
"

Br�gadeiro vencer, aaamos as' nossas palmas
/

.para 'aclamá�lo""Se o
prío càndidato pessedísta para obter uma solução
a isto se opôs, dizendo harmoniosa.
que não havia 'motivo "Se o Brigadeiro ven

para tal, de vez que a cer - diese o sr. Orís

UDN só adotou o' seu ,tiano Machado - unamos

candidato natural, após as nossas, palmas para
tntentartoõos os es�orços aclamá-lo". ,

!ii

Belo Horiz0!lt�, 15 V.A. e eis que recebeu' a no sentido de que os, v�ssando". '

.

- O sr. CrI�tlano Ma-. surprêsa de ser apontado dirigentes dos diversos Quando ontem, na re

ehado, eseolhído candí- pelo 'seu partido. "Sur- partidos se entendessem sidência do sr. Cristiano

dato do P.S.D. para a preendeu-me e propor- na mais 'estreita com- Machado, alguém falou

susse?ão do general Du- clonou-me a mais viva preensão,' tão desejâvel da possibilidade de ser

tra, ?ISSe que seu. maiorl emoção, pois todo o

m,
eu

I
em qualquer fase da vida afastada a' candidatura

desejo como político era esforço, emboramodesto, nacional, mas sobretudo Eduardo Gomes, o pró-
ser senador daRepública,. mas tenaz, me conduzia nesta que estamos atra- ,

'

-----�--------�--�---�---��'�-----�-------------�

Elevando -de 37 para
45 o número de de

putados páranaenses
CURITIBA; J6 (V: A.) -

O deputado' Alfredo Pi
[nheiro Junior, lider da
maioria, ,apresentoQ. ·á
Assembleia um antepro
jêto elevando de 37 pa
ra 45 o número de depu.
tados, ' Convem Irízar, a
propõsíto, que o numere

atual de deputados é, em
realidade, de 36, pois foi
cassado omandato do te;
present�nte con;lUn�sta:

Afinal saiu o candidato' do PSD - Um 'Ma- Truman violentamente,
.

chado para cortar Ramos -, Causou má im- acu.sado por Taft'
,

,

' "

"

Washmglon" 17 (V. A.) --

I;"Difícilmente, neste "cur- res mercados' nacionais; cadação não é suäcíen pressão a escolha. O'Brigadeiro percorrerá todo O senador republíceno sr.

to espaço" de vinte anos, e o mercado internacio- para satisfazer as maís l B' iI J' t tamb
',. 'taq'

R'dbert A. Taft, acusou ao

outros estados, tem tido nal, qne se tem mostrado prementes necessidades,
o ras. omvi e ' �m sera VISI a. presidente Trumen de

.. If' t "'d d d
.

d
"imoralidade

.

polltlce" ,0

u mesma ma ezeia sor e, mers aVI o os nossos uo nosso, organismo a - Depois de uma reunião -x-

de Santa Cararíne, - es- produtos, faz fronteira co- ministrativo, deprende-se agitada, que durou 4 ho- Continuam as adesões de estar procurando con-

ta pequenina mas subsran- nosco. mais uma vez, uma ver- ras e uma manobra ras- a candidatura do Briga- seguir a eleição de um

ciosa fatia do gigantesco Esta situação prevlle- dade sabida: nem mesmo teira dos delegados gau- deiro Eduardo Gomes, "Congresso submetido" á

terrirorlo nacional - no grada da Santa Catarina .o trabalho árduo de um ehos, foi afinal escolhido entre essas solidarieda- sua peseoa, que gastan'do

que diz respeito a sua não pessou despercebida povo excepcionalmente o candidato a sucessão des, estão as de preíeí- dinheiros publlcos' leva b

adminlerração pública. àS vistas pràtlcas de toda Iaboríoso, num terrítorío pelo PSD. É ele o sr. tos e até deputados es- nação a uma "falsa pros-

Na verdade náo é Iacll sorte de emigrantes 9ue excepcionalmente p�e,yi- Uristiftno· Machado; "o taduais do PSP, PSD e PR. _p_er_i_d_ad_e_e_a_d_e_p_r_e_ss�
encontrarmos ein toda a deram, justamente a, 05s, leglade é bastante para .mesmo' Oristiano Macha- O sr. Eduardo Gomes

vastidão nacional, outro a, preferencia do seu, SUQr prover os de�liQai!:dos d,:e do," que
'

o '�r. Benedito percorerâ todo o Brasil,
territorio que Ilmlre den- e do seu rrabeiho.honredo. um governo ID�ptO. Valadares, dízendo-se especialmente as príncí-
tro de tão diminutas fron- ,0, trabalho íncansavel e , 'H "L r:�I"" autorísado 'pelo generat país cídades do Interíor ' Do' Centro' C'atarinenàe
telras, tentos previlegios, desta -gente,

.

oe favores '

. UZ ri o·
Dutra, cortara da Jis� estando previsto par� do Rio. de Janeiro, reee-

que tenham sido tão .lm- da terra, e a administra- mineira, alegando que o nosso Estado, Joinvile bemos o seguinte oficio'

piedosamente malbarata- ção bem orientada de RO,manesca historia mesmo tinh'à um irmão Lages e Tubarão. eiroular : .

dos pela lnconclencla de quelp os acolheu, forjaram ,fichado como comunista. :,Exmo. Sr. Diretor do

seu .próprlo governo. parques industriais e cons- sobre -o desapareci- A manobra de fazer' o
-x--- "Correio d() Povo"

.

,

.Banta Catarina é uma truiram celeiros que cons- ,

t \d' • V I d 'I' , 'A .

'd' " Jaraguá do Sul

péquenina, célula econo-r tituem hoje, o nosso justo men O e um" ,capl- sr. a a ar�s" e�gu Ir Q" ,nota democratíca ,

a 'f,' h ti f
_ d'

,

_

'
"'O�

•

1 Machado, fOI habil e pa- semana foi o convite feio �n o a sa IS, açao "e

mica; sí não lhe faltasse
I orgulho

e o regalo dos tao norle-alQerle-ano r,eee ter O· dedo do sr. to pe. la, UDN ao,s "de.in.ai.s IdevaV' Eao., c.onheClm2,2endto,
administração nada lhe cofres da, �tual adminis- e XCIa que a e

fI··'
.

, .'
Nereu Ramos,,' que "se partIdos para asslsb- ,', -,,' •

"

�,
..

. ,a tarla. ' tração. ,", . lova. Jarl, 16 (V.A.).- . A.s vingou dos seus. dois rem a sua convenção. m�rço uI t!.lßO, reahz�u s�;
O territorio, em si. saUs- No entanto Santa Cata- a�torldades. posta!S Inl- mais fortes adversarios, Conpareceram os snrs. ne�.ta CaI?lt�1 �.�m nume:
f�toriamente peque,no, que rina é paradoxalmente, Cl8;ram um mquerIto, r,e- pois a indicação partiu Artur Bermirdes do PR; r?sa. assI�tenCla, _a Ses

não nos obriga a apertos pobre, miseravelmente latIV? a uD!, estranho dos gauchos; partidarios Cirilo Junior ': do, PSD, ,sao ,d� remstalaçao deI:);:"
de�agradaveis, e nos per- pobre. caso.. o caplt�o de um do sr� Nere�. e o sr. ,Va- .salgado Filho,

'

do, PTB.,
te Centro q�e, .fundad�

mite uma confortavel den- Os cofres públicos pa- barc� pesqueIro no�te- -lad,ares,�Jiegâd() de sur- JoãO Mallgabeirad,oPSB,
em 1897. haVIa .há , 1�I}"

sidade de população, é to- ra surpresa geral estão amer,ICano, desapareCIdo presa, nau poude recuar; Carvalho' GuiÍll'ar.ães do g�s .anos p�ra�lsa.do .,u�
do dividido, sa'lutar e eco- invariavelmente, vazios. d,esde novemb,r,'o. d,e, t95�, pOis, o" di,lem,a- éta esco,- PL, Deodoro,', 'Mendonçal"atl�l��de., �ntã? ,l,;� r,e!�r
nômicamente, em zonas O funcionalismo catari- a!> largo ?�; FlorI�a, terI� lher-,,!>':l esfacelar,o par.

I do PSP, Teles da' Cruz;
vantes.

.,

,.

de raras riquesas nmurais. nense, é dos mais mal SI�O ,a�rlslonado pela tido, oada qual tdinando do PDC Almirante ,'Go- ,Tendo. c?m� ,�mahd8;
"
A par dos soberbos va- remunerados e ainda as- trlp�laçao <!_e um su�- o rumo que bem enteu- mes do PRP ré Vitorino

des
,

prInCIpaIS, corrgre-

l�s, dos campos,. de cria· silD' não receb� seus m.arIno alemao e e�tarla desse. Elógo apareceram Freire de PST.' gar. todos os .fll�o� d�
ção e das ricas florestas, vencimentos. O �Qsso VIVO .em .qualquer parte, as piadas: Um 'Machado glorlosa terra Gata��'nen;-
éo.ube ainda a nós gran- sistema rodoviario é uma na SIbérIa. \

para cortar, Rámos (Ne-
se, que� os que ,resId'aro

de, parte das unicas mi- calamidade publica. A Trata-se _de Shannon reu); o Benedito enguliu' nest.a md�d?� quer oSAqU.�
Jlas de carvão existentes cápital' do estado não Hardee, cUJos parentes o machado etc . 'p'reS','dente' furl·,.o t. Out'rJ aqUI esteJam em tranS1�

no país, e como se isto tem agua nem luz. Não receberam recentemente
,. U II U U to bem como trabalhando,

não bastasse, fomos com- temos um sistema ferro· um cartão postal, datado Afinal a primeira fase ..

o quanto depender. dos.
templados com a melhor viârio nosso e hà jà de New Heaven, (!on- do PSD, está apareente- '.

