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Tribunq:l Superior Eleitoral "Visitando, as Instalações Técnicas da No Mundo do Rádio Quando Nasceu?

R Ês O L U ç Ã O N°. 3.353
I '

"VAR IG" em Pörto Alegre" Por AL NETO E' do maís alto inte-

....
, _ . 'I resse para a Nação e

INSTRU,ÇÕEB .SOBRE A PROPAGANDA. ÉLEITORAL Quando da minha ultí-] aquêles que a preterem Por que e !ao .Impor- conhecimento de tôdos

ma estada, na bela e para os seus transportes tante a perfeita Instala- os seus filhos por grupos
Art. 1. - A propagan- condições do art. 3. fazer florescente Capital do aéreos. '

,

ção da ant�na para quem de idade. Nao basta sa-

da, não só de programas a propaganda eleitoral, nosso vizinho Estado su- Resumindo tudo, posso quer ouvir programas ber quantos são os .na

eleitorais, como de can- por meio de dístríbuíção lino, o Rio Grande do dizer sem medo de er- de ondas curtas? bitantes do país, mas

didatos a cargos efetivos, de prospectos e coloca- Sul, não pude me furtar rar que a VARIG, tudo A rt:fJPosta de George quantos estão entre O a

é :permitida, em todo o ção de cartazes ou faí- ao desejo de visitar as tem feito para assegurar. Q.HerrICk, chefe da sec- 9 anos 10 e 19 20 e 29

pais, a�é 48 horas antes x�s nos, logradouros pü- instalações da Va r i g, o máximo conforto aos ção técn�c,a de A V.oz e assirit por di�nte. Se

e d.eI!_OIs de 24 _!loras das blícos.
. _ Empreza de Viação aé- seus passageiros, e para dB: Améríca, é a segum- assim não Iõsse, poderia

, eleições, n.os ter�os das § 1. - A fn�açao de
rea, pela qual seguírã provar esta minha afir- ter-

. ser omitido no questío-
presentes I�strucoes. ,cart�zes ou faixas nos viagem aquelas plagas, mativa, vêmo-la á títâní- «A razão e que, sus- näríö demagráfico o que-
§ 1. - Es s fi, ,propa- prédios, .m:uros e t�pumes Assim é que, na ocasião ca e impar instalação pensá no ar, como um sito n, 9, no qual é per

g!lnda deverá,ateDde� ao do �omlDlo publIco ou, oportuna, fiz .uma visita técnica, que a tem feito braço ultra-sen�iy�l, a guntada à. data 'do nas

dISpostO. na parte Iína! parti�ular d�p�.d�rà de a Díretoría daquela, oon- um símbolo de oontían- antena tem a missao de cimento do, informante .

.
do § 5! �o art. 141. da peévla ,a�UlesenCIa do ceítuadaEntidade, haven- ça a todos que nos dias --t-- insterceptando as Faz-se a pesquisa porque
Oonstítuíção .� a legisla pr?prIe�àrIo,.a. qual apro- do sido recebido eava- hodiermos vimo-nos na ondas portadoras do pro- ela é necessária, E se é

.ção penal, nao PAodendo veítará .por Iguala todos lheirescamente pelos di- contingencia de aprovei, grama, que chegam fra- necessária deve contar

pt:rturbar 'o sos.s�go pü- os partidos: ' . retores srs. Dr. Rubem tarmos o máximo, do quínhas, depois de cru- com a fidelidade das

bbco! nem..
a hígíene e

. � 2. - � vedado mu- Berta e Oscar Siedei, nosso precioso tempo, zarem mílhares �e A qui- respostas,
'

'pôís faltando
estética urbQ.pas. tílízar meíos .de propa- destacados elementos da Terminando, deixoaqui lômetros .

de dístâncía esta, terá sido inútil a

,

. §. 2. -,o Ilvre exer- ganda, s�lvo a re!D0çao, Sq,ciedade Gaucha, pos- expresso os meus sínee- --_ levá-las ao re- indagação. São; geral
CIC�O da,. propaganda por motivo ,�e límpeza suldores Ida mais fina ros agradecimentos aos ceptor !lem os desa.stro- mente, às mulheres que
eleitoral _é assegur�do ou. de termtnação do educação e o,mais per- seus Diretores, pela aten- sos efe�tos da Aest�tICa e menos gostam 'de 1:e8-

pelos órgaos da Justiça -pleíto, .' feit9 espirito de eamara- ção que me foi dispen- outras l!lterferenCIas.� ponder ao que se retere

;EI�itora�, a' �abt:r, o.s §, �'. - A_s autorldad�s dagem, os quais em se- sada, bom com 'os meus I?eacordo cAom Herríck, o quesiton. 9. Em todos

'l'rIb.unals R�gI!>n!lIs Elel. !ldmIDlstrativas leeals guida convidaram-me a parabéns pelas fecunda. ex..st�m. tres r�gras os Censos deveria t.er

to�aIs nas c!,PIt8;IS e os u�cumbem as providen· visitar sua_s instalações administração, cujos fru- prInCIpaIS para a Insta- surgido O mesmo abor

