

de Jaraguá do Sul, no uso .de suas atribuições. acham situados, á Estrada Corticeira, Municipio de

Faço saber a todos oa.habitantes dêste Muni- Guaramirim, desta Comarca E para que chegue a

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono I noticia ao conhecimento de todos se passou o pre

a seguinte Lei: '

sente edital que será afixado ás Portas do Fortim.

Art. 1. - Fica aumentada, de Cr$ 100,00 (cem no lugar de costume e publicado pelo jornal local

cruzeiros) ,par,a, Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) "Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade

mensais, a subvenção ao Grupo Escolar "São José" de Jaraguá do Sul, aos dois dias do mez de Maio

de. Oorupä. .

'

,

,do ano de mil novecentos e cincoenta. Eu, Ney

Art. 2. - Receberá uma subvenção de Cr$ ... Franco, escrivão, o subscrevi. (assinado) João Mar-

200,00 (duzentos cruzeiros) mensais, o Jardim da .condes de Mattos. Juiz de Direito da' Comarca.

Infancia, anéxo ao mesmo estabelecimento. Está conforme o original, 'do que dou fé.

Art. 3. - As despesas de Cr$ 4.8iiO,00 (quatro '1:_ á d S 1 2 d M'

mil e oitocentos mil oruzeiros) correrão no exerci-
O'l1ragu ou, e aIO de 1950.

cio de 1950, por conta do excesso de arrecadação. O Escrivão

Art. 4. - O aumento e a subvenção de 'que N EY F R A N C O

trata esta lei são concedidos a contar de 1. de
,L

•Janeiro de 1950.
Art. 5. - Revogam-se as disposições em

contrário. ./

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 22

de Março' de 1J50.

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Dispõe sobre a compra de uma

área de terra.

227 - Guilherme Splengher-bras. licença mandar O Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

,construir cerca de sarrafos em frente sua propriedade de Iaragué do Sul, no uso de suas atribuições.

site a rua Domingos R. da Nova. Idem
'

Faço saber a todos os habitantes deste Muni-

229 - Faustino Rubini-bras. Alvará de Hablte-se clpio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono

por ter terminado a construção de sua casa sita a a seguinte Lei:

rua 29 de Outubro. Idem Arr.. L - Fica a prefeitura Municipal de Iaragué
250 - Arry Küne-bras, licença mandar construir do Sul, autorizada a adquirir por compra no valor

casa de madeira em sua propriedade sita a estrada de Cr$ 5'00,00 (quinhentos cruzeiros), um terreno

Rio' Cerro Esquerdo. Idem sito a estradé! lrapocü-Hanse, neste munlcípío, per-

231 - Paroquia Evangélica Jaraguá II - licença tencente a, Generoso Bona, com a área de 2.585 m.

mandar construir Igreja sita a estrada Jaraguá II. quadrados (45x55), onde está localizada a escola

252 - Edwing Grossklags-bras. licença mandar "VITOR MEIRELES".

fazer puxado �os fundos de sua casa pare .deposiro Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de

de lenhas e diversos. Idem , sua publicação revogadas as disposições em coo-

2?4 - Roque José Martins-br�s. transf, imp. ter- trärto.
'

rena Slt�, éI estrada Morro Ieragué, vendido a José
,

Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul, 22

Ottenbrelt. Idem. ,

, Março de 1950
' '\

235 - Augusto Hornburg - bras.- transf. imp.
. �.

terreno sito a estrada Rio Cerro, Aendido a Erich (ass.) WALDEMAR GRUBBA

Siebert. Idem .

' Prefeito Municipal

2,36 -'Maria Carlota Anioine, - bras.- licença
mandar fazer' pequenos reparos em seu prédio sito

a rua Duque de Caxias. Idem
257 - Faustino Pereira da Costa - licença man

dar fazer pintura externa, no prédio de propriedade
de Maria Bayer sito em Corupá. Idem

'

258 • Alfredo Emmendoeríer - bras> transt.

imp. sobre bicicleta adquirida de Rolando Schrauth.

Idem .

239 - Luiz Slachiak - bras. - transf. imp. so

bre bicicleta adquirida de Guilhérme Heller. Idem ,

, 240 - Oscar Schorh - alemão - transf. imp. so-
bre bicicletas vendida a Curt Adler Idem

241 - Oscar ôochoth - alemão . transf, imp.
sobre motosicleta vendida a Hirton Gerber. Idem

242 - Alfredo Ernmendoerfer - bras.• trnsf.

imp. sobre bicicleta adqulrlda de Fredi Poerner.

Idem
243 - OUo poerner - bras: ":' transf. imp, sobre

bicicleta adquirida de Alfredo Behlirig., Idem '

, 244 - Dario A. Pereira - bras.. transf. írnp. terre
no sito a estrada Rio Correas,' vendido a Teresa

Kiatkowski. Idem
'

,

Ricardo Marquardt - bras.• transf. írnp. terre-

no sito a estrada Pedra d' Amolar, adquirido de

Affonso Piazera. Como requer.
"

246 Leopoldo Milluitz - bras. - transf. imp .

terreno sito a estrada Pedra d' Amolar, adquirido
de Afonso Piazera. Idem '

.247 - Rudolfo Millnitz - br�s.� transf. ímp. terre
no SIto a estrada Pedra d' amolar, adquirldo de Affon-

so Piazera. Idem
'

'

248 - Wladlslau Kuchinski - bres.- transf. lmp.
terreno sito a estrada Rio Novo vendido a Lorenzo

Lorenzi. Idem '

.

249 - Angelo Ben eta - tranf. lrnp. terreno edt-

ficado, sitoa Rio Branco, vendido a Rudolfo Fischer.

Idem '

250 - Oswaldo Du'arre - bras.' tranf. tmp. terre

no sito a estrada Duque de Caxias, adquirido de

Francisco Zeiger. Idem

,

251' - Angelo Benetta � braa- tranf. imp. sobre

estabelecimento comercial, sito a rua Mal. Deodoro

da Fonseca, adquirido- de José Izidoro Oopl. Idem

252 - Lauro' Volroline, bras.- Requer Habite-se

pera sua casa, sita a rua, Blumenau, nesta cidade.

Idem '

'

1,108-49-0scar
' Dornbuch - bras.- Alvará de

Habíte-se para alugar sua casa á rua Presid.·Eplta
cio Pessoa. Como requer.

1.U3-49-Carmelita Araujo - brea- Alvará de

lecença p/alugar sua casa, á rua Exp. Cabo Harry
Hadlich. Idem

1.140-49·Carlos Aardr - bras.. Alvarà de Hebí

le-se para alugar sua casa, á rua, Preso Epítadlo Pe-

ssoa. Idem .'

1.141-49 Lili Koppmcmn • bras.- Alvará de ha

bite-se para alugar sua casa ii rua Cei. Procopio G

de Oliveira. Idem
€. A MAIS ANTIGA CAS,A DE .JOINVILLE, COM SUA FILIAL

1.163-49 - Agnes Breithaupt _ bras.- Alvará de

EM .JAR:�J':I��gU�EI���OMA:4e:6�AL

h b· I
Se é BAYER é 'xIm

a Ite-se para a ugar sua casa á rua José Bonifacio.ll_,Cotli.."WI 501

(SOBRADO OTO WAGNER)

Idem
'

.
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo-

1,165-49 • Alberto Schwartz - bras.• Alvara de se para alugar sua casa, à rua Benjamim Constant. veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis
etc.-

habite-se para alugar sua cas, à rua CeI. Procópio Idem
Tintas a Olea, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,

G. de Oliveira. Idem 1.349-49 - Edika D. Müller Hermann - bras.- Alva. Colas, Cal, Olea de Linhaça, Agua Raz, Anelina

1,166-49 • Paulo, Papp - bras.- Alvará de habi. ra de Abite-se para sua casa, á rua CeI. Procopio para tinllir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

te-se para alugar sua casa' á rua Rio Branco. Idem. G. de Oliveira Idem ra e Olea para Soalho, Massa para Janela.

