
to pro
tuna, dada a proxlfif
das eleições, esta trova

que a musa popular põe
na boca dos nossos irmãos

do interior, dernonstrendo
como eles vêem os chefes

polltícos:

O rico conhece o pobre
Só no .dla da eleição
ôe vê a gente de longe,

"
Deixaram o PSD - dois vereadores - A Con- Vem se rindo e aperta amão

se poderá fazer muita venção de Campo Alegre - Outras notas. Tira o chapéu, dà bom dia,

nais: coisa; poder-se-á até Todo cheio de atenção

. Aqui estou para ren- mesmo enriquecer o Te- Chegará hoje a Canoí- Abrindo a sessão falou Pergunta pela «famia»

der-me à magnânima de souro, sem os aumentos nhas, o Brigadeiro Eduar- longamente o sr. Artur pelos pai, pelos irmão,

cisão desta Convenção. constantes dos impostos do Gomes, o qual a tar Müller saudando' os pre- Pra panhá os nosso votos

dístínguínuo-me com a estaduais: - é só aplí- de viajará em seu avião sentes e os que vinham Promete o que nunca dá:

indicação do meu nome carmos os dinheiros pú- para Joaçaba, integrar as fileiras ude- Te dou cavalo arreiado,

pára concorrer nas eleí- blicos em obras úteis à Com referencia a essa nístas de Campo Alegre. Te dou terra pra morà

ções de outubro ao go- coletividade, e então o visita, o diretorio da UDN explanando o programa «Te dou escola pros <flo»,

vêrno do Estado de San- pouco se tornará muito. de Jaraguá recebeu gen- do partido. «Dou ponte pra tú passá:

ta Catarina. Em primeiro lugar, til convite do partido Falaram depois os srs. «Dou emprego ne cidade.

Quero dizer-vos que cumpre atacar de frente para recepcíona-lo. Atanagildo Schmidt. can- «Dou casa prá morá,

.me rendo, não só por o problema fundamental, Dia 13 o candidato ude- didato a deputado pelo «Dou roupa pra se vestir

um principio de disci- que é o dos meios de nista esteve em' Goiania PTB de Mafra, que ali «Dou dinheiro pra gastar

plina ao meu partido, transporte. Realmente, onde presidiu o encerra- se encontrava e o sr. «Te anomeio delegado,

mas tambem, e sobretudo, há necessidade de se meato da Convenção do João Ribeiro, coletor Fe- eDou prestigio no arraiá..

por um imperativo de reformar, por inteiro, o partido; deral, ambos congratu- «E se fica criminoso

ordem moral, que trans- sistema rodoviário de Dia 23 irá a Belo Ho- lando-se com a presença «Da' prisão vou re livrá».

cende os limites parti- de Santa Catarina, pois rizonte, tomar parte na do sr, deputado Arthur «Mas depois do voto-dado

dários, pois entendo que êste que aí temos não convenção. Alem do con- Müller e com os conven- «ôe a gente vai reclamá

fugir, na horá presente, dos livros de pura exal- condiz nem com as nos- vite da Comissão Execu- cíonaís da UDN. <lndzr dá repressão:

a um mandato desta ria- tação patriótica. Mas, sas necessidades, nem tiva, esteve no Rio uma A mesa do dlretorio «Malan .rro, vai trabaiá,

tureza, por mais espí- em compensação, recebi com o grau de evolução delegação das Faeulda- ficou constituida dos srs. «Vai caçà o que fazê,

nhoso que se nos afigure, um curso completo de a que já atingiram nesse des de Direito, Engenha- Carlos Brandes Junior, «Senão te meto o facão

é faltar ao cumprimento lições práticas sôbre os setor administrativo, ou- ria e Medicina da capí- como presidente, Ladis- «E se você se arreliá

\ de um dever para com homens e as coisas que tros Estados da Federa- tal mineira, que o con- lau Laska, vice presíden- «Eu re boto na prisão

o Estado, é postergar os nos cercam. ção, principa1mente os vidou para �ma home- te; Bento de Amorin, se- Do cCorreio do Povo. de

interesses do povo, é Num pais, como o nos- nossos vizinhos sem Ia- nagem especial dos estu- cretarío e Eugenio Du- Porto lilegre, 7·7-50.

trair a confiança dos so, onde não temos um lar no Estado' de São dantes. voisin como tesoureiro.

amigos. magistério especíalízado Paulo. Precisamos seguir -x- -x-

Honra-me devéras a na formação de homens quanto antes os exem-
Realizou-se a conven-

P nt d

Ih d
ã d UDN

arece asse a a a

esco a o !Deu .nome para cargos' públicos e Plosá' dos R�tadGos dOd Pda- �f�Çpi� d:Campo�lemg�� candida�ura do sr. H�an-
para tão alta Investídura, em que êles são recru- ran e 10 rau e o

.

.. des Junior para candída

mas não me iludo sôbre tados das camadas e Sul, os quaís nos arre- neste Estado, presídída t f ít .. '

1

as dificuldades que estão l profissões mais diversas bataram, de. há..muito, ft�!O deputado Artur pOel: �ti�I °emmug��;o SÃO PAULO, 12 V. A.

reservadas nara o can- penso que cabe aos ho� aquele posto de Iíderan- _uHer. IAlegre e o sr Alfredo
Anuncia-sê que existe tri

didato que ass�mir �o go· mens
.

pertençentes äs ça que desfrutávamos O. ato teve o compa- D' S-
. go para o fabrico de pão

vêr.no no p�óxlm.o exer- classes--produtõras "uma entre 08 --Estados que.
recímento de grande DJl- lÔn:� .PUercl�óBÔ��ke sõmente ate o fim desta

CiClO admmIs�ratIvo. En- participaçãomaisintensa POtssudiamd as dmelbordes ::�nt�edf:1���:' con�� será o:candidat? udenís-
semana.

caro como põsto de sa- na vida politica da Na- es ra as e. ro agem o
.

.
. ta para a Prefeitura de

_

crificio,
.
príncípalmente ção e, consequentemente,

sul do Brasil. do Interior. B
.

nas condíções atuaís, a em sua vida administra- Sem estradas boas e Nessa oportunídade.pas-
lumenau e o s.r. Henri-

governança de qualquer tiva. Com efeito não se modernas, não podemos sartam a prestligiar atUDdN, Jg�:t:er JUDlor para

t:stado do Brasil e, so· compreende po; que es. estimular o trabalho dos en re os e emen os e' ... i'
•

-x-

bretu�o, d� Estado de sas classes, às quais se nossos lavradores nem grande destaque politico,

Santa Catarma. onde os deve certamente a maior pensar
. em imigração. oJi �rs. Carlos Brandes e Deixou o diretorio do

p.roblemas se mutipJicam parcela, da grandeza ma. Sim, porque o imigrante LadIslau Laska, vereado- PSD em São Bento o dr.

e se entrelaçam, desa- terial do Estado se au. que hoje sai da Europa, re� do PSD,send? qpe est.e Pedro Cominese, medico

fiando �ã!l só a argúcia se;Dtam das lutás parti- onde as autoestradas ultimo era o vIce.presI- de grande projeção pro

do admiDlstrador, como dárias, quando deviam passam a poucos metros d�nte do diretorio, Fr�n· fissional e politica no

os parcos .recursos �o emprestar a sua grande de sua casa dificilmente CiSCO TeIma, Arnaldo municipio.

Te�ouro. �eI 9u�, s� for experiência a uma ativi- se amblenta'rá num terri· Duvoisin, Lucidoro de -x-

eleIto" nao Irei trIlhar dade geralmente exerci tório, cujas estradas são 'Souza F_reitbs, Max G�e.i- Em Guaramirim, tam·

uma. estrada suáve, re- da por'pessoas que, em. para c.argueiros e carros p�l, J�ao St3:bl, ElIsiO bem deixou o PSD 'o sr.

vestida de uma alfombra bora bem intencionadas, de bOI. Neste aspecto, VIC�nzI. Antomo Barn�c.k Palma Moreira, vereapor

macia e fôfa, mas um se ressentem da falta de somos ainda um· Estado Alvmo Scb�arz e "Ib- pela legenda daquele

chão eriçado de espinhos um embasamente prático, semi-c?loni�l. E.o nosso baldo Schremer. partido.

�ar�o� ��;�::a:o��!:� �ea :!�:�r ��je����:::: �: I Kr�g�;:��:�oev:�valse��� -_ij:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!
te .a áspera' caminhada. problemas fundamentais. tradas,masprincipalme.n- n:;.- "'�:i1
É, exatamente, por saber Senhores Convencio- te à reforma dlls eXls- li Plinio Salgado. Presidente do P.R.P.. ii

----------

4e tudo isso que procu· nais: tentes, de modo que elas ii i! seguintes candidatos a

rarei encarar a situação Eu falei, há pouco, nos possam suportar o vo- ii disse:· "Não há outro: o Brigadeiro é a ii deputados est�duais, já

com realismo, entregan- parcos recursos do Te· lume do trânsito. li personificação das virtudes cristãs. da ·ii indicados pelos direto-

do-me ao sacrificio que souro. Não preciso ex· Não preciso dizer-vos :! ii rios: Por Joinvile, Dr�

se me impõe,. sómente plicar-vos que os conei- que, resol!ido êste pro- ii energia civica e do espirito público.» li João Coli:r�; por Mafr� e

por amor à mmha terra dero poucos em relação,blema, mUItos
outros e�. !:::., .f..:i� Porto UpIãO, R am 1 � o

e por gratida-o aos que 't t ue fa contrarßo soluça-o fáCil ;: _
_

_ :{ Emerenclano' por Italo-

.
.

aomUI oque emosq - CIo
_..........................................................................................

'

depositam em ,mim as zer. Mas, com êsse pouco, (Continua na 3a. pagina) - polIs:
.

dr. Pedro �a�lo

suas esperanças num. fu- Convenção Regional da UDN Flemk, por �uará·Mlrim.

turo melbor para o nosso

,Padre HoracIO Rebelo e

Estado. M I� G h E 'lh'd d'd d d.& d por Canoinhas o dr. Raul

Sou, como sabeis, um Mensagem a' u er au'e a
sco 1. os os ca� 1 at?s a. eputa. o� .te eral

_

e Cubas. Estão dependendo

homem prático, um ho· .