JUIze� eleIt�r�Is, pos CIaS concernentes. a técnicas localizadas no tos podemos vê-los por l�ção de u.m.a antena h�- .recimento das répresen
d�mals muniCIpJOs. resguardo da estética Aeroporto São João na- tuda o que está realisa- rlzontal �fIClente, do tI- tant�s do belo,sexo, por-
Art. 2.� -:- A real�za'Çã:0 urbana e segurança dos quela Capital. do. po malS comu,mente que sempre foi ass_im.

de comICIOS ehu�orals transuentes, nO que con- No dia aprazado, diri- usad!>. .
Gonta-se que' certai.

deverà ser c0!DuJ?-Icad�, corna a propagan4a elei- gi-me ao aêroportQ, onde PrlmeIro,,,,--o ara{Qe de dama, ao ser perguntada
c?m ant�cendenCla ml- toraI, assegurado aos me avistei com o senhor p O L I T I C' A' cobre, que deve ser �a pela idade por tIm ca·

DlO.a de 12 hor�s,. a au- interessados o recurso' Erico Moser, 6ncarrega- . 'gr.ossura de um ou do�s valheiro,.' assim' lhe re-

torIdad� da polICIa.local para a Justiça Eleitoral. do do referido Departa- O sr. General Gois
mJlimetros, tem, que fl- trUcou:

"

'

'

de maIOr cat�gorla, . a § 4. _ A utilização de mento, o qual dispensou- Monteiro renunciou a
car o mais alt'9 ,possivel --'Devo ser. muto ve

quem cabe deSIgnar pré- auto-falantes, de amplifi- me especial' 'atenção p'residencia do P.S.D. de
da terra, B: fim· de,! �vi- lha; me'U antigo, pois sou

viamente ou para -cada d d d +.d't ta,ndo Inte.rI,e,.rencIa.s, de' um temp"o· e'm, q"ue'
, " '"

."
..

-
.

ca ores _' e' voz e e mos ....an o·me com mUI a A,lagoas,' s.,e,n,d,o ele"ito em ' ,

caso o local peJ:Dutido t
.

d
.' t· ttc't de '.' 1 captar o� Sl1�aIS_ malS, não se perguntavlim-tais

qUe deverà ser amplo' e- ou r� melOS e prop�� cor eZIa .e, so 1 U ",�, '"O substifulÇão ,o Cê .'lsmar f�.rtetif da lr.rad.l�ca�. 'coisàs ás senhoras...
de facil acesso de modp ganda, não será per,lBl- que mUltO' 'me honrou, de ,.(;l,ois MQn.:telro. irmão "A al,t,-qra mimma qu,� 'A'" u'm", Re'cen"s'eador,

" ", ' '. tid1l. nas' proximidades de todas as secções, moder· e adversário politico da-
à. .n�? fruscar o� Impos- hospitais,

.

casa de saude, namente equipadas; ser- I
uma 'antena dave estar ninguem diria, estamos

sIbIbIlitar a re,!Dl�o. ,escolas, tt:1atros e Tribu- vidas por um destaóa(lo qU�o�tinuam os entendi-
do solo é,_ de lO metros. cert()s, uma resposta,

.
§ .1. - �os orgaos Ada nais, DaS horas em que quadro de fécnicos e dos mantos' politicos em Mi-

Amanha v�rJmos as dêsse gênero. :ßle DitO

JustIça elelt�ral, nos ter.- estes estejamJuncionan- mais modernos aparelhos nas Gerais para' o acor-
outras condIçoes para pergunta por curiosidade,

mos do � 2, do art. 1. do e permanentemente mecânicos referentes a do mineiro em torno de
uma boa :antena., capaz mas .pará servir o' pais,

compet� "Julgar das re-
no,s demais caS08. aeronáutica. Impressio- um candidato daquele d� assegur.a uma recep' no cumprimento de um

clamaçoes, sobre a loca- "

, b' t' t t
\ ç,ao perfeIta de, ondas dever,. Alem 'disso, 'as

'liza"'ão' dos
. '. § 5. - A designa"'ão de nou-!De as an e, e� re estado a sucessão do sr. ta

'Y comICIOS e, 'Y

r os dIversos e complIca- gé I D t a
cur s. respostas vão transfor-

'

providencias.afim-de que logradouros para a a 1-
d Ih' d 1 Anera u r

d' á mar-se. em unidades qUe
os locais sejam equitati- xação de faixas e ou- os apare. ?S, �m e es, reunjão ever réa- ,

vamente. distribuidos pe-, tros meios de propagal!- qude o qUabfi�b�I�Id dde R·dX, Idi�ar..se �:énttrdo de podu.cos Apoio da Imprensa Brasileira ao �����dMã�nngri�Jrft�:�:,
los partidos politicos e da, a car�o das auto�I- da a a pOSSI � 1 a.e e las, pOl$'; o os os Ire-

m',.aI's I·n,t'ere"',sados. dades ,loca,IS, serà feIta: que é dotado.' de iIsI.um- tórios municipais .já· de- Recenseamenlo s�eJido se aquela mo ..

