
\ Haroldo Schneider

Hercilio Luz Filbo lrineu Barhausen o candidato - O Brigadeiro em Florianópolis
. \

Quem assistiu, nestes houve, que suplantasse a CQrnQ estava anuncia- Cabral e Irineu Bornhau completamente lotado o.

ultimos días, as extraor. agremíaçeo udenista. E da, realísou-se nQS dias sen. Em seguida, Ioí fei- teatro, milhares de pes
dinarias manifestações tudo. isto. é grato. ao. pÜVQ. 1 e 2 do. corrente a CQn- to. um, grande destile po- soas ficaram nas praças

que se fez na Capital do. O conhecido valor, venção estadual da Uni- pular pelas ruas da eída- e ruas íronteíríças, onde

estado, aos candidatos da o. são despreendímento ão Democratíca Nacíonal, de e até o. Hotel Gloria, Ioram Instalados alto-ta

União. Democratíca Naci-I dQS líderes do. partidode Estavam representados onde o. candidato udenís- lantes.

onal, Iorçoso é reconhe- Eduardo. Gomes e o. apo- QS 52 municípios do. Es- ta fícou hospedado, A mesa diretora Iíeou
cer que o. PQVQ destín- ío expontaneo do PQVQ, tado. Na tarde seguinte, es- constítuida dos srs.;

gue neste partido. um valeram a legenda deste De Jaraguá estavam tava marcada a chegada Brigadeiro. Eduardo. Go.

desígnio diferente. partido. o. impulso. nQVQ presentes CQmQ conven- do. avião, que trouxe o. mes. Iríneu Bornhausen,
Para a felicidade de CQm que ele agora se clonals QS snrs. Faustino. ..brigadeiro. Eduardo. Go- Arístílíano Ramos, Hen

todos o. povo nostez sen- apresenta para disputar Rubini e Lourenço -Cre- mes Precisamente as rique Rupp Junior, Paulo.
til' que não. está alheio. o. pleito. de trez de outu- singer e deputado. Artur 16 horas. pousava o. Fontes e deputado Pinto.
a polítíca. E sabe per- bro. Müller, e como assisten- aparelho. CQm o. ilustre Arruda. representando. o.

feitamente que dentre os Oonsíderadas as cír- tes <QS snrs. Dr. Hercílío candidato. que vinha PQr PSD, deputado. Saulo.

partídos P?1iticüs,a l!niãQ c�nst�ncias atuais, que Pedro. da Luz. Mario. Ni- ele mesmo. pilotado. Ramos, do. PTB, 'Dr. Ma
Democratica Nacional nao sao as mesmas que coliní, José Erschlug. Ar:' Descendo. do. Rviilo, o. noel Pedro. da Silveira,

est� entre aqu7les, que as de 45, e tudo. que de noldo Schulz, Eugenio. Brigadeiro. foi logo r j(i�a. do. PSP, Drs. Cardoso da

maiores servtços tem lá p�!acá se ap�endeu, Schmoekel, ,do. pelo. po.vo, t""jI"ndo- Veiga e Luiz de Souza,

prestado. a �eu pais. a União Democrätíca não. Afim de assistirem

tarn-I
se Impossível a IllcOTDO do PRP, Dr. Carlos LQu-

O povo nao descün�� - t�m PQrq.o� temer a pró-] bem as festividades da ção, pelo. que OR oficiais reíro da Luz, do- PST e

ce que é!l mesma �maQ xnna eleição do. pÜVQ. recepção. do. Brigadeiro. do. exercito, rnurn.ha e o representante do. Par

DemücratICa. Nacional, Estes CInCo. anos, deu Eduardo. GQmes,. ali se aeronautíca que alí se tido. Democrata Cristãü.,

que em varras épüc�s tempo a que tQdQS soube- encontravam QS srns. dr, encontravam, l'jzenil� Falaram QS srs. Ricar

des�a nossa tenra .mals ssem, que Eduardo. GQ- Luiz 'de Souza e Altíno circulo.' e íoram abrindo. te de Freitas, Brasílío de

bulícosa
.

democraeía, se mes,_ Irme� B_Qrnhausen Pereira. passagem até n auromo Oliv-Ira, JQãQ José
.

de

• tem deVld? a mauten- e JQaQ, �Qlm sao hQm�ns Depois das sessões vel do. sr. Fredpl'ico Souza Cabral, Brigadeiro.

,ça d? regime que ela aQS qua�s.se po.�e conííar preparatorías, na noite Busch, prefeito de Blu- Eduardo Gomes eIreneu

proprIa. fez �lorecer, a admínístração de um de 1 primeiro. do. corrente 'menau, no qual I'Pguiü I Bo+nhausen, cujas nota-

Em pI.'InC!pIOS e na CQ!l- pais, teve lugar a eleição. do. o cortejo, composto d,,': veis peças QratQrias ire-

duta, partIdo. QutrQ nao candidato. ao. governo. do. 214 auto.mo.veis e onibu8, mos publicando. a medi- «O advento da lega
Estado, tendo. sido. E'leito, até a capital, Ren,lo' o! da do eSpaço. dispo.nivel. lidade demo.cratica em

po.r unanimidade de VQto.s candidato. ovacionHdo em Apôs 8 cQnvençãQ fQi nQssa terra tro.uxe a res

o. sr. Irineu BQrnhausen. tQdQ o. trajeto.
. feita uma passeata çela ta1IraçãQ dQS direitQs in

A sala das sessões, qüe A chegada a ci:lpital cidade, debaixo. de gran- dividuais e cQletivüs, es-

.'

. / estava repleta de . co.n- fo.i uma cena nunca viRta, des aclamações da püpu- truturados na ürdem ju-

Os candidatos começam a aparecer - DeIXaram vencionais e püVü, prQ- Milhares oe W'!-'SQas lação ridica. Os descede:Qtes

O PSD os snrs. Mario Tavares e João Romaria ro.mpeu �p:t delirantes avançaram.com seus leD- .Os srs., AderbaI Ra- do.s antig-Qs co.lo.nQs ale-

, .'.
_

... I aclamações emquanto na ços branco.s e cilr"'<:-'ga- mos da SIlva e Nereu mães são., hQje, 8utenti-

MoreIra - Convençoes mumclpals rua ��trugiam �ilhares ram!>s candidatol-i Bri- Ramüs se fizeram repre- cos brasileiros, co.m uma

De aCQrdü CQm as con- füi vetado. lügo de en- de rOJoes anu!lCIand� ao. gadeuü .e B?rnhausen st:?tar �a chegada do herança cultural que sua

venções regionais já'rea- trada. Ficaran. QS QutrQS PQVQ de F�?rIano.PQlIs!l até a reslden'_;1� do !Sr' Brl�adeIrQ pelos. snrs. fidelidade incürpürQu ao.

lizadas, parece difinitiva- dQis a �isputare� as p�e- escQlha do. Ilustre candl- Wan�er�ey �uDlor, nnrte M.aJores Pedr� PIres.e patriqIOnio espiritual da

mente assentada a esco- ferenCJas do dlretQrIO, dato.. .
._

o. prImeIro. fICOU hospe- Tlm�teü MQrelra: No. �Ia Nação..
'

lha do.s seguintes candi- tudo. tendo. a esperar que Falaram nes�a ocaSIRü dado..
.

segumte. o BrIgadeIro. Tudo. quanto se fizer

datos: a deputado.s Fede- li escolha recaisse no. üs �nrs. drs, �ICarte de . A _nQlte teve lugar � Gümes, acompanhado. d!> para restringir direito.s

rais .pela UDN Drs. Pla- no.me do primeiro. que" Fre�tas, Henr�que �upp stlssaQ do. en�err8.mentü sr
.. AdQlf? .

Konder retrI- constituciQnais de um ci-

cidQ Olimpio de Oliveira P!lrece. CQntava ?Qm .

a JU.Q.l�r, yulcao. VIana, da convEV'çaü.; sendo bulU a VISIta. dadãQ, naciQnalQuestran-

pelo No.rte do. EstadO; SImpatIa dQS dirIgentes.. Bayer ·Filho, �%Waldü geiro., é desservir ao.

CQrQnél AristilianQ ;Ra- em Flo.rianQPQlis.
Brasil.