Decorreu
.

qumt.a - feira, ,seus estorços" pela pro�,"

parte do pinheiral mais vinte anos que não se necticut, e, assinado' por mente resolvida. Vamos �I� 18, .a fe.hz data nata· peridade e grandeza do,
ricö'°rlo mundo. coloca um trilho em um certo capitão UDET, ver o que virá depois.' ,hCI� do emIDente General nosso glorioso ; Estado

Alem do mais estamos Santa Catarina. «comandante do U·52».· A escolha em si, não EuriCO Gaspar Dutra, o na.t8l, .bs·pera o Centro

justamente situad()s, van· - Ora, si a ,situaç�o é Esse çartãó declara que somente nesta capital, merecer.de V. Excia. as

tajosamente, entre osmàio- esta, si a fabulosa 'arre- Shannon Hardee foi cap- nós meios pessedistas, simpatias qüe sérÍa lici'.

turado pelo «U-52». ao como em geral, foi de to desejar, como in,canti-

largo da Florida e que desapontamento não so'· vo á bem tntencionada

. Hecules argentino "Deficit" de 5 bilhões a tripulação do barco'· mente por ter sido pre- ... missão que nos �oi eil-

pesqueiro, foi internada terldo o vice-presidente tregue.

Iodando conlra a correnle e sob
de dólares em Murmansk. ' da Repúblic�, como por Em nome de todos os

longo jejum, rebocou 31 lone- WASGHINTON, 16 V,A. Nenhum traço do ca- não ser o candidato um membros, da- atual Di

ladas _ O Secretârio da Fa- pitão Udet foi encontra- ,nOrrte nacional e trazera retoria, que está assim:

d' d E' t d TI' do em ,New Heaven" e Ie,genda regionalista de constituida: Presidente"
BUENOS AIRES, 16 V.A ..

zen a OS" s a os m-

d J h S d f I receia�se tratar se de «mineiro», como, foi Engenheiro Libero Os'-:
-O homem forte' argen- 'Os, sr. o n ny e.r, a.. .

t'f'
- t d

.

Id d M' d V·
'

t d 45 d duma mlS I fcaçao. apresen a o. va o e Iran a; ICe-

tino �d�ardo Nasep, vol- an o �penas las o Presidente, Engenheiro
tou' a espantar especta- ,An? FIscal de 1?c50,. B:n� Francisco Benjamin Gal"

dor,es no vizinho P,ôrto de ,tempou ,que" o
defICIt

Ob,ri�at,ória a exibição:de se,is
' lotti; 1° Secretario, Ma-

Olivos ao 'rebocar duas f e ,d e r a I el�var-se-á a .. jor AlCides Boiteux Piaz.
embarcações, num total' 5.000;OOO.�OO _de 'dolares. fUmes nacionais no mínimo za; 2° Secr,etario João

de' 37 toneladas, a nado. q Esc�It�rIO Orçam�n- _
' Melchiades de Sóuza; 1.

Além disso, Nasep" há târlO, vatICInOU, �� v�rI!1� " S,o Paulo �V;A.)- O che� minando que os cinemas Tesoureiro: Dr., Mario

'67 dias vive em jejum e semanas, que o defICIt fe do �ervI�o de C�n�ura ficam obrigados a exibir, Miranda Lins; 2. Tesou-'

só torDa goles de água.'
talvez se elevasse a de

.

DIversoes
.

PublIcas anualmente, no mínimo, reiro, Major Haroldo

Assim. estâ disposto a 5400.000.0()0 .de dólares. aSSInOU portarIa deter� seis filmes nacionais de Moreira Gomes; 1. Bi-

viver até, completar 50 R h �, ·d f·t·
· entrecho e de longa bliotecârio, Laercio Cu-

:dias de abstinência. Diz ,econ eCI O para e elos CIVIS metragem, declarados de nha Ei Silva; 2. Bibliote-;

�asep que dessa maneira 'O casamento religioso "boa q9alidade". Para êário. Dr João Geraldo

limpa seu corpo de tôdas efeito da 'Observância inelito brasileiro que, eleito. KuhIman; Procurador, Jo-
as impurezas. Aprovado na Câmara o respectivo projéto dessa determinação fica sob a legenda Gloriosa do sé ,R�?ri�ues da Fons�-
A prova de Nasep, foi I

' o ano civil dividido em Parli'do Social Democra- ca e .,mdlCo, Dr. Altaml-

feita contra Q vento e.a RIO (V. A.) - Na gioso. '�ustificando a períodos de quatro mê- tico ocupa a Presidencia,,de O}ive!ra.- é ,com ver-

corrente. sessão da camara do dada falaram vários ora· ses,' sendo obrigatória, da Republica, posto em o dadelro JubIlo '.que apre- i
'

Segundo o. novo H�r� rua dez foi aprovado o dores. Foràm regeita· em cada um �ê�s�s pe- qual vem prestando ine's. sento a y. EXCla.
.

,cules, ao fIrn de CID-
"

'. dI' dI' ríodos, a eXlblçao de fimtJveis serviços á causa ,AtenCIOSOS cumprlmen-

.coenta dias de jejum será proJet.o e el que. re· as pe a camara as dois filmes nacionais nas t

; feita prova ainda mais conhece para os efeItos emendas apostas ao I condições anteriormente
da democrdcia e do pro-

os.

Libero Osvaldo de Miranda
" surpreendente. civis O casamento reli· projeto pelo senado. fixadas. gresso da Patria.

Presidente

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

CAIXA POSTAL, 19 - Administraçãc: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, l36 - Fundado em 1919 ..,-' TBLBE'QNB N. ,,39 ;
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Camara Municipa I

Decreto· de 28 de Abril de 1950

o Prefeito Municipal de, Jaragu,ã do Sul, resolve:
NOMEAR

.

De acordo com o Art. 15, Hem IV! da Lei n.
249 de 12 <te Janeiro de 1950,

"

LlDlA WODZINSKI, Complementarista, para in-

terinàmente exercer o cargo de professor padrão "I"

do Quadro-Unico do Municipio, na escola mista

municipal "Major Julio Ferreira", na localidade de
Ribeirão Cavalo. neste Municipio, a contar de 1. de

Maio do corrente ano.
Comunique-se

as.)- WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Edital de, Convocação
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

FiCam convidados os srs. acionistas se reuni

rem em Assembléia Geral Extraordinaria que se rea,..

Iizará no dia 5 de Junho de 1950 na séde social, ás
9 horas do dia:

1'. - Exame da situação da so<.iedade;
2'. - Renuncia em carater irrevogavel do Diretor;
3'.' - Assuntos de interesse dos acionistas;

Jaraguá do Sul, 12 de Maio de 1950.

MAX MÜLLER'
.

Dir'eto�
,

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBßIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUEf{ IDADE, CONFOR-

ME o n. 1, 2, 3 e 4
'

Proteja a saúde de seus iilbos e a �ua própria!
Evitará muitas doenças, e' poupará 'dinheiro em

Iemedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGOEIRA

.

MINAReOR! para o seu tilhinho.
E um produto :los Laboratorios 'Minancora

- )OINVILLE -

{;::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::.��
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ii
ii.
ii
ii
ii

II
i!
ii
:j'

It Rua P. Epilacio Pessla N. 756, ou na Serraria-Retorcida
ii

...�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::�
••

oferec� :

c. Leopoldo Mey

fmprêsa Sul Brasileira �e flelrici�a�e tS�ß.
A Emprêse Sul Breslleira de Eletricidade S. A.

torna Público que é expressamente proibida a caça,

bem como a, entrada nos terrenos de sua propriedade,
sítos no Pirai, Bracinho, Rio do Júlio, Rio Vermelho,
Rio Hurnboldt, São Lourenço e ßíruva, sem licença
prévia da Diretoria.

'

Ioínvlle, 5 de Maio de 1950.

Emprêsa Sul Brasileira de EI�tricidade S. A. '

HAROLDO P. PEDERNEIRAS
Diretor-Presidente

e.S.8Isa'81
Rua Mal. Floriano n. 152 - J·ARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia, de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciaria, domiciliado,
e residente neste. distrito,
em Rio da Luz, filho de
Alberto EnKe e de Hulda
Fischer Enke.

Lure seus males e poupe se",

É
bom dinheiro comprando na

Ia, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e FARMÁCIA NOVA
residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de Guilhér-

de ROBERTO M. HORST

m� Krüger e de Ernestina
Krüger.

