
Plano Comunista com

Vargas: Afirma Góis
Fazendo êomentaríos

a margem 4,4 candtdatu
,

.

ra do sr. GetuJiö ,vargas
o senador; alagoano. em
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,
"
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conversa, no Pa Ia'o i o

mr!3tOri·ARTUlt,�ttLtER .,;_ .' '(}�rent�,: PAULilNO PEDRI ' :-' rtripréss0"na' SOcie.d�,�e Gráfica, AVENiDA� Ltda." ':Mon.r.oe,', eom aJguDa

CA(X� �STÁL,' 19
.

__" �dinínlstraQão: Riuá Marechal' Daodoro da Fons�cá" ):36 '- ,Fundado' em ,1919 .,,-,- TBL�p�B 'N. 39' ;) [crnallstas, transmítsrr.a. '
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. ,

estes, .,sem, 'lhes conceder ! "

ANO �X;,I -, :JARi\GUÁ 'DO SUL ..,_,... Domingo;,' 18 de Junho decJ95Q
; .: ]�t��;, ','qataritlli -, N. 1:597 ':��ect�:!,f�,:��di�::�:!�. ,,'_
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' táem eXecuÇãoliinpla:)Io.,�
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GétuliÖ.
'
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'

.. "'Bri'g,'a,de,ir."o....' " 'é .,' .C.'·.';' r."is.tiano firmes, .���p.�n:;�:s� �i��.n,��a!d�!: '
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. rar partido da" disputa
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'." 'H.II'outoiL.-uz.,..ibo .. ,. "
, '.
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'" " " e
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"", '

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

De ante'mão, 'd�ve�os as·efeiçÕes, ��lh'm�n()s.' a'p'esar da.catridlíd'a.'tu",r'a e','etú'1'1·0 Disse'o àenade�alag()'!:

ir dize�do qu� não.acre· para fa�ê·lo ter o quan� , ,
.

,".'

,

'

"
'

'
"

.

" .

.

'ano qu�" não se ,trfJ.ta.,

ditamqs que,o,eX-ditado,r, toé confortador o "sen. ..) ,

'

\"
. desta vez,de nenhumepla- ,

volte ào'podc:lr. A voltà tir,se as garantias' que A
' .' K'

,

r 11'
"

GÓ·' M" '. t''': •. .: ... Q'
.

"

no Oohensmas de fatos,'

do sr.'Getul�o Vargasao ol�:rece�'�m,regilne;l�, $sel.uram .. e y e .' ,I'� ,
,on elro .

ue as que. s�o, tanto
i de .seu .;.

catete,.depols da rede- galque, ��",'\Ilsr.,�p�e·'�lil Gand'ldaturas da .UDN e .do PSD Já não C0!lheCll_n�mto, quanto qo

moeratízação do país, bases democratiêä8,�)tao
. ,'. , .....

._
,

.

'..

' .,

;, i .

.' brigadeiro Eduardo' Go-

constituiria, entre. to�as pouco ab gôstlJ':; ditatQ-, .,'
,. '_,

.,'" \,," Serao r,
Retiradas .

. mes, com quem" trasou

as demaís, a' mau)r In- rial de sua excelencia.
_'

, .
; j

'. _" <.' '._ ;" relações � o qual, Vem"

coerenci.a politica da E s,e. ii�o'.se fi,zer'assim, "Passou a Hora. Das Ct:)11ciliaçõ,:E$1'""Declara o "Generar'GQls -·EiAcres· sendói,-.l)Ostd'�. �;par d,
,

pos�� hístoría, Nada!,;.a·js,�' Ill�Jstirmos coar as centa; '''São'Três .Candídatos FQ�$'�· ..

� Já �ÇQiJ.�va, Com o Apoio d� ftUg�! .

"'
.: ,' ,-.:" ..

,:. 'i.' r[;,' :<',;"

JUStifIC�. Será o absur�Q �e_�ç,IE! e ,com as res-.
-, : :. Governadõr A:demàr de 'Barros ao Ditador 'Deposto

.

" �elevou, .9l(en�raLGQi,S,-, '.': }'

dos absurdos, Sería trIÇQ&S., alem de :se au- _, ;'. :
-:

. .'
'

•. ", "'.
".

I... " .

, : .,.... '.' '..
; 'qu� tem el�mento8 PQr� "

"

mes�o 8" negàção '·de :me.t;l�r'. :Í!!!stiea :qué 9 ';":AP'�s;H-·:'idá {eletivaçã.o� P9sso: .â��égurà.r' ,é ..q��: .<1b�4o. Nem 'uma'� pole� acrednar\qU� q s�;"i�U�, : ,:;;:r;

tudo,. q��
. qté· agDra. $.e�.e�vq!..�, �llita·'B� em.4�· ,da ç"at(didatUi"a Oetullp ��a ,���pida�ura (1\ ,<l,o! gadl;l"., ";',

,". Carl,os �restßs 'ä�i�ou de" .. �·,

tem ;fe��() a favD.t. d� lI-.'�Jiil�Q.to'·de ��m";,reglm� o.,certo 'é" que: os dqiS 'Sr, G��Ii9 Vàrgas); .njJo, •. :.. ."
.

" ser<? ChefE! c�muhlsta �" :' __

b�rdades demoç.ratic�& 'ilye )â: �em Sido tão;.! ,im· c,and,idat08 já lançados, -a1!Í3I-:!-';. ,; e .�� \modn ,�e- Sio, �s �..dl��!08 f�,..I' 1 ;BrasIl, t\�rlrapdo-�8" apa;:,: _ ,f;�

Am�I;l}I11:e tudo Isto nao pU��ll�mente golpé�d:(); �o .PSI;> e da,UDN, não fIlpum, "� nos�a confiança , >�Ç�l'cadG peI� ,rep'orta-· na� cum mforman,te'e Jl�, -.'

pes�sse, sinceramente Alem de' tudo malS é retirarão as suas candi-
'. " . " gem; D.a Senado, o chefe tra\dor_". Para, 'ele!a

. dJ�

não,�cre:ditQPlos que a�o ,exigência'minima dÉhum datúras� ,

""
alagoano _.

�

etitretéve·se' ,:�ÇãQ do:comun,ismo "}).ra,,;

teml,da ,for.ça poli�ica do regime ,deinocratid'ô" :0+' Tao,to, 0 Sr. Prado KeF ,

em' ,ooloquio. cOJll os jor- 'sUeiro está entl"egtie 8'Um ,

ex pr.esident� seja capaz ainda que· seja. "1t�aÂ. ly c'omo o· Gen'eral· Góis nalisll;t.8, F�8pondendo a �sovi�tico».ja'id!'ln'tifi�lIdo- '.

de ,.;elegê-�o, ,tendo Çad()" ·t�l quäl o nossp M�nteir�" que foram 'os� 'todas a�l:' perg1,lntas que e resid�,nt� 'n.()· RW. :, >- ..

con:tra si. o eatete, a'má - que ,�s grandes <leCl� ,prIDei�aI8 patronol' das
lhe,. 'foram f9rm'uladas, De,. certo ,Jnpdo o g&Q&- :',

v�n�a..dé do exercito e os sões se fundeiD .

na-;:.yon- canciidaturas do':i�tiga� aparentando,.. bom, humor ·ral 'Góis )lÓn�e,iro:i"h_.�p. ..

vIIlte govern08, de es- ,tade do povo, que;ju��a- (leirQ e do Sr: 'Cristi,no
'

e apsoluta OItrft,o,quUidade movimento chàgílldQ' 1)0-

�ad() cil\. federação. ,E mente 'é. ti malnff:"�:'ViÍtima Maçha"do,' afirmam,:.gue: 's�'b.re:a:,marcha.�08 acon- puHsta.do ;q�al,' re8ul�ou :.

JulJtament�; por, pensar. de ,S�p8 '�rr()�' 'J,·:P��nto. a SItuação _não se alte-
...

téÇ'��ent�'P9.litlCC?,S,.... a.candidatura do an��IfO,·�

�Q8 que.afol'ça do, e:;lC� é:�,d��r 'q�e ol;·pov.p;rou, com,'� ®nerepza., $1 :�,JC�l'allt�,.colsa·es- dlt�dor, a es�a reartlCu-'�

.
dltador.lI,está. ",sendo s,U· de�ida'.··· ',Mesm:o' de "nade. çrã&,ß9 'l!lnç�mentQ :<1:0" tl�, p��da. ?- ,i-dJZI�, Q,.'G'e���' 'l�QaQ extrepllsta, que te" ';

per-estimada, é ,que n9s, vale' ,represar- um nome do ex-dItada,; pelo \"al G0l8i'$C)b�e () anunel- ria/um dos, s�us ponto�",

achamos que �e ,qeyeria hibpqldo, justo'� ou bão..:�Sr. Adel)l,�r de Barros. t 1\d(hipqio �;�'{li-:�d'elJlar. ;dg' 'apeio .
na"·· agita�ão,

dar um �ra.taJllento,. de que ,terá ,ióf�livelmenté;
..

