
lentes a 2.711.131, e em

dezembro, 'exportaram-,
se dos Estados Unidos
para o Brasil '2.954 ca

minhões e auto- ônibus,
avaliados em 4'.745.937
dólares, e em novembro
3.807 no total de 5.216.435
dólares. Os Estados Uni
dos exportaram 1.305.663 '

"buslhels" de trigo para

_AiiiNiiiOiiiiiiXiiiXiiiXiiiiiiliii-iiiiiiiiiJiiiAiiiRiiiAiiiGiiiUiiiiiiÁiiiiiiDiiiOiiiiiiRiiiUiiiLiiiiiiiiiiii-:iiii'iiiDiiio_miiiiiiin�g�o�,_1_5_d_eiiiiiiiAiiibiiir_iliiiiiideioiiiil_9iii5iiiliiiiiiiiiiiiiiiiii_S�t�a;;..iiiC�a;..tiiiia_riiiiniiiiaiiiiiiiiiiii.;.Niiii·�1�.6�38
o Bradsil em detZemtbdropassa o, no mon an e e

2.421.512 dó I a r e s, e

N O T I C I A S 1.475064 em novembro,
no valor de 2.769.938 dó-

, lares.' Os Estados Unidos
O Boletim mensal, pu- quência do àumento das resses daAmérica Latina, não enviaram trigo al

blíoado pelo Banco da importações brasíleíras. em favor dos exporta- gum ao Brasil durante
,Reserva Federal, de No- .

Efetivamente, embora dores dos Estados Uni- todo o ano de 1949. A
Damos a seguir as cartas I Reiterd a v. excia. os va York, ressalta que o Brasil tenha pago, em dos, atinge 233 biliões e situá ....ão geral quanto á
trocadas entre o Dr. Telmo protestos, de estima' e dura t J

.

d 1951 I J
.

d 19 1 1 bílíã 100 llhõ d d 1
y

R b .n e aneiro e ,aneIro. e _
5,

.

1 iao mi oes e o ares, exportação de trigo, á
i elro e Governador apreço. " continuou o aumento das e 600 milhões maia do que é mais alta. desde luz do acôrdo interna-

��I�r�:����,�iS 11 de abril ,,' comissão Executiva
'

importações para a Amé- que em Dezembro de 1948 e o dôbro : de Ja- cional sôbre o trigo. foi
de 1951'

.

(a) Telmo Veira Ribei- rica Latina. Apesar do "1951, 1 bilião e 600 mí- neiro de 1950. Esta cifra motivo recentemente de

Exmo. Sr. Governador do r? Présídenre em Exerci- aumento do número e do Ihões mais do que em acuss um aumento . de novo estudo por parte,.
Estado: Não tendo .o Par- CIO.

valor dos tratores pagos, em Dezembro de 1950, a 15 biliões e 100 milhões do Departamento da

tido Trabalhista Brasileiro (a). 'Rafael G. Gruz Ll- durante êste período, u divida comercial fl���e durante Janeiro, refle- Agricultura dos Estados

podido cumprir o compro- ma 20 Vice-Presidente.
' total das somas devidas pais creBc�u �m 3 bIlIO- tindo um a!lmento p_or Unidos, em vista da rä

misso que firmou pare (a) Braz Joaquim Alves aos expor�adores dos es e 900 milhões de dó- ordem de Impot:tâD;cla, pida diminuição da, quo ..

Secretário Geral. Estados
.. !!Dldos a�m�n� lares, o que rep!��enta nos monta�tes dev}dos ta para exportação' des-.

���q�� �x�pa�i:�,s Ú:,r�� '(a>,' M, ílron Sollivan 10
tou 2 bílíões

e,s m,Ilhoes .

um total de 44

billOe,s,
e

I pelos,
seguintes países: tinada aquele pais em.

Secretário.
'

,

" d� . �ólares, á ci!ra...
de 117· 900 milhõ�s de �olares. �éxico, Oolômbía., Bolí- tal acôrdo. Os Estados

Democränce , . "Neeíenel, (a) Paulo Marques Te-
biliões e 100 milhões de que é o nível mais-alto, VIa, Cuba, Venezuela, Unidos exportaram ade-

g���%>r,d: �i.i��e�:�fa� soureiro Geral. dólares, que foi a mais desde Março de 1950. O Brasil. e República do mais para o Brasil, entre

Progressista, devido a (a) Waldemar de .Melo alta do ano passado. Es- t�tal das letras de
.

crê- Salvador.
.

Outros príncípaís 'produ-
dOias 10 Tesoureiro ' , te, resultado é' conse- dito abertas pelos Inter- Os Estados Unídos ex- tos, os seguintes, dando-traição os srs. deputados t d

Volney Colaço de Ollvel- (a) Nícollno Tuncredo
' .' 'por aram no. ano passa o se o valor em dólares

ra e Francisco de Souza 20 Tesourelo",

P O L I T I C A
para? Brasil 5.821 8;uto. no anupassado e no ano

Neves, a Comissão Exe- "Plorlenõpolís, 11 de Abril
'

móveis de pa�sageIros, atrasado respectívamen-
de 1951.

n o vos, avalIados em te:
curlve desta seção esta 8 987 717 dóI

.

dual, vem ... preson'''a de Ilustre amigo Dr., Telmo C
•

' '

. " ares, en· Carvão - 9.728.241 e,
.. u � � V nou-se no PTB uma Daí ter o sr. Danton quanto que no ano ante 6 9 468

'

X· d 1 eira Ribeiro: '.
.

" .

.71.. '

v. e era. ec arar que o "ala eutonomista", ou' ee- Coelho, pnesldente do PTB rior exportaram 7 534 P d t d 'I
que, o Partído TrabaJ.hista Acolhendo dado o seu

.

'

ro u os e petrö eo -;

Brasileiro, secção de San- caráter irrev�gável, vosso ja uma corrente, que no toda a razão quando de- veículos da mesma elas- 12.450.272 e 18.174.780.

C pedido de exoneração do fundo nada mais é do que clerou que vai acabar se no montante de No ano passado os ES-
tá atarina, ache-se tmpos-

cargo de . Secretário do o exercito de paraquedts- com a8 dissidenciae. Ou 11.472326 . dólares. Em tados Unidos não expor
sibilitado de confimar, di- Estado dos Negocios do tas do !>SD que desceu o cidadão pertence ao outubro" foram exporta- taram petróleo crú para
go, continuar participando Interior e Justiça, ' E.duca-

no meio do campo de partido e respeíte as de- dos 682 carros novos da o Brasil
do governo de 'V. excia,.' operações do s G t 'I' c'

-

d di rorl u passageíros a Ií dos
.

ção e-Saúde
.
devo antes' r. e, u 10 isoes os Ire onos, o "va ia Maquinária elétrica -

Assim fica Y. excia de- ... Va
.

I t- hil '1 136559 dóI
b d de tudo, ,,' a,grad,ece, r-vo,s rgas, para sa var os en ao pegue a mac I a e em ',,' ares; em 29.451.101 e 33.443.452.

so riga o com relação a companhel'ros d t'�o' va' c a o t f gue novembro 1863 equI'va
d pela maneira leal, digna

e par I�, pro ur r u ra re , .,
- ,Maquinária industribl

tô as as nomeações de
1 d ,em vesperas de completa zia... 67006318 e 70856 A69

petebl'stas J'a' fe I' ras. e e eva a com que' vos d' d' d
-
.. ..".1'.

h d·h Ispersão, evi o a ação -x- -x-
Outrossim, ,tendo o ouvestes no ,esempen o

dos adversários. Reuni�-se em sessão
P.T.B. a'Ceito a Secretaria daeQUelaS alras funções, 'Essa a definição, usan- preparatória a Assembléia por 18. Assim a UDN, o na!;esd!��rr:eg�::si::ni:
de:lnterior eJustiça., Edu- me grato pôr em re- do os modernos termos Legislativa para eleição

PRP, o PSP e os verda-

cação e Saude e indicado levo'l nbesta oportunidade, da' guerra. Para nós, "ala do seu presidente. Num
deiros rrabalhistas foram' trn���m:�'n����:i���'

para ocupá-lo o dr. Telmo a co a oração inestimável
autonomista', "ala dissi- acordo gerai, foi eleito

derrotados. �

VI'el'ra R'b'
.. , que o meu governo rece- d"

_
.