... b d f t tid
.. . . .cinha já fez vinte anos

§ 2. - Em caso'" de C?'P resguardo do
. ex.er- rar 0111 e elos con. os raro seu aIt°lo a lOICIa..

, D� sr. Herber.t Mos�,s, I ou se aquela senhora já
,...

necessidade, deverão os CIClO, daquele dIreI�o, nas,péças, como trlI�ca- tiva do sr.' "i�ton Cam- PreSIdente da AssocIa- se animou a passar dos
Tribunais Eleitorais re- assegurando-se aos In- �entos etc, que esteJam pos. Ilt ção Brasileira de 1m-II trinta...

.

quisitar da autoridade teressados recurso para 'lDternamente, de dez que, -rX-- prensa, recebeu o Em-,
'

compatente a- força fe:" JU,stiça Eleitoral. todas peças antes de Não chegarám até bom baixador J. C. de Mace-
---.....--"!"',-----

dei'al ou estadual ne-ces- Art. 6. - As atitol'ida- se��m colocadas_ n_?s termo as negociações do Soaras, presidente do RE.cEBEMOS

sària ao cumprimento do des administrativas fede- aVIOe_s �m reparacao, sao entre o PTB e PSD, vistQ Instituto Brasileiro de Da Camara �unicipal
que houvesse determina- rais, estaduais submetI<!_as ao téste de o programa de sociali- Geografia e Estatistica, de Jaraguà do Sul'reca-

do (arts. 9·, letra i e 12, e municipais, proporcio- apro'Va�ao naquele apa- sação que aquele quer o seguinte oficio: bemul:;" o seguité oficio:

letra i, do 'decreto-lei n. narão aos partidos poli- relho, fICando ali, paten,. impor e que recebeu da "Excelentissimo 8en-
•

Umo. Snr. Diretor do

7.586, de 1945). ticos, em igualdade de temante �escobe:rtas as Igreja formal repúdio. hor Embaixador. "Cor.reio do Povo"

Art. 3. - E' licito aos condi'ções, as facilidades falhas eXIstentes. Agora, o partido do Bein sab� V. .Exa. o· Tenho o prazer de

partidos politicos regis- necessarias á propagan- Visitando a S�cçãO de sr. Getulio Vargas, que quanto os JornalIstas do comunicar que, em' ses

trados ipdependentemen. da eleitoral de seus can- M�tores, depareI. com 481 encheu o pais de funcio- BraSIl cobsideram,' im- IS�O de hoje" foi· procé
te de autorização oficial didatos. umdades,

.

perfeItamente nários e autarquias, e portante qara os interes- dida a eleição da rióva
ou de pagamento de Art. 6. _ Os recursos

em or�em, para serem cabides de empregos, ses nacionais o bom .an- Mêsa da Câmara Muni-

qualquer contribuição e reclamações sobre a
aproveItados na� é�o�as vem ingenuamente, por dameuto de uma inlcia- cipal de Jaraguá do Snl

fiscal: é' d'
.

1· d opo.rtu�as, como-revI�oes pura demagogia politica, tiva valiosa como é o para o período 1960/1951"
a) fazer inscrever, nas

mat rIa ISCIp Ina a nes- perIódIcas etc. por ISSQ dizer que quer em seu Censo de 1950. e que ficau assim cons-

sU,as sedes e dependên-
tas Instruções, são con·

que, cada aparelho,. tem programa estab,elecer um ,Ao agradecer a V. titu,ida: _

siderados de natureza .

cias, a propria denomi- urgente, devendo se
seu número de horas em meio de acabar com a Exa. a comunicação do Presidente - Dr: Luiz

nação,ß curtos dizere.s .

1 t t f
A vôo, estipulado, o qual metade dos funcionários, inicio das providencias Souza

de propaganda; J"!.�amen oder p!e eren- depois de atingido e re- Serà que o' diabo de- relativas á matéria - Vice·Presidente _ Fre-

b) instalar e fazer fun-
sosfT aods emS alS;" d

colhido aos "HANGA- pois de velho tornou se que redund�rão num derico C. IAJberto Vasel.

c,ionar das 8 às 22 horas, TrI'ba a

I aSs , e.ssoeEsl .o ,RES" para devida revi- ermitão? verdadeiro espelho da 10. Secretàrio - 'João
..

d
UDa uperlOr e1- são 't

-

b '1' Lú· d C
sem .preJUIzo o sossego toraI, Rio de Janeiro, 27 .