��i ��::r��i�� ��r:!�: v,e�;:� �a s�����i�aT���� ·ApeA lo 'da UON' de Ml'nas 'Seral's ao sr Artu r Bernardes 'ce�:;;Süq?a�e::::: n���
pelo. Vale do. Itajai; Fran- res, teve que viajar para

_.. de um exacerbado. sen-

cisco. Go.tardi por Rio do. o. Rio. onde fora cQnsul- . ,

.

"_
.' timentQ nacio.nalista, sa-

Sul; Heribert.o Huelze, tar um medico.: AprQvei- III_lportante documento Visando a par'tIcl_paçao do PartIdo Repu- bemQs que ele não. está

pelo. sul; Waldém�r Rupp tando. essa vIag7m, o.s I bhcano na campanha em favor da candIdatura Eduardo Gomes cQrresPQnd�ndQ a�s vo.-

pelo. Qaste cat�rmense. sn!,s Walter Br�lthaupt, O Conselho. Estadual r'os e inspirar co.nfiança I e üs serviço.s prestadüs
tQS da Naç�Q' e naQ cün-

Sümente seraQ preen- Joaü Marcatü, Hemz Mar '. -'
, . , - , B'

sulta ao.s mteresses do.

h'd 8 I
'

VI'StQ quardt Waldemar Grub- da U. D, N" seçaQ de MI- püpular nas mstItmço.es, a MIDas e ao. rasIl se País É· .

d
c 1 ÜS ugares" G

'

d'"
. ,

d' f t'd d
. preCISo., e uma

que 4 ficarão. reservado.s ,.
ba e Carlo.s Hass fo.ram a nas eralS, IrlglU ao. s�� exprlmm o, aSSIm, uma es ürce. no. sen 1 o. e

vez pür tQdas, que se

fd d � rdQ FIQrianópolis e teceram Artur Bernard�s, presl- fürça .as�e�uradüra daQr- Co.nduzlr o. seu partIdo. a restabeie r d
aüs par 1 QS o. a�0.,' "

• ho'" resultan- dente do. PartIdo. Repu- dem JurldICa e um ele- marchar �o.m a causa ç.a o. c Ima e

i�:á s�:��d����ü�n���: �� aP:���hasd'o sr. Wal- blicanü, o. seguinte apêlo.: mentü ap��ig�âdor da supe�-parti?aria do. bri- ��!U����:a�mb�:S�I:���
PTB PRP PST PSP demar GrUbba. «O CQnselhQ Estad?al �rdem .polItlca, . gadeI�Q. atItude qu� co.- natüS e b '1' • d

, ,
e . da União. DemücrátIca cünslderando.,além diS- lücara o. P. RepublIcano. adQçãQ

raSI eIrQS e

-x- De uma cajadada, ma- Nacional, seção. de Minas so, as elevadas tradições na senda das lIuas tradi-
.

'"

taram dois co.elhos. Gerais tendo. tQmado CÜ- de espirito publico. e au�- ções e no. caminho. que
Meus cürrelI.gIOnarIQS

A co.nvençãü da UDN Mas o. sr. Mario. Tava,_ nheci�entü da po.siçãü teriqade do. Partido. Re- e s sast r a di ç õ e s
de Santa Catarma, aca-

do municipio de Jaraguá res" já traidQ de üutra do Partido. Republicano publicano, até aqui afir- impõem. e cQntribuiu bastes d� eSCQlher o. VQS

do Sul, para esco.lha dos vez, deu a resPQsta de- relativamente ao proble- madas em várias fases para a pacificação. do.s so. candIdato. ao. futuro.

candidato.s a deputado. vida. Renunciüu ao. car- ma da sucessão presiden. da história do. regime, e, espiritos a cQnsülidaçãQ gQvernQ do. Estado.É sr.

estadual, pr$'feitü e ve�
gQ de secretario. e ryem- cial da República: especialmente, tanto na das instituições a auto- Ireneu Bürnhausen, �m

reado.res terá lugar no. brQ do. direto.riQ, abandü- co.nsiderandQ a extre- campanha da libertação. ridade do poder, a mo.-
hümen que traz em SI!l

dia 16 do cürrente. nandü os seus desleais ma 'delicadeza do atual naciünal de 1945, co.mo ralidade do. güvêrnQ e o.
marca do. trab!llhü pertI-

Ontem deveria ter lu- co.mpanheirüs. mQmentü pülitico brasi- no. magnifico esfôrço. em bem da República». naz,. d� capaCI�ade e do.

gar a convenção. muni- leirü no. qual as institui- prül da candidatura do. Belo Hürizünte, 5 de patrIOtIsmo.. VelO, como.

cipal de São. Bento e Em Guaramirim tam- ções'representativasres- ilustre min.eiro, go.verna- Julho. de 1950. eu, ?e uma outra jQrna-

hQje terá lugar a de bem a politica pessedis- tauradas funciQnarão. ple- dür MiltQn Campo.s; C d'd t d I L
da lIberal. .

.

Campo Alegre, ambas ta sQfreu duro. revezo
namen te dentro. düs qua- cünsiderando., afinal. a

an I a os e ages LevantQu alto.. a flamula

presididas pelo. sr. depu- DQis candidatQs esta-
dro.s cQnstitucio.nais; cQnveniência de perma- á Camara e ao

do. nüsso partIdo. e apün-

tadQ Artur Müller, nelas vam na pista para a cor- cünsiderando., igual- necerem o.s partidos, 80.-
tou ,rumQs cert?s para

tambem comparecen?Q, rida do lugar; QS inspe- mente que a Qrdem ju-I bretudQ na hüra atual, a Senado as vüssas CQnqUIstas.

CQmQ convidado. espeCIal tQre� escolares JOã���- ridica' restituida não. im- cavaleiro. de interpreta FPOLIS, 6 (V. A.) _

.

Vale �QmQ' penhQr de

o sr. Luiz de Souza. marIo. Mo.reira e o. a
pede a existência de fa· ções menos verdadeiras O Di.fetüriQ MuniCipal dIas felIzes e certeza de

Pires. RealisQu-se a con-
tQred dissQlventes e ele- quanto. à abnegação. e do. PSD de Lajes indicQu um futuro. melhür»,

venção e parece 'que füi mentos de iminente risco ao. idealismo d� suas a- para senadQr o. sr. Nereu
escQlhidQ o. sr. AfünsQ

na vida po.litica, de que titudes PQliticas. Ramüs, para deputado.
----------

Maria Cardoso. da Veiga aquela depende, em úl- RESOLVE: federalo. atual prefeito. 1°. de Julho - Dia do B.C. G.
de FIQrianQPülis. Resul- tima análise; por unanimidade, fazer daquela CQmuna, sr. Vi- E' preferivel evitar a

tadQ; o. sr. JQãQ RomariQ cQnsiderandQ, PQr .u- a v. ex., sr. presidente daI RamQs Junio.r, apro.- tuberculose do que curá-Ia.
deixo.u o. PSD e passüu tro. lado., que a candida- Artur Bernardes, um res' vandQ ainda a reeleição. A vacina BeG evita a

para o. PTB. tura do. briga�ir.o. Edu- peitQsQ apêlo para que, do deputado. estadual Ri- tuberculose

E isso. não. vai ficar ardo. GQmes, agora, co.mo. usando. da autQridade bas RamQs. Peça instruções ao pôs-

assim,' não.. Vai ficar em 1945, é a mais capaz que lhe cünferem o seu N.R, - Sem cQmenta- to sanitário mais próximo

olUitQ piQr ainda. de congregar os brasilei- grande passado. püliticQ rios. de sua residência.

J ,
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H Uniin Dl!mneriÍlil!iI A da UDNConvencão

POLITICA

-x-

Três eram QS 'nomes

que dentro. do. PSD lo.cal
tinham credenciais para
disputarem o. lugar de
candidato. a deputado. es·
tadual; üs srs. Mario Ta
vares da Cunha Melo.,
PriamQ Ferreira do. Ania
ral e Arquimedes DantaR.

O nQme do. prime�Q

De passagem e em vi ,.

sita aos seus amigos e

seus progenitores, o. ca

sal Otto Schneider, este
ve em Jaraguá, o. nQSSQ

presado amigo sargento.
expedíclonarío Haroldo
Schneider Ao. nosso vi
sitante, que acaba de ser
nomeado pelo. sr. Minis
tro. da Fazenda para o.

cargo. de fiscal aduanei
ro. junto a alfandega do
PQrtQ do. Rio. Grande do.