-x- Arthur, comandante do
I ell'O, primeiro beu de vosso profícuo. en!e. ,.etc., na�,�a.ssa de por 37 votos o s�. �01- , A derrota da Assem� 8. Exercito que atuava

signatário do presente, é
trabalho. !ndlclphna _partldarJa, de �ey Colaço,.de Ohve!ra, bleia deixou em má si- na' Coréia., tiverem seu

eSte a, ratificação do pedi. Só compreendo a vos- I�c?rfomaça� c?m a. c!_e-I Jo�em politiCO sulIno luação o PTB, que Hnha desfecho com a exone
do de exoneração do re-

sa atitude éle renúncia, I clsao da malor�a, declsao eleito pela leg��da do compromissos de colabo- ração deste ultimo da
ferido cargo, em caráter

ainda que a lamente sin- es�a que, d,:verJ� ser re�· PTB. Houve
_

dOIS votos ração com o góverno do quele 'posto.
irrevogável já apresentado ceramente, em v,irtude das peitada•. pOlS e eS5�n�la em branco. sr. Irineu Bornhausen, re- As divergencias eram
ii v. excia. pelo titular. razões superiores que a

do regime democratlco No dia seguinte, dois sultando daí a demissão provenientes eram pro-
A d�speHo do lamenta determinaram. que adotamos. deputados do PTß, os da concedid.a ao sr. Telmo venientes da qualidade

vel e vergonhoso ocorrido, Espero, contudo, conti· "ala dissidente", que ha· Ribeirão, que, como re- de orientação politica
o P.T.B. Secção de San- nuar merecendo ii amiza- cordialmente: viam assinado o acordo presentante do PTB, e- no Japão.
ta Catarina. peja que lhe de e simpatia de quem, (a) Irineu BOrllhausen, com a UDN para a elei· xercia o cargo de Secre- Para substituir o de-

resta digno e honesto como vós, deu sempre Governador'''. , ção do- restante da Mesd, tário da Educação, Inte- metido foi nomeado o

porcurará facilitar a v. provas de inegualável firo O po�o de F-Iorianópo- roeram a corda, cotno se rior e Justiça. general Van �leet.
excia. o desempenho do meza de caráter. lis vaiou os deputados costuma diz,er, e votaram Assim, os compromis- -x-

honroso mandato que lhe Com grande estima e traiodores, soltando em com o P�D, dando assim sos políticos continuam O sr. Moisés Lupion,
conferiu o povo catarinen- elevada consideração; frente a Assembléia fo- ganho, a essa corrente, apenas com o PRP e

se. subscrevo-me, guetes de assobio. sendo a votllção de 20 PSP. (Cont. na 3a. página)
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CArXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 - Fundado em 1919 ;_ TBLBFONB N. 39

A crise do PTBNOTAS &
Os traidores - Exonerou-se o Dr. Telmo>

Expulsos os traidores - As vaias.

"�Como se venceu a 'Guerra, 'na' Euro'pa e no �acífico"
(Continuação do n. 1.629 de 1'0/2/51)

,

Antes de lancar-se o assalto á SicHia, reuni-I Na conferência TRIDENT foram confirmados I tinente Asiático um cOlltinuo transporte de mate-

ram-se outra vêz em Washirigton, no mês de maio, os planos para um assaIto direto do Reino Unido riais para a China pela rota aérea sôbr:e os Hi
o Presidente, o Primeiro ,l\1inistro' e a Junta de aos campos de batalha clássicos na Europa. Ape. malaias. e começar operações agressivas terres,

Chefes ,de Estado-Maior. Esta reunião chamada sar de estarmos fortementes entricheü'ados< na tres e aéreas para restabelecer as comunicações
Conferência TRIDENT poderá vir a ser conside- Africa do Norte, seria impossivel tentar forçar a de superfície com a China bloqueada. No Pacifico,
rada um dos encontros mais importantes na his- Alemanha pelo sul através da barreira' dos Alpes. o General Màc A rthur e o Almirante Nimitz rece

tória da guérra, porque foi ai que se traduziu em Jamais, nas inúmeras guérras da Europa. foi beram ordens de proceder contra as d,efesas ex- .

'

compromissos firm'es a estratégia especifica á bem sucedida uma travessia dos Alpes quando vi, teriores do Japão, expulsando o inimigo das Aleu·

qual se haviam subordinado os 'movimentos das gOl'osamente oposta. A operação OVERLORD, no- tinas e tomando as ilhas MarshaI, algumas das

fôrças terrestres, marítimas e aéreas dos aliados vo nome tIe cócEgo para o assalto a França que Oarolinas, o resto das ilhas Salomão, o arquipé.
americanos e britânicoS. Houve modificações de substituiu o ROUNDUP, ficou definitivameQ,te com- lago de Bismarck, e o resto da Nova Guiné.
detalhes e de técnicas depois da Conferência TRI- binada, designando.se para fins de pl'eparação a

DENT, 'mas manteve-se a estratégica do Pacifico primavéra de 1944 como época de inicio da ope
e realizou-se o objetivo principal, que éra - a ração. O General,Eisenhower recebeu ordens de

derrota dos membros do Eixo na Europa: a Ale· enviar ao Reino Unido, ,a partir de 1. de novem,

manha, a Halia e seus satélites. bro, sete divisões experimentadas que estavam

Foi nessa conferência que a Junta de Chefes combatendo na Africa do -Norte, que combateriam
de Estado-Maior decidiu estender a influência Alia- na Sic1lia, apesar de que isso significaria que, no
da no Mediterraneo de modo a forçar a Itália a momento em que estaria usando as suas fôrças
retirar- se da guérra, aprovando também o plano numa campanha de grande escala na Itália, seria

das fôrças aéreas dos Estados Unidos de enfra· obrigado a privar-se de dois Corpos de Exército

quecer sériamente a Alemanha, reduzindo-lhe os I de tropas experimentadas.
grandes depósitos. de petróleo de Ploesti. O pri- ,

meiro ataque de grandes resultados foi levado a Na Oonferência TRIDENT foi também consi-
efeito no dia 1. de Agôsto de 1946 por 178 bom- derado o Japão, decidindo'se manter uma ofensi. êle autorizado a continuar as operações da HUS
bardeios pesados B·24. As nossas perdas de 54 va constantes contra os japonêses, mesmo en· KI da Sicllia em diante, com o próposito de eli·

bombardeios, foram levadas, mas, em compensa. quanto as nossas fôrças se concentravam para minar da guérra a Itália conforme julgasse con

ção, o prejuizo á efici�ncia do poder mecanizado desfechar o golpe decisivo á Itália, e quàndo es- veniente. Mas éra nosso propósito evitar que se

alemão foi imenso. O Eixo obtinha anualmente da távamos acumulando recursos tremeJíldos que se- formasse uma voragem na qual fôssem consumi

Romênia 3.000.000 de toneladas de petróleo. Os riam necessários no Reino Unido para forçar o dos os recursos destinados a operação de cruzar

ataques continuos a Plóesti diminniram conside· Continente. O Japão seria cercado tanto de leste o Canal da Mancha,. tal como aconteceu com os

rávelmente essa produção. como de oeste. Ficou resolvido organisar no con· alemães na campanha da Africa do Norte.