-x- SI uaçaa rasl aIra sem. CIO, a osta ..

pubb�? alto-falantes ou de Janeiro de 1950. Surpreendeu·me o vas- Dentro de poucos dias a qual não poderemos 20• Secfetario - Ota-

amplIfICadores de voz, to estoque de peças devem reunir'se em Blu- ter pleno conhecimento viano Tissi
....

nos locais referidos ou (Ass). A. M. Ribeiro da Cosia, acessórias contidas no menau diversos repre- dos nossos problemas - Seni mais, com cordiaes

em veiculos licenciados, relator.
'

Almoxarifado, necessà- sentantes das classes quero lhe formular' o saudações, subscrevo-me

que poderão trafegar, Presidiu a sessão o rias ao consumo daCom· conservadoras, vindos de protesto de solidarieda· LUIZ DE SOUZA

com observâncJa da le- exmo. sr. Ministro Anto- panhia, e, tive uma óti- Blumenau, Vale do. Itajai de da imprensa brasilie- Presidente

gislação comum; nio Carlos Lafayette de ma impressão ª respeito e outras regiões do Es- ra e, em particular, da , -x- ,

c) f a z e r sobrevoar Andrada. df!. perfeita organi�ação tado. Associação Brasileira Da Diretoria da Socie-

aviões. de propaganda . . de que é dotada aquela Diz-se que o motivo é de Imprensa, que se dõe dade Recreativa e Es.

que estejam devidamente (A�s). A. M. Rlb�lro da.Costa. Secção. ' tratar de interesses da inteiramen á sua dispo- purtiva Massaranduba,
!icenciadoB e cumpram

FUI presente. PIIAIO Ira- Possui a VARIG, 27 classe, mas entre esse sição' recebemos um convite

a� normas legais vigen- laSSOS, procurador geral. apárelhos' perfeitamente interesse està certamente Queira V. Exa. aceitar para o baile social, que
teso em forma e prontos a o politico, visto que se a expressão de nossa fará realizar DO dia 18

Art. 4. E tambem- per-
,

'
alcançarem vôo, a qual- pretende dar outra orien- di�tipta consideração e do corrente, no salaõ

metido aos partidos, cao- fiarrafas 1�rmicas de diver- quer momento, o que ta9ão a administração do aIta apreço. do Sr, fi' Donslh.
'didatos e quaisquer in- sos tamanhos V. S. en'- não deixa de proporcio- Estado com a eleição de (a) Herbert Moses Na qnal mui agrade-
teressados, nas mesmas ontrará na CASA REAL nar a maior segurança Outubro. Presidente" cemos.
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'REIO DO POVO - Domingo DIA 122-1950

Mazureehenfmpreza de Traßsportes "f R f n I nu I. ß.
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas a com ..

: parecerem 6 assembléia geral ordinária á realizar-se
·
no dia 11 de Março de 1950 ás 9 horas, na resl
dencia do Snr. Germano Enke a Rua Epitácio Pes
,soa n. 258 em jaraguá do Sul, para deliberarem

· sobre a -eeguinte ordem do dla;'

1°. Apresentação. discussão e aprovação do
batlloço, relato.rio da Diretoria e parecer do
Conselho Fiscal referenre o exercícío findo
de 1949.

2°. Eleição da nova Diretoria.
3°. Eleição do Conselho Fiscal.
4°, Modeficação dos Estatutos.
5°. Assuntos diversos.

Iaragué cio Sul, 7 de Fevereiro de 1960.
GERMA'_'O ENKE • Diretor Presidente

-x-

AVISO

Assernbléha Geral Ordinária

CONVOOAÇÃO

,
.

.'

Auto Jaraguá S. Ä.
Indústria e Comércio

. Assembléia Geral Ordinária
CONV'OVA4ç1l0

A .AIS ANTIGA CASJ' DE JOINVILLE, COM ASVA PU.IAL
aM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

, FLORIANO PEIXOTO, 54-1S8
.

(SOB ADO aTO WAGNE)

OFERECe: Tintas para 'Pinturas de Casas, Mo·
veis, MaqÖinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaillde, Gesso. Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz. Anelina
para tingir Tecidos ,de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para Soalho, Massa para janelà.
1

MATRIZ: Rua do Prlncipe. 848 - Joinville.
LIDaR DO COMERCIO D. TINTAS (

, O Prefeito Municipal de jaroguá do Sul, no uso

de suas atribuições e na conformidade da autorização
que lhe confere o Art. 74, N. 1 e 127 § 1°. da Lei

Orgânica dos Municipios.
DECRETA:

Art. 1. -'- Fica aberto por conta do saldo do
exercícío de 1949, o credito Especial de Cr.$. .',
30.000,00 (trinta mil cruzeíros) destinado a atender
as despesas decorrentes com o serviço vacinação do --....-----------------

gddo suíno ebovíno, de acordo com a Lei n. 17 de
_---------�_:

21 de agosto de 1948. • -
�

Art. 2. - Este decreto entrará em vigor na data de sua AVO! MAE! FILHA!
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 31 de TOD A S DEVEM USA R
Janeiro de 1950,

As.)' WALÓEMAR GRUBBA
Preíelto Municipal

DECRETO N.. 88

D ECRET·O N. 89
�ch�m-se

.

a disposição dos senhores acionistas' O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso
no escritório d�sta Empreza na Avenida Getulio de sues atribuições e na conformidade da autoriza-

· Vargas s/n os documentos a que �e refere o artigo ção que lhe confere o Art. 74, n. 1 e 127 § 1. da
99 do decreto leí 2627 de �6 de Setembro de 1940., Lei Orgânica dos Mupicipios,

jaraguá do Sul, 1 de Fevereiro de 1950. O e C R E T A:

GERMANO ENKE r Diretor Presidente Art. 1. - Fica aberto por conta do salde do i

exercício de 1949, o credito especial de Cr.$. . .