Sul, apresentamosuossos
cumprlmentos,

Disse o

Brigadeiro
Finalisando o seu dis
curso em Florianópolis,
disse oBrigadeiro Eduar-

do Gomes:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empreza de Transportes "Frenzel" S. A}·'
Eu, abaixo assinada Te- 'ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

.

c1a Bauer, residente em São convidados os Senhores acionistas a com-:

Masseranduba, declaro por parecerem a Assembléia Geral Exrra-ordlnarla a rea
meio desta que não rne lízar-se no dia 15 de Julho de 1950 as 9 horas, na

responsebílízo por dividas resídencla do ônr. Germano Enke, a Rua Epitacio
que meu . marido Alfredo Pessôa n. 258 em Jaraguá do Sul, pera deliberarem
Bauer fez depois de 9 de sobre a seguinte ordem do dia:-
Maio de 1960, data em que t-, Modeflcação dos Estatutos
deixou de viver em minha ,2a• Eleição da Diretoria
companhíe e com o qual 3i1• Assuntos diversos
sou casad� pelo regtme .Jaraguá do Sul, 20 de Junho de 1950de comunbao de bens.

A DIRETORIA
Massaranduba,

19 de Junho de 1950.

TECLA BAUER

453 . Rudolfo Frisch - austriaco, licença man
dar construir casa de madeira em sua propriedade
sita a estrada São João, Como requer.

454 - Sociedade Frauenverien. transf. ímp, ter
reno edificado sito a rua 15 de novembro. vendido
pera Paulo Krüger. Idem.

,

455 - Alolslus Denk - bras. transf. lmp. terreno
sito a estrada Rio Novo, adquirido de Anna Fuck
Mem.

-

,,

Afonso Alexi - bras. - transf, ímp, terreno sito
a estrada Caminho Pequeno, adquirido de ôtlvíno
Vieira. Idem.

457 - OUo Poerner bras. transf. imp. sobre en

genho de eçucar, vendido a Ervino Sell. Idem.
464 - Wenceslau Kasteller - bras. licença esta

belecer-se com botequim a estrada Itapocuslnho. Idem.
465 - Leopoldo Karsten - bras. baixa lmp, sobre

posto de gasolina e oficina, estabelecido a rua Mal.
Deodoro da Fonseca. Idem. ,

469 - Dante Schiochet - bras. baixa imp. sobre
fabrica de calçados, estabelecido nesta cidade. Idem.

467 - Manoel Luiz da Silva - licença construir
rnausoleo na sepultura de Luiz H. da Silva, inumado
no cemitério Municipal desta cidade. Idem.

470 . Ricardo Fritzke - bras. licença construir
casa em alvenárla, em sua propriedade a estrada
Rio da Luz. Idem.

471 - Arno Blanck - bras-. licença consrruír casa

de madeíra em sua propriedade, a estrada Rio da
Luz. Idem.

.

472 - Julio Manske - bras. licença construir casa
em alvenaria, em sua propriedade, a estrada Rio da
Luz. Idem. I495 - João C. Vieira - bras. licença demolir ca
sa sita a estrada Nova Retorcida. Idem.

496 - João C. Vieira' - bras. licença construir
casa em alvenaria em sua propriedade a estrada
Nova Retorcida. Idem.

'

497 - .Adolfo Bruch - bras. licença colocar pla
ca em seu estabelecimento com os seguintes dizeres:
Bai' e Restaurante • Ponto de Almoço. Idem.

1296 - Ires Maria Saganski - bras; licença pin
tar sua casa bem como as janelas síto a rua Preso
Epltacío Pessoa. Como requer, ,

.

401· José Panstein • bras. licença construir
mausoleo na sepultura de Wilhelm Drewes, inumado
no cemiterio Munícipal desta cidade. Idem.

473 - Emilio Zildorf - bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Irapocu-Hense, vendido a Guilherme
Manske. ,Idem.

, 474;. Rudolfo Oestreich - bras. transf. irnp. ter-
reno sito a estrada Iaregué-Esquerdo, vendido a

Irio Murara. Idem, �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;....::::::::::::::::::::::;�
475 - Arnoldo Drews - bras. transf. ímp. terre- !.::I.·:· AUTO JARAGUA S. A. ii

no sito a estrada Ilha da Figueira, vendido a Arnol-
do Sasse. Idem." !! Industria e Comércio

ii
477 ._ Waher Krutsch • bras. transf. lmp. terreno i! OFICINA Serviço "FORD"

sito a estrada Trez Rios do Norte, vendido a Arnol- ..

':.i.!:; MECAN/ICA AUTORIZADO.do Drews. Idem. 'b'
. 417 - Edmundo Fiedler - bras. rranst, imp. I':: RI Marechal Deldoro JA R AG U A DO SUL

cicleta vendida a Curt Roeder. Idem. ii
- _._

,

-

478 - Carlos Zick - bras. transf. imp. terreno ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes
sito a estrada Itapocu, vendido a Arno Blank. Idem. II - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

479 - Paulo Rath bras. tran�f, imp. terreno sito

;:::::i::::'
ladares e Consêrto de Pneus.

a estrada ltélPOCU vendido a .Arno Blank. Idem.
Esta oficina está instalada. em condições

480 - Alfonso Bartel bras. transt imp. bicicleta para efetuar quaJquer serviço de consêrto opadqUirida de Willy Bartel. Idem.
.. . li reforma em seu àutomóvel ou caminhão, bem

481 - Reinaldo Bartel - bras. transf. Imp. blcl- ii CGmo retificação de rriotöres etc...
c1eta adquirida de Willy Bartel. Idem.. II Todos os serviços são executados �om

482 - João C. Stein Jr. - bras. lIcença estabele-

;:.;:: esmero, por competentes profissionais e a pre-.

cer-se com casa de generas alim�nticios a rua Mal.
ços 'razoáveis. Também dis)Jõe de sólda elé-

Deodoro da Fonseca, Idem. ii trica e oxigênio. .

483 - Herberto Boddenberg - bras. transf.· imp. �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::�::::::::!i
bicicleta adquirida de Rudiberto Brusch. Idem.

.

484 - Germano Hannemann - bra& transf. imp.����������� hque�os de aço Inol '

terreno sito a estrada Jaraguá vendido a Guilherme 1 Fabrica de artefatos de ALUMINIO UTUPY" 1 bem como talheresavul-
Hannemann. Idem. .

}
-

I
sos da afamado marca

485 - Alfonso Ristow - bras. licença estabele· Fundição, Laminação, �epuchaçao, Solda, '. . "Hercales", V.S. poderá ado
cer-se com serrariá a estrada Rio Cerro. Idem. FabrIca, sob encomenda, qualquer p,eça de alumlßlo quirir pelos menores

486 - Erich Seil - bras. transf. imp. t�rreno si-

f
Calderõesrresistentes Preço regular Por preços na

CASA.
REAL

to a estrada Rio Cerro, vendido a Willibaldo
c/ms Cr$ Cr$

_l,aub�8�d�mF"d.riCO Bart.1 - bras. licença coostruir 1� �::g :g:;;:: i
I
�;�;:.:.:::;:,�

..

;���;.�:.;�.mausolea na sepultura de 'Liberia Freiberger, inuma-

} 18 02,"'0 17,50 i
Usos tamanhos V. S. en�do no cemitério destd cid�de. Idem.'

,

&. u

Ä L488 � Ewaldo Liermann - bras. transf. imp. bi- 20 26,00 20,50 contrará na·CAS REA

cicleta adquirida de Rudolfo Zilsdorf. Idem. >

f'
�� ��,'8g �g,'�8 i

.. ·*'�··.··..:·······l·zy·.··.··,c:.:···.··.··.· ·
..oc

489 • Alfredo Uecker - bras. transf. imp. terre-
no sito a estrada Jaraguá-Alto vendido a Alfonso. �:::::::::::::::::::::::::::::::.. . .:::.::::::::::::::::::-.

Na, defesa de seus proprios inte-
- ii

C
.

� p. '!:1Krehnke. Idem.. i::
490 - Iris Heinert - bras. transf. imp. terreno 51- resses, não comprem sern primeiro I:i OrreJO O OVO ii

to a estrada Rio da Luz, vendido a Erna Lars�n

f
ver os preços e qualidades na LOJA! . ii

Oldemburg. Idem. DE VENDAS AO CONSUMIDOR, :.i:.! Rua MI. Deodoro I. 136 ;.�..·491 - Arthur Ristow . bras. transf. imp. terreno
.

a mais completa do ramo. .. Telefone H' 39. C. Postal, 19 ••

sito .

a estrada Rio da Luz, vendido a Willy ii. ii

Hass. Idem. _
Jaraguá do Sul - B1Ia Mal. Deodoro D. 131

...
:1
...
:1. JARS�nGtaUACaDtaOrl'naSUL ..:;.�...!:."492 - Lothar Froelich "' bras. transf. imp. terre-

no sito a estrada Vila Nova, vend.ido a André Compra-se qualquer peça de ,. ..