1.167-49 - Schulz Irmãos Ltda.- Firma bras.- 24 • Renate Burow . bras.- Alvara de habit�-se MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

Alvará de Habite-se para sua casa, á rua Mal. Flo- para alugar sua casa, á rua Oel. Procópio G. de 0- LIDERJDO COMERCIO DE TINTAS

riano Peixoto. Idem liveira. Idem
-

-- - --- - -- -_. - - - -
.----

-

------

1.175-49 - Ricardo Harnack _ bras. Alvará de 27 - Lí:luro K. Metzner - bras.- Alvará de habi- I===H=-I'ii!iiEII=-W'II=-I'-EIIII!I!!!!!'I_II-I'-"=-=-=="-'

habite-se para parte de �ua casa, á rua Mal. Flori. te-se para sua casa, à rua Mal. Deodoro da Fonse- r.1·
._.. .._....._._.

'_1'_"='1=.._.._3_.

ano. Idem
ca. Idem F b (Sezões, Malárias In

.

1.176·49 - Walter Jansen -�bras.- Alvará de ha- 31 -.Estefano Norille.r,. Rudolfo Nic?lini, J?sé 1""'1'1- ,., r"'s Impaludismo
'

"1-"
blta-se para alugar sua casa, a Avenida Cetulio Varo Sevegnam, Alberto Bortoltnl, Alfredp Pícolt. Esehno '"

� � Maleitas, Treme eira •.•

gas. Idem
Rosa, Emilio Bagatoli, Valentino Stolf, Emílio Leh- III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III

. 1.178-49 - Vva. Curt Siewert _ bras.- Hlvará de nart, Artur Píc.oli, Vicente Sevegnani" Altredo F. R. :::

/
. .I!

habite-se. p�ra alu2'ar sua casa, á rua CeI. Procöpio Zincke, Nicolau .Macedp e �obérto Wehrmest�r - III " C�psu las Antiseson icas Iii

G. de OliveIra. Idem
bras.' Requerem hcença para IDstalar pequena uSlDa :::

,. PI

1
..180-19 - _Bebidas �oss Ltda.- Firma bras.- Vistoria, para. fornecimento de �nergi� eletrica. Como requer, II M inancora" 11

FI�calt�açao .e
HobIte-se para deposito de sua Fa- medIante termo de compromIsso. 'Iii l-ii

bnca, a rua Angelo Piazera. Idem
. ..,

.
' .g Em Todas as Boas Farmacias .II

1.310-49 _ Augusto Bendack _ alemão _ Alvará
SecretarIa da P�efeltura Mumclpal, de Jaragua 1'1'1- . 1==11

de habite-se para alugar sua casa, á rua Abdon Ba- do Sul, 27 de fevereIro de 1950.
. .:::

É um produto dos LaboratorIOs MINANCORA
••1

tjsta.lde� _' _
.

MANOÉL ��lIZ D� .SILVA I� -.Toinville - Sta. Cátarina..:í ·1
1.311 49 Joao Leppch - alel11ao - Alvara de Abne- Secretario MUniCIpal �'I_!l-I!'1'====!l_II-I:!!!!!!!!!!!!!'I"'=-II-II-"_III'

•
,iiiiiiiiiii"_I'_.;;I_"_I.IiiiiiiiIIiI"iiiiiiiiliiil.,III_I'�';;;:;;;;;;;_'.�-

I.

L"E I
Aumenta a subvenção do Grupo
Escolar ,"São José", de Corupá e

subvenciona o JARDIM DA INFAN

CIA, anéxo ao mesmo estabelecimento

PRODUTO,§ DA:

Preserve sempre a alegria

de seu filho, não permitindo

que os desarranjos íntestí-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Camara Muni'cip.a I
Ata da reunião Ordinári� de

6 de Abril de 1950

Edital de Falência

EDITAL

EDITAL

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

Otaviano Tiss! fLUXO-SEDATINA

"-

EDITAL

,Dr. Waldemiro Mazurecheß
e.sa BI .AUBI

-

� ��m�r�ial Lt�u.
. EscrituraçãoMercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais"
Contratos - NaturaJi-

saçóes - Cobranças
Serviços Comerciais

em gerilI.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A
.

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
.

':'ermi�ugo suave e de pronto
efeito DIspensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDÀDF., CONFOR

ME o n, 1, 2, � e 4

Pr?tej� a s�úde de seus filhos e a sua própria!
EVItara muitas doenças e poupará dinheiro em

temedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MIJfANCORA para o seu filhinho.

E um produto �os Laboratorios Minancora
- 10INVILLE-

��

Lure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HoisT

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de O Doutor João Marcondes de Mattos, JUiz de

Direito da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

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

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

A�a d� reunião Ordinária de 6 de Abril de 1950.
Aos seis dlas do mês de Abril do ano de mil nove Faz Saber aos que o presente edital virem que

TORNA PÚBLICO, de acôrdo com a lei, que

centos e ci���enta, pelas sete horas, na sala do Fo- a requerimento de IRMÄOS POLETTO S/A, CO·
AUGUSTO BROSOWSKY, que tambem assina

rum, no edlfl.clO da Prefeitura Municipal de Ieraguä MERCIO e INDUSTRIA devidamente instruido e
';UGUSTO PROSOWSKY,· natural da Alemanha,

do.Sul, reu�lIdos os vereadores:- Luiz Maes, Max depois de preenchidas as' formalidades legaes, foi, nascid? a 20 de �bril de 1878, .filho de Franz Pro

Thieme Jumor,_ Orevtano Tissi e João Lúcio da Cõs- por sentença deste Juizo, de vinte e um 21 de abril so�skt e de Gu�t��a Pr?sowskl, casado, lavrador,

ta. Havendo numero legal, foi pelo sr, Presidente de- corrente, as 11 horas, abérta ii falência da flrrna reslden!e e domlcll!a�� a Estrada Isabel, da vila de

c!a!ada abérta a sessão, ordenando ao sr. 2. ôecre- "I. Schreiner", da qual é titular ó sr. João Emilio Corupa, n�ste !'"umclplo e comarca, deseja renunciar

t�rlo que procedesse a leitura da ata da ültlma ses- �ui��erme Schreiner. O termo legal da íaíencte se-
a s�a nacl?n.ahdade de _origem� afim de obt�r.a cida

s�o, o que depois de feito foi submetido a dlscus- ra fixado oportunamente. Ficam notificados 05 cre-
dama brasllelre, por meio do título declararério, tudo

sao e subsequente aprovação, o' que foi
-

feito sem dores, pera apresenterem, em cartório, no prazo de de conformidade com o disposto no artigo 60, da Lei

emenda, pelo que passou a ser assinado pela Mesa. vinte (20) dias a declaração dos seus créditos, em
n, 818: de 18 de S.etembro d� 1949. Qualquer cidadão

E!" seguida paesou-se ao expediente que constou dê!
. duas vias, com as formalidades do artigo '82 do De'l

podera ap�esentar unpugneçao que tiver, no prazo de

1�ltura do parecer da Comissão de Legislação e Jus.
ereto-lei 7661 de 21 dê julho de 1945. E pera que e

dez (10) dias, contado ne forma da lei E pàra que

nça, .�eferente ao 'requ�rj�ento Sofia Pomianowsky chegue ao conhecimento de todos que ínreresser, chegue ao conhecimento de quem inte'ressar possa

Lenzt; parecer da Comíssêo de Legislação e Justiça póssa, passou-se o presente edital Que será afixado
mandou o Juiz expedir êste edital, que será afixado

referente ao requerimento de Juliana Kolas da Veig� ás portas do Edlficio do Forum, no lugar de coso
no lugar de costume e publicado pela imprensa local

Coutinho e um requerimento do vereador João Lúcio
lume e publicado pela imprensa local "Correio do "Correio do Povo" e Diário 'Oficial ao Estado. Dado

da Ooete. Lógo após, foi sedida a palavra a quem
Povo", e no Diário Oficial do Estedo-Dedo e pas-

e passado nesta cidade de Jardguá elo ôur aos vínte

dela QUIzesse fazer uso, como ninguem a solicitou
sedo nesta cidade de Jaraguà do Sul, aos vinte dois e sete dias do mez de Abril do ano de mil novecen ,'

passou-ee a O�dem do Dia, que constou de:-foi pe-
dlas do mez de abril do ano de mil novecen-

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

lo �ereador LUIz Maes, solicitada urgencla pare vo-
tos e cincoeDla.· Eu, Ney Franco, escrivão, o subs-

crevi. (assinado) João Marcondes de Matt�s. Juiz de

taça.o dos _par.ecere:s �a Comissão de Legislação e
creví. - (assinado) Ioão Marcondes de Mattos. Juiz Direito. "Está conforme o original, do que dou fé.