20.000,00 (vinte mil cruzelros), destlnsdo a atender

I. I p:dlS I r i i e C Im d r c i o W. We e I e S. H. T�ztÇPlôilsn:eMo����i��. com o serviço de DEDB-'

Art. 2. - Este decreto. entrará em, vigor na

data de sua publicação, rovogadas as disposições
em contrário.

. Pre�Uura Municipal de Jaraguá do Sul, 3l de
Janeiro de 1950,São convocados os senhores sócios desta so-

ciedade pere a Assembleia Geral Ordinària, a reell- As.)- WALDEMAR GRUBBA
sar-se no dia 28 de Fevereiro de 1950, 'às 16. horas, Prefeito Municipal

�. em Barra do Rio Cêrro, afim de deliberarem sobre '_' _

II a seguinte ordem do dia: ,,' .

11 J • Aprovação do Balànço e contas do exercícto
de 1949.

II - Eleição do Conselho Fiscal O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz dei
JII- Assuntos de Interesse da socledade. Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
NOTA:- Acham-se á' disposição dos Snrs Santa Catarina, Brasil, na Forma da LEI, etc...

I acionistas oe documentos II que se refere o artigo
99, do Decreto-lei ns, 2.627, de 26 de Setembro de Pelo presente edlral torna público, de acôrdo
1.940. . ,

. com a lei, que RUl)OLF ZELLMER, que assina
\

\
Barra do Rio Cêrró (Jaraguà do Sul), 26 de também RUDOLf''O ?BLLMEL,natural da' Alemanha,

lanefro de 1950., . v. nascido na cidade
' .de

.

Brandenburg, . em
.

treze de
Abril de 1882, filho' de Wilhelm Zellmet e 'de Maria,

WOLFGANG WEEGE • Diretor Presidente Zellmer, lavrador, vtuvo, domiciliado e residente em

Corupà, distrito deste municipio, deseja renunciar a

sua naclonalldade de origem, afim de obter acida
dania brasileira, por meio título declaratório, tudo
de conformidade com a formalidades da Lei n". 818,
de 18 de Setembro de 1949. Qualquer cidadão po- 31Ir===============lIIIEderé apresentar impugnação que tiver, no prazo de

-

-

dez (10) dias, contado na forma da leí. E pera que t: :\'\ (f: ;:\'\
chegue ao conheCimento de quem interessar possa, \1p 'I L.on�nlrln. Ia'roton II!,'I{ 'IImandou o Juiz expedir este ecUtal, que serà afixado I, ,I.:i �u U Uu O �

São con,vidados os senhores acionistas a se no lugar de costume as portas do Edificio do Forum, !
reunirem em Assembléia Geral Ordinària, na séde· pUblicado pela imprensa local "Correio do Povo" e i!

O
II PROPRIETÁRIO·. HA n

social,. as 15 horas do dia 28 de Fevereiro de 1950, no Diário Oftcial do Estádo. Dado e passado nesta II li ii n
I ORDEM .DO DIA cidade de jaraguá do Sul, aos vinte e quatro dias ii I! Rua Marechal, Deodor.o, N. 158 ii R fi

do mez de Janeiro do ano de mil novecentos e cin- iIi ii ii· if

1'.) - Exame, d'scussão e aprovação das contas quenta, Eu, Ney Franco escrivão, o subscrevi. (ass) !1.5· ii
li ii

da Diretoria, do Parecer do Conselho 'João Marcondes de Mattos. Juiz de Direito. Està iii II SECÇÃO BE LAVAGEM, DEPO. 1.1 S q:.:
.

Fiscal e do Balanço:' conforme o original, do que dou fé. 1: I: •• II
. 2'.) - Eleição do Conselho Fiscal; Jaraguà do Sul 24 de janeiro de 1950 ii

T
li SITO DE LUBRIFICANTES, ii T"I. S'.) - Assuntos diversos de interresse da So·

' .

II ii COMBUSTIVEL E ACES· fi i,
ciedade.

' I NEY F R A N C O ii n
Acham-se á disposição dos srs. acionistas os Escrivão" II ii SQRIOS, LUBRI-

'

II E It
documentos a que se refeFe o art. 99, do Decr-Lei _

i! O'U FICAÇÁO CARGA 'DE li 'li
·

2;627, de 26 de Setembro de 1940. li!iEQW_j�i��"H e tieaa&il!il:El!!! ii ii BATERIAS E VULGANIZAQlo IINil
. Jaraguã do Sul, 26 de Janeiro de 1950: IC r.. '(Sez1los, Malária., .!t II DE PNEUS. II II

FRIEDRICH BARG .. Diretor Presidente 11-e11res . �mpaludlsmo. I V:::::::::::::./) �:::::::::��
,

MaleItas, TremedeIra
.