'aluminio valho ii ASSINATURA ANUAL iiWeinfurter. Idem.
ii ii

�ENDEDORA ,II CrS 35,00 ri
Procura-se uma que fale Portuiuês e alemão. ii GER.NTE H

\ . ,Tr�tllr pessoalmente na Loja. II PaullDo Pedri II
�::!::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::di

De ordern do snr. Cole
tor, torno publico que no

corrente mês de T 'UI h o,
arrecada-se o imposto acima,
reterente ao 20. semestre do
corrente exercicio.

Os Contribuintes que não
fizerem seus pagamentos no

praso, poderão. satisfaze-lo
no proximo mez de Agosto
com a multa de 20%.
,

-Exgorados os supracita-
dos prasos, serão extraídas

1
.

as competentes certidões de �: - =1dividas para �er legar a co- f� Produtos �Jbrança executiva. I �� �
Coletoria Estadual de J

a-l
dAN rARl\1CA �

raguá do Sul, 10 de "Iulho � �
de 195 O = . =

HELEOD��.!ORGES !e��::,�:.�i

rr�f�itura MuniGi�ai U� Jara�uá Uij õul E D I T A L
Imposto sobre Tabacos e De

rivados e sobre Bebidas
Alcoólicas

I
.

REQUER IMENTOS DESPRCHf\DOS

CONTEM

OITO ElE'ME�TOS TÔNICOS:

Declaração

D I .r A L
O Doutor Ioão-Marcondes de. Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Iaregué do- Sul, Estado de
Santa Cetaríne, Brasil, ne formei 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
Ríkaulr, viuva, doméstica, domiciliada e residente li
rua Expedicionário Antonio Ferreira, nesta cidade,
deseje renunciar a sua nacionalidade de origem, afim
de obter a Cidadania brasileira, por meio de titulo
declaratório, tudo de conformidade com o disposto
no artigo 6°., e seus paragrafas; da Lei n. 818. de 18
�etembro de 1948.- Qualquer cidadão poderä, apre
sentar lmpugneçao que tiver, no prazo de dez (10)
dlas, contado na forma da lel, E para que chegue
ao conhecimento de quem Interesser põssa, mandou
o MM. Juiz expedir êsre edital, que será afixado no

lugar de costume e publicado no Díérlo Oficial do
Estado e. pela imprensa local "Correio do Povo".
Dado e passado, nesta cidade de Ieragué do Sul,
aos vinte quatro dias do mez de junho do' ano de

. mil novecenros e' cincoenta.- Eu, Ney Franco, escri
vão,

.

o subscreví.e (e) João Marcondes de Mattos.
Juiz de Dlreíto, Está 'conforme o original, do que
dou fé.-

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 1950.

O Escrivão: NEY FRANCO'

SANfiUENOL
ARSENIATO. VANA'OATO.
FÓSFOfW, CÁLCIO, ETC

TÔN'-CO DO CÉREBRO
TÔNICO DOS MÚSCULOS

Os Pálidos Oepaupeffldos. tipo

tados; An4muws, Mie. quecWi....

Maglea. �Ianças rac;ulticaa .....

''1
c.barlo a· lonifi__ é_ral cio

.."ganl.mo C�fn o

.

"

CASA, DAS TINTAS
A_ MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM SUA .. ILIAL

EM JARAGuiDO SUL RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO 54-58.

(SOBRADO aTO WAGNER)
- OFERECE: Tintas' para Pinturas de 'Casas, Mo
veis, Maquinas, Camlnhões, Automoveis etc.
Tintas a Olea, e em PÓ, Alvalade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Olea de Linhaça, Agua Raz, Anelina

.

para tinglr Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce
ra e Olea pÁra Soalho, Massa para Janela.

MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - Joinville,
L.IDER DO COMERCIO DE TINTAS

1E!!I!!iIl!I!!iSI!!!S!!!!l!!!E!!I�!IlIIEE:!!!I!I!i!II!!i!EEI!!-!liE!i!!liE!!il

I F" b
"

(Sezões, Malárias,. I
"Iii ", r"'s Impahidismo I
..q \ii \ii Maleitas, Tremedeira iim,' - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III

i "

CapSUlas. Antisesonicas 1'-II 'M· "
== Inancora \ ...

I Em Todas as Boas Farmacias I.
II É um produto dos Laboratorios l\UNANCORA I
I -.ToinviHe - Sta. Catarina-

- i
i!!Eli�Ii�II!f:�ii�!I!!I!!!::�I!IJ!!!!!!!!!l!_!!il'!Eli!!IEE::!!iII!I!I1I1EII

Secretaria da Prtfeitura Municipal, de Jaraguá
do Sul, 13 de abril de 1960.

MANOÉL LUIZ DA SILVA,
lIiSecretário Municipal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�APELO As PARTEIRAS

gar a

.Illulsão
dez

e
·,.U.

I�cor-

Domingo DIA.- 9 7-1950

I.

II SrFILIS
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MILIA E PARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO DÊSSE GRANOE FLAGELO
USE O

RIO, (V. A.� - Asse

gurava-se a dias, em rodas

politicas ligadas ao Cate
te, as tendências do Tri
bunal Superior Eleitoral,
eram no sentido ds julgar
o sr. Getúlio Vargas in

compatível, para exercer

o cargo de presidente
da Republicá, tendo em

vista os seus antecedentes

e mais a circunstãncia de,
achando-se no Brasil, em
sua fazenda, sem nenhu
ma ocupação, haver dei
xado propositadamente,
de comparecer á sessão de
encerramento da Assem

bléia Nacional Oonstituin
te de 18 de setembro de

1946, sô para não assinar
a Oonstituição.
QuatrQ dos ministros da

quela Alta Côrte teriam
deixado transparecer seus

pontos de vista, não pela
Inelegibilidade, . mas pela
incompatibilidade do sr.

Getúlio Vargas com o re

Divisão Racional do Dia gime democrático repre-

Oito horas de sono
sentativo, cuja direção

.

'

OItO. horas de trabalho, Ioito �oras de �e�r_eação Tomates Paulistas
constítuem a dIVIsa0 ra-

cional do dia, compatí-
V. S. poderá comprar na

vel com a saúde. As oi-
CASA REAL

to horas de sono permi
tem ao organismo recu

perar as energias gastas
com o trabalho e resis
tir melhor ás infeções

Durma oito horas

por dia, para recupe- C I
·

trar as energias gastas a or In enso I
no trabalho. - SNES. R 5 V A O Ioma. ..- ca or

tende a se tornar tropical
em tôda a. Italia'
Em Milão o termômetro
subiu a 36 graus e nesta

capital a 35.

A alimentação Greves dos trabalha- A Candidatura do sr.

Acidos � Alcalinos - Há uma dores em transportes GetulíoVarga's e o TrI--
Dr. B. PecJral _Sampaio prevençao contra as fru- de Roma

1. de julho - Dia do BeG: O· o objetivo principal �a; e�����'g2�ee <��cZ;r�:� ROMA,-Os trabalhado- bunelSuperíor Eleitotal
trabalho magnifico de coo- doravante a medida basi- ',' res em transportes de

peração realizadas pelas ca em to;no da' qual de- �as�������lsto e uma cor-
Roma fizeram uma hora

parteiras na prevenção da verá girar toda a luta an- De fato, os alimentos de gréve, porque a admi

cegueíra! pela inetllaçãd ti-tuberc�lose, tem que .5�r podem ser ácidos-ou al- nístração municipal re

stsremence de solução de o de eVJt�r que o indivi- calinos isto é, contrarios cusou pagarlhes um abo

nitrato de prata nas conlun- duo ad��lra a
_ d�ença pe- aos acido. Um estômago no pelo aumento de tra

rivas dos .recern-naecídos la admtn�s,traçao da V�CI- perfeito, porém lião se balho resultante da ehe

tem tido por toda parte na especlfl�a e. prev�ntlva perturba com acidez. das gada de peregrinos. Ad-

apenas a compensação da d�sde os pnmeiros dies de frutas, vertiram ainda, que rei-

satisfação intima que cada Vida ' M" nícíaräo O movimento

d h
'. ais o interessante é

qual senre, e aver con- Quanto meis precoce f' amanhã, se não forem

c�rrido pare a concretiza- for o empreg? do BCG, ���a�ot���!��ma:_s�u!� atendidos hoje.
çao de u�a �as mel��r2s, melhores serao os resul- substancias alcalinas. Há
obras santtartas, SO'CtdIS e, tedos, porque a pessoa re- outras subst

.