J�stlça, hole h.dos no expedíente, sendo por todos ce-
de Direito da Comarca. - "Está conforme o original, Iaregué do Sul, 27 de Abril de 1950.

dlda.a �rgen�la. subrnetído a discussão o parecer da
do que dou fé.-

Comlss�o a�lma, referente ao requerimenio de Sofia Ierague do Sul, 22 de abril de 1950'
J O Escrivão

P. Lenzt, Iot esre por todos aprovado bem como o O Escrivão
NEY F R A N C O

parec�r da mesma Comissão, relativo ao requerimento NEY FRANCO

d� Juha!la ,K. da V. Coutinho; foi submetido a 2a.

dl�cussao e aproy�do. por todos o proléto-lel que cria

tres escolas mumcípats; sendo por proposta do ve

r�ador Gerhardt Roeder e aprovada pelo plenário
,d�spensada a ida do proléro d Comissão de Reda'
Ç�(), pa�a a redação final; foi eínda submetido a 2a.
díscussão o requerimento do sr. Alberto Rahn; sen
do. aprovado por unanimidade o parecer que concé

de um auxilio ao mesmo de Cr$ tOO 00 mensais a

c?ntar �e Janeiro do ano em curso; f�i submetido' a
dtscussão o requerimento de Sofia P. Lenzi: sôbre o

assunto falou o vereador João Lucío da costa; fican
do por todos aprovado, que a Casa enviasse Oficio
ao sr. Prefeito, revelando a opinião dos srs. verea

dores, que seria de que a requerente fosse aposen

tad� com �encim�ntos integrais; em seguida foi sub

metido a dlscussao o requerimento de ,Juliana Kolas

da Veiga Coutinho; sobre o assunto falaram os ve

readores: -João Lúcio da costa e Otaviano Tissi' ten

do o prim.eir� pedid� dispensa da ida do requeri�en-
I to. a Comlssao de Fmanças, o que foi por todos a

celto, sendo o requerimento aprovado no sentido de

que o aumento dos vencimentos, da requerente, seria

de Cr$ 100,00, a contar de Julho do ano de 1949
corrend,:, a despesa por conta do excoc!sso de arreca�
dação corrente exercícios. Nada mais havendo a tra

tar, foi pelo sr. Presidente designado o dia 17 do

cor�ente para nóva sessão e a Ordem do Dia, cons
tara de:-la. discusl:ião do proiéto-lei que abre cré-

.' dito especial de Cr$ 6.454,60; la. discussão do de

cré'to que abre crédito de Cr$ 20000,00 e discussão

do requerimento da comunidade Evangélica désta ci

dade, pedindo subvenção ao "Jardim da Infancia Pes

talozzi" ",daquela 'Comunidade. Fimdo o que, foi en

cerrada a sessão, na qual faltaram os vereadores'

Arq'uimedes Dantas, Augusro Sarti, Carlos RUlze� e

Willy Germano Gessner.

(ass) Frederico Curt Albérto Vasel

João Lúcio da Costa

. O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de

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

TORNA PU'BLlCO, de acôrdo com a lel, que

THEODORO GOESTEMEYER, que também assina

THEODORO BERNARDO GOESTEMEYER, natu

ral da Alemanha, 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 isua nacionalidade de origem, afim de obter a

cidadania brasilell'a, por meio de titulo declaratório,
tudo de conformidade com o disposto no artigo 6°,

d� L�i n. 818" de. 18 de ßetembro de 1949. Qualquer
cldadao podel'a apresentar impugnação que tiver, no

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

para que chegue ao conhecimento de quem interessar

p�ssa, -mandou o Jui:l e�p�dir êste edital, que será

afixado no lugar de costume e publicado pela Im-

prensa local "Correio do Povo" e no Diário Oficial Rua Mal. Floriano n,' 152 - JARAGUA

do Estado. Dado e passado nesta cidade de mil Clinica geral ,medico, - cirurgi� de adultos e creanças

nOVE'centos e cincoenta. Eu, Ney Franco escrivão o - Partos Dlathermla Ondas curtas e Ultra-curtas

su.bs.crevi. (ass) Joa-o' Marcondes 'de Matt'os. JUl'Z 'de I d
.

• n utotermla � Bisturi-detrico . Electro.'cauterização

DIreito da Comarca. "Está conforme o original do - RaIOS Intra.vermelhos e azuI·s.

que dou fé.
.'

.-_1 ...;.. .1

Jaraguá do Sul, 27 de Abril de 1950

O Escrivão

NEY FQANCO

�� .,� A.�
Z � Z •

� �o :� ..

ex .. c.,.�.� �
�c�z"(õll
'I!:I

11IIIIIIII
:::I �Z :;

(OU REGULADOR VIEIRA), : -= � ri) ��: •

A MULHER EVITARA DORES �� C � "( � � O

O Doutor João Marcondes de Mattos Juiz de
ILiVIA AS COUCIS UTERINAS I .!! .J g � e I =

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Éstado de
.

,lmD'••&-•• com vanta,am para
ri) ii ::t � � � ••

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.,. tombAter •• Itr••ularidad.$ das �!.J ri) t3 "O � �
funç6ell perl6dicas de. senhoras > e � il "(

I "O •

TORNA PÚBLICO, de acôrdo com a lei, que
g Ei � -l f.. <o,.

JOS�' AM IM, natural de Hallet, MO!1te Líbano, Siria,
é Calmante e ,..ul.dor de.sas

I "li Q � � .E..to O

nascido em dezenove de Outubro de mil oitocentos
run�6e.

ri)
cu

....
� :.� ;; .,

e noventa e dois, filho de· Amim Ganemm e Auléi FLUXO SEDATINA
o ca lIIIIiiiI.i

"( Cl co "";'

Amim, casado, comerciallte, 'domiciliado e residente
• ,

. ':3 � rtJ � CfJ
c

� I

'dad G
' .

'
o -g , Cl o o

..

na CI e uaramtrJm, municipio do mesmo nome pel••&tll comprovada .'lciCia' a.l E . � -o O

desta comarca, deseja renunciar a sua nacionalicad� multo r.f!,tado. Deve ••r UllaH Cl • o F- .o 52

de .origem: afim de obter, a cidadania brasileira, por
,com conflllnç8 t3.D: � � -'t �

meio do titulo declaratório, tudo de conformidade com FLU'XO-SEDATINA
z � � � O

o disposto na Lei n. 1818, de t8 de Setembro de ti � 8 � �
1949, e de acôrdo com o n. 5 do art. 69 da Cons- . DCONTR'{.SE E. 1'ODA PARTE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tituição Federal de 1891. Qualquer cidadão poderá

aprese.ntar impugnação que tiver, no prazo de' dez •••••••.

(10) dlahs, �ontadodna forma �a Lei. E para que chegue �®'i'®®!@@"f@®1'@)®!@@!@)@í@)@'!@@':'@)@"Y'@®Y@®Y@®�
a? con eClmento e quem mteressar possa mandou �

.

TAB
. R

· -
I

o MM. Juiz expedir êste edital, que será afixado no �
osse, sma, ronqutle, ouquldao, e Resfriados -

luga'f de costume, as portas do Edificío do forum,
•., HPH Ó

. Ç®
e publicado pelo Jornitl local "Oorreio do Povo" e @ TODAS AS MOLESTIAS DO RnH� RfSPIRHI Rm �
n� Di.á,rio Oficial,do Estado. Dado e passado nesta �
Cidade .de Jaragua do 'Sul, aos vinte e sete dias do (@

Encontram alivio imediato com o uso do Ç®

EmezNd�.AFbril do ano de mil novecentos e cincoenta. � I n e!'lo Dl p á' r a v e ! �
u, ey ranco, escrivão, o subscrevi. (ass) João

(@
Ç®

_�:t�C�����r�� �a��:'ij�:zd�e q�ir��� f�� comarca. �
.