Interf�lado pela re
'de Bar,pos �o ex�'ditador. dem�g6gioa.. .!

.

; ,

ilIu�1 pará igual ao ,caD. assim .t:t"pr�8a,db Ôl3io> p.ortagtuh do. "piario Ca :i < ;: :Ningll�m ·s� !.•$1!-rpr�en-
. � öepútad<?JrabalhilJ-ta:,

d!dat�).�:��Ii?,' SU,a ç2J.�. �eS"e�eltos futuros.· ; rIOca" _o 'preSIdente. da!
.

deu com � 'no��lâ. .', RU1·de.,A��el�à." reque-

d.ldatilra. p.od�, .ti dev� l ,0 . senad,or" Vargas é l,JNO <leclarou"o seguInte: I�� OS partIdos Ja esco·· reu nll C.am�ra, a prelien·.

��. ,��cêhitlai�'ffellÍ' amea:' !C.'a.ild�d21t().·,:�,:p.orqlle a.llQ';:�, �'.' "�. :ütö'.' .dir��o" qq....�.I. ::: c.ol.hera.m 08." s.e!l� �an
..

di- ça dO. M.hii8tr.o.'dttJU$tiça,\
ça.s, sem..

,su.tpresas �Q.�m o qwz uma _p�rcela ,do flSslste, !L",tdd.0$ 0Et ���: : :tos;. 'São tre,s }�,:,ndldIUos para
..

,esela.r_e(}e�o a.s�u.
nto .

�tos. O l.d�al mesmo povo ,brasllelro mas dos politiC08;. escolher' o ' ,tortes�" E, com eles d.. delSJIlasêaran9:O li;éntao" B

.�.eri�!, .-,qu�::./ s� deixas8e \P�r� ser presidente an· �eu c�ndidato. Nád.jlmáis
vem ir as urnas».

,!',' leviana afJrl�8"�9'" "

.' .Ii'\l�Eú.l1enl«' .,:\... ,,:" ·ex.'prem-t teso�-}é,;;-pr�ci81ó-��\quê fale�J�'{ nägJr�l,;! pÓFtabdo�' ij'.411� -�'(cf:� :�':< �ff'��t "::'�. ';,,'._;·r'�

..

dente,
'.

y�tga�
;. di�p1itar ,,�aiqri,,�

,"
. ',' : ;t.Q, ,a .·n9�; da, LJDN,.lo q�� ;:' Biigf,J.t'�\

..

'N
'
"".

�...' "k-I r , •

,� "'.' ,'; ,',:,. ':".� """"'! :,.:.' ,,'
,

: ' 'A)i;'�li�ritl):r ,'. otàs:·::''''.J:::�·�,,():ttêlas,

., ,

..
, POL It<fcOiA" ';>, "'.,lttUlf �ft ChegOU8i.;��legrenida�;��;����

I::,:
"

.,,'
"

'.' i, .. '; >i;'i':'� '(':/;, .,:":.�;', ,,): I�'i.;"" .�;., �Õt:fl:'ftõ:la',., )��. �Mis8�O,Ale�,chefi�da proxim!��eEfda estr:;lda

,

. .',8.egund? dados do �rl7: 8' ,�q9ça pm·m.ff.Vlme�tO' ,sumIr Of pO���' :,da'. ne�al G_O��:'L . �()'{��� 'peJo, sr. F�UfC .�r��tzel. que V�l �_ 'f!,ã� Caetano

':;�una]; .Eltnt�ral, o eleito-.pâ�/cassaçã'() .
d� �''feg1s-" l!l f,��,t�ll li ::Di!.-s19'J�� po�s, dQ,"{��:'�l'" r�;�;�! .�. ;J)a,s ��IfU'tl�Õ�� fella!l.8; doSult:a�.daclOs� lfilsalto.

; �,ado ,catarmense éra':d� ,to do PTB,'" ategaDd9-�e, rIa, d�quela' Regla�"MIll Aban�>; th� ..�t'Q-Ä4éInal' �I!l,pren�, � p ,RIO Çt;rande,Um
..l!vtomovel�.p� "pe·

.299.273 em 30 de :abrll que D seu ptogra;ma, .80- taro
" ';'. "'�,'

'"

" era(}o�fi��Pe,�d,a,·a.c.en,., 'ao 'SU1"!P1 contemplada rua:." das, lpdustrI8S'., F.

, ,deste ano.. .. cialistà e v cont{ilrio: ,a" Dos .Etados,Unidof:l. on_rtuou:' ";.:;"::, "';'/" ", :
, 'é�mcas f�g1linte!1 vendas 'l\fatarazzo;,' c'('j'nteodo três

Joihville 'conta' Ct?m Co�sti�!li9ã�.vigente:' j .de s�'énc:ontra :-.,ni .tra"
.

"D,I ,.§eJ8: eomo ,for.,. f)' :�'Melllan.ba,)TatQres em, mil)l.ões
.

a,e". cru�eir08

.' 1'1.942; ,Blume,nau, com' Ä tle posItlvar·tal.·me- tamento de, sau�!3,' num p� J�ã9,te9ua.rád� can� ,d:6läre/8�.. ':_',',.. .'

'. "destina4os,ao pagame�to

": 1�941� F1odattõpolis tem ·dida q�e 'é .

absurda.., é hospital, o ,Gene'fal, ,Jua� dl�a�ur�(;�pl;"!stlaIl,o. ,Ma- C�tdas', e criilas ,300.000 d�B operá:!�9.s .da 'fabr.�ca

\ o m�iQli, numero fsto é mesmo :ci6 se d_rer d� re�" Tavora . :,escre,veu.
' ., '.'

, 'Cera, de\abelbas 50;000 <le urayoJ) ;,'fOl assal�do

,l9.232.'
.

Jaraguá 'do' ,Sul ,4t'moctacia. O' sr. Getu.: l<��ga cattli.';":ader!Il.dO a "�'�:,:, .

J'
'. ',P�les:,silves.tres 600.000 por· d9it(" iiltfividu08��. O

.' eitá' .'�JIl 'J 2°. lugar com' ,Ho' V"rg88 ii!!o passa de 'ca.odidattira. 'd� Ed,uardo' �oçao de. cOJIfiança ·.Couros,;'Jfeç;os e ....
,'

. carr.Q.,· �(), chegar·'aqll;ela

.

7.216,;Gúaramirim c.om:� fttltt.�{I;1Ítasma, que so�en':'. Gomes e recoinendando " ,

�

,

. '.a '. A"�e {'.. salga<lp�..." '10:,�.OOO' estradl!-, 10�"\, ��timatfO'. a·

4.84.4�
.

São ;Bento . ·com;·;f_"'8IQ.edrOl'�ta os pessedis· :a todosJos'-seus, amigos .:' -' ...",' �! .....
, C9�J;OS "curtIdós·. 300.000 parar: po.r,,'Unt, guarda ci

) ã:p'p� "��.:;{J.,�Dl p O'i' Ál,�}', 't�.;}lile,! "��ra ve��8J!, de-, .�� tra.balharem, pela' .
sua LONDRES:" í4 (V;A,;;)�', ,Lã ovina .' ,.�'3.700.�OO 'v�l, ,que,� :e�ta:Vá,_,. �m-

1', ,,' .•��r.e �om"p �enor :nu,Wofh l,E' ;pr�,ç�sä:vam�, é,:;/ço�o, vI�ór�a, achando, q�e Por 302' votos, .', cont,4;. FUQl�)�m �.Qlh�, 5.000:0flQ' ,pa��ia , �outro ' :bQf!l�m.

',' ',i rOI. 9u �j�m 1.098 " el�I';, :pãó ,p', ,�,ÕIÍsegUlra�, P:f9- �qU��� honrado ll,o.m�.,é �9,', a ',Camarà dos;Co: I\{.ad�l:ra. «t� hn,
.. :t.ooo 000. AS�lm .:�ye �,.� �mot9rlsta

totes. ,
�,' ", ' " curßlp ��odos;os melOS' pa!,.. ') Uplte? capa� 'de saIv:ar �uns cóäéedéu a'moção p'mhp se�rad.o e ";

" .;' frelO�, Of; d��s! assaltan-

<

'.

• -x�" > � ".... ., r�_ aD;Iedroiitar O,S,. pete- o BrasIl da ·�tuaç�o :��.IJ.l de"',�;oófiânça pedida pe,. compen8ad�.
. �.()()O',900 tes f��e,��lllseusoc,\lpan.