Dr. Waldemiro

Ata da reunião Ordínäría de O Doutor J060 Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

17 de Abril de 1950 Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc...
I

Aos dezessete dias do mês de Abril do ano TORNA PUBLICO, de ecõrdo com a lei, que

de mil novecenros' e cincoenta, pelas sete horas, na GUSTAVO SPEÇHT, natural da Alemanha, nascido

sala do Forum, no edificio da Prefeitura Municipal em seis de Janeiro de 1882, filho de Gottfrled Specht

de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: Luiz Mees, e de Luiza Schmolinski, casado, lavrador, domicilia

Augusto Sarti, Frederico Curt A. Vasel, Vlcror Ra- da e residente no 1. distrito desta, Comarca, á Es

duenz, Otaviano Tissi e João Luclo da Costa. Depois trada Garibaldi, neste munícíplo, deseja, renunciar

de constatada a presença do numero legal, foi pelo a sua nacionalidade de origem, afim de obter a

sr. Presidente, declarada aberta e sessão, ordenando cidadania brasileira, por melo de título declaratório,

ao sr. 2°. Secretário que procedesse a leitura da ata tudo de conformidade com o disposto no artído 6'.,

da última reunião, ou seja a do dla 6 de abril do § 2°. da Lei número 818, de 18 de setembro de 1949.

corrente ano, o que depois de feito foi submetido a Qualquer cidadão poderá apresentar impugnação que

discussão e subsequente aprovação o que foi feito tiver. no prazo de dez (10) dlas, contado ne forma

sem emenda, pelo que passou a ser esstnade pela da lel. E parti que chegue ao conhecimento de quem

Mêsa. Em seguida, passou-sé a leitura do expedlente interessar possa, mandou o Juiz expedir' este edital,

que constou de: Oficio n. 91/50 enéxando o belan- que será afixado no lugar de costume, as portas do

cere -do mês de Março do corrente ano recebido do Edifício do Forum, e publicado pelo jornal Correio

, sr. Prefeito; telegrama recebido da Assembleia Le- do Povo e no Diário Oflclal
'

do Estado, Dado e

gislativa do Estado; Oficio nrs. 25/50 26/50 27/50 e passado nesta cidade 'de Jaraguá do Sul, aos treze

58/50 expedidos ao sr, Prefeito; Oficio n. 29/50 ex- dias do mez de Maio do ano de mil e novecentos e

pedido ao sr. Alberto Rahn; Oficio n. 30/50 expedido cincoenta, Eu, Amadeus Mahfud, escrevente íuremen

a snra. Juliana Kolas de Veiga Coutinho e Oficio n. tedo, no impedimento ocasional do Escrivão, o
_...._�----------------

31/ 50 expedido ao sr. Prefeito. Lógo após, foi pelo subsbrevi. (a) João Marcondes de Mattos. Juiz de

R' t � I �T� � C I � Il A ai imentação
-sr. Presidente, cedida a palavra a quem dela qulzes- Direito' da Comarca. Está conforme o original, do

I
.

se fazer uso, ninguem a solicitou. Passando-se a que dou fé. , ESPINAFRE,

Ordem do Dia. o sr: Pr�sidente esclareceu a.�s snr�. 'Jaraguá do Sul, 13 de Maio de 1950. .'
.

Vereadores, que delxerlem de ser os proléros-Iel, .

Irene P. Günther Oticial do O espinafre é uma ver-

votados por não terem chegados a Mêsa as devidas O Escrevente Juramentado Registro Civil do r" Distrito dura que goza de grande

informações, a respeito. dos mesmos. Tendo o sr.
AMADEUS !.\1AHfUD da Comarca Jaraguá do Sul, popularidade de vitamí-

Presidente, marcada növa sessão pera o dla 2 de Estado de Santa Catarina nas BI e B2. Os minerais

Maio do corrente ano e a Ordem do Dia. constará
Brasil. do espinafre, porem, não

,

de: re, discussão do proléto-Ieí que abre crédito es- H -.:f4"
•

Faz saber que comparece- são bem aproveitadós

pecíal de Cr$ 6.454,60; 1a. discussão do decreto que:.
� IN ii çam no cartorio exibindo os pelo nosso organismo. O

�

abre crédito de Cr'$ 20,000,00 e discussão do reque- H � i � ii Bi_ • documentos exigidos pela lei espinafre é rico em cal-

�:���� �:bV��ç��ni��d�'J!���gé��a'ln�e:�fa cb���:: li N � �. ii � r.4ii1-
atim de 'e,����:��,.m para ��n�i���:;n':':�óO.';::I��:

lozzl", daquela Comunidade. findo o que. foi éncer- ii � o I II � .....
'

\
quena parte pode ser uti-

rada a sessão, na quel faltaram os vereadores: Ar- ii O� ;i ee ii - Edital n. 2.778, de 15-5-50 lizado pelo nosso corpo. O

qulrnedes Dantas, Max Thlerne Junior, Carlos Rutzen, - II
.

Alto 5i.,� ii cl:
'valor do espinafre, po·

Willy Germano Gessner e Gerhardt Roeder. ·,i:.: w..., ii _
Orestes Franceschi e

rem, e muito grande co-

m = gs ...s ii i! o é a Elvira Bertoldi mo fonte de vitaminas'

'(ass) Luiz de Souza !! J:: ;i!! '" 0.'0·- �

João Lúcio 'da Costa ii r...1 � � � 1.:1.. ; i", �::s.2E�" '= Ele, brasileiro, solteiro, e portanto a sua fama é_

::..... nr:
... '"" marclneiro, domiciliado e merecida. O espinafre é

Otaviano Ttsst ,i! � 'iii � 8 li ,8�.! residente nesre distrito, em um dos alimentos mais

li � A
.. cl: iao:::e --

.,
.

A

ii ., � 8 ii .... CIGI< !o ....-1=
Retorcida, filho de Cesa- ricos em vítamína .

ii !:::.. .g '-8 !",! �.o '" u rio Franceschi e de Emi- Serviço fornecido pelo

li N : o � ii e 8;g�� 8. fia -Bortolini Franceschi. SAPS)

::... Õ 'S ii &It e"' � ó �

� Ela, brasileira, solteira,
.

�.:'!.:-p _.
� :.!::.' 2'.LO... ·�� a E

.. �
� �

_ ",::-.. _
doméstica, 'domiciliada e

ii '

= ii �.2 .g·ii :'l residente neste distrito, a

]i � � � H O '> E.t= CIG» ", 1fl1IiIr.�:; Estrada Nóva. filha de Eu
.. Ö '6!! w ÍD � CI õ-g � genio Bertoldi e de Vic-

i::!:!. .- J:: ii at &u'O :I'ij'

�••
$.. Q) ii W .. ti

GI � a
tória Mathedi Bertoldi.

ii IIIIJ S :'9 ii a.. o .... o
'-

H Q .� � ii a ��'�.�� �
ii � ii �!] 81: �

Edital n.2.779, de 16-5-50.

Ernesto Enke e

'Felicida Krüger

����-��tF/I!��
,!:!orica n� F�rram��ta� ��ricol_�� I
t PEDROD:rENGEL. t
i

Estrada Jaraguà Esquerdo

JJARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

'Esecuta-se qualquer-;;:-�iço de ferramentas

b
agricolas pgra uso de lavouras,

comO::I'

Machados, Enchadas Foices etc.

v;;;�.=.�;;;idO
•

r.arrafas termicas de diver- --.--
Usos tamanhos V. S. en- A fl n 'I I Lcontrará na CASÀ REAL' H lJ�m�rlJ a I�ß.

Heinz rloeder e

Regina Borchardr

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente n�ste distrito. em
Rio Cêrro; filho de Ricar
do Roeder e de Paulina

Spiess.
Éla, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filha de Hen

rique Borchardt e de Ema
Borchardt.

Mazurecheß

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Imprepla com iii" .:

Tosse.
Resfri.dOl
Bronquit..
EscrofulÖs.
Convllescençl'

VINHO CREOSOTADO

6: UM _RADOR DIl SAÓDIL

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

gos á preços vantajosos.

Edital n. 2.780, de 16:6-50, Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

Vende-se Escrituração Mercan

til· Contabilidade -

Registo de' Firmas -

Defezas Fiscais

Contratos - Naturali

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Por motivo de mudança
vende-se 7 casas em con

junto ou em separado.
1. 1 chacara com 8

margas de terra, casa de
madeira, ranchos, e de
mais benfeitorias:
2. 1 terreno com 20m.

de frente por 50m. de
fundos, bangalô novo.

D. 1 terreno com 48x75,
com plantações, arvores

frutiferas e casa de ma

deira:
4. 1 terreno com 28x75,

com duas casas de ma

deira:
5. 1 terreno com 20x55' ..-=- -,

com casa de madeira:
6. 1 terreno com 48x210m

com casa de madeira.
Tratar com Guilherme

Barbosa em Corupá .

Edital n. 2,781, de 16-5-50.

Cópia de edital de Pro
clamas de Casamento re

cebida do Oficial do Re

gistro Civíl de Rio do Tes
to.

Humbert Sieverdt e

Hulda Porath

Ele, brasileiro, solte iro,
lavradór, domiciliado e

residente neste. distrito, em
Rio Cêrro, filho de Gus
tavo Sieverdt e de Ida
Sieverdt.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica. domiciliada e

residente em Rio do Tes-

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AOTO
MOVEIS.

.. TOSSES r "�ONQUITES'

VIIBO [REOSOT IDO
(SILVIIRÁ)

GRANDE TÔNIOO

to, filha de Germarío Po
rath e de Selma Schade.

Edital n. 2.782. de 17-5 50.

Harry Persch e

Mercedes Röpke

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, dlJmiciliado e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro. filho de GUjw
Iherme ' Persch e de Elia
Bruch.
Ela, brasileira, soltei.rd;

lavradoura, domiciliada e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filha de Rei
naldo Röpke e de Bertha
Pasold Röpke.