P�ilorill d� HOg,-00 Pololon'1"0 �.@.'
Jaraguá do Sul, 27 de Abril de 1950. �

L I: I: �I:
@j

.0 Escrivão @) � PEITORALMAIS (jONDECIDO NO BRASIL (G)) ,

NEY F R A N C O 2\®@!®@).@@,i@�@j@@,i.®®.i®@Ã®.
�!rn\�!It:\\GMta\ P-����@,.u

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

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3 • Jaragua
��

fREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De drdem do Sr.

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Maio ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara
guá do Sul fl na.

Intendencia..deCoru
pá, a Taxa de Fiscall.

zação e Serviços Diversos
. (Iluminação Publica).

Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mêE1, fica:cá o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobre a. referida
Taxa no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da Pre

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

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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em

A COPA DO MUNDO E A HOSPEDA- C I N EG É T I C A
GEM DE TURISTAS

Em Paris, os

hoteis são sempre muito

procurados, o que aliás se
justifica por ser uma ci
dade onde ha permanen
temente grande afluencia

de turistas e pera onde

convergem, novamente,
todos os apreciadores de
boa hospedagem, sabido

que a industria hoteleira
ne França chegou ao

maxímo em conforto e

bom trato. As considera

ções que aqui fizemos
servem apenas como uma

adverrencía amiga pera os

que vierem essísnr a Co
pa do Mundo.

Passando seu "week- Enéias deveria estar an

duas importantes ruas co- end" em nossa fazenda cioso a esperá-lo .

mercíeis, pode ele abrigar do interior, foi seu amigo Do veado só vimos o

maior quantidade de hos Enéias convidado para rabo. brancopor ocasião

pedes do que seus conge- experimentar sua ponta- do levante, e agora só

neres, pois dispõe de ria num campeiro, _um sabiamos que este deve

muito maior numero de dos mais espertos re- 'fia estar bastante distan

apartamentos e será não presentantes da nossa ciado dos veadeiros.

só em capacidade de aco- fauna. Eis que de repente,

modação como em con ouvimos um tiro vindo
,

-

Tudo pronto, cachor-
forto, um dos melhores lá das bandas da espera

ros "acuJherados", cava- d
..

hei
do �io d� Janeiro! pois o

los encilhados dirigimo
on e estava íntrínc eira-

pred.1O fOI construído ex-
nos para o l�gar onde

do o neófito Enéias.

cluslvamenre pera um hotel I se efetuaria o levante.
Logo os cachorros pa

moderno. Como neófito deveria
raram a corrida e víe-

, , ram para 'nosso lado.
E' verdade, aliás que por via de regras, nosso Puzemos "esporas nas

outras cidades extrengeí- hóspede estreiar na turma virilhas de nossos baios"

ras tambem sofrem do de "perrêngues" em que e .fonros em busca do

mesmo mal e em Nova a corrida é mais mansa, campeiro que, por estas

York, tempos houve, em mas, como nosso amigo horas, deveria estar ago

que uma pessoa só podia gabava-se de sua ponta- nizante devido a bôa

ficar hospedada tres dlas ria. ficou combinado que pontaria de nosso hös

num hotel embora seja êle olhasse na melhor pede.
uma cidade onde existem espera, cabendo a nós, Qual não foi nossa ad

centenas deles e cada eu e tio Mauricio, espe- míração quando depa
qual com centenas de cíalísta em tatú canastra, ramos com o caçador
quartos, tais como o velho capataz, fazer a ainda intrincheirado, á
Waldorf Asrorle, Plazã, largada lá por cima do

espera da caça.
Roosevelt, e tantos outros. Capão da. Bôa Vista. Perguntamos, então, á
Em Buenos Aires os ho- Depois de instalarmos razão daquele tiro de

teís Alvear Palace, Cle- nosso visitante o melhor mosquetão.arma que nos

rlgde e Plaza, embora comodamente possivel, so herói empunhava pará
grendes estão sempre dando-lhe todos os de- respeito de todos.

cheios e a rese. va de talhes do bicho, donde Com sua calma habí

aposentos deverá ser feita viria, para onde iria, tual, o "bravo caçador",
com mais de uma semana soltamos rédeas e fomos exíbíu-nos um exemplar
de anrecendencle. fazer a largada. de tico -tíco esmigalhado

Tudo indicava que a

I pelo projétil
da poderosa

corrida ia ser das mais arma, dizendo:

prodigiosas, visto a bôa -EspereL. esperei... e,
disposição de nossos como o tal veado não

veadeiros. aparecia, quiz tirar pro-
A cachorrada, ensaían- va de minha pontaria...

do, buscava avidamente. er com a expressão aín

cheirando o capim, a Ia- da mais inocente per

tir curto e entrecortado, guntou nos:

Êste vai e-vem em que -Mas então, quando é

nós procurávamos ajudar que' êste bicho vai apa
os cães a fazer o levante recer?
durou, aproximadamente, Não é preciso explicar
meia hora. que a caçada estava

De repente tudo mudou. terminada, pois, depois
O latido dos cães tornou- de um levante, qualquer
se maís prolongado e disparo de arma de fogo
mais animado, e dai à faz com que os cães

choradeira por ocasião abandonem a. corrida,
do levante feito pelo pensando estar a caça

"Pega-já", o melhor vea- abatida.
deiro da Estância. Eis o que foi a estréia

Como que uma atmos-· de nOSRO amigo Enéias

féra Jiferente dominou. numa caçada de' veado

Aquela sensibilidade na- pampeiro.
tural de caçar com cães, 'N.B. - Qualquer seme

parecia contaminar. Ihança ou fatos ocorridos

Começou, então,' no entre personagens vivos

propósito de levarmos o ou mortos', com relação
veado em direção a trin- a esta historia é mera

cheira onde nosso amigo coincidência.

O Tico-Tico Estragou a Caçada ...Esporte�
O Independiente

" Massaranduba

Colaboracão especial para o "Correio do Povo"

Dr. Pires Rebello

. Movimenta-se o mundo

esportivo pera a prova de

Excurcíonou a' localí- atletas do quadro co- maior sensação no íoot

dade de Massaranduba lorado de nossa cidade. ball ou seja aproxima

domingo ultimo, onde Nesse cotejo os jogado- realização, entre nós, da

convidado pela Socieda- res do Independiente disputa Ja Copa do Mun

de Recreativa e Espor- compreenderam-se me- do. pera esse fim cons

tiva Massaranduba, to- lhor, com a defesa or- trulu-se no Rio de Janeiro
mou parte num torneio ganisando grandes [oga- um estadio monumental e

em disputa de duas ri- das, o ataque mais in- que pode abrigar com

quíssímas taças, o Inde- filtrador, conseguiram todas as comodidades

pendiente Foot-ball Club marcar tres tentos em posslvels e imaginárias,
desta cidade. Os outros menos de 15 minutos. algumas dezenas de mi

participantes foram Avai Seleto e Avai realisa- lhares de espectadores. E'

e Seleto de Guaramírím, ram a ultima partida que mesmo o maior do mundo,
este ultimo representàdo terminou com a vitoria deixando pare traz em

pelo seu time aspírante do Seleto pelo escore de beleza arquíteronlce, con

reforçado com quatro e- 2x1. Seria justo um em- forto a técnica de cons

lernentos do quadro prín- pate nesta. partida, pois trução, os similáres de

cipal. COnforme sorteio, tanto o Avai como o outros paizes. Honra, real
o tricolor de nossa cída- Seleto, jogaram um Iu- mente, a capacidade rea

de foi o primeiro a pele- tebol de mesmo valor lízadora do povo brasl-

jar e isso contra o Aval. e a mesma altura. leiro.