- CURAM·SE �APIDAMENTE COM -

"Capsulas 'AntisesonicasIr' Dp. Ren,.to 'W'altep fi

II ' M É O I C O I! ·

iI ii

ii CIRURGIA·GERAL B ESPECIALIZADA I!·
�. \ ii
ii Com c:urS9S de allerfeiçoamento. no

.

II Ern Todas as Boas Farmacias
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Air-es. !i ,

ii Doenças de S�nhoras - Partos - Clínica II � um produto dos Laboratorios MINANC0RA
I! �

Geral de Adultos e Crianças. II III
"

.

,III consult6Jlio e Residenc:ia: -ao lado da Prefeitura Municipal. 1:1' III -.To-inville - Sta. Catarina-
i

. TELEFONE N. 3 'i: .
;__il t.. 'iEIiiIPs.rP'_llmr 'i I

.1 I'
-

d S I
.1

II .aragml O n - Sta� Catarina li

EDITAL

Mnancora"

" m-:-
Bar e Restaurante E X P R É S S O

I

de
I
.loão Irlneu de(SoU�

Indo a Joinville não se esqueça de visitar o
«Bar e Restllurante Expresso» a Rua 9 de
Março em frente ao Micro Onibus e proximo

á Rua do Principe.
Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
arejados. bebidas, nacionais e estrangeiras. '

Ambiente puramente familiar. �

ea.a 8IS.'••
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia • Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Assinen e�,e Jornal

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA' MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

. : ME o n, 1, 2, l e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a l>U� própria!
Evitará muitas ;�enças e. poupará dinheiro em

� ternedies

Compre' bõj�' mesmo .urna i.O.BRIGUEIB!
MI.neORA para o seu tilhinho.

E' um produto dos Laboratorios Minancora
- lOINVILLE -

Dr.' Waldemiro

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A IULHER EVITARA DORES

AUYIA AS CGUCAS UTERINAS
.mD'...... 00.. want.pm p.'.
Combot., .. Ir,..ul.,idad.' da.
funt6'0 p.rI6dle••Jas ••nhor••
t C••....,.t. • relutador d.....

hiRtO••

F'LUXO-SEDATINA
;

1 peJa' .ua comprovada .'Ieieia •
multo, rueJted•• 0••• Hr UII....

com oonfl.n�
,

FLUXO-SEDATINA,
DCOllTti.S. •• 'tODA PABU

AS PILLULAS DO
AB,BAQ:E MOSS

SÃO' J N F A l LI V E J S
Nt PrisfiQ de Ventre
e nas- mofestias. do
FI,G'A,DO

ES,l'O",MAGO
� IN T ES;T I:N,O·S

'

Fa'sUos, Azia, VomHos,
Pesadelios, Indisge.S'tões,

ColTea-s do Fi,gada,..
Gazes" Digestões Penosas,
D6res no Esfomago, Mão
Halito, RetençCi() de Bilis.
_: �

Vende�se em tod. parte.

,

=:::::::::::::::::::::-.:::=::::::

�==--==:::�.===:::=
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ACARAi
�w:,o.

versus RIACHUELO em s-ß\�\O� :'::,ál Partida Futebolística.

Hoje à tarde no estádio d
-

"üa Morechal Deodóro

o Preceito do Dia
CHUPETA DE MORTE

Locais

-x-

Declaração

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

Soe. Grallta Avenida lida.
I'

Av. Getulio Vargas, 350.

.fimbolO' de 'lua/idade
FERMEN,!"O ��
BAUNILHA .;:- - �

PÓS PARA PUDINS '.::l

l'

A'Infég_ridade
mordI doi Jell:!
criador,,1 dcv'l!·/e '

a repuraçolJ da marca

que e (l garanti0 doI

bO�dt1/b1 MEDEIROS
..,

Se as mães soubessem
o perígo de vida que
correm as crianças ha-

,

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Graflee AVENIDA Ltda. bituadas com chupeta,

CAIXA POSTÀL, 19 Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELBFONE N,. 39 jamais consentiriam no

����������������!�!!!!�����;;����;;;;�;�!!!!!!!!�;;;;�;;��!!!!!!!!�;;�;;����
seu uso. Quantas vêzes,

IANÇ> XXX JARAGUA DO SUL - Domingo, 12 de Fevereiro de 1950 SANTA CATARINA N0. 1.579 amas-sêcas ignorantes
- apanham do chão, onde

! se contaminam as chu-

Doubrawa Kogus. A exrln- ESPORTE- petas com micróbios

ra contava 60 anos de ppoibinAo mortiferos e as introdu-

f Ó t O Piazera. Acaba de idade e entre os diversos Y
p

.

