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ANO XXXI _' JARAGUÁ DO SUL, Domingo, 25 de Junho de 1950 Sta. Catarina -r-r- N.1.598

o sr. Benedito
Costa Neto, prestden
te do Partido Social
Democratico paulista
chegou de manhã, a

esta capital, proce
dente de ôao Paulo,
tendo se dirigido, em
companhia dos de
purados Antônio Fe
liciano, Plinie 'Ca
valcanti e José Ar
mando Afonseca, ao

palacio do Catete,
onde manteve com o

general Eurico Dutra
longa conferencia so

bre . o problema da
sucessão estadual
daquele estado.
Ao que fomos in

formados, ficou defí
nitivamente -assenta

do que o PSD ban
deirante apoiará o

sr. Prestes Maia, can
didato da UDN a

governador, ficando
assim frustradas as

manobras do sr. Be
nedito Valadares que
vinha trabalhando no

sentido de conseguir
o apoio daquele par
tido a candidatura
do sr.: Hugo Borghi,
figurando o sr. Ciri-

,

lo I 'Junior na chapa
do sr. Cristiano Ma
chado, como vice

, presidente da Repu
blíce.

Hoje deve o PSD, em do tenaz eampanhacon
convenção que está rea- tra o sr, Cristiano Macha
Iízando em Floríanopolís 1)0.
escolher os seus candi- No Estado do Rio, tam
datos ao governo do Es bem igual movimento se

Hercilio Luz Filbo tado e' aos cargos legís- esboça, liderado pelo sr.

lativos federais e estauu- Amaral Peixoto.

; Recebemos de um cí- tradores desta Patría, que patrimonio, com a mes- . As hostes ademaristas
dadão que se assina' tambem é nossa, e que em ma resignação que su-

ais.
-x- tambem tiveram o seu

Germanicus o bilhete que melhores dias receberam, portou-as as humilhações Nos dias 1. e 2. do mes choque: Paulo Nogueira
se segue, anexo ao artí- de braços abertos, a nós, do tempo da guerra. E proximo, terá lugar a Filho e-outros deputados

_"go, que tambem vai pu- nossos pais e avos, ultí- convem considerar que' _.
.

t d
.

bli d P
.

é
c.onvençao udemsta sen . progressts as, eixaram

ca o. reoiso dizer mamente, não nos tem desta zona, saíram depu- do quasi certa a vinda os seus postos no parti-
que tanto o bilhete, quan- idíspeneado às mesmas tados federais, que cons- do Brigadeiro Eduardo do, por não concordarem
to o artigo, vieram es- considerações. tituindo maioria, podiam, Gomes para assistir a com o apoio de Ademar
critos em alemão. Por Ainda assim, de nõs, sem maiores heroismos, sessão de encerramento. ao sr. Getulio.
motivos óbvios, fizemos nunca se ouviu um pro- ter sído advogados de A'

.

f" b I'
'

t· t d
-

t- t Ali ít
--x- ssim vai o ute o po-

as respec rvas ra uçoes, es o. az, mUI o ao eon- causa tão justa, de di- Os principais jornais' litico em que pelejam
procurando .dentro do tràrio. Quando da ültíma reitos tão liquidos. O sr. caríocas continuam a fo- trabalhistas e pessedistas
possível, conservar-lhes declaração de guerra, 10- Urban e' o sr. Groossen- calisar a inelegibilidade uns devorando os outros.

a originalidade: go ao primeiro chamado, bacher, como membros do SDr. Getulio Vargas -x-

Prezado Senhor
nossos filhos souberam do partido majoritario para 'o cargo de Presl-
assumir seus postos com na Câmara Federal, não dente da Republica, ha- No dia 5 de julho ha-

Não o conheço pes- as mesma prontidão e a fariam escândalo sl hou- vendo já pareceres de verá comicios pro Briga
soalmente, mas conheci mesma bravura de todos. vessem intercedido em diversos juristas em tor- deiro em todos os muní

seu pai de quem fói Depois da vitoria dos favor de tais direitos. Si no do assunto. cipios brasileiros, sendo

amigo e correligionario aliados, que se chegou nada fizeram é porque Càusti sensação a ati- que somente em Minas

incondicional. Em razão com o concurso dos nos- faltou-lhes Interesse. O' tude do «Jornal do, Co- Gerais estão anuncíados

daquela amizade, que me sos filhos, estavamos cer- pröprío vice presidente méreío», sempre tãoaus- 285.

,

foi muíto grata, peço-lhe tos. de que se havia� da Republica, Dr. Nereu tero, tomando posição -x-

que de abrígo, na sua polído umas tantas desí- Ramos, durante estes centra o ex-ditador e Espera-se para dentro

coluna, ao artigo que se I gualdades. Entretanto ja- cinco anos, teve ocasião mesmo líderando a oam- de poucos dias O' apoio
,

segue. Perdôe-ine
-

o de- maís nossos filhos pode- de se redimir dos espano panha. do Partido, Republicano,
sagradavel anonimato riam supor que seus feio t

. - O senador udenista do Qual é chefe o' sr.

que me vejo obrigado a tos nos campos da Italía eamen e e pnsoes, que
aquí no s t d Ferreira de Souza" lider Artur Bernardes 'a can- Sclve

manter viessem ter utilidade
eu es a o se a

M
•

•

tão impropria quanto a
consumaram sob as suas no Senado, ouvido pela didatura de Eduardo Go-

-

UItO grato de servir de
�

"pistolão" orde�s. No entant� este reportagem, declarou mes, seguindo assim o

HGermanicus
para libertar seus pais catarinense, que no impe- que a seu ver não há caminho do Partido Lí-

'

igiene ..•
o Á R T I'G O': ::" '�!:���tt:;!ã"o Cqs:!P�:' ,r��e:J:I!�_"g;n&:!itt��� i�:Wl��:!���1�,"!�, "����!�� tambeJ11: o"�-��IS"-11tirmendigO

Y cia da RepublIca prefe dldatura .do sr. G�tullo �artIdo Demoerste CrI_s. de Perls, Lucien Duquenel,
Com o aparecimento haviam creado aqui no . -