P�p.o�s dos 45 minutos _.
O quadro do Indepen- Varias representações

mIcI�ls o quadro do Inde- �le�t� sem sofrer subs- estrangeiras nos visitarão

pendíente vencia pelo es- !ItUl9oes nas .<luas pele-, pare disputar o campeonatocore de lxO, dommandOIJas Jogou aSSIm torman- do múndo. trazendo cada

int�iramente seu adver- do. Samir qu� fez duas I uma delas, como comitiva,
sano, Escanda que co- graudes partidas,

.

em- um bom numero de dele

mandava o ataque do pregando-se a fundo por gados. A lem disso a

clube das três cores per- diversas vezes, numa das afluencla de turistas vindos

deu tentos certos, quan- quaís defendeu forte chu- do exterior será enorme

do já na fase inicial o te de Eugenio, a altura sem contar ainda com o�
placard a favor dos vísí-: da grande area. Beras milhares de brasileiros

tantes poderia ser de e Otacilio formaram a que de todas as cidades

4xO. Facilitou o Indepen- zaga. Otacilio tambem do 'País, tambem viajarão
diente no periodo com- realísou duas partidas, pare assistir o sensacio

plementar, disso se a- nada deixando a desejar. nal certame.

proveitando o Avai, pa- O trio intermediario for- O assunto sérissimo Ia

ra assinalar três tentos, mado por. Mario, Olíndo resolver, entretanto, será

dois dos quais foram e Alex esteve firme, to- onde hospedar tanta-gente.
marcados írregularmente das vezes alimentando Os hoteis carroces estão

por. culpa exclusiva do o ataque com maestria. quasi sempre cheios e

arbitro. Duas vezes a bo- A vanguarda contou com poucas já são as vagas

Ia ainda não havia trans- Ati, Escanda, Cílio. An- existentes pera os tempos

posto a linha de fundo, toninho e Geada. Todos normais. Pelo que nos

quando o juiz deu escan- compreenderam- se me- consta somente quatro no

teío. Todos dois foram lhor na segunda partida vos hotéis foram cons

otimamente cobrados e realisando otimas joga- truídos e que se ínaugu
bem aproveitados pelo das com isso marcando rarão antes da temporada
centro avante do Avai tres tentos espetaculares da Copa do Mundo. Treis

marcando dois tentos. contra o Massaranduba.. deles echern-se situados

Terminon o prelio com Os goals nesta partida em lugares afastados do

a vitoria do quadro ·de contra o Massaranduba verdadeiro centro de ehe

Guaramirim vencendo foram assinalados por gada de forasteiros ou se

pela contagem de 3x1. Escanda, Ati e Otacilio jam <> Excelsior, em Co

O outro cotE'jo. reuniu de penaltv. Os arbitros pacabana. o Novo Mundo

os quadros do Massa- foram o sr. Emilio Kla- no Flamengo e o Presi

randuba.e Seleto pela dige da L.J.D. que refe- dente, na Praça Tiradentes.

elastica contagem de 4xO. riu ambos os jogos em Disporão, no maximo de

Novamente o Indepen- que o Independiente to- duzentos quartos, cada um.

diente entrou em ação mou parte, na primeira O outro dos hoteis a que

e desta vez jogando con- das quais foi infeliz, ten- nos referimos e cuja inau ...

tra um quadro mais ca- do má atuação, justamen- guração será breve, e o

tegorisado, venceu por te na marcação de dois Grande Hotel S. Francis-
.

3x1. Caiu frente ao tri- escanteios inexistentes, co, localizado em' plena
color o Massaranduba, que foram transformados Avenida Rio Branco, na

que sem alegar protes- em golas. Otacilio Ramos esquina de, Visconde de

to soube perder com referiu a peleja entre Inhauma e proximo, por·

justiça. Ronaldo e Eug'e- Avai e Seleto com otima tanto, da Praça Mauá e

nio do Acarai reforça- arbitragem. O encontro Central do Brasil, locais

ram o quadro rubro de entre Massaranduba e de entrada natural e obri

MassaranduQa com isso Seleto foi dirigido por gntoria de viajantes. Cons

o jogo ch'egando a ser um juiz daquela locali- truido um colossal arra

mais disputado. Brilhan- dade e que teve regular nha céu de quasi trinta

te figura fizeram os dois atuação. andares e com frente para

Independencia Sport-Club
ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS SOCIAIS

A diretoria do Indépendencia Sport-Club, por
seu presidente em exerdcio, comunica aos srs. socios

C t· I d T
·

dU·
-

E C e ao publieo em geral que, a Assembleia Geral

OrTlen arlo gera .

o ornelo o nlao . '. Extraordinária, realizada em 6 de Maio de 1950,
. Por João J. Ayr'oso alterou o art. 1. e o art. 8., § 3e, letra d, do estatuto

Realizou-se dia 7 do I num ambiente de louvavell encusta da magestosa onde se reuniu os quadros social registrado no Cartorio do Regisiro de Titulos

corrente o torneio do União conduta até o final. Rece- montanha perto da cidade de 2a. classe deste muni- e Documentos, sob n. 176, do Livro 8-1, em 16 de

,E. C., em seu gramado bendo o premio o segundo de Jaraguá do Sul. cipio.
Outubro de 1939: .

nesta cidade. Um dia es- quadro do Figueirense. Portanto, parabens ao Os quadros vencidos
-Passarão a· ter as seguintes redações em arti-

plendido contribuiu para As 14 horas o' 'sr. Figueirense, que tanto o souberam se LOnduzir com go� abaixo:

uma linda tarde esportiva. eu gen i o S i I va de- seu primeiro quadro como' jiciplina, educação e cor-
. Art. 1°: - A sociedade ora constituida deno

União, Agua Verde, lnter- signado juiz das partidas o segudo, conquistaram dialidade esportiva. E minar-se-à de CAXIAS SPORT CLUB e destina-se

nacional e Fig-ueirense, dos 1. quadros, dá inicio os dois troféos do Torneio portanto tambem são dig- para a difusão de esporte em geral; sendo a sua

foram os clubes que dis- a partida entre os 1. qua- União E. C. Figueirense nos de nossos' aplausos. duração por tempo indeterminado.

putaram uma taça entre dros do Figueirense e com seu pessoal de casà. E assim terminou aque-
Art. 8o,"§ 3°, letra a: O jogador que faltar

seus primeiros quadros e Agua Verde, saindo ven- Puro sem mistura. Porque la tarde esportiva no quando convocado para os treinos, salvo força maior

um mimo entre seus res- cedor o quadro da Ilha da em algum desses qUddros campo do União E. C. devidamente comprovada, serà multado pela diretoria,

pectivos segundos qua- Figueira. Em seguida o jogaram titulares da 2a. onde vimos por fim o que elaborará dentro de 30 - trinta • diéJf, da

dros. Uniao e Internacional, lu- divisão. Mas o que não Figueirense por despedida d�ta desta alteração o competente regimento disci-

As 9 hortIs teve inicio tam e saiu vencedor<> I se pode deixar de registrar I apresentando
num abraço PIIDarE t d It

.

h S ta Lu·a 6 d

os jogos dos segundos Internacional. . aqui pelas colunas deste amigo os agradecimentos .

s ra a apOCUZID o, an Zl ,em e

quadros. Um titular de um E encerrando a bela conceituado orgão, Oor. e felicitações ao' União MaIo de 1950.

quadro da 2a. divisão desta tarde esportiva entram os reio do Povo que, gentil- E. C. de Jaraguá do Sul.' Bruno Mass - Presidente em exercicio

cidade foi o juiz da parti- vencedores dos primeirol'l mente nos permite a cro- E lá se foi o caminhão Reconheço verdadeira a firma supra' de. Bruno

'da, Mas foi logo substi- quadros em campo, e fi- 'nica para a vida es!,ortivà conduzindo o Ft�ueirense Mass.

tuido devido a atuação nalmente a vitoria sorri de Jaraguá do Sul, é a levando consigo alegre-

que estava transformando mais uma vez para o diSCiplina a cordialidade mente os dois simbolos,

o futebol num verdadeiro quadro que tem o seu esportiva que se· notou da vitoria obtida pelos

basquet. campo e sua séde ali na nesta linda tarde esportiva, seus dois esquadrões, no

Daí os jogos decorreram dia 7 de Maio de 1950.

O que nos conforta,
entretanto, é que os novos

hoteis do brasil, sobretudo
depOis. da abertura do
monumental Quifandinha,
estão melhorando bastante
na sua parte técnica, haja'
visto o que se está ob
servando com aproxima
abertura do já citado
Grande Hotel S. Francisco,
Clqui no Rio de Janeiro,
que procurará dar dOS

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

hospedes um alto gráu de

tratamento, dando-nos até
êI impressão dos famosos

hoteis parisienses George
V, Vilz ou Principe de
GaUes....

Jaraguá do Sul, 8 de Maio de 1950.

Em testO da verdade.

