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'. Na vetd'a®,'oIJada temos causar espécie, a brusca A Convenção da UDN. Os Convencionais por Jaragaá do Sul - Falará o

li opôr ç�tr&,.ii pessöe mudança de atitude, do B' deí Ed d G I J C IOd d
�o, c�n4���, pessedista. senher Deecke, aceitando figa eire aar o omes - rineu ou' oão o in - s can i atos já esce-

. É clda�'�$.l'emplélr, de finalmente a indicação do Ihidos - Ainda incerto, o Deputad.o Estadual por Jaraguá

:1:d,a, abBa,,�,(J,:ra',mente,
"nor seu nome, como cendldero I

el, sem,;:af.lPß, hem' baixos. ao governo do estado, A União Democratica

: incipalr9'�l1te sem altos depois de .hever demons- Nacional desde ontem

• que, no:��Só é je algu- rrado em sentido centre- está realizando, com a

tj� impor.t'_i.a. Ê. brasí- río, uma' intransigência presença do insigne bri

!jlro,

ma�t�,
.�e, rrtnra e férrea que se tornou pu gadeiro Eduardo Gomes,

�inco an �sta no gozo blicà. sua convenção para a

do� seus
" .ltb.'s polltlcos. Apezar do que têm de escolha dós candidatos

t:0rtanto, "_, mo qualquer vehemente estes indicias, aos p.,QSt08 eletivos, da

öurro, qJk -, �téja 'nestas em favor do boato, sua administração catarínen-

wndições,' é consti iucio- confirmação Inexcusavel se. Para este. fim alem

nalrnenré ·elegivel. É pro- descansa no aparecimento, dos senhores Irineu Bor-

00,' de pouca conversa e do nome do sr. Celso nhausen e Adolfo Kon-

de menos erntgos. J4 foi Ramos, na chapa pesse- der, acham-sé em Flo

itiéiado, �p�o. Inrervenror, dista como simples can-I ríanopolís, mais de uma

dos métodos de adrnlnls- didato a deputado estadual; c�Dtenadeconvencionaisll
tração cataribt·nse. E é o que normalmente, não VIndos de todos os mu

certo .

é'.· qUe lê,' sem seria justo prêmio pelos nicipios do Estado, afim
.

t:n q i o I; éi.�
.

ifi:culdades, Inesrlmavels serviços que �e tomarem parte nas

na
.

linQ!U� pArMa. -Tem o

presi,dente peSesd,i�;ta, l�portantes de,lib,era
�ue '''�ma .jvoca- tem "restado a seu rrldo, çoes. Parece ceda a

Qiío par.a 'fO:wRtndo,p.;que, Ainda assim Judo escolha de Bornhausen'

no caso, l .a �uali«ade isto só extranhamos o er para candidato ao futu

insupera�l1l' suma é tlflclo, porque sp.mpre sere ro �overno do estado,
um candi�liWOlJ:Ji1eihor, di amos que o presidente apoiado tambem por ou,

um candída� nat'medida- do- .PSD estadual, fosse tros partidos, entre os

da do ele*",�dÖ gover- ún'J' candidato pessedlsra quais .est� o P.R.P.. As

. n:ista catéH'inense. E 'p,ara Jäp, bom quanto qualquer Negociações com o PTB

esse eleilórat!o, seria meso ytro.
PSP e PDü, já estão em

ráo- um canfiip8tã�, si- Ia- • -x- vias de conclusão.

rnentavelmenté, là não se .. Gínàslo S. Luiz, é Estão participando,
. diss�ss,:m c�.

'.

e�ta ?b�a .monumental que- desta Convenção, os se-

. Não e gravei;"o que se s '<clcloplca, que deixou nhores Anoldo Schmitt,

diz, mas ate certo' ponlo, de ser um sonho, pelos Ney Franco, Lourenço

jrlcomod�. ,.o comentàrio, .est6rços dos abnegados Gressinger, Faustino Ru·

que já é.;. ,vQ1-. corrente, e Irmãos Maristas. Que aliaz, bini e Ernesto Oestreisch

que se conta sem se pedir com sublime modestia, éÍ

segredo, é ju�tamente esle: vão realizando pilra com ß COnUfncn-O .00 PBOIIDO �OCIHl nfMnCRß'flrO 4) jl'9TB IE "'" PRP TUDO LEVA

,qpe, caso ;seja el�ito, não ela 'cumprirem o mais II U U U LI A. CBER APO.lA.ft,A..O A UON

s�rà o sr. Udo, Deecké', digfJo dos fins.No entan
.
O Partido Social De- sors. drs. Manoel Pedro

quem governará o Estadó, to �ub�mos, que o mo- mocrático, como já fora da Silveira, presidente Florianópolis, 30 - A 'campanha do Bri

mas sim o sr. Celso Ra· nuJrie_ntal edificio, que che- anunciado, realisou sua do PSP e Carlos Lourei- Ontem, o sr. Saulo gadeiro emS.Catarina

mos, lJue'.�.;..�leito deputa- gau a este ponlo,por obra convenção no domingo ro da Luz, do PST. Não Ramos esteve pm con- R.O, (V. A.) - Hoje

do estadu�;: frà a !?resi- 'e' �raça �os inçansaveis passado, tendo escolhido se fizeram representar ferencia com o sr
d!a 2, o Brigadeiro

d�nda da. �semb!ela, e Irmaos esta dolorosamente para candidato o sr. Udo o Partido de Representa- Ireneu BOl'nhausen,
Eduardo Gomes asSistirá

c&mo presiderite� ass�mlr4 fa��do, a paralizar o se- Deeke, que já foi inter- ção Popular e o Partido
em FloridnópoHs, á Can-

a. governançl\ nos Impe- gUlmento de sua constru- venior no Estado e dire� Democrata Cristão.
durante varias horas venção da UDN estadual,

dime.0t«?s cilp sr...: Udo Dee- ção. E e certo qu,: ist� tor de obras .públicas. Dos 13 discursos pro-
no Hotél La Porta, que deverá proclamar o

cke. DIzem;.. ate que para' fatalmente acontecera, SI A sessão .de encerra- nunciados destacamos os saindo depois juntos
candidato do partido ao

se,:fetiva� a· manobra, ià pelo me�os p.arte .dos mento teve lugar no eine dos. snrs, Mario Mafra, a 1 hora e trin ta mi. governo de Santa'Catatina,

�stao i;JsslO&d� os reque- compromIssos fmanceJros Ritz, sendo presidida pe.. saudando os outros par nusos da madrugada
o sr. Irineu B·ornhausen.

rimentos, onde o ·sr. Udo que foram a�4midos, com lo sr. Nereu Ramos, pre· tidos ali representados;
Chegando a tarde, áque

De�cke,�oo-.governador,
os _

diretore�'do ginasio, sidente da Comissão Exe- deputado José Boabaid, dirigindo
se ao café Ia capital, o candidato

pede a '.
,

,bleia, longos pelo povo e pelo Governo cutiva no Estado, o qual saudando os convencia. do mercado. udenisla será recebido pelo

. p�rip.dos e;ficença. ,�o, �stado, não. f�rem tinha a seu ·lado o sr. nals, Senador Ivo de Outros proceres do
povo, estçmdo jé;'j em orga-

(A coisa assim a primei- Imediatamente satlsfe:tos. Governador Aderbai Ra- Aquino; fazendo uma sau- PTB est" t,
nização diversas manifes-

ra.i;yista, p9,d:e ser tomada Ale certo ponto compreen- mos da Silva, servindo dação ao pr�sidente da.,
Iveram am- tações em sua homenagem .