, Dla .24, 'conforme36fol bls�as.. S8!be"'s� i que a que se, �nc0f:1tra ..

e 'lo governo-.dec Ail.ee,.r'�,�· Arroz
classlll- :" .,' te� .d,�8c�r. �,em seguida,�

, anllncla<!_o, terá lugar a UJ,lN 'é contr�rla ,a c*,s- �e��<! p.orque, n.a grave jeita,ndo .,a emenda 'co'n- ca��. ..'

.
1..000.00Q �le �blr�!D e fugiram .

.
"'1,.

.

'conv�nçao' ·��adual . d,o ,saçã:o 'do r��I,str.(). , . sltua�ao mternaclonal,de servadorà�' no 's'entido da g���ér� ,de arroz· 209·000. ,qs. empre�a�08 d�"Jlr�a
PSD para ä �scolha. do '. .' ·x.: " uma'. guerra ,;�on�r� . a. supressão do aUmento n.o MI�ho . ,

4.000.000 'i4irlglr�fn:se .logO.4�pOI8

c,;,ndiö8to ao �overno do 0, B�lg��e�ro .Eduarçlo Russla, o pafs pre'clsa de' pi'éço da esseiu�ia:., .:
" ,SQJa . �" '.

300.000 ª,(,ç��n�r��' de. PoU.��a de

r ,·EStado. Uon$ta. que a qomes êontplua';8"rece· sua energIa. ,
"

.

.

'.' , M�te ,
" :'m.O.OOO ondt:' fo-r.lLm vie!lcaqunha-

,
conyenção da';á poder�s ber' graildes' m$nifesta-, .

.

.

-x·
.'

/ '_/',,! j ,

TtIp8s secas e "
.

'

: ,.dO$ 4, pelegaCla de Rou-

�': :.' 'ito<> diretório, e8tadual.pà� çõés de solidariedade.. O candIdato �as op.o·· ·x-, salgadas '.
2õO.OOO bQ� que� já entrou em'

'. ;'.'·ta indiêar os nomes, pã.- '·'Alein 'dós'" funcionados sições 'ao governo' do Conta se como certo Charutos 150.000 diljgelleias' para desco-

.>, ' .

ra pre�nchimento· dos dQ IAPTe que foram vi· Paraná' é o sr. Munhoz que, uma v.ez lançada a Na parte d.e importa- brir. á identidad� d08

• demais ca'rg08 eletiv()s. sita lo,·"tambem' os ope· da Rocha do Parpdo Re- candidatura do, sr. Getu- 9ão �oram, Ig�almente, raptores do' carro.

1 Como provaveis can- ràrios em 'cónstrução ci· publicano� .'" ,.' lio Vargas ao cargo da I�ClUldos todos, os prin:. Presume�8e'\"que o as-

(lidatO$. 90nti�uam 'em vil, por D,:�merosa dele·
.

A UDN do Piauy, �quê, sucessão do sr. General �p�is artigos das �eces- salto tenha sido "previa

,f6co, os nomes· dos .sr,s.. g.açt\� ,b.iP9tep�)U solidl1-:-, estava em �ivergencias �utra al�m da desside'n'. slda<les .

do Rio. Grandel mente estudado,! e que

Ud�Deeke, que não, qUe,r rle�ad�.. Ainda ontem acaba de U!l'lr.S6 em tor�.. c!a
. do RIO ·Grd.nde do con�ctantes da lista:· Jor-: qm �ps assaltan�es tenha

aceItaf, e Anes Gualber;. uma grande comissãore- no da candidatur� dO,sr.. SUl, os srs. Pedr.o Ludo- neClöa' pela fAC. v.eshdo uma" farda da

to ou Ivo de' Aquino. presentando as enfermei. 'Eúrepides ,de Aguiar pa. :dcb de 'Gois; Edgar Ools -x� guarda': civil :para fBClH-

. -x·'
.

.'.
,x&S do Dist-rito. Federal 'l1L o .cargo de ,.governa· MgDteiro : de 'Alagoas", A AsselIlbleia Estadual �r a !�alização do ato

A convenção da pDN esteVl� ino
.

escrjtório do d�r.
"

.,
.Amaral Peixoto do eSJa· Catarin�n8e aproVou os cr,minö'so.,

,-
,

tera lugar nos dias 1 e 2 caQ.didato. udenista para
. : O. PTB do Rio Grande do do Rio, ,deixarão o projétos de lei que .con.

."

,

.....;.x'-

de jUlhC?, �enQo, /q!lasi lhe pr;�ta� .80lidarieda· do s�r quer apr�senutr ��O,.'passandpaap�iar a, 'cedem o a;v�l,do 'Estadór,:,A,poijcia' do Rio �8t'

certa a mdlcação do 81,". de e de••,en�r a:_campa· o sr� 'Salgado,
" Filh-ó ao eaDdldatura'd.oe�-ditadpr: para os empr�stimos de realizando sev-era fisca:

. Irenen Bornhaus�n, em,. n�a; entre a.qu�l8S huma·' CI�rg�. de 'governlldor.
"

'.
.

.

.. '��-."'." fi milhõ!3'e 'de, cru1,:eir,ós l{�ação ,JelÍ(to<Íos os pon.

bo� tambeDl.b.aJa a�ept mtarla&. servldoras da O �r. Pradb,lfeUy' é, �,' »exe_r� .cb�g�� hOle .a para_ Blu�eIlau; quatro to's de,.chegada do� es

tOEi da eandulatura de nação.. . candIdato. da ,V1,)� ao 'e�ta capItal o sr. 'Nere,tl .milho�s para J08çaba e trangelros para evitar a

J��o �lJn:,}" '
,

'.
,

O,. !3rigadeiro.. pilotan- g,!ve�no 'do ,,1ij8�o ,do Ramos� que. :;será candl· trezento8 mil cruzeiros entrada '(le ladrões e pun-

:' . !rje, ;"
'. j do �eq avião levou: para RIO, ,CQnta��0 'i ep:m o dat� a vaga' �Q �enador para Brusque. , , 'guintas para agir durante

;tAinda \l�m �� f�( lan"" Má!,? Grosse o' geD.�r�l' ap�i<f d� :d�Jde�w do Lu�1O OO'J;.....� ,qps., eiltr.a� "

"
.

-x-
.

,a
'

..Copa'
.

do' MQDdo. Jà

çada a ,�andldatur. �o' Nelton .�e ,Melo ,seu ;am�· Ps}).:e '.1
U

..

, ('.,'�ov�.j�.,Iador
.

',�,a dê. d�puta� .I1l�ormam �e São Paulo fpr.�m: detidos .dois c.hile-

sr. Getulio Vargas, Ja go particular que toi as· M�c�d�J�6��s..�A� .

8. .
, q�e se verificou, na Ave .. DQ� vlDdos de SantIago.

.

. .... �� _�., ,} -:,'
. ij\., � "} _

_

.

�

.'

;'1�

"
"
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rrnfeitura Munici�al tle Jara�uá tl� �ul Y..����;��B
de 19 alqueires, em Gua
biroba-Municipio de Gua
rapuava.
Sendo' próprio para

plantações de sereaes,
contem mais ou menos

uns 500 pinheiros e 400
imbuias. Preço 1.300,00
cada alqueire.
Tratar nesta gerência.

REQUER lMENTOS DESPf\CHf\DOS
1349 - Edika D. Müller Hermann - requer alva

rá de Habite-se pare s/casa síta a rua Cél, Procopio
G. de Oliveira. Como requer.

1311 - João Leppich - alemão - alvará de Ha

bite-sê' para alugar s/casiJ' sita a rua Benjamin Cons-

tant. Idem.
I'· .

1310 - Augusto:Bendeck - ·alemão -

.

Alvará de

Hablte-se para elugar sua casa sita a rua Dr. Abdon

Batista, Idem
,. ,

;

1180 - Bebidas Boss Ltda. flrma bras. Requer Carrinhos e berços para

Vistoria, Fiscalizaçãd e Hablre-se para o deposito de rianças pelos menores

sua Fabrica sita a rua Ang�lo Piazeira: Idem. preços V. S. poderá ed-

1178 - Vva. Curt Siewert - bras. - Alvará de quirir na CASA REAL

Habite-se para alugar sua casa. sita a rua CeI. Pro-

copio G. de Oliveira. Idem.
,.

1176 - Walter Iensen - bras. Alvará de Habite
se para alugar sI casa sita a Avenida Getulio Ver-

I

tras. Idem,
.