.

.

es�dualS - PlaC1d? Ohmp10 de Ohve1ra - Joao de escolha os candidatos

mem que temperou o seu
Cohn, Padre HoraClO Rebelo, Pedro Paulo Fle- por São Francisco do Sul, -

'.� caracter na melhor e Ao ensejo da viagem que o Brigadeiro nik, Raul Cubas, Ramiro Emerenciano Jaraguá e São Bento. ,

"

mais sabia escola de Eduardo Gomes fez a Porto Alegre, a sra. Ira-
Pediu então a palavra

D .

a vI'da SI'm a
Com os representantes I de secretário o sr. Alfeu o d t d A t r

eus. ., ce"'a Neves Ja Fontoura, esposa do sr. João I
sr. epu a o r u

"d é t'd
I'

de São Francisco do Sul, Lins. M"ll d

VI a que em SI.' o a Neves da Fontoura, lider da dissidencia do PSD,
. u er que em nome a

miIiha grande mestra, enviou à mulher gaucha a seguinte menSdgem: Ara�u�ri, Joinvile, Gu�-
.

Assumindo a presiden- Mesa saudou os Mnven-

não só nas horas de abs-
rá-MIrlm, Jaraguá! Sao I Cla o dep. Max Colin cionais e candidatos es-

tâncja, que por sinal, /'Aos rio-grandenses do sul, ao 'povo da Bento, Mafra, Canombas, I deu inicio aos trabalhos' coIbidos, exortando a

nunca foram de tréguas, minha terra natal: AquI estou como um exemplo Porto União, Campo Ale- sendo pelo secretário re� todos para uma campa

como nos momentos d,i- do civismo e dd coragem. da mulher gaucha. O gre e Itaiopolis teve lugar coIbidas as credenciais nba civica dentro das

ficeis, porque já passei. nome do Brigadeiro Eduarrlo Gomes vem, pela na cidad� de Jo.invile a dos delegados. Isto posto, linhas traçadas pelo seus

Não aprendi com elas segunda vez, elevar o nivel .político do nosso Convençao RegIOnal da passou-se a votação dos ilustres candidatos Bri-

o teorias bonitas sobre a Brasil. Sua candidatura não nasceu dos interes· UDN, da zona norte do candidatos já indicados gadeiro Eduardo Gomes

arte de bem administrar, ses ou ambiçõ�s politicas. É e apareceu, desta Estado. pelos diversos diretorios, e Irineu Bornhausen.

nem tão pouco esse ro- vez, nos braços dos eSlUdantes 'brasileiros. Feliz Aberta a sessão pelo a cO(lleçar pelo candida- Agradecendo a sua in

mantismo politico. tão o povo cuja mocidade ainda crê é tem fé em dr. Placido Olimpio de to a deputado Federal, dicação e as saudações

I' em voga entre aqueles alguem e que tem um nome nacional para apon· Oliveira, presidente do cuja escolha recahiu no feitas falou o dr. Placido

que vivem exilados das tar aos seus. patricios como digno da sua con- diretorio do visinho mu· dr. Placido Olimpio de Olimpio de Oliveira_ Ain

realidades n a c i o n ai s, fiança. A 3 de Outubro, votemos para presidente nicipio, convidou esse Oliveira. Em seguida da usaram da palavra os

pOl'que só as vêem das da Republica no Brigadeirp Eduardo Gomes. os deputados Max Colin sempre debaixo de gran- snrs. João Colin, Fran-

janelas do seu gabinete Votemos com fé em Jesus, por uma patria en- e ArturMüller para com-I des
salvas de palmas, cisco Mascarenhas .

e

ou das páginas mirificas grandecida e f�liz·'. porem a Mesa, servindo foram proclamados os outros. /

I

Diretor: ARTUR MÜLLER .:_ G,·" III : PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Adrninisu-ação. Ru» Marechal Deodoro da Fonsêea, 136 - Fundado em 1919 - TBLEFONE N. 39

Acidente com um

Avião' da FAß

ANO XXXI - JARAGUÂ DO �UL Domingo, 16 de Julho de 1950 Sta. Oatarina - N.l.601

Fala lríneu Bornheusen POLITICA

Senhores Convencio-

Vai faltar trigo em

São Paulo

Salvos ·os tripulantes

NATAL, 12 (V. A.) -

Caiu ao mar nas proxi
midades da praia de Tou

ros, distante 80 quild'me
tros desta'capital, um avi·

ão dá F.A.B. O aparelho
era do tipo B-25, realiza

va um vôo de instru

ção. Afundou rapidamente.
Seus tripulantes 'dois as

pirantes e um sargento
foram salvos por um gru
po de pescadores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO.
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,

800 mil toneladas de trigo argentíne para PrM�itura Munici�al U� Jara�uá UD �ul
.1

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS'
493 - Wily Horongoso - bras. rransf.: lrnp. terreno

sito a estrada jaraguá Alto, vendido a Pedro Kazo
rowski. Idem.

494 - H. Kopmann - alemão, licença colocar
placa com dizeres seguintes:- Casa Kopmann - tintas
a oleo e esmalte, vidros messes vernizes, em frente
sua casa comercial sita a rua Marechal Deodoro da
Fonseca. Idem.

498 - Oswaldo Beims - bras. licença estabele
cer-se com oficina de concertos de relógios a' rua
Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.

499 - Edmundo Müller - bras. transt. [rnp. ' ter
reno sito a estrada Itapocú-Hanse, vendido a Fran
cisco Lux. Idem.

500 - Fellx Richert - bras. traust, imp. terreno
. sito a estrada Irepocu-Hansa vendido a Francisco

Igreja Evangelica' Lux. Idem.
.

501 - Leonardo Spezia - .bres. transf. írnp.
ITAPOCUZINHO-ALTO

.

SANTA LUZIA terreno síro a estrada Ribeirão Molha, vendido a

30 .DE JULHO DE 1.950 Aleixo Bassaní. Idem.

Crande Festa Popular. 502 - Erico Kernehen - bras. licença estabelecer
se com barbearia a rua Mal. Deodoro da Fons eca. Idem.

P R O G R A MA: 603 _ Hervy Behling. bras. transf. imp. carro de
A's 9 horas, em frente da. Igreja, em cons- lavoure ,oe bicicleta adquirjdos de Bernardo Beh-

trução, Missa Campal, Iing. Idem.
Logo após, terá inicio a festa com musíca, 504 _ Frederico Hornburg - bras. transf.. írnp.

churrascos, doces, café, galinhas assadas, tombo- terreno sito é.I estrada Ribeirão das Pedras, vendido a

las, tiro ao alvo, etc, etc. Edírhe Drews Idem.
Haverá onibus: Saída do Bar Rodoviario. ö05 _ Wilhelm Gumz - bras. requer redução de
Outro programa da festa: Será irradiado impostos do prédio. n. 129 suo a rua Elisa Stein,

pela Radio Jaraguá, A COMISSÄO
visto estar desocupada a rnals de 3 meses. Idem.

506 - Adolfo Hornburg - bras, trenst. imp. ter

reno sito a estrada Ribeirão Macuco, vendido a Erl-
co Hornburg. Idem.

.

507 - Leopoldo Klitzke - bras. transf.Imp. bici
cleta adquirida de Alfredo Lehnen. Idem ..

208 - Alvlno Schmauch -. pras. transf. írnp. bí-

Verrnitugo suave e de pronto clcleta adquirida fie Rudolfo Klitzke. Idem. .

.

eleito Dispensa" purgante e dieta! 509 - Gerrneno Grutzrnacher - bras. transf. lmp,
SERVE PARA QUALQUEK IDADF., CONFOR- terreno sito a estrada Rio Cerro, vendido a. Hilda

.

.

ME o n. l, 2, 3 e 4 Ana Maria Baade. Idem.

Proteja a saúde de seus tilhos e a ��a própria] .
510· Tercilio Dernarckl" - bras. transf imp. ter-

Evitara' muitas doenças e poupará dinheiro em reno sito a esrrade- Itepocustnho, vendido a Antero

escrivão Tratar nesta gerência,
.'

t emedios Correa. Idem.

; , ,"
,

,

'
.

" Compre hoje ,mesmo uma LOMBRIGUEIRA 515 - Konredo Karsten � bras. li cença, mandar

,;,::::::::::;::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;,'\ MINANCORA para o SE'U filhinho. consl rui r casa' de madei ra n�. proprledade . de ßernar-

Ir '. LA vA R . B E
..M,?

'

, ., 11 E um pr'odt�db� ��o�tri�� �nancora
' do K���e� . �r::�f:c���e�rrrL���ie�. b.rä�. :dicenç�

r:l& 'Pois s"imIIS>-. ",':'8'A;�fo.�''-�c(i)m,<.�.�o�_,;.'�t{)�'"til.a-"k·:;''.;I':'�·'1�:.1:1 !--f-�:''''',-,;·t-:,'-:..--.''!.. ;''';,)''::''':-.;�';;;• .'';;;';,;;...;.�;..,;.
. .,.;;.;.�;...;.......:; ..."...,

.....!!I'!'�."'!',�C'-...'...í>...
· -''''c .mp.ndar. ·faz,�r.,auroento ,em; ,s'�ik,��asA��ecl'm9r.a.&t�i,sjJÓ

v "" � .t-< \:!-'\
_------------:.

" a rud
..
Mal. Deodoro/da Fonseçt:l. Idem,,"j � ":-,,,'

!I· OS produt!:b::C!:i Apolo! ",,' I! AVÓ! MÃE! fiLHA! i.:i..
,', .. 1,

••!.=.i.i para �t���r��:: J:ns::a -c:::�' :Ivl�����ah�!\�i��
- ii FABRICA DE- SABIO "APOLO"!j I:.!:. r_ .:: Ivargas, nesta'cidade. Como reqúer, '.' .

, '

:: ::
TO.DAS DEVEM' jrsAR -� li .

h b

iii
de propriedade de Hénrique Teodoro i!