.•
n""�,(o"ora, de mais um boato d�-�e, que os particulares de secretario o sr. GáS' República, Deputado Ro-

bem. com � �r. Bor·n· A noite, falará, encerrando

d�te$ muitos 'que tomam nao tenham integralmente parino Zorzi." . gerio Vieira apresen- hausen, 11o]e, tudo a co'nvenção, devendo re-

<t'Có��o, �em'p�e que se apro- p�go as pr�sta.ções �a �i. Estiveram' presentes, tando a moção a candi- leva a crer que o gresar ao' Rio na noite se·

c :l!'h}llm ele,çpes. E a te VIda a�sumlda, mas e m· tomando parte na Mesa, datura 0ristianoMachado, PTB apoial'á a UDN guirite.

ri8r;n�s tomaQp' nest� conta, conceblvel, .que o Governo onde foram introduzidos Raul Schaefer, saudando no Estado
Com o início de su�

si' '�'öão &Öebessemos de do. Estödo de Santa Ca- sob palmas da grande o sr. Udo Deeke candi- ,'.
- movimentação política pe-

M dIe�,t:ds ciiiJi",lIi�tancias, que �arma, contra o qual se assistencia, os s�rs. de- dato escolhido; dr. Ader- <? sr,. Cardoso rlH los Eslados) o Brigadeiro

." umdas tÕÍ'mllJl o boato Impetra mandatQ de segu- putados Artur Muller e b'tl Ramos ria Silva sau- VeIga. do PRP confe- deverá yoltar á Santa Ca

'., bem mats CO�$�'sten!e. Tu- 1 ra�a para _

sofrear-Ihe a Saulo Ramos! represen- dando o Sf. vicr-plesi- re'Bciou hoj� com o' tarina, provávelmente em

do �� fun�!� cUrIo�a e gdnancla. nil? _tenha.a no· ta!ld<_:. respetIva. as Co- de".;te da RepublICa, .dr. s�' Ireneu Bornhau.
setembro, e percor�erá en·

·

�:t6rIQ og,ertUt que o sr. �rezél necessarla para sa- m)s�oes Exe-cutIvas da Net�u Ramos e 6 of''-Cáo sen •.�!:1rece cerl ()
tão as cidades �e Join-

:r ,UOO, �eec��ta aos pos- tlsfazer, uma divida desta VDN e PTB e mAis os do 'eand,i�,to st': liTdó'.' d'''''f, 'PRP ,

o ville, ßlumenau, hajaf, La-

.. '� .,de 11]�� Dizemos ordem
• D e e ke .• " � S,ps,ão(> foi apolO

o
.

ao can- ges, Caçador, Lagl-lQa, e

., .po.!;orja,� o sr. Udo B porsabermos,fôrade po'Jiticö:�é' que 4801i· à'nce .....ada éom um brie dldat.i udemsta. TObarão. A. viager c;I�'

· �ec-ke,. qu�� in!erveri- �.ffi�er .d\uvida, �ue o Clitamo�, aos lavrad�r�s, lhante àiscUfSO' do 'fir. �!1rece que ha uma Laguna a Caçador será

. tQr. nomeacm;p�lo doutot, IlI1pefllre:ntt GOllerno Ca- c'omerCJantes e Indus�rIal� Nereu Ramos. « coligaQãü partidaria
f.eita de aufom.óvel, de-

· Ner�u �alT!os_�e�ji .me-- tfrineP.se:.à esta altura da que su�screver6m aç,ões 'A Convenção Q�o es e e er' d UDN v�ndo os demais municf-

OQr cer:i�QfÜ..�,�X'rertm.� ç��a.�,,·, pO�lica,. não ,p�r� q construção d� g:i- éolheu os cam:tidRtf>s a'
m DI H:n.o O

_ p.J.�� ser alcançado's por

a lodoa,'o d�jlgractQ aQ� del,)v�a �verba pana sa- rtêíSJO, que.procurem sJtld'ar ;deputad8s e senador, o
e est� e a lmpr��saoa_v'!i-I_a��!-,, _

lhe c{ljlsa\la�ela"p'ostçã,o. tisfa�r.., um compromisso o q�at() 'ónles seu� hQ.p- que ficou a calgo da nos Clrculos poli tlCOB I CltlRIVe
do próprio

A�Fa não. Ae'fXoo' ;de que, !tão seja �ße ordem r08ós compromis�o"s.' � 'Comissão Executiva. mais autorizados in- PSD.
'
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Filho, que como eonven

cionais por Jaraguá do

Sul, saberão defender os
Interesses polítícos de
seu povo, neste magno

Irineu Bornhausen

voto de seus valorosos cisco, São Bento 00 Sul,
representantes, na esco- Araquary, Campo Alegre
lha dos homens, que tu- e Mafra, pela legenda
do indica.' irão reger os da União Democratica

destinos do Estado. Nacional, serâ escolhido

A convenção 'de um o Dr. Plácido Olímpio de

partido politico é a ma- Oliveira, eminente ho

nítestação mais expres- mem publico, filho da

siva, do regime demo- cidade de Joínvlle, que

cratico, porque é ali que como secretario 'do 1n-,

se faz a seleção daque- terior e Justiça, deu

les que por serem os a emancipação e a Co

mais capazes, se coute- marca á Jaraguá do Sul.

re a honra de disputar A escolha do deputado
a eleição do povo. I

estadoal por Jaraguâ do

. O candidato d,a UND S111, como' se sabe esta

ao governo do Estado na dependencia, do aeor

seja Irineu Bornhausen do P.R.P. - U.D.N ..

seja João Colin, por 'Também jà está assen

r:!DaJoriª �o_� IW� unanímí- tado, QJlJ>me 9_Q� sr, W:al;:;� .

'dade, de qualquer modo, demar Rupp como can-

a preíerencía de um ou didato a Deputado Fede

de outro, não há de per- ral pelo Oeste. O Sr. Ra
turbar a harmonia nem miro Emerenciano foi

a coesão que sempre indicado candidato ade

foram as caracteristicas putado estadual por Ma-:

do partido do ínclito brí- fra. Parece que serão

gadeiro Eduardo Gomes. ainda reconduzidos aos

Tem-se por certo que cargos de deputados es
nesta convenção ficarã� taduaís os snrs. João JQ
escolhidos os deputados sé de Souza Cabral, Os
estadoais e federais. Sa. waldo Bulcão Viana, Os
be-se que o d�pu�ado fe'l

waldo Cabral, Fernando"
deral por .JolDvIle. Ja- Melo,. Paulo Fontes e'

raguá do Sul, São Frau· Konder Reis.
"

certame democrático.
Jaraguá do Sul que

com Blumenau e Joínví
le, orgulha-se de ser um

dos mais fortes baluartes
da UDN no Estado, terá
assim oportunidade de
influir por intermedio do

I<o!r. ••

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- Domingo DIA 2·7-1950-

Prefeitura Munici�al ne Jara�uá no �ul
REQUER IMENTOS DESPf\CHf\OOS

p·ITALE O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta! .

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 -e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! <

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo urna LOM.BRIGUEIR!
MINANCORA para o seu tilhinho.

•

E. um produto dos Labótatorios Minancora

- jOINVILLE -

Ur. Waldemiro Mazureehen
e_sa BE .A'8.

Rua Mal. Floriano n.. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

. 'Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização
- Raios Intra.vermelhos e azuis.

