
Vitoriosa a Candidatura'
,

Irineu Bornhausen, declara ,jo'
"Está na hora da população Catarinense compreender que não é com pr-omessas que se administra",

de Joinvile - É "preciso que haja homens de fibra",

Aproveitando a passa
,

gern ,do sr. João Colln,
,. há dias, os nossos cole

,; gas da "A Nação" ouvi
,

ram-no sobre o momento

politico carerlnense.
O ex-prefeito de Ioln

víle começou sua palestra
com o jornalista dizendo
o segui'nte:

- "Acho-me no Vale
do Itajaí em propaganda

da candidatura. Bornh?�-I si.bilidades eleitorais do sr. I Continuando, disse o I descalabro. Basta ler o I bastam mais I
as".

sen. Percorrerei a regiao Irmeu Bornhausen, respon- entrevistado: '. relatório do governador Em seguida do-se

de pdhta a ponta nessa deu prontamente o sr. João - "Está na hora da Aderbel Ramos da Silva aos presentes; oVsr. João

ta.refa: Aind.a hoje irei a Colin:
'

população c at a r i ne n s e ao Congresso, pare que Colin passou a se referir

Tlrnbó, aVI.st5lr-m� com "Considero vitoriosa a compreender que não é se compreenda o que nos ao entusiasmo : que reina

meus corr�l�g..onanos da- candidatura Irineu. Con- com promessa que se ad- resta são cerca de cem em toda a Linha São

quele munterpro pera coor- cordei que uma vez con- ministra um Estado: E' da milhões de cruzeiros de Franclsco, até PortoUnião,

denar a campanha em cretizada sua, eleição, as- vida prática a testa do .dlvldas, Tudo está pratl- zona que percorreu há

torno do nome daquele sumirei a 'Secretaria da governo. Administrativa e camente arrebentado. As poucos días, em favor da

digno catarinense". Viação e Obras Públicas financeiramente a situação estradas estão em situação candidatura do sr. Irineu

Indagado sobre as pos- do Estado". de Santa Catarina é .urn de mlserla. Já agora não Bornbansen.

�---------------------------------------,---!-----------------------------------------

Dunkerque na guerra co

reana.

Geofrrey de Freitas,
sub-secretário do Ministé

rio do Interior, declarou

á Câmara dos Comuns

que o governo reabriu
suas escolas de Defesa

CÍ\'iI pare guardas anti

areos atômicos.'Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 v_ Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, l,36 - Fundado em 1919 :- TELEFONE N. 39
Espera o acordo'
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rsse mals aque e títu-

lar que, para fins de julho

P O L I T I C A R
·

I I t
corrente, o numero de vo-

.

'.
' eCBla a nu a erra ��e:fr���el1����a,aa 1�ge���

O novo Codigo Eleitoral os protestos devidamente O PRP tambem apoia a UDN nas eleições fe- ,

A
A

• e revelou que o governo

.já senclonedo, estabelece formulados ou deixar de derais e estaduais. O candidato do PTB ao U ataque turnlcn publicará quarta-feira um

entre outras as seguintes remete-los a instancia eu- d
�

"Manual 'de Guerra Arô-

infrações: períor:
governo o Estado. 'Outras Notas. Deputado ' rnlca", que descreveu co-

Art. 175 __ 1 Q. Deixar o Pena detenção de -sels por Jaraguá o Dr. Luiz de Souza Vão ser organizados batalhões mo um "documento muito

homem de aüster-se eleitor meses a um ano. '
Embora' o PSD 'man-I Ternoern no ambito es-

de guarda� ant!-aéreas - Medi- importante que não é um

até um ano depois de ha- 27' - Valer se o servi- dasse oferecer inumeras taduel, o PRD dará apoio das sugeridas Justa!Dente com a folheto Improvisado", In-

ver completado 18 anos dor publico da sua autori- vantagens, inclusive o Mi- ao candidato udenlsre, sr.
remessa de 3 mil. homens dicou que o primeiro rnl-

de idade, ou a mulher ma dade pera coagir alguém nlsterlo da fazenda, pera Irlneu Bornhausen, con- para a Coréia nlsrro Attlee, no prefaciá

ior de 18 anos, até um a votar em determinado que o PRP apoiasse' a tando levar as urnas cerca
de menual, declara: "Não

ano apos o exercicio de candidato ou partido: candidatura do snr. Crls- de 15.000 votos.
Essa comunicação foi abandonaremos a espe-

f I

feita na Camara dos Co- d' f' I t

·pro issão ucrarlve: Pena detenção de seis tlano Machado a presí- -x-
rança e que ma men e

Pena _;" multa de Cr$ meses a tres anos. dencía da República, a Em sua convenção de rnuns, como preparativo a ONU adote um sistema

100 00 Q 1

para os debates sôbre f'
-

d rrole
í

t

, .

a Cr"" 000,00; \ 2R - Referir ria prope- Convenção desse partido, ôntem, a UDN escolheu
e rcez e con ro e 10 erna-

2 -- 'Deixar de . votar ganda fatos inveridicos ou por 50 volos contra '7, os seus candidatos ao
defesa militar que terão cional, e, pelo que nos

em ceuea justificada: injuriosos em relação a deliberou adotar o nome' postos eletivos da Cama- lugar qüarre feira proxlrne; toca, faremos certamente

Pena multa ,de Cr$ partidos OU candidatos e do Brigadeiro Eduardo ra Federal e Estadual.
surge rarnbem �o momento quanto estiver em nosso

100,00 a Cr$ 1000,00. com possibilidade de exêr. Gomes. Foi aprovada a indica-
em que o Gabmete.estuda a!cance' para tornar pos-

8 ....:... Retêrfitnlo e1etl6J 'êerem ififlu�rícta"nerante o No'""encettame'nto -fô1ti-� do nome do Dr Lniz .um ,�Iano pª,ra.,.en�Ja� UID. slvel tel- aeôrdo. Entre .. ·,

I'
,

,\,uv ,

• contígente slmbollco de t t d

rat contra a vontade do eleitorado: rarn entre outros; o can-. de Souza pera deputado doi '1
A •

h
men es, eremos e con-

eleitor: Pena reclusão de seis didato da UDN e o sr. Estadual por Iaregué do
OIS 1!1I Ca !.res mil 0- tínuar com nossos prepa-

Pena .:...... detenção de meses a dois anos. Plinio Salgado, