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U·· LLER INé�o ateou fogo a .Roma. to-
, cando Harpa e o sr. Dutra

tocará fogo no Brasil
-----------....----------------- tecendo eeLira» •••
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N'a '·A NOt,iciá"-QCl 19.dö cor-

rente, figu��n" 'I::elaÇlo de , il!
fratores a iilh91$iQ{,._,!!IIapa ofi�
cial, N. 444, inu1ta;d� -por infrin
gir as leis do transito. A limou

slne, chapa oficial N. 444, per
tence a Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul.
Será que alem da gasolina o

povo terá de pagat' fambem a

- N. 1.602 multal
Chega, já é demais!,

,

Domingo, 23 de Julho de 1950 Bta. Catarina

ARTUR
O Senador José Américo disse o Senador José

de Almeida, da Llnlão Américo: /

Democrático Nacional, «Não ha como a sabe
Secção da Parahiba, ocu- doría popular pare exprí
pou a tribuna do Senado, mir a realidade de certas
durante uma hora, no dia situações. Faço minhas,
11 do correnre, fazendo o portanto as palavras que
relato das ocorrencias sen- correm pelo Brasil como
grentás em Campina um verdadeiro Julgamento
Grande durante as quees deste governo: «Nero ateou
homens, mulheres e erlen- logo a Roma tocando barpa e o

ças foram barbaramente sr. Dulra tocara logl no Brasil
metralhados, ouvindo" lira,,_.
Ao terminar sua oração, Imediatamente após' o
__________

discurso do senador parai-
bano fez-se ouvir o sr. Ivo

lações rurais, deste mu- de Aquino, que defendeu o

nicipio em demanda de Presidente da República,
terras que ofereçam maí- mas nesta altura os deba
ores recursos' naturais, tes se acaloraram com a

Depois das ovações justamente porque as nos- intervenção do senador

que se seguiram as pa- sas 'colorrías \se vêm trís- Vergnlaud Wanderley, que
lavras do r·�presentante temente abandonadas pe- bradou, dirigindo-se ao

do PRP, pediu a palavra los poderes publicos. orador: Não pretenda v.

o sr. Francisco Gotardi Ao terminar, o sr. Ar- exa. defender um governo
e disse do prazer que lhe tur Müller viu-se mais desmoralizado».
causava �er que a l..!nião uma vez aclamado pelos O sr. Ivo de Aquino pro
Democratíca Nacional seus correligionarios curou intimidar o apar
estava Iorte e coesa tarn. que ocorreram a cum� teante dizendo: «V. exe:
bem em Jaraguá do Sul, primentar o ilustre ho- está faltando com o res

e que este bom sintoma men publico, dando uma peito ao Presidente da Re
se notava em todo o pais expressiva demonstração pública».
.e principMmente .no es- do. pr09�tigi() pessoal, que' 'Mas,""-o - -sen'ádor -Wall
'tado de Santa Catarina. goza o eandldato entre derley não recuou: Disse

os seus partídaeíos, e e repito. E um desmorall-
A discurso do candidato das reais possibilidades zado. ôe ele é presidente

Artur Müller
com que conta sua pro- eu sou senador, e não lhe

Terminada a oração pria candidatura, reconheço nenhum previ-
do sr. Francisco Gotardí, ' .. , . . leglo nenhuma superlorida- '

o sr. Artur Müller can-
O DlretorUl MunIcipal de, Quanto a v. exa., faça

didato a prefeito por Ja- Ficou assím constitui- a sua defesa, mas não'

raguá do Sul, encerrou do o diretorio da UDN: pretenda lntirníder-nos ..•

a convenção com brílhan- Presidente de honra: Estamos morrendo metra

te improviso, agradeceu- Arnoldo L. Schmitt, in- Ihados e temos de reagir.
do de inicio a escolha do dustríal, (Continua na ultima pag.)
seu nome para disputar Presidente: Artur Mül- ,

o proximo pleito de ou· ler, serventuarío da [us
tubro, como candidato à tíça.
prefeitura municipal. - Vice Presidente: João

_ POLITICAA seguir acentuou que Otaviano Müller, comer
a sua vida tinha sido uma ciante.
constante luta em favor 1°. Secretario: Ney

O plenario, em seguí- dos interreses do muní- Franco, serventuario da

da, em expressiva acla- cípío e do povo de Iara- justiça.
mação, escolheu o nome guá do Sul,. e agora 2°. Secretario: Jacob

do sr. Artur Müller como nharem o, melhor dos aquela convenção parti- sentia-se satisfeito por Alfredo Emmendörfer, in
candidato da UDN a pre- seus e�forços� pa�a a con- daria, onde o que, de lhe oferecerem a opor- dustríal.

feito municipal de Jara- secu9ao da v�tor18, deste fato, prevalecia era a tunidade, para melhor po· 1°. Tesoureiro: Otto

guà do Sul. Nessa ocasião ,proxlmo pleIto de tres vontade soberana do pIe- der servir este mesmo Schneider, industrial.

o ctt.ndidato escolhido pe- de outubro.
.

nario. povo e este mesmo mu-' 2°. Tesoureiro: Louren

lo plenado, recebeu uma .

Lembrou o Dr. JIe.r!n- Falou a seguir o re- nicipio. Passou o. orador ço Gressingel', comerci
contínua manifestação de ho L�z, 9ue a U!:lI a o presentante . perrepeista a falar longamente sobre ante.

solidariedade geral pela DemocratIca NaCIOnal, da sua atuação como pre varios pontos da admi- Membros: Juliano Stin-

totalidade dos pres�ntes. houvera �scolhido, para s�d�nte da Camara .Mu- nistração municipal que ghen, comerciario.
O presidente da con seus ca�dldatos, a.o� c8;r-r

Dlclpal, que com a aJuda vinham sendo descura-' Faustino Rubini, in

venção pediu silencio 'gos el�tiv.os mUnICIpaIS, dos vereadores seus co- dos. Demorou-se tambem dustrial. .

aos convencionais, para os maI�. Ilustres nomes legas de, legen�a, e '-i:am- longamente o sr. Artur Luiz Satler, uperário.
fazer a proclamação oU- da famlba Jaraguaense, bem com a aJuda dos Muller, pedindo a Seus Pedro Ribeiro, moto-

cial do candidato. para juntar-se aos nomes vereadores udenistas, ha- correligionarios que des- rista representante do
de lrineu Bornhauseu e viam empregado todos sem aproxima' campa- Departamento Traba-

Eleição dos Vereadores Eduardo Gomes, que são os seus esforços, no sen- nha, a devida elevação, Ihista. _

Feita a proclamação expressões, das mais li- tido de dar ao municipio, condizente com as tradi- Inocencio Silva, ferro-

oficial da candidatura dimas, da democracia no uma legislatura digna de ções e com a cultura viario.

Artur Müller o presiden Brasil. .

seus concidãos. politica do povo catari- Hérmilio Ramos, ferro-

te po"'s em vota"ão acha d
A seguir o Dr. Luiz de nense. 'l'er,minou dizendo viario.

y Fala o Candidato a verea Dr S d
. b' é d TA' OI'

pa de vereadores á Assen.
ouza, ,enunCIou os oa· o o�ador que não ra o arCISlO de Iveira

_ bleia Municipal. Nesta Herbert Schneider teiros maldizentes, que seu habito fazer promes- Motta, ferroviario.
ocasião foram e§colhidos Posta a palavra livre, o �udo !em tentado para sas, mas que contava com Artur Kanzler, operario;
como candidatos daUnião candidato ,a vereador Impe�Ir o congraçamento a colaboração de' todos, Adolfo Émmendoerfer,
Democratica Nacional Herbert Schneider, pediu da s!Iança UDN-PRP nes- para resolver os probIe. industrial,

à Assembleia Municipal a palavra para agrade- te m�nicipió. . mas. 9�e a�gu�tiam o
.