• TOSSES' IRONQUITES 1

VInHO [ftEOSOTADO
(SILYIlIRA)

GRANDE TÔNICO

Terrenos -Balneario
Ubatuba

Vendeu-se dois otímos
lotes 14/13 metros situa

dos no centro do Balnea-
rio.
f

\

ratar em Joinville.
- Rua Abdon Balista, 47 -,-"

II SfFILIS
É UroIA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

MiLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTOOÉSSE GRAN DE FLAGELO
USE o

A SiFILIS SE APRESENTA SOB
iNÚMERAS FOFlMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS

FfsTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

"MANCHAS

jl ELIXIR DE NOGUEIRA"
"CONHECIDO HÁ 71 ANOS

VENDE-SE EM TODA PARTI!.

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO Domingo DIA 27-1950-

l�. de JulhQ - Dia do B.C.G.
Edital N.2.809, de 26-6-50
Martim Simão. Schwartz e

Hercilia Vieira
Ele, brasileiro, solteiro,

padeiro, domícílíado e

residenie nesta cidade,
filho. de Martim Schwartz

e de Elizabeth Schwartz.

Ela, brasileira, solteíra,
domestíca, domícílíada e

residente neste dístríto,
a estrada Nova, filha de
Ana Pomilía Víeíra.

.

Edital N.2.810, de 27-6-50.
Harrí Augusto. Alvino

Konell e

Se és capaz de pensar - sem que a isso. só te atires;
Walli Georg

De sonhar - sem fazer dos sonhos teus senhores: Ele, brasíleíro, solteiro,

Se, encontrando a Desgraça e o. Triunfo., conseguires,
lavrador, domlcílíado e

Tratar da mesma Iorma êsses dois Impostores ;
residente neste dístríto.

Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas
em Rio. Cerro, filho. de

Foi precisamente a 1. Em armadilhas as verdades que disseste,
Emílío Konell e de Emi-

de julho. de 1921 que a E as coísas, porque deste a vida, estraçalhadas,
. lia Konell,

vacina BCG descoberta E refazê-las com o. bem pouco que te reste; Ela, brasileira, solteira,

por Calmette, foi, ernpre-
domestíca, domícílíada e

gada pela primeira vez a S
residente neste distrito,

um ser humano. e és capaz de arriscar numa única parada em Rio. Cerro, filha de

A proporção que o tem-
Tudo. quanto. ganhaste em tôda a tua vida, Otto Georg e de Elsa

P<? passa, a medida que
E perder, e ao. perder, sem nunca dizer nada, Krehnke Georg.

os novos conheclmentos Resígnado, tornar ao. ponto da partida; Edital N.2.811, de 28-6-50.

c i e n t i f i c o s per-
De forçar o. coração, nervos, músculos, tudo

Erhardt Hass e

rnltern que se poesarn
A dar seja o. que für que neles ainda existe,

}.,
Lilli Kannenberg

aperfeiçoar cada vez mals E a persistir assim quando, exaustos, contudo
I 'Ele, brasíleíro, solteíro,

os melados de vacinação
Resta a vontade em ti, que ainda ordena : - Persiste! lavrador, domíclllado e

verifica-se que a grande
� residente neste distrito.

arma de que a ciencia po- Se
} em Rio. Cerro, filho. _ de

de dispor centra g Tuber-
és capaz de, entre a plebe, não. te corromperes ; Guilherme Hass, e de

culose, està no emprego
E, entre Reis, não. perder a naturalidade Thecla Hass.

do BCG na maior exren-

f
E de amigos, quer bons quer maus, te defenderes, Ela, brasileira, solteira,

são possível. .

Se a todos podes ser de alguma utilidade; lavradora, domícílíada e

É importante e funda-
E se és capaz de dar, segundo. por segundo, ,

residente neste dístrlto,

mental que a vacina ..seja ..
. Ao. minuto. fatal todo o. valor e brllho : em Garibalde, filha de

aplicedá a todos recém-
Tua é a Terra como tudo. o. que existe no mundo, Guilherme Kannenberg e

nascidos, o que permite o
E - o. que ainda é muito. maís -

�
Augusta Kannenberg.

b'
és um HOMEM, meu filho. I

esta elecimenro da defesa
Edital N.2812, de 28-6-50.

coima a tuberculose, des-
"

Walther Albert Ballok e

d
. d d

����������,���

e os primeiros ias e
Wanir Rebelo

vida, porque a tuberculose Adiada a convenção Começará por

R t � I�'T � � C I � Il
Ele, brasiteiro, solteiro,

em nosso pais estápra-·
índustrial, domiciliado e

ticamente em todos os Ia- da VON do Paraná
São Paulo, o residente nesre distrito em

res peJo contactai com os
ex-ditador Ribeirão Molha, filho de

país, narenres, dot'iJeslicos, RIO (V A) A 1
- Irene P. Günther Oticial do João Bellock e de Helena

hosbedes, e freqüentado-
,. .�. - coo- Ta vez por não sentir

R' C' 'I d o D' V' IBk'
� "\ vençêo da U.D.N. do Pa- o. terreno. suficientemente egistro lVI o I istrito ase allock.

res habituats de nossas
da Comar a Jarag

, d S I Ela b a '1
.

a' II'

cesas.
' ranä, que se deveria reali- seguro. so.b seus pes, � <.. ua ou. ,r SI elr, so eIra,

\,;1
_ ••

zar a lode julho, foi 'adi anuncia-se que o. ex-dita-
Estado de Santa Catarina domestica, domiciliada e

Alem disso, a vacina ada para o dia 8. Naquela do.rGetúlio.Vargas co.me-
Brasil. residente neste distrito, em

deve ser adhlinistrada a I
data o Brigadeiro Eduar· çará sua campanha po.li-

Faz saber que comparece- Ribeirão Molha, filha de

todas itS pessoas abaixo do Gomes, acompanhado tica em São. Paulo, 'So.bo. çam no cartorio exibindo os Waldemar Rebello e de

de 15 anos, 'que estejam dos líderes udenistas que patro.cín,o do. sr. Adernar
döcumentos eXIgidos tJela lei Olindina Raymnndo Re

em condiçoes de recebela, integram sua comitivá, de Barro.s. O primeiro.
afim Je se habilitarem pau· belo.

principalmente aquelas que estará em Curitíba' e dali co.mício. está marcado.
casal-�e: E parà que chegue ao co·

vivem em meio tuberculo- seguirá para Pôrto Alegre, para a segunda quinzena Edital N.2.808, de 24-650. nhecimento de todos, mandei

so confirmado ou suspeito. onde, no dia seguinte, se de jUlho.. Caso. não. coin- Paulo. Norberto do.s passar o presente rdital que

É conveniente eSlender redliza a solenidade de cida co.m uma das "ro.. Santos e
será publicado pela impren-

O emprego do BCG a pes- encerramento da conven. dadas" do campeo.nato. Paulina Cecilia Parma sa e em cãrMrio onde será

soas de qualquer idade ção da U,D.N. rio.-gran-. do. muqdo, será no. Pa-, Ele brasileiro. flo.lteiro afixado dU! ante:: 15 dias. Si

que vivam �m meio tuber- dense. I.caemb�: IlaVrado.r, do.mi�iliado. � alguem soub:!f de algum im

culoso dverlguado ou sus- !==:!===!'I-!!!I!=!!�;m'_'!'l!!!!_"�!II!!I!!!!!!!!!'I-"-u-,,-, residente' á
estrada Sch- pedimento acuse-o para os

peiro.
.

.