. Da Conferência TRIDENT; o ·Primeiro Minis.
tro, o Marechal de Campo Sir Alan Brooke e eu
fomos ao Quartel General do General,Eisenhower
na Argélia, para uma série de conferências que
duraram de 29 de maio a 3 de junho. Na TRIDENT,
não se tinha ainda chegado a conclusões finais
sôbre o ponJ;o ate o qual devia continuar o avan

ço no Mediterrâneu para que o General Eisenho·
wer ficasse na posição de poder aproveitar ca(ja'
oportunidade favorável. Na sua residência na Ar
gélia discutimos detalhadamente o futuro, sendo
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Irene 'Po Günther Oficial.do
Registro Civil do 10 Distrito

Concede bolsa escolar da Comarca Jaraguá do Sul.

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá Estado de Santa Catarina

do Sul, no uso das atribuições que lhe são conta-
.

Brasil.

ridas por lei, decreta e-
Faz saber que comparece-

Art. 1. - É concedida uma bolsa escolar de çam no cartorio exibindo os

Cr$ 240,00 mensais aos trigemeos MARIO, LINO documentos exigidos pela lei

e FRANCISCO VOIGT, para que possam continuar atim de se habilitarem para

seus estudos no GINÁSIO SAO LUIZ, nesta oí- casar-se:

dade, para o ano de 1951.
.

Art. 2. - A despesa. datermíuada por este
decreto. correrá por conta da verba 3.84.2, do or

çamento vigente ..
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 10

de Abril de U5L '.'

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e Edital N. 2.950, de 10-4-51.,residente neste distrito, Albrecht Gnewuch e
no Môrro da Bôa Vista, Edi Eroa Friedemann

.

filho de José Rita e de
Eugenia Rosa. Ele, br asileiro, solteiro,

Ela, brasileira, solteira, açougueiro," domiciliado

I doméstica, domiciliada e
e residente nesta cidade,

residente neste distrito,
á rua Abdon Batista, fi

no Morro da Bôa Vista,
lho de Ricardo Gnewuch

É
.

I filha de Antonio de AI-
e de Emma, Lindemann

um produto dos Laboratórios MINANCORA.
M Ela, brasileira, solteira,meida e de Ana artins. do é t' do'

.

'1' d
J. '11 S C J

. m s IQa,' rmci ia a 'e
- omvI e - ta. atarina -

_
Edital N; 2.948 de 10-4-51. residente neste �ist�ito,

-�I_"" nl!l!!l!!liiliiill! II ii m li .' á estrada Itapooü, filha

ffi:��""��....:A��1
Arno Fischer e de Gastave Friedemann

���.....�� Elfi Krehnke e de Minna Blank Frie-

�riGa de F�rram��tas �nríG�las la��ed!�aSál��f�jü��.��ro�. ��:t:l;� 2.�51,.de 11-�:51.U resídente .neste distrito, " -.
DE t em Rio Cerro, filhp de R�be�t<! Dal-RI. e

ED O G Augusto Fischer e d e Vlrg�Dl� .

Scalvm
.

p. R REN EL Anna Siewert Fischer.
. EIe, brasileiro, solteiro,

Estrada )araguà Esquerdo I
Ela brasileira solteirà lavrador, domiciliado e

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA lavradora, domi�iliada � residente neste distrito,

i
residente neste distrito á estrada Jaraguá - Es-

Executa-se qualquer--;;':-viço de ferramentas em Rio Cerro filha' d� querdo, filhô de Ovídio

b
agrícolas pare uso de lavouras, como: Emílio Krehn'ke e de Dal-Ri e de Gisella Pradí.

Machados, Enchadas Foices etc. Lidia Krehnke. Ela, brasileira, solteira,

V_:;pido e garantido e atende-se qualquer ped�do
I
Edital N. 2.949, de 10-4-51. ��:::�i:a, :eos��ci���:it;'

� em Itapocusinho, filha
Rudi Voigt e de Manoel Scalvin e de

Elwira Buerger Anna Prestini Soalvin.

CORREIO DO POVO

Decpeto N.20

Poptapia N.40
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:-
CONCEDER 12 mezes de licença ao escritu

rário 'Padrão' "R", RAUL MASSANEIRO, para
tratarde Interesses particulares e designar para
substituí-Io, sem prejuizo das atuais funções, o

escriturário Padrão "P", EGIDIO VOLTOLINI.
Registre-se 8 Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 11
de Abril de 1951.

.

A�TUR MÜLLER M Prefeito Municipal
li •

Febres (Sezões, Malárias,
Impaludismo

Maleitas, Tremedeira
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

. "Capsu las. Antisesonicas
Minancora" .

Em 'TOdas as Boas Farmäoías

BOM'PARA
.

TODAS AS IDADES
Resolva seus problemas com o sorriso
dos que confiam na saúde. Sinta-se me

lhor - de 'corpo e espírito -·recor
rendo ao BIOTONICO FONTOURA
- fonte de novas energias. E lembre
se de que, para seus filhos, na idade
escolar, o BIOTONICO FONTOURA é
o mais completo fortificante.

BIOTONICO
FONTOURA

1951

. ,

- DOMINGO, DlA 15-4-1951 -

As unhas, principal
mente quando. crescidas
e mal tratadas, contêm
micróbios que podem pe
netrar no organismo'
quando os dedos são le
vados aos olhos, ouvidos,
naris e bôca, determi
nando as mais variadas
infecções.
Traga sempre as unhas .

convenientemente apa
radas e limpas. -

SNES

Edital N. 2.94'6, de 5-4-51.

Urbano Franzner e

Alminda Pradi

Ele, brasileiro, solteiro, ..

------.---

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
á estrada Jaraguá, filho
de João Franzner e de
Veronica Petry.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

resídente neste distrito,
á estrada Jaraguá - Es-

---------

querdo, filha de Arduíno navalhas - Máchinas pera
Pradi e de Adolorata cortar cabelos, martelos
Dal-Ri Pradi. pera carpinteiros, serrotes

diversos tamanhos de pro
cedência alemã (Solinger)
V. S. encontrará na

CASA REAL.

·Terreno
Vende-se um, local Es

trada Irapocú - Nereu Ra
mos. Ver e tratar com o

proprietário Walter Laffin,
em Nereu Ramos. .

Edital N. 2.947, de 5-4,51.

Julio Rita e

Maria Martins .

Ele, brasileiro, solteiro, E para que chegue ao co-
protético, domiciliado' e nhecimento de todos, mandei
residente neste distrito, passar o presente edital queá estrada Itapocú, filho será publicado pela impren
de Willy Voigt e, de sa e em cartório onde será
Emma Zimdars Voigt. atixado durante 15 dias. Si
Ela; brasileira, solteira, alguem souber de algum im

doméstica, demíoílíada e pedimento acuse-o para os
residente neste distrito, tins legals
á estrada Itapoeü, filha
de Ricardo Buerger e IRENE PEDRI GÜNTHER
de Ida Buerger. Oficial

de Março deQuadro comparaUvo da Receita por títulos, até 31

Imposto sôbre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
lmpoeto sôbre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto sôbre jogos e Diversões
Taxas de Expedlente
Taxas e Custas Iandíclarlas e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Renda Imobiliária I

Receita de Cemitérios
Cobrança da Dívida Ativa
Multas
Eventuais

TOTAIS Cr$.
I

I Ex.releio de I' (xerelcla de I Arrecadaçio I Arrecadaçio
1950 1951 B .enos a mais

CrS CrS
- 147.905,10
- 50.336,20
- 28.274,90-

- 3.046;00
- 11,00
958.10 -

708;�0 -

350,60 -

-

CrS CrS
155.925,60 303.830,79
227.981.70 278.347,90

- 28.274,90
753,50

I

3.799,50
1.250,00 1.261,00
2.619,80 1.661,70
839,70 131,20

1.450,00 1.100,00
2.228,00 3.232,00
2.330,90 4_D67,60
1.085,80 1.632,00
900.30 1.130,00

397.365,30 628.768,50

I231.403,20
628.768,50

- 1.004,00
- 2.036,10
...j.. 546,20
- 229,70

2.016,601233.419,802.016,60
- 231.403,20

Contadoria da Prefeitura lV!unicipal de jaraguá do Sul, 4 de Março de 1951.

VISTO:

Artur Müller
Prefeito Municipal

Eelg.r Piuer.
Contador

2
-

Agradecimento
Profundamente consternados, co

municamos aos noesos parentes, amigos
e conhecidos o falecimento de meu que
rido esposo, nosso pai, irmão e sôgro,

PAULO KAsEMODEL
ocorrido a 5 de Abril de 195 f, com .

a idade de 62 anos, 10 meses e 1 dia.
Por intermédio desta folha queremos ex

temer o nosso sincéro agradecimento a

todos aqueles, noseos vizinhos e conhe
cidos que acompanharam .

o falecido até
a sua última morada e enviaram corôas,

. flôres e condolências, especialmente ao

Rev. Pastor Blümel, pelas palavras con-

soladoras proferidas no lar e no cemité
rio. Queremos externar rambem os nos

sos agradecimentos aos Drs. OUo I. G.
Feisthauer e Dr. Cleon F. C. de Macedo,
pelos esforços empregados.

Corupá, 13/4/51.

t Todesanzeige und Danksagung
Hiermit teilen wir allen Verwand

ten, Freunden .und Bekannten díe" tief
traurige Nachricht mit das mein lieber
Gatte, unserer Bruder und Schwiegervater

Paulo' Käsernodei
em 5 Abril 1951, im. Altei' von 62

jahre, 10 Monate und 1 Tag Gestorben
ist. Diesses . Blattes durch danken wir.
Alle Nachbarn und Bekannten die unse

ren lieben Verstorbenen bis zur letzten
ruhesräne begleitet haben und' Kränze,
Blumen und Beileit zusandten, besonders
Herrn Rev. Pastor Blümel, für die tros-

._
trelchen Worte im Hause und am Grabe.

Zugleich danken wir Herrn Drs. Orro
"... I, O. Feisthauer und Dr. Cleon F. C. de
Macedo.

.

-_ �_. - .)- •. Familie Käsemodel
.

M.I LHOES
DE PESSOAS Tl. USADO COM
BOM .ESULTADO o POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SlflUS ATACA TODO O OR6AIIISMO
o FiPClO. o Baço, o Coração, o
e.tomalO, o. PUlmõ.s, a Pele
Produz Dor•• no. o.só., Rauma.
tl.nio, Ce,uel,.. Queda do Caba
lo Aaamia. e Aborto.,

Con.ulte O médico
• tome o popular depurativo

ELIXIR 914
....,....."0 ao .rpalsmo••,rada.
"I cemo um U1:6r. Aprovado ee

mo auxiliar no traternento da SI
FILia e REUMATISMO da m...

ma oricam, pelo O_ N_ S. P.
I

���
, Celso Branco' 1

DESPACHANTE ADUANEIRO
.

SÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina
Caixa Postal35 - End. Tel .. «BRANCO» - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio
.

.

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação . para o exterior e dentro do pais, transito,
reembarque e reexportação, bem COl1l0 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 esc�itório e técnicos.'

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta
da ruz, 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 elterior do Brasil e

LDcalidades Brasileiras

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Continuação ela 1B. página)
\ foi intimado a recolher A necessidade de no- Ranieri Mazzllí, NoveJi

ao Tesouro Nacional a vas e enérgicas leis é Junior, Sigfredo Pacheco
quantia de quarenta e evidente. Os explorado - e Lúcio Bitencourt, um
tres milhões de cruzei- res dispõem de m a i s trabalhista que íngres
ros, .sonegação do im- meios de defesa do que sara na U.D.N.
posto sobre a renda e o povo. Veja-se o caso -x�
a respectiva multa. das tinturarias. Ampara- Ocorreu no município

x- dos por mandados de se- de Ferros, Vila de 'Sete
Dentro em pouco de- gurança, os donos das Cachoeiras, nina tragé

verá percorrer os Esta- tinturarias continuam co- dia que impressionou
dos do sul uma comis- brando os preços que fortemente a população. �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'''''''''''''�''!!!'-�-
são de funcionários do bem entendem. É um Enquanto um hornen
imposto sobre a renda, absurdo. Em suma] eum- do campo trabalhava, I

,
fazendo verificações de pre aparelhar o govêrno uma enorme cobra su
livros e documentos pa- de novas e eficientes rucucu invadiu o quarto
ra uma revisão. armas para enfrentar e do barracão onde, seus

-x- punir os sabotadores e três filhos brincavam.
O senador Mozart La- tubarões. A meu ver, o I Investindo centra as

go, entrevistado por um Congresso está pronto crianças o ofidio atingiu
vespertino, fêz, hoje, as para conceder as medi- as a picadas. Ouvindo os

seguintes e sensacionais das rigorosas que o Pre- gritos dos meninos no

declarações em tôrno do sídente sugeriou DO seu exterior, a mãe das cri
último e tumultuoso dís- magnifico discurso. -Na anças correu ao quarto
curso do presidente Var verdade, 'é -necessârío e tentou livra-los' da có
gas: «dar duro» na guérra bra. Depois de uma luta
O Presidente da Re- contra os inimigos .do desesperada conseguiu

pública deve pedir ao povo, a fim de evitar di- atira-la pela janela fora.
Congresso as urgentes as mais graves para o Mas éra tarde, porque
medidas que a situação Brasil, - concluiu o se- havia sido atingida por
está exigindo. Essas me- nador Mozart Lago.

'

várias picadas. Antes de
didas hão de ser, natu- -x- qualquer socorro, mãe e

ralmente_! as, mais rígo- Viajando por via aê- filhos morreram sob a
rosas. �ao se pode f�zer rea, seguiu uma eomís- ação do veneno.

repressao aos crimes são de industriais texteis, -x-
contra ? AP()"!'O, através com o objetivo de exa- Foram nomeados, de
de provídêneías frouxas. minar juntamente com acordo com as indica

. A. �tual legislação é representantes de outros ções do Estado Maior do
íneíícíente. Estou certo Estados, e da Comissão Exército, os Generais
de que o Congresso apro- Central de Preços, as Canrobert Pereira da
vará, sem demora as me- especificações dos teoí- Costa e Milton Oavalcan
didas solicitadas. dos populares de algo- ti para Inspetores das
Ao' cabo de outras dão e de lã, que o Go- zo�as Norte e Sul; res

considerações, presse- vêrno Federal pretende pctIvamente.
guiu o SI. Mozart Lago: instituir, em favor das I .

-x -

Estou de pleno acôrdo classes de menor poder ' F�I nomeado Dire�or
eom o general G ó i s aquisitivo. ! Regional. dos Oorreíos
Monteiro. É preciso agir -x- e Telegrafos, em Santa
com o maior rigorismo. 'Está causando grande Catarina o m. Joel Viei. Ii;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;----;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i:

A cassação daR Ileen- repercussão <> discurso ra de Souza. ,

ças aos negociantes ines- proferido por Clovis Pes- _

crupulosos é uma puni- tana, cujas palavras to

ção perfeitamente justi - ram consideradas da ma
ficável. Nêste ponto, Iou- is veemente oposição

Tendo a Prefeitura Mu- vo a ação do Prefeito, que a feita pelos pröprí
nicipal posto a disposi meu adversário. Na luta os udenístas, embora ele

ção do Estado, a impor- contra os tubarões e sa- pertença ao P.S.D. gaü- O sr. dr. Luiz de Sou':'
tancía- de Cr' 27. 000, 00, botadores, não deve ha- cho. Os trabalhistas inau- za reassumiu já o cargo
foi, por, ato do sr. Gover- ver transigência. É pena gurarão debates sôbre de Secretário da ôegu
dor do Estado, criado o que a nossa legislação êsse discurso, tendo Al- rança Pública, do qual se
Curso Normal Begíonal.a- não admita o coníísco, a varo Broxado, o líder havia afastado para tomar
nexo ao G. E. Tereza pena de morte e outros petebista gaúcho afirma- posse de deputado.
Ramos, em Corupá, com tipos de punição, perfei- do que vários correligio-
a denominação de João tamente administrado pa- näríos vão Inscrever-se
do Prado Faria. ra os ínímígos do povo. para. rebater .os pontos

:"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,\ �����o�e�����ad�:plr�� " CO rrei,o do Povo11 aa .11tI ....O v.....�aD�.. i! se que Capanema desig-'
� ii mJa� 1!1P RI!19S'ilD." ii ne o orador pessedista BuiMI. Deodoro N. 136
!! Médico Operador - Doenças de Senhoras ii com o mesmo objetivo. 'Telefone N' 39 • C. Postal, 19
ii CUnicl Geral ii Em tôrno desse episó- JARAGUA DO SUL
ii ii dio notam os cronistas
ii ABRID SUA CLíNICA 11 parlamentares que a opo-
l! ii I Bição _ao govêrllo vai
ii Consultório e Residência: ii I crescendo aos poucos,
l! Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant H arrebanhando elementos
li' ex·residência do Dr. Luiz de Souza iii pessedistas, como Lopo
� _ ••..�•.•................._ _ _ t,j Coelho, Lima Figueiredo,..............._ _ - -- _ __ _ .
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05 portadores dos
títulos em vlgôr que
contiverem uma das
combinacões -con

templadas, recebe
rão .. imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso Barbi

,

SEDE SOCIAL
1U1�OA ALFANDEGA. 41-ESQ, QUITANDA

((diOdo $alacap)

110 DE JANEIRO

Curso Regional
em Corupá

Notas & Notícias

Reassumiu o

Dr. Luiz

Santa Catarina

ASSINATURl ANUAL
Cr$ 35,00
.....NT.

PalII., P,ilri

Demonstração das despesas por títulos, até 31 de Março di 1951

�I 1951 A menos I A mais

CrS CrS CrS CrS

Administração Geral 52.074.--�O 85.404,20 33.329,90
Exação e Fiscalização l'inanceira 26.797,00 27.431,00 634,QO
Segurança Pública e Assistência Sócial 3.066,00 3.922,00 856,00
Educação Pública 43.459,20 45.121,00 1,661,80
SlIúde Pública 6.002,20 600,00 5.402,20
Fomento 28.209,00 7.007,00 21.202,00
Serviços Industrillis

,

3.200,00 3.300,00 100,00
Serviços de Utilidade Pública 74.405,70 73.763,30 642,40
Encargos Diversos 80.738,10 23.777,20 560%009°)317.951,60 270:325,70 84.207,60 36.581;70

Diferen a a menos Cr$. . . . . . 47.625,80

1951r

ç
/

DEPÓ§ITOS DO SALDO EM '7/"/5.
Banco Nacional do Comércio

Conta n. 1
« «2
« (t 3

Banco Inco
Conta n. 1

Tesouraria
Em Caixa

TOTAL �.

160.277,60
20.878,80
9.140,00

100.899,90

75.445,50
366.641,80

Contadoria da Prefeitura Municipal
Jaraguá do Sul,..9 de Abril de 1951.

ASILO DE VELHOS

VISTO:
,

artur Müller
Prefeito Municipal

Edgar Piazera
Contador

PETROPOLIS, 13 transformado em Así-
A baronesa de lo da Velhice desam

Acarai dôou a pre- parada. Para a ma

feitura dê Petrópolis nutenção dêste, a ba
seu luxuoso prédio ronesa ofereceu ainda
na estrada Rio-Petrõ- vários prédios na ea

polis, onde estava ins- pital federal, c u j a

talado um club notur- renda servirá para
no. Agora deverá ser aquele fim.

_A Comercial· Ltda.
Advocacia - Contabilidade - Seguros
• Planos econômicos e contábeis de en

tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econômicos.

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coJetivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Impôsto de Renda.

• Fuzões, encampações e alterações so
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos as fuzões,'
encampações, alterações e modificações sociais.

• Distratos sociais - Gancelamento de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos s liquidações.

• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal.

, • Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
ciais em geral.

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Bua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAGUÃ '00' SUL -

•
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AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO IINFAlllVEIS
Na Prisão de Ventre

"

e "ras molestias do
FIGADO

r
ESTOMAGO

� INTESTINOS
fdlSltíi'o 5" A z i a, Vo mH'O s ,

P,estI'd'e''Í>os, Jndisge,stões,
Co<tfI cu 'do F i 9 d'd o .

GaZ"es, Dig'e5tões Penosas,
Dôres no Esfomago, MdC,
Halilol Retenção de Bi'lis.
-F ,_

Vende-se em toda parte. "

Dr. RENATO WALTER
lUÉDICO

CLlNICA GERAL ..., CIRURGIA - DOENÇAS
DE SENHORAS - PARlOS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



É de nosso conheci- [urlsprudêncla fiscal, Dou
Radio-Imprensa versus Bancários - Radio Es- Ata da ínstalação da Câmara Municipal mento que os .senhoree tor TITO DE RESENDE.

-

pórtes P-9 e suaIouvavel iniciativa - Dia 22 de 31 de Janeiro de 1951 Adolfo Bitencourt da Sil- Venho agradecer muito

O jogo no Estadio da rua Abdon Batista veira e loão Rosa Iunlor, sensibilizado, o ofereci-

. ..

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do competentes e antigos fun- mento do seu tão lnreres-
Em todo o Brasíl estão ao convite formulado pe- ano de mil novecentos e cincoenta e um, na sala cionários do fisco esta- sante livro, _ '�Vendas e

sendo arrecadados fun- Ia Rãdio-Imprensa. das audíenoias do Forum, teve lugar ',a instalação dual, organisam no 010- Consignações".
dos, apoiando a_«camP8:- Êste pr.élio de. futeból da Câmara Municipal, sob a Presidência. d? _Dr. mento, ;Jara salda muito Apresenra-se êle com

nha Dr. Napoleao" Rodrí- será realísado día .22 do Luiz de Souza, presidente da Oamara �uDlCIpal breve. uma segunda edl- feitio prático e útil, quer

gues Laureanos, este no- corrente no Estadío do em exercício. Pelas 15 horas o snr. Presidente a- ção do útil e necessário pela reunião de röda a

me que jã se tornou C. ,A. Baependí, e a ren- briu a sessão e disse que a finalidade da mesma I i v r o de «VENDAS E legislação pertínenre á ma

mais do que popular en- da serä em beneficio a éra a posse e eleição da nova Oamara Municipal, CONSIGNAÇOBS». léria, quer pela facilidade

t�e .

os quatro ponto� oar- «Campa�ha. La�reano». convidando a seguir para fazer parte da Mesa o já são grandes oe pe- da consulta de [uríepru
díaís de nossa Pátría. Os propnos Jogadores Dr. Juiz de Direito desta Comarca e o snr. Pre- didos de exemplares. dêncía, disposta e-n forma

Jogos 'e maís jogos jã que tomarão parte no feito Municipal. Constituida 'assim a Mesa o snr. A primeira edição de .de índice, ou de verdadel-

foram realisados em di- cotejo, deverão pagar Presidente fez a chamada dos vereadores eleitos. 2.500 exemplares esgotou- ro "dicionário fiscal".
versas cidades de alguns e foi estipulado o preço Surs.: Adolfo Antonio' Emmendoerfer, Frederico se �m poucos meses.

estados brasileiros.' Não único de 5' cruzeiros. Curt Alberto Vasel, Otaviano Tissi, Willy Germano Esta nova edição será É,· pois, trabalho capaz

só jogos de Iutebol.como
O Dr. Laureano iniciou Gessner, Herbert Schneider, Ney Franco, Mario melhorada e atoalisada. de prestar os melhores

de outras modalidades, NicoJini, Arthur Oscar Meister, Walter Jark, Alvim Com relação .e primeira serviços a contribuintes e
.

b ba 11 esta campanha, quando 'f' r dou seja asquet- iH e
a ora encontra-se enfer- Seidel, Kurt Herbert HU.brech, que a proporção edição, na época da saída, Isca I�a ores.

.

_

volley:ball. Ainda �em�- Jo es e ando a morte que Iam entrando no recinto tomaram seus luga- receberam os autores, a Creiam-me .emceramen

na ú�tlma a. AssoClaç�o atacad� r

elo terrivel � res convinientement� reservados. �ogo ap6s con- seguint� carta, do grande te,.
.

..
Atlética Grajaú do RIO P

, vidou para seoretãrio desta sessao o vereador economtsta e mestre em AmIgo e Admlrador.

de Janeiro, fêz levar a I ca8cer. a ha em de Willy Germano Gessner que aceitando o convite
'

efeito torneios esportivos, fesa�� ����r�s de vida; assumiu a secretária, lendo o �xpediente que �on_s- JUNTA DE ALISTAMENTO MILIIAR DE JARAGUA DO SUL
que reumram clubes dos

d t ue traba� tava de um telegrama do Presidente da Comissão

m_ais categ?risados. Em &Ua�n pOar:m�s 3efesa de perma�e.Ílte da .t\�sembléia Le�islatíva. Estadual e EDITAL
Sao FranCISCO do Sul, L urn OfICI0 da União Demoorãtica Nacional, oomu-

. _

d' aureano. . , O' T"
.

lid
-

édpor o c a s I a o o Jogo -Desportísta.; nicando seus. líderes tavíano lSiSI. e VICe- I �r A J. A, M. de Jaraguä do Sul! CO_!ll s e. na
P�ysandú e D. Pedro, Dá tua indispensável Adolfo Antom<? Emmendoeder. Deferiu �m segur- Prefeitura Municipal, convida os cídadões 8:balxo,
fOI col�cada uma urna

colabora ão a resente da o compromlsso.legal ao vereador ma.ls votado
para comparecerem na séde da m�sma!. afI� de

no portão da �ntrada pa- cam anh� comCarecen- snr. Adolfo AntoDlo Emendoerfer. que fOI .por to- receberem os seus Certificados de situação MilItar:
ra os desportistas ali c_?-I do a� cam' o do Bae endi dos, �ada- um de per si, respondido "as�I� pro- Waldemar Tamanini, Silvi.o B�soni, Arno Car
locarem sua co�abora�ao dia 22 do Pcorrente Ponde meto '. �a�s�u-se depois a proceder a eleição para .los Henrique Viergutz, �vo Maloc�l, Ge�aldo Hor!l
c!>m pe�uem�. Importan- serã realisado o' jogo a constItUIç�o da Mesa �� C�mara ora empossada burg, Heinz Krüeger, Irme� PereIra, ylCente �oao
c�a. de dmh;eIro para au-

entre o combinado Rádio- ,e po� votaçao .secre�a fOI eleita por. dez v<?tos � de Souza, Manuel do Na8Clm�nto, Joa? da Sllva,
Xillo e apOlO da campa- I pensa x Bancários segumte: PreSIdente. Ney Franco, VICe-PreSIdente. Adalberto Watzko Alfredo StIz, AntOnIO Mokwa.
nha Laureano, para ,a

m r .

Walter Jark, 1. Secretário: Willy Germano Gess- Jaraguã do Sul 13 de Abril de 1951
fundação da Casa em De- O mêdico-martir deve ner, 2. Secretário: Mario Nicolini. Eleita a Mesa o ÀNTONIO PEREIRA DA CRUZ
fesa dos que sofrem do seI' auxÍliado por Jara- Dr. Luiz de Souza, passou a presidencia ao snr. lOTen. Delegado da D. R. 7.
terrivelmal- O CANCER. guã do Sul, e isso na Ney Franco que prosseguiu os trabalhos designan-
Jaraguã do Sul não parte que toca as ativi- do uma comissão de trez vereadores, surs. Otavia

poderia ficar para trãs, 'dades esportivas, e es· no Tissi, Willy Germano Gessner e Walter Jark
, e assim é que a equipe tamos certos neste mo- para convidar o snr. Prefeito eleito, snr. Artur

esportiva de Rãdio Es- mento de angústia e pre- Müller, que se encontrava entre os presentes, para
portes P-9 da Rádio Ja- caução dos brasileiros, prestar compromisso de SQU cargo. Comparecendo
ra�uã teve su� iI!i�iat�va, que poderão usufruir assim o �nr. Prefeito, foi pelo. Presid.ente tomado o

malS do que sIgmflCatlva, mais tarde as vantagens compromISSO legal do Prefeito eleIto, snr. Artur
fazendo com que reali- de tua col�boraQão. Müller. Pelo Presidente fOra.� cQnvocados os snrs.

sasse um jogo de futebol,
•

Vereadores para a sessão ordinária a réalizar-se no.

J'unto a Imprensa local, (Este c&mentário foi divulgado dia 9 de fevereiro proximo as' 7 horas com a se-
pela Rádio Jaraguá, no programa .

contra os Bancários, que Rádio-Esportes P-9 na edição de guinte Ordem do Dia: Eleiçõea das ComIssões.

prontamente atenderam 12·4-51.)
,

,Em seguida foi pelo snr. Presidente encerrada a

---�-o------o sessão.
.

=.----�.

d
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Fabricscão Esmerada

JnlCOMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S. A. -----
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no pátio da Igreja

Grande Festa' PopularFRIJTIFERAS E ORN.&IIEITAIS

�.
_

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Máci�i- Leilões, Rifas, Tiro ao Alvo e outros

ras, Jaboücabeiras, etc.
- Roseiras, Dahlias,

' divertimentos.

Camélias, Coniferas,' Palmeiras, etc., etc ,

Haverá: Bebidas, Churrasco, Café, Jantar, Doces.

�
, MUSICA

Pe\,Ul Catál.go Uostrado
A população. aÍúecipadamente, agradece pelo

I LE.Op,OLDO SE.IDEL - Corupá comparecimento
1111:==-111::::::=:::111-===-111::=::11111::::::11. A COMISSÃO.

Campanha Laureàno Câmara Municipal

(as�.) Ney Franco
Willy Germano Geuner
Mario Nico/ini

,

Adollo Antonio' Emendoer/er
Frederico Curt Alberto Vasel
OtllViano Tiui
Walter Jark
Herbert Scbneider
K�rt Hi/6recht
A/Yim Seidel
Artur Oscar Meister

,

COMUNIDADE' EVANGÉLICA
/ /
DE

dARAGUÃ DO SUL

• Ee

MUDAS

LIV"RO

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifugo suave e de pront,o

efeito Dispensa purgante· e dIeta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

� ME o n. IJ 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a :.úa própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro. em

,

Iemédios

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
MIlfAlfCORA para o seu tilhinho .

E. um produto dos Labotat6rios Minancora
- JOINVILLE -

A M!IS ANTIGA CASA DE -"OINVILE

Leva ao conhecimento da praça que
fechou sua filial desta cidade, agradecendo
a preferência que sempre lhe foi d a d a e

continuando a disposição de sua amavel fre

guesia em Joinville, â RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

OFER'ECE

Tintas para pinturas de Cas8:s, Móveis,
Maquinas CamiJlhões, AutomóveIS, etc.-·

Tintas a ()Ieo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz Anelina pal'8 tingir Tecidos de Sêdas

Lã 'e Algodão, Cera e Óleo pára soalho,
M8;.ssa para janela.

'

MATRIZ:

RIJA DO PRINeIPE, 860, - J O I I V I L E

LIDER DO COMÉRCIO DE TINTAS

Écos da homenagem aos Drs. Luiz de Souza e' Hercilio Luz. Ins�antaneo Écos da homenagem aos Drs. Luiz de Souza e Hercilio Luz..Um número

de quando o Dr. Marcondes de Mattos, em nome da populaçao e da.
de ginástica de atlétA do Baependí.

'\ prefeit�ra oferecia o banquete.
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CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA 15-4-1951 -:- •
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Edital de
- CitaçãoPrefeitura Munici�al ne Jara�uá no �ul

REQUER fMt:NTOS DESP f\CHf\DOS

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeltura . Munici
pal de Ieregué do Sul, 4 de Abril de 1951.

LUCIANO DEMARCHI
Diretor da D.E.E.A.S.

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

fLIXIR Df I0611flRA
AUX. TRAT. SIFILtS

'

••••E•••••• MI8.,,8
-

BOMBAS para' uso doméstico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores 'trifásicos de 1 GHP
sevindo até 50 metros de profundidade.

.
. Artigos Elétricos ]para o lar

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL EL�TRICO em geral para instalações de luz e

Ioça de qualquer capacidade.
de pedido SEÇÃO DE INSTALAQOES atenderá com presteza

instalação de luz e força.

ÓIlMß OPORIUnlOßDf

Extra oficial, Vo 1 ey e

a qualquer Juvenis tem sempre em

Stock a CASA REAL.

(National Bellas _Hess)
Vende-se na

SOCo Gráfica Avenida LIda'

80108 Dar8- fute�ol

PRODUTOS DA:

IlIDldüstna Oie Ca�çadOS
.. «i(())Sc]bl Irmäos §o �o
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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerenre : PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda. Passa melhor o dr.
CAIXA POSTAL, 19 -:, Administração: Rua Marechal Deodóro da Fons�ca, 136 -:- Fundado em 1919 - TeLepONe, N. 39 Laureano e tem re-

ANÓ XXXI JAnAG Á 6
-- cebido milhares de

K U DO SUL D MINGO,15 de Ab�i1 de 1951 SANTA CATARINA N°. 1.637
cartas e telegramas
- Alimenta a espe-

���;��::��.t:;����j� :�:!���r��;O;'�í���:l; 'pITIUll1 !::E:D:��i� ra:: ;�i��r�:::
J!���:�����::� ��������HF;ti] IIN :l R :::R�CC�:!U::' 1:�Jti!��;��í��
pera aU em companhia do Ião pesada taxe. ras, progrediu sensivel-
sr. Prefeito Municipal e A alguns comentadores mente. No decorrer do dia
dos diretores do Départa- e crftlcos . despeitados, a- va dona Emilia Kaesemo- será constituide breve- Casamenlo. Realizaram-se de hoje, serão examlnsdae

.

mento de Expedlenre e Es- queles mesmos que antes dei e filhos dona Ema mente na Capital Repú- ontem na sala das au- as radlogrefles afim de
fradas de Rodagem da das eleições passadas vi- Marschal, casada comoblica pt AUs. ôds. Iríneu diêneias os seguintes ca- esclarecer se teria ocorri-
Prefeitura. viam a chamar todos os sr.Adolto Marchai e Ana Bornhausen- Governador". sarnentos: Antonio Mah- do a fratura da' coluna.
Muito equem da capéla udenlstes e especialmente Unger, casada com o sr. - Do �r. deputado 1.1- fud com a srta. Norma Enquanto isso, Laureano

local, velo récebe-loern o atual prefeito de ladrões, Walter Llnger, mar Correa, recebeu o sr. Butzke e Daniel Guilhér- renova as esperanças de
proclssão 'a população da nós convidamos vir expll- A enlutada familia nos Prefeito o relegrerna se- me Germano Hamann viver mais alguns meses.
localidade e arredores. Na car onde ficaram os Cr$. sos pezames. guinte:» ;«Tenho a honra com a srta. Irene Suhr. No momento os seus

chegada foi o ilustre visi- 85,000,00 que foram dados Notas da Prefeitura. O sr.
de comunícer a V. Excta'

Enlace Bllzke _ Mahlud. Rea ..
voltam-sé única e exclu-

'tahte saudado em nome da pelo Departamento Esta- . . .
. que nesta data passei o sivamente no sentido do

população e oficialmente dual de Estradas de Ro-
Prefeito Municlpal acaba

cargo de presídenre desta lizou-se ontem na sala
cumprimento da promessa'

pelo er, Artur MUller, ren- dagem para auxilio a cons
de co.nce�er b�lsa e�colar, Comissão a exma. sr. Ma- das das audiências o de visitar Belo Horizonte

do ainda pronunciado sau- trução de estradas e que n� Ginaste �ao LUIS, aos rleta Bornhausen. Agrade enlace matrimonial do
e São Paulo. Sôbre isso,

dações dois alunes da es- não deram entrada nos co- tflg�meos. Jaraguaen�es, I cendo as at.enç�es dispen- jovem 'Antonio Mahfud, fala de minuto e minuto,
cola local, regida pelas Ir fres da prefeitura, confor- Ma.rlO, �100 e Franclsc� sadas a minha gestão, a- funcionário público fede- observando sempre «ao'
mäs Catequistas.

.

rne está documentadamen- V<;>lgt, filhos. do com�rcl- presento respeitosos curn- ral, filho de Tufíe Mah-
menos .que não recupere

. Em seguida falou sua te provado. arl� FranCISco Alberto primentos » fud, falecido e de Erna
pelo menos a metade das

éxcía. revdma., -pronuclen- Re�pondam esses achln. Volgt, Foi ín.cledo o serviço de Oolirr Mahfud, com a
forças perdidas, ainda êste

do bela oração. sôbre a o":' celhadores da. honra a - Foram concedidos 12 me- rebitação e pintura da gentil senhorita- 'Norma mês irei a Belo Hortzonte
b I··diP Abd B· Butzke , domestica, filhara re Iglosa a popu ação Iheia!

,
zes de licença, pari! tratar.« onte on alista». e depois pare São Paulo.