1175 - Ricardo Harnack - bras. Alvará de habí
re se para parre de sua casa sita a rua Mal. Floria

no Peixoto. Idem. .

.

1161 - Schulz Irmãos LIda. firme bras. Alvará
de Hebíte-se por ter terminado a -consrrução de seu

prédio a rua Floriano Peixoto. Idem "

1166 - ::>aulo Papp - bras. Alvará de Habíre-se
afim de alugar sua casa sita a rué Rio Branco.Jdem ..

I 1165 - Alberto Scbwartz - bras. Alvará de Ha-
blte-se "'afim de alugar sua, casa síre a rua Cei Pro

copio Gomes de OJjy�ira. Idem
,I 1163. - Ägnez Breithaupt - bras. Atva·rá de Ha-
bife-se'afiio' 'de ,Jlugar sua casa slta a. rua José Bo-

nifacio: Idem.
'

·

'1141 - L'ili Kopmann - bres.. Alvarä de Heblte
$c pare 'sua casa stra a rua CeI. Procoplo G. de

. Oliveird. Idem;
.

,

1140 .. Oarlos Hardt bras. Alvará de Hebtre-se

para alugàr sI cä'�a sila a nÚJ Pree, Epitacio Pessoa.

Idem
'

1113 - Carmelita Araujo - bras. Alvará de Habl
te-se pera alugar sI casa etrede: a rua Exp. 'Cabo

Harry Hadlích. Idem. .

'
'

1108 - Oscar Dornbuch - Alvará de Heblte-se l.

para alugar sua casa sita a rue Pres. Eplreclo PeS-Isoa. Idem.
' .

388 • João'H. Cardoso - bras. Requer certidão
.Ie existe Farmacia na locali Jade de Nereu Ramos -

'

Certifique-sé por certidão.
.

·

386 - Alfredo Utepadel - bras. licença construir

casa em alvenaria, a estrada Rio Cerro. Como requer
[ 385" João Wailer - bras. licença construir casa

de medelre, a Avenida Gerullo Vargas. Idem.

LDespaChaDte
das prlDcipais firmas do Estado e Vermitugo suave e de prunto

I :- 264 - Alrlno Pereira -' bras. Alvara de Heblre-se '

,dor �stad8S ViziDhos. ,

deito Dispensa purgante e dieta!

para sI casa sita a rua Elisa Stein. -Idem.
{,'. SERVE·,PARA QUALQUEK IDADE, CONFOR-

"

272' -. Maria Bechara .. bras. Alvará de Habite-
.

��
ME o n. 1, 2, 3 e 4

se para -alugar sI casa �sita a rua Mal. Deodoro. da Proteja a saúde de seus tilbos t' a loua própria!

Fonseca. Idem.
Evitará muitas doenças e po.upará dinheiro em

273 - Guilherme Moeller - bras; Alvará de ha..

S·ANü'U'ENOL
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::;:::. temedios

bite-�e p�ra alugar 51 ca�a siia a rua CeI. Procopio
.'

,
.'

i Z � *..,. Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA

G. de Oliveira Idem : .., . . '.' :!i.....
,z '

•

. MlItANCORA para o SE'U' tilbinho.
·

'276 LQthar Sonenhol - bras. alvará de 'Habite- o' o ,<.� ;.; E um produto :ios Laboratorios Minancora

seid pàra alUgar sua Cé;lsa sito. ii rua Angelo:p'i�zeira,
'

c (;) N.T EM � CI , � �.:g] - O I 'N V I L L E -

.

. em.. .

"ai ::s �Z _.:. ... ..
" ••.

'. 280:" Adolfo Bruch - AI\'ará de 'Habifese.,para· OITO ELEME�TOS TÔNICOS: Ctl.::g � �
CI. E

I�:a;;�_��iila casa de propriedad,e de João. Gascho,:·,.lSHa. 'iJ:�:.rUil !:::! :: � : �_A':C� : V •. to rl·o Lazza r.·s "

MaL Deodoro da Fonseca. Idem.. .

,.�:,' • AASENIATO, VANAD·ATO, �=,...::: .... '" W'
.

292 .. João Wiest - bras. Alvarà(d'�; :Hàb'i1e-se - F6sFORO, CALCIO} ETC :Z.- �
o � c I _

------.-....
-----------

parll sua casa .�ita g rua Antonio ·C .•�..er.,f.:�r!l. Idem., � 'i � � �,g " = Loja e

EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a:

. 304 -,EmlIla Verena Rau - bras. AI!4.ftl deHa, TÓNICO DO CÊ,REORO OE.J ��-:-,'> .. �Aven.GetuI10VargaS,79 RuaDomiD�8SdaNovas/D

��ed�eÓ��e���g��e�.a casa sita a rua Cel,:Procopio TÔNICO �OS .ÕSCULOS �I < � � I :.5 �JARAG�,�....�,�,�,:�u� -1- SA�,�,�....

�,�,�ÂRIlfA

do �:��; çI�u��o?e�s��s�a- �:��I:o��iit: e��I����Ç:� Os Pálidos O.pauperadoà. &ap;' �"i..Q ! �.� � � I
Fabrica e Beneficiamento de Moveis '

localidiide de 'poço d'Anta, l.dem. ,
' "

: tad'os, AnêmiCOs. lIIies qu....... rn
cu
... � Ctl ii; u Espelhos e Vidros para Janelas e Outrç>I:I.?ins:.'

�= "IIiIli oa::l� •
-

331 - Angelo Schiodini -. bras. licença estabele..- Magro.. Crla:Ítças nlCjultJcàs·..... .J
-

r� "Q

I
Moveis Estofados, :t'apetes, DivaJJs,

cer·se com Engenho de Aguardente a estrada Rio '.

. ,..., o.g .,.1 � o g ..

Molha. Idem. .;' caberio a tonlflCllÇêó ,.ral do Ctl Ei
o "0'0 Colchões. e J!:stl'àdos para Camas, Etc•.

o ó�..oii
, 352 - Emilio -Oldenbtirg - bras. transferi�ilnpos- .

' orsanlsrno um o o<I!';' !-o rn o:( < ,Executa-se serviços Qe estofamentoó 'em:

to' terreno sito a est.rada Jaraguá vendido a Oscar

S N G U L
g ..... � lI.l

ttl � t:ê.:.... '. .trólios, onibus, aulomoveis etc.
.

Oldenb�rg, Como .reguet ,: .

.

l;"
..

-

.',' ,A"
','

. 'E'N O.
'. :J ,,�, &:c 1�".·."���!m.2J\WDJ����

,

. JJ� .EmiJIo Qldem,Durg : bras, tran�f. jmp: bi- u
_ � u �

.

s::.::S'7f��::I��V')����···

cideta e-,um� c�rro de"lävou�a' v�ndidós :a,: 'Osvaldo' '-'
::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::

'r'
.......PiêI·O:c;j.OC"']á-J••'OldembU,rg. Idem..

' , ;..
.

'.' , ,'" ;;",';. .4V .' "

.

.335 - El'I1tlio Oldemburg .. bras.' fra,sf. imp. -tar- iii,IiEJiE!!i!'·!!II!.!l1!!I!!I"_I'_"_"EE"-I'==;:I!iEi!i!!!i!l!lEa-'�' CA L ç A OOS'
ro. de J�voura, vendido a. Erich Meyer. Idem.' ui' ,"

"_"_._n_ .._.

-'I'il'
,"

!:����:���e:,,�&q����:O.�:��:·d�m:·o1���� .'. COSO Dl. SßÚOl f .MftHRnIOßO. f I I' 'R- a--"" O
.

337 - Erwino Schmidt - bras. 'fieen,ç(l estabele- m, Dr PICrtInNE·', III'
cer-se com loja de material eletricó: a estrada Retor- "Iii

• '-" 'V '11

cida. 'Idem.'
',. '.

",I!
'

MÉDICO i�
,

3P8 ., Frede�i.cp"Bart�1 bra�l Hdmça const�l(ir III, ii'
,.' Qa-n O�·' 'm·.(ltn·�r��:· ( mal'Q"'ha'ratoQ

,

mausoleo na sepUltui-'à de Carlos' Bisoni, inumado ""
Formado pera Faculdade de Medicina da ui O U LI LI O U O

no cetnHêrto c!esta çi�dde. Idem.·' .

'

.

. I '

�niversidade de São Paulo. ""'Iii
.339 -

..
Ern.esto Silva - bras, Ilcenç.a constrUir

il'l" Ex"semi-jnterno
do Hospital das ClinicaI> e Santa Casa de g

muro .em. f.rente seu terreno, a rnd Cel.- Procopio G. L' Misericordia de São Paulo Iii
de Oliveira. Idem. '

.