.-=--,,- _.
-_._.. ·_"_ .._iiliiiõiiiil_a ::-II� ro.eder,municipio. de Gua-

tins legab

A .vacrna é forneCIda mF b (Sezões, Malárias, I ramirim, filho. de No.rber- IRENE PEDRI GÜNTHER

gr�tUlta'!1ente em todo o III e r"'s Impaludismo III to. Jo.sé do.s Santo.s e de Oticial

paIs e ': ��pregada pela .1:
�. Maleitas, Tremedeira •••

Eulalia Maria Albano.

boca.. e� J�Jum, sendo seu �I _ CUR i\M-SE RAPIDAMENTE COM _ 1'1 Ela, brasileira, so.lteira, 'Maqul"nas
uso destItUI o de qualquer :... ',0: do.mestica do.miciliada e

perigo mesmo em �rianças m "Capsulas Antisesonicas II residente 'neste distrito., Para cortar cabelos de,

com 4 anos de Vida.
-1"-'

••• em Itapo.cusinho., filha de proce<lencia alemã.

__
Mnancor a". III Jo.ão. Anselmo. Parma e V.�. encontrará na

1""1' . iii' de Cecilia Bo.lo.mini Par- "CASA RBAL"

,

P
.. -

Em Todas as Boas FarmaClas II ma. defronte ao Cine Buhr.

r-. rocura-_:;�� I f; um produto dos Labor�torio. MINANC0RA 1---M-IN-I-S-TÉ-R-wI-O-D-A-O-U-E-R-R-A-----
Ajudante Mecamco, II L�gg)g,,=��� 5a. Região Militar - EscalãO, Territorial

Torneiro e Servente. 00 Ht
-

't
.

d I d ln�2
10s1 M, MUller" Cio. Ud.o. m .r.i � � �_ i.:�.:

. encoo cOßscrl OS 8 C Bsse e ad

q 2:3:S
... A - Acha, se aberto o voluntarido,. "ara os ci-

����mmoooooooooo�
ii ..., E-< ãi ii dadões nascidos no ano de 1932, afim de"preencher
I: ", I E-< i! claros existentes na 2a. turma de I'ncorporaça-o des-

Ouro e Praia ;; S .. � � II ��;�:;���;n�U��:��EL GENERAL

'Ii,,! IIJ : __
� �_- ::.Iil.' (incluindo quartel General Regional e Pelarão de

• " Policia do Q. G. R.), sediada em Curitiba;

H rIl � & � ii 5a. COMP. LEVE DE MANUTENÇÃO,
II � �. � 8 ii sediada em Curitiba.

II � " �·.5 !I 2°. BATALHÃO FERROVIARIO,
::
..., ,� "O 8 ::

sediado em Rio Negro.

.,.!,I � ,,�.? ,':1 B - As condições exigidas, as lfépocas de

- �.... apresentação e as vantagens proporCionadas aos va-

i! p � � a:l ii luntários, constam detalh�damenle dos editais afi-

::
.� .�

:: xadQs nas Prefeituras Local, J.A.M., etc etc. "'Nas

li JlIIIlII ....� li cidades onde se acham sediadas Unidades do Exér-

ii o.g E! cito e, em Curitiba, no Quartel da 5a Cia .. Leve de

ii.: �.:9 II M,lOutenção - á Praça Rui Barbosa, - poderão. os

..

�
._ cc " inferessados ter conhecimento minucioso do assunto .

.'.1 ,.. ,� � .i.1 Quartel General em Curitiba, 24 dejunho de 1950.

- Heitor Antonio Je MenJonça
CéI. C"eFe Jo E. T.

"8 �Ê "
B. Pedral Sampaio

Vice·Presidente da Liga Paulista
contra a Tuberculose

Em 1948. sugeri à Liga país se procurarmos dar
,

Paulista contra a Tubercu- na lufa centre essa doen
lese .que se institui-se no çe uma situação de espe
Brastl uma campanha de cial destaque a vacinação
educação sentterta lntltu- 'pelo BCG.
lada «1. de julho - dia A vacina BCG está em

& do B.C.G.» com flnalída- uso no mundo. desde 1921
de de se esclarecer o po- passando de 10 milhões o
vo sobre as vantagens da numero de peSSOdS vací

vacinação pelo BeG con- nadas, sem que se renha

rra a Tuberculose e con- observado em qualquer
sequentemente obter-se a parte qualquer especte 'de
intensificação da pratica acidente, maleficio. ou pre
da vacinação em todo o juizo decorrente de sua

pais. ,
aplicação.

A Liga Paulista conrra

a Tuberculose concordou
imediatamente em patroci
nar esse movimento, pois
percebeu o alcance sanl
tario e economico social
de uma campanha que vl
sava incentivar o emprego
de uma medida capaz de
evitar que o individuo ad

quira a Tuberculose.
Nenhuma instituição no

Brasil estava mals indica
da pare patrocinar essa

campanha do que a Liga
Paulista centre a Tubercu

lose, não só por seremete

<lntiga associação ass ls

renetel especializada do
país, fundada pelo gr,ande
Clern, nte Ferreira. cerno

t�mbem por ter sido .um

dös grandes batalhadores
pela aceitação e emprego
da vacina BCG, no Brasil.
A devastação que a

Tuberculose está fazendo
no Brasil é de proporções
enormes e não é exegero
dizer-se que está matando
cerca de 80.VOO pessoas

por ano em nosso pafe.
A pesar de todo o es

forço que os Governos e

as Associações particula
res de combate a TQber
culose tem empregado pa"
ra atenuar êssa situ�ção,
com a construção de hos
pitais para internanjento
de tuberculosos em estado
lIyançado e para insalÇl
ção Je t:fispensarios que
premitam de�cobrir o� ca

sos ainda em inicio, que
possam portanto ser Itata

dos e curados em pouco
tempo, não foi ai!!da pas
sivei deter a marcha in

vasora da Tuberculose em

'todo o país.
.

Muitos fatos concorre

ram para situação desfa
voravel em que nos en

contramos perante a Tu

berculose, a qual só pode
rá ser mudada em nosso

• • •

Rudyard Kipling

Se és capaz de manter a tua calma quando.
Todo mundo. em redor já a perdeu e te culpa;

De crer em ti quando. estão todos duvidando,
.

,
E para êsses no entanto. achar uma desculpa;

, Sé és capaz de esperar sem te desesperares,
Ou, enganado, não. mentir ao. mentíroso ;

Ou, sendo. odiado, sempre ao. ódio. te esquivares,
E não. parecer böm demais, nem pretensíoso ;

A produção nacionfJl de Por sua vez, a pro.dução f o é a

ouro, de janeiro a sdem-, de prata, de janeiro. a se- D."O·- �

bro de 1949, somou tembro do ano findo, so- i lil.!;!.2
2.748.3'11 gramas. mo.u 439.114 gramas, ape- :8�.!
Registrou-se um sensí- nas. Foi maior do que a IE

c 6 lo

vel decréscimo em relação produçã'o do mesmo perfo.- LU 8, � E

d
2�� O"S

ao mesmo pe,ríodo dos do ,e 1947, 'quando se O 0'0(100 4iI o

anos de 1947-48, quando. restringiu a387.287 gramas ... UII) 0'(1) Q.

li produção atingiu, res- Entretanto, ficou abaixo da Õ E":; � Ó �

petivamente, 3.174.221 e produção de idêntico. perío- "
Sl �l.� �

3.223.680 gramas. do de 1948, quando atin- O .� ... � § =

O 2
>e'" tJ)GI

O \'alor da produção. giu 56 .22 gramas. O va- GI 51 a o�
na bo.ca dC1 mina, entretarl- lar da produção, na boca = ii-" "O :l'g
to, subiu de Cr$ das minas, somouem 1947. lU .. GI

GI � a

83.231.738.00 em 1947 para Cr$ 193.644,00, em 1948 � 8.1; ,§ o .�
Cr$ 89.296.834,00 em 1948 C$ m5.141,00e, em 194,9, U �õ Vo.: �

e, finalmente•.Cr$..... 268.876,00.
' = �] 81:

105.009.803,00, em 1949.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4,

'Elilpreza 'de Trauspcrrtes "Frenzel" SoLA_
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

!1=:::::::�:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::�\ .....

II L A V A R B E 1\111 H

.i,1 Pois sim! S�a��i!�ri�:;;oprOduto
da i.f.! /

Os produtos da

H \ FABRICA DE SABlo "A P O l.D" !i
ti de propriedade de Henrique Teodoro ii
.. Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ..

li pa, grande durabilidade no uso, pelo seu II,

.I.i ����i��net�pe�:��dO
de fabricação e uma

i.;;.�·
As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são

.I..:i· encontradas em todas as boas casas do ramo. :1':1
________________

Pedidos ao fabricante

.:1.:1, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870 :!.�=.:�
- JARAGUÁ DO SUL -

i�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t;

E D I T LA
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc ...

TORNA PÚBLICO, de acôrdo com a lei, que

FELIA JIMENEZ HERNANDEZ, natural de Espanha,

nascido em 29 de Dezembro do ano de 1910, filho

de Antonio jimenez Garcia e Henriqueta H. Martinez,

casado, residente e 'domiciliado a Estrada Guaramt

rim, desta comarca, deseja renunciar a sua naciona

lidade de origem, afim de obter a cidadania brasi

leira, por meio de titulo declaratório, tudo de con

formidade com o disposto no artigo 6°.. e seus pa

ragrafos, da Lei n, 818, de 18 de Setembro de 1949.

Qualquer cidadão poderá apresentar impugnação que

tiver, no prazo de dez (10) dtas, contado na forma Declaração Vende- se
da lei.- E para que chegue ao conhecimento de quem

Interesser possa, mandou o MM. juiz expedir êste Eu, abaixo assinaäa Te- Um terreno com a área

edital, que será afixado no lugar de costume e pu- c1a Bauer, residente em de 19 alqueires, em Gua

blicado pelo Diério Oficial do Estado e imprensa Massaranduba, declaro por biroba-Municipio
de Gua- r?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fi:.::.::;::.:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii

local "Correio dO Povo".- Dildo e passado nesta meio desta que não me raSpuava. ónrí .:1.:1 e .:1.:1
cidade de jaraguá do Sul, aos vinte treiz dias do responsabilizo por dividas

endo pr nno para
_

mêz de junho do ano de mil novecentos e ci'ncoenta'l que meu marido Alfredo plantações de sereaes, ii ••DIUla PI '6811.111,.15 ii

Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi> (a) João Bauer fez depois de 9 de contem mais ou menos .!I _

oferece : . i.=i.;
Marcondes de Mattos.- Juiz de Direito.- Está confor- Maio de f950, data em que uns 500 pinheiros e 400

me o original do que dou fé. deixou de viver em minha' imbuias. Preço 1.300,00 :1:1 C. LeopoldO Mey :I:!
Ieragué do Sul, 23 de Junho de 1950. companhia e com o qual cada alqueire.

A.::
Rua p,_ i1Jilacio PessOa H. 156, OI fia Serraria-Retorcida ::

O E
. - NEY FRANCO

sou casada pelo regrrne Tratar nesta gerencia, �.:
:,,:

scrtvao : de comunbão de bens.
'

_

.

São convidados os Senhores acionistas a com

parecerem a Assembléia Geral Exrra-ordlnarta a rea

lizar-se no dia 15 de Julho de 1950 as 9 horas, na

residencia do Snr. Germano Enke, a Rua Epltacío
Pessôa n, 258 em Iaragué do Sul; pera deliberarem

sobre a seguinte ordem do dia:-

1 a. Mödeflcação dos Estatutos

2a• Eleição da Diretoria
.

3a• Assuntos diversos

Ieragué do Sul, 20 de Junho de 1950

,A DIRETORIA

PITlaLIlfi
�J,II.R.[D
!Bebidas Boss Llda.'1.

.

.
.

......................................

.
�.

CASA DAS TINTAS I Massarendube,
19 de junho de 1950.

TEC:"A BAUER

COURA CUPA, I

QUEDA DOS CA

BELOS ! DEMAIS

AfECÇOU DO

COURO CABELUDO.

A MAIS ANTIGA CA�A DE JOINVILLE, COM SUA FILIAL

EM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOB�ADO OlO WAGNER)

OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis
etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Olea de . Linhaça, Agua Raz, Anelina

para tinllir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

ra e Olea pare Soalho, Massa para janela.

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

TéffilCO CA#'ILAR

POR EXCELÊNCIA

ffi�_�r;iSI
! P�ORoD::CENGEL!
�

. Estrada Jaraguà Esquerdo

JJA�AGUA DO SU� STA. CATARINA

Eseeuta-se qualquer serviço de ferramentas

b
agricolas pore uso de lavouras,

comO::J'Machados. Enchades Foices etc.

��.:.�;e:id�
·

COlsêrto de Ma.ulm r'eePJOcrOC.PUlh:#Ha?_,MARTIN RAITER
. I .

. C P. L ç A DOS .

Especialista em rnaqul-

aIn.�.�:.�:;t:;�ent.pouco I, I R· O·ternpo nesta cidade. I

Os ínteressados deverão

procurar no Hotel Cruzeiro.

jARAGUÃ PO SUL

Procura-se

Ajudante mecanico.

Torneiro. Servente.

José M. Müller & Cia. LIda.!1
ii

ii Dr. Renato W'alt9r ii.��

ii É
::'.'i:..

M D I C o .i:·:i.
Cure seus males .e poupe seu

bom dinheiro comprando na
----------

li elRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii FARMÁCIA NOVA
i1 om cursos de aperfeiçoamento no

' !.:i.·
I:i:' Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii

Doenças de Senhoras - Partos - Clínica H

li Geral de Adultos e Crtanças. !l
ii consultório e Residencia: """ao lado dá Prefeitura Municipal. !!
!l TELEFONE. 3 ii

ii Jaraguá do Snl - Sta. Catarina ii Rua Mal. Deodoro, 3·- Jaragua

li
. ::

Faqueiros de aço InOl

de ROBERTO M. BORST bem como talheres avul

sos da afamado marca

"Hereules", 'V.S. poderá ad
quirir pelos menores

preços na Cl\SA REAL

a que dispõe de maior sortimen

to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos,

r=AU!�::�!=����t:��=;==ll
� _ ������!o� _ J Isaf?�:���g· II
'1:1 Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes :1:1

- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

.1.1 ladores e-Consêrro de Pneus. .l.!
Esta oficina está instalada em condições

.:1.:1 pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou .:1.:'reforma em seu automóvel ou caminhão, bem

ii CGmo retificação de motores etc. . .

ii

ii Todos os serviços são executados com ii
' ���� �

.....
:':1 esmero, por competentes profissionais e a pre- :.:1 :1 6arrafas rermlcas

de diver-

ços razoáveis. 1ambém dispõe de sólda elé- sos-tamanhos V. S. en-

trica e oxigênio.
contrará ne CASA. REAL

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem s

VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA"

1mpngadI, coa bilo na:

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulos.. �ãn O� m�l�or�� t mai� �arato�

IlIDldt1Ul§trlia dte taícaäos
o

Go§c]bl llrmäo§ s, Ao,

É UM GJE�ADOR DE SAÚDE.

Declaração PRODUTOS DA:

Eu abaixo assinado

Frítz.Larzen, solteiro, re- ,
sidente em Corupá,

de-Iclaro por meio deste [or- ,

nal, serem sem fundamen-

tos as relavres que proferf CAIXA POSTAL, 11

centra a senhorita Erica

� Á
-

':JWackholz, residente em
JARAGU DO SUL - S. Catarina ,

Iaragué do Sul.
.

.

Corupá 20 de Junho de

[
, lIiJn_dia.._iJ"'O_.i'li_ijliO__._tili-iil_.'iIIiIlii.....

1950. ��
FRITZ LARZEN r

�
Celso Branco 1

IMPUREZAS DO SANGUE?

t
. DESPACHANTE ADU,\NEIRO

�'IXIR Df H06UfiHA SÃO FRANCISCO DO SUL .: Santa Catarina

LU
. Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRAj'tICO. - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 • Edilicio Próprio

AUX. TRAT. SíFILIS

���-"'«���

Fabriea de artefatos de ALUM I N IO "TUPY" : 1
Fundição, Laminação, Repuchação, Solda, (

Fabrica, sob encomenda, qualquer peça de aluminio �
Calderões-resistentes Preço regular Por. {

cjrns e-s e-s �
14 U,50 13,50

f16 20,50 16,00
18 22,50 17,50
20 26,00 20,50
22 30,00 23,00 (
24 36,00 28,50 �

Despachos de importação do extr)lugeiro e por cabotagem,

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

junto a Alfândega de São francislP do Sul, são executa

dos com pontualidade e' presteza, dispondo para este fim

de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

(f:::::::::::::::::::::::::::::: :_:::':::::::::::::::::'i

ii Correio �o Povo "

II ���i�:�i��: II
Santa Catarina

H H
.

.. Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras·

li ASSINATURA ANUAL H Mercadorias para o exterior do Brasil e

II Cr$ 35,00 ir Localidades Brasileiras"

L",�::::::::==J LDesPlCh
••te ��� t:'�:��=::. do�

Na defesa de seus proprios inte

resses, não comprem' sem primeiro

ver os preços e qualidades na LOJA
DE VENDAS AO CONSUMIDOR,

a mais completa do ramo.

Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro n. 131

Compra-se qualquer peça de
aluminio velho

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua

dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta

da ruz, bem como armazem para depó,ito de mercado-
.

rias em gera�, junto aos trapiches de embarques na cidade.

VENDEDORA

·Procura-se uma que fale Português e alemão.

Tratar pessoalmente na Loja.
�����Iíà)=o,,-"(íih-"-\iiih-'-�eJ

r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREI-O'DO POVO
- Domingo DIA 2-7-1950-

Advócacia - Contabilidade - Seguros

Caxias 'Futebol Clube
Em Itapocuzinho no gramado do Caxias Fute

bol Clube, reellzar-se hoíe, dla 2 de Julho' proximo,
uma grande _festa em beneficio do Clube.

Jogarão os quadros 15 de Novembro, Paranä e

Aliança.
'

----------

_
!iaverà churrascada, galinha, café, bebidas, lel- Carrinhos e berços pera

lao, nro ao .�Ivo, etc.
. rianças pelos menores

Desde Ja agradecem I
preços V. S. poderá ad-

A DIRETORIA quirir na CASA REAL

PIANO

Vende um muito bom

marca ESSeNFELDER.

Informações nesla Redação.
Matriz = .JOINVILLE

(Sob Administração
I do Governo Federal)

'a.a ••••IA 811.1... .alf;Ullla

•••'I.G. I••••••'1:

Alimentação Portaria N. 37, de 5 de 'Junho de 1950

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

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos .

..

2% ao ano

õoio ao ano

I4% ao ano

5% ao ano

5% ao ano �
. . 5,1/2% ao ano �

. . . 6% ao ano

�.
. 6% ao ano

..

. 6,1/2% ao ano

Dep6sitos Populares . 5% ao ano IDeptlsitos Espeeias a Prazo Filo e com Aviso Prévio, Saldo Minimo

ele Cr$ 50.000,00 • •
• •

• 7% eo ano

I ABRA UMA CONTA NO ".NeO" E PAGUE COM CHEQÔE I I
" No "INCO" .. Dep6siro Ban"""o

TRABALHA enquanro o Senho,. DESCANÇA·I
I �

�@)Y@)@)Y@)@)Y@)@)Y@)®Y®®'?'@®'?'@@!@@'i�@!@)®Y@)®Y@)®@

I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
®5 TODA§ ASMOLE§TIAS DO ßPßRflH8 ftfSPlftßlÓRIO. @

-p----O------ � EncQntram alivio imediato com v uso do: �

ara, oces

-.
I n c o In P á p a v e I I

.
e Bolos I·· @j

���:�fE���.:�ii::����: I P�ilo�al d� Hngieo P�lol�nl� I
,

Soe. Grallea Avenida LIda. ® O PEI'1;�ALMAI§CONDEUID.
O NO ·BRASIL _:.@»

Av.G.t�
�@Ã®�@i.@@i.@@i.@@.6@@A®@i.@@i.@@.6@@Uí

;tf�
���������i!5

_lIaneo Indmtria � [om. d� t [alarinax/H.I
I I

.

-

INCa
Séde: I���!�-D�A!��ru.��TARINA IINCO liIi.

DEPEIDEICIAS EM: . CAPITAL
'::B:::::"':::::'" . CR$ 15.000.000,00 II

f1raranguá •
RESERVAR EM 30/6/1949 .

.;..
CR$ 24.111.126,80

Blumenau

Brusque
J

AGENCIA: Jaraguá do Sul Edifício Próprio
I �.

Braço do Norte

Caçador Rua
_
o�t. Emilio [ourdan, 115 IICanoinhas

Concordia
End. Telegraflee "INCO"

Cresciuma
I Caixa Postal, 65 - Telefone, 7�

ICuritiba
Curitibanos I Opera em: Cobranças, Caução, Passes, Depöstros.Bmprésnrnos,

Descontos.

Cambirela

Campos Novos Aceita: Valores. em Custódia e Administração de Imóveis. '

Chapeco
Florlanopolts
Gaspar
Ibirama
Indaial
ltuporanga
Jaraguá do Sul

tOaçabaoinville
agun�
Lages
Mafra
Orleans
Píratuba
Porto União

Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco dr Sul

S" Joaquim
Tai6
Tijucas
Tubarão

Tangará
Urussanga
Videira

'Banana e Laranja. puas fru

tas saborosíssima, baratas

e de graúde valornutriti
vos: a banana e a laranja.
@ valor nutritivo dessas

duas frutas reside princi-
palmente na sua riqueza

Comunique-se

em vitaminas. A banana As.)- WALDEMAR GRUBBA

contem qua n ti d a d e
Prefeito Municipal

apreciavel de vitaminas

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

A, Bt, B2 e C. Contem

ARANDELAS.

ainda hidratosde carbono 168. Circunscrição de Recrutamento
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

(açucares) de facH díges-

foça de qualquer capacidade..

tão, especialmente pelas
J. A. M. de Jaraguá do Sul' A nossa SEÇÃO DE INST4-LAÇOES atenderá com presteza a qualquer

crianças. A laranja é ri- O Sr. Presidente da Junta de Alistamento Mili- 'pedido de instalação de luz e foça.

qub�ma em' vitam�a �r de Jarng� do Sul, �lki� o oompa�cim��
------���������----�����������

C, e, como a banana, dos cidadãos abaixo, afim de tratarem de assuntos
P A R A F E R IDA 5,

encerra tambem as vita-I de seus lnreresses,

minas A, Bt e B2 em Avelino Bento, Armelindo Lazzaretti Antonio
E C Z E MAS

boas quantidades. A ba- Gonçalves de Carvalho, Affonso Seil C�i-los Mar-

'

nana e a laranja f.acili- toszath, Edmundo Bayer, Oswaldo Ze�feldt, Antonio
I N F L AM A çO ES,

tam o trabalho dos íntes- Çhimelli, Adenor da Cunha, Affonso Barrel, Batista C O C E I R AS,.

tinos e, pela sua riqueza Vergilio, Eduardo Arbeit Man021 Cezário.

em vitaminas, são ali- Jaraguá do S�l, 27 de Junho de 1950.
F R I E I R AS,

mentos protetores da nos-

sa, saúde. De paladar
WAL�eMAR GRUBBA

ESPINHAS, ETC.

muito agrádavel, a latan-
PreSIdente da J. A.M.

ja e a banana são dois
verdadeiros tesouros que
nos proporciona o nosso

solo fecundo (Serviço
fornecido pelo SAPS)

O Prefeito Munlclpal de Ieragué do Sul, resolve:

TRANSFERIR

As férias do funcionário MANOEL LUIZ DA

S,ILVA, ocupante do cargo de Secretário da Prefei

tura Municipal, pera o proximo mês de Julho.

•••REI••• 81 _181'••
BOM BAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.,

com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP

sevindo até 50 metos. de profundidade.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR ÁOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SOBRE PEPÓSITOS:

e••••• 81 11••'_1•••

A Comercial Ltda.

• Planos econômicos e contábeis de en

tidades comerciais, industriais, agrícolas
e civis

de fins econômicos.

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas índívíduaís e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais

de escritas - Imposto de Renda.

• 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 emodificações sociais.

• Distratos sociais - Cancelamento de

firmas - Levantamento de balänços - Minutas

para os lançamentos relativos às li.quidações.

• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re

visões e Parecer - Assistencia técnica contábil,

jurídica e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer

ciais em geral.
• SUB-AGENTES DA COMPANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN

GA": - Fogo - Transportes - Acidentes pes-Isoais e do Trabalho - Automoveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa PQstal, 19

- JARAGUA UO SUL -

E o I T A L
O Doutor João Marcondes de Màttos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Esta'do de

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc ...

TORNA PUBLICO, de acôrdo com a lei, que

AUGUSTA BALLOCK, natural da Alemanha, nascida

aos 22 de março do ano de ·1881. filha de Carolina

Rikault, viuva, doméstica, domiciliada e residente á

rua Expedicionário Antonio Ferreira, nesta cidade

deseje renunciar CI sua nacionalidade de origem, afi�
de obter a- cidadania brasileira, por meio de titulo

declaratório, tudo de conformidade 'core o disposto

no artigo 6°., e' seus peragreros, da Lei n. 818. de 18

Setembro de 1948.- Qualquer cidadão poderá apre

s�ntar tmpugnaçeo que tiver, . no prazo de dez (10)

dies, contado na forma da lei. E pare que chegue
ao conhecimento de quem interessar póssa, mandou

o MM. Juiz expedir êsre edital, que será afixado no

lugar de .costume e publicado no Diário Oficial do

Estado e pela imprensa local "Correio do Povo".

Dado e passado nesta cidade de Iaraguä do Sul,
aos vinte quatro dies do mez de junho do ano de

mil novecentos e cincoenta.- Eu; Ney Franco, escri

vão, o subscrevi.- (a) João Marcondes de Mattos.

juiz de Direito. Está conforme o original, do que

dou'��
,

Iaragué do Sul, 24 de junho de 19õO.

O Escrivão: NEY FRANCO

Á Disposição
Limitada .

Particular .

Limitada Especial

Com aviso de 60 dias .

Com evlso de 90 dias .

Com aviso de 120 dias

Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo de 1 ano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No Estado do .Hío estão unidos Pessedistas e Udenistas.

Em torno de Eduardo Gomes e de Prado Kelly.
110. de Julho - Dia do B. C. G·

Ö BeG administrado desde

I tenra idade é medida de alto

=alor centra a tuberculose.
Essa vacina é dada pela

boca; não produz reação de

especie alguma e é forne

cida . gratuitament e elp todo
Brasil.

Peca instruções, ao posto
sanitário ruais proximo •

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAUUNO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda,

CAIXA POSTAL, 19 Administração: 'Rua Marechal Deodóro da Fonsecp, 136 - Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

ANO XXX, JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 2 de Julho de 1950 SANTA CATARINA N°. 1.599

./

Espetaculo de �à UON �o Estado �o Rioinexce�,ival vibração Convanção
• •

a patriotaelYlea a
Homologadas por unanimidade as candidaturas Prado Kelly ao governo estadual e J. E. de Macedo Soares ao Senado Coêsos todos os ude

nistas fluminenses e a dissidencia pessedista em torno da bandeira desfraldada por Eduardo Gomes - Recuperação das mais ca_ras tradições

históricas da Velha Província - A maior e mais entusiástica concentração já realizada em -Niteröi -

.

Indescritivel manifestação ao candidato nacional á presidencia da Republíca.
Marcou êxito extraor- biente de grande vibra- didatura do sr, Prado eleitos, demoradamente,l cionado, proferiu díseur- ainda agora, ao que'

dinario, transíormando- ção, sendo cumprido o Kelly, sob vibrantes aela- foram ainda aprovadas so, interrompido cons- assoalha, querem enxo

se na maior convenção programa estabelecido. mações dos convencio- moções de aplausos aos tantemente pelos
.

aplau- valhá-lo com a tentativa

partidaria jamais realí- 'Apos a abertura dos naís e dos asslstentes, ärs. Soares Filho e Pau- sos dos convencionais e de apear o coronel Ed

zada em Nite,roi, a Oon- trabalhos pelo deputado Renato Nunes Machado, lo Araujo, este secreta- da assistencia, exaltando mundo de Macedo Soa-

venção Estadual daUnião José Monteiro Soares Fi- apresentando moção de rio geral do partido. o espetáculo de unidade res e Silva do poder.

Democrática Nacional, lho, presidente da secção solidariedade ao gover- A seguir, ficou decidi- que oferecia o povo Ilu- Conclamou a todos os

que homologou, por una fluminense da UDN, e ftftdor do Estado do Rio, do que os convencionais mínense e que disse nun- udenista e a todos os

nimidade, a candidatura da apresentação das ore- aprovada unanimemente; se dirigissem a pé, co- ca ter visto em 55 anos que amam as tradições

do sr.:Prado Kelly, pre- denciais, o vereador Jor- Osvaldo Luiz Cardoso de mo fizeram, ao Palacio de vida pública no Es- fluminenses de liberda

sidente da U D N ao go-. ge Sader saudou os eon- Melo, apresentando mo- do Iogá, a fim de trans- tado do Rio. de de cultura, a cerra

vemo do Estado do Rio, vencíonaís.. Em nome ção de solidariedade ao

I·
mitirem ao governador No seu, discurso, o sr. rem fileiras em torno da

no pleíto de 5 de outu- destes, agradeceu o de- tenente-brígadelroßduar. Edmundo
.

de Macedo Soares Filho condenou, bandeira desfraldada pe

bro 'proxímo. "'. I putado 'I'enorío Oaval- do Gomes, igualmente Soares e Silva os termos de forma veemente, o Ia UDN, fazendo de cada

.' Domingo, pela manhã, canti. A seguir, Ialaram aprovado por unaníml- da moção que lhe foi espirito ditatorialista dos peito um escudo de re-

Instalou-se a� convenção, ainda os. srs. prefeito dade; um estudante e votada.
.

que se julgam donos do sistencia á obra dos

no Teatro Municipal Pericles Corrêa da Ro- um operario. Ao encerrar a sessão, Estado do Rio, e que adversaríos,
'

João Caetano, em am- cha, apresentando a can-] .Aelamados os nomes o sr, Soares Filho, emo-
)

LOCAIS"'iG'" O
lIIirersjdas, .Faz anos: Dia 28- trànscorreu.á

.

uerr'a no riente Illets cclcncs do que leÜe�:....
h01.·e a sra. Alvina sChoe-1 data natalícia "do snr'Ma- Hme8C8�8' 8. Hum8ni�D�e de 00U8 Auerra mUß�i81 fffITiiniii'Trl�lR�údiri;:'

I

�=mT
",.I "�"03)

, ...,

dler, professora em Es- rio Melo; professor em
Y J!