,E para que chegue ao co·

nhecimento de todos,mandei
passar o presente edital que
será publicado pela ,impren
sa e em cartório onde será
afixado dU! ante IS dias: Si

alguem soub:!r de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legai!.
'

IRENE PÊDRI GÜNTHER
Olicial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINEGÉTICA"GUA'RA"A' CHAIVI'PAGNE"A Caçada do Português ..
,

Foi em minhas férias d� Moço, disse o Sebastião. "O REI DOS REFRIGERANTES"
ano passado. .• Tome cuidado com meu

Perto da nossa fazenda, Podaleiro pois êsse canhão E
lá pera o lado da fronteira que vencê leva aí, tem
com o Rio Grande, vive chumbo ínté pró achadô A quao capataz Sebastião, velho qui derd p'ras perdiz, e,

«
,

matreiro e caçador traque- não vá fazê feio que meu

jado em batidas nas "pe- guapéca é ínté capaz de
nosas". instranhá.
Nhô Sebastião, 'caçava Cachorro e português

com sua arminha calibre saírem pare a batida.
32, toda emendada, atada Logo na saída, o ca

com arame, mas olha nua- chorrlnho que era bom de
ca ví o velho levar ri arma verdade, esraqueou. Paleta
aos olhos e perder perdís. e rabo vibrando, deu uma

Também, dizia êle: - "amarrada" d'aquelas, e foi
Estes oyos não me deixam avançando, mostrando ao I c:=@::::J I
errá. granfino Quínces onde o

O velho matreiro levava bichinho esteve.
-------------------------------------------

vantagem sôbre os ourros Salta a perdiz, em se-lo rumo da estradagerale ÊLE voltar juntocoma PRESID�NCIA DA REPUBLICA
caçadores por ceuse de guida sae o primeiro tiro... não mais apareceu.; nem turma depois de uma ca-

seu perdigueiro, cachorro e o Tinamídeo continua p'ré agradecê o meu em- çada no Manso I.B.G.E. - Conselho Nacional de Recenseamento
"polnrer" chamado Poda- seu vôa regular. O gr(lnfa prestlrno do cachorro. =- x - Serviço Nacional de Recenseamento

leiro. tinha errado a primeira I. B. Por estas paragens O N subir o morro dos

ß
.

M
.,

I d f t t' t' d J ' dO �ulCerto dia apareceu por levantada. anda muito almofadinha Corrêles a pé... dois. DenelO unlCIP8 Ue S D IS ICO ue DfOBuu u U
aquelas bandas um caça- Mais adiante outra amar- com pinta de caçador. ,

dor português chamado rada, outra "cadorna", .Pena não existir por.OOISAS QUE AÇON- E D I T A L
Joaquim que, tendo ouvido outro tiro errado, e, assim aquí um Podaleiro! TEOEM E NAO
falar na especíalldade do as seis primeiras ceder- INOOMODAM '

Podelelro, foi a cabana do nas. COISAS QUE NÃO
Baatlão pedl-lo emprestado. Podaleiro, já desenxa- AOONTEOEM E Eles, comprarem algu-

IhNhô BJastiã� grelof� o �ido com o cahçador, e, INOOMODAM... meís jacotingas e virem a) - A Agência Municipal de EstahtísticRbemo o no oaqurm e ICOU êsre com o cac orro, pes- dizer que caçaram... Jaraguà do Sul, torna publico que se ac am a er-

abismado. SOLI 'a levantar só perdi- A parelha de paqueir.os Pena que alguem falou. tas em sua sede, situada uo Prédio da Prefeitura
Nunca tinha vlsro ca- gão. do J. B. e A. C. deixar -x- Municipal, até o dia trinta (30) do corrente .as ins-

çador assim. Mas quá, dlsse-nos nhô de correr..... orissos. Irem caçar e passarem crições a prova de habilitação para o preenchi-
Boné de couro, manta Bastião: \) Homem só tinha Com eles... paca não. três dlas sem sair do ren- mento das funções dt3 Recenseador, necessarias a08

no pescoço, japona e cu- de caçado a indumentária, -x- cho, trabalhos do Sexto Recenseamento Geral do Brasil;
lote de couro, botas en- pois com aquele canhão O N ir a uma caçada e- -:-x- b) - serão admitidos á prova os candidatos

vernlzadas, cantil, fação, errou todas as vezes, e, sair de perto do fogo e... O Derrar ,9 perdizes brasileiros que contem, na data do encerramento.
cartucheira, tudo de prl- rindo acrescentou: da panela de feijão. em .. :- 9 tiros. das inscrições, a idade minima da dezoito (18) anos'
melriesirna Qualidade. Era O Podaleiro alevantô -x- -x- completos e máxima, de quarenta e cinco (45) anos
um verdadeiro, manequim mals alguns perdigões, O W deixar de roncar O D chegar no mato e completos.
de vitrine d' aqueles' ex- mas manjando que o ati- para não perturbar o so- ficar com "fastio". c) - o pedido de inscrições será feito em re-

postos nas grandas cída- radô era um fracasso, no dos demais. lação prõpria, devendo o candidato apresentar ates-
des.

'

, chegou-se a ele depois do -x- tado de bons antecedentes, passado por autoridade'
O Bastião quasi caiu último tiro errado, levan- O S abater algo maior IMPUREZAS DO SANGUE?

policial ou por duas pessoas reconhecidamente

p'ra tráz ao depar'll' com tou a perntnha e "lavou" as que tucenlsso. )

'LIXIR D' H06ll�IRA idoneas; ,

a arma do porrugua; era bota alusrrada do portuga, -x- L L L d) - a prova será realizada no dia 4 de [u-
uma doze, três canos, e vertendo p're casa. . O ,E cavalgar no

'

seu
AUX. TRAT. SIFILIS nho, com início as 10 horas, a rua Mal. Deodoro 1

êle que atirava com uma Tambem, o Quincas, lá "Balo" rUMO ao mato. da Fonseca, na sala de propriedade da Associação
trinta e dois! do campo mesmo, tomou -x- Rural, e versará sobre questões relacionadas com

o preenchimento do Boletim de FamUla;
e) - os .eadidatos classificados serão chama

dos, pela ordem de classificação, para ocupar as

(22) vagas de Recenseador,' existentes neste Muni

cipio;
,

f) - a revisão das notas, quando solicitada
dentro de 48 horas após a sua publicação, serà

procedida pelo Agente da Estatística e por um

membro ou colaborador da C.e.M., designado pela
Inspetoria Regional de Estatistica;

g) - o prazo de apresentação de candidatos,
após a chamada, será de cinco dias;

h) - as admissões será feitas a titulo abso
lutamente precario e exclusivamente para os tra
balhos ligados ao Recenseamento, podendo, assim
os servidores ser díspensadoa a qualquer tempo,
mediante simples avíso e sem direito a indeniseção,
reclamação ou reivindicação de permanenoíe no

quadro regular das Agencias Municipais de Esta
tístíce.

Jaraguá do Sul, em, 15 de maio de 1950.
ARMANDO TARANTO
Agente de Estatística

BilDen IndÚllriilI! [um. d�' �. [illilrinil i/H.

IINca I

da 'Anlarlica»Tonica
"A INSUBSTITUIVEL"

É MAIS UM EXCEPCIONAL LANÇAME�TO DA

CERVEJARIA CATARINENSE $. Ä.
PARA TODOS OS MOMENTOS:

A N TA R T IC A"
LEMBRE-SE TAMBEM,

"CERVE-JA

".

Prova publica de habilitação para as fun-

ções transitórias de Recenseador

Séde: ITAJAt - SANTA CATARINA
INca I (14 ANOS DE EXIS'.rÊNOIA)

Com avlso de 60 dias �.I1••1 • ••••8 5% ao ano �
Com aviso de 90 dlas . 5,1/2% ao ano 11
Com aviso de .120J dias 6% ao ano �
Prazo Fixo de 6 meses .

. 6% ao ano

�Prazo Fixo de.1 ano .... 6,1/2% ao ano

I
f

Depósitos Populares . 5% ao ano

Depósitos Espeeias a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo Mlnimo

4. Cr$ 50.000,00
.

7% ao ano

ABRA UMA CONTÀ NO ".NeO" � PAGUE COM CHEQUE I
.

.

TRABAI,HA enquanto o Senhor DESCANÇA.I
_��iJ

DEPEIDEICIAS EM:
ffraranguá
Blumenan
Brusque
Braço do Norte.
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
'CJoritiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeco
Florianopolts
Gaspar
Ibírama

. lndaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba '

Joinville
laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Jalleiro
Rio Negrinho
Rio do Sill
S. francisco d" Sul
S. Joaquim
Tai6
Tijucas
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO ..

RESERVAR EM 30/6/1949. . . ','
. .

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua oa, Emilio Iourdan, 115

. eR$' 15.000.000,00

. eR$ 24.111.126,80

Edifício Próprio

End. Telegrafico "INCO"
Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

Ope�a em: Cobranças, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, Descontos.

Aceita: Valores em Custódia e Administração de Imóveis.

A V I SO
AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTICULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JURO� SÓBRE DEPÓSITOS:

e.I••• 81 •••1111•••

De ordem do Snr. Ten, Olävío Rech, Dele
gado Especial de Policia do Municipio de Jara
guá do Sul, comunico aos interessados que a

COMISSÃO EXAMINADORA para motoristas, virá
a esta cidade no dia primeiro (1°.) de junho do
corrente ano. Os ínteressados poderão procurar
qualquer Informação a respeito, nesta Delegacia
Auxiliar de Polícia.

Jaraguá do Sul, 18 de maio de 1950.

OSMAR DUART E
Escrivão

Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada' Especial

2% ao ano

3°jo ao ano

4% ao ano

. 5% ao ano,

Ver:-de-se I P R O I B I ç Ã O
Por motivo de Mudança,

em Corupá, a Estrada I P�oibo terminantemente
Bompland, bem perto da a entrada de pessoas em
nova Estação Ferroviaria meu terreno situado em

"HUMBOLD" uma colonia Estrada No�a, sem minha

tendo. 90 morgos de !oc!rra, licença, afim de estragar
espeCIal para plantaçao de as minhas plantações.
bananas e batatinhas, uma. Não me responsabiliw
ótima casa de. madeira e pelo que possa acontecer.
um bom rancho. Tres Rio do Sul, 12-5-50.
FREDERICO POERNER ALVINO KOCH

Proprietario
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A��ti��ã�t1��c;S������d�O fõ;� rrnß�niôiöi1
Aprovada em Assembléia Geral, em' 11 t especialmente GAITAS simp,les et I

-

D PICCIONE I
.Ionze) de março de 1950, que passarão a

4 PlANADAS de 8 a 120 baixüsi� 'lO r. III

ter a seguinte redação: I
naclonals e estrangeiras. I� MÉD'ICO

I
BAN IDON:IE;ONS 1"'1'

Artigo. 24 - A Assembleia Geral Ordinária se
PIANüS ' HARMüNlüS - CLARI- t '"

Formado pela Faculdade de Medicina da

reunirá uma vêz por ano. durante o. mêz de Março, NETAS - FLAUTAS'" PISTÜNS� Ia Universidade de São. Paulo.
'

para apresentação do. relarörlo e contes da Díretorla,

,
SAXüFüNES ,.. BANJÜS - TRüM,.. III

discussão. do. parecer do' Conselho fiscal e pare as I d d S P I

bé
NAS CüMPLETAS BEM coxo _,

Misencor Ia e ao au o

eleições que cüu erem;
, , ..

Artigo 51 - As eleições serão. feitas por es-
TAMBORES E CüRNETAS PARA { '" C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A II

�rutíniü se�ret.ü, send? conelderados eleitos os
_

que
MARCHAS ESCOLARES - VITRO-4 1"'1' Partos _ Doenças de Senhoras, Homens _ Moléstias internas

,.tiverem maiorte de votos;
\ t LA.S - PICK-UPS'" RADIOLAS ·l e externas: Pulmões, Ceração - Estômago, figado - Rins

Artigo. 32 - Em caso de empate far-se-ã novo 4
METüDOS - CÜRDAS-PALHETAS.� i;! Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas « Doenças da

escrutínio, vorandb-se somente noe n0f!1es q�e em- Enfim, tudo. que pertence ao. .ramo. ,1" péle em geral. ,Alergia (asma, etc). Tratamentos modernos, I
pat.aram. �av.endo novo empate, Sera consíderado t Peçam Preços e demais informações ao Representante:

-l
1"'1' ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS 1"'1

eleito O mais idoso; 4, ", '

Artigo 58 - O Clube será adrninlstrado porum l PAU]L O Iii 4) B S
,

t ::, GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA l"iI
Conselho Deliberatlvo eleito. pela Assembleia Geral � Caixa Postal, 39 - sAo BENTO DO SUL - S. Catarina � III .II

t:int��dü�e�b���:ü:üiu��:ibs�a���:d:.ü���stüm��;s� :=::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::....:::::::::::: II'S�9���!������!��:.�R���RA�I
forma a por sócios contri uíntes; ii 'ii

§ 1'. - Coniuntamente cüm os membros do. ii AUTO JARAGUA S. A. ii

,1_S;;::iiFSliESS=Ü=!rl!S=SI=!mi=U!!!!!i!l(seiz:=õesSi-.-M:Sa-Iár:iias,11 I.iConselho. Dellberativo serão. eleitos 5 (cíncoj suplen- ii IIIF btes pera preenchimento. de vagas remporérias ou de- ii Industria e Comércio ,., r"'s
fímtívas. Esse Conselho dellberarivo será o.

orgãü,ii OFICINA Serviço ('FORD" III· � � Mal:t���IU4:::�deira II
Supremo. do. Clube, através do. qual os 'sóciüs se H MECANICA AUTORIZADO 1"'1' _ OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM _ II,
menlfesrarão coletivamente. . '�� 'lO

...

§ 2'. A Dírerorta do. Clube Atlético Baependí ii - Ru Marechal Deodoro - J IRIGUA DO SUl

-:,::::::.;:::::;:::::, 1,',1, "Capsulas Antisesonicas I,'compor-se-é de dez (10) membros: Presidente de ii
Honra' Presidente e Vice-Presidente, I. e 2. Secretérlo, ii Posto de Gasoline - Depósito. de Lubrificantes "1 M

"

1. e 2. Tesoureiro, Diretor Esportivo, Diretor Social li
- Lavagern - Lubrificação - Carga de Acumu- ,u inancora 'Ie

O d
.. ledores e Consêrro de Pneus. 1"'1'e ra or. !!

...

Em Todas as Boas Farmacias
,

.
§ 5'. - O mandato. da Diretoria será de um H Esta olleine está instalada. em condições Ill"I- I

(1) ano, podendo haver reelelção. ii para efetuar qualquer serviço. de consêrro . ou i.i. É um produto dos Laboratorios MINAN00RA
,.

§ 4'. - A eleição e pósse da Díretorta será ii reforma em seu automóvel üu caminhão, bem .. 1"'1'
sempre no mez de Março. ii cerno retificação. de motores etc. . . i::.:.i:· r=!!=!!=!1��!��i!-Si�S�i;�,!l���!!=::__;;

§ 5'. - O Diretor que não. comparecer a trez ii Todos os serviços são. executados cüm

(3) reuniões consecutívas, sem motivo Iustlflcado, ö;
esmero, por competentes proüsstonals e a pre- .1:.';:.:,'perderá seu mandato. e o. Presidente poderé nomear. ços razoévels. Também dispõe de sólda elé- Falencia de &.J. Schreiner'

outro para subetitul-lo. t
. . � . ..

..
rica e_üXlgeOlü.!!

.

,

llfri bu�ç'g��:- O Di reter ES',Jürtivü terá as seguin tes \.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tI do. Mt':is8r .qJ�i;e��üDi���� �:�::rct�m:;:;a â:n��n�:
a) - organizar de acordo com os Diretores dos :"�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-. abril do. corrente ano, a falência da firma "J. Schrei-

diversos departamentos, oe quadros de esportes e ii L A V A' R BEM? i! ner", da quel é tirular o. Sr.· Ioão Ernllío Guilherme

logos;
I

ii !i 1 Schreiner, estabelecida nésra oraçe, e que, tendo. si ..,

b) - nümear e promüver capitães de quadrüs, ii Püis sim! Sã se fôr cüm prüdutü da ii do. ó signdtariü dêste nümeadü sindico. e prestado.

bem cümü prüprôr a dispensa' düs mesmüs; :.'Ii fabric!:l Apülü! ii seu cümprümis�ü, estará diariamente na atual resi·

c) - apresentar em reunião. da Diretüria, Iicen- Os prüdutüs da ' ii dencia do. Falido., á rua Mal. Deüdürü, 141, das 10

ças, punições de jügadüres, programas' de espürtes li FABRICA DE SABAO "A P O L O" ii as 12 hüras, para atender as pessüas interessadas.

etc.; ii de prüpriedade de Henrique Teüdürü ii Jaraguá do. Sul. 5 de maio. de 1950--'

d) - cumprir e fazer cumprir em exerciciüs e !:::::;'" H
' "!:'..:'.' JULIO ZACHARIAC! RAMQS

',j,

iügüs, üs regulamentos espürtivüs; arger, garantem uma lavagem alva da rOll- \J

Artigo. 39 - Cümpete ao. Cünselhü Deliberativo.; ii pa, grande durabilidade no. uso., pelo seu !!
a) - Eleger o. Presidente e Vice Presidente, e,

cünsistente metodü de fabricação. e uma
ii II""""������������""""'�"""""'''''''''�'''''''''''''''''�II

bem assim o. Presidente de Hünra; ,

espuma expessa. ii

b) - eleger e empossar o. Cünselhü Fiscal, As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são ii
� d

.

( ) b
'encüntradas em' tüdas as büas casas do. ramo.. ::

compüstü e CinCO. 5 'mem rüs;:: i�

c) ...... aprüvar üs estatutüs e eventuais refürmas li
Pedidüs ao. fahricante ii

düs mesmüs;
.. Rua Marechal Deüdorü da Fünseca 862 e 870. ii

d) -:- Exigir do. Presidente da Diretüria, a It - JARAGUÁ DO SUL - li
obrigatória apresen tação. do. ba Iance te trimes t ra I, ba - \.�:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::#
lanço. sem�stral, e um minuciüsü relatüriü anual de :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tüdüs üS átüs e fátüs administrativüs juntamente cüm

o. balanço. financeiro. cürrespündente a cada exercicio;
., e) - cünvücar as Assembleias Gerais Extraürdi-

naMa� y

f) - deliberar nüs casüs imprevistos nêste8

estatutüs, mas' de fürma ,que não. cülidam cüm a fina

lidade ürgânica düs. mesmüs;
g) - uma vez que pertençam ao. Oünselhü De,

liberativo. estão. imcümpatibilizadüs para exercerem

qualquer cargo. na Diretüria üu no. Cünselhü fiscal

e vice-versa;
Artigo. 40 - O Cünselho Deliberativo. se' reu�

nirá uma vez pür triméstre para tümada de cüntas do.

Presidente da Diretüria, de cünfürmidade cüm a letra

tI, do. artigo. 39, üu a requerimento da maiüria düs

süciüs cüntribuintes e quites para cüm üs cófres da

sociedade; .,

.

§ 1'. - O Oünselhü Deliberativo. funciünará em

primeira cünvücaçãü cüm a presença de düis terçüs f) - DDr parecer 8ôbre üS negóciüs e üperações E D I T A L(2/5) de seus membrüs, e em segunda cünvücaçãü do. ano., sugerir e alvitrar, tümandü pür base o. ba

com qualquer número.; lanço. e cüntas apresentadüs, denuncianjü üs errüs,
"

§ 2'. - A duração. do. mandato. do. Cünselhü faltas e fraudes que pürventura que descübriSlem;
Deliberativo. será de düis (2) anos; prürrügaveis a g) _ Cünvücar extraürdinariamente as Assem-

data da realizaçiJü da Assembléia Geral Ordinaria bléias 'Gerais e urgentes.' ,
'De ordt:m do shr. Cole

para eleição. do. nüvü Oünselhü, ao. qual dará pósse; Artigo. 56 _ Qualquer alteração düs estatutüs tor, torno publico que no
'

Artigo. 41 - O Presidente da Diretüria, eleito. püderá ser da iniciativa, discussão 'e aprüvaçãü do. corrente mês de M a i o,

pelo. Cünselho Deliberativo., designará, pür sua vez, Cünselhü Del'beratl'vü tambem da Assemble'l'a cl j' t
.