I I'
d lldarí d d h b

,.'
anCIRS a ca 1-

. � so � arre a e umena ce e- a vacine protetora nas: os legumes, as ver' Extinta a Comissão
Ja reelízedas no mundo. antes de entrar em con- duras, os feijões. e o leito.
O valer do metodo e o tacto com tuberculosos Por outro lado são ali.

Nacional do Trigo
alcanc� . que_ decorre

.

de que estão em toda perre, mentos ácidos: a; carnes, Rio, 17 V.A. ,_ O pre

sua u!llIzaçao tem Sido pors ha tuberculosos evi-Io arroz. as farinhas, o sidente daRepública san

�xau�tlvamente . tratad�s, �entes, ha ruberculosos pão e os óvos. Uma ali- cionou lei do Congresso
e evidente que .Gltnda nao mdparen,tes, e. ha tubercu mentação perfeita deve Nacional: extinguindo a

se �xalt?u dev�dÇl!ß.ente a losos ate que Ignoram seu conter mais alimentos al- Comissão Nacional do

dediceçêo,
_

o tsptrtto de mal. calinos do' que acidos. Trigo, e considerando.de

compreens�o, senso de Esse esplendido rrebe- É, portanto. êrro grave
utilidade publica a Socíe

�ever e dehcadeza. de sen- lho de. valor . san!tari�- urna pessoa se alimentar dade Beneficente Monte

tímento das pa�telras que econormco sectel I�estl- s6 com carne, arrcz, pão, pio dos Artistas.

tomaram .�osslvel .

essa mave.l nunca podera ser farinha, e ovos E ai está _

obra .m�gmf�ca, peja Ib�er- perfeltament� _realizado mais uma das importan-
v�ncla mfah�âve� e mm,?- sem _a dedíceção e cola- tissimas vantagens do lei- O PRECEITO do DIA

crosa de realízação de tao boração .das ' parteiras, te, dos legumes e das fruo

pequ�no detalhe em um quer pratlcd�do �lâs mes- tas em' geral.-(Serviço
cenano onde he aparen- mas a vacmaçao, quer fornecido pelo SAPS)
ternenie tanta coisa mais aconselhando as mães e

importante a cuidar.. insistindo pelo uso da va-

Esta força silenciosa e cina BCG,. apoz o nasci

inestimavel de colabora- rnento da criança.
çäo das parteiras está sen- .Para que possam as

do de novo solicitada em parteiras eveu.. d .exten·

todo o mundo, pare a re- são da eluda que poderão.

allzeção de uma outra trazer a rnelh.» d 'la seú

tarefa tão importante como de de seu l)di', basta

a profilaxia da oftalmia saberem que . n "c'C_ m na

Ipurulenta, mas em ambito Capital de ã -'(,!lo cer-

ainda mais amplo porque ca de 40 iil) (Iidnças

permitirá salvar número anualmente _I(,',d de

infinitamente maior de 250,000 em t:.slado,

pessoas da doença, da·
.

A vacina ;, "dada

incapacidad�, da miseria pela boca. - "�r ad·

e da morte, ainda em ple- ministrada (i, , • encia

na juventude. entre. o 40 ;: d de

Quero me referir a pro, vida

filaxia da tuberculose. A dose {

A descoberta de uma de um tubt:

vacina preventiva da tu- vacinica, .

berculose; a demonstração cenligramo�.
em todo o mundo do va- Será USOl' "

lor de proteção por ela entre dS mr;li

conferida; o fato de. ser o vendo a c

BeG, absolutamente inu- mentada O'-�

cuo ao hornen e aos an i- I ido urna ti"

maes (l destituido de qual- PARTEI�;,

quer perigo. mesmo quan· rem na d<::!.

do administrado a recem-· br.::s:leirc

nascidos, fizeram q,ue fosse clliose.
necessario por em termos Aconselh?

novos todos os planos de que vacinp<p

combate ao terrível mal.
.

desde o 40

'dum ou

'<ó de-
----.------

r ali-

nope-

!ança Vendem-se dois otimos

uber- lotes 14/13 metros situa-
dos no centro do Balnea-

A SIFILIS SE APRESENTA SOB

INÚMERAS FORMAS. l'AIS COMei:

REUMATISMO

ESCRÓFULA'S
ESPINHAS

FisTULAS
Ú'LCERAS
ECZEMAS
FERIDAS

OARTROS
MANCHAS

IMPUREZAS DO SANGUE?

fLIXIR Df B06Ufl8ß
AUX. TRAT. smus

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECtOO HÁ 7.1 ANOS

VENDE·SE I!.M T6o.\ PART!!,

Terrenos - 8alneario
Ubatuba

ßt�I�T�� CI�ll
[rene P. Günther Oticial da
R egistro Civil do 10 Distrito
da Comarc.a Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

.

Brasil.
Faz saber que comparece.'

çam no cartorio exibindo os

documentos eXigidos i'ela lei
atim Je se habilitarem pau

casai-se:

Agricultores aus

tríacos e alemães

para Goiás

mães rio.

filhos Tratar em Joinville.
VIDA! - Rua AbdoD Batista, 41 -

-I

entre nós seria uma rein

cidência em erros anterio

res entregar-lhe.
Nestas oondições, está

se ..ornando cada dia mais
curiosa a questão do re

gisto da candidatura do

Sr. Getulio Vargas.

O prazo para êsse re

gisto é de quinze dias
antes do bleito, mas po
de desde logo ser reque
rido, parecendo, porem,
que os procuradores
do interessado não estão

dispostos a ventilar agora
o assunto.

�UL ÂMtRtcA .

ffApITALIZAf;ÃO, SJ!A,.
A MAIS IMPORTANTE CC?MPANHIA, .,

DE CAPITALIZAÇÃO DA AMERICA 1:0 SÚL

Edmundo Afonso Barbi

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Junho 1950
UTP
HHO
N E S
L I S
MAJ
VOA

Os portadores dos

�titulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe- "

rão imediatamente
o capital garantido.

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANOPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

SEDE SOCIAL
RUA:!)A ALFÂNDEGA, 41·E5Q, QUITANO'

(EdUld. Sulalap)

RIO DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO
4- Domingo DIA 97-1950-

Cindido o P.T.B. gaú
cho em torno da
sucessão estadual

A _ E' nesta 'data, aberto o voluntáriado PARA Vermitugo suave e de pronto

OS CONSCRITOS NASCIDOS NO ANO DE 1932, PORTO ALEGRE, 7 _

deito Dispensa purgante e dieta l

afim de preencher claros existentes na 2a• turma de Seria crise lavra no seio
SERVE PARA QUALQUEK IDADF., CONFOR-

incorporação deste ano, nas seguintes Unidades: do PTB, motivada pela Proteja a saú�E d� ��u!'tifho! � ! sua própria!
COMPANHIA DO QUARTeL GENERAL (in- mensagem do sr. Getulio Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

cluindo Quartel General Regional e Pelotão de Po- Vargas, indicando o sr.
•

lernedias
licia do Q. G. R.), sediada em Curitiba; Alberto Pasqualini, á re- A

5a. COMPANHIA LEVE DE MANUTENÇÄO, velia dos diretórios mu- Compre hoje mesmo uma 1.0MBRIGUEIR
" .

_

MINANCORA para o seu tilhinho.
sediada em Curitiba; Dlclpals. '

20. BATALHÄO FERROVIÁRiO, sediado em A crise,conquanto con-
t um produto dos Laboratorios Minancora

Rio Negro. tornada, na superficie, ::..I l'-O_I_N_V_I_L_L_E_- ......,;

B - Condições a que deve satisfazer o candidato a permanece latente.