I i.:.: C'CS ", tQ ii '
. 347 -, Paulo pockow - }>ras •. alvará, de a .ile�sé

i Harger, garantem uma lavagem alva da röu- ii . ,

::...... -.:II ii para alugar sua casa' a" rUa Rio �ranco,� ne;sta cida-

I pa';' grande durabilidade no uso, pelo seu !! f'LUXO SEDATINA .1:.1:.' e.. tQ,:: ii de. Idem.
:: consistent'e metödo' de fabticação e uma ::

-
.

,..'" � li 348 - AugU!$to J)ersuhn - bral? Alvará de Habi,:
II espuma expessa.

'.. " .'

II .

(OU REGULADOR VIEIRA) !! Q � il Ie-se para al,ugar SUa. cpsa .a rua ,Pres..Epitáeio pes>.
I As marcas� "APOLO" e "ROMMEL", são.. ,. MU'''LH'ER :'EY'llAß' , DORES

'

.i:.i!::1,. r_' � u..5 l.i.· soa, ,nesta cidade, Idem. ,
.

'

,.

' .

li encontradas em todas as bOdS casas do ramo. H A
_� \jjI' ii 374 - Vva. Elisa Freygang - Alvará de habite-

n Pedido.s ao fahricante !l . .

It.
.

INAS i:,..,. A tIll:: se para dlugar süa casa
.

a rua Mal Deodoro da

ii :':Rua Maréchal :Deodoro da Fonseca 862 e 870 i! ILiVIA AS CuUCAS UUR !i � ;:"d I! Fonseca nesta ,ciJade. Id��.
j

li '
.

_ JARAGUÁ DO SUL - !! .mDf.'a•••. oom vantapm para II cg .'� � !! 375 - José Albus- bras. Alvará de Habite-se pa-

�:::::::::::::::;,:::::::."::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l.i �:!".!:�erp:'6��:::I:�,�d,::��o�:: i! � • -g ii dr� sUlbdltJCar parte de sua casa a rua CeI. Emilio JOUl'-
• ...,.. ii _ � 61 ,ii

'

an.
.
em. ,< .' "

.t Calmant. '. laculildor deua. li .=- A!l CI :.::!!.':: 396 - Leonel. Nascimento da. luz - bras. Requer
run�6.. !! II!I"I - Habite-se para sua casa a rua Blumenau. Idem.

ii F" � ii . 376 - Luiz Jarck - brCls. Alvará de Habite-se

II ,; 5!! para à sua calSa a rua Mal. Deodoro da Fonseca, Idem.

ii � :oE ii 397 - Lothar Sonnenhol - bras. Alvará d'e habi-

l.:.: ii te-se para alugar sua Icasa a rua Pres'idente .Epitacio

c.:
10

li Pessoa Idem. .

'

.;.
-

,

ii ci ii 398 - Julio Pedri - Alvará de.l1abiie�se para .alu-

li Q 1.:1.: gar sua casa. a rua Ex'p. Cabo Harry Hadlich. Idem.
ii ::

399 - Willy Ghering - alemão - Requer Habite-
se pata sua casa sita a rua Rio Branco. Idem. '

.

400 - Guilherme H. Emendoerffei' bras. Alvará
de Habtte se para alugár sua casa, a rua CeI. 'Pro-

.:

..r&:fti::::::::�O�=;::::D::E::::::b�,�'çA�OS�.:i,(.ji COPi�3���f:o��rc?�����I;����as Requer Habne-se
por ter terminado a construção de sua, casa sita a

.. Rua Marechal Floriano, 43 :: rua Domingos R. da Nova. Idem.
ii JARAGUÁ DO SUL ii 433 - Vva. Adele Kopmann - brM. Requer Ha;.
n

Recomel!da: Calçados finos e simples por preços ao

.

li bife-se por ter terminado a construção de sua casà

II Compre ":��:T��= :':'0�?�"�:;J.•"' ,«á II :�:::��:�'�f!r�����teH;a��ii.�aM:���
ii aconselhado concienciosamente. !! G.' de Oliveira. Idem.

'

ii Consêrtos de calçados com presteza á preços modicos. li 446 - Guilh�rme Gurriz - bras. Alvará de Habite-

!t::\'\ :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:���:�;��:::;!:��������:{?:: se para alugar sua casa a rua Felipe Schmidt.Idem:
��.�.-..�-�-Iji).,.����"""",��"""",'_"...m.�. 458 • João Ballok - bras. Requer Alvarà de

!l®®!@)®!@)®Y@)®Y@)®'f@®Y@)®!@).
•

@Y@)@?@)®Y@)®y®@Y@)@� I fiarrafas termicas de diver- Habite-se afim de alugar a sua

casa.'
sita a rua Preso

�
�

• • • • • • • • • • • •

@J sos tamanhos V. S. en- Epitacio Pessoa. Idem. ,"

� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados
� conJ�.ará

na ,�ASÀ REAL,

secre,tari.a, d�, !>refeitu\,a Municipal de Jaraguá do

� TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRßl�RID @���
Sul, ern}6 Ide JUlho de J950.

{® '. � Lure seus male!! e poupe seu. MANOEL �UlZ DA SILVA

�
Encontram alivio imediato com o uso do

@
bom dinheiro comprando Ba

.

Secreiário . /.

�
.

•

I n C o' Dl P á_ p a v e 1· Ç®.' FJ(RMÁCIA NOVA
..::�::D:':::::::.•::::::;�::t1:;T;:::I::::Z::::::::::::::D::::::::E::::::::::::S:::::::O::':::::U:::::::::Z::::::::A:::::::::::::'('@ @J d.� j1tllERTO M BOBST. &:'.&J

�. P�llorill dI! nngleD PI!IDIl!nll! � }aO \gUaoes:ra�:�p�réeeçdo�sf�vra:n�OtearJ.s.�s�o�sti.��ti·� @)Escritorio:Mal.DeodorodaFonseca,210-Tat:34
@) O PEITORALMAISCONHECIDO NO BRASIL � Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua Resideneia: Benjamim Conste.nt, 136 - Tel. 12

�®.i®®i®@.i®@.i®®.i.®®.i.®®i®®.i.®@i.®®.i®@i.®®i.®�a :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Brasilo

Normalização do comércio de frutas entre o Brasil e a Argentina
- ·RIO, 10 (V.A.) _ No mês permitir um maior equili-Isignificação. O prêço fl- bem negociações entre os

de janeiro último, confor- brio nas exportações e xado pera o sereal foi de dois paises, visando a

me comunicação do Ser- importações. Cr$ 144.900 o quintal mé- norrneltzeçêo do comercio

viço de Informação do trico. Serão importados de frutas. Essas negocia-
Itarnaratl, foram iniciados Os referidos entedimen- mais 15.000 toneladas de ções foram resolvidas sa-

em Buenos Aires entendi- tos terminaram, com exito farinha de rrlgo, afim de I tisfatoriamente, ficando
meatos entre a embaixada nos ulrlrnos dias do mes abastecer o Alto Paraná e abolidas as licenças préví
do Brasil e autoridades passado, e, de acordo com o Estado de Matto Grosso. as do Banco do Brasil.

argentinas pare a compra os mesmos, o Brasil ado. Per sua vez, a Argenti-' O Brasil exportará laran
de 800 mil toneladas de quirirà da Argentina até na importará do Brasil, [as, bananas e abacaxis

trigo e pera nrn regime o final do corrente ano o erva-mate, cefé em grão, e importará da Argentina,
de orientação do lnrercan- total de 800.000 toneladas tecidos de algodão, çaceu maçãs, ameixas, uvas, pe
bio comercial entre os de trigo em· grão, alem de erri grão, madeires etc. ras, marmelos cerejas, da-
dois paíees, de modo' a outros produtos de menor Forérn realizadas' tarn- mascos e outras frutas.

EDITA L

,. coÍétoria Esta�lual de Ja
raguâ do Sul, 10 de Tu.�ho
de 195 O. - ., .'�

,

.HELEODORq. BORGES

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO

Imposto sobre Tabacos e De
rIvados 8 sobre Bebidas·

Alcoólicas
.

"SILVEIRA"

Impregada com, iIito Ba:

Tosses
ReifriadosDe ordern do snr. Cole

tor, torno' público que no

corrente mês de J u Ih o,
arrecada-se o imposto acima,
reterente ao 2°. semestre do
corrente exercicio.

"

Os Contribuintes que' não
fizerem seus pagamentos no

praso, 'poderão satisfáze-lo
no proximo mez de Ago,to
com a multa de 20%.

.

Exgotados
.

'Os supracíta-
dos prasos, serão extrardas
as competentes certidões de
dividas, para ter logar a co

brança, executiva.
.

.

"

.

, �,

Bronquites
Eserofulose,

. Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Vende-.se
Um terreno com a área

de 19 alqueires, em Gua
bíroba-Muuícíplo de Gua
rapuava.
Sendo próprio para

plantações ,de sereaes,
contem mais ou menos

uns 500 pinheiros e 40<;>
imbuias. Preço 1.300,00
cada alqueire.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

lOMBRIGUEIRA MINANCOHA
..

)0

FLUXO�SEDATINADESPACHANTE ADUANEIRO
sÃo -FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina"

Caixa Postal 35 - End. Tel.•BRANCO. - Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

pel••u-a compro".da .lle60•••
multo rR.It-da. 0."•••r ullade

com oonflaRc;a
'

Despach�s de iinportaçã� do e�t�angeiro 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 Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e pr�steza. dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e, técnicos.

fLUXO-SEDATINA
...CO.TiU..S. I. TOD... PARTE

.

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
.; dro. da Estação e nos trapriches de embarque da' Ponta
da Cruz, bem como lll'mazeltl para depósito de mercado,
rias em .:geral, junto aos. trapiches de embarques na cidade.

Encarrega se de Embarques de Madelr�s de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras.

Despachante �as principais firmas do Estado e

do, V,stados Vizinbos.

ADVOGADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Radio Iaraguä, irradiará a Convençãe da U D N hoje
.
qual serão escolhidos os candidatos a Prefeito e

o campeonato mundial quê ora se vê.

de futebol que desta feita Cuidados especialissimos
está se realizando noBrasil mereceu a seleção dos

assumiu um brilhantismo "PLAYERS" pare integra
que mal se pode compa- rem a equlpe nacional, que

rar dO de outras vezes, que iria disputar com campeões
dS nações disputaram 'a de ouiros cerrarnens a Ta-

Copa Mundial, çe lules Rimet.

Quando a F. I. F. A. ou E nesre eferr, os «récnl-
seja a Federação Interna- nícos» brasileiros, prepa
clonal de Foot-ball Asso" rarem este magrnflco con

ciation, decldlu escolher junto, que vem se irnpon
os frramados brasileiros do, aos estrangeiros, de

pera a disputa do carn- maneira irrerorqulvel e con-

Ele, brasileiro solteiro. peonaro mundial de 1950,
I
quietando para o esporte

lavrador domi�i1iado e a entidade mexlma espor- nacional. os mals espres

resident� neste distrito,! Uva brasíleíra, neo pou- sivos louros que podia

em Ribeirão Molha filho pou esforços, pera dar mos ambicionar.
,

de Alberto Liesenberg e uma recepção . condigna Depols de uma série de

de Ana Orlowltzch Liesen. aos "SCRATCHS" do vitorias estrondosas sobre

berg.
tutebol de todo o mundo. os mexicanos. suecos, lu-

Ela, brasile'ira, soltelré, Em um só tempo cons goslevos, espanhole e de

domestica, domiciliada e trulu-se no Dísrrlto Fede- um honroso empate sobre

residente neste distrito, em ralo Estadlo de Mare- os euissos, nos classtfí

Ribeirãõ Molha filha de canã, que' é esta obra' carnes pera a «finalissima»

Carlos Deren e' de Maria rnagestose, onde veem se que hoje será disputada

ôautner. realizando as partidas
com os uruguaios.

mais importantes do cer-

'

O «SCRATCH» naclo

tarnen, e que pela sua
nal que pela sua magnifi

imponência lnsuperavel,
ce atuacao; até esta data,

constituiu-se no estadio jã está de parebens, dese

esportivo miore mais com- Iarnos a mesma felicidade

pleto de quantos existem. para este seu ultimo encon-

A par desta obra rnonu-
tro em disputa do cem

mental, as minucias não
peonato mundial de 1950.

foram esquecidas,' nada IMPUREZAS DO SANGUE?

deixou de ser constderado
e providenciado, afim de
que esre campeonato rnun

dial, tivesse o esplendor

E' de \ efeito psicoló- ploração para muitos ti- [relento, Germanleus apon
gico o artigo do sr, Her- ras os quaís, !epimpa�os ta, e com razão, a perso
cilio Luz Filho, inserto numa sttuação prevíle- nalldade política dos ho
em o "CORREIO DO gíada, .proporcio�ada pe- mens que nos representam
POVO" de 25 de Junho las etrcunstaucía dela no Senado e Câmara e

ppdo.' e que consta, na exorbitavam �. inumeras sua atuação pass�dà,
essência, de uma trans- foram as vítimas que aqui por estas bandas.

crição e tradução de eram forçadas a cair no Felizmente as vitimas

uma carta redigida ao «conto da penitenciaria» da sanha dlscrícíonärías
articulista em alemão, ou pára lá eram manda dos chefes de policia
sob a assinatura de Ger- das�_ carimb�das como todo poderosos do perl
manicus, fazendo este ao espioes, qulnta-eolunas odo de guerra estão ví

colunista, ponderações ou suspeitos. E pára não vas e dão' graças aos

sob o seu anonimato:«Per- receberem a borracha Ceus por haverem resís
doe-me o desagradavel nas delegacias locais ou tido ás prisões e espan
anonimato que me vejo na casa de pompos da camentos da edificante

obrigado a manter». capital. as vitimas pro Campanha da Naeíona-
Germanleus é tão bra- porclOnavam algo muito lização e respirarem um

sileiro quanto qualquer Interessante aos mante- clima condizente com sua

um de nós. Descendeu- nedores da lei. Diversos condição de homens. Mas
te de alemães, se não d.el�s hoje �os8:m de po- ai �stão para contar os

fala o portugues a culpa srçoes mvejaveis devido carinhos recebidos e se

não é sua, pois a Iamo- aos bons serviços pres- precaverem quanto ao

sa campanha de nacío- tados á coletividade. sufragio nas urnas bre

nalização desenvolvida Heróis da frente interna. veménte', de nome� que

pelo então interventor, sr. Muito espião, qulnra- desmerecem sua confi

NereuRamos, dentro dos coluna fôra preso. Es- ança e dos quais guar
metodos truculentos em ses devem permanecer no dam amarga lembrança.
qne eram uzeiros e ve- 'DO xadrês, porém o caso Muitos desses indivi

zeiros os homens-fortes- de que tratamos aqui nada duos de nomes arreve-
Ele, brasileiro, solteiro,

mirins da confiança do te"\_a haver com traído- zados têm seus filhos no
lavrador, domiciliado e

ditador - essa campanha, res. E' um caso à parte, cemitério de Pistoia. Se
residente nesre distrito,

que, parece, somente a mes há os' ínteressados hà alguma divida com o
em Garibaldi, filho de Jo

guerra a lembrou, a vis em ligá-lo ao primero. E pais que os acolheu ela
ão Dionisio Rodrigues e

ta dos espiões e nazistas isso não deixa de ter seu está inteiramente re'sga- de Luíza Martim do Cer

que pupulavam em todo fundarnenro, pois aqueles tada, apesar de, enquan-
mo.

territorio nacional, foi estão, bem embrulhados to, seus parentes lutavam
Ela, brasileira, solteira,

intensa e maravilhosa- na coisa. \ na Italía, homens de nos-
domestica, domiciliada e

mente canalizada pelos Acresce, elrrde, que os so governo teimarem em
residente neste distrito, em �

.

d d f
.

R f ß
beleguinsmunicipais, dís- perseguidos tinham seus ver, nos referidos, fero-

Garibaldi, filha de Augus- oOCle ß e 3Porllun e ecrentiun DilD lU I
cricionariamente, as cos- filhos lutando pela defeza zes espiões e abjétos

to Honburg e· de Anna

tas de muitos infelizes da. nação, na frente euro'- quinta-colunas...
Hornburg. Da Sociedade Esportiva e Recreativa Faixa

cidadãos morigerados e peia. Os pais, aqui, eram Hoje, graças ao "voto Edital n. 2.817 de 6.'1-1950.
Azul, recebemos A agradecemos a comunicação da

patriotas, apenas por. te- tratados de forma descrita .. conciente de nosso elei- Ary Krenke e
sua nova diretoria, qüe ficou assim constituída: .

rem um nome '8rrevezado. Os alemães que aqui torado", eles foram guin- Lenchen Persch
Presidente de honra - Leopoldo B. Grubba

Esse é um capitulo viviam honestamente, eQ- dados ás culminâncias de
Presidente - Emanuel P. Machado

bem escabroso que mi- riquecendo.a gleba e va- polpudas e comodas si- Ele brasileiro, soltetro,' Vice-Presidente
- Alexandre Haacke

lhares de participantes �orizando a terra que os tuações no Monroe é Ti- lavrador, domiciliado e 1°. Secretario - Dr. Hercilio Luz Filho

não o esqueceram. abrigou, ainda têm seus radentes. residente neste disUito, em 2°. Secretario - Mario Airoso

, E tão pouco o indulto bens em litígio. A famosa Resta, pois, aos eleito- Rio Cerro, filhó de Ricar-, 1:. Tesol1re�ro - Lauro .Braga

concedido a pobresinha Itberação está maismorosa res, não esquecerem os

I
do Krenke e de Ana Hasse 2 . Tesoure�ro -. Otto Hmdlmerer . . .

srta. Margarida Hirsch- e dificil que o parto da atos públicos de nossos Kr�nke. Consplh? Fiscal. G. Rodolfo Fischer, AlvlO Hadhch,

mann não amenisa. Pelo montanha. E nossa ilustre representantes e acaba- Era, brasileira, solteira, Ingo. Khtz�e e A.roldo Ristow. Orador: José de

contrario. Na vã tenta- bancadd, no Senado e rem, de-vez, com a obs. lavradora, domicliada e ,Castilho PlOtO. Diretor Esport. Arno A. G. MUller.

tiva de conseguir o elei- Câmara, naturalmente en- tinação de votar com o residente msste distrito. em Guarda Esporte - Alvino Barte!.

torado gescendente, aq.ui vidou tôdos os esforços governo e pronto! Que Rio Cerro, filha de Rudol- E8�a no�a entidaàe esportiva, fará realizar no

nas colonias, o ilustre Ino sentido ge solver tão observem. detidamente, fo Persch e de Agata prOXllllO dia 23 .do correrte. em seu próprio gra-

vice-presidente deu um angustiante pendência... a vida pública de cada Persch. mado, um torne�o, no qual �omarão p�rte ,diversos

tiro pela culatra e assi· Foi o que vimos. A re- candidato e sufraguem
quadros desta Cidade, em disputa á rICos lrofeu�,

nou sua sentença firo presentação catarinense riomes que, verdadeira-
Edital N. 2.818, de 10-7-50. otertados pelos

.. senhor.es Waldema.r Grub.ba,. depu-

mando o execrando do- foi a "primus inter pares", mente, mereçam seu res-
João Leithold e

I ta?� Artur Muller Cla: PrudenCla Capltahz8ção.

cumento que dava liber- no caso. peito e sejam dignos e
Ana Zatell! Mano Tavares e Dr. LUIZ de Louza.

dade a uma pessoa que, EnQuanto isso, o patri- capazes de fazer alguma Ele, brasileiro, solteiro,

como todos tlstão lem- mônio dessa gente per- coisa pela terra. lavrador, domiciliado e

brados, esteve a soldo mi1ce congelado, deixan- Esse, pelo menos, é o residente neste dislrito. em

dos alemã�s e parecia do-a numa situação pre- justo e oportuno lembre- Garibaldi, filho de João

sentir-se muito bem em cária, há anos. Evidente- te de Germanicus. Leithold e de Catarina

dizer barbaridades do mente um eleitorado tra- S. Francisco do Sul, Nass.