I , üu" arrE'ca a-se o mpOl> o aCima,

üS demais membrüs da mesma; Geral mediante aprüvaçãü da maiüria. referente ao lo. semestre do
'

Artigo. 4� - O Cünselhü Fiscal cümpür-se-á corrente exercício.

de cinco. (5) membros, cüm as seguintes atribuições: J�raguá do Sul, 11 de Março. de 19�O. Os Contribuintes que não

a) - Instruir cüm seus cünselhüs ao. Presidente
sübre tudo. o. que für em beneficio. do. Clupe; ,

AlfreJo' Krause Artur Müller fizerem seus pagamentos no

Julio Z. Ramos Ney Franco

I
praso, poderão sâtisfaze-Io

b) - Zelar pelo. büm desempenho. da Diretüria Luiz Je Souza W. C. Hertel ' 'no proximo mez de Tunho

em suas funções e pelo. Clube em geral; A, . SchmiJt G. Neitzel

I
com ' a multa de, 200/0. ,

,
c) - Tümar cünhecimento das prüpóstas para . Francisco F. Fischer Lourenço Ersching E,xgotadüs, os supr�dt8-

Il!dmissões e exclusões de sóciüs, fazendü-as e!!ca- .. ,
.

' Jos prasos. serão extraidas

minhar à Diretüria cüm as nece�sárias infürmações Recün.heçü verdadeiras .as firmas supra de Alfr�do ,as cqmpet�ntes certidões de

quanto. aüs requesifüs exigidüs 'por êstes estatutos; Kraus�, Julio. Z: Ramüs, LUIZ �e Süuza, A. Schmldt, dividas para ter logar a CO-I
FranCISco. F. Fischer, Artur Muller, Ney. Franco, W. brança executiva.

,
d) - Superintender qualquer serviço. dêsde que C. Hertel. G. NeUzel, Lüurençü Er&chlOg, do. que

.

assim entenda e sülicita o. Presidente;' düu fé.
..

Coletoria Estadual de Ja-

e) - Examinar .os livrüs, verificar o. estado. do. Em testo HAS da verdade. raguá do Sul, 2 de, Maio
.

"caixa" durante o. trimestre que preceder á Assem- de 1950

bleia Geral Ordinária püdendü exigir do. Presidente Jaraguá do. Sul, 15 de Maio. de 1950.

as infürmações que necessitar quanto. ás operações HILARIO AL/DIO SCHJOCHET HELEODORO BORGES

que püssam prümüver dúvidas; Escrevente juramentado. escrivão

CASA, DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA DE ....OINVILLE, COM SUA FILIAL

EMj"'ARAGUÄDO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 64-58

(SOBRADO OTO W AGIIIER)

OfERECE: Tintas para Pinturas de, Casas, Mü

ve.is, Maquinas, Caminhões, Autümüveis
.

etc. -

Tintas a Oleü, e em PÓ, Alvaillde, Gesso., Zarcão.,
Cülas, Cal, Oleü de Linhaça, Agua Raz, Anelina

para tingir Tecidüs de Sedas Lã e Algüdãü. Ce-
,

ra e Oleo para Süalhü, Massa para Janela.Dr. Arquimedes Dantas
••v.Ga•• MATRIZ: Rua do Principe. 848 - 'Joinville,

LIDER 0,0 'COMERCIO DE TINTAS,

Rua Marechal Deüdürü -da Fünseca, M5

qvarpa, quasi nüva.
Preço de ocasião-

, Tratar na gsrencia
de,sta folha.

COITRA CASPA,

QUEDA DOS CA-
Vende-se
Uma bicicleta HUB-

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

Imposto Territorial

Carrinhüs e berçüs para
rianças pelüs menüres

preçüs V. S. püderá ad·

quirir na CASA REAL

, ,

IA 5 I F I L I 5

REUMATISMO
ESCR6FU LA'S
E8PI�HA.
FIsTULA.
(I"" C E R 'A.
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

É UMA ,DOENÇA ORAVlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MiLiA E PARA A RAÇA, COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

''':'NTO DÊS$E GRANDEFLAGELO
USE O

A :SIFILIS SE APRESENTA aoa

INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7' ANOS

I VENDE-SE EM TOOA PARTL

I
j
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CORREIO DO POVO Domingo DIA 21-5-1950-

166 - João Stein' - bras.- Alvará de habíre-se

pera sua casa, à rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem

168 - João Stein - bras.- Alvarà de habtte- se

pera alugar sua casa, à rua Mal. Deodoro de Fon
seca. Idem

169 - Luiz Iark - bras.- Alvará de hablre-se

pera alugar parte de sua casa, à rua Mal. Deodoro
da Fonseca. Idem

170 - lguacío Leutprecht - bres.> Alvarà de he
bíte-se pare alugar parte de seu sobrado à rua Mat.
Deodóro da Fonseca. Idem

171 - Paulo Schiochete - bras.. A!varà de hebl
te-se para alugar sua case. á rua Rio Branco. Idem

222 - Veronica Medeiros - bras> Alvará de he
bíte-se pera sua casa, à Avenida Getulio Vargas. I

dem
228 - Paulo Plastwich - bras.- Alvara de habl

te- se para alugar parte de sua casa, a rue Mal. Deo
doro da Fonseca. Idem

233 - Alvino Koch - bras.- Alvará de hebíte-se

para alugar sua casa, á rua Mal. Deodoro da Fon

seca. Idem
253 - ·Industria de Madeira Jansen-S. A. - Fir

ma. bras.- transf imp. Serraria sita á estr. Retorcida,
vendida a Leopoldo Mey Idem

254 - Industrie de Madeirá Jansen·· S.A. - Fir

ma bras.- transf. irnp, Serraria, sita á estr. Rib. Gr.
do Norte, vendida a Leopoldo Iensen. Idem

.

255 - Manoel Camargo - bras.- baixã imp.
caminhonete, vendida ,para fora do munlcípío Idem

256 - Artur Krause - bras> transf. imp. cami-
nhão passageiros, adquirido de Alvino Schroeder.

Idem
257 - Leopoldo Laube - bras.- transf. imp. te-Irreno com área de 100.000 mã, sito li estr. Tifa

Bruch, vendido a Wally Glatz. Idem .

I258 • Angilberto manus - bras.- transf. imp. En-:
genho de Açncar, vendido a Angelo Chiodini. Idem

259 - Alberto Schünck - bras. - licença esbele- 'ii !!
cer-se com Ferraria, á estr. Garibaldi, Idem ii Dp. Renato VVaIte.. ii
260 - Pedro lgnacio Junior - bres.- licença estabe- H M É O I C O li

lecer-se com barbearia, á rua Rio ßrer, ':::0. Idem !i i1
261 - Lino Floriani - bras.- licença estabelecer- II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii

se com Alfaiataria, á estr. Retorcid"a. Idem :! Com cursos de aperfeiçoamento no H
262 - Constante Okonski - bras.- rransf. lrnp •. ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

terreno com a área de 24.874,50 m2., sito a estr li Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
Irapocú, adquirido de Paula Wischrall, Como Requer ii Geral de Adultos e Crianças. ii

263 - Fecularia Rio Molha - S.A. - Firma bras.- ii consulfól'io e Residencia: -ao lado da Prefeitura Muóicipal. ::
(Por seu diretor - transf imp .. pera o nome de seu li TELEFONE N. 3 ii

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

substituto, no cargo de Diretor da referida flrrna ii Jaragml do Sul Sta. Catarina ii

r
iBd3dOA"Je

?OSfi!r-'Idem
II

.. -

C- ; L-Çw"A-O-O"-8"
_.

265 - Teobaldo Schneider - braa- licença esta- r'
belecer-se com loja de fezendes a varejo, á Avenida

Getul�66V�rp�:n�O����elrd��lemão licença estebete- i::::::;:::oz�::::::::::::��·::: M· í LHÕES I R G· O.

cer-se com. Aratone. á estr. Geretube Corupá. Idem r �
.267 - Comunidade Evangélica de Hansa - Ileen- � � "co

.. DE PESSOAS T�M USADO COM
ledad

,CI

=sJ0'o<'ü"çe 'pare demolir um prédito de sua proprie a e, a CI: U z'- 't:I BOM RESULTADO O POPULAR
rua 16 de Novembro, Corupà, Idem �.g . § � � g DEPURATIVO

� I�
·

� t268 - Teobaldo Schneider - bras.- Licença esta- a.l ca
JIIIIIIIIIf � E a-n ns mO nros r mal.s ara nsbelecer se como Mercador ambulante de Fazen- "CI � � l:rJ � "'0" I EL· I·X IR 914 U U (j U U U U

das Armarinhos, Idem
� :: z

269 - Clemenz Fucks - alemão - licença esta- �"i � CI: o< � :c .•
belecer-se como .Embutidor de Eletricidade no dis- �:; . 1 § � § I = A SIFIUS ATACA TODO O OR6A1ISMO

trito . de Corupá. Idem UJ:; .... :E � � -E •• O Ficado. o 8aço. O Coração. o I279 - Ezelino Rósa - bras.- licença construir �! � UJ � "C -: � E.tomaco. o. Pulmões. a Pele

boeiro em frente sua propriedade á estr. Ifapocuzi- > e �
° o<

' 't:I. Prod':lz Dore. no. o••••• lieuma. I
nho. Como requer, mediante termo de compromisso. S.� '" � � S � ·õ tlsmo. Celu.lra. Queda do Cabe-

271 - Rudolfo Scheibel - bras.- licença co'nstruir =-
....