IE § n TI}) on ° � IE� tOO� § AVOlunt�ri� ter nacído no ano de 1932;
m�;t� ;���i��o;�od;�:- m�ro lUlu 1lJ)fal§UueJlra MC· e rRCll o' o o

2 _ possuir certificado de alistamento militar to do sr. Getulio Vargas
pois contava com a ma-

fornecido por órgão alistador do Exército; ioria dos diretórios para
3 - não estar matriculado nos cursos: clássico, a homologação de sua

científico ou equivalente (indusfrial ou comercial candidatura á sucessão

técnico); estadual, continua au-

4 - ser alfabetisado; sente das reuniões da

5 - comprovar, finalmente, pela apresentação de alta direção do PTB,
uma declaração escrita por pessoa idônea, ou cer-

tudo indicando que, não

tificado de aptidão profissional, que possue uma das comparecerá á conven

seguintes habilitações: - Auxiliar (de odontologla ção, arranjando um pre

e de farmácia), corrieiro-capoteiro, carpínteíro, car- texto, por encontrar-se

pinteiro de carroceria, cosinheiro, condutor técnico em estação de aguas.

mestre de linha (chefe de turma de topografia), da- Acredita-se que o sr.

e lmoxeríf d ó f José Diogo, um dos três
. tilógrafo arquivista, a rnoxen e, conta or, esten gra o

polítícos de mais forte
ou escrevente), encarregado de combustiveis ou de
lubrificantes' (empregados' em postos de lubrificação prestigio eleitoral, pois

) f (d d
- . desfruta das preferen-

e lavagem de autos, en ermeiro e me ícína, cirur- cias absolutas de dezes
gia ou veterinário), eletreclsta (instalador, estufador, seis mil ferroviarios e

ferfreiro (simples, torneiro, caldeireiro ou serralheiro), grande parte do funcio-
balconistas de cases de artigos de auto, I�nternei(r�, nalismo estadual, não Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

lustrador, maquinista de locomotivas, mecânico e
participará ativamente ARANDELAS.

auto, de maquinas em geral, torneiro, eletrecista, MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz 9

eletrecista de auto, de equípemento pesado, de equl- da campanha politica, "

.. colh dá'
- foca de qualquer capacidade.

pamento de 'construção, de maquinas a vapor, de re en o-se posiçao _
't

de m ct d A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer
redíador, alustedor, eletrecista de bateria), motorista, ,ero expe a oro

pedido de instalação de luz e toça.
motociclista, marcineiro, operado� mecânico, pintor _�_�._�____

_ ����������-��-�����������(capoteiro, de auto ou de casas), pedreiro, radio

operador, rádio-telegrafi�ta. reparad,or de inst�u��n-Ilo. de Jnlb� - Dia do B.C.G. PA R A F E R 1.0 A S,
tos de euro, (ou relogtos), soldador (a oxrgemo, A vacina BCG é a melhor
bombeiro, elétrico ou lanterneiro), saperelro-corrieiro. detesa contra a tuberculose. E C Z E MAS I

serralheiro, tipógrafo, vulcanizador. Ajude-nos a salvar seu s. 1 N F L A M A çO ES,
Terá tambem sua apresentação aceita, o can- "lho da tuberculose vacinan-

didato que tenha concluido ou que estiver marrlcu- do-o cOI? o BC�, des d e C O C E 1 R A 5 I

lado no curso ginásial e, bem assim, o que possuir o 4· di a d e v Ida. E 5
compleixão FORTE, estatura superíor a 1,75 e bôa �c�� Instr�çõcs a� posto

F R 1 1 R A, I

apresentação. samtarH?d' m�ls próximo de ES P 1 N HA 5, ETC.
C _ Locais de apresentaçio: sua resr encra,

1 - Em Curitiba: - no Quartel da 5a• Cíe. L. �� ��i1

::t.�;g:i��;s:�r����:a�araná e ôanre calarina'll Bilneo IndlßtriiiI! rom. dI! t [i1Ii1rinilX/H.I
13°. R. I. - Em Ponta Grossa
10. Btl, Front. - em Fóz do Iguaçú
1°. Esq. Ind. Cavo '- em Guarapuava
20. Esq. Ind. Cavo - em Palmas
6°. G. A Do. 75 - em Castro

l/50. R. O. -105 - em Lapa
2°. ßtl. Ferv. - em Rio Negro,
13°. B. C. - em Ioinvlle
14° B. C. - em Florianópolis
23°, R. I. - em Blumenau
6a. B. A. C. - em S. Francisco do Sul
2°. ßtl. Rodv. - em Lages
50. B. Eng. - em Porto União

D - Épocas:
1 - De apresentação - os candidatos poderão

se apresentar até o dia 29 de Julho (no horário

normal. de expedlente).
2 - De inorporação - os candidatos aceitos

serão incorporados em Setembro do corrente ano.

E - Vantagens proporcionadas ao I conscrito da classe

de 1932 que se apresentar voluntatriamente:

1 - prestará o serviço militar juntamente com

os convocados da classe de 1931, terminando, assim,
o tempo de serviço antes daquele que, pertencendo
a classe de 1932, será incorporado sómente em

maio de 1951;
2 - prestará o serviço militar, conforme sua

aptidão individual, em Curitiba (a maioria) e em Rio

Negro. sem, portanto, correr o risco de ser mandado

servir em Unidades muito afastadas;
,

3 - prestará o serviço militar no desempenho
da sua própria aptidão civil, tendo, asstm, forçosa
mente, suas qualidade aperfeiçoadas, no decorrer do

ternpo de prestação do serviço militar.

F -,- Apenas' o transporte, com destino às Uni
dades, para os voluntários mandados incorporar,
correrá à conta do Estado.

G - Em vista de ser reduzido o número de

vagas à preencher, avise-se aos candidatos, que terão

prioridade para incorporação àqueles que mais cedo
se apresentarem.

EDITAL
Atenção Conscritos da Classe de j 932!

.........._ .....
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VINHO c.: j;OSOTADO

o ANJO PKOTETOR DE sEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA ··SILVElr-\:A'·

Empregado com êxIto nu;'

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulose

- Convalescenças
VINHo' CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

Uma Iiuna 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.

A•••EI••• 8. .II"�.
BOM BAS para uso domestico e fins industriais: Maria 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.

Séde: ITAJAt - SANTA CATARINA

flraranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas .

Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeco ,

Florianopolis
Ollspar
Ibirama
Indaial

I
,ltuporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Loinville

I L���:a
'

Mafra
Orleans
Piratuba

I
Porto União
Rio de Janeiro eGlr,a•••••••
�i� �:gs��ho Com aviso de 60 dlas •

IS:
Francisco rr Sul Com aviso de 90 dias .

S. Joaquim Com aviso de 120 dias _

Taiá Prazo Fixo de 6 meses
Tijucas
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano. ..

I Tangará Depósitos Popula� .

�I::i��nga Depósitos Especias a Preazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo lIinimo
de Cr$ 50.000,00 7% ao. ano

I ABRA UMA OONTA NO AA'NeO" E PAGUE OOM OHEQUE

I, No "INCO" o Depósito Bancário

i"J

IINCO I
DEPENDENCIAS EM:

(14 ANOS DE EXIS'.rÊNCIA,) I' INCa I
CAPITAL SUBSORITO E REALIZADO CR$ 15.000.000,00
RESERVAR EM 30/6/1949. . . . . . CR$ 2411112680

IAGENCIA: Jaraguá do Sul Edifício Próprio

. . ,

.'Rua Oel.: Emilio Iourdan, 115
End. Telegraflee "INCO" �

,

. Caixa Postal, 65 - Telefone, 73 I�Opera em: Cobranças, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, D�:scontos.
Aceita: Valores em Custódia e Administração de Imóveis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTICULAR AOS �
SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONÁ AS SEGUINTES TAXAS DE

.

JUROS SOBRE DEPÓSITOS:

e••us BE •••111••••

Curitiba, em ,24 de Julho de 1950.

l:iEITO� ANTONIO DE MENDONÇA
Coronél chefe do E. T.

Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Especial

2% ao ano

3ojo ao ano

4% ao ano

5% ao ano

5% ao ano

5,1/2% ao ano

6% ao ano

6% ao ano

6,1/2% ao ene
5% ao ano

TRABALHA enquanto o Senhor DESCANÇA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO. Domingo DIA. 9-7:-1950-J

E D' I T A L
Eu abaixo assinado Um terreno com a área

Rritz Latzen, solteiro, re- de 19 alqueires, em Gua
sidenre em Corupé, de- bíroba-Munícípío de Gua
claro por meio deste ior- rapuava.
nal, serem sem fundam'en: Sendo próprio para
tos as r:alavres q�e pro�erl plantações de sereaes,
cont-a a senhorlra Eríca contem mais ou menos

Wackh?lz, residente em

I
uns 500 pinheiros e 400

Iaragué �o Sul. imbuias. Preço 1.300,00
Corupa 20 de Junho de

I
cada alqueire.