Brasil e dos brasileiros, tado desse modo, magni- Julho 12/1950. Ela, brasileira, solteira,

sempre com um recadi- ficamenie, não terá duvidas lavradora, domiciliada e

nho especial ás nossas em sufragar, nas p <tximas resiJente neste dislrito, em

tropas expedicionárias. eleições, os nomes de tão

Duas
.

Em'pregadas
Garibaldi, filha de Jacinto

Naturalmente, depois profícuos representantes e,
Zatelli e 'de Maria Kretrz

dessa excelente prova de em ,",speCial, o candidato Zatelli.

magnanimidade, que en- à senatória pelo majori
riqneceu sobremodo os tário, que atualmente se

fatos históricos da na- aventura lá pela ·zona do

ção, e dada pelo então I Constestado •..presi.dente da �epúbUca Não é para sentimentos

mtermo, S. Exc�a. dr. Ne- subalternos de vingan.ça
reu R�mos, �aIs _à von- ou represália que invoca

tade. fICa o cidadao Ger- mos, apesar de serem
---------

maDl�us 'para aler�ar a naturalíssimos e fazerem

conCI.encu� d�s el�Itores parte daquela velha polí
em sl�uaç�o IdentIca, e ri�a que afirma que só se

que nao sao. po�cos, por- recebe o que se dá. En-

que, em pnmelro lugar _����.���������_� �����������_
está vívendo numa de
mocracia onde o direito
de critica é o seu maior
galardão; segundo tem

justo e pleno direito de
rememorar fatos passa
dos, no qual foi envolvi
do, embora sendo vitima
inocente.
Essa gente, no periodo

de guerra, serviu de es-

Votar,
.

Sim. Mas••• REGIHR� CI�ll
Especial para o ccCorreio do Povo',

limar Carvalho

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber qlle comparece

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem pau

casai-se:

Edital N. 2.815, de 5-7-50.
Albano LIesenberg e

Atida Daren.

Edital N. 2,816, de 5-7,50.
Pauiino Rodrigues e

Hildegard Hornburg

Procura-se para família
de tratamtnto em São

Paulo, duas empregadas.
Pdssagem e demllis in-

formações na gerencia
deste jornal.

' .

E para que chegue. ao co·

nhecimento de toJos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dU! ant� I S dias. SI

alguem soub�r de algum)m
pedimento acuse-o para os

Tomates Paulistas .

tins legai!. ..

v. S. poderá comprar na [RENE
CASA REAL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN FLAMAÇO ES,
COCEI RAS,
F R I E I R A 5,
ESP IN HAS, ETC.

Hoje·'"-- Seleto x Baependí
Preliminar: as 13,30 horas.

2 Encontros Futeb'olisticos
Principal: as 15,30 horas.

às 10 horas
Vereadores.

na

o Brasil está em vesperas de ser sa

grad" campeão mundial de Futebol

AUX. TRÀT. SIFILIS
UIXIH Df B06Ufl8A

t Agrade.cimento

Profundamente consternados
comunicamos aos nossos parentes e ami-·

g�s o falecimento,de nossa querida esposa,
mae, sogra e avo,

Maria Leone
falecida no dia 9 do corrrenle, com a

idade de 56 anos.'
.

Agradecemos de coração ao Dr. Wal·
demiro Mazureehen, os esforços dispendi
dos, e .lambem ao D. Prefeito Sr. Waldemar

�r�bba, e bem· assim a todos os que as

sIstiram, enviaram condolencias e flores e

acompanharam o enterro.
Ao r�v. Padre J\lberto nosso especial

penhor pelas confortadoras palavras.
..

-.-.-

IIISS.
Amanhã as 7 horas, na Matriz, serà

resada a missa por alma ,de

Maria Leone
Àos amigos e parentes que nos conso

laram com sua presença a esse ato reli

gioso, antecipamos agradecimentos.
Itapocuzinho, 11/7/50

Ricardo Leone e Familia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fala Giuliano morreu vitima
da vaidade

Iríneu Bornhausen
-(Continuação ela primeira página) ROMA, 11 )V.A.) - A I entrou em companhia do

e imediata. A produção, frágios do' povo catari· ranças para o' Brasil: o legenda do «rei dos ban-- cóntingente de policia
por exemplo, é um dos nense, os funcionários Brigadeiro Eduardo Go. didos Salvatore Giuliano fortemente armado, con
que, a rigor, derivam da publicos. 'Até hoje não meso Acompanhemos os

tornou-se ainda mais co- seguindo surpreender
solução dos transportes. pude compreender como seus passös com o mes- lorida, em vista da for- 'Gíulíano. �

Se não facilitamos os é que um pais que avan- mo ardor e a mesma ma como morreu, empu
meios de circulação das çou tanto no dominio da vibração civica com que nhando, até, o fim, o fuzil
nossas riquezas, as Ion- assístencía .

social e da o seguimos na memorá- metralhadora e a pistola. Quando o reconheceu,
tes produtoras se estan- legislação trabalhâs ta, vel campanha de 45; Giuliano manteve em Perenze pós-se a perse
carão, sobrevindo o de- tenha 'esquecido os seus mas saibamos- respeitar xeque, durante onze me- guir Giuliano, encur.ra

sänímo e a inércia. Se servidores, o que vale o brasão de glorias que
ses 1.500 policiais que laudo-o num pátio. onde

ampliarmos êsses meios, dizer o pessoal de casa, o seu nome representa empregaram em sua per- o bandido se defendeu
é óbvio que elas tam- cuja situação não resiste para todos nós, não que- seguíção aviões, tanques ferozmente, fazendo 52

bém se ampliarão, pro- a um confronto com as

I
brando o nivel elevado carros blindados. disparos com o fuzil, até

piciando novas fontes de demais classes assalaria- em que êle deseja man- Ernbora se tenha rapí- que este engasgou, de

renda para o Estado. das. Tornou-se verdadeí- ter os debates da cam- damente criado a legen. pois do que ainda dís.

Abrir novas fontes de ramente humilhante a panha em que nos vamos
da de que o jovem ban- parou seis tiros de pis

renda" e não sugar as situação em que vive a empenhar. Ainda que em dido foi surpreendido em tola, até cair, vitima do

existentes, através de maioria dos funcionários outros Estados se quebre entrevista com uma jo fogo de Perenze.

sucessivos aumentos de estaduais, em face da essa orientação superior, vem de Castelvetrano, a Este disse que �,ban
impostos --'- eís o que é evolução havida no ter- façamos questão cerrada policia diz que a surpre- dido não moereu }imedi
necessário fazer para reno das conquistas so- de que em Santa Cata- sa se deveu ao seu amor atamente como constou,
aumentar a receita do ciais. Urge, pois, que se 'rtna o prélío se desen- a publicidade e não as explicando: _

Estado. tornem.medidas no sen- volva nos limites do mulheres.
.. �ic «Quase me sorriu. Bati a

Não será esquecida a tido de melhorar o teor decôro e da ética parti- ��gundo a pOh?Ia,. um 'varias portas á procura
instalação de novas usi- de vida dessa classe, daria. otícíal de carabineiros, dágua, mas ni�guem aten-
nas hidro elétricas, nos porque só assim o Esta- Impõe-se, hoJe mais.o comandante Anto�io deu, pois os moradores
moldes já travados em do terá autoridade moral do que nunca uma re- Perenze, passou venos aparentemente, haviam
minhas plataforma ante- para exigir lhe mais eíí- forma em nos�os costu- ��ses percorrendo a Ci. ficado amedrontados com
dor. Não obstante ter ciencia e produção de mes polítícos, não só DO �II�a num auto�ov�l que o tiroteio».
sidó taxado de utópista serviço.

'

j que respeito ao clima Imitava o caO:llnh�o de

pelos tímidos e céticos. Será, também, objéto de compreensão e de uma �ompa�hla ?Inema- Depois com a ajuda de

Volto a isistir nesse pro- de minhas cogitações, simpatia que deve existir tog�a!Ica, dífundíndo .a outro carabineiro, derru
[eto, o qual, com a coo- caso vá pela confiança entre os adversarios, por notI?Ia de que gostaria bou uma porta, mas quan
peração das classes pro- do povo à suprema ma- mais ,antagônicas que

de fIlmar o b�odldo: .

do Gíulíano tentou beber

dutoras, poderá ser per- gistratura do Estado, a sejam as suas idéias, co-
Dessa mane��a, .fOI aVI algumas gotas caiu mor-

feitamente executado, criação da Universidade mo também no modo da sado de que Gíullano se to em 'seus braços.
equacionando-se, assim, de Santa Oatarína. Nossa predicação às massas,

encontrava em Castelve-
.

Guarda-se segredo do

um problema' de capital mocidade precisa de .às quais devemos falar trano, aguardando a ch�- lugar onde foi enterrado
importância para a nossa maiores facilidades para uma linguagem

-

franca, gada, dos operadores Cl- o cadaver, para evitar
vida .econômíca, Mas, além' completar sua instrução sincera e leal. Só assim nema!og�afIcos. ...

que tentem rouba-lo co

da instalação de novas usinas, superior e é vital para será possivel conquistar- Entao. Perenz� dIrIgIU- mo aconteceu com o de

urge a reforma de algumas das o futuro de nossa terra mos as simpatias do I
se para . a aldeia, onde Mussolini.

e�istentes, entre as quais citarei que o faça aqui, sentindo eleitorado e fazermos :':::;::::::::::�:::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,\
a "Empresul", cujo adiantamento a nossa realidade, co- com que os canadidatos ii GAIllAI H
dp- plano de ampliação de

_
capa- nhecendo os nossos pro- aos cargos públicos fa- ii ii

Cidade vem acarretando nao só blemas, Quantos valores zer-sa dignos de um ii
._

e
-

D !!
'graves prejuizos às classes pro- se perdem ou porque maior crédito de con- li . �Dlla., PI eeMI'IlIi,'91'a H
dutoras do norte d� Estado como .não podem deixar o Bs- fiança junto aqueles que ii cíerece : H
tolhendo o desenvolvimento eco- tado para procurar um os elegem. 'C L Id M ii
nõmh:o daquela região. centro universitário em Este é o nosso pensá- ::

• eopo O ey ii
Outro problema emer- outra unidade da Fede- mento em relação a pró- ii _

Rua P. Epitacio Pessöa N. 756, ou na Serraria-Retorcida H
gente do rodoviário, a ração, ou porque, no xima campanha polítíca. ":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.,
que já me referi, é o da término do curso, já es- Espero que todos aque- """""""'...................................�!!!!!!!"!O.

carestia da v�da. O es- tão radicados lá onde les que nos seguirem, Acoamento Iácíl dos pro- foram concluir sua for- nesta cruzada pensem Corneretat Ltda.
dutos agrícolas reduzirá mação profissional? A do mesmo modo, afim de �����������������--

o� fretes que, no Brasil, Univ�rsidade com a ins- que pos�amos" todo._s jun
sao exorbitantes e per- talação de escolas em tos, unídos pelo ideal
mítírá um maior afluxo número suficiente e bem comum de bem servir ao
dos gêneros de primeira' aparelhadas; orientadas Estado e ao nobre e
necessidade aos centros num sentido superíor, generoso povo da nossa
consumidores. acima do partidarismo, terra, deixar um exem

Com relação ao homem. será, sem dúvida, a gran- plo a ser imitado pelas
do campo, continuo pen- de mola do nosso pro- gerações vindouras e'
sando como pensava há gresso intelectual e pro- realizar uma obra que
cinco anos passados, fissional. nos recomende à porte-
quando apresentei aos Eis aí, em sintese, não ridade.
convencionais, que então digo um programa de Senhores, Convencio-
me aclamaram, o meu govêrno, que este é mui- nais:
programa de governo, to mais complexo do que As minhas últimas pa
porque, segundo tenho parece, mais os pontos lavras eu as dirijo para
observado nas minhas cardíaís a quenão poderá' o alto Céu em prece
constantes peregrinações fugir qualquer adminis- fervorosa, a' Deus Nosso
pelo interior do Estado, trador que conheça o Senhor. Neste Ano Santo,
a sua situação não mudou seu_, Estado e preze a jubilar de indulgências,
nada. Ele continua sendo sua grei. Se merecer o e festas, peço pelo êxito
o homem de quem o Es- sufrágio nas urnas livres de nossa campanha, não
tado só se lembra em de 3 de Outubro, tudo com palavras que s'aiam
véspera

....
de eleições ou farei para resolver êsses da boca como expediente

nas épocas de cobrar problemas, na certeza de eleitoral m'as com ex

impostos. O Estado pre- que dêles é que depen- pessões' provindas da
cisa se redimir quanto dem o bem comum e a· alma depois de tocar no
antes dêsse pecado con grandeza/de Santa Ca- fundo do coração. Peço,
tra o noss,o trabalhador tarina. de espirito genuflexo e

rural, melhorando o seu Estamos no limiar de olhos ·no alto, pela vossa

padr�o_ de vida � as suas uma campanha que, den- vitoria, porque estou se

condlçoes de saude, atra tro em pouco, inflamará guro de que ela será a

v.és Ade. uma efici.ente as· todos, o� catarinen�es, certeza do nosso pro
sIst�nc�a edUCaCl?nal e repercutmdo pelas Clda- gresso e da felicidade
samtáqa. Para ISSO, é des e pelos campos, pe- do nosso querido povo. '

::'�"di���riltiD��::te�,OS!�� �o:D�al��ta�!n:�rr,,:u�: r�:,I fuiL I!i��i: I'iRpazes de Ir ao encontro revoada de Idade de fé ::t::;::::::::::::::::, :::::{::::::::: ::::� :t:j::::::,,,�:::::i: :i:t ::::t :i:i:::: :::::::: ii:i�:i:ih:i:::::; i:i:i:i:::::::::i�:�i::

�.� I:;:���rdeV!�i!a���� ����ecr��i� ut;.�dOve:' II:ill':':':':':':"':': :i::::I:;':;,;,::;:::::: '!:iii: ;!I!I:f\\:��;::. :lllf1ii::{:::i�III1:' iilllill::�,;:i I�ilili ilillr{i!i!III!: 111111:---"""''1[1111:
e. abrir escolas rurais, como supremo guia des
em condições de_ ofere- sa cr�zada. renovad.ora,

I:t:
..::t

I:ii It;
PIP'W �

r.c�r uma educaçao ade- essa fIgura IDconfundlvel, :;::;::': ':::::::: ::::::: :::::�:::::, ':::::: ri�::D:::;�: .�};:

quada aos seus filhos. que já se vai tornando tiiit:iJ:t ?:�i m�@tit I i@::::::::dl ]

be��os:s�������i, o�tas�: �m u��bol�n�ee ��n���:� lir:? iil!lli ii!!11 illill ::{i�!lllli !lllllr" "llllli llll��:::;;::::::;::::

Defendeu-se ferozmente

Advocacia - Contabilidade - Seguros
• Planos econômicos e contábeis de en

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

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

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

_

• Fuzões, encampações e alterações so-
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so-

I ciedades
- Aditivos de contratos - Atas - Mi

I nutas para lançamentos relativos às fuzões,
encampações, alterações e modificações sociais.

• Distratos SOCIaIS - Cancelamento de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativot" às liquidações.

,

• Pericias judiciais e extra-judiciais - Re· _

visões e Parecer - Assistencia técnica contábil, ['jurídica e fiscal.
• Assuntos trabalhistas - Naluralizações -

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

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA I

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo - Transport�s - Acidentes pes-Isoais e do Trabalho - Automoveis - Respon-'
sabilidade Civil - Fidelidade.

I

Rua Mal. Deodoro, 136 -- Caixa Postal, 19
-- JARAGUA UD SUL --

CO.TRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

BELOS f DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.o ....

TéffilCO CAPILAR

POR EXCELENCIA

A baixa �os preços
do arroz e do
feijão prêto

RIO; (V.A.) 7 - Como
se vê das tabelas assina
das ante-ontem pelo vice
presidente da C.C.P .• co

ronel'Leuro Loureiro, êsees
dois gêneros sofreram sen

sível redução nas suas co

tações. O arroz por exem
plo, nos .tlpos mais con

sumidos baixou: no varêjo,
Cr$ b,60 em quilo, o saco

de 60 quilos. No feijão, a

queda foi mals sensível,
pois o prêto polido, de
qualquer procedência, caiu
de e-s 4.30 para e-s 3,40,
no varejo, causando uma

apreciável diferença de Cr$
0,90, por quilo, no varêjo,
ou seja, Cr$ 54,00 por sa
co de 6Q quilos.
Considerando que o con

sumo mensal da popula
ção do Distrito Federal é
de cêrca de 130.000 sacos

de arroz e Je 80.000 sacos:
de feijão prêto, a baixa
verificada e bastante con

siderável, vindo a influir
no decréscimo do custo
de vida na Capital Fede
ral no correnre ano.

A SrFILIS
É UMA DOENÇA GRAVíSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA'
MíLIA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

ME,NTO DÉSSE GRANDEFLAGELO
USE O

A SíFiliS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
'ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FI8-TULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS
VENDE·SE EM TODA PARTE.

Alimentação
F O S F O R, O. (Conselho

do S. A. P. S.) - Nem
todos sabem que o fósfo
ro é um dos mals impor
tantes elementos do nosso

corpo. Suas funções são
tantas, que não poderiam
ser resumidas aqui. O fos
foro encontra-se principal
mente em nossos ossos,
unido ao calcio. O (nosso
sistema nervoso seu papel
também dos mals impor
rentes Sem fósforo certos
alimentos não poderiam
passar do intestino ao san

gue, e não seriam, portan
to aproveitados. E, final
mente,é o fósforo que con

trola o trabalho dos nossos

musculos: sem fósforo o

açucar não seria queimado
e o musclÍIo n60 teria for
ça para se contrair. Tödo
homem precisa 100 a t 50
centigramas de fósforo por
dia.

fê;;;;i'�=d;'p;�'�=l
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Atinge
Dados fornecidos,
pelo Tribunal Supe

rior Eleitoral.

Domingo DIA 16-7-1950-' 5

nove milhões o B ra s- i I e i ro
Declaração
Eu abaixo, assinado

Fritz Larzen, solteiro, re

sidente em Corupá, de

RIO
claro por meio deste lor

, 10 (V.�-) - Com nal, serem sem fundamen
as novas qualificações do tos as pelevras que proferi
Estado de Alagoas, o contra a senhortre Eríca

eleitorado nacional com- Wackholz, residente em

pletou, segundos dados [aragué �o Sul.

do TSE ilhõ
Corupa 20 de Junho, de

.'
nove m oes 1950;

de eleitores. FRITZ LARZEN

NOVA YORK, (via radio) aumento de maio, e a in
- Cerca de um milhão dustrla por 196.000.

de jovens norte- arnerlca- A industria de constru

nos estão concluindo seus ção está á frente desse
cursos secundarios este aumento de emprego, com

meso o número record de

Muitos deles continua- 250.000 novas casas e

rão os estudos, Ingressen- apartamentos iniciadas nos

do em colégios ou univer- tres primeiros meses de

sídades, para educação 1950- MATRIZ: Rua do Principe. 848 - joinville,

superior. Segundo o Bureau de I..ID���IIII_�__DE TINTAS

As matriculas nas lnsrl- Censo, a maior parte da

I
......,������m'�[t�

tuições de ensino superior melhora se deve «6 espen-
�:wtiJliWJ����nnll.S)J�

MaZUr8CLen bateram todos os recordes são da agricultura. das V
·

t
·

L
· &l

II no ano passado. com um construções e dos servi.ços I Orio azza r IS�
�.D. ai a.ua�

número de estudantes écí- externos em gerel.» Disse
L

.