Hilario Alic/i6 Schiochet
Escrevente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo DIA 145-1950

, #
'

A,SIFILIS
É UMA DOENÇA GRAviSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MíLlA E PARA A RAÇA, COMO
uM BOM AUXILIAR NO TRATA.

""NTO DÊSSE GRANDE FLAGELO

!" USE O

REUMATISMO

ESCRÓFULAS
ESPINHA.

FIsTULA.
Ú-t. C·'E FI A 8
ECZEMAS

FERIDAS

PARTROS
II MANCHAS

ii Dr. Renato 'W'alter I! "ELIXIR DE NOGUEIRA"
!! M É o I C o u CONHECIDO HÁ 11 ANOS

" CIRURGIA G!3RAL E ESPECIALIZADA II
VENDE·SE EM TÔOA PARTL

:i Com cursos de aperfeiçoamento no ii ' Faqueiros de aço Inox
ii Rio de janeiro > São Paulo e Buenos Aires. ii bem como talheres avulsos

li Doenças de Senhoras - Partos - �linica ii da afamada marca "Hercules"
H' Geral de Adultos e Crianças. ii V.S Poderá adquirir pelos

li consultõsio e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H melhores preços na
'

l:l ' TE�EFONE N.3. ii CASA REAL
li, Jaraguá do Sill - Sta. eatarlDa ii .

In
.. _

li�
�����i'SI{?:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::".:::::::::::::::::::::::::::::C:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�!

I Bilnen IndÚ1triiiI! [nm. dI! t [illilri�iI i/H.II!I MA.EIRA:�i:::�Rg,itIS li
. . CR$ 15.000.000,00

�r'
-

. . CR$ 24.111.126,80
� Orgãos e Harmonios '''B OHN"

Edifício Pröprlo � \, Sempre preferidos

� 'pelos entendidos

�
Harmonios: 12 modelos,

End. Telegraflee "INCO" especiais pera Viagem, Ca-

Caixa Postal, 65 - Telefone, 73 pelas e Igrejas
Orgãos: São fornecidos
em disposições a esco

lha dos lnteressedos

Preços da Fabrica
Peça catálogos e demals
informações ao represen·
tanle geral pera os Estados
do Paraná e Santa

Catarina.
'

NUNCR EXISTIU IGURL

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Maquinas
.Dr, 'Arquimedes Dantas

,
••"eG••8

'

Para cortar caJ)elos de
procedencia alemã.

V.:S. encontrará na

"CASA REAL"
defronte ao Cine Buhr.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

INca (14 ANOS DE EXIS'fÊNCIA)

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO' .

RESERVAR EM 30/6/1949. . . .

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

DEPENDENCIAS EM:
flraranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concórdia
Cresciuma
Vuritiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos

Chapeco
Florlanopclis
Gaspar
Ibírama
!ndaial
Ituporanga
Jaraguã do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna,
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba

I
'Porto União

Hio de Janeiro
Rio Negrinho

, Rio do Sul

IS.
Francisco cl,. Sul

S. Joaquim
Taió
;�iiqcas ,

I
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

,

Opera em: Cobrenças, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, Descontos.

Aceita: Valores em Cust6dia e Administração de Im6veis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTICULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SÓBRE DEPÓSITOS:

e.IlUI BI 11.••111111••
O/

� PAULO lOBS Cx. Postal. 39 sAII BENTO DO SUL
2 ° ao ano � I30;0 ao ano

I
Linha São Francisco - Est. c/e Sta. Catarina

40/0 ao ano _

5% ao ano : .

\ {i···················································· "

"'0/ I 11 L A V A R BEM 1, fi
o /0 ao ano ii i!

5,1/2% ao ano ii Poi:>: sim! Sb se fôr com produto da H
60;0 ao ano

I
li fabr�c� Apolo! ii

6% ao ano H Os produtos da !l
6,1/2% ao ano!i FABRICA DE SABIO "APOLO" H
5% ao ano ii de propriedade de Henrique Teodoro H

li Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ii

...
::
..
:'.::! pa, .grande durabilidade no uso, pelo seu :i:Jconsistente metodo de fabricação e uma'

espuma expessa.

E PAGUE COM CHEQUE
.. As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são ..

li encontradas em todas as boas casas do ramo.
ii

IlJ Pedidos ao fahricante !!
,No "/NCO" o Depósi!o.Bancário TRABALHA enquanto o Senhor DESCANÇA. ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870. fi
-------......:=-----------------------!!

- JARAGUÁ DO SUL - ii

����.1 i.� : _ ti
�� _

.

.

Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Especial
'

Com aviso de 60 dias .

Com aviso de 90 dias .

Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo de 1 ano .. . ....
..

Depósitos Popula'!:.! .

Depósitos Espectas a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo Minimo

de Cr$ 50.000,�o
ao ano7%

ABRA UMA CONTA. NO otiotilNCO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Como não podia deixar de ser es parlamentares 'por' Santa. Catarina não tomatam conhecimento da comissão que pediu,
� a� Presidente da República providencias para socorrer 80S produtores de arroz.

��_.:,
' :.

:llPftl&SIOniftlf I

,

'. t ,

,

;:, ,Desastre rJ,touiario
�.(I I� ..' •

'v, c'. ,'\:.

, Mais.; de 'tml:�.t�Ihão º

prejllizo mat�rié}1 -/NãÕ
há yítimas, a lamentar.

P O L I'TI C A:,."ÍVI',u N'I C I P A L ,.

,
"

[)iret�r: ARTÜR.ilYI(.fLLER� Gerente: PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA 'Lrde.
CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 '- Fundado em· 1919 TBLBFONa N. 39

"ANO XXX JA'RAGLlA DO SUL , ...i. Domingo, 14 de Abril de 1950 SANTA CAtARINA' ,No. 1.592

Quàndo encerrávamos'

N
...

t h'
•

t
os trabalho de redação

ao omaram con ecímen b deste jQrnalt, re�êbemos,
;�,-,,;, ,t ':,', (conlinuação da Ia. pagina)' Uma comissão de parlamentares do Rio Grande, Goiaz,' Mala Gros- os seguintes, dados so:!?rt,

'a'o terminar
'

"

compo"�n�'tes,' téría Ieíto S·
SO, São Paulo e Paraná pede ao Presidenle da ßepubHca provi· o. desaaträ oeorrtdo' co'iri,

, :!' ,Em �eguid� falou o sr. sueuDí'��" Ei iniciativa de nhe��o ccoo�c���oe��eo�i�
,

dencias para socorrer os 'pradulares dê arroz o t�êm,·da E�F.I?s.a,qqê (

;:4r: P��idQ.;, Qlim_pio :pe Artur Müller .e, ',çonse- faz nada, ou SI se Ira- RIO, V. A. - Esteve no i ,'''Na u'ltiöiâ 'edição'-Já corri!!, �e G'uara"Mi-rrm, �

.p�IvelraJ" 'Q,�e b�stO�lOU .quente, .a própria aspí- cassou lamentavelmente, Palacío
do .Datete uma, tambem tloilc,iamos ,'qU� Jara�u��' do Snl, em COIl�

sua atuaçã lit ã d
A comíssão d,e parlamen- n,.�"n,hnm. d"e,n.1l,:,t,!l,d,o, cata.,- se9-u�n",."(31a",,,d,,�,' haN-e�",ab,caI=

:.,' ". ao po ,,lc.a9�m,, Jaç�p"",,O,p'9vo.de Corupá. a culpa não é ,dos ve-
tares dos estados de nne'ase ,I;I,B ,dI!íI'gnon 'a, ,""'1 ro.ad� '110 Km. 65 um-ea-

,referel!'CJa ao; mUDIClpl,O,
'

, Ei,s ; ��IB;,ª pJ.:Qva de readores. -Ai Já se trata -.
.. U h d L d

,9ue fOI, c'��a.,d()\,p�l� ,s�a: ',9�e: ::�119", 8nbes.tiD;l,�J;Ilo.8; de u.'.ma q-qe�tã� de : ca- G.oya·z, Rio Grande, Maiô dgir-s,e ,iL 'Mi$são Econô- C�n a9
68 Õ�" uages e

,J,Dt�r-:veI)-cao-, re�ermöo-sel �os;' C,�'p�en�es por, n_ã_O paeídade' administrativa Grosso.' São Paulo, e P'�- mi'é.a,· -Al�ni'ã'" que' v'eio apa . o .