1950. .

FRITZ LARZEN Tratar nesta gerência.

Dr. Waldemiro Mazuracheß
.
e.sa BI SaU8E

Rua Mal. Flo�iano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e

creanç�- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curta

- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçã
- Raios Intra-vermelhos e aluis.

;...........���������!!.------.
:::::::::::::::::::::::: :::::::::::,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::�:::::::::::

Vende-se

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Rua Marechal D�odoro da Fonseca, 343

r=;a!��,!:;:�,
IRGO

·

�ão o� m�l�or�� � mai� �arato�

Declaração'

E o I T A·L

a que dispõe de maior sortirnen-

I
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesos,

..!!1!.!!!...!:U=====!!...1 Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

����-�iiIfJ!���
,!!oriGa ue Ferramenta� ��riG�IM I
t

.

PEDROD�ENGEL t
�

Estrada Jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

Esecuta-se qualquer--;;':-viço de ferramentas

b
agrícolas pare uso de lavouras,

comO::JMachados. Enchadas Foices etc.

v�=.;.�=;idÖ
.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::\

f{ -

fi.llla.
-

ii
li e .

... ii
H ••DEIRA PI eeIlS••&,ell II
ii oferece : ii

li
.

C. Leopoldo Mey ii
I!! Rua P.. Epitaclo PessAa H. 756. ou na Serraria·Retorcida !!
\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::=::::::::.-=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:

Comercial Ltda.BEM?
POiR sim! Sb se fôr com produto. da

_

fabrica Apolo! Advocacia - Contabilidade -/ Seguros

Os produtos da '
• Planos ecpnômicos e contábeis de en-

"
.

FABRICA DE SADiO "A P O LO" tidades comerciais, índustríaís, agrícolas e civis

de propriedade de Henrique 'I'eodoro de fins econômicos.

Harzer, garantem uma lavagem alva da rou- • Elaboração de contratos e escritas _

pa, "'grande durabilidade no. us�; pelo' seu Declarações defirmas individuais e cole.tiy�s, _
.. consistente metodo de fabricação e uma "

Legalização _ Minutas papa lançamentos IDICIaIS

II .sPu'1� :�:c�:·"APOLO". "ROMMEL", são ii de e,:r��:õ�o�m�::!.':..::c!::�a·alt.raçileo 00-

ii encontradas em todas as boas casas do ramo. li
cíaís _ Modificações de tipos jurídicos de so

it I

Pedidos ao fahricante I! ciedades _ Aditivos de contratos _ Atas - Mi

ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870 li nutas para lançamentos relat.Í'�os �s fuz?�s,
li - JARAGUÁ DO SUL - ii encampações, alterações emodííícações SOCIaIS.

\��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::ff I firma! �������a�����isde
- ba?a��cOe�a_me:it;:ut�:

l:am:E����m!
para os lançamentos relativos às liquidações.

I L..
Perícias judiciais e extra-judiciais - Re

V i tO rio azza r IS visões e Parecer - Assistencia técnica contábil,

jurídica e fiscal.
.

Loja e Exposição: f a b r i c a :

• Assuntos trabalhistas _ Naturalizações _

I Aveli. Getulio Vargas, 79 Rua DomlDgos da Nova sjn Defesas fiscais - Cobranças • Serviços comer-

J A R A G O A DOS O L -1- sAN T A C A T A R I N A ciais em geral.
.

....................
. o SUB-AGENTES DA COMPANHIA

I
Fabrica e Beneficiamento de Moveis NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN-

Espelhos e Vidros para Janelas e O�tros Fins. .

. GA": - Fogo _ Transportes - Acidentes Pes-

Moveis Estofados, Tapetes, Divans, soais e do Trabalho - Automovaís > Respon-

I
sabilidade Civil - Fidelidade.

Colchões e Êstrados para Camas, Etc,

Executa-se serviços de estofamentos em: Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19

f=� rrolios, oníbus, autornovels etc.
.

- JARAGOA tiO SOL -

Fisn�����t-'!'.
---

• ������I8'�<S\@J!@)@!@®1®(§)� I Carrinhos e berços pera

�@'i'@�\2I.��n��;��m��n�\SI:':�:�. +.
'

@J rianças pelos me_nores
(@TosseAsmaBronquiteRouquldao,e Resfriados

�._.
preços V. S, poderá ad-

�
" ,

.

Ó
qumr na CASA REAL

{@ TOpAS As MOLESTIAS DO ßPHRUHO RfSPIRHl RIO
•.

_

� Encontram �liVi/O imediato com o uso do .�
�. IneOmp�l'aVel . I

I ��!�!�lL��u��!!��!��!!�!! I
;{®@t®@.i®@).@@Á®@.i®@)'@@J®@.i®@!®@,i@@Ã.®@M@@,a

LAVAR A

Para Doces
e Bolos

Usem pratos de papelão. '

São pratícos e higienicos.
Encontram-se na

SOCo Grahca Avenida LIdo.
Av. Getulio' Vargas, 350.

TÓNICO CA.PILAR

POR EXCELÊNCIA

NA FALT'A DE

APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indiapeDaave&
o UIO do

10 O O III O'
DE ORH

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

:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::
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ANO XXX

CAIXA POSTAL; 19
Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136· - . Fundado em 1919 TELEPONE N. 39

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

I

JARAGUÁ DO SUL Domingo, 9 de Julho de 1950 SANTA CATARINA N°. 1.600

Chocaram-se duas composições entre as estações
de Engenheiro Bley e Serrinha -

Mortos e feridos

CURITIBA, 5 (V.A.) - äríos da RVPSC; não
Verificou-se domingo ul- sendo grave o estado
timo, cerca das 13 horas, dos dois primeiros.
violento choque de dois
trens que transitavam en
tre as estações de Enge-
nheiro Bley e Serrinha, Morreram, no local do
um deles transportando tragicoencontrodetrens, Um ex-capitão de Hitler vivecombustivel e outro car- Serapião Ferreira do Ro- Circo Madrid. Bstä insta-
ga geral. Em consequen- sario, foguista do com- placidamente no Rio lado nesta cidade, a rua
cia do tremendo choque bustivel e o guarda-frei, de Jane.oro D. Pedro, o grande Circo
houve varios mortos e te- os Pedro Felisberto Du- Madrid, que traz um des-
ridos entre os funciona- arte, cu.[os corpos, alem Aluga bicicletas aquaticas para casais Roman- tacado elenco de artistas.

- -
.

d d t Dentre seus inumerosrIOS e operarios que ser- e queima �s, ap_resen a- ticos e möra em luxuoso apartamento - Veioviam nos dois comboios. vam horríveis Ierímentos, .

B '1 di d "R f
.

dR"
de atração está a sen-

Foi instaurado rigoroso foram para o Necrotério para o rast izen o-se e ugia o usso sacíonal tourada.
inquerito para apurar as do Gabinete Médico. Le- RIO, 6 (V. A,), - Um de 7 anos e a linda Anti- Contrato Nupcial. Com a se-causas do sinistro. gal, onde o dr. Slmas dos maiores criminosos néa, !itoniana de 16 anos. nhorita Silvia Intorp, da

- Alve.s, médico Legista, de da segunda guérra rnun- Hebert Cukurs que ma- alta sociedade joinvil-OS FERIDOS I s.erviço,
os exalD:m�u, pa- díal, Herbert Cukurs, eu- tou tantos judeus como lense, contratou casa-ra o seu laudo índíspen- tor de sussecívos messe- Nero cristãos, veio pera o mento o snr. Heinz Blos-Entre o pessoal de am - savel. ,cres 'de centenas de m i1ha- Brasil como refugiado

I
feld, do comercio destabas composições, anota- . res de judeus, em Riga, russo, fugindo dessa ma- praça.mos, em primeiro lugar, FALECEU O MAQUINIS- Letoníe, ache-se resplran- neira da justiça lnternacío- Aos noivos os cum-os nomes dos seguintes TA DO COMBUSTIVEL do liberdade no Brasil. nal de Nurernberg. primentos do «CorreioIerídos: Benedito de Sou- Montou ne lagoa Ro- Escolheu o Brasil pera do Povo».

za, Joaquim de Oliveira Por volta dás 23 horas, drigo de Freitas, no Le- esconderijo, porqne eupos A'
..