d 1 zem inconscientemente

, ínsreler um bem equipado descendentes deixou dona Proibo terminantemente ara quem gosta o, esporte. ,00 bôca das crianças.

gabinete fotugráfico, nesta Alvina Píezera, esposa do a entrada de qualquer pes' Miranda Coutinho i Livre seu filhinho de

cidade, a rua Marechal sr. Alvaro Píezere, resl- soa em meu terreno, afim
"

moléstias, algumas bem
,

Deodoro; defronte ao Gl- -dente em Barra do �errc;>. de roubar lenha etc. Seria formidavel se vl- pontos de vista, na luta "graves, impedindo que

násio S. Luiz. Serviço O enterramento fOI fel- essem equipes de maior pela vida sendo um dós ,sê habitue ao uso da

t
.

d
Não me responsabiliso

.

garantido, todos ao novo o no cemtrerío esta destaque .no esporte, �m troblemas que se apre",;ç�llpeta - SNES.

Fóto Píazera. cída..e. pelo que possa acontecer. nossa cidade!... SIm, senta, a saúde de nosso '�
...*'''!!''< _

,� familia enviamos ,WILLY BARrEL assim todos falam e aflr- corpo, que esta no prepa- :t'::"p" O'Visita. Deu-nos o prazer nOS80S pezames. mãm, que, nossos presi- .ro fisico que praticamos:
-

ara -

'

oces
de sua visita terça-feira d d I b d

.

B I
em nossa redação o Bnr

entes re c u es, ever!- .
E o homem que, se a- e· o os

Honorato Tomelin, ex-di-
em traze-los a nossa. CI- presenta fisicamente pre-

CI b A/4t.)
,

t· 'B
-

d'
dade. parado ja é contribuir

��,r ed�t:��;�!� �ir��; ,u e , e lCO·· aepen 1 o esrorçod feito bPelos para a' grandeza de sua

do ""Lume" em Blumenau.
presidentes os clu es_ é Patria e para o futuro,

Agrade,cemos a etenção aVise - t.IlVI�1 enorme, em proporçao uma raça forte.
aos nossos jogadores que,

da visita. A Diretoria leva, ao conhecimento dos seus se acham invencívels, e

Aniversários. Trencorre ho- 'prezados associados que serão levadas :

a efeito, .em que ja não' é mals neces- Resultado dos jogos do

je a data netallcla do ônr, homenagem ao REI MOMO, os segulntes Iesrelos, serío um treino ou coisa campeonato, realisados no

Ten. Olavio Rech, Delega- ca�navalescos: .' . '
'.

Ia parecido. ." ,ultimo domingo:
do Especial de Policia DIa 18/2 - GrandIOSO Balle SOCIal á fanta- Vejamos o selecionado

Pará 4 x Amozonas 1 Eu abaixo assinada,
nesta cidade, do sr. Gui- zia e inauguração da "Montanha que tanto se comentava, Ceará 1 x Maranhão 9 Linda Seidel, declaro por
Iherme H.umb.erto E·mm�n- Russa" (Rutschbahn)

na radio, nos bares, na
B

- Pb'
. .

d f ala 2 .x ernam uco 1 este meio, serem lD]US-

doerfer e. do Jovem .Carlos Dia 19/2 á tarde' Domingueira infantil a 'ruap' em to a parte eln im. Estado do Rio 2 x Mi- tas as palavras Injuriosas
Fernandes Neves, ftlho do

-

." _

orque não se evan-

ônr. João Neves, resídente fantazia (das 15,1/2 as 19,1/2 tou?" .. Sim porque? Ora nas Gerais 1 que preteri contra a Sra.

u
Paraná 1 x R.G. do Sul 1 Clara Hruschka, eníer-

em ltaíal. horas) isto é simples de respon-
d de rí HOJ'e legarão, Pará x meira do Hospital Evan-

-Fazem anos amanhã Dia 21/2 - Grandioso Baile social em con- .

er: - por ceusa. e nva- e

o jovem Marlno filho do .

t l' .01 b
".

é
lidade politica e tambem Ceará; Pernambuco x ßete; gélico.

V dl co L·
" ]un O CO_TI O U e .atmor • .de certos desaiulzedos Minas x Estado do Rio e Corupá, 2 de Fevereiro

sr. er I ,. enzr, o sr. Convld
.

.

dos v

e exrn' 'p
-

R' G d S I
Ricardo Gumz, industrial .. on�1 a pOl.S,. aos seus

. a�socla os. e exmas que não pretendem se su- erane x 10 . ou. de t950.

em
'

Rio Cerro, Eugenlo ] temlltas pera essrsurern as Iestlvldedes a�lma, man- geitar a qualquer regra
' LINDA SEIDEL

,Soares, residente .em Co", dando reser,,:ar sua mesa com anrecedencíe, com o que se refira ao futebooJ. 111===-"',''==='.===-*0*

n• "nupá e ���ra,�lustlBa"Ber-",- snr. T�s<!ur�lr����_ Çl�b� .