"lã
"

'. , , II!
"

340'- Alfredo l,.enzt - br�s. licença: 'construir .!! C LlN I CA. G E RA L - C I R U ,R? I � II
���a. a.1t�.....

a

..;�.=.�.
�ra

�m. s.
ua

....
p

..•..

r

....o.�.rleda.d.
e ": ,e.str...a.d.,.,..aJ,.ar.a-. H

�a:!�:r;

..
a.D.s:Op�y�o-�: "S.Jf.:r���� ��:;ô.!.sa.�.oM.•��ri.

�aJo

l�tR.í::.SI'", 341 - Höns Loies..- bras. licença construir casa iii D?enças nervosas - Stfal!,S\- Doenças venereas.- Doenças da ,

d
. d

.

.

t d' R::o..b . '- M' l'b' . t' .'. .', III pele em geral. Alergia (asmai etc); Tratamentos modernos '

e ma eira, a es ra a· 1, elraQ o a, De� e. "muI1lcl- III
�

pio. Idem. :, ,��;' '.,..". ';,_. .

I

I ÉSP<ECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS'
. -

CAIXA POS'f.AL, 11 •

do s��c::t�!aa�,�i1Pd;����' Municipal, :de,'laraguã'l G���Á�IRI� .;·" ...•::�i.'.N �AN:�.,CATARINAIM'�.. JÂR�GtrÂ DO SUJ., - S. Ca�arina

MANOÉL LUIZ DA SIJ;.;VA iii ATENDE OHAMAJ1Õg"N<QUALQUER lIt)RA "

" .... ........... __je

Secretário Municipal. 11EIiiiiI1IEEl!EEli!l!!l!!!!!!IIIi!EiI!!!!i!iiiii!IE:: II !llIIIi!n!!!!E!!iiIIIl!BIII!l!iil!!i!I_ 'a-va a-e-FV __

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

rf:=::::::�:::::::::::::-'::'·':::·::-'::::::;:::::U li L A V A R BE'M ?
.

li
ii Correio �o Povo II H Pois sim! So se fôr com produto da !!.
ii ii II fabrica Apolo! ii
ii Rua MI. Deodoro N. 136 ii ii Os produtos da' . H

II Telefone N· 39 - C. Postal, 19 ·1111 fABRICA DE, SABIO MA P O L O" II
.. JARAGUA DO SUL .. II de propriedade de 'Henrique Teodoro ..

U Santa Catarina
ii ii Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ii

ii ii ii pa, grande durabilidade no uso, pelo seu i!!
ii '

.. II
•

II ASSINATIJRA ANIJAL ij li consistente metodo de fabricação e uma li I

ii CrS 35,00 :."i. ll espuma expessa. ·.:1••
.. As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são
li li ii

q ii
•• I··· encontradas em todas as boas casai do ramo. .1

II P:ui�:N;edri li Ir Pedidos sao fahricante . ii
..' .

. :: I.: Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870 I!
... r ·i

••

�H••••••••••••• ' •••' ••_ ••• ' ••••••' •• ' ••• ' ••••_••:$I i. '

" ,.' '.. JARAGUÁ' DO SUL'
n

... - -,...........

f! -

-� -. 1
.; I

-

li
�••••••••• M ••••••••••H •••_•••••'-H__.HH_••••_H H.__oJ.:

�(6)����""'__����11 _-.••_
---�

tJiorroa .ne FerrameAta� ��riC�liI
t PEDBOD:CltNGEL t
�

Estrada JarHguà Esquerdo

"iJARA'GUA DO SUL - STA. CATARINA.·
.

Es�cuta-se qualquer-=v'iço -de ferramentas�'

b
agricolas pera uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices etc.

;;=_:_�erpédido
'

FRACOS E AN�MICOS J

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

"pnp C8II bito _:

To.sa
"Re.frlados
'Bronquites

_ E.crofulol.
- �onvale.c.nç..

VINHO' CREOSOTADO
li: UM GIERA�" DE SAÚI;lE.

o ANJO ,PROTETOR DE SEU< FILHOS E A

lOMBRIGUElflA - MINANCOßA

·.OBSPACHANTE ADUANEIRO
. �SÃO ,FRANCISCO· DO SUL - Santa C�tarißa

.

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» • Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 - Edificio Prôprío

.

DeSpAC�OS (Ie. importação do extrangeiro e' por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro. do. país,..transito,
1"eembarque· e rêexportação, bem como todos os serviços
junto a Alfândega de São francisco do Sul, são executa

dci�· com pontul!-lidade e presteza, dispondo para este fim

de uma organização perfeita com escritório. ,e técnicos.

.
....

.

Dispõe de páteos para depósito de madeira [nnto ao qua

dro d. Estação e nos trapríches de embarque da Ponta

di ruz, bsm c rm» arm .zem oara depõslto de mercado

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

o"
,

•

Encart.ga se da Embarques de Madeiras de outras
,Mercadorias para o 8lterior do Brasil a

. , Localidalles Brasiléttas
.

.

PRODUTOS DA:

KlDldl1Ulstntà dIe' Caliçadlos
.

"'G@s�1bl' Krmatos . §o . Ao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C I NE GÉT.IC ACamara Municipal RfmHR� Clijll
Ata da reunião Ordinária de

11 de Maio de 1950
Irene P. Günth�r Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito

O sol escaldante de maio 'ternou logo: Aos 11 dies do mês de Maio do ano de mil da Cornarc..a [araguá do Sul,

ainda não havia enxugado -Belezinia de gaxôrro.; novecenros e clncoenta, pelas sete horas, na sala do Estado de Santa Catarina

o orvalho da macéga na- Gumo traballa bunzino!... Forum, no edificio da Prefeitura Municipal de Iara- Brasil.

quela linda manhã quando Neste momento, "Ces- guá do Sul, reunidos os vereedores.- Luiz Maes, Faz saber q';le co.�parece.
entramos na fazenda do tôr";J>resenfindo"devento" Frederico Curt Alberto Vasel, Oravtano Tissl, João çam no cartono .extbtndo o�
Coronel. a perdiz, deslizou qual Lúcio da Costa e Luiz de Souza Foi pelo sr. Pre-, documentos ext�.,dos pela leI

Acompanhava - me na uma cenôa até ficar "amar- eidehre declarada aberta a ses5ã�, ordenando ao sr.' atim Je se habilitarem pau

excursão cinegética. além rado", feito estátua, dois 20. secretório que procedesse a leitura da ata da casal-Se:

do mano, meu ernlgo Seme, palmos do galináceo. última sessão, o que depois de feito foi submetido
de nacionalidade Síria. Tal quadro, de intensa a discussão, não sendo porem, submetida a votação, Edital N. 2.793, de 3-6-50.

O desejo que Seme me- emoção pera o caçador, por falta de número legal. Em segulda, pessou-se ao Sebastião Ernesto da Silva Edital n. 2.798, de 13 6�'50

nifestára na véspera, era deixou meu amigo lmobl- expediente que constou da leitura de: Oficio n. 117/50 e Maria Reck Alvim Geísler e
de presenciar como se llzado patéticamente ao recebido do sr. Prefeito; Oficio n. 118j50 tambem

caçava perdiz ou codorna. meu lado. recebido do sr. Prefeito; Oficio n. 15 recebido da Ele, brasileiro, solteiro, Hildegard Raasch

Dando início a batida sol- Foi aí que o Seme com Câmara Municipal de Urussanga; Oficio n. 34/50 f��cionário p�blico, d_?mi- Ele, brasileiro. solteiro
famos nossos perdigueiros voz quasi abafada quebrou recebido da Câmara Municipal de Orleães; telegra- clllado e resldenre.a �s- lavrador, domiciliado e

que caçavam a contento. o silêncio: mas expedidos aos Ministros da Guerra, Marinha e trada Schr�e.der, .
dlstrito I residente neste distrito em

Mal soltos puzeram-se -Buxa, agora gumbren- Aeronautica; telegrama expedido ao Mal. Mascarenhas de GuaramIr1!1?' filho. de Ribeirão Grande da Luz
êles a esquadrinhar aque- df burquê um bissôa fica de Morais; telegrama expedido ao sr. Presidente da Ernesto M.arcillo da Silva

filho de Augusto Gelster
las ricas pairagens numa loquinio brá gaçada!... Associação dos Ex-comberenres, desta cidade; tele- e .de Clotilde Gereut da

e de Ema Koch Geisler.
desobediente e afoita dis- Vendo a emoção em seu grama recebido do sr, Ministro da Guerra; telegrama Silva. Ela brasileira solteira
parada, levantando perdi- eorrjso, propus-lhe a 'hon- recebido do Mal. Mascarenhas de Moraes; ainda na Ela, brasileira, solteira,