'
-

Vargas deu uma séríe de tão e o de Representação de 50 anos de idade nun-

dos primeiros comicios Brasil. rIU, tamb�m, nao fazer.
It Iítí P I tã

"

lítí d
.. E ao, aqui, chegarem, nad.a. O �ndulto de Ma�- viravo as po 1 caso opu ar es ao propensos ca havia, tomado um banho

po I ICOS e as pnmerras
nossos filhos souberam garída Hlr�hmann, ass�

No Rio Grande do Sul, a Identído gesto. em toda sua vida. Foi re-

promessas, é preciso que
que o "crime" de seus

nado pelo Ilustre catarí- os Sl'S. Luzardo, João Ne- Se isso se positivar colhido a um hospltal por

alguém esclareça, com a nense e que sabemo ves, Ernesto Dorneies e não h& mais duvidas' se achar emfermo 'e os

devI'da franqueza, a 'esta pais - que o,s haviam. '...
.,.. s

t fit 'tó' d
- ,

h d d o ou ros ormaram a a a quan o a VI rIa o Can- medicos receitaram um

parte do eleitorado cata- levado a prisão - era VJO a �rlgl � a � s, com dissidente do PSD, fazen - didato udenista. ,'banho para que d�le fos-

rinense, a qual caberà o crime de todo aquele,!> t�rdlo e mdlsfacavel

decidir, o resultado das que nãO' se expressasse, mtUIt� de �aptar as nos-
,se retirada a poeira de

próximas eleições, aqui correntemente, numa sas slmpatu!-s, teve, !la DE FLORIANO�OLIS
muitos anos,Duquenelmor-

no Estado. Dizendo assim, lingua que, na. verdade, verd8;de, efeIto contrarIO. ,
r-:

I eu logo após o banho.

eu me refiro ao eleito- nunca �os ensmaram a Este mdulto e� favo�d.e,.
O médico legista ales·

rado das zonas de -colo- falar. .

uma reconheCJda �rlml- Na Assembleia - Chegou o �r. Nereu Ramos
tou: "Morte pur forte emo-

nização alemã. E eu me Estavamos, por demaIS nosa de gue.rra, ma�s fez.. - Deixou o PSD - Outras Notas
ção"...

'

dirijo, tão sómente, a desgostosos e ai�d� te- ressalta,� a. mO�,enCla de

estes eleitores, porque merosos, para particlpar- n!>ssos c�lmes, ,9ue. em A Assembleia Legisla- Disse o orador que ti

justamente eu tambem mos da redeIq_ocratização dIas anterIOres, nao tIve- tiva aprovou o projéto nha-se a impressão de

80U um deÍes
"

do paíz que se seguiu à ra� a sor,te _

de mercer de lei de origem gover:. que o poder executivo
.

'vitoria das democracias. o "mdulto' 'de sua ex- namental, que autori�a a tinha interesse em que

Não é meu intuito, crear Mas foi com justo jubilo celencia. feitura de um emprestimo se ventilasse naquela ca-

u�a distinção, que nâo que vimos incluido entre Por uma feliz coinci- na Caixa Economica, de sa os maos serviços da

ex�ste, entre nos, os de os primeiros artigos da dencia, o rumo que to. dez milhões de cruzeiros, companhia detentora das

�rlgem estrangeira e os nova Constituição, aque- mam os acontecimento,
a juros de 10,%. O Est�do comunicações telefoni

fIlhos de país caboclos. Ie artigo que diz da' d' b à daráemgarantia apoUces cas, que alem de caris-

Mas é· e' Id d d d"t
lo Ica, que ca er, ao

no valor de vI'nte mI'lho-es sI'mo éra pessI·mo.
.

preCISO que s 19ua a e e IrelOS, eleitorado das zonas de

d!ga, que nesta terra, entre estrangeiros e na· colonização alemã, deci-
de cruzeiros entre capi- Houve troca de apar

nmguem, melhor do que cionais. Entretanto da dir a escolha dos admi- tal e. juros. O em�resti�o tes entre os senhores

nos,. soube fazer seu, o promulgação da consti- nistradores catarinenses, d�stina-se .

ao fmanCla· Nunes Varela, Oswaldo

distIco ORDEM E PRO· tuição, são passados cin- no proximo periodo. E ,�ento d� lmha de ener- Cabral e o orador, es

GRESSO, que se vê na co anos e os bens dos para quem tem duvida, gla el�rlCa �e Tubarão clarecendo o assunto.

Bandeira Brasileira. "subdit�s do eixo" ainda sobre o resultado da a Flor,anópolls. -x-

E isto pelo menos, e a não foram liberados. proximaeleiçãoest�d�al, -x-.. Os deputados Konder

vista da Constituição Fe- Nunca protestamos que procure saber con-
O deputado Artur Mui- Reis, Artur Müller, Ra-

deral, devia nos igualar, e nunca ninguem por t
-,

votar ler, endereçou aO' Chefe miro Emerenciano, Gui·

a todos, em direitos. nos protestou. Sofreu-se
ra quem vamos . do Poder Executivo, por lherme Urban, Feli:x Ode-

No entanto os adminis- esta 1 imit aç ã o no Germanicus intermedio da Assem- brecht" Waldemar Rupp,
bléia,· o pedido, de infor· Max CoUn e Cardoso da

maçõelõ! seguinte: 1 - Si Veiga apre'sentaram um

já foram iniciados os projéto de lei alteraJ;ldo
trabalhos de estados ou os topônimos seguintes:
construção da rodovia Guará.Mirim, cidadã e

Corupá-São Bento do municipio, para Banana]
Sul? II � Caso positivo, do Sul;-
qual a importancia até Ibirama, cidade e mu-

Rio V. A. - Comenta-Iredundar num acordo dera orIgem aos <l_omen- agora da verba de Cr$ .. nicipio, para Hamonia;

ram os jornais do pais geral entre a UDN e o tarjos era incerta e não 500,000,00, destacada para, Joaçaba, cidade e mu

que no encontro havido PSD que se refletiria nu- dizia claramente sua fon· esse serviço no orçamen- nicipio, para Cruzeiro do

entre Dutra e Milton ma chapa conjunta, que te. to do corrente ano? Oeste;

Campos - quando da via- teria o sr. Cristiano Ma- A noticia veiculava um Ao justificar o pedidO Corupá, distrito do mu;'

gero do presidente ao va. chado como presidente absurd'o 'tão I grande' que o autor do requerimento nicipio de Jaraguá do

Ie· do S. Francis(lo - que e o Brigadeiro Eduardo não mereceu um desmen- reclamou tambem o for- Sul,paráHansaHumboldt;

havia-se falado na possi- Gomes como vice-presi- dido do governador de necimento da copia do Mirador, distrito de Ibi-

bilidade da recomposição dente. No entanto sou- Minas. contrato existente entre rama, para Dona Ema;

da frente unica mineira be-se posteriormente que o Est�do e' a Cia. Tele-' Presidente Getulio, dis-

em torno da candidatura o boato não tinha o me- FAÇA DO fonica Catarinense, pedi- trito de Ibirá.ma', para

do sr. Cristiano'Machado. nor fundamento. CORREIO DO' POVO do já ha tempos e ain- Nova Breslau.