E
. -

•
F b r

í

•

"ft��,. �ftgSl. ma de 2.500.000. o Secretario do Comercio

I'
0J� e xposrçao: a rica:

Rua Mal. Floriano n. 152 - JAR.,AGUA Muitos desses erarn. en- Charles Sawyer: «As cl- Aveli. Getulio Vargas, 79 RuaDomlngosdalfovas/n

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
tre moças e rapazes, vete- fras de emprego de Maio J A R AG U Á DOS U L -1- s A If T A C A T A R I If A

_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
ranos das Forças Arma- sao uma evidencia de .

..
.

- Indutotermia - Bisturí-eletrico . Electra-cauterização
das pera os quaís o go- outros informes amimado-

B
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

'

Raios Infra-vermelhos e azuis.
verno paga matriculas, res acerca de alta ocorri.

____IIlÍIII .._-"......
livros e algnmas despesas da nas atividades comer- Espelhos e Vidros para Janelas e Outros

Fins._mais. clais nesta primavera.»

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans.

lFi!!!ii!il!i!!:i!!!llll!!i!!Ei!'di!il!i!!ll=Ei-'i::::i!!!!!iii!il!i!!!ii!il!i!!!i=::=i Este mes, em cerlrno- -x- Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

IIIF b I
nies de colocação de grau O dia da bandeira, a 14

:,:

e res'
(Sezões, Malárias,' realizadas .no recinto de de Junho, foi comemora Executa-se serviços de estofamentos em:

IIII
'

.

Impaludismo I rnais de 1.250 colégios e do com as tradicionais j:.t. trolios, onibus, auromovets etc.

:.: 'Maleitas,' Tremedeira jl d d d
1:-.-

III II
unlversí a es o pais, paradas e os discursos [t+"ut:�""'nz>�m��1m')�rvrr��

u.
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - 486.000 jovens de ambos atraves de todo o país. s:::,...�,���t'J')l'3'W�')��.'.

iii· "Capsulas Antlsesonlcas im os sexos estão recebendo Esse dia festeja o ani

r'C:seAiêÍfYtL:JÇeQ"Ae.QDfi!leOt!''''''s%t#ie--:�-,II III seus gréus academicos. versario da aprovação

l_i. 1==11-' Uma cerimonia típica pelo congresso Coniinen

I·�·
\ M inancora"

mO::
foi a que teve lugar· no tal, em 1777, da bandeira

Em Toßas
vasto parque da Llniverst- das «Estrelas e Listas»

I I R G Oas Boas Farmacias
'

IR
... dade de Maryland. como emblema nacional

II É um produto dos Laboratorlos MINANC0RA III .

Uma mult�d�o d� 10.000 dos Estados Unidos.

•
I..

.,: pessoas esststtu a entre- Entre as lnurneras co-

III -.ToinviIle - Sta. Catarina- III ga de diplomas a 2.419 memorações, houve uma,

iEiiEii!ii!!ii!i!iI!i!!iI!!i!iI!i!!ilii!iiE!:-••=!!!ii!il!i!!iilii!iE!:ii!il!i!!ii=!!::ll-i i concluentes da classe de em Detroit, Michigan. onde

_..
•••••••••••••••q _•••••••••_............ • ••••••••.;;...........

I 1-950, a maior em toda a foi hasteada uma bandei

t(··········
..········q············· _ _ 1i historia da universidade. ra qne pode ser consíde-

n AUTO JARAGUÃ S. A. II Quase metade/dos con- rada a maior do mundo.

ii li cluenres era composta por Cobrindo sete pevímen-

H Industria e Comércio ii veteranos das Forças Ar- tos do edifício comercial

li OFICINA Serviço "FORD" li medes.
.

J. L. Audson, essa ban-

ii MECAN.IC.A,. AUTORIZADO
l! Entre os espectedores, deíra mede 31 mettos de

ii· ii achavam-se os filhos de alto por 70 de . largo. ,
li - Ru Marechal Deodoro - J A R A G U A DO 's U L - ii muitos dos diplomados e Suas 13 listras

verme-I!l ii grande número de carrl- lhas e brancas - tem •

ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii nhos de criança - um cada uma quasi 2 metros

ii
- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii -espetaculo habitual, hoje

I
e meio de lergura..

, _�.::!
ledores e Consêrto de Pneus. ii em dia, nos coleglos norte- Suas 48 estrelas - uma

Esta oficina está instalada em condições ii americanos. O discurso para cada um dos atuais

!i
pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii de encerramento foi pro- 48 estados - medem cerca

� reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii ferido, por Eric C. John - de 1 meiro e 80 de uma a

ii cerno retificação de motores etc. . .
ii ron, presidente da Assoei- outra ponta. Essa bandet

H Todos os serviços são executados com ii ação Cinernarograflca dos ra pesa aproximadamente

ii
esmero, por competentes profissionais e a pre- ii Estados Unidos. 750 quilos e foram neces-

�i
ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- li -x - serlos 55 homens para

� trica e oxigênio II O Bureau de Censo dos hastea-le,

\bou " q �•••••••••••••••••••"_ ••••••••••_ _•••••••••" ••••.JJ Estados Unidos divulgou, Nas escolas, milhões
•••••••••••••q ""••••••••_ •••••••••••••••••••••_ •••••••••_ ••••••_._ ••••••••••_ ••••••q ••q .. ...- esta semana, uma noticia' de crianças tomaram par-

de interesse para: os cano re na cerimonle do Com
dlderos a emprego. promisso á Bandeira; com
O número de emprega. as seguintes palavras :

dos do pais atingiu, no «Juro fidelidade á bandei
rnes de maio, o total de ra dos Estados Unidos da

59.731.000, o que chega América e á Republica que
bem proximo ao record a mesma representaj uma

atingido no ano de 1948. nação indivisivel, com

A agricultura é respon- Liberdade e Justiça para
I savel por 867.000 desse todos».

fi fi
ii Dp. Ren.ato W'altep II
II MÉDICO ii

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA !I
ue rf' t

I!
�I om cursos de ape elçoamen o no ii
fi Rio d e janeiro • São Pulo e Buenos Aires. li
h Doenças de S.cnhoras - Partos - Clínica !!
II Geral de Adultos e Crianças. ii
I. c:onsultório e Residencia! - ao lado da Prefeifura Municipal. li
ii TEJ.EFONE ...3 li

II Jaragoá do Sul Sta. Catarina U

Dr. Waldemiro

SemanaNotas da
A MA'IS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM SUA FILIAL

EM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOBRADO OTO WAG�ER)

OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

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

para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
ra e Oleo pera Soalho, Massa para Janela.

AS PlllULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisdo de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vomitos,
p � 5 ii d e los, I n dis 9 e.s tõ e s,

Coi icas do Fi sado.
Gates, Di gestões Penosas,
Dôres no Esf�mago, MeSo

Halit01 Retenção de Bilis.
.{=

de-se -;.;;toda parte.

PRODUTOS DA:

CAIXA !"OSTAL,.,11

JARAGuA DO SUL· S. catar�
�i�aa
t P/EDROD-:"ENGEL r
i

Estrada jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Esecuta-se qualquer�iço de ferramentas

b
agrlcolas pl?ra uso de lavou.ras"

comO::JMachados. Enchadas FOIces etc.

v_;;.=._�;;idO

Fabrlça de artefatos Ife ALUMI�-'
Fundição, Laminação, Repuchação, Solda,

Fabrica, sob encomenda, qualquer peça de aluminio

Calderões' resistentes Preço regular Por

cJms Cr$ Cr$

14
. 17,50 13,50

16 20,50 16,00
18 22,50 17,50
20 26;00 20,50
22 30,00 23,00
24 36,00 ' 28,50

10. de JuUlo - Dia do B. C. 8.
A tuberculose

.

causa

100.000 mortes por ano

no Bra8il
I

I
Ajude a deter esse mal

avassalador, vacinando-se
e dconselhando os outros
a se vacinarem com o

BCG.
--

Peça instruções ao põs

i to sanitário mais próximo.

i r';:::·::::
.."..·..

ll·
!iANTARTICAI
�.�:�:::.,�:.:...���.::l
Para Doces

e Bolos

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

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

SOCo Grallea Avenida LIda.
Av. Getulio Vargds, 350.

VENDEDORA

Procura-se uma que fal� Português e alemão.

Tratltr ,pessoalmente na Loja.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



serlo natalícío da gentil
senhonte Bernadette Sch-

Polilica Municipal. A hora sua cultura e cavalhel- mitr, filha do sr. Arnoldo

em que entrou em circula- rismo. Assim querem no
L. Sehmlrt.

ção este lornar, deve estar PTB fazer ao ilustre me- Ani��rsari�-�e dia 18 a

reunido o diretorio rnuni- dico o que o PSD fez com �enhorIta.Ohv!a Wunde.r-
cipal da União Demcera- o sr, Mario Tavares. _

lieh, fu,nclOnana da Radio

tica Nacional pera delibe- Iaregué. Na mesma data a BOGOTÁ, 12 (V.A.) -

rar sobre a escolha dos De Corupá. Faleceu nesta srta. Iracema Peters, filha Confirma-se oficialmente

candidatos ao governo do vila, com a idade de 84 do sr. José Peters. Ainda que os terremotos oeor

rnuniclplo e a Camara anos, o sr, Iosé Baggio. a srra. Lucia Pereira, filha ridos na Côlombia,

Municipal. O extinto era o 'chefe de do sr. José Domingos Pe- 'u�a zona. povoada por

As ultimas noticias adi. uma tradicional Iamllla reira, residente em Coru- oitenta mIl pessoas, E

entern que as preferencias local, pois ali
�

residia he pá. Dia 19 anlveraarla-se que pelo menos quarenta

dos membros do diretorio mals de 40 anos. a sra, Paula Pereira, es- mil famílias perderam
e dos representantes dos O seu enteramento, feito posa do sr, Procopio Pe- sömente seus lares como

diversos nucleos eleitorais com grande acompanha- relra Lima, proprletarío do também todos os bens.