�ambem:�a velha promes-! ;�6'Yer:, ,�ado ,pa�a' ;n�s .a� .que n�m, todos 'a pos- r�n�. vara tratar:�QI!l ,o �s,pêcja�91�ß.t� '�P ,

Br�sil a 'chöqu.:a:<guec,: ;c�ft;$car

s� sobre a estrada.:.-p&fll! 'suas preferenclas no ilI- suem igual ao sr. João J)reslden�e da RepublIc,a gara ref1't.ar...�/ relações rilou àíoláiql1'ioP;,8.y-arJ9'S

rlmb�.e, 11:' �ece�dade, ti�,�,-;_.. pl�it�: . Co.�, 'tlld�' Colín, ">-': ',>: ,"� ..
,

.. ���unto r�fer,ente a�la�- ,�0!Der��,a�s eom () .nossp vagoos.,',:proöuzj:1j;· a. 'ex

:de se Imp�lJ!,Ir o�t..o J'�:-, �9U1'_ e��ou� aq�f��tarei � E à jnlª,i:n,ia de:Huerer maD;te pauta. do·. arroz: p��,. e, d,lZe! �os Indus- plosão -do "ri1\11 él14UnJfn. to

�?, a ,admlInstra�ao. P)Í;, s-e�pre ,qtfe 'fo'r neC8S .. �a;zer os ver:eador�s',pa- Varías ,provIdenCIas. �O-, trJ�ls .alema�s que .,,�m de fósforo que'c(jnstituÍ3

9!Wa. ,Tamb�m o; s,eu sár1o.. a>ö:be� � ao ,pro- garem pelo pepª(lo 'dos ram;"assentada� cOIg .as $�:pta. ,

Catl:).rIQa;" aUlda parte dó" .carr�gam�mto

,�!SC_llrliº" ,teyee francos greEfso "',do M:unicipio 'a' outros é tãö cIinica que quaIS se. espera SOIUCIO- �postem e �lIl gr:ß;nd,es �1iI" do' caminhão siÍlist!'l;ldo;

aPJausos.,.� .

" , "do, seu pôvo. 'não se 'acanha de dizer nar a crI�e .que atrave,s- trq,ues daguela mespla telldo·,se' 'o fogd alastta�

, O dr., Lui;lí _d� .so�za, �A.li.äsi �o�'�� iut éondi- que<si nãQ'chove é pQr
sam os merc�dos, deste ��deíra.: q�e _antes.da dq e,consumido o pro

;q�e falQu epl segUIda, çao Já 'agora de Presi- causa da Câmàra; si faz cereal. '

", ,
guérJ;a era, ta�' a�lda: prió c8rninhãÇ> ,9" v�g�Q

��j res�mO. dI�se:·, ·�!3nte. d� Câmara Muni- sól é pó'rque. o," Prefeito Se�do o estado de'S. Ca- PWnte. .procu}'a�� p,eJ�,s. d'o 'cQrteid,'::é ' iIi'uHli�adô

; AqUI " ',me. !3DContro

I Ç�p-�l��e ���ara.guá. d�:SUl, man��u; ·�tpáe:g�ada ,� tarIna ,um dOß <produtores �erc�??�.}�leplães. .,. fh::;�l:t�é�t'e �:' l�c?�

,g:r�ça,.s' . ª, .' ,ge,n,t,l,le�a ,!lo :�u�p,re-�,é, ,'_' esc!,arec,e,r ,R�r, c'ulpa dos vereado, de arro:z; notou-s"e ,8 falt.a ,.Agora,· ,e' e$ta nnt,J"CI",!t- ,,:, '!
'

90nvlte .que m� :fo;...� fe.�to aos �omens ,�� boa .fé.'� re:s.. : .

. de representante catarI-1 que: no� -chega da·' ca�l;j � Consid,eçado o d_ano. o

pela: UDlão, DemQcrátl,ça ,v�rdade relativàmente a' Felizmente êsses rJe. nense entre os membros tal da Repllblica,. t�nae prejuiz,o material fJcende

�a.Clonal, á, "qual �pre- certos,,' casos da admi- tratores. são desmascara0: da referida c.omissão. . se extranha, ..
com .razão ª mais He uf1l1 milhão. de

sento o� meus. melhores nis,tiação �unicip.à)..
.

dos pelo próprio Prefei- I. R. _ Na verdade não a"falta de;, representante cru�eko�, COlltUqO não

�glad;Ctmentos: Ô" ':,
.

• Ad6ta�a!D, certos" e�pi- �o qlie� em sua ,�e�sa- sabemos o que fazem na ,catariI�ense n,�Comis�ãp ,houve vítimas a lamen-

!' ,0 a ar ,a�"p vo, ,{I� r�tos',�al Informa.dos 6U �epl á,Câm�ra MUDJ,CIpal, Capital FeDeral QS 're- que.I�I a�, ;Cat�t�;,��l�Cl_. �ar., ,

:qo�llpá, ':r ,nnnhap pfl· perv�rs�� o. seguI.nte_ e�- em 19491 a1:sse: "�gr�de" presentantes CatarineUr ylr ,prO.vldenCIas' para �,'
, '�

,

�eIras ,p ,avl'as JSa,o _' :-4e. tr.�talI.em�a:::9!l�,n��'0'Pte'.. �e!ldo' ,a _,co.nf�llliciJ:l; O liIes em favor de seu. êä- so�uciönar f\"as811st�d,()ra ......!!"" ----__

���a��� '��:OJ:��:d tLQ,8 !Tt!i�·,�.ãó', c}l��r,�,< umª apoIIJ.J,ofal 'e .�atenal que ,��a tado.' Que' todos, e!es, b�l��,'.d? \�l'e:ç,R/���o :�.��) 'f)i,,�:,,' \- >:'\ .; :"', .e

',. p, I:l"
• a� �s d� lIiu,I!l�rave,IS pl'Om�s- egréOla Câmara sempre me diS· salvo honrosas exep"'oes roz.

"

" 'I - iDJ·,ust,I·ca in'tenrarão esta
COl"rente,s , partI(:lárlas . s"·

.
'

'f
'

' ,
' . y " .,

' ,
' '"'

sem" distillÇãO.' s'im . poi'� Sq'�ánd�q,e , '_ ,I
ez

, ,

ou Pe�sod,u!dP�nso terb�or�es
.. trat!lm com, exepcioJ?al . Assi.1Qi ,é que oférel;ll(�S lista j�st!lme,n,te aqUeles

, d' j." az a go que pon ] o a essa oa von- carmho de seus -proprJOs aos Interessados", esta parlaIDen;�ilres '",que por

hqube.tsou os, que ,não se veli)â desagrad�r' o pôvo, ta'de.e baver desempe- l·nteresses no's aqUI' sa., ll·s't,a .<I"", parlam'e'n'tare's ·t-·
.

to ã
aluam a enxergar -no sáem lógo ÔS· seus J·á h d'

A d
_

' " " '. ","'"
, ,

" �er�m sluacloQlS.�s,;!1Lº

adversário- um,inimigo -d·d s 'b
"

l' 'd
"

. n,-\alho esse.encarg�, I'? bemos, e ,as V.eZes até a ca.tar.menses, q.Ue., ;:poti_e:., lhes' é 'defeso' söliqitar

A ó
, .. , . re UZI o aJu a ores a me or melO posslve . npticia nos chega: com riam ter integrado-- a' ,e .. fa:VbÍ'�e-&<;Prêsidéhié "da

'0 me�p;�c����:s1á�I"�e eSpa!hat'fque,p'�I'o fS� fez, (Relatorio de 1948). algum alarde, c,omo no ferida comissão '.e .déla fl.e,p,ubll,ça'�_<'�"_".J,Í'c1 ".

d b
.,

.. �"
- ou SI se ez ma, 'Ol por Posteriormente, em sua. caso do mui digno' par- não -tomaram parte ,tão S,.ENA,DORES: "Fra.nCis:,

a 3m Viva, na lembran- causa da Câmara, por me:nsagem á Camara lamentar sr. Francisco soment-e 'por'. de�inte- co. Gal()�i;'· ivo '�e: Aquinp

ga 0ás morado,es. de causa dos vereadores, Municipal; �m 1960, disse Galoti que foi com uma resse 'o que à:'bsoluta.. e .'Lucio :Correia, ,;
,