Este fato fatalmente viria A própria nota que O' SEU JORNAL da não fornecido. (Continua na ultima pAUina)

VOTAR ,SIM
MAS ••• CONTRA QUEM?

POLI'TICA

Falou-se em acordo PSD�UDN,
no Plano Federal

Doou cem mil cru.
•

zelros para a cam.
panha de finanças

do Brigadeiro

Um absurdo que não precisou ser desmentido

Prossegue vitoriosamen
te a campanha financeira
empreendidél pelos 0omi
tés udenistas em fav'or de
seu candidato a presiden
da Republica, Brigadeiro
Eduardo Gomes. Ontem
na Camara em palestra
com o repres�atanfe deste
jornal, o deputado Afonso
Arinos nos informou que,
minutos antes, fora porta':
dor de um cheque de cem

mil cruzefros, emitido, Pd
ra esse fim, pelo sr. Vir
ginio Veloso Borges, ehe..
fe udenista na Paraiba.
Não é esta, alias, a pri

meira vez que, brigadei
ristas de destaque tazem

doações monetarias eleva..
das. O que vem predomi
nando, contudo na referi..
da campanha é a contri

buição mode� dos' ope
rarios, senh,-e, estudan
tes, genIe do povo. ,Estes
é que tem sido os grandes
impulsionadores da movi ..

mento visando à coleta
de dinheiro para atender
aos gastos em tavor do
candidato da U,D.N, a

presidencia da republica.
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E O I T·A L Empreza de Transportes "Freazel" S, A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

'

ôão convidados os Senhores acionistas a com

parecerem a Assembléia Geral Extra-ordinaria a rea
lizar-se no dia 15 de Julho de 1950 as 9 horas, na
residencia do Soro Germano Enke, a Rua Epitaclo
Pessõa n. 258 em jaraguá do Sul, pera deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:- .

la. Modeficação dos Estatutos
2a• Eleição da Diretoria
3a• Assuntos diversos

jaraguá do ôul, 20 de junho de 1950
A DIRETORIA I

Declaração Vende-se
Um terreno com a área

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.

O Doutor João Marcondes de Matos,' juiz de
Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

Torna publico, de acordo com a lel, :que AU
GUSTO LEMKE, natural da Alemanha, nascido em

mil oitocentos setenta e quatro, filho de Wilhelm
Lemke e de Berta Lemke, casado, residente e domi
ciliado em Guararnlrlm, desta comarca, a rua

28 de agosto sino., deseja renunciar a sua nacionali
dade de origem, afim de obter a cidadania brasileira,
por meio do titulo declaratorio, tudo de coníormt
dade com o disposto no artigo 60', § 20', da lei numero
818 de 18 de novemdro de 1949. Qualquer cidadão po
derá apresentar impugnação que tiver, no prazo de �;;;;;"';;;;;'_;;;;.;"ji.i;;;;-;;;;;;;"i;;;�-;;iii"i__""";;;:'_�=::::::__i"

��f;;!�i1{���!\1:�1�:í:����::ff�t�i fiE
e no Diario Oficial do Estado. Dado e passado nes
ta cidade de Jaragua do Sul, aos dois dies do mez

junho do ano de mil novecenros e çincoenta.· Eu,
Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (Assinado) João
Marcondes de Mattos, Juiz de direito. Esté conforme

.

o original do que dou fé.

jaraguá do Sul, 2 de Junho de 1950.
O escrivão: NEY FRANCO

Eu abaixo assinado
Pedro Francisco Frei
berg, declaro por este
meio não ser verdade
que o Snr. João Martim
tenha me furtado quäl
quer Importancía.
E nem tão pouco o

mesmo e ladrão.

Estrada Nova, 16/6/50.
-------------------

Pedro F. Freiberg Teriênos -Balneario
Ubatuba

Vendeu-se dois otimos

rlotes 14/13 melros situa
dos no .centro do Balnea-

COITRI CISPI, .

QUEDA DOS CI·

rio.
Tratar em joinville.

- Roa �bdon Batista. 41 -

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA· MINANenRA
. Vermitugo suave. e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIiJUEIRA
•

MINANCORA para o seu tilhinho. .

E um produto dos Laboratorios Minancora
- IOINVILL.E AVÓI MÃE! FILHA!

.co.,ü.s. •• 'tODA PART.

t:a;;.mrM?J . itfJ

I'-:j����� .Zf=:�:,iSlVlD. Gatulto Vargas, 79 Rua DomiDgos da Nova sln
JARAeUÃ DO S,OL -1- sANTA CATARINA

TODAS DEVEM USAR

fLUXO�SED�TINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALlYIA AS c6ucIS UTERINAS
...................._--_ .

.mD'........ 00'" .antapm pa,.
tombot., •• Irr.,ularldada. da.
'untOu p.rI6dloa. da••anhora.

é Calm."t•• lalul.dor da••••
r\l�6••

FLUXO·SEDATINA.
peta .u-a comprov.da .'ICiCia·'
multo ....Mad•• Da.a Mr u,..

com con'.lança

. FLUXO-SEDATINA

REPRESENTANTE
Precisa-se de uma pessõa ativa e conhece

dora do. ramo de armarinhos, ferragens, louças e
vidros etc., para visitar a fregrezia de firma ata
cadista de Joínvllle, na praça de Jaraguá e interior.

Ofertas para "Represeatante" ale. desta redaçiio.
lIi!ii!i!i5llllilEEr.:!i!!!!jiEElBl_!ii!!!E::�;i!IE:i��HiEIi!l!E!Ii!

Febres' (Sezões, Malárias, I
Impaludismo IIIMaleitas, Tremedeira J!

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
"Capsulas Antseson cas m

I
Mnancora" I

II Em Todas as Boas Farmacias I'É um produto dos Laboratoríos MINANCORA_
-.Toinville - Sta. Oatarina-« m

�,,..!=='IIi!l!iiilii!!!ililiSllllll&llIiiiiIEIllalll!l!iiiIi!l!iiiI:EliiDSEi

PRODUTOS DA:

IIDldhUl§trlia dIe caícaäos
GOSCllil Irmãos s Ao

.

.

I
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Orgulhosos da sua Independência 'os funcionários do I.A.P.I. prestam
.expressiva homenagem ao Brigadei�o Eduardo Gomes

. Estiveram em visita ao dro de tunetonertos foram favores futuros do gover-] governo. Colocar, porran- tre o poder financeiro e pare unfcl recuperação ur

Brígedetro Eduardo Go- eonsttrutdos, exclusiva- no.
.