.,

JI�

trada .Itapacú-Hansa. I �illa Ohartrez, Itapoeu- Acusados ?s Estadós Unidos, p�la Russia.:
- Dia 5 fazem anos o I zmho .

.

de agressao armada - Teme se quê a ...............�.....iiIIII.....�rlÍud�

sr. Pedro Winter, indus-
" .

trial em Rio Cerro.' lascimento.' Acha-se em União Sovíetioa venha a participar. direta-

.:,.... Dia 5 aniversaria-se festa o lar do snr. João mente do conflito _. A esquadra inglesa do

a sra. Silvia Marquardt C. Stein f" de ,SUa esposa, Extremo Oriente colabor-ará
.

Frutuoso, 'esposa do sr. com o naseiménto, de màis ,

,

José Frutuoso. Lilli Mül- um garotinho que na pia ,TOQUIO, 29 - Oonãr- I ante .a aproximação dos

ler, a srta. Eleonora Spen- batismal recebeu o nome ma-se que as forças da exercítós setentrínaís. ,

gIer, filha do sr. Guilher- de Leonél. " Serviram .de Coreia do Norte ocupa- .

.

me Spengler. Carlos Ha- padrinhos o snr, José Ri- ram Seoul, capital da lémem que' a Russla tam'em

fermann, prcprietario 'da beiro e Senhora., _ Republica do Sul. O go-
entre na luta.

Farmacia Central e o' sr.! Os parabens do. «Gor,� verno do presidente Sigo LAKE SUCCESS, 29-
------------.--------:---

Joaquim Teixeira, funcio- reio do' Povo».
'",'

.

�an Rhee escapou á uI Os diplomatas das Na- Mais de trezentas vitimas: de
nario rodoviário. tIm� hora, pare�endo ter ções Unidas temeu que

'

C"
- Ainda .na mesma Casamentos. Realizaram-se Iugído para Taípon, no a Russia por sua vez bombas e foguetes na ,ap�-

data transcorre o aniver- ontem na sala das audisn sul. mande auxílíos a Coréia tal Federal
sario natalicio da sra. Ju- ciasos seguintescasamen- "cusados os Es\tadoS UOI'dos de do Norte. Não acreditam,

_

,

1· t Pd' d ·d tos O h Ih"F I' � é
.

. RIO, 29 -'0 "0 acidentados, sendo

ie a e ri, pren a a es- os: (. e 10 ur an l com Agressão por m, que acuse otící-

posa do sr. Paulino Pe- srta. Mathilde Niémet; almente os Estados Uni Globo" procedeu im- que dez ficaram ce-

dri, gerente deste jornal. Hrald G. C. Hesse com a MOSCOU, 29 - A Rá- dosde agressão. pois pa- pressionante balanço gos, mais de dez . ti-

'- Dia 6 aniversaria-se o srta. Normina, Pereira; dio de Moscou divulgou ra isso os delegados so- das vitimas de fogos veram braços, pernas
sr. 'Weldemar da Oosta, Paulo Siiverio com a srta. a primeira reação sovíé- viéticos teriam de voltar d

gerente da Filial em Gertrudes Rosa; Ernes- tica á intervençãonörte ao Conselho de Seguran-
de S João no Rior ,,ou mãoÀ amputa os

S. Francisco do Sul, da to A. W. Vasel com a americana contra os co- Qa, que eles vêm beico- Subiu a mais de tre- enquanto dezenas so-

firma Manoel F. da Oosta. srta. Alzira Franceschi; reanos do norte, acusan- tan(Jo ha meio ano. zentos o numero de freram queimadurae::

-Dia 7 Glacir Silva, Wtlrner Karstens com a do os EstadosUnid'os de
" depxtremagravidade.

sobrinha do sr. Manoel F. srta. Irma Fischer; Alex agressão' armada tanto • • • o e.

·�·I
É im'pressionante,a

da COl;lt8. IU8cio Tomase- Wienen com a srta. Ot- contra a China.,

� MUDA 5
,li. Na mesma data o sr. tillia Maria Lenzi; Frade- ..' .

'

- estatistica das

VI'.
t,i-

,Antonio Pedri, funciona- ,rico L. Metzner com a, QG lIorte Amencano Provlsorlo m as dos fogos jo:mi-

rio da preifeitura Muni- srta. Hilda Zastrowe em Suwon FRUTIFERAS E OR'NA�ENTAIS nos nesta OapitHI,.,
. cipal. Ainda Hilda Grese Helagio da Cunha com SUWON, 29-:- C.�rca de � Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- �

Embora ainda não

Krllegeresposa de Arnol.., a srta. Alidia Franzner. cem norte AmerlCano�, . ras Jaboticabeiras etc. _ Roseiras Dahlias tenha ter'minHdo os

do Krueger, residente / parte do grupo consultI., '. .' '.

' .

. 00 norte do Paraná. Dia Falecimento. Faleceu sex- vos militar

efunCl'o.Dários \� caméllas,.
Comferas, PalmeIras, etc., etc mesmos, falt.ando Hin-

S festeja sua data natalícia ta-feira, pelas 10 horas do Departamento' de Es- .

. r..çam Catálogo Ilustrado �
d a os fest.ejo8 de São

o sr, Alberto Maffezzolli, da manhã, em Barra do tados, estabeleceram um
. Pedl'o, as bomha8 e

residElute em Corupá' O Rio Cerro, onde ultima- Q. G. provisório nesta LEOPOL_DO SEIDEL Corupá dp,nlais engPTl hOi4 já

menin<:> WerVner, filho do mente residia; o snr.José cidade, a 32 quilometros ._.e e. .me .i' •• : fj", In Cl-'I'(�" dp 300 .

. sr. Alfredo aseI, jndus- C. Cordeiro, velho mo- ao sul de Seoul.,
t

.

1 R' C N d d t·
• • •

\ i I ii' '''. : lê'l
.

. Ia s

rIa em 10 erro. a ra or es e munIcIplo. Mas já se prevê que
, , , ..

mesma data a gentil srta: S�u sepultamento, rea- terão de deixar Suwon,
I!I� ;1 til \', �

Ruth SchneidAr. lisou-se dia seguinte, em Dr Arq'uimedes Dantas ,lliI H� p,'
'

Fez anos dia 16 de ju- Rio Cerro, com grande • do�, mão� I

nho p. pasSado o garoto acompanhamento, pois' neranda Colli Cordeiro. , ••_6�.a� HOllve III'

Roseli Antonio, filho do o extiIito era pessoa bem- A familia . �rilutada,
NW1VVVRt!!!V'W

t

Snr. Mario Mello, profes- quista por todos. «Correio do Povo», en- Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Mb II HS mor! (

sor em Itapucuzinho. Deixou viuva, da. Vé· via condolenci�s.

!'HS

I�

ços.
enos

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I
({]) salb21.([Jl (Marca ,�l::.trada:

Virgem Esp.e·cialidade
da (LllA�· V{lIEllIEl llNIIJ)l(J§IllA\lL ]önIDlwlinne S�SÃ��'RCfAt

• •

ESP [(lAllDADE,

cpnserva o tecido da r.oupa porque lava facilm!?nte e com rapidez
,

>

..................................... I
) � ..
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