'

.
.' ..

zes e codornas fóra do re. daquele primeiro tiro. hora destinada ao expediente foram lldos oe seguín- doméstica domiciliada .e domestica, domlclllada e

alcance de tiro. Choveram ele, relutou a principio, tes pareceres da Comissão de Flnançes; relativo ao residente �este distrito, em residente neste distrito, em

impropérios como: "Tu-I mas por' fim resolveu proléro-Ieí que abre crédito especial de Cr$.•.... Itapocuslnho, filha de Luiz Ribeirão Grande da Luz,
pam I . . . Passe aouí, seu, aceitar, entregando-lhe eu 322.400,00; relativo ao proléro que abre crédito su- Reck e de Catarina Reck. filha de Rudolfo Raasch e

"isto e aquilo" gritava eu a minha "Santa Tiénne". plementar de Cr$ 372.062,00 e referente ao requeri- ds Ageez
: Bachmann Rô-

colérico. Canalha! Mise- Expliquei-lhe o maneio menro da Comunidade Evangélica desta cidade, pe- Edital N. 2.794, de 9-6-50. asch.
revel t dizia o mano. E da arma e a maneira de dl d b

-

J dl d Infanela daquela10 o su vençao ao ar trn a I , Frederico Leopoldo Metz.
outros mels como: Sem- atirar na caça. Comunidade. Lógo após, foi pelo sr. Presidente ce-

ner e Hilda Zastrow Edital N. 2.799, de 13-6�50

vergonha! Vira-lata!
.

-SÔ Zé, êsre abingar-, dída a palavra a quem dela quizesse fazer uso, Ele, brasileiro, solteiro ,

E o cambui descia de dinia num da bundabé Iíclr 'bt do J a-o Lúcio da Costa
- so ICI ou e o eve-a o veree r o , operérío, domiciliado e re-

rijo no lombo dos "Poln- brá traíz? O que] solicitou ao sr Presidente, que depois de sidente á estrada ôchroe-
ters", -Não há perigo de consultado o plenário fosse consignado em ata, um der. distrito de Guarami-
Nosso amigo Seme, ho- coice. disse-lhe eu, basta voto .de pezar pelo falecimento do sr. Oito Henschel, rim. filho de Leopoldo

mem de bom coração, to- firmá-Ia bem. ocorrido ontem bem como que fosse telegrafado a Metzner e de Erna Prüs-
mou a defesa dos cechor- E, aproximando .nos do familia do extinto, pedindo f!lais que a Câmara fizes: se Metzner.
ros, dizendo. - Cutadinio, Castôr, ordenei o levante: se se representar nos funerais do m.esmo, o �ue fOlI Ela, brasileira, solteira,

nnhu.omr..d. iaentdaebboAâl'sncéadma'un�e� AVp::;1i�:::i:,! farfalhan- por rodos apr�vad?,. tento o sr. Presidente, deslgnedo doméstica, domiciliada e

o Avereadór Ioäo Lu.clo da Costa, para representar. a residente neste distrito, á
plrigôso gaxôrro ficá Iíle- do as ezes esrrepltosarnen- Câmara. Em. segUld.éI, péf�sou-se a O dem do. D�a; estrada Itapocú, filha de
do. . . te, ganhando altura. sendo submetido a dlscussao o parecer da Comlssao Carlos Zastrow e

-

de Ma-
A pancadaria' cessou O Seme empunha a arma, de Finanças" �eferenfe ao ,requerimen!o da Coml1l!_i- ria Zastrow.

atendendo o apêlo do bom dorme na pontaria mas... dade EvangelIca, desta Cidade, pedlOdo subvençao
Seme e, para evitar aSI não atira. '

ao Järdim da Infancia, daquela Comunidade, foi ainda Edital N. 2.795, de 9-6-50.

tropelias acrescidé;ls peJo I
A perdiz já está q�asi submetido a, discussão o parecer da Comissão de

natural ciúme da caça en- fóra do .-alcilnce de tiro, Finanças, relativo ao pr�jéto-Iei que abre crédito Helogio da Cunha e

tre os perdigueiros, deli- quando eu grito impacien- especial de Cr$ 323.400,00 e discussão do parecer Alidié:l F.ranzner Edital N.2.800, de 13-6-50
beramos dividir· nos, se- Ie: da Comissão acima, referente ao projéto-Iei que abre Ele, brasileiro, 'solieiro,

guindo um em cada dire- -Atire s�u Seme. Que' crédito de Cr$ 372.062.00; por falta ,de número legal, lavrador,
.

domiciliado e

ção. é que está esperando?. deixaram de ser aprovados os pareceres acima. Nada residente neste distrito, em

Comigo ficára o convida- E êle, pro�urando dIVI- mais havendo a tratar o sr. Presidente, designou o Itapocuzinho, filhß de Ly-
do. sar CI perdiz que já desa- dia 15 do corrente para próxima sessão e a Ordem dio Marcos da Cunha e

Omeu "Castôr', começou parecera, responde cal- do Dia, constará de:- votação do parecer da Comis- de Anna Maria Pereira da

a caçar sob contrôle se- mamente: são de Finanças, referente ao requerimento da Co Cunha.
.

guindo hora a direita, hora -:- Stá �b�rando se�tá, munidade Evangélica desta cidade, pedindo subven· Ela, brasileira.' . �olteira,
a esquerda, obedecendo bra. eu fIra .bra clm� ção ao "Jardim da Infancia Pestéllo�zi", daqu.elä lav�adora, doml�llI�da e

religiosamente os meus deltt... Buxa diabo.... qUI Comunidade, bem como 1 a. discussao do referido reSidente neste distrito, em

sinais. bêssarinio simburgomal...t requerimento; votação do parecer da Comissão de Francisco de 'Paula, filha

S'rme, vendo aquilo, ex- Zé do Mato Finanças, relativo ao projéto-Iei que abre crédito de Paulo Franzner e de

especial de Cr$ 323.400,00 e la. -discussão do dito Angelina Junckes Franz-

R'EPRESENTANTE proiéto; votação do parecer da Comissão de Finan- ner.
.

ças referente ao projéto-Iei que abre .crédito de Cr$. Edital N. 2.796, de 9-ß-50.
Precisa-se de uma pessôa ativa e conhece· 372.Ó62,00 e ta. discussão do referido projéto de lei;' Alex Wienen e

dora (lo ramo de armarinhos, ferragens, louças e ainda 1 a. discussão do projéto-Iei que abre crédito
OUilia Maria Lenz

vidros etc., para visitar a fregrezia de fir!"a �ta- especial de Cr$ 6.454,60; e 1a. discussão do decreto
Ele, brasileiro, solteiro, E vara que chegue ao co·

cadista de Joinville, na praça de Jaraguâ e Int�rlOr. que abre crédito de Cr$ 20.000,00. Findo o que, foi
I d d" T d e

nhecimento de toJos, mandei
. Olertas para "Represenlanle" "/e. desla redaçao. encerrada a sessão na qual faltaram, os vereadores:- avra or, omici la o

t rdital que... residente neste distrito, em. pas�ar °blpredsen
e

I
.

������������!"='!�!!!!!!'!!!��!!!!!!'!!!�!!!!!!'!!!�I Arquimedes Dantas, Augusto Sarti, Max Thieme Ju-
Rio da Luz, filho de Ale- sera pu Ica o pe a Impren�

nior Carlos Rutzen, Willy Germano Gessner e AI-
d

'

W' de Mar �a e em cartório onde sera

I
brec'h Gumz. xan re lenen e -

t· d d t 15 dias Si
tha W·lenen.

a Ixa o UI an Cd 'I
'

..

(ass) Luiz de Souza I b rn 1m

Ela, brasileira, solteira, a g�em sou �r e a gu .-

João Lúcio da Costa
doméstica, domiciliada .. e �ealment.o acuse-o para os

Otaviano Tissi.
residente neste distrito, em hns legal�

-P-r-e-f-Io-r-a-m--o-C-o-r-r-e-Io-o-d-o--P-O-y-O Rio da Luz, filha de AI- IRENE PE'oRI GÜNTHER
berto Lenz e de Alvina Oticial

O Seu Jornal Pieske Lenz.

Stá Sberando Sentá ...

A Comercial Ltda.
Advocacia - Contabilidade - Seguros

• Planos econômicos e contábeis de en

tidades comerciais, industriais, agricolas e civis

de fins econômicos.
• Elaboração de contratos e escr!tas -

Declarações de firmas individuais e col�tI:v�s. -
Legalização - Minutas para lançamentos InICIaIS
de escritas - Imposto de Renda.

• Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos juridicos de s�
ciedades - Aditivos de contratos - Atas - MI

nutas para lançamentos relativos .às fuz?�s,
encampaçõeR, alterações emodificações SOCIaIS.

• Distratos sociais - Cancelamento de

firmas - Levantamento de balanços - Minutas

para os lançamentos relativos às liquidações.
• Perícias judiciais e extra-judiciais - R�'

visões e Parecer - Assistencia técnica contábIl,
jurídica' e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços 'comer
ciais em geral.

• SUB-AGENTES DACOMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN

GA": - Fogo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Aútomoveis.;. Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

But Mal. Deodoro, 136 - 't:aiJa Postal, 19

� JARAOUÃ PO SUL -
,

Edital N. 2.797, de 12-6-50

Adolfo Lehmert e

Ida Helena Meister

Ela. brasileira,' solteira
domestica, domicilieda e

residente neste distrito"
em Jaráguá-Alro, filha de

Augusto Rubim e de Te
cia Mundt Rubin.

Ele, brasileiro, solteiro,
operérlo, domiciliado e re

sidente nesta cidade, filho
de Guilherme Lehmert e

de Elisa Fossile Lehmert.

Ela, b!'asil�ira, solteira,
doméstice, domiciliada e

residente nésta cidade, Ii
lha de Carlos Meister e

de Augusta Meister.,

. \\ iii Baumanne

Erna Hulda Rubin '

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste dlsrrlto em

Jaraguá-Aho, fUho de Ro
berto Baumann e de Wi
Ihelmine Marquardt.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Itapocusinho, filho de José
Mand�1 Silverio e de Ma
ria Mauricia Silverio.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e .

residente neste distrito,em
Itapocusinho filha de Al

bano Rosa e de Candida·
Rosa.

Paulo Silverio e

Gertrudes Rosa
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CORREIO DO POVO

Edital Citaç�o I Máquinas de lavar roupa
FREFEITURA MUNICI- A alimentação
PAL DE JGUÁ. DO SUL

Alimenlação do Adolescenle

������--<!J��
. Fabrica de artefatos de ALUMINIO "TUPY" 1

Fundição,' Laminação, Repuchação, Solda, !
.

'

Fabrica, sob encomenda, qualquer peça d.e aluminio 4
Calderões' resistentes Preço . regular Por

clms Cr$ Cr$

14 17,50 13,50
16 20,50 16,00
18 22,50 17,50
20 26,00 20,50
22 30,00 23,00
24 36,00 28,50

de

/

O Doutor João Marcondes de Maltas, Juiz de Veja o quanto se poupa

Direito da Comarca de Ieraguä do Sul, Estado de Comprando a maquina de lavar roupa,

Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc... Não gasta tanto sabão
E nunca quebra um botão,

FAZ SABER aos que o presente edital com o Saiba senhora e senhoríta
prazo de trinta (30) dias, virem ou dele .çonhedmento Que aborrecimento evita,
tiverem, que por parte de ARTHl).R MULLER e sua A maquina de lavar roupa
mulher ADELlA DOUBRAWA MULLER, por inter- I
médio de seu bastante procurador oadvocedo doutor

Sem contar o que e a poupa.
I> Não deixe para o fim

Luiz de Souza, me foi dirigida a petição do teôr
'Seja você o primeiro,

seguinte> PETIÇÃO INICIAL:- Exmo. Snr, Dr, Juiz Procure o Snr. Martin
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. - Arthur 1

.

. Müller e sIm. Adélia Doubrawa Müller, brasileiros, Hoje mesmo no Hote Cruzeiro.

serventuário da Iústlça e doméstlca, respetivamente, Maquinas de lavar roupa
residentes nesta cidade, á rua Padre Franken, por
seu procurador bastante que esta' subscreve, querem M A RTIN R A I T E R

interpôr o presente protesto judicial, de conformidade Hotel Cruzeiro - Jaraguá do Sul
com o art. 720 e seguintes do Código de Processo

ICivil, centre JOÃO MARCATTO e s/mo CHRISTINA

!_!!�!i=I!!!I=ii=!il!i=il=i:=i!=!i=!i=11=11=11MARCATTO, brasileiros, industrial e doméstica, res- 1'1' _.

petivamente, residentes á rua Mal. Deodoro da Fon- ,lOFebres (Sezoes, M:'llárlas, ...

seca, nesta cidade, pelos motivos que passam a III I.mpaludlsmo . �I
expôr.- 1°. Que o Spldo., João Marcatto, em leilão

'"''
Maleitas, Tremedeira ...

dos bens da "Massa Falida de Fábrica de Calçados III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I,
Yara S/A", realizado aos 3 de agôsto de 1949, arre- l'li "Capsulas Ant.·seson.·cas '.'1matou os bens da Masse mencionada e que são os II
costenres da inclusa certidão do Edital je Leilão, "'Iilll:certidão essa que fica fazendo parte integrante dêste !li M inancora"
1'. item; 2'. Que, porém, dita arrematação é nula de'I'I-, I':pleno direito els que n�o revestida de forma pres- '..

Em Todas as Boas Farmacias
:

crita em leí o que efetivamente se demonstrará em ,I.R,·É u,m produto dO,S Laboratorlos .MINANCORA �II;Juizo tão logo os AA. tenham em mãos os doeu- ,g
mentes e certidões que estão coligindo; 3' .. que. ror III -.Toinville _ Sta. Catarma- . '.

isso, pera prevenir reeponseblltdedes, prover á con- !'E!!=li=l!l!i=II=Ii�,i=:ml=:I-m!i!!iil!!l=:!Ei!i!I!!I=i

servação e ressalva dos seus direitos de llgttimos
credores da Massa Falida de Fábrica de Calçados
Yara S-A" (vide inclusa certidão do Quadro Geral
de Credores da Messe], protestam contra quaisquer
vendas, alienações, concessões, doações, permutas.
onus e outros quaesquer étos que venham a gravar
de qualquer forma os bens que os Spldos. . arrema

taram no já mencionado leilão e que são os cons

tentes do Edital publicado na edição n. 4.896. de
"A Noticia", de Iolnvllle, de 10 de julho de 1949 e

na de n. 1.549'. de "O Correio do Povo", de Iaragué
do Sul, de igual data, edital esse já agora ínregranre
do item 1. desta petição etravez certidão anexa; 4°._
Que, assim, em consequencia, ficam os ôpldos ciente :: III Concerto de M�qll·ß�"deque,sipor qualquer fórma diréta ou indiréta,H Dr. Renato 'W'altgp !I!" U Ul)
rransecíonarem ou alenarem os bens indicados. serão ii M É O I C O
êsses átos nulos de pleno direito e constltuldos em li ii MARTIN RAITER

má fé os ôpldos. e todos os que adquirirem taes ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA II Especialista em maqul-
bens ou direitos. Pelo que, em Ieee do expôsto, na ii om cursos de aperíeiçoamentoc-no ':1""" h

.., li nas de costura.
fõrma do artigo 720 e seguintes do C. P. C. c., li . Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos ·Aires. ii Vai parar somente pouco
requerem os ôplres. sejam' notificados os srs. João li Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii ternpo nesta cidade.
Marcatto e SIm. Christina Marcatto, por todo o teôr ii Geral j de Adultos e Crianças. Ii

.

Os Interessedes deverão
desta, bem como cientificado seja o snr. Oficial do ii consultório e Residencia; - ao lado, da Prefeitura Municipal. ii procurar no Holel Cruzeiro.
Registro de imóveis desta Comarca.- Requerem meis li TELEFONE. 3. ii JARAGUÃ DO SUL
que, feitas as publicações legaes pera que terceiros ii Jaraguá do Sill - Sta. eatarlDa il ,

não alegam íngnorençla ou bôa fé, cumpridas as
Ir -

formalidades lhes selem entregue os autos indepen-�� ú::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::�;,
denrernenre de translado. Com. uma cópia, N.T.P.P. Cure seus males e poupe seu l Il

O JARAGUA S A
::

Deferimento. Iaragué do Sul, 23 de Maio' de 1950. bom dinheiro comprando na H AUT '. . . li
pp. (a) Luiz de Souza.- (colades estampilhas esta- FA'RM'A'elA NOVA li Industria e Comércio ii
duais no valor ,de Cr$ 5,50,' devidamente Inutlllsadas l ã" ,ii ii

com data e assinatura) A petição inicial levou do de ROBERTO M. HORST li OFICINA Serviço "FORD" ii
MM. Dr. Juiz, de Direito da comarca o seguinte II MECANICA AUTORIZADO ,::i::iDESPACHO:- A. como requer. Jaraguá, 24-5-50. (a) a que dispõe de maior sortime�- ii
Marcondes E para que chegue a notícia a público, to na p�aça e oferece .seus arti

I ii
- Ru I Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL - li

.