. to, no comando da nossa os poblernas mais gerals gente só viam uma solu
rnes cerca de tresen tos mente, por concurso. . Disse ser o mais erden- vida publica ninguem que ligados a economia naclo- çäo: a eleição do Briga-
funcionarios do Instituto O orador ptcssegulu di- te desejo dos funcionarios preze a moralidade adrní - nal, Mas a confiança lna- defro.
de Aposentadoria e Pen- zendo que .este fato de- do I.A.PJ. ver o Brigadei- nlstrativa e que saiba que balavel do povo brasileiro
sões dos Industriarios. c�rr�a de existir 'quase uma ro eleito presidente da Re- o exemplo tem que vir de no seu lider é testemunho

.

Para exprimir os senti- mísrlca na organização, publica e para isso podia cima é algo digno de ter de que ainda esperamos
mentos de todos os pre- um orgulho justo enexpli- a U.D.N. contar com o o apoio da classe que re- por dias melhores». O
sentes falou o industriario cavei e, por isso, a visita esforço dos índusrrierlos presentam «V. Exa. está orador terminou dizendo
Helio Beltrão. De inicio, que faziam ao Brigadeiro até o fim da campanha, em condicões de operar que como fundionarios do

.

esclareceu ser o I.A.P.I. vinha impregnada de gran- quando será obtido a vi- esse milagre. Urge um I A.P.I. têm observado que
uma exceção dentro da de pureza em razão de tória. Salientou que as esforço pela nossa recu- o nosso maior problema
categorla dos Institutos em nenhum dos presentes se nOSSilS dificiencias não peração economica, pois reside na deficiencia dos
geral, pois os seus qua- achar na dependencia de residem nas instituições, no Brasil existe uma de homens em geral e que

,

mas sim nos homens do sarticuleção desmedida en-

A sala repleta de Iun
cionarios tinha um aspec
to festivo. Todas as fi·
eionomlas traiam 'a emo

ção do momento .

Respondendo a sauda
ção falou Eduardo Gomes
que agradeceu a homena-

gem.
'

ES,PORTES

FERRO - Os 9.000.000
quilos jà consumidos, em

barras de 4,5mm, dariam
�������.",..�-_!!!!'_!!'!..."._""--�""""- -�!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!�.

para contornar uma vez e

meio o mundo;

Advocacia - Contabilidade - Seguros
o Planos econôinicos e contábeis de en

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

o Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

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

o Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so-
.

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

.

. Orgãos e Harmonios "B O HN"
o Distratos sociais � Cancelamento de

firmas - Levantamento de balanços - Minutas Sempre preferidos
para os lançamentos relativos às liquidações. pelos entendidos-

o Perícias judiciais e extra-judícíaís � Re- Harmonios: 12 modelos,
visões e Parecer· Assistencia técnica contábil, eapecíels pera Viagem, Ca-
jurídica e fiscal.

c pelas e Igrejas
o Assuntos trabalhistas - Naturalizações - Orgãos: São fornecidos

Defesas fiscais - Cobranças � Serviços comer- em disposições a esco-

ciais em geral. Iha dos interessados

CAMINHOES _. Os o SUB-AGENTES DA OOMPANHIA peç/�!���o��!a:r�C:mais
veículos desse feitio que ·.NAOIONAL DE SEGUH.OS

uIPIRAN-1 .informações ao represen-

descarregaram aterro no GA": - Fogo - Transportes -. Acidentes Pes- tanle geral pera os Estados
Estádio Municipal, em soais e do Trabalho - .'Automoveis - Respon- do Paraná e Santa

numere de 40.000, dariam sabilidade Civil - Fidelidade. Catarina.

pera cobrir toda a exten- ,

são .de Estrada Rio-São Rua Mal. Deodoro, 136 - Ca'xa Postal, 19 PAULO K�BS - Cx. Postal, 39 - sl'J BENTO DO SUL'

Paulo, se colocados em

.'= J_A_R_A_GU_Á__IJ.....O iõiSU,�L .......Lz; São FranCiS,Co Est. Je Sta. Ca.tarina_1fila indiana.
_

,_

O Estadío Municipal do rada. citamos alguns da
Maracanã epresenra por- dos pitorescos:
menores interessante, quer
ne sua construção como
nas suas comodidades,
que merecem um ligeiro
destaque.
No tocante à capacida

de já foi amplamente no
ticiado que cento e ein
quente e cinco mil pessoas
poderão acomodar-se nas

insialações da Derbi, tendo
a segutnte distrtbuição: _
Nas arquibancadas 9õ.õOO
pessoas; nas cadeiras ca

tivas 30.000; em pé mais
30 000; e 1.500 nos cama

rotes.
Entre as demeís acomo

dações destacam-se:
- Alelamento com to- ,f.EDRA - Os �O.OOO mê

das as instalações rnoder- ut! Iza�o encheriam uma

nas pera 130 atletas; .
trlß(..he�ra de 12 krns. de

4 vestlé
. . extensao, tendo 3,5m de

- rios e servi- I 20 d I
ços médicos; argura e .

Om e atura;
- 58 bares para o pú AREIA _ Os 40,OOOmõ

hllco;
.

já consumidos serviriam
� <9,8 deperrdêncías sa- pera fazer um colcão de

nitárias; umas pare um e O,25m de altura, em todo
outras para outro sexo; o cumprimentu da avo

� 90 varejos de cigarres; Presidente Vergas.
- 45 bomboniéres;
- Fabricação própria

de gêlo e sorvete;
- 4 pistas Internas pare

circulação do público, com
14 metros de largura, cede
uma;

.

-'- 88 "borboletas" para
controle de entradas;
� 16 bilheterias - 15

"guíchets" em cada uma
totalizando 240 locais para
compra de ingressos;
- 6 entradas privativas

para veículos;
- Parques pard esta

cionamento de 4.500 car-

CIMENTO - As 500.000
sacas necessárias à obra,
formariam' 78 pilhas Indl
vlduals de 836 m. de altu
ra (igual à do Corcova
do);

TABOADO - Os
560.000mõ dariàrn para co
brir 3,5 vezes a avo Pre
sidente Vargas;

ros;
- Bomba para abaste

cimento de combustível.

VOLUME TOTAL DO
CONCRETO - Será su

ficiente pera construir edi
fícios em embos os lados
da avo Rio Branco, tendo
todos eles 10 andares,

DADOS PITORESCO�

Consêrto de MauuioDS
MARTIN RAITER

Especialista em maqui
nas de costura.

Vai parar somente pouco
.. tempo nesta cidade.

Os ínteressedos deverão
procurar no Holel Crtlzeiro;·

JARAQUÃ DO SUL

A Comercial Ltde,
Procura-se
Ajudante meeanico.

'I'orneiro. Servente.
. José M. Müller & Cia. Lida.

I
Faqueiros de aço Inox

bem como talheres avul
sos da afamado marca

"Hercules", V.S. poderá ad
quirir pelos menores

preços na CASA REAL

FRACOS E ANê:MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO

··�ILVEIRA"
Imprtgado n. kit.o 1lIS:

Tosses
Re.frlado.
Bronquites
E.crofulo••

u..;;;;;;......
- Çonvalescença.

VINHO' CREOSOTADO
É UM GERAoOR DE SAÚDE.

/

....I I �
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R t G I �T � � C I � I'l' nio da Silva ede Berna- Declaraça-O'

dina Menigine da Silva.
'

t

, Ela, brasileira, solteira, Eu abaixo assinada Te- Doenças dos Dantes Em Itapocuzinho no gramado do Caxias Fure-
domestica, domiciliada e, ela Bauer residente em As afecções mals. fre- bol Clube, realizar-se no dia 2 de Julho proximo,
residente nesta cidade, a Massaranduba declaro por quentes dos dentes são a

uma grande festa em beneficio do Clube.
rua Angelo Piazeira, filha meio desta que não me cárie deruérla, ö abcesso Jogarão os quadros 15 de Novembro, Paraná e
de Maria Bernardina Leite. responsabilizo por dividas da raiz a fístula cutânea o Aliança.

que meu marido Alfredo tártaro' e a píorrete, Os _ �averà churrascada, galinha, ceíé; bebidas" lel ..
Edital N.2.804, de 15 6-50. Bauer fez depois de 9 de dentes cariados trensfor-. lao, tiro ao .�Ivo, etc: j

Maio de 1950, data em que marn-se em cavidades Desde Ja agradecem
deixou de viver em minha cheias de micróbios, que
companhia e com o qual além de produzirem mau
sou casada pelo regime hàllro podem determinar
de comunbão de bens. doenças em outros ór

gãos. Os cacos dos den
tes ferem a Ijngua, facili
tando a formação do cãn-

FutebolCaxiaso P�ECEITO do DIA Clube

Irene P. Günther Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Coman.. a Jara&uá do Sul.
Estado de Santa Catarina

�kasil.
Faz saber que comparece

çam no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem pau

casai-Se:

Manoel Gonzaga dos
Santos e Argentina ,An

verze

A DIRETORIA

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, dornlclllado

Edital N.2.801, de 15·6-50 e residente neste distrito,
Werner Konell, e a estrada Ilha da Figueira
Irene Blödorn filha de Henríque Gonzaga

dos Santos e Luiza ßel
EIe, brasileiro, solteiro, sanelli dos Santos.

lavrador, domiciliado e re- Ela, brasileira, solteira,
sídente neste distrito, em domestica, domiciliada e

, Rio Cerro, filho de Augus- residente' neste distrito,
to Konell e de Hedwíg em Retorcida, filha de
Gaedke Konnell. ' Constante Anverze dos
Ela, brasileira. solteira, Santos.

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, em
Rio Cerro, filha de Erwi n
B!ödorn e de Tecla Pas
sol Blödorn.'

Edital N. 2.802, de 15-6-50

Carlos Pedrem e

Cecilia Carracho

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado, e

residente neste distrito, em
Retorcida, filho de José
PedroHi e de Barbara Leo
ni.
Eta, brastlelre, solteira,

lavradora, domiciliada e

�esidente,. nesre distrito,
em R.etorcida, filha de
Maria.Cerrache.

'

Massaranduba,
19 de Julho de 1950.

TECLA BAUER
t cer.

Mande examinar, íre
quentemente, seus Jen
tes por' um bom dentista.
- SNES.

I

rua Mal. Deodoro da Fon- 'Iseca, filha' de Verdl Lenzt
e de Guilhermina Pereira
Lima Lenzt ,1----·------

,

I
Edital N.2.807, de 21-9-50.

Côpía de Edital de pro
clamas de casamento re

cebida do Oficial do Re
gistro Civil de Indaial.

Hugo Wesphal e

Elvira Lach

Ele, 'brasileiro, solteiro,
lavrador, dornicillado e

residente neste distrito
em Ieraguaslnho, filho de
Frederico Wesphal e de
Alma Keysslng Westehel.
Ela. brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente em Indaial, filha
de Richard Lach e de
Wanda Lach.

"

AS PlllULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Na Prisdo de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
f; INTESTINOS
Fastios, Azia, Vomitos,
Pes a d e los, I n dis g e.s t õ e 5,
Colicas do Figddo.

Gazes, Di gestões Penosas,
Dôres no Esfomago, Mdo
Halito, Retençdo de Bilis.

.;;:. -

Vende-se em toda parte.

)- Declaração IEu abaixo assinado
Fritz Lerzen, solteiro, re

sidente em Corupá, de
claro por meio deste jor
nal, serem, sem fundamen
tos as r:elavras que proferí
centra a senhorlte Erice
Wackhqlz, residente em

Jaraguä do Sul.
Corupá 20 de Junho de

1950.

Edital N.2.805, de 15-6-50.

Arthur Sevegnani e

Angelina Maffazzolll
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em,
Irapocuslnho, filho ligitimo
de José Sevegnani e de
Regina Stolf Sevegnani.
Ela, brestleíre, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Irapocuslnho, filha de Luiz
Maffazzolli e de Clara Ni
collní Meffezzclli.

FRITZ LARZEN

����
l ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando' na

::::::::�::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

Dr. Waldemiro MazurecbeffFARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORSTEdital N. 2.806, de 21-6-50.

Osvaldo Friedrich e

Estérla Xenhaide Lenzi

tS••A 81 SaU81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico � cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo

- Raios Intra-vermelhos e azuis,

E -

para que cheg ue ao co
nhecimento de todos, ruandei
passar o presente edital que
será 'publicado pela impren
sa e em cartório onde será��
atixado dur ante 15 dias. Si
alguem souber de �gum im- :.. � -::�� -:;-::� y : --,--------,------••--- ...

pedimento acuse-o para os

fi f t
.

d ditins legai!:.' erra as errmcas e iver-

LOJA _ DE CALÇAOO,Ssos ta:nanhos V S. en-
IRENE PED�I. GÜNTHER I contraré na CASA REAL Rua Marechal Florii(no, 43

Oficial �c::.:.:.:;::: �: � �, JARAGUÁ DO SUL

Recomel!da: Calçados finos e simples por preços ao

ALCANCE DE TODOS.