.:�> ., .:' )-, �,: _-' -t . ;�jn.C!J�"t,,�qye- a ,_g_�:
_'., 'M·· U-:'0 A- 5 *_ _

-

•
'

foli eSposa do's�. Alyaro' Nota: 'Não haverá in�rês80s dê favor';' compr�ertsão'dé ' hossbs -

BertoU, residente em Ne -I
Tocará: JAZZ ELITE e�l?ortlstas, chegasse ao

reu Ramos.' '

tao lamentavel estado de, F R IJ T I F fi R A S fi O R lV A M fi I T A I S
-Dia 15 o jovem Heinz

ALFREDO KRAUSE - Presidente nem mais se unirem para

BIosfeld -filho do sr. Erico poder debater se com um D Laranjeiras, pec.egueiros,
Kakiseiros, Maciei-

�BIosfeld: No dia 15 vê inimigo de categoria mais ras, Jaboticabairas, etc. - Roseiras, Dahlias,

passar mais um ,aniversá- Sociedade Hípico Jaraiuá ampla.. �..

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

rio

n,a.
talicio o sr.

F.aus.t.ino,
Anahs���o mllluclO

..

s�-

�P. Rubini industrial nesta ASSÉMBLÉIA GERAl; ORDINARIA mente, vlnflcamos que é Pe�am Catalogo Ilustrado

Cidade. Na mesma data a 2a. C O N V O C A ç Ã 9
um problema de dificel so- LEOPOLDO SEIDEL --- Corupá

,Sra. Silvia B. rhomsen, lução pois, se não forem I
'esposa do _ sr; Sergio

Pelo presente ficam convidados os snrs. so�ios' tomadas m�didas severas .*
** *p *.e ** *.

Thomsen. Tambem Artur para se reunirem em Assembléia Geral Ordinarla, 2a• da parte de ambos os

filho do sr. Alfredo Vasel. Convocação a realizar-se no did 23, do corrente as quadros. não teremos

E aindd a sra. Thereza 21 horas, no salão Buhry afim de deliberarem sobre mais futebool ou coisa

Rau esposa do sr. Waide- a seguJnte ordem do dia: pare�ida, para que nosso

mar Rau.
Prestação de contas, Eleição da nova Diretoria, publico ou melhor, 'para

_ Dia 16 o jovem An- Alter.ação aos Estatutos e Assuntos de inleresse o povo Jaraguaense afas-
,

gelo Pedri, filho do sr.
social. tar por algumas. horas de

Antonio Pedri e o jovem Jaraguá do Sul, 7 de' Fevereiro de 195Q. s.ua menle,. os dIas la�o-
Guilherme Schmidt filho JOÃO EMMENDOERFER - Presidente riosos dedlcadoß a VIda

do sr. Guilherme S�hmidl cotidiana,; Podendo assim

industrial.
* *c::I lembrar-se de sua adoles·

-Dia 17 li S;a. Elfrieda

� E 't" J 'd' C
· I �

cencia apreCiando os ra-

Karger Nicolini esposa do,
Serl ono on leo omerela pases .atua. is,

e tambem a

sr. Cilio Nicolini. Ad â i _ b • L R
- menemce que formara os

-Dia 18, o sr. Paulo
voe e a ° ran�as o'ea�en'o�

- epresenta��t's fu!uros homens dJ aman-

Neitzel residente a Estra- Vendas de: Fazendas - Pmhals - SerrarIas h�.
da No�a. �

Granja - Agro-Pastoril ,_ Marca: 54 '

�
Precisamos sêr mais es-

,

,A .

todos "Correio do Cine _ Teatro

M.
arajoara, 30. Andar, Ss. 23 á 25 forçldos em todos os

Povo" deseja inumeras
felicidades. Telegramas: ELlBRA.N O �����

,

�
Telefone: - 54 - Caixa Postal, 54 , ure seus males e pou.pe seu

Casamentos. Ontem na sala L A G B S - Santa Catarina - B R A S I L

�
bom dinheiro comprando na

das audiencias reaiizaram- FARMA'elA NOVA
se os seguintes casamen-

Diretor: '

tos: Onofre Jurasseck com

.

D,,_ E/isiario de Camargo Branco de ROBERTO M. HORST

a srta. Irene
_

Ferazza e

l:::
-

Advo ado \

'j
a que dispõe de maior sortimen-

Leopol�o, Karsten c�m a,
,

g

I
to na praça e oferece seus arti

arfa. HJldegard Sch.mldt.
,

Aceitamos

represent.éir nesta.
e necessitamos de gos á

pre.ç.os vant.ajasos.
falecimento:- Dia 3.ftrteceu representantes em outras prdças Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

nesta cfdade dona Mélria * 6 -c::II6' 6
'

��

I
(()) §ab2l.(Ü) (Marca Registrada)

Virgem·Especialidade
,dIa CHA� W]ETZIEt HNJI))l[J§IllAt �, JoftIDlvftlilie

,

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA!

sp..ßÃ� Y'RCtA.,
. ".

ESPECIAUDADE
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