.

h' d
.

f' d
- I gos a preços vànta)osos. I

:: ii
e para con eClmeflto e tercelro�, a Im e que nao \

I
li Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ..

aleguem ignorancia ou boa fé, se passou o presente Rua Mal. Deodaro, 3 • jaragua li _ Lavagem _ Lubrificação _ Carga de Acumu- II
edital que será afixado no lugar, de costume ás por-

�

H ladores e Consêrto de Pneus.' ::

tas do Edifício do Forum, publicado Delo jornal local li II
"Correio do Povo" e, no Diário Oftcial do Estado., !! Esta oficina está instalada em condiç.ões ii
Dado e passado nesta eidade de JlIraguá do Sul, !l para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii
aos vinte cinco- dias do mez de Maio do ano de mil ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii

novecentos e cincoenta. Eu Amadeus Mahfud, escre- !u�� P��j�;:A �=:�I�SI�� ii cc,mo retificação de motores etc. . . ii
vente )'uramentado, no impedimento ocasional do MiLIA E PARA A RAÇA, COMO :.ii.· Todos os serviços são executados com ii

" UM BO_M Al,IXILIAR NO TRATA. .

f'
..

escrivão, o subscrevi. (assinado) João Marcondes de MENTODÊSSEGRANDEFLAGELO
,.

esmero, por competentes pro issionais e a pre- ii
Mattos. Juiz de DireitO' da comarca. 'Está conforme

USE O
ços razoáveis. Também dispõe de sólda eJé- li

o original . do que dou fé ii trica e oxigênio. ii
,

Jaraguá do Su I: 25 de Ma io de 1950. ��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::ti
O Escrevente juramentado.
A M A DEU S M A H F U D'

EDITAL
De ordem do Sr.

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

mês de Junho 'ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara
guá do Sul e na In
tendencia de Corupá,

.
o imposto Territorial.

Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mês, ficarä o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobra o referido
Imposto no primeiro
mês, sendo então
feita a' cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre

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

F. VOSGERAU
Tesoureiro

PARA FERIDAS,
E C Z. E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E, I R A 5 I

F R I E I R A S,
ES P I N HA 5, ETC.

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESP'INHAS
FrSTULAS
Ú-L c E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

A adolescencia é uma

Importente fase da vida.
E' durante ela ,que se

completa o desenvolvimen-.
to do organismo humano.
duma maneira muito rapida,
para atender a rapidez do
crescimento e do desenvol
vimento na época da ado

lescencia, a criança deverá
alimentar se muito bem.

.

Nessa idade o esqueleto
mals do que, nunca preci
sa de calcío e Iósforojem
ebundancia, o sangue de

ferro, os músculos de pro
temes e o corpo de vita
minas.

É muito comum a tuber
culose iniciar-se ne puber
dade e a cause disto é
principalmente a má ali

mentação, que não forne
cendo o que o organismo
reclama, faz com que esre

enfraqueça e perca a resls -

tencia contra os rerríveís
rnicrohlos. (Serviço forne
cido pelo SAPS)

Maquinas
Para .cortar cabelos, de
procedencia alemã.

V.::3. encontrará na .",.�
"CASA REAL"

defronte ao Cine Buhr.

Radiola
Vende-se radio ZENITH

ondas longas e curtas, cl
troca - ciscos automático,
-llndo movei de mesa - com

ou sem discos,
Preço ocasião. Vêr e

tratar no MARABÁ,
C/ G. R. Fischer.

Sacos de Papél
(CARTUCHO)

otlma fabricação - de 2,
1, 1/2 e 1/4 Je kilo, como
também de bico, oferece:

Tipografia Avenina

AUX. TRAT.' SIFILlS

IMPUREZAS DO'StNGUE?

fLlXIH Df HI6UfiRA

Para Doces
e Bolos

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

Soe. Grafita Avenida Lida •.
Av. Getulio Vargds, 350·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- ,F�sta de São João Batista 1�"'''''''''''''''''''*X"''''''j IE § �]R o�
-e

� IEK t
o

o�' § A
Reabzar-�e-á dia 25 de Junho, na capela!� Produtos J lDll1�ro lUl ral§[ eura e e ruteu o (\ o

S. J. B. em VIta Chartres em Itapocuzinho a tra- :' ,:l Mat'r.-z __ .JOIVINLLE
dicional festa. ,:ANTART ICA:l

Haverá: churrascada, galinha assada doces (� ,

:1
(Sob Admínistração do Governo Federal)

eaíé, bebidas, etc.
,.

= ., :
, A festa será animada por bôa musica.

_
�Bebidas Boss LtdaJ .all•• 1l8SS. 8IS.IIl•• 1.lellll.

A COMISSAO:· ': ••11.1... III ES••QUI;
:......,••#••*••.::..•••••••••••••••••••••���

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.0::: Uma lir.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

Dr. LUIZ DÊ SOUZA Faqueiros de aço Inol rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50160 ciclos

CORREIO DO POVO Domingo DIA J8-6-1950-
5

. A D V 4) til A,D A", , ,

bem como talheresavul-

..'
�""- - - � �"

sos-
. da- -afmnado marce

Eseritorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 "Hercules", V.S. poderá ado

Residencia: Benjamim Oonsterit, 136 - Tel. 12 quirir pelos 'menores

::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
preços na CASA REAL

DEPEIDEICIAS EM:
fJrara ngu
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Vuritiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeco
Florianopolis
Oaspar
Ibirama
lndaial
Ituporanga
JaraguA do Sul

tOaçabaoinville
agug.a

Lages
Mafra
Orleans \

Piratuba
Porto União
Rio de Ja:aelro
Rio Negrinho
Rio do Sul,
S. Francisco de' 'Sul
S. Joaquim
Tal6
,Tíjucas
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

BELOS E DEMAIS

AFECtOES DO

CO.�RA CASPA, •

fUEDA DOS CA·

COURO CABELUDO.
T6NICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASÄA DE JOINVILLE, 'COM SUA FILIAL

'EM JARAGU DO SUL ..\IA MARECHAL ,

FLORIANO PEIXOTO 54-68

(SOB�ADO OTO WAG"IER)
"

\

OFER,ECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo- It.yels, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em Pó, Alvalade, Gesso, Zarcão, I
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pera tin�ir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

ra e Oleo pera Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

,

IIIS�ItIIlE•••1 81 IIUSlea
,

-'c E.M GERAL

espaclalmante GAITAS simples e

PUIfADAS de 8 'a 120 baixos
nacionais e estrangeiras.
BANDONEONS,

-

PIANOS' HARMONIOS - Cl.ARI�
NETAS - FLAUTAS - PISTONS

. CR$ 15.000.000,00

. CR$ 24.'111.126,80
CAPITAL SUBSORITO E HEALIZAQO .

RESERVAR EM 30/6/1949. • • •

AGENCIA; Jaraguá do Sul

SAXOFONBS - BANJOS • TROM

BONBS - BATBRIAS AMBRICA·

NAS COMPLBTAS, BBM COMO

TAMBORBS B CORNBTAS PARA

MARCHAS BSCOlARBS - VITRO

LAS - PICK-UPS - RADIOLAS -

I MÉTODOS - CORDAS-PALHetAS.

b
Enfim, tudo que pertence ao ramo.

Peçam Preços e demais informeções ao Representanté:
PAULO K008

'

ixa Posttd, 39 - s10 SEBTO DO SUL - S. Catarina

. Edifício Próprio

Rua CeI. Emilio Iourdan, \ 115
'End. Telegraflee "INCa"

_"

Caixa Postal, 65 -Telefone, 7'!J

, Opera em: Cobranças, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, Deecontos.

Aceita: Valores em Custódia e Administração de Imóveis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E'EM PARTIOÚLAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE
,

\
JUROS Sl>BRE DEPÓSITOS:-

eel1•• BE •••1111•••
, �

Á Disposição
Limitada
Particular . .

Límltada Especial

..

2°/0 ao ano

'!Joio ao ano

40/0 ao ano

5% ao ano

. .",

Com aviso de 60 dias .

Com avíso de 90 dias .

Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

'

Prazo Fixo de 1 ano .

Preserve .sempre a alegria

de seu filho, não pennitindo

que os desarranjos infesti.
. . . . . .

Dep6sitos Populares .

Depósitos Especias a Prálo filo e com 'vlso Prévio, Saldo .Inlmo

"a Cr$ 60.000,00 7% ao ano

..

Se f 8AYER é _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aproveite;m, que
vai acabar!

•

ISSO João o..Müller Locais

ANO XXX

...Ii _- '-" .�••• I
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não ,dete,faltar .em casa.; álgumat
t
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