Compre seu SAPATO em Casa do I rofissional, que será
aconselhado concienciosamente. '

ii Consêrtos de calçados com presteza á preços modicos. ii
::::" Ouilherme Finkbeiner .,:::!!

: � :-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::

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

gos á preços vantajosos.
I

Rua Mal. Deodoro, 3 - JaraguaEdit�l'N. 2.803, de. 15-6-50 I,
'

�I.e, brasil�i��, solteiro,
Adhemar Menegme da g.raflco, domlcl.hado e re

Silva e Normina Pereira I sldente nesta cidade, a rua
.

,

CeI. Emilio Iourdan, filho
"Ele, brasileiro, solteiro, de Ernesto Friedrich e de
funcionario público, dorní- Lina Neubauer Friedrich,
ciliado e residente nesta Ela, brasileira, solteira,
cidade, a rue Angelo Pia- professora, domiciliada e

zeira, filho de João Anro- resldente nesta cidade, a
I '{

iti� ���������in

I BilDen IndÚJlriil I! [nm. dI! t [i1Ii1rinil�/n.1
IIINco Séde: ITAJAÍ - SANTA CATARINA

I INca'(14' ANOS DE EXIS'fÊNCIA)

CR$ 15.000.000,00
CR$ 24,111.126,80

DErENDENelAS EM: CAPITAL SUBSORITO E REALIZADO
RESERVAR EM 30/6/1949 .'. . .

AGENCIA:' Jaraguá do Sul
Rua Oel. Ernlllo Iourdan, 115

t9raranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeco
Floriailopolis
Gaspar
Ibirama
lndaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
joaçaba
loinville
laguna
Lages
Mllfra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Jalleiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco c:lr Sul
S. Joaquim
Tai6
Tijucas
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

Edifício Próprio

End. Telegraflee "INCO"
Oaixa Postal, 65 -Telefone, 73

Opera em: Cobranças, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, Descontos.
Aceita: Valores em Custódia e Administração de Imóveis"

)

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTicULAR AOS
SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SOBRE DEPÓSITOS:

eel1••• 81 ••VIMIII••
Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limi!ada Especial

2% ao ano

3°io ao ano

4% ao ano

5% ao ano

r='�'==�=;"V�'�'==B='E"=�?'=====,
t: Pois sim! So se' fôr com produto da ii

li fabric::l Apolo! ii
iI Os produtos da I:

- FABRICA DE SADiO "A P O L O"

Com aviso de 60 dias .

Com aviso' �e 90 dias .

Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses
Prazo Fixo de 1 ano

5% ao ano

. . .. .

Depósitos Populares .

---------,_ ,

Depósitos Espectas a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo Minimo
de Cr$ 50.000,00

de propríedade de Henriqu� Teodoro
Hal'ger, garantem uma lavagem alva da rou

pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

consistente metodo de fabricação e uma

espuma expessa. ,

'

As marcas "APOLO" e "ROMl\lEL", são
encontradas em todas as bOdS CaS;:I8 do ramo.

Pedidos ao fahricante
Rua Marechal Deodoro d.a Fonseca 862 e 870

- JARAGUÁ DO SUL -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



É UMA .DOENÇA GRAVISSIMA
MUITO PERIGOSA PAR'" A F ....
MILIA E P"'R'" A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILI ... R NO TRAT ... •

MENTO DÊSSE GRANDEFLAGELO
USE O

CORREIO DO POVO Domingo DIA 25 6-1950- 5

Radiola
Vende-se radio ZENITH

ondas longas e curtas, cl
troca - uiscos automático,
lindo móvel de mesa - com

ou sem díscos. ,

Preço ocasião. Vêr e

tratar no MARABÁ,
cl G. R. Fischer.

.JOINVILLE

Não satisfasendo
o pagamento no re-

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a

.

multa de 10%
'

sobra o referido>
Imposto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll'"

'

dicialmente.
'

.' Tesouraria da Pre-
.

feitura Municipal
de Jaraguä do Sul.
5 de Junho de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

(Sob Administração do Governo Federal)

A SiFILIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, 'Anlv,élsÀ'io.; ,/Go�
, ,

t·
hole m�i&:'UIil ..no·' d;ê exrs��'
ten.cia.,. o :melffno r:ab�!�,

, �em�rt,.. J.\{I1�bijj$.l,t.,'br. t.�"
,,:Ä(l1.uR�MOLLER Gerente: PAULJNO'�EDRI Imprésso na ôocíedade Gr4ir�'.A"4E�I9A ltda:,'" .: �Id�, �II1Fl ',' _

"

.. CAIXA POSTAL, 19".� Administração: Rua Marechal Deodõro da. Fonseca, 136 -. Fundado em 191,9;.. - '1Ê�BPQJ"I� 'N. '39,'�" ' A dld�� (.fj,," 4:man "

• {
!!!!!�!,'!!!!!�!!!!!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!!l!�!!!!!!!!!!!!!!'!!!I!!!'!!.!!!l·· !!'!!!�!!!!!�� festiva" Yat:,à:,:il��egüiiJ

'

�Np, xXx ,�,';" J;ARAGUÁ DO SUL -

, Domirtro, 25 de 'Junho de 1950 No. '1.598 ,S�Sh �r�. �a} .'

do .Paíz está De
contra Getulio '

A justificação do pro-'�:':::;:�:f.;re.;�/ �f
'

�:
•

• • .Ó jßto foi' -brílhantemente festlva récf>�o I tepdtf .
_�Jfll,l �trIP,J1f!J�.,

CC)m esta atilude imprevista' da nossa imprensa decrescem' feita p�lo deputàdo Kon-: S.idO. �.". d���IO .,'s1. '���;�':A.t. r "f�•.ta.,.

, I"" t 'h'l'd d d d' d ,der ReIS, ,havendo apar- Agrlp'a'��,��rAe !� ,1111
> ,? ,

ver Iglnosamen e as pOSSI I I a es o ex- íta or tes esclarecedores dos do PSD, Dr. ittputií40 --:'�" �1 e! .' .' ��,
.

.
snrs. Nunes Varela, Ra- Simone em nome do' Go � "sennorfia �I it �hlel':

RIO, -- Toda a ím- com o fim de ludibriar o está disposto a respon- miro Emereneíano' e Ar.. verno e' deputado'Nunes fIlha d��. AT�é:I,ndr�,
prensa passou a ocupar- brio militar e receber, der, em campo aberto, tur Müller. Este ultimo Varela em nome.da ban- Koe.hler . .Ä:1!!da �af mento!".'
se, em seus principais em 1951, as contínencías ao movimento �e 29 de aparteando, decÍarou que cada pessedísta, na As- Ct�nr KIUp��I, fJlha: do sr.,

.

artigos, do sr.. Getulío] dos generais' que o de- outubro, que Interrom- o nome Guará-Mírlm éra sembléia.
. Joao B. KI�ppel.. .Ór. '

V;argas, atacando-o, a puseram naquele dia me- peu � o�ra que el�, fora até pejorativo, pois sigo O sr
..
Nereu Ramos

- No. dte 28 d.,? �or.-,:
quasi totalidade dos moravel, para asseguràr da leí, vI.nha relilzando nificava lobo ou cachorro pronunciou eloquente rente ve �a�sar ft1aJ�u�
jornais. ao povo brasileiro ore .. h!lvla quinze anos, Pre- pequeno (Guará lobo, ou discurso de . agradeoí- ,data nata�lcla � sra. Edltt;
O "Jornaldo Comercio" .gíme de. ordem e Iíber- CIsa agora de. pelo me- cão e:"Mi�im;' pequeno) mento, sem no 'entanto Woyakewlc�, dli'na esp�stf'\

, em sua prímeíra ,"Vária" dade que o' pais desde nos outros qumze anos, e havia substituido o faJar no
.

pr.esidente Du.. dO,.sr. DaVI Wôyakewlc�,
de ontem, escreve: ... Mas então ven:t desfrutando: sem Constituição, para tradicional nome de Ba- tra ou mesmo no sr. resJde�te em Campo Ale."

dentre eles se destaca, Eng�na-se, no entanto, o completar ,. sua tarefa, nanal, Cristiano Machado. r gre., A.:�nda na.mesma data

, pela sua cultura, o sr. ex-ditador saudoso �o atualmente acrescida dos Com referencia aHan-.. -x- .e I1_1eDl:ut: �uCl�c:W Murara,.
.Pontes de .Miranda, que, pod�r.. A dem�ocraCla' "populistas" do sr; Ade- sa-Humboldt.Iol ressalta, 1 O professor João Ro- :- Ilra 2? !<a a!-ll .. ?aul�
. ao-estudar o s 13 do art. brasíleíra tem hoje quem m�.r..

de Ba.rros. A que.m do que aquele
..sabiol.ma.r.io .Moreira, inspetor Wle.le., funCionaria. d,t? D�,

,'141,'sUrma: '''O que se vele

p.or
ela

e. não s�rá
-

duvidar que o S�. Getu- alemão. havia prestado escolar, em Jaraguâ .do partam.enro de corr�lO.sI'•.veda aos .partídos polítí- à sOn;'br� de. garamtlas lio Vargas; se voltasse relevantes serviços a Sul. acaba de deixar o Telegrafos. nesta clda.d
<

cos veda·se tambem às constItuclonaI1! deturpa· ao poder, seria capaz nossa pátria, sendo �té PSD e ingr�ssar no PTBj A sra. B<hça Hemann e ./
associações politicas, re- das n.a sua �phcação que de fazer o que. está pro-

um nome. de grande cón- segundo declaroll a im- pos.a .� ..
sr.

KU.
rr

H.e.!Dant.·..•
,ligiosas, etc:' Està ai hão de tra�-la os agen· metendo, cumpre recor- ceito mundial. prensa de FI<?rianopo�is. comerClanJe ,n��ta çldad :
contida a tese. de

.

nm tes c�nheCldos de soa dar que o ex-ditado' -x- O sr. Romarlo MoreIra �aldernm;.._I:Ier1>� e,� m, :
candidato á presidencia destrUIçâo".

r
. . '.

d' d nma Tel'ltslDha tbo 'º,st
d R ilbl' d p.

-

"

"D' rasgou a Constituição de Domlpgo,.ultImo. che- val ser can Idato a e-
_ D:'o:.... 36"

'�- ;Id
a ep !Ca, que ecla- ar seu turno, o Iá-

8 .
. . gou, a Fiorlanopolls o putado estadual pelo par 'ltl. ,5I'a .I 0g;

ra�'a�e�te infe�so aos ��o, de Noticias", que não 1 ã�l'd�a���u. ad����tItUI: sr. �ereu Ramos, vi.ce:-, tido que ac��a.d& adotar,. gard ,Gr�b��.:�ister, ,��
prInCl.pI?S con�Idos, na pouV!l o senad�r gaucho, ç. 4, d.e I preSIdente da República e pelo.mUDlclp'lO de Gu�. posa ,:dó 8�,;.,;Oatillr Me,�,',

ConstI�ç,ãOd; nso deve I depOIS de analIsar longa- �!:�����I·�nsaUI8.rdPeortla9�i7� que teve por parte do� rá-Mirim. '. ter, ,�,' ."
",

.'

d
.•

ser regIstra o para ba- mente a ultima entreVis- .'

.
(),.

.'
.

.

,
, ..,

.' ,� pa .

I'1Je8ma ,
ata a

bilitar-se ao pleito que Ita do solitário .d.e ,Itú recusou-se a aS6lDar. a .'

,

'

,&ra. Otni:J'Q'!' da Silva eS;;

p.?ssa lev8;·lo ao poder. a��im'ter�ína: "Emre: GonSti.tuiçãoatual;e,e!&i. Curso Gratuito de Taquigrafia·posa.dosr•. @�neSiODU'(2.tl.�E esse ev.Identemente o' sumo ...
, 9S srs.' Getulio to senador da R�publ!Ca, '

' , te Silva, reSIdentes eri
caso do sr. Getulio Var-I Vargas ':'e

.