- .... UJ lo Anemia, e Abortos,
)

sasa de madeira em sua
.

propriedade. á rua João � lU
�

� : � ;: ., Ccnsulte o médico

Groth Corupá Como requer
Oca ....

o<
QCO '7

.. tome o popular depurativo
I

:r:e· S'
274 • Br eithilupt & Oia. Firma bras.- iceqça ..J lU r/J l:rJ " c E'LIX I 91'retirar parede interna de seu predio, á rUli CeI. Emi- �� Q .�.g Q R 4

lio C. Jorudan, colocar um reclame luminoso no mes- Q • � !- .o P:: Inofensivo ao oreenl.mo. Aerada-
mo e retelhar o prédio onde está instalado o Enge- � � z fß� � "eI como um IIc6r. Aprovado co.

nho de Arroz. Idem � � � & g mo auxiliar no trat2mento da SI.

275 - Emilio Porath - bras.- licença construir u .... ().� F(LIS. REUMATISMO da m••.

casa madeiraemsua propriedade, á estré:lda Rio Cerro. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ma orieem, pelo D. N. S. P.

Idem

�

f
DESPACHANTE ADUANEIRO - {

sxo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina é
Caixa Postal 35 - End. Tel.•BRANCO. - Telefone, 103

{Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio
4

�
Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,

i
----------------------

exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos . os serviços

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

i
'"

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- f} dro da Estação e nos traprichés de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado-

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

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

. Localidaaes Brasileiras

Pr�f�itura Munici�al d� Jara�uá do õul r��=:���=:®1
REQUER IMENTOS DESP f\CHF\DOS � TODA§ AS MOLESTIA§ DO ßPßRflHO ftfSPlftHIÓftlO '@5

; Encontram �Iivio imediato com o uso do �

I Pl!iI�rni1idI!IDH;gi�
a

p��:l!nll!
.

i
@) o .PE�TO!,A�M�I§ ,?ON�E,?ID� N� BI!AS!L �
xt®@)..®@.i.®@.i.®@1.@.@.i.®@.i.®@.i.®@).@@).@@,;@@.i.@@i®@,A

46 - Emilia Verena Rau - bras.- Alvara de ha
bife-se para alugar sua casa, á rua CeI. Procopio
G. de Oliveira - Como requer

162 - Generoso Bona - bras.- Alvará de hebíte
se pera alugar sua casa, á rua Rio Branco, - Idem

163 - Emanuél Ehlers - bras.- A1vará de hablte
se para alugar sua casa, á rua Presidente Epítacío
Pessoa - Idem

165 - Ignacio Leutprecht - bras.- Alvará de ha
bife-se pare alugar sua casa, á rua Rio Branco. I
dem

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C.E I R AS,
F R I E I R. AS,
ES P I N HA 5, ETC.

Maquinas
Para cortar cabelos de
procedencla alemã.

V.S. encontrará na

"CASA REAL"
defronte ao Cine Buhr.

do, r.stados :Vizinhos.

��������������

5

PREFEITURA MUNICI- .

PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
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 Prefeitura

Municipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Ooru
pá, a Taxa de Fiscali.

zação e Serviços Diversos

[Iluminação Publica).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará 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 Jaraguä do Sul.
5 de Maio de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

PRODUTOS DA:

liIDld1Ulstrial de CaRçados
Goscllil lirmälos §o Ao

CAIXA POSTAL. 11

�ARAGUÁ DO SUL - S. Catarina

.0" .0' ._'"
n ••

$ C � L e

277 - Lothar Sonedhohl - bras.- licença cons

truir Foça em sua propriedade, a rua Angelo Piaze-
ra. Idem Serraria, a estrada Itapocuzinho, para Walter J.F.

278 - Lothar Sonenhohl· bras.- licença fazer Gosch. Idem

reparos sua casa, á rua Angelo Piazera. Idem 284 - Arnoldo Gosch .; alemão - tranf. imp. fa-

279 - Leopoldo Schmidt - bras.- licença cons- brica de cepos de tamancos, a estrada liapocuzinho,

fruir casa de madeira em sua propriedade, a estrada para a fabrica Industria de Calçados Gosch Irmãos.

Itapocú Hansa. Idem Idem. . .

280 - Lothar 80nenhohl - bras.- licença fazer 286 • Maria Bechara - bras.- transf Imp. lOJa

reparos em sua casa a rua Preso Epitacio Pessoa. de fazendas, a rua .Mal. Deodoro da Fonseca, ven-

Idem' dida para a firma Imex Internacional Ltda. Idem

282 • Imex Internacional Ltda. Firma bras.- Secretaria da Prefeitura MuniCipal de Jaraguá
requei anotação por. ter transferido seu estabeleci- do Sul. 27 de fevereiro de 1950.

'

mento da Avenida Getulio Vargas, para a rua Mal.
ÉDeodoro da Fonseca. Idem

"
.

MANO L LUIZ DA SILVA

28õ - Arnoldo Gosch - alemão fransr. imp. Secretário Municipal.

Fi:a����

I�I���� .LaZ�b:::,iS� Aveli. Getulio Vargas. 79 Rua Domingos da Nova sln

� J A R A 6 U Á DOS U L -1- s A I T A C A T A R I I A

I E.p�=:f:����!:n;!��·;::�::�����f.::�in..

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans.

.

Colchões e J!:strados para Camas, Etc.

Executa-se serviços de estofamentos em:

.1; frolios, onibus, automoveis etc.
.....

�.._,_O'Y

••
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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AV�u;:)�-t:Lt<rit�'��'

CAIXA POSTÀL, 19 Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - ·�'t�ÔNB N. 39

ANO XXx. JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 21 de Maio de 1950 SANTA CATARINA

Adenauar aceitou· o plano Schuman sobre a fusão das sidarurgias francesas a alamãs
Aprovada pelo Ga�inete da República �ed<:.ral a proposta da França - Criada uma comissão de peritos para estudar o assunto - Foster Do.I

les da seu mtegrar apoio a unificação das siderurgias franco-alemães .;_ Truman também se manifesta favoravelmente ao projeto

BONN, 16 (V. A.) - Em plano francês se inspira missão de peritos, en- dr. Erhard, ministro Ie-
carta que enviou a Ro- nos príneípíos que ele carregados de estudá-las. deral da Economia, par- F'esta do TI·ro .. de ReI
bert Sehuman, a respeito proprio defendeu nestes Um informante oficial tirá até o fim dó mês
da organização franco- ultimos vinte e cinco precisou que

I

represen- para Paris, onde oonte
alemã da industria pe anos. Assim, o sr. Ade- tantas sindicais fariam rencíarä com os repre-
sada, o chanceler Ade- nauer aceita o ,,, plano. parte dessa comissão. sentantes franceses so- Faltam apenas uma se 'I'íro de 1949, snr. Geza

nauer exprime ao go- Por outro lado, o Cabi-
.

bre o projeto da união mana par� a realização Rodolfo Fischer, puxada

verno francês seus agra- nete aprovou hoje as Erhard discutirá em das industrias franeesas da .grandíosa festa do pela afamada Ban d a

decimentos por esta íní- propostas de Sehuman, e Paris O Plano Schuman e alemãs de carvão e TIRO DE REI, promovida Weiss, de 11 figuras, de

ciativa, e acentua que o decidiu criar, uma co- BÖNN, 16 (V .A.) _ O aço. 'pelo Clube Atlético Bae- São Bento do Sul;
pendi, antiga Sociedade 3,) - A's 9,30 começa-

Piazera. Ainda Ingeburg, sr, Herbert. Enke.
de-A�iradores(Schuetzen- rä 8 grande próva do

filha do sr. Alvino Ha- Ao casal e seuspais, os verein). .
TIRO DE REI de 1950 e

dlt h A animação que se inumeras outras díver-
IC . cumprimentos do "Correio

Dia das Mães. A festa estar certo que não lhe Dia 24, aniversaria-se o do Povo".
nota entre os atiradores, sões constantes de tor..

que o -esforçado presí- faltará apoio. jovem Francisco,Pedroni,
assocíados e põvo em ge- neios de bolão; tiro ao

dente do Clube Infantil, Todas as solenidades filho do Snr. Pedro Pe-
Cervejaria Calarinense. Da ral, é grande e, por isso alvo com armas de pres-

sr, Hermann Schultze, foram irradiadas pela dronl, residente em Curí- Cervejaria Catarinense mesmo, o êxito das Ies- são; Róda da Fortuna;

organisou em colabora- Radio Jaraguä, tendo co- tiba. Frida Mey esposa do
S. A., recebemos uma tividades é, já agora, uma tudo em disputa de bé-

-

R dí J á 1
duzia de Guaraná Oham- é t h' 1"

A ••

çao com a a 10 aragu , mo oucutor o sr. Giostri. sr, Leopoldo Mey, e Ero-
cousa c r a quer c ova ISSImos prennos;

os clubes Baepenuí e . tldes Outra Hafermann.
pagne. ou não, 4.) - A's 12,30 pro.