I
'

P d d de Guilherme Butzke e '

de tapocuslnho e egraoe- O público espera uma. de ínre-eseee perrlculeres -. or o.r .em o sr. Não posso deixar de
cendo as saudações que satisfação a ecusação que ao escriturario Raul Mas, P�ef�l!o. Muulclpaltamb�m de Joaquina Butzke.

agradecer o apoio que á
lhe foram feiras, concitan- daqui fazemos: saneiro, lotado na Irrten. foi tniciado _o servlç? "C��.:t ��mp��;"� s do campanha deram as po-
do a popúleçãõ, como um

. dencia de Lorupá e deslg- d�. remodel�ç.ao do Cerní- pulações e os govêrnos
mandamento religioso o Nola� Escolares. No dla 5 de nado para snbstlrul-lo, sem térto Munlcípal, premo- � . dos dois Estados. ôomen-
respeito e obedlencla as abril, teve luga� na. esco- prelulzo das eruels funções, vendo não somente novo

� ß T-JSSES 1

uqONQUlTES!�
te a morte me impedirá

aU��i�ao�Tn;�n:���if:!�r �.id�e �!�: ��:r�;����a, Ü� �ol�nsf.rHurario Egidio Vol- �����ç�0('lmâa�a����d:sar� �}.� VinHO [HEßSDTAD.O deOc���[��oC���i�:!id�:�17 17
I A O h I f k:iU (SILVEIRA'

ii benção da' nova cape-. Ia _yroso. ec � er, a or -'- O sr. Prefeito rece· plantação de uma cerca Ifi3' G'RANDE TÔNICO cebendo dezenas de car-

la, que têm como padroei-' maçao do pelotao d,: sau- beu os seguintes telegra- viva. -- -- tas, telegramas, telefcne-
ra Santa Luzia, havendo de d.aquele .est�bele�lmen- mas: "Palacio-Florianopo- Filé de Bacalhau mas dos mais distantes
em seguida ádministração to, f,cando a diretoria as- lis 9 Acabo receber tele. Bebe. O. casal Alvim pontos. ,do J3rasil e do es-

. .

d' P·d
.

S ·ó 1 H II F k S
.

1 I da NoruéC7a sem pele e
do sacramento do crisma. sim o��aOlsa a.

.

resl en-
gramÉl sr. Ministro Àgri- el e - e a uc ele E' , 17 trangeiro. Grande número

�gunda4eira D._ Incido te; F�Orlan()-:GríÚ, '1;esou -

cuhura �omunieando- estar regJstar..am, '00:_ gia 29.-de ifi�ii���;-�;.§.:J'���!-� az:::-a�D8&�-� .. nome
esteve em visita ao sr. rei�o, lna_cio Re!nk�; secr�- governo' empenhado, a- Março, o nascimento d�

CASA REAL. e·a' indlcação "Brasil" e

Prefeito Muni-cipdl, onde tarlO, Joao KleID e mODl- cordo dispo�ição decreto- um galante menino que, outras indicam João Pes-
foi agradecer as homena-. tores Pedro Schl!'idt, ?e- lei 31237, ·de 24 de Oulu. na pia batismal reCE'bel1 -------- sôa, tôdas élas chegam
gens que' oficialmente lhe Oechsler, AntO�IO Zlm- bro de 1945, promover or- o nome de Donato.

I � _ I ao seu apartamento da
haviam' 'sido tributadas. mermann e Maria j�nk,:s. ganisação classe rural

ma-,I C'" �U/ín_,t..y/_j
" Praia do Flamengo e algu-

Gratos pela comuDlcaçao

I neira possa ser atendidas
Aniversários. Hoje traris-

- mas até sem sêlos. A car-
.

f·t· t· I corre a data natalicia oaPorque essa aFila 1 Os in- el a a es e Jorna . com concurso seu conhe- ta que
.

mais emocionou
exma. sra, Jorgetta, Mat-conformddos políticos, vi- Falecl·mento· cimen_to. atividades. agro- . Laureano, foi escrito por

I - tar, digmssima consorte I V dvem aí pe os cafés a gri- pecuanas e do meio eco- do SI'. Seme Mattar, des- crJ7:. ....L!IrM I seu coléga, eloso a

tarein por ter o sr. Prefei- No dia 6 do corrente nomia rural em colabora- tacado elemellt.o d8 vida
.//c.euet-"7tI I Costa, que entre outras

to Municipal mandödo exe- repercutiu dolorosamente ção Federação Associa- comercial e !'Ioeial desta I coisas, afirma. «Mas eu

cutar velho dispositivo do no municipio o repentino ções Rurais este Estado, cidade. V Ba/os não·creio na sua morte.,
Código de Posturas, que falecimento do sr. Paulo desenvolvesse in te n s a

� Dia 10 aniversariou 1/7,JiS fôfús Napoleão. A milhares de
manda cada proprietàrio, Kaesemodel, comercianfe, campanha sentido ampli· a sra. Lina Tomelin, es- J 'J \" I corações pedindo por vo-
onde não haja calçada, reSlce'lle na vila de Coru- ar quadros mesma Fede-. Lê, orando pelo seu res-

I d d posa do sr. Augusto To- Eimpal' a testa a os terre- pá. era pessôa largamente ração, ou seja fundando mplin, residente em Ita- tabelecimento. spero o

nos, que na gestão pas- conhecida e estimada não associações rurais muni- milagre e aguardo que
d f· I f pocl1sinho. SOW/:JS8J() S/DW fsa a era eita pe os co res somenle no dislrito de sua ci::-ais zonas iisiograficas _ Dia 16 a sra. Bm- r· mais uma vitória cienti i·

da prefeitura. residencia como em São ou tributárias que ainda nilde Moeller Diener, es- so/ag ca seja constatada. Tenha-
Não ha razão para o fa- Bento do Sul, Joinvile e não as possuam, seja a- mos fé em Deus». Veloso

posa rio sr. Otto Diener, hlatório, ainda mais que a Jaraguà. traindo associações exis- residente em São Bento é oficial da marin a e �(]-

lei é para todos, estando Honesto, de carater pu- tentes ainda não filiadas. do Sul. Na mesma d!lta contra se a bordo do «AI-
sendo aplicadoa J·á há tem- ro, o extinto exerceu di· Rl>comendo sejam convo- mirante Saldanha», no

o llleuino Eugenio, filho
pos na zona rural. Tarn-I versos cargos publicos no cados agricult<;>res e pe- do sr. Eugenio Wolf, re-

cruzeiro dos mares na

bem não tem razão os que municipio, grangeandoge- cuarista esse municipio sidente em ."Garibaldi. Europa.
sugeriram ao sr. Prefeito ral estima. sentido COlaborar exito

- Dia 17 o menino
Municipal a criação. de Erd natural de São Bento capa,nha orga,nisação dali Carlos Hafermann N�tto,.

uma taxa de dois cruzei- do Sul, contando 62 anos se rurôl tendo vista Con- filho do sr.' Carlos Ha'
ros por melro linear, Dara de idade e deixando viu- federação Brasileira, que fermann, proprietário da

I
'.

Farmacia Central nesta am I'cidade.

a;;:::iP A R A F E R IDA 5, - Dia 18 faz anos o

/; -I- I
E C Z E MAS,

sr. Adão Maba, constru-
'.

;ßtm.e.rW I
I

tor, residente em Rio I � III N F L A tA iA, ç O E 5, IIl\fOlh�ia 19 o sr. Rodol- i); .9l(ßdßlioj l i
C O C 1=.... !. º AS, f R h·d I I., I O' ec, resl ente em

'! BD/OS
.

Itapocusinho.F R l E ! R ASt - Di.a 20, aniversaria- I mais. macíqs IES P I N ti AS, E TC. se o sr. Alfredo Keiser, ,:," .. --'

industrial nesta cidade.

L O C'A IS

FRACOS E ANEMICO$ I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA··

�mpregado çom bilD DU:

Tosse.
Resfriacfot
Bronquitet
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO

t- É UM AF.R ..OOR oe: S"ÚOE,

·I
� ·I �IIExngam . {()) sabão (Marca Registrada) •

�\)S1RIA NACIO

Virgem Especialidade ��::�(
dla� Cll.A\� WETZIEl llNJD)[J§1[lllAl JJonIDlflllilie S�6Ã� ylRCfAt

. .. .

EspECIAlIDAOE
o ideal p�ra casinha, lavandeira e lavadeira

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