Ademar ,de abandonou. o exercioio , O institllto 6rasileiro de Taquigrafa, -patrocinado Tijucas. ,Ainda Eunice dos

gas. Constituinte que se Barros estão. aliados con� desse mandato há, mais'l pela As.sociaçao 'dos Empreg.ados no Cotn,�rcio ,de Santos, filha do sr, Orrt:
negou a assinar a consti· tra o regime. A cam. de dois anos, para mos- São p,aulo e dirigido peta Prof. Lovy ChoQuer; taqui- mano dos Santos. À gentil

tUiÇãO,. colocou-se delibe- panh.a presid.encialé ape-
trar o seu d.esprezo.p.elal grafo. da, Assembléia .Legisl.ativa Esradual,"abriu ma- senhorita H.jJ<la,' MUl'ar�radamente em antagonis· nas uma etapa do pro- Constitu,ição vigente, qu� . trículas au novo curso de taquigrafia por correspon- filha do sr, Alberto Muret

mo aos principios cuja I gram� de �ção que pr�- não quis assínar. ",
'

dência, _que terá � dura�ão de qUdtro messe, após o ra r��jenle e� N�reu Rã.:

pr.eservação e defesa tendem executar. Esse Tendo 'co'mo se vê o I que serao conferIdos diplomas aos alunos aprovados mos;.:,,';�·';,', .," .'IT,' l,

t.e�.ia
de jur�,r, ao ass�- progr.ama é

..
prof�nda- sr. GetuÚo�. Vargas,a im.-I'

e

..

m exa

..

me .final.. Para
m

..

aioré5 informaçöes escl'ever

.'
-:"�.,ia 1.°. de:.Julbo p.r6.�mIr o poder. E malS mente revolUCIOnárIO. O prensa do pais, contra si, ao lustituto. Caixa Postal 2.500. xlmo transcorre a' data

adiante": "Proclama ar- sr. Getulio Vargas não as suas P9ssibilidades de ". ." .

natalicia do. sr, GujJherm�
'rogantemente já haver está preocupado em en- voltar a assumir o poder I,.. '. o • Pradi; proprietario ,do Bilt
·,'dado, quitaç�o" ao movi- i ga'.nár, .

m..�is Uma Y.ez,. a decrec.em' vertigl'nosa-

� �
(>rion e��gente nesta cl�

mento de 29 de outubro,' d�mocraCla.: agora, ele mente. '" ,,' - -M UDAS _..;. qade ,do Jornal "O Estad�
,

. ". , " '. ,de São I?aulo:"". •

O· 'C I R
.. :

.

-

h ..... F R IJ T I F E R AS E O R.N A li E 1'1 T A I S A9s anivell$}riantes di!
sr. e so

"
amos acompan ado de 5 pes..' '. . .. . . .' serr,léina ':Co�reio do P�:-

so'as amea',.a·...
· de ·mo··rt <

•
. H". -I-d 01-' D LaranJeIr&S, �eceguelros,KakiseIros, �aCleI- �,vo' deseja lOumeras feh�

,"
. _Y "_. ,.'.., e o sr.

, �rci 10, e . 1.. ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, cidades. " .

.

veua Mato� no Cart,?rlo do ,

'

.�
Ca,mélias, coniferas,. Palmeiras, etc.,

etc

.

casamen.los: -RealiZ.
aram

..

_�
·

sr. Reinaldo Brito Pe�am Catálego Ilustrado
'

."

�
ontem na sala das au-

,

O dA' d F'"
.. h' d

.

.

.

dienciã& os seguintes ta-

·

r. gnpa .e ana C ama o c0t? urgencla poude LEOPOLDO SEIDEL Cortipá samet#os: Snr. Lino Flo-
.

, eVItar graves consequencIas •• • • riani com a ,srta.

· Pessôas que se acha- sine ou então morré».' havida, dizendo-se, sem
Erica 'Kwtakoski; �nri

v�m, 'pelas 17 horas de - «Chame o sr. Agripa maiores esclarecimentos
·
..
·
....-::�.·.....�..

•.....•.. j.....•..O..•..•..·.J
.. TOSSES" aHNQUlrn r Aque·lino..Balsa.nelli '��nf

an,te-oorem, nas proximi- aqui, declarou então o sr. C I n �:' =l a Srta. Paula BacllP1,.'�
d' d d C t" d 1-1 '1' N-

que o sr., e so Kamos : '.

.

:
IlIBO [REOIOJIDO e BrQno�renel eõ"'rô é\

a es o. ar orlO o 2�. • .ercl 10. ao posso mor- tinha em mira a ratifica-: Produtos : �
"

Srta. Paula Haschen"?' ,

dficio; à rua Deodoro, rer sem saber porque». ção d� uma escritura re- �: : '

(IILVillA) i' ,)..
titveram sua atenção des- Os ânimos continuavam fer�nte a venda de pinhei- ��AN TA'RT ICA! r � GRANDE TONIOO 'Iasclmenlo: Àcha�se em

p�rtada pelas palavras di- eX(Jltados: enquanto o sr. ras'...

I'
festa o lar do sr. Alberlq

té.}s em a.ho e raivoso tom, Hercilio repetià: ('franscrito do "Diario Ja � .. ..

' � Carrinhos e berços' para SbardeJalti e de sua se-

q�e .eram I pro(e�jdas no «Morro, mas não assino, Ta,ç}e" Je Fp#is.) �Behidas Boss Ltda.i rianças pelos' mE:pores nhora, com o nascimentoj
interior do referido cartó- sem saber o: que. O sr. :,: preços V. 0$. podera ad- de uma ·garotinha que nq
rio. nãó sabe quem sou eu, �.:' :,. ".; � .::. j . qutrir n� CASA R.BAL Pia.-Ba.lrismal receberà, 9-
\ Logo a seguir �e,soube engana-se se m�, quer nome de Norma Terezl�

,q�e era o sr. Celso Ra- amedrontar». ' nha. Aos' dignos progêni'f
irios, quem acompanhado Afinal chega0 sr. Agripa tores nossos parabens. i
dê outras, pessôas, grita- de Faria,. e leva consigo I

-
.'

Vi;!: - «du você assina o sr.,Hercilio de Oliveira
IMPUREZAS 00 SA���?

'

este documento ou morre>>.; Mattos
'

Enquanto a pessõa amea-

•

Afin�l, como não pudes- �LIXI8 D� B06U�IB
çada, qUE: outro não era semos encontrar· o sr.

senão o sr. Hercilio de Hercilio para ouvi-lo a

OJiv'eira Mattos índag.av-a: respeito, pois viajara parir
- «Que documento é o interior, ficamos sem,

esse? saber ao certo; procura-
- «Não precisa saber», mos conhecer de terceiros

redarguia o sr. Celso; «as- o movei da discussão

Bojos
mais macios

AUX. :TRAT. StflLIS

Bolos
maIs crescidos

Bolos
mais/0/05

PI A,N O","!'
Ve um muito

. boM' ;;

marca EsseNFELDER:
..

'Informações nesla Redaç",
'.,

(Marca Registrada)([)) salbälo
,

Virge� 'Especialidade
<

,- dla OIAp WEIlEt. INDlU§1[lllAl·. co JJonn,Ule
:' -f' •

'. }

conserva o tecido da roupa porque lava' fS,cilmente,_.e com rapide'z,.;.' "_1Il!IIIÍI__��!ZI
"I' ;, "... <!-.:.

.

.
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