Jos� Erschi�g, a�aiate.
os srs. Adolfo Emmen- cer a indicação do seu O orador. fOI a \odo O mUOlclplO,.prmCIpalm�n- .Alvmo Hadhch, mdus-

doeder, :Alexandre Haa- nome como vereador, di- momento lQterr()�pilio te os r�latlvos a s�ntIda trIal.. .

ke Albrecht Gumz. A:q- zendo ainda em ardente por aplausos unâOlmes. carenCIa de energIa ele- FranCISCO FIscher Ju-

noÍdo L. Schmitt, Augusto improviso, que faria tudo Terminou dizend,o o �rica, q�e impedem. a nior, contabilista.. :

SchulZ', Gerhardt Roeder que estivesse ao seu a!- orador, qpe a UDN, org�_ msta�açao de nov�s �n- Ernesto Oestrelch FI

Otaviano Tissi Leopoldo Cance para levar à VI- Ihosa de sua legenda, tl- dustrIas. Fez sentIr am· lho, esportado�, .repre·
'Wul.f,Willy Ge;manoGas- toda, neste rilUnicipio, .a nha s.abido manter em da o orador o. quadro sentante do DIstrIto de

sller I João Lucio da gloriosa legedda da UnI' toda- lmha o acordo que dolOroso que ultImamen- Co�upá
Cost� Frederico C. A. ão Democratica Nacional. houvera estabelecido te se vem observando, Alfredo Benkendorf,
Vasel; Mario Nicolini, O discurso do orador com o seu partido, no ou sej� o exôdo das popu- operado

.

E são Candidatos pela U.D.N. a Câmara Municipal' os srs.: Adolfo Emmendoerler,
Alexandre Haacke, Albrecht Gumz, Arnoldo L. Schmilt, Augusto Schultz, Gerhardt

•

�oeder, Otaviano Tissi, Leopoldo Wolf, Willy Germano Gessa,er, João Lúcio da

Costa, Frederico C. A. Vasel, Mario Nicolini, Ney Franco, Herbert Schneider.

M

plano municipal e que
por conseguinte, éra à
União Demoçratíca Nací
onal e não aqualquer ou

tro partido, que o orador
daria o seu voto para
uma composição par tí
daria no ambito estadual.

fala o sr. Francisco Gotardi

Grandee grave sururú no senado' da República

Conforme estava anun- Ney Franco e Herbert I mereceu vibrantes apla
ciada realizou-se domín- Schneider. usos de todo o plenarío,
go ultimo na sede do ... .

Diretorio Municipal da fala o Dr. HerclllO Luz Filho fala o Dr. LUIZ de Souza

UD;N desta c�d�de a Oon- Proclamados oficial- O representante do

venção MUDlCIpal deste mente os candidatos, a Partido de Representação
partido para.a escolha vereadores, .o presidente Popular, DD. Presidente
de seus candídatoa mu tomou a palavra e pro- da camara de vereadores
nicipais. nunciou vehemente dís- pediu a palavra para di-

O Inicio dos trabalhos curso, conclamando seus zer da profunda ímpres
correlígíonaríos a empe- são que lhe, causava

.Pouco depois das 10
horas da manhã o sr.

,

Artur Müller deu inicio
aos trabalhos convidan
do para tomar assento a

mesa 08 srs. Dr. Luiz de
Souza, Presidente da Ca
mara Municipal, como re
presentante do PRP; o sr.
Seme Mattar represen-

.

tante do PTB; o sr. Fran
cisco Gotardí, e para
presidir, a�-'(Jonveilçã6- o
sr. Artur Müller convi
dou o Dr. Heecílío Luz
Filho, como delegado da
União Democratlea Na
cional, neste municipio,
e o sr. Ney Franco, para
secretariar os trabalhos.
Assumindo a presiden

ela, o Dr. Hercilio Luz
disse. da tínalídade da
quela convenção e deu
inicio a eleição do can

didato da União Demo
cratica Nacional, à pre
feitura de Jaraguä do
Sul.

Aclamado o sr. Artur Müller
Hoje encerra-se a Con

venção do PTB em Flo
rianopolis, afim de resol
ver a sua direção ne pro
xima campanha eleitoral..
O procer de destaque na

direção daquele partido
AOS adiantou que da deci
são poderá deliberar um

dos dois rumos: Apoio ao

candidato Irineu Bornhau
sen, como já o assentou
o PRP, ou liberdade de
manifestação do eleitorado
petebista.
Sabe-se que 80%. dos

diretorios já se manifesta
ram pelu apoio ao Can- "

didato udenista ao go
verno do Estado.

,

-x-

Começou a esfacelar·se
o PR. Os jornaiS trazem

especialmente de Minas
Gerais, centenas de tel e
gramas dos republicanos
mineiros repudiando a can

didatura Cristiano to dan
do apoio ao Brigadeiro.
Já se manifestaram nesse

sentido cerca de 70 dire
torios, alem dos deputa
dos Daniel de Carvalho,
Aloisio Costa, Antonio
Guimarães, Mario Brant,
Jac: Figueiredo e José Es
teves, alem do prefeito
de Juiz de Fora.
Nesse a'ndar, o snr. Ar:

lurBernardes vai ficar BO-:

sinho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HfGinRO C I V I L Cerca de 400 CidadBs Brasilairaf serão visitadas palo Brigadeiro I
Irene P. Günther Oticial do Estão sendo ultimades os preparativos para a campanha' presidencial do candidato

Registro Civil do l° Distrito nacional - De 3 a 4 dias, a duração da visita a cada Estado
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina O Brigadeiro Eduardo

..------..-----------l1li

Brasil. .Gornes está ultimando os

Faz saber que comparece- preparativos para ."a cam

çam no cartorio exibindo os penha presidencial.
documentos exigidos pela lei Em sua excursão, vísl

aüm de se habilitarem pan.
tará o candidato democra-

casai-se: fico cerca de quatrocentas
cidades brasileiras.
A maior parte do rotei

ro seré coberta em avião

particular, um «Beechraft» I
cedido ao brigadeiro

porl'pessoas de suas relações P
e por ele proprio pilotado.

reço e facilidades no pagamento a tra-

A campanha deverá ser
tar com JOÃO MARCAT,TO, nesta cidade.

iniciada em Minas Gerais 1 _
O Brigadeiro Eduardo

Gomes Mo permanecerá tf"'!"'������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\'.

ausente .do Rio durante
toda a campanha. A visita
ii cada estado durará, em

média, de trez a. quatro.
días, do Rio partindo o

candidato nacional
. para

novas visitas. São Paulo
e Minas Gerais serão per
corridos em diversas eta

pas, num total de quatro
semanas.

Edital N. 2.819, de 10-7-50.
Vergilio Poncio de

Oliveira e

Ana de Góes
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
a estrada Morro da Boa

Vista, filho de Sabino
Poncio de -Oliveira e de
Inacia Maria de Oliveira,
Ela, brasileira, solteira,

domestíca, domiciliada e

residente neste distrito,
a estrada morro da Boa
Vista, filha de Tomaz de
Góes e de Maria Siquei
ra de Goes.

Edital N. 2.820, de 13-7-50-
Willy Greul e

Certrudes Röpke
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filho de

Augusto Greul e de AI
vina Laube Greul,
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filha de

Henrique Röpke e de
Clara Braun Röpke.
Edital N. 2.821, de 18-7-50.

Alfonso Konell e

Hertha Braun
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e
--------,

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filho de Au

gusto Konell e de Hed
wig Gödcke Konell.
EI'a, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente rieste dlstrtto, em
Rio Cerro, filha de Max
Emilio Braun e de Maria
Ana Guilhermina ôtelnerr
Braun.
Edital N. 2.822, de 18-7-50.

José Pereira e

Maria Rosa de Souza
Ele, brasileiro, solteiro,

sapateiro, domiciliado e

residente neste distrito,
á estrada Ilha da Figueira.
filho de Luiz José Pereira
e de Clarlnna Maria Pe-

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante IS dias. Si

, alguem souber de algum im- Sortimento completo e, variad�R�NJ'�SJS�ES, CASTIÇAIS LOBOS, de

pedimento acuse-o para os É
fins legals

MATERIAL EL TRIGO em geral para instalações de luz e

, foça de qualquer capacidade.
IRENE PEDRI GÜNTHER A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer

Oficial . pedido de instalação de luz e foça.

reira.
Ela, brasileira, solteira, Uma

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrada Ilha da Figueira,

..

filha de Gentil Nicolau de
Souza e de Rosa Berto
llna de Souza.
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.: Pois sim! So se fôr com produto da ii

fabríea Apolo! ii
ii

Os produtos da ' ii

FABRICA Df SABIO."A P O LO" ii
de propriedade de Henrique Teodoro !l

Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ::

pa, grande durabilidade no uso, pelo seu II
:: consistente metodo de fabricação e uma ii
ii ii
:: espuma expsssa. i.:i:.ii As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são

ii encontradas em todas as boas casas do ramo. H
ii \ Pedidos ao fabricante

ii

ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca' 862 e' 87 O !l
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li Dp. Ren,ato "W'altep ii
!l MÉDICO !l

ii CIRURGI� GERAL E ,ESPECIALlZAt;>A, ii
li COI;II cursos de aperfeiçoamento no ii
ii Rio de janeíro > São Pulo e Buenos Aires. ii

,

II Doenças de ôenhoras - Partos - Clinica n
ii ' Geral de Adultos, e Ctlanças. ii

� iiiiiiiii iiiiiiiiiiiöiiii � !! consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
- :: TELEFONE • l' ii

-------.--�,------------------ li Jaraguá do Sul - Sta. Catarina' il
::
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II .ADEI!!A PI eeIS••Uç_11 II
ii oferece : ii

ii C. Leopoldo Mey ii
ii i?

II Rua P. ,Epitacio PessOa N. 156, ou na Serraria-Retorcida H
\:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:

Gran�a Armazam com mora�ia
Vende-se á Rua Marechal Deodoro da

Fonceca, N. 1011, ótimo predio proprio para
instalação de qualquer industría, com casa

de residencia em separado, construido sobre
terreno medindo 25 metros de frente por
HJO metros de fundos.

�,
-,

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAGUA '00 SUL -

.... TOSSES' IRONQUlm,

linHO UEOSOTIDO
(SILVII.Á)

GRANDE iÔNICO

.
,

A Comercial Ltda.

e
.

i,'

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

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

o Elaboração de contratos e escrítas -

Declarações de firmas índívíduaís e coletivas -

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

o Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so,

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos às fuzões'
encampações, alterações emodificações sociais'

o Distratos sociais - Oancelamento de

I firmas - Levantamento de balanços - Minutas

para os lançamentos relativos às liquidações.
• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re

visões e Parecer - Assistencia técnica contábil,
jurídica e fiscal.

o Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer

ciais em geral.
o SUB-AGENTES DA COMPANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
,

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

DESPACHANTE ADU,\NEIRO
sao FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» - Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 - Edifício Pr6prio

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem CORlO todos os serviços
junto a Alfândega de São Francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

de uma organização perfeita com escrit6rio e técnicos.

Dispõe de páteos para dep6sito de madeirá jnnto ao qua
dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta

,

da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado

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

nlXIB Df HI6UfiRA

Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras

Mercadorias para o exterior do BrasU e

Localidades Brasileiras

Despachante das principais firmas do Estado 8

do. 'tstados Vizinhos.

Dr. Waldemiro ,

Mazurechen
e••• BI .aU81

IMPUREZAS DO SANGUE?

AUX. TRAT. SIFILIS

10. de Jalbo - Dia do B. D. G.
Procure o Dispensário de
Tuberculose mais próximo
de sua residência duas ve

zes por ano pera ser sub
metido ao exame de Raio
X. Vacine-se pelo BCG
contra a tuberculose.

Para Doces
e Bolos

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

SOCo Grahta ,Avenida LIda.
Av. Getulio Vargas, 350.

Matriz: .JOINVILLE

Rua .Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

• Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização
.

- Raios Intra-vermelhos e aluis.
'

•

�ão o� m�I�OrH� � mai� �arato�
.

Jndustrta ae Caliçadlo§
Gosclbl Irmäos s, Ao

(Sob Administração do Governo Federal)

•••• "11.1.. 8is.IIl.A IRleUEllA
••••:I�.s III IS••QII�

Iii.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

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

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

220 Volts, 50 ciclos.
'

•••Rll••S BI lIEBI'••
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP

sevindo até 50 metos de profundidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BastilhaA a Atualidade
limar Carvalbo, cio Centro Cultural "LAURO MaLLER"

A pessoa humama, des- fundamental da sociedade
de as eras mais recuadas, e tem direito à proteção
tem feito prevalecer seus do estado. A maternidade

direitos, isto em relação à e a infância lern direto a

própria evolução e con- cuidados e assistência

cepçäo da personalldade especiais.
. do indivíduo como ser - Qualquer ingerência
llvre. arbitrária em nossa vida
Os ellcerçedores de uma privada, nossa Iamllla,

nova e arejada política nosso domicflio e nossa

social, dentre os quals correspondência" assim

se ressalta os nomes de como qualquer ataque à

Voltaire, Rousseau, Tur- nossa honra e à nossa

got e Montesquieu, ííze- reputação, constituem uma

ram seus ideais cortarem violação de nossos direi
o curso da história. Isto tos como seres humanos.

já se denotava, bem ela- - Temos, todos, direi

ramente, na projeção seus to a um nível de vida

pensamentos na Declara- adquado, que nos garante,
ção da Independência Ame- assim como à nossa fami

ricana, de 1776 e, poste- lia, saúde e bem. estar.

riormente, na Declaração Isto inclui O direito à ali
dos Direitos do Homem, menteção, roupa, casa,
cimento da Revolução de assistência social e assis

1789, que preconizava a tência médica adequados.
liberdade, igualdade e fra - Temos todos direito
ternidade para todos os a receber ensino que de

homens, causando a que- verá ser gratuito em sua

da de um reinado e rea- faze primária. Esse ensino

llzando a implantação da prlmerló deverá ser rern

república, e, finalmente, bem obrigatório. O acesso

concedendo ao homem ao ensino superíor deverá
direitos pertinentes e íne- estar aberto a todos que

lienaveis, sagrados, que o desejam. O ingresso nos

abriram nove era na hu estabelecimentos docentes
manídade e cujo símbolo dessa categoria deve se

vem até nos com o mesmo processar unicamente em

frêmito entusiástico mas função dos merltos dos

sem revolta, ardoroso mas candidatos.

ponderado.. decidido mas - Nenhum ser humano

,transcedental da Queda será submetido a qual-
da Bastilha. , quer eepecle de escrevi-

Inútil e falha a Liga dão ou servidão.

Das Nações em seus pro- - Qualquer pessoa tem

pósiros, surge a guerra de direito a uma nacíonell-

14 e o massacre da se-. dade. Nlnguern deve ser

gunda hecatombe, defla- privado arbitrariamente de

gradas e oriundas, ünlca- sua nacionalidade, nem se

mente, da falta de respel- deve negar a nlnguern _o
to à personalidade humana direito de mudá Ia.

e baseadas em argumentos - A declaração afirma

estúpidos sôbre espaço o direito à liberdade de

vital e desejos de expen- opinião e -te expressão,
são de estados facciosos. direito que subentende' o

Mas a própria evolução de defender as opiniões
se 'encarrega de fazer formuladas, assim como o

subsistir os ideais do re- de investigar, e o de re

volucíonérlös filófosos do ceber e difundir informa

século xvm e temos, por ções e opiniões qualquer
conseguinte, a vitória das meio' de expressão, sern

democracias sôbre os re- lirnlte de fronteiras.

gimes facistas, Que redu- - Toda pessoa tem

zlern o homem a um sim- direito à líberdede de

ples parafuso da engre pensamento e de concien

nágem estatal, cuja razão ela; liberdade de religiã�;
de ser era, tão somente, o direito de mudar de reli

prevalecimento do cercee- gião ou de crença.
mento de liberdades ele-j

- Todos devem ter

mentares em suas nações direito a receber salario

e o induzimento, pela fôrça, I
igual por traba�ho igual,

t:ela tráição e por todos com remuneraçao e co�
os métodos de truculenta dições de' t"rabalho eqm

conquista e abjeta luta, tativos e satisfatól'ias, as

especificados por - Ma' sim como proteç�o �ontra
quiavel.

'

o desemprego; direIto de

A Declaração Unjversal fundar sindicatos e deles

dos Direitos' do Homem, fazer parte para defeza

instrumento simples, con- dos seus interesses.

ciso racional firmado por - Todos devem ser

cinc�enta e'oito nações iguais perante a lei, devem

do globo na Assembléia ter o direito de serem

Geral da� Nações Unidas, ouvidos publicamente e

ii 10 de Dezembro de 1948, com justiça por um tribu

resurne as aspirações do nal competente, as�im co

homem na sociedad,e ho- mo a ser conSIderado

dierna e basta seguirmos inocen'e até que se prove

esses conceitos para ter- a sua culpabilidade, asse
mos um mundo de paz, gurando se toâas d� ga

de segurança, felicidade. ràntias necessárias a sua

Transcrevemos os direitos defeza.
do indivíduo, de que trata - Nenhum ser humano

o documento precitado: seréÍ submetido a totturas,

.

- Temos o direito de a penas ou tratamentos

fundar família. A família crueis ou degradantes.
é o elemento natural e Quem quer que sejamos,

e

,f sem distinção de raça,
côr ou sexo, idioma, re

ligião opinião politica ou

de outra 'qualquer especte,
origem nacional ou social,
posição economíca, nas

cimento ou qualquer ou
tras condição, lutemos

pelos noseos direitos.
ôe o individuo humano

baster-se com tais con

certos, sua vida será digna
de ser vivida. Isto, porém
não acontece, atualmente,
e dltos direitos, no mundo

todo, estão, em certos es

tados, suprimidos.
O mate talisrno hlsrórí

cç, forma filosófica que
arenga uma reforma sob
a cepa de um comunismo

utópico, mas que não

passa de uma regime de

forças, não resolverá a

situação caótica do ho
mem de após guerra.
Não somos nem uma

coisa nem outra. Porisso
mesmo nos permitimos
falar, Estribamo-nos e fa
zemos profissão de fé nos

direitos sãos, sern com-,
plexldade e qúe exprimem,
em sua essência, a norma

de bem viver desejada
por todos.

Enqnanro exorbitarmos r
daqueles direitos. estamos
sujeitos a perder a con- 1t=:::=lel=I==='I!!!!!!!!!!!!!!II-'=="===="'===II-=I!===II===m===�!I-'

dição humana. E' Q céos. '1'-,'1''N.'_."�"""""'--:-"_õiii'_"_"_."-"-"-"-1'é o massacre, são as ... fi b ,,(Sezões, Malárias,
guerras, es lutas intestinas, ,','1' � r�5 Impaludismo I
as rebeliões, os desajus-::: . � ..,

,

Maleitas, Tremedeira lI: !
tainentos sociais, a sub- I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
nutrição e todos os mias- ..-,

-

mas produzidos pelo ho- I "Capsulas Antisesonicas m
mem, cuja moral Científica Iii

. �, Ideixa tanto a desejar ,que OI Minancora" \:::
vislumbramos a ameaça lli I
do lançamento da bomba g Em Todas as Boas Farmacias

_
bem como talheres avul-

atômica sôbre populações IIi
'

M sos da afamado marca

civis que não têm culpa !It É um produto dos Laboratorios MINANCORA::: "Hercules", V.S. poderá ad-

��td��c�en�md�nt�u��ras�� L!iE5n=i��i��ii!!!!!!I;��i�r.��F.=I!_�J� ��!��s n�e�1SAm:E��s
seus generais.
Liberdade, igualdade,

fraterniJade. Cinjamo-nos
à compreensão dessas
virtudes. Llsêmo-ls vinte
e quatro horas. de nossa

vida e então a _ face da
terra mudará. Sejamos Isimples e respeitemos O'

desejo do próximo. E' o

bastante vara o homem
viver sem problemas. com
sua familia, em' nível de
vida relativo à sua con

dição.
Derrubemos a Bastilha

que reside em nós pro

prios e consignemos um

14 de Julho para cada um

de nós!

São Francioco, do Sul,
Julho 14/950.

111. de Julho - Dia do B. C: G.
Parteiras! Cooperem ne

defeza da criança brasilei
ra centra a tuberculose.
Aconselhem ás mães que

vacinem seus filhos courra

a tuberculose pelo BCG
deste o 4°. di-a de vida.

Compre seu SAPATO em Cas!l d� Profissional, que será Instruções podem ser 80'

aconselhado conclenclosa�ente. . licitadas no posto sanita-

:::�;\ ...�:.������::..::��:::.�._��;'��;��;':�!.�f.�;7.;;�.r?.. 1 ���i��i�i:.rox!mo de ""
...................._._ _

_.....................................................................

..

A's 9 horas, em frente da 'Igreja, em cons

trução, Missa Campal. '

Logo após, terá inicio a festa' com musica,
churrascos, doces, café, galinhas assadas, tombo

las, tiro ao alvo, etc, etc.
Haverá onibus: Saída do Bar Rodoviario.

Outro programa ,da festa: Será irradiado

pela Radio Jaraguâ.
.

A COMISSÄO

Alimentação
o PAPEL DAS VITAMINAS-

Para que uma pessoa re
ceba a quantidade de vi

taminas de que necessita,
não pode dispensar as

frutas e os legumes em

sua alimentação.
É muito comum encon

trar-se pessoas que, sem

estar verdadeiramente
doente, queixam-se per
turbaçoes dos olhos, da

pele, de resfriados, falta
de apetite, dores nos bra

ços e pernas, hemorragí
as das.gengivas, fraqueza
dos dentes, etc. Ou se

mostram, ainda, sempre
irritados pelos menores

motivos. -

Tudo isso contitui uma
série enorme de pequenos
aborrecimentos que vão
envenenand� pouco a

pouco, a felicidade dos
homens.

'

Pois, a ciência moderna
conseguiu descobrir que,
em grande número de ca

sos, essas perturbações
são devidas á, falta de vi
taminas no corpo.
O leite. os legumes fres

cos e as frutas devem' ser
preferidos., (Serviço for- •

necido pelo SAPS).

Igreja Evangelica
ITAPOCUZINHO-ALTO SANTA LUZIA

, 30 .DE JULHO DE :t950

Crande Festa Popular
PROGRAMA:

t Agradecimento
Profundamente costernados, comu

nicamos a todos parentes, amigos e conhe
cidos o falecimento de nosso querido pai,
esposo, sogro, avô e bisavô

••�BI... .111�.lt
ocorrido no dia 16 de Julho, com a

,idade de 79 anos, 11 mezes e 2 dias.
,

Agradecemos a todos que o acompa-

nharam á sua ultime morada, enviararri flo
res e 'condolenclas, bem como mui especial
mente nossos agradecimentos ao Rev. Pastor

Waidner, pelas palavras consoladoras pro
feridas no lar e cemiterio.

Itapocuzinho - 20 - Julho 1950.

Viuva Alvine Heic/orn Hellscbe/,
fi/bos, filhas, genros e noras

....!J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\:..

Ir _LOJA DE CALÇADOS '11
!! Rua Marechal Floriano, 43 ii
,::

JARAGUÁ DO, SUL' ii

Recomelda: Calçados finos e simples por _preços ao

ALCANCE DE TODOS.

FRACOS E AN�MICOS I

Telefone N' 39 - C. Postal. 19

JARAGUA DO SUL

Santa Catarina

ASSINATURA ANUAIJ
Cr$ 35,00

GERENTE

PanUno Pedri

ceURA CASPA, '

QUEDA DOS CA·

BUOS � DEMAIS

AUCeOU DO

COURO CABELUDO.
T�ICO CA.I'ILAR

POR EXCELÊNCIA

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Imprtgldo COII bito Da:

Tosse.
Resfriados
Bronquitu
E.crofulose

,. Convalescença.
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Faqueiros de aço 1001
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Delirio no Uruguai
--------------�----

"Obdulíe Varela para
.

.

. Presidente da República"
Aplaudido o nome do Brasil nas ruas de Montevidéu-- Recepção-

.

\
Monstro aos jogadores

MONTEVIDEU, 20. V.A.- um colorido incrivel aos: dores, porem que em na-

24 horas depois do sen- espetáculos. As businas I da afetava a notavel con

sactonal triunfo da equí- dos automoveis, as síre- duta desportiva dos bra

pe uruguaia de futebol, nas- dos navios, as emis-I síleíros. Diz que tais ati

na Copa do Mundo, no soras e os alto-falantes I tudes isoladas não inter

Rio de Ja.neiro, a popu- provocavam ruído ensur- pretam o sentime_nt? ge
lação de todo o pais, con- decedor em todas as ruas ral do povo bra�Ilelro_
tinuava realizando maní- de Montevideu, sendo Em outro artigo, «EI

festações de enorme en- que ídentíeas manifesta- Dia» referindo-se ao

tusiasmo. Nesta capital ções ocorreram em ou- Brasil, declara: eO outro

quase todo o povo saiu tras cidades do pais. vencedor». Neste ínstan

as ruas, hoje, novamen- Mas entre todas essas te de intensa emoção e

te, dando vivas ao Uru- manifestações não falta- jubilo pela vitoria des

guai e ao Brasil. Os ma- ram manifestações ao portiva da Republicá do

nííestantes levavam es- Brasil e ao povo brasí- Uruguai merece especial
tandartes e cartazes alu- leiro, elogíando-se Iran- homenagem a fidalguia e

sivos ao sensacional fei- camente o comportamen- o cavalheirismo dos des

to, não faltando mesmo to. fraternal da torcida portistas e do povo bra
cartazes com dizeres [o. brasileira que aceitou a I síleíro. É com f o !mais
cosos como por exemplo: derrotá ante seus tradí- comovido assento que

cGhigia para Senador» e clouals rivais. Hoje as nossa voz fraterna deve

Obdulio Varela para pre- 8 horas, partiram para o elevar-se para dizer an

sídente da Republica». Rio de Janeiro dois avi- te a opinião da América
A maioria das casas ões especiais para trazer e do mundo que se antes

comerciais fechou as os cracks uruguaios a do match respeitavamos
portas, dando dia livre esta capital, amanhã. o poderio desportivo
aos seus empregados. «EI Dia» declara que braslleíro, depois- do en-

As casas comerciais <eertas atitudes hostis contra nosso respeito
que não fecharam foram isoladas por parte de tor- aumentou e ficamos maís
visitadas pelos manifes- cedores brasileiros me- profundamente admira

tantes, os quais solicita- receram reprovação ge- dos pela graúde alma

vam o encerramento do ral da todo o povo do demonstrada pelos brasí
trabalho,. hoje, pela ma- Brasil». Indica que tais leiros na adversidade».
nhã. Muitos empregados atitudes foram provoca- «La Tribuna Popular»
envergavam o uniforme das pelo intusiasmo des- e o díarío «Meio Dia»
de trabalho, o que dava medido de alguns torce- traz profusas informações

sobre' o sensacional feito
------=::;;::;;:�:;::::;;::=----"!"�F====�===�.- uruguaio: Todos esses

P A R A F E'R IDA 5, jornais destacam o ele
vado moral com que os

E C Z E MAS, aficionados brasileiros

I N F L A M A ç C E S, receberam a derrota.
«La Manana» tambem

C '0 C E I R A 5 I elogia o povo brasileiro
e destaca a fidalguia com

F R I E I R A 5 I que os jogadores e o

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINH.AS, ETC. publicoreceberamader-
rota.

27i�_

DEPEIDEICIAS EM:
fJraranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeco
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
lodaial
Ituporanga

Jaraguã do Sul
oaçaba
Joinville
laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul·
S. Francisco �r Sul
S. Joaquim
Tai6
Tijucas
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

!fI)@!®@!®@!@)�@!®@!@)@!@)@!®@'i���@!@)� 14

I· Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resíríades. I
� TODAS A.S MOLESTIAS DO ßPßRflHO RfSPIRßI�RIO @

; Encontrarn alivio irnediato corn o uso do I�. .1 n C O m p á p a v e 1
•

I Pl!iloral dI!' nogieo Pl!loll!D1l! I.® o PEITORALUMSCONHECIDO NO RRASIL @j
i(.®)@l®@.i.®�®Á®®.i@®i.®�®Ã®®i®®Ã®®Ã.®@j.@@)i/.

Esboça-se séria crise no Partido Republicano
em virtude de seu apôio á candidatura

Cristiano Machado
Rio, (V.A.) - Telegra

mas procedentes de Minas
Gerais informam que dian
te do fato de o PSD ter

mesmo aceito o nome do

sr. Altino
. Arantes como

candidato a vice-presiden
te da República na chapa
encabeçada pelo

�

sr.

Cristiano Machado, se pre-

parase o Partido RepUbli-lo brigadeiro Eduardo
cano pare enfrentar uma Gomes. O despacho
rebelião dentro de suas acrescenta que em face de
fileiras, partida de vários sses eeontectrnentos' há
diretórios municipais e que um verdadeiro desalento
ameaça eeteníer-se a ou- nas hoetes do PSD naci
tra unidades da Federação. onal. Proceres de destaque
Até o presente movimen- dessa egremlação estão

to comunicaram ao sr. SOlicitando ao sr. Artur
Artur Bernardes a decl- Bernardes medidas urgen
são de não apoiar o sr. tes que contornem a sl

��� Cristiano Machado, os di- ruação dificil Para o pe
Lure seus males e poupe seu retórios de Lambari, Carn- ssedlsmo mineiro, que a
bom dinheiro comprando na

bul, Cornanduceís, Iabotí- esta hora não poderá ficar

FARMÁCIA NOVA cabe, eEloi Mendes e Itaju- desamparado de seu aliado
ca, incluindo-se tambem o na esfera federal.

de ROBERTO li BORST. prefeito de Juiz de Fora, sr. Concomitantemente, a-

a que dispõe de maior sortimen- Dilermando Cruz, deputa- crescente
.

o despacho,
to na praça e oferece seus arti dos estaduais Aloisio Cos- agrava-se a crise em tor-

gos á preços vantajosos. te e Antonio Guimarães. no da sucessão mineira.

R Mal Deodoro 3 - Jaragua Tambem se encontram em Não mals contando com
ua.,

posição díflcll, alguns o apoio do PR pera a
�� representantes do PR na suceesêo estadual, os pe

Câmara dos Deputados, ssendísrae estão em dlfl
Entre os que não aprova- culdades para escolher os
ram o apoio do partido ao srs. Bias Fortes e luce
candidato PSD. destece-se Iino Kubítcheck, como

o sr. Daniel Carvalho' um candidatos do partido á
dos mais ardorosos brí- sucessão governamental
gadeiristas de Minas Ge- do PSD mineiro. Mas
rais, que não coucordou acrecenra-se que com es

desde a primeira hore com se solução ambos só con

a adesão ao PSD. cordam temerosos, ainda,
Acor-penherern o ex-rnl do resultado da ultime

nlstro da Agriculrura, os convenção, quando o sr.

deputados Mario �ranl, Wenceslau Braz foi arras
Iací Figueiredo e José lado, lrnblacavelmente ao

Esteves, que já comuni- pleito e depois de contar
caram ao sr. Artur Ber- aparentemente com a apo
nerdes a decisão em que io de todo o partido.
se encontram de apoiar

Séde: ITAJAt - SANTA CATARINA Torneio faixa' Azul
Realiza-se hoje. no

gramado do Faixa Azul,
à Rua Benjamin Oons
tant, graúde Torneio, pa
trocinado pelo clube
acima.
Tomarão parte, alem

do clube patrocinador,
o Banearíos F. C., S. E. Sairam vencedores os
Agua Verde, S. R. E Mas-
sarandubense e Figuei
rense F. C.
Alem destes encontros,

que terão inicio ás 9 Na preliminar, vence

horas. haverá em campo- ram os do 15, pelo score

outras atrações. .
de 5 a 3.

IINCO I Agua Verd'e
X

15 ae Novembro
(14 ANOS DE EXIsrr:êNOIA)

Domingo ultimo, ex

curclonou a Corupá, on
de mediu forças com o

15 de Novembro, o Agujl
Verde desta cidade.

CAPITAL SUBSGRITO E REALIZADO
RESERVAR EM 30/6/1949. . . .

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

End. Telegrafico "INCO"
Caixa Postal, 65 - Telefone, 73

CR$ 15.000.000,00
CR$ 24.111.126,80

Edifício Próprio

rapazes
com a

de 2 a O.

jaraguaenses .

linda vitoria

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

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTICULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SOaRE DEPÓSITOS:

e.l.as 81 ......1•••
:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Á Disposição
Limitada

,

ParficuJar . .
.

Limitada Especial
.

Com aviso de 60 dias .

Com aviso �e 90 dias .

Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

, Prazo Fixo de 1 ano

5% ao ano

5,1/2% ao ano

60;0 ao ano

6% ao ano

6,1/2% ao ano

5% ao ano
. . . . . .

Depósitos Populares.
Depdsitos Espeelas a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo Mlnlmo
de Cr$ 50.000,00 7%

ABRA UMA CON'rA NO &&INCO" E PAGUE COM CHEQUE

No "INCa" o Depósito Bancário TRABALHA
........._ _._ _ -
............................................111 ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o D=Or� Jaréo�••�Ma:s, Juiz de 't".:��:�:::: Duas Empregadas Pr�feitura Munici�al de Jara��á do�ul
Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de d� 19 alqu�i�e�, em Gua- Procura-se pare familia REQ'UER IMENTO'S DES'DACH' f\DOS
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, ete.., ,

bíroba-Munícípío de Gua- de tratamento em:fSão
r 1 \

TORNA PU
A .', rapuava. , Paulo, duas empregadas. AI

'

d
BLICO, de acordo com a. leí, que Sendo próprio para Pessegem e demels in- 460 - Emilio Stein bras. Requer vara e

GU.ILHERME FRAN!i, também conhecido por plantações de sereaes, formações ne gerencia Habite-se afim de alugar sua casa sita a rua José

GUilherme Franke, natural da Alemanha, .nascído contem maís ou menos deste jornal.
Bonifácio. Idem.

aos 11 de Março de 1883, filho da Âugus�o Frank uns 500 pinheiros e 400 461 - Adolfo Bruch - bras. Requer Alvaré de

e da. �!lna Frank,. c�sado, lavrador, reSI?�n.te e imbuias. Preço 1.300,00
---------- Habite-se afim de sub-locar um quarto de sua resí-

domICilIado, no dlstr�to de Oorupä, MUDlcl�)]P d.e cada alqueire.
dencia sita a rua Mal. Deodoro. Idem.

Jaraguâ do Sul, deseja renunciar a sua nacionali- 462 - Max Fiedler - bras. Requer Habite-se afim

_
dade de origem, afim de obter a cidadania brasi- Tratar nesta gerêncía, de alugar um quarto de sua resldencíe sita á lua

leira, por meio de titulo declaratório, tudo de eon- �U��C: P��IE:g:A �=:�I�SI�� CeI. Emílio Iourdan. Idem. I

formidade com o disposto na Lei n. 818, de 18 de MiuA E PARA A RAÇA. COMO 463 - João R. F. Loss - alemão Alvará de Ha-

S b d 1949
.

6 § Q E D I T A L
UM BOM AUXIL.IAR NOTRATA. d

etem ro e , artigo 0., 2°, - ualquer MENTO OÊSSE GilANOEFLAGELO bife-se afim de alugar parte e sua casa sita a rua

cidadão poderá apresentar impugnação que tiver, ,

'

USE O Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.

no prazo de dez (10) dias, contado' na forma da 468 - Francisco f'. Moeller - bras. Habite se

leí.- E para que chegue ao conhecimento de quem Imposto sobre Tabacos e De-I para alugar sua casa sita, a rua Benjamin Cons-

interessar pOSS9, mandou o MM. Juiz expedir êste rivados a sobre Bebidas A SIFILIS SE APRESENTA SOB -tant. Idem.
'

edital, que será afixado no lugar de costume, as
Alcoólicas INÚMERASFORMAS.TAISCOMO: 469 - Wiliy Sonnenhohl - bras. Alvarà de Ha-

portas do �difici� do Foro�, e pu?li�ado p�lo De ordern do snr.' Cole- �:�::6;�SL�� blte-se para alugar sua casa sito a rua CeI. Proco-

Jornal local Correio do Povo e n� Diärio OfICIar tor, torno publico que no ES P I N H A S pio G. de Oliveira. Idem.

,

do
I

Estado. Dado e passado. nesta Cidade ?e Jara- corrente mês de Julh o,
F r S T U L A S 496 - João Coelho Vieira bras. licença construir

,

gua do Sul, aos quatorze dIa� do mez de Julho do arrecada-se o imposto acima, � -; � : � � � casa em alvenaria em sua propriedade, él estrada

ano de mil. �ovecentos e. cmcoenta.:- Eu, Ney hterente ao 20. semestre do F E R IDA S Nova Retorcida. Idem.

Franco, eSCrlVa? o subs?reyl.- (a) �oao Marconde� corrente exercício.
o A R T R o S 495 - João C. Vieira - bras. licença demolir

de Mattos. J�I� de DIreito da <}omarca.- Esta
.

Os Contribuintes que não
MAN C H A S casa sita a Estrada Nova Retorcida. Idem.

conforme o original, do que dou fe.- fizerem seus pagamentos no "ELIXIR DE NOGUEIRA" 511 - Emilio Stein - bras. Alvará de Habtre-se

CONHECIOO HA' 7,1 ANOS afim de alugar casa sita a rua Benjamin Contant.ldem.

Jaraguâ do Sul, 14 de Julho 'de 1950. praso, poderão satisfaze-lo
VENDE·SE EM TÔDA, PARTe. , 512 - Germano Pavanellc - bras. Alvará de

no proximo mez de Agosto
O Escrivão: NEY FRANCO com a multa de 200/0.

Hablre-se afim de alugar um quarto de sua casa

Exgotados os supracita-,
sita a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.

dos prasos, serão extraídas .�.:"
•...•. : :��.··· ..

·l:
513 - Walter Carlos Hertel - bras. Alvará de

as competentes certidões de : � Hebíre-se por ter terminado a reconstrução de seu

dividas para ter logar a co- � Produtos � predio sito a Avenida Getulio Vargas. Como requer.

brança executiva.�:
: 514 - Max Wilhelm - alemão Alvarà de Habí-

Coletoria Estadual de Ja- dAN rARTIC � I re-se por ter terminado a construção de sua "cesa de

raguá do Sul, 10 de Julho t·
. moredie sita a rua Benjamin Constant. Idem. ,.

de 195 O
: : 516 . Aloís Stüber - bras. Alvará de.Hebtte-sc

tlBebidas Boss Ltda�l afim d� alugar sua casa sito a rua Angelo .Pia-

HELEODORO BORGES : : zeira. Idem.

�" ..""'."":":""''''.'''''''''''''.'''�� 518 - 'Altino Pereira - bras. 'Requer Alvará de

Hablte-se afim de alugar o predlo sito a rua Elisa

Stein. Idem..

"<14
519 - Elisaberh Wasch Freyberger - bras. AI

� cq!! vará de Habite-se pare alugar sua casa a rua Exp.

� � � ii Antonio C. Ferreira. Idem.

DE PESSOAS TÊM USADO COM. .....,
� ã5 II 520 - Una J. Schneider - bras. Alvará de Ha-

BOM' RESULTADO O POPULAR
ii ..., I E-t li btte-se pare alugar parte de sua casa a rua Mal.

(t:::::::A::::::U:::::::T::::::O::::::::�::::J::::::A::::::R::::::A:::::::G:::::::U::::::A:::::::::::S::····:::::A::::::::::::::::� DEPURATIVO

!!

� � l i.'i.! Deod�;� �aA�����Ct.I��hmidl - bras. Alvará de

ii .� _J'
". ,� i! ELI'X· IR ,914 O e � e u Hablrese para alugar sua casa a rua Mal. Deodoro

l'. Industria e Comércio :.:. ,Il
i' da Fonseca: Idem.

VI,l A �_ �_�
....;;...
:

OFICINA ServiçO "FO,RD" i.i.: � " 522 - OUo Diene Ior. - bras. llcença executar

A stFILIS ATACA TODO O ORGANISMO ( 1 � � � reparos em sua casa, a rua Mal. Deodoro da Fon-

ii MECANIOA AUTORI7.ADO ii O Ficado, o Baço. o Coração, o ri(
.... seca. Idem.

ii
R M h IOd J A R A G U A DO SUL

ii
Estomago, os Pulmões, a Pele '" \rir � 8 523 - Vva Catarina Bartel licença executar repa-

ii - U arec a eu oro-' -:- ii
Produz Dore. nos Ossos, Reuma.

� e 8 8
ros em sua casa a estrada lrapocü Idern..

Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes tismo, Cegueira, Queda dO,Cabe- JiiiII
o ._

i:
524 . Irmãos Nilo e Laura Fontaníve - firma

- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- lo Anemia, e Abortos, .1 N ''8 � bras. trdnsf. imp, estabelecimento' comercial adqui-

, ladores oe Consêrto de Pneus.
.
C�n.utig o médico ... = Ö .;: rido de Juliano Stinghen. Idem.

I d i �..d
<l) 52õ - Leopoldo Jansen - bras. licença recons-

Esta oficina está instalada em condições atome o pOp!J ar epurat YO
...,

� -@ CO
truir SUll casa a rua CeI. Emilio Jourdan. Idem.

.

para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ELIX iR 91 A.
. ., �.. 526 - Leopodo Jansen - bras. Alvará de Habi-

reforma em seil automóvel ou caminhão, bem ." ,..
ö ·s te·se para alugar sua casa a rua Felipe Schrnidt. Idem.

li CCimo retificação de motores etc.. .
ii Inofensivo ao orcanismo. Agrada. e·C � 527 - Oito Auerhann _ bras.. licença construir'

i::.'.:; esm:r����r o:o;;�����eSs ;��fis�f���::d�� ��� i.:!;:�.: :��:�i�l:rmn!i��:i�:r�:a:: ;�: J:. .� 1 :::.=i::.. h:��, d�t:�d:�t�a�� g��pg:��e �6r�peJ�I���. Auer-
ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- FILIS. REUMATISMO da me.. ii .... � O::: 528 _ Alberto Maffezzolli _ bras. licença execu-

li trica e oxigênio. ii ma origem, pelo D. N. S. F. !:
tar pintura externa em sua casa a Avenida Getulio

�:::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� Va rgas em Co rupá. Idem. ,
.

�����-,
529 - Dercilio Flasmo de Oliveira- bras. licen-

,- ça construir mausoIeo na sepultura de Luiza Flasmo

Fabrica de Artefatos de· A L U .M I N I O «TU PY))

i
de V���i�\J��yma��r��n�errg:���one�� ��::Páii����à

,

FUNDI5'4A.o _ LAMINAÇA.O - SOLDA"
' substituir par�des de um rancho de madeira nos fun�

v .

dos da propriedade de Carlos Guesner. Idem

Loja'de vendas em Jaraguá do Sul, Rua Marechal Deodoro 131 531 - \Fiori Gl?raldi - bras: -licença estabelecer_-
se com casa de generos alimenticios a estrada Isa

bel Alto, Corurá. Idem '

532 - Willy Koerner - bras. fransf. imp. terreno

edificado, Sit9 a rua Nereu Ramos, na s�de de

Corupá. Idem.
533 - Willy Koerner - bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Itapocú, adquirido de Luiza 1<. Zi
mmermann e Anna Koerner. Idem.

534 - Alvino Lenzinger - suiço transt irnp.
terreno sito a estrada Rio Paulo, vendido a Erwin

Behnke., Idem.
M5 - l1elmuth Krüger - bras. transf. imp. terre

no sito a estrada Bompland, adquirido de Carlos

Borchardt. Idem.
536 - Carlos Borchardt Filho' - bras. fransf.

imp. terreno sito a estrada Bompland, adqUirido de
, Carlos ßorchardt Idem.

537, - Afonso Bosse "' bras. transf. imp. terreno
silo a estrada Rio Novo, adquirido de OHo

Meyer Idem.
640 - João Gascha - bras. licença ladrilhar

apartamento de sua casa' a rua Mal. Deodoro da

Fonseca. Idem. _

541 - Arlindo Silveira - bras. licença construir

duas casas de madeira, em sua propriedade a rua

Felipe Schmidt, nesta 'cidade. Idem.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IQADR, CONFOR-
ME o D. 1, 2, 3 e 4

'

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

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUElRA

-,
MINANCORA para o seu tilhinho.

E. um, produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

Baterias de Cosinha

1 caldeirão
1 caldeirão
1 caldeirão
1 chaleira
1 caçarola cl tampa
1 caçarola cl bico

! t concha conica
1 frigideira
1 pássador pl macarrão
1 passador pl chá oval

1 fervedor de leite
1 concha
1 espumadeira
1 coador conico pl café
1 caneca

1 funil
6 formas pl bolos
-

22 peças

20 .

18
16
18
16
t6
13
21
16

«

«

«

«

«

«

«

«

« t4
18
tO

«

«

/
3/41.
11
11

«.

«

«

Preço regular
Cr$

235,00
278,00
297,00
345,00
408,00
488,00

'

Por
. Cr$

193,50
232,00'
237,00
285,00
340,00
407,00

virola fosco
virola brilhado
reforçado fosco
reforçado brilhado .

super fosco
super brilhado

'MILHÕES

escrivão

Compra-se qualquer péça de

aluminio velho

Prateleira, cl 11 ga.nchos móveis e 5

varas. Proprio pl bateria acima. Compri
mento de 60 ems.

Cada 78,00 59,00 Secretaria da ::>refeilura Municipal de Jaraguá do

Sul, em 23 de julho de 1950.

MÀNOEL LUIZ DA SILVA
Secretário

Temos tambem baterias maiores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estamos no limiar de uma campanha que, dentro em pouco, inflamará todos os catarinenses, repercutindo pelas cidades e pelos campos,

pelos vales e serras de Santa Catarina, numa revoada de ideias e de fé democrática, tendo à frente, mais uma vez, como supremo guia dessa
cruzada renovadora, essa figura inconfundivel, que já se vai tomando um simbolo de honradez e uma fonte de esperanças para o Brasil: o

Brigadeiro Eduardo Gomes. Acompanhemos os seus passos com Q mesmo ardor e a mesma vibração civica com que () seguimos na memorável

campanha de 45; mas saibamos respeitar o brasão de glórias que o seu nome representa para todos nós, não quebrando o nível elevado em

que êle deseja manter os debates da campanha em que nos vamos empenhar. Ainda que em outros Estados se quebre -essa orientação superior,
façamos questão cerrada de que em Santa Catarina o prélio se desenvolva nos limites do decôro e da ética partidária
(Do discurso pronunciado na sessão de encerramento da Convenção Estadual da UDN, pelo sr. Irineu Bornhausen)

-----------------------------------------------------------,,':-

c D
morellzedos.;
Afinal o sr. Ivo de Aqui

no. vivamente aparteado
pelos srs, José Américo e

Vergnlaud Wanderley, dei
xa a tribuna, dizendo que
o generat Dutra nada tem
com os atos praticados
pelo seu secretario na Pa
raíba, O general senador
Gois Monteiro tambem
procurou defender o Pre-
sidente da República, pro

Néro ateou fogo vocando novos e violentos

(CDntinuação Ja la. pag.) apartes do sr, Wanderley,
Festa em Jaraguazinho, Re- Margit Mey. filha do sr. Nesta altura do debate que em dado momento ex-

aliza-se, domingo, 30 de Leopoldo Mey. Ainda o plodiu: «O que domina na

O d t d n' "I d J i'I.. J h
intervém o sr. Ismar de adrnlnlstreção pública é asr, epu a o iearmro pnncrpa mente aos os umo, em ereguazín o a sr. Delfino Raduenz. G

...

E'
-,

I 'f' f t d I
-

d
,ois Monteiro que brada: advocacte edrnlnlstratlva.merenciano, pronunciou postos re egra ICOS .e pe- es a a ca oceçao a pe- - Ainda hoje festeja E

....

-

d 17 d d f d I b I « =. governo do sr. Atnde agora recebemos dana sessao e o cor- querias estações que são ra un ementa e enção seu 40, aniversario, a u

rente o discurso seguinte: obrigados a trabalhar aos da imagem de N. S. das galante' menina Antonil-
Dutra neo pode desmora- Camara um proleto man-

S P d S
'

G
' Iizar-se porque nunca foi dando pager aoo milhõesr. res i ente e rs, domingos e feriados e raças. da, filha adotiva do snr. er

Depurados. muitas vezes á noite, não - Ternbem em ltapocu- Venancio Nicoluzzi. de cruzelros á viuva Lage.
«Por mais de uma vez é concedida a mesma van- zlnho-ô. Luzia, terá lugar - Dia 18 festejou seu Os ínteressadoe. ne epro-

tenho posto em destaque, tagem, Não rne parece dia 30, uma festa em .bene- natalicio o jovem Maori I vação desse projeto estão

nesta tribuna, a situação justo esse critério, E se Ilcío da Igreja Evangelíca Rank, ligados ao governo e têm
de clamorasa inferioridade consideramos q,ue o agen- em Consrruçao. - Tambem dia 19 o

.

01\ seus agentes-aqui mes-

em que se encontra o ope- re de uma estação de nos- Para esta festa correrá jovem Harry Maier. mo entre os defensores do
rêrío ferroviário das eurer- ses pobres e mal apare- onibus. _ Dia 20, a snra, Irmã Presidénte da República»,
quias, em comparação com Ihadas estradas de ferro, A comissão de ambos Funke, esposa do Soro O sr. ·GÓis Monteiro se

'outras classes largas e re- é um prisioneiro, ou um os festejos convidam por Roberto Funke Filho. eximiu de qualquer respon-
giamente protegidas pelas verdadeiro escravo das nosso intermedio a popu- _ Comemorou hontem Bolos sabi{idade no caso e o sr.

avançadas leis trabalhis- suas pesadas funções, par- lação de Jaraguá e arre- sua data natalicia o [o- maIs crescidos Vergniaud explicou: «V"
ras existentes no Pais. camenre remuneradas, o dores, vem esportista Alfredo --' exe. sabe que não me refi-
Menbro de serviço público, pagamento a ele, em dobro I' Neitzel (Bube),' ro á sua pessoa, mas a

a cargo do Ministério da do descanso semanal é' Fa eClm,ento, Faleceu, em O Bube, que é o guar-
"I; outras, que precisam deren-

Viação, tem o ferrovtarto UIß ato de lústlça, recon- Iapocuslnho, na restden díão do arco do S. E. der-se.;>
rodos os deveres do fun- hectrnenro e estimulo nas

era de seu genro, sn.r, Agua Verde, recebeu de Dizem que em 1930
.elonérlo público, porem suas árduas atividades, Manoel F. da Costa, dle

seus colegas de esporte a coisa começou meís ou

não goza dos mesmos E é esse pagamento que
16 de, Julho, pelas 6 horas� I e demais, amigos gránde menos esslm.

dlreltos e vantagens a es- espero obter do Exmo. o ônr. ,Waldemal' Henschel. demonstração de
: amí- A VDN Quer Dar Dua.

res concedidos pelas leis Sr. Ministro da Viação e I
O e,xtinto era natural de zade. ' SeDatorla. ao PBP

e pelo Estatuto.
'

obras Públicas com o se lndalal, neste Esredo.on- D' 25'
, O brigadeiro Eduardo

A bôa ou' ma' sorte do zuínre telecreme que sub: de nasceu aos 14de Agos-
- Ia 'Oan1l,verHsarlat- Odíl

ld d
..
,eil , ,eil, _ to de 1870 se a sra. ne ia ors, Bolos, Gomes e o sr,

,

Ion

servi or e uma autarquia meto a aprectaçao daCasa. O' .'
D AI' prendada esposa do sr Braga estão negociando

ferroviária que na atuel l « Exmo Sr General João eixe viúve na. vme
M H

'

m,ais hO"1hOS com 08 integralistas o
" .!,é' . I V Id

.

'A .

DO Heidorn Henschel õ filhos R�bert� �, orst, pre;>- J 'J lo

°f�gtaßlzaçaob' d a md�tlsdPer- M� .ettarod V":J°r�m-n' .

e 9 filhas send�: Wand� prletárlo da FarlI!acla apoio do PRP á candida-
el a e aca a a I a ura, lOIS ro a laça0

KIO,t d 's Nova, Na mesma data tura do primeiro, surge-
depende do critério e da Esta Assembléia tem casa a com o nr, Mano-

Ar D' ld _ rindo aos seus correU-
vontade do respectivo Di- conhecimento que\ agentes e�' F. da Costa; Amanda, a srad' ,lcAel IpoD" �ds gionarios.. de Minas e Rio

h b I nAd V·
- , vluva; Leopoldo casado' posa, o sr, varo IpO �

G'retor, stn or a so uto que Ke e laça0 Parana San- Eil d
'

R d It' residente em São Fran- rande que aceItem as

admite, premia, castiga e ta Catarina trabalham do- D
a, �asah,a �om r u o o

cisco do Sul. exigencias do. sr. Plinio
demite, obtendo sempre mingos e feriados não orn "Jusc, ure Ia, casa-

_ D' 26 t Salgado,
,

d M" d '

- da com Oscar Dornbuch' la
, .

ranscorre
_

a .

fo apoIo o'. lDlstrp e percebem remuneraçao es-
I d

'

d. n
' data natahma do sr, Joao I Segundo fomos In orma-

queq1 é pessõa de confi- tabelecida perágrafo 30 art. drmlgfarMt! ékasaEa com �u- NeveI:! residente em Ita- dos, o preço. do apoio doS

'ança. É evidente, pois que' 6° decreto 27,048 de '12 de o; o .

lei e; mma, VIU-
jaí, SÍlvia Horst, filha do antigos integralistas á

em emprezas dessa nalu- ago.sto 1949 e solicitaVos- va, ElVira, casada com Er-
R b t H t' N Bolos candidatura do brigadei-

I·
-

di'
.

d'
. nesto C Zoppo' lnez ca- sr., o er o ors , a

II Ed d G áreza, a ap Icaçao as eis sencla se Igne autorizar d 'R b
'

C' ,mesma data o sr. Angelo ro. uar o omes ser

�em sempre é feita com Diretor Rede mandar iri- SOa a ICdom WU letns t orbrea, Torinelli, 'mais macios a senatoria, no Rio Gran-
,Justiça, E é para a 501u- clui-Ios vg para efeito di- sva o e a. er am em

_ Dia 27 à menina de do. Sul e em Minas
ção de um caso. desta es· ta remuneração ver nas casados, e Amta, casada

EI'd f'lh d C I Gerais, nas pessoas dos
, , -

eil
com Art PI tho E d

. I a 1 a o sr, ar os

pecle que peço a atençao outras classes mensalistas , uar ,o n. el-
Meyer vo" 'envia sllas sinceras srs. PUnio Salgado e A-

e cooperação dos me�s que a p�rcebem pt ,?om �:to�als 4 netos e 33 bis-,
_ Dia 28 completa felicitações, maro Lanari, respectiva-

colegas desta ASSembléia. agrad�clmentos tJOteclpa- A' f T 'I d mais um ano de existen- mente. A UDN, !lue con-

A lei Dr, 905 de {; de dos apresentamos cordiais C
s ,amJ la� 10 uta a�, cia a sra, d�na EH Weege Casamenlos: Realizaram- sidera da maior importan-

Janeiro de 1949, que ins- Saudações,»
« orrelo

d OI �VO» envia
esposa do sr, Wólfgang se ontem na sala das cia o apoio do PRP, pa-

tituiu o repouso sema-
suas con o enClas,

ur
. 'd t' 1 R' audiências os segllintes, ra a vitoria, nas elei�ões

, ,
n eeg�, m us ria em 10 y

nal remunerado, e8t� sen' Prossegue cheia de Aniversários: Hoje vê pas- Cerro. Ainda na mesma casamentos: Walter AI- de a de outubro, estaria

de;> éplicada ,na Rede de
I

_

t
sar mais um ano de exil;;- data o sr. Harry Grubba, bert Ballock com a se- assim inclinada a acei

Vlaçao Parana �Santa Ca- preca ços e apar es tenoia a jovem Marly - Dia 29 aniversaria- nhorita Wanir Rebello; tar as condições impos
tarina de maneira incom-

a caravana Nereu Mattar, filha do sr. Seme se o sr, Guilherme Ra- Erhardt Hass com a srta, tas pelos integralistas,de
pleta, segundo o. meu mo- 'Mattar. Na mesma data duenz .estabelecido com Lilli Kamenberg; e Harri acorrIo com as mesmas

do de interpretá-Ia e de Ramos o sr, Gllilherme Spengler, comer�io em Rio Cerro,' Augusto Alvino KoneU fontes qne nos fo.rnece-
acordo com o conhecimen- A gentil senhorita Yo- Aos aniversariantes da com a srta. Walli Georg. ram a informação,
to que tenho das funções Pord notlicias que che- landa Wilhelm, A menina semana "Correio do Po- II���....................................�_����,."._!'!'!__!'!'!__...,__.........""'__"""'_!'!'!__�_�__�...........................

dos, servidores daquela gam os ugares por on- CÁSA OA.S TIMTASferrovia· Aos fuucionários de tem passado a.carava- �.
•

.o.�.
-

tais como truqueiros ou na politica do sr, Nereu MUDAS' A MAIS ANTIGA CA!lA DE JOINVILLE, COM SUA FILIAL

rev, izores, guarda-chaves, Ramos. somos informa-
-,

EM.JARAGUADO SUL RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO 54-88

etc" mensalistas, obriga- dos que o povo tem apar- F R U T I'F E R AS E O R IV A M EN T A I S (SOB�ADO OTO WAG�ER)
dos a trabalhar aos do- teado o Vice p, da Re- OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo-
mingos e fe!'iados, estão pública. Principalmente D Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei-

� veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.-
sendo pagos os salários, os braslieiros de origem ras, Jaboticabeiras, etc. _ Roseiras, Dahlias� Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
de acordo com que esta- alemã, que o Vice per-
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t Colas, Cal� Oleo ,de Linhaça, Agua Raz, Anelina

belece o § 3°, do art. 60, segu,iu abertamente hã Camélias, Coníferas,
_
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para tingir, Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-,

Decreto or. 27,048, de 12 alguns anos e' de quem Pe�am Catálogo Ilustrado ra e O�eo para Soalho, Massa para Janela,
de agosto de 1949, que agora pretente os votos,
regulamentou a lei 605, Transcrito do «Diario LEQPOI::DO SEIDEL Corupá MATRIZ: Rua do Principe, 848 - Joinville,
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