Aimoré, e oe estabelecí- �olilica L.ocal. Dommgo -Dia 25 as sres. De-
Gratos pela oferta. Depois .que se deu a clamação do' novo Rei

mentos de ensino, ne '(lltl�o, f�I rees�r�turado laudina Soares, viuva do 'Iascimenlo. O lar do Ca- conhecer o programa dos seguida de, um almoço

noite de 14 do corrente o diretorw.muníeípal da saudoso Martinho Soares sal Alfonso Nicoluzzi e festêjos cresceu maís especial, no Salão do

não foi somente um� Il!DN em Ja�a�uá, que e dona Helena Müller es- de sua esposa Inez Grütz. ainda o entusiasmo de Clube, com a participa.

homenagem ao «Dia das fICOU constítuído dos
posa do Snr. João O. macher Nicoluzzi, foi todos os que fez com ção de todos os atirado

Mães», naquela <lata snrs..
Arnoldo Leonardo Müller. Ainda dia 25 trens- novamente preenchido, que nunca, em Jaraguâ res e demais sócios, pre

transcorrido, mas tam- Sc�mltt, �ey Fra!lco, corre o-aníversérlo do Snr. día 7 do corrente, com do Sul, se aguardasse sídído pelo Reí do Tiro

bem uma noitada de ar- J�ao O. Muller, Juliano Paulo Sohn. o nascimento de maís com ância igual a ehe- e seus Cavaleiros.

te como a cidade bem Stínghen, Otto�chnelder, -Dia 27 o sr. Clllo uma linda garotinha, que, gada de uma data.
.

.

pouco tem apreciado. Loure!lço GreslOg�t.:, Pe-
Nlcollnl, auxiliar da A na pia batismal recebeu O programa, orgamza- Durante todo o día

. Alem dos discursos dr? �lbejro, Tarcísío . �e Comercial LIda. o nome de Ira�ema. do com capricho pela funcionará a barraquinha

sobre a data, pronuncia- Olíveíra Motta, �er�lllIo Aos aniversariantes dos Falecimenll. Com a ida- díretoría, é o seguinte: d� chops que ser!i aten-

dos pelas proteesoras Ramos, Inocencío SIlva, sete dias, "Correio do Po- de de 69 anos, após; 1.) -::- Ás 7 .horas da dld� �or verdadeiros es

Zuleika Mansani, Maria Albano Kanzler, Adolfo vo" deseja os melhores curta enfermidade, fale. ma!lha, do día 28 de peeíalístas.

Anunciação e Maria do Emmendoerfer, Alfredo
votos de felicidades. ceu c:iia 15 do . coerente

Maío de 1950, grande

Carmo Wiest as deéla-' ,E�mendoe.rfer, José Era- ,- . ,'. �, .

a sennorâ.',
.; ..MáthiId� Cêffl.erent��;:;--. .

.A!-noi� -ás·20- il&r�$�
-

"máçôes·í ê re�ítâtfvôs Ieí- e1ri,�g, �!VID!yMenego�to, Casamentos. 'Realizaráin:sê Grimm esposa do snr. SOCIal, de todos. os !lti- ier'" inicio o grandioso

tos, por senhoritas . da AlvI!l� na�llCh, Faustino ontem na sala das au-
P 1 'G" Ih radores e demaIS SÓCIOS; baile social abrilhantado

nos�a socied�de e alunoB R:ubmI, L';JIZ Satler,Fr.an- d-iencias os seguintes ca-
au o rI1!'m, ve o mo-

2) _ A's 730 terá pelo harmonioso Jazz

CISCO FIscher JUDIor - t· SE'
. rador, reSIdente a lon- . .'.

t d'" 1 B d C
.

d Soo
dos colegios,. tivemos a "

., sam�n ,?s.. nr..
� U(]�OSJO gos anos em Fra c'sco lOICIO a ra ICIona �ar- an ruzeIro, e a

ocasIão de ouvir m tdto
Ernesto OestrelCh lfI�ho, Flona�1 com a srta. Ignez de Paula,

n 1
cha em busca do ReI do Bento do Sul.

boa musica, bem como re�res�nt�nte do dIre- Cecatfl; ArnoUo Blançk A exti ta d' 6 f'

apreciar belissimos can-
torlo dIstrital de Corupá, com a Rrta Ulli Piske; lho 19

n

t elx�� b.I-
tos brasileiros Os dis-

Alfredo ,Benkendo�ff, re- Victor Müller com a srtQ. t
s, ne os e IS- ---------""'"""'--

cursos princip�is forfim presentante da vIla de 'Edilh Ramthum' Silvino' neAosf· ..

d d
Nereu Ramos. Silva Kanzler c�m a srta." �mIlia enlutada e,

o srs. ep. ArturMüller Estiveram presentes a Veronica Hildesheim' Erich e�peclalme!lte ao sn.r..
(e !� pP[�:�,odo�:r:�iia reunião, os snrs. deputa- Friede) com a srta. Ericka RICardo GrImm, �Correlo

do Artur Müller, delegado Georg,' ,Arnoldo' J. C. doO Povo»., enVIa suas

Fischer, e as senhoritas c d I
Maria Eliza Walter, AI-

de partido dr. Hercilio Schroeder com a srta. eIsa
n o enClas.

verita Krelling, Marly
Luz Filho e os veread_?- ReicheI; João Meurer com 61'0681'0 tio lUI'zMattar, e Lili Harnack,
res Curt Vasel, Joao a srta. Maria C. Ziemer- U Uu

executaram com maes· L�cio �a.Costa e Ota· mann; Adolpho Krüger Levamos ao conheci.

tria peças dos melhores
Vlano TISSI. com a srta. Alfrieda J. mento do .Dobre povo Ja

autores, recebendo fran- AniversArias. Faz Gnos hoje Frerichs; Augusto ferigotti raguaense e demais pes-
cos e justos aplausos.

#

a Sra. Terezd Bürger. Ama- com a srta. Olga Picolli; soas ligadas a construção ...- __,

Cantaram para a pla- nhã passa a data natalicia Valério Gretter com a srta. do Ginasio São Luiz, que. _

teia jaraguaense, as se· do Snr. Augusto Tomelin, Esilia Pincegher; Alfonso a renda bruta dos feste

nhoras Maria do Carmos residente em Itapocuiinho. Karstens com a srta. Agui· jos levados a Meito no'

Wiest e Edite Giostri e _ . Dia 19 a senhora da Lenz; Leopoldo Steier- dia 14 de Maio foi de
.

a senhorita Arlete Mira Evelina Rank, esposa dö lein com a srta. Regina CrS.'M.645,OO, ficando pois.
todas muito aplaudidas � snr. José Rank. Müller e Antonio Scheller uma renda liquida de .

numa execução perfeita. -Dia 23, Braulio, filho Cd0in a srta. Maria Stein- CrS 26.988,00. .

Procure o sr. Hermann do, Snr. Eurico Bruhns. el. Aproveitando o ensejo Ba/os
SchuItze a nos propor- Na mesma' data a jovem Enlace MUller-ErschioD. Teve para ex�ernar o,s nossos '

f,:::,F,
cioDar tão agradaveis Alverita filha do Snr.. A�no lugar ontem, na sala das agr,adeCImentos efusivos meisJ � OS

noites de arte e poderá Krelling. Tambem SIIVIOO audiencias nesta cidade o a todos quanto tem cola· '- ___'

o.. • enlace matrimonial da �e- borado para .0 pleno exito

�
nhorira Maria Terezinha destes festeJOs.

- MUDA 5 -
" Müller com o Snr. José

- A COMISSÃO

Ersching, do comércio �."."••"••"'•••••w:::':••'4••••:•••••"'.it..'•••••'::W••4•••••'

U T I F E R AS E O R IV A M E I T A I S desta cidade. l=

=1Ao jovens casal e seus '�� ""'Produtos i
II Laranjeir�s, Pe�egueiros, Kakis�iros, Mac�ei- � dignos progenitores os�: :

III ras, JaboticabeIras, 'etc. - Rpselras, Dahlias, cU.lTIprimentos, d� "Cor- gANTARTICAi

I
Camélias, Coniferas, palme,iras, etc.,

etc reIO do Povo'. (: :

Pe('am Catállgo Ilustrado �
Consorcio Mielke-Enke. Nestà � 11cidade realizou-se ontem o �Bebidas Boss Llda.�

LEOPOLDO SEIDEL Corupá casamento da senhorita :. :

• • Eil P .. Hildegard Mielke, com" o i · --!! *
•• •••..,,··�·��

................................�
.

(()) sa�âl{)) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
.

.

dia CHA� WEIlEt ,HNIDHU§IllÁ\[ = JOllIDlvlililie

(Schuetzenfest)

LOCAIS

B%s
mais crescidos

Ba/os
mais macios

não deve faltar em casa algumal

.. ..

Ha.. :qualquer coisa
. ·PO:· Pa�aguai
,''::

,..
_I

BUENOS AIRES, 16V.A.
-- "La -Prensa' anuncia
da fronteira paraguaía :

que "vários ministros do

govêrno do Paraguai se

dimitiram e väríos ehe- '

I fes
.

do' Exército . foram'
substituidos" ,

As. inscrições pl:'ra a

marcha e para o almoço
poderão ser feitas com o

snr. Hermann Schulze.

A resérva de mêsás

para o baile pode s,er
feita com o snr. Júlio
Zacharias Ramos, na fir
ma Breithaupt & Cia.

Todos ao Clube Baependl ClIn
correndo, com SUl presença para
o maior brilltantismo das 'esli·
vldades !.

TERRENO
VeIidtl-se um ótimo

terreno, com 50 morgos,
sito á Estrada Rio Novo

Alto, com força de agua
_ para qualquer engenho.

Informações com o Sr.
CARLOS HOEPFNER.

Corupá - Estr. Felipe Schmidl.

o eleitorado sergipa
no e catarinense

São Paulo (V. A.) - Se
gundo comunicação feita
ao Tribunal Superior
Eleitoral pelos Tribunais
Regionais de Sergipe e

Santa Catarina, o eleito

rado, atualmente, naque
les Estados, atinge, res

pectivamente, o total de
102.994 ,e 294.361 cida·
dãos .

?6Ã�Y'RCfA,
•••

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