,

orup
A qtue dme ,OUVIram, que não deixaram o Pre· mais o Prefeito Munici- perna quebràda e de mu" mente' não. condiz (lßm' DEPUT,'Anos· RobQrt�·

em agos o o ano pro- f·t f j
,

' "

"J y, ' , ,LI,.' ,.... ,

ximo assado 'no Ião eI.o, azer como,quer,a, p��. ','
.. '"

"Ietas votar o'seupf.opdo os VINTE QUATRO,prQs,e�Qlb�a���ft,' .Ha-n,s

Koern� d· �r m

sa
... pOIS. não. lhe, d�ram '"� ;

. Aot�rmlnar eS,te p� aument�, de orden,adQ, CON'!'OS, D� ,>��IS ,

que i Jordan, ArIstides Largu-
r,

S' !ZG e ddls credl�o nece�sarr(,).'
.

queno e�boço dQS serVI" Fato esS.e que tev'e ;0 peréebem de" ordtmado 'ra Orlando, Brasil Ro-

dcursEotado r. overn� or : Ora.. ��so não 1la!;�a:_de Q-ós 'públicos municipa�s, I mereoido comelltarjo de por inê,:;. :' ,';
"

':: g�rio Vieira, Jo�qnim
o s a o, que aJ}clava lDfâmla, <. • 'durante o segundo ano t, d· d' "p

',- <,'

t
'

'R Ot ·1· C t
tambem pela realiza"'ão p. "Câ

�

'té '. ,.. _

o a a Imprensa o,palz. . aJ,'a nß;o, cOD;le ermos amos, aCllO os a.

.

. y. OIS a mara, a de mmha admlDistraçao,
I

do��w�obCo-�e,nhnepuMm������Hmm�.--�.--.----.�----�-------------,-,--

fupaen�es: a rodovia C9- único centavo pedido decimentos ao Poder L-egislalivo m_aterlal ao sr. Pr�felto; Corupá, para cujo servj- branco, simbolo da p,az,

�upá..Sao Bent(), do. Sul. pelo Prefeito. - Municipal, que não poupou es-
nao, poup�u esforços na ço inicial' da serra' a que tanto o povo preci-

Essa a_próya eVlden�e E os números ai vão forças 1m prestar sua colaboração cC?Iaboraça? .com o go- Assembléia destacar.á do sa parA o. trabalho de

de que,.nao, obst!ln�e nao para que todos .vejam para que meu govirno padésse verno mUDlclpal.
.

orçamento, pela emenda so,�rgui�nto da, econo

t�r ob�l�o a
. .tp,a�:rl� df?8 quanto 'de Crédltos, a demonstrar algum serviço ,em

; .o resto
. � má fé, 1D� que ,fizera, (la quant!a mi�, e não com à bB:Ii

voto� deste distrIto, n�J:D c;'âmara concedeu ao sr. beneficio da coletlvidadeli� (Re': trIga, .polItIcagem dos de .Cr� 6QO.OOQ,�O: Quer�a dena: ��r�.�llla, do O�}o!
, p.or ISSO demonß.,tfava de- Prefeito., lação de 1949). .

. 9ue..aInda pensam, A�m sa.lientar,
,

o, apOlO d,ad� da pers,�g��çã<?, .c;ta VIn:�
8.ID�eresse por .estaloca- , Dêsde 8; sua pÓ"sse, em Portanto, Corüpaenses, JustIfICar perante o povo a

. s�a bancada n,ess� gam;a.l?Nttiça, quefn�da
lida�e e �eus moradores. ,1947 até 2 de agosto de mentem vergonhosamen- ps seus erros, os s�u� se,ntido pelo prB, PIJ-f>. construl�. ':,

.

.
Aliás estte é� tamubeDmNo 1'S48" época em qu� foi te os que querem atirar -lIlsucestsos. e a. sua lU-I teg

08 dGep�lthados pesU8ebdls� '.Encerrando a sessão,
pensamen o ",a -

... ,derrubada pela �1iança sôbre os vereadores a �ompe enCIa. ' '"\S" �UI erme r an, com 'Vivas 8" UDN.e PRP.
que, ,na, mesma oaaslão." PRP-UDN, da M613a da culpa da. ineficácia da �archemos para frente, Bla,se.f�raco e Protogé-

que em Jara 'uá;,.ná'viam
se, ergUreu pela voz dp :Câmara, ,recebeu o' sr.. administraç&o municipal. umdos. como march�mos n�s Vlelr�1 �epre�ent�n. unidos '·á r!tád-o r.ev,

nosso deputado . Artur,Prefeito Or$ 36992930 Pois a realfdáde é aqué- até hOle UDN e PRP e tes de. JOlDvIle, Sao Ben-
1 t'

J �, ,cl; �

!\füll,el.' que não só �ndos.., f", -Da,!, 'de 2/8/48�té hOJ"e la: pro,clamada pelo sr podemos ter, a :certeza to, 'e Mafra, "qu,e ,b,em '��.,e� S�l'VC1,ços, !O mJln�-

li·t
-

f·t ,,' " ". d que em' out' b
"

compr' d
'

"

l·m' ClpiO 'na , ama. po ·mUDI ..

s,ou: as �o 'Cl !lçoes, el as .8, Câmará deu J,Dais ao Prefeito Múnicipal nas euro.
en- ,e�n �ram.a -

cipal no ;que foi am la-
ao Gov:e�p.o. do Est�do, ,sr; "Prefeito ,créditos 'no suas prestações de eon trégaremos os destmos pO,rtanCIB; e,cOnO�llC8. des- tnenté co�spondidO�
çomQ�' amda, POSterIOr-' �âlor"de Gr$ 1.166.390�30. tas de 1948 e 1949, isto de� Jaraguá d.o. Sul naS sa �odo':Ia,.. . _'

'

meD;te, .. na AssembléIa!O : total é portanto de: é: a Câmara' SEMPRE maos de admInIstradores SI �s.se ,�lD�elro nao _,;.� _

.

�eglslaUva, b.a�u-se pela 'Cr$ 1,5ãa;::f19'�O.' dispensou apôio moral e que hon�a�ão a nossa for aplicado, dIsse o. ?ra-
Inclusão, qo,-prçamento, '

,,' ,
", preferenCla . dor, essa responsablhda,..

de ullls,verba .Já Cr$__ ,.' ,

Por ultimo falou o sr. de cabe 80 poder exe ..

500.000,00 para o .iniciO". /'
, ,',GI'',NA''SI'O SA-,O L'UIZ, dep. Artur Müller, con.. cutivo. Coneitou a popu-

da construção de dita gratulando-se. com os lação á cerrar fileiras

estrada de rodagem. E "
escolhidos para 'a nova em torno da UDN cujo

bem se sabe da sua luta campanha eleitoral e programa Unha todos os

para conseguir tal vito- Hoje terá lugar a' festa em beneficio da agradecendo a população requisitos para os ho

ria. Teve de lutar contra cons�ruQão do prédio do Gináaio São Luiz. de Corupá o compareci� mens de bem trabalharem

todos os deputados da '

1 ;1- 'd d·
. mento aquela convenção. para a grandeza da Pá

bancada pessedista que,
Haverá el ao de pren as e lversos dIver- Referiu-se .o orador a tria. Finalisou que a UDN

não fôra a bendita rebel- timeIitos. ,-Funcionará tambem um exce- Estrada Porto União-São acenava a todos os bra

dia de treis dos seus .lente restaurante. Francisco, passando por sileiros com o lenço

Reina entre as hostes
Udenistas e populista.s
gralitlé entusiasm.o· pelo
aCQrdo firmado" entre os

diretorios locais desse,s
partidos, ,para uma amp�a'
cooperação na campaIilia
eleitoral proXima,' fican
do assentado que o PRP
dará apoio,ao candidato
udenista ao cargo de
Prefeito Municipal.

JExn]am O §a�ãlo ,

(llarca Registrada)

Virgem Espeçiali'ílade
dia CKA� WEIZEt KN]I))1(J§Il.lAl

'

co "JollJDlvHle
' i>

s�sÃ��/RC(",
.. �,

EspEC lAllOADE
pois conserva e desinfeta a sua roupà

.........1
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