.

Mauricio, Anastacio Sala- de domingo mesmo, não bIom, os «pedallnhos», permanecer' anonimo em nl,�rsanos .- t' Trans�o�-
ta, (este em estado deses- resistindo aos dolorosos _ especte de bicicletas, nosso país, visto que o re hoje a da a nataJICI�
perador) e maís um feri- ferimentos e queímadu- aquatíces, para alugar a número de israelitas le- d� sra. Inez Maffezzolli,
do levemente, cujo no ras da água fervente, re- casais romentlcos, e vive tonianoséinexprecivoaqui �Igna conorts _do sr. Ju
me não nos foi possível cebidos, faleceu, no alu. com sua esposa Milde dai a oportunidade que 110. Maffe�zolh. Tambem
conseguir por não ter dido - instituto, o maquí- Cukurs e seus filhos "Ou- desfrutare o assassino Zailde Silva e Att':lrVindo' nas "ambulanclaa nista Anastacio Salata, nars, de 18 anos, Herbert, que é Cukurs. Emmendoerffer. Ainda
da Policia e do Pronto depois de experimentar na mesma data a exma.
Socorro. Todos êstes fer- todos os padecimentos,

'

sra. Maria D. -Tobias es-
.

f' "

dí ltí I
.

posa do sr. Neme A. To-rovíaríos, oram Interna- os.qua1s são In rscrm-

Igrej·a EvangellOca 1-'dos no Instituto deMedi veis. Seu corpo, tambem bias. Aman ra o Jovem
C·

.

d ri f' ã estudante Samir Mattar.cina e irurgia o rara- pB:ra os l';lS necess rios. ITAPOCUZINHO-ALTO SANTA LUZIA Na mesma data a sra.ná, onde se destina uma fO.1 recolhido aoNecroté- f!l)__� 'BULHO D.... 1lI_�_-

t d GM M @'U' JiliiIJnI ti} � .lLUüJV Edwirges Spengler espo-secçao para os serven u 1'10 o . . .

d G 'Ih SCrande Festa Popular sa o sr. UI erme pen
gier.

Dutra será televisionado amanhã P R O G R A MA: - Dia 11 faz anos o sr.
A's 9 horas, em frente da Igreja, em cons- Pedro Klein .Ftlho, comer-

em São Paulo trução, Missa Campal. ciante em Cuaramirím. Na
, , Logo após, terá inicio a festa com musica, mesma data o sr. José

RIO, 6 (V.A.) A capí- Essa será- a primeira churrascos, doces, café, galinhas assadas, tombo- Lindolfo Borges, residen-tal bandeirante será tea- transmissão de televisão las, tiro ao alvo, etc, etc. ts em Curitiba.
tro, amanhã. de um acon- a ser realizada no Brasil Haverã onibus: Saída do Bar Catarinense. - Dia 12 trallscorre a
tecimento de destacada e o público poderã assis Outro programa da festa: Será irradiado data natalicia da sra. Viu-
importancia na vida ar- ti-la no grande "hall" pt-Ia Radio Jaraguã. va EliSa BertoIi. Tambem
tistica .e social do nosso do edifício Guilherme A COMISSÃO Amelia Bertoli Grützma-
pais. É que vão ser inau- Guinle. cher, residente em Gua·
guradas ali as novas ins· -,-------- ra- Mirim
talações, verdadeiramen- Dez graus abaixo Ate ç-a-o Lavradores - Dia 13 o sr. Erolf
te modelares. do Museu

.,

.' n .

Funke. Ainda o sr. Pro·de Arte de São Paulo, no de zero
Hibrido copio Pereira Lima, pro-monumental edificio Gui· Muito intenso o frio Milho

prietário do Bar Ferro-
lherme Guinle, dos "Dia-

no Paraná A Associan.ão Rural de Jaraguá do Sul, viário nesta cidade. Tam-
rios Associados". ". bem Eugenio Soares, pro:Asolenidade,quecontarã Rio, 7 V. A. - Estã se avisa aos S1's, associados que recebeu se- fessor em Corupá.comapresençadoesr,Nel fazendo sentir rigorosa- mentes de milho hibrido
son Roekefeller e de um mente o inverno neste

grupo de emin�ntes figu- Estado. Na própria capi
ras dos circulos politicos, tal paranaense o termo

financeiros, artisticos e metro tem descido .a zé
intelectuais de S. Paulo ro gr.aus, No sulmed1ram·
e do Rio, será presidida se c�nco e nos campos

pessoalmente pelo chefe geraIs do .oeste até dez

de Estado, general Eurg graus abaIXO de zero.

co Dutra.

l
lIf TOSSES! IROIlQUllD!

Nessa ocasão, o presi- IliBO [IEO.50TI00dente da Republica será D

televisionado pela Radio (5 I L v ..U)

Tupi paulista. GRANDE TÔNIOO

Grave Desastre na Diretorio Municipal daUDN Locais
Rêde Viação Para- JARAGUÁ DO SUL Grave Co�flito

Nq dia 1° do corrente,né-Stc. Calarl·na São convidados os membros d? DNire. realisou se em uma festa
torio Municipal da União Democratiea a- aEstradaSchroeder, mu
cional, para comparecerem á reunião a nicipio d� Guara-Mirim
realisar-se em sua séde social às. 10 horas grave coflíto, do qnal re-

,

. .'
.

. sultou a morte do sr.do dia 16 do corrente, afim de delibera- Clemente Kostetezer e
rem sobre a escolha dos candidatos a de- ferido gravemente o sr.

putado estadual pelo município, prefeito e Engelberto Kostetezer.
vereadores a Camara Municipal. Estão sendo .acusados da

A sessão será publica. morte e Ierrímentos gra-
� ves os colonos Helmut e-Iaraguâ do Sul, 7 de Julho de 1950. Augusto Jacobi, os-quaís

foram presos e recolhi
dos a cadeia desta cidade.

Bolos
mais crescidos

B%s
mais/o/0s

OS MORTOS

- Dia 14 Domingos
Rech, residnte em Itapo
cusinho, e o sr. Bruno
Mahnke, índustrial nesta
praça.
- Dia 15 Amanda

Gumz, esposa do sr. Ber
toldo Gumz, oomerciante
em Rio Molha. Merg Ha
Iermann Xavier e Emília
B. Schmitt, filha do sr.

Arnoldo L. Schmitt.
- Dia 5, quarta-feira,

transoorreu mais um ani
versário natalicio do snr.

Henrique Pedri, funoio
nario

.
da prefeitura Mu

nicipal.
Aos aniversariantes

"Correio do Povo" deseja
muitas felicidades.

Casamentls: - Realizou-se
quarta-feira dia 5 o casa

meuto do. sr. Adolfo
Lehmart com a srta. Ida
Helena Meister.
- Dia 6. quinta-feira,

o sr. Carlos Pedrott.i com
a srta. Cecilia Oarracho.
- Realizaram-se ontem

na sala das audiencias os

seguintes casamentos;
- Sr. Alvim Geisler

com a srta. Hildegard
Raasch; Sr. Willy Bau
mann com a srta. Erna
H. Rubin; e Sebastião
El'llesto da Silva com a

srta. Maria Rech.

Noivado. Em Araquarí,
com a gentil senhorita
Adelia Kórmann, filha do
snr. Eduardo. Kórmllnn,
ajustou uupcias, o jov�m
Mario Antonio Minatti.
Nossos parabens.

I

.,-====--====--===::::11 0'••==-*••==::::::'••.

rAPRENDfZU FRUTI��E�R�.�IT-A1S �
I::: PE' tó r i o iii ri Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- n=

a ra sc r I

III ras, Jabotieabeiras, etc. " Roseiras, Dahlias,
u;.III Procura-se

._ � Camélias, Coniferas, Palmeiras, et�., etc '

I )o:� M. MUller I Cil lIda.1 � LEOPO��� �-::�IOslradOcoruPá �
I ii!l!H!!E!UE!!!:!!!i!!!!!i=I!!!!!!!!!5!!E!I!:_::i!!!i!!!!!'E!!!!!!=!i !:!!!!!E .I••===••t.-===::II.I-====-:::. ep ••

(()) §a1hl;ãt([J) (Marca Registrada)

Virgem Espe,cialid'ade
dla ClA\� WEIlEt KNJ[))1[J§IllA'l = JIolllDlfHlie ,S�sA���RC(,.,

EspECIAlIOADE
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