do municipio pendiam pa- mento, foi bem uma de- Bar Ferroviário nesta cl

ra o nome do deputado monstração da estima que dade. Na mesma data o

Artur Müller, que tambem gosava. sr. Rudolfo Ruysam. Dia

tinha o apoio do Partido A enlutada familia nos 20 passa mais uma data

de Representação Popular. sos pezames. ,natalicia da sra. Maria

Para li Camara Munici- - Fez anos no dia 11 Grubbe, prendada esposa

pel alguns nomes já estão do corrente, o er. Vicente do sr, Bernardo Grubbe.

assentados, entre os quais Brugneti, conceituado co- Fausto, filho do sr, Artur

os snrs. Curt Vasel, AI- merciante nesta vila e a Emmendoerffer. Ainda no

brecht Gurnz, Oravíeno quem epresenramos nos- dia 20 a sra. dna. Diva

Tlssl, João Lucio da Costa, soe cumprimentos, ôabíno Tavares, esposa

aruals vereadores. Por par- Pld
do sr. Mario Tavares da

re do PRP serão inclui-
resos os a rões de cavalos. Cunlha Mello.

d
Desde lernpos que Mar- -Dia 21 aniversaria-se

os ne legenda udenísra tinho Gerrech e Augusto CI d S I
os snrs. Wily Germano Obertier vinham fazendo

o sr. eu to tu zer, co-

Geesner e Geraldo Roe- rnerciante nesta praça. Ain-

d Puma serle de trapaças em da o Iovern Mario Mu"lle<r.
er. arece rambem firme- d I
do Que o sr. Leopoldo

trocas e cava 08 pelo in- Dia 22 transcorre a data ,..-------------------11

Wulff, industrial em Co-
terlor dos mundiciPiEOS da antverseríe do sr, José

. .
zona norte o stado. Brschíng Sobrlnho, e'm _

rupa, sere o indicado da D' d e>

UDN por aquele distrito. I'
I�nte as qU�diXas a pregado da Firma H. Jour-

O P
po icra tomou provi enclas dan S.A. nesta cídade.SD realisou sua ren- d d f d

U

.

d
ten o ! entl ica o o pera- -Tambem na mesmamão, len o efetivado a es- del d b

colha do' sr, Waldemar
erro os mesmos e a er- data aniversaria-se o sr.

Grubba para candidato a
to inquerido sobre o as- Angelo Rubini, industrial

d d
sunro. em Barra do RI'o Cerro.epura o estadual, sola- O Ih-

d
s esperta oes procu- AI'nda dl'a 22 faz anos o

pan o assim os nomes dos I
snrs. Mario Tavares da

raram envo ver nesse ca- interessante garotinho Jo-
Cunha Mello e Priamo

so o senhor Eduardo sé Jabel, filho do Snr. Lau-
� .

d
Gorisch, lavrador, reriden- ro BraO'a.

I errelrGl o Amaral. te em Ribeirão Grande,
Ó

O sr. Mario Tavares pessoa honesta e digna, Casamentos: Realizou se dia Eu, abaixo assinada Te·

diante da felonia de que incl!lpaz de se envolver 12 o casaminto do sr. .. ---. cla Bauer, residente em

foi vitima, abandonou o em negocilJs menos limpos, Paulo N. dos Sanlos com Massaranduba, declaro por
diretorio, tendo comuni- Das investigações poli- a srta. Paulina C Parma.

�.IC==:::III
••===::Ielll:===-O. ,e

�.
meio desta que não me

Jca,dO EPolr.toficliO dao sZr. dr. ciais ficou evidenciado que Dia 13 do sr. Martim Si,' MUDAS' _ responsabilizo por dividas

UIZ el ora a ona Eduardo Gorisch nada ti-' mão Schwartz com a srta. que meu marido Alfredo

sua resolução, deixando nha a ver com as trapaças Hercilina Vi81·ra. Bauer fez depois de 9 de
.

t b I d
... FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

I!ISSlm am em o ugar e dos dois meliantes hoje -Realizaram-se hontem Maio de 1950, data em que

Delegado do Partido junto submetido� a inq1:lerito pe' na s�la das audiencias os D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- � deiXou,' de v.iver em minha

aquela autoridade.\ Ia delegaCia regIOnal. de segumles casamentos: Ma. ras Jaboticabeiras etc. _ Roseiras Dahlias companhia e com o qual
O dr. Priamo Ferreira J' '1 I G d S

' , "
sou casadd pelo reaime

d A
omvi e. noe ollzaga os. antos

�'
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc '

e-

o maral declaroul que com a srta. Argentma An- I

�
de comunbão de bens.

passou a ser .apo Hico, Enlace Friedrich - Lenzt On- versi; Arlui Sevignani com Pe�am Catálogo Ilus&rado Massaränduba,
não se interessando mais t 'd

.

do A I M ff Iem, na resl encla s �srta. nge ina a azzo -

LEOPOLDO SEID'EL 19 de Junho de 1.960.
pelo assunlo. pái.s da noiva, o casal h e Werner Konel com a

Corupá
Cinco os nomes mais Verdi Francisco Lenzi - srta. Irene Blödorn. .e e e ••• TeCLA BAUER

viaveis para serem cano Guilhermina Pereira Lima . _

didat08 ao cargo de pre· Lenzi, teve lugar o enlace c· f· • d t
-

feito pelo esfaceladoPSD: matrimonial da senhorita lOCO mortos em comlCIOS DO Dor es em· l' d t · l �Wolfgang Weege, Arqui- Estéria Lenzi, educadora JOÃO PESSOA, 12 vernador. No momento em Q.t5 CO OttQ.S O que etle:�
medes Dantas, Heins Mar- no grupo escolar local, (V. A.) - Registrou-se que se enterrava um show

.

.
-. �"l>...,�

" quardt, Walter Bretthaupt com o senhor Oswaldo lamentavel conflito na ci- organizado com artistas rilTi1imrMi1'�l1�údin;;;:l=')ltWciroj 1:: tJ
e Edgar Piazera. Friedrich, habil grafico da dade de Campina Grande, de radio, os partidarios .;.

O PTB tambem vive o Sociedade Grafica Aveni- ontem, em seguida á rea- dos srs. José Américo e

aeu drama. Emquanto o da Ltda. desta cidade el Iização de um coinicio Rui Carneiro sairl!lm' em _...IIIiiiI "!J..��
sr. Leopoldo Grubba. pre filho do casàl Ernesto em favor das candidaturas passeara. Ao chegarem os

sidente do diretorio, torce Friedrich _ Lina Neubauer dos srs. Argemiro Figuei- manifestantes ao local do
loucamente para dar apoi- Friedrich. residente em redo e Pereira Lyra, á comicio, originou-se um

o ao seu mano Walde- Campo Alegre. governança e a senatoria conflito, sendo feitos nu

mar, a maioria pende pa, Ao jovem casal os vo- respectivamente. O mee- m2rosoS disparos. Resta
ra a manutenção da can- tos de felicidades do "Cor- ting" havia decorrido 'em belecida a ordem, consta-
didatura do dr. Fausto reio do Povo". perfeita ordem, havendo tou-se que havia três mor

Brasil, que gosa de pres- falado, alem daqueles po- tos e onze feridos no 10-

figio e é pessoa de gran- Aniversarios; Em data de lHicos, o sr. Renato Ri-I cal.de destaque pela hoje transcorre o aniver· beiro candidato a vice-go-

Eleitoral' danificar
veículo de

a Lei
outro

faixas, cartazes

propaganda Política"
"E' crime contra

quer

D
Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deod6ro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919

ANO XXXI JARAGUÁ DO SUL

AVENIDA Ltda.
TELEPONE N. 39

No. 1.601Domingo, 16 de Julho de 1950 SANTA CATARINA

L O C A I S' Os terrembtos que aba
laram a Colômbia
- Quarenta mil familias sem lar -

quinhentos. Quatorze 10- .

calidades e cidades foram
afetadas peJos sísmicos,
cinco das quais ficaram
totalmente arrasadas.
Além disso pe-lo menos

quarenta mil pessoas per
deram os sens lares. Os
prejuizos são calculados
em' dezenas de milhões
de pesos.TRABALHOS DE SAL-

VAMENTO O NUMERO DE

BOGOTÁ. 12 (V A.) _
MORTOS

Patrulhas do exercito BOGOTÀ, 12 (V.A.)
continuavam trabalhando As ultimas, informações
desesperadamente, sob sobre a castastrofe que
chuvas torrenciais, para assolou vasta região
remover os encombros da Colombia dizem que
produzidos pelos terre- o numero de mortos é de
motos que assolaram duzentos � setenta e que
extensa zona da Colombia possivelmente ultrapasse
sabado ultimo. Até o mo-I a trezentos. Calcula-se
monto, o, numero de mor- que o numero de feridos
tos é de duzentos e vinte I seja de setecentos.
e o de feridos eleva-se a

'

Granda Armazem com moradia
, '

Vende-se á Rua Marechal Deodoro da'
Fonceca, N_. 1011, ótimo predio proprio para
instalação de qualquer industrra, com casa

de residencia em separado, construido sobre
terreno medindo 25 metros de frente pur

O metros de fundos.

Preço e facilidades no pagamento a tra'

tar com JOÃO MARCATTO, nesta cidade.

ou qual-

s. S. O PHOD Pio XII
em expressivo telegra
ma concede a bençam
apostólica ao Congresso
.Mariano Regional

O Rsvmo. Frei Eirem.
idealizador e organizador
do Congresso Mariano
Regional a realfzer-se
nos prõximos dias na ci
dade de Blumenau, acaba
de receber de S.S. o Pa
pa Pio XII, o seguinte
telegrama:

«C. T. E. Frei Efrem.
Convento S. Antonio

Blumsnau S. C. D. 132
E. X. T. Brazil - Citta
deI Vaticano N. R. 46- 25-
10-H 10 - Augusto Pon
tifice formulando melho
res votos exito Oongres
so, Congregações Maria
nas todo coração conce
de promotores partici..
pantes benção aposto
lica. Montinini Substi
tuto.>

Declaração

«D §a�ã1.(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla 'ClA� WIETZEt nN�lU§1fln.Á\l ]olIDl\VnHe'
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapl(" J,

..............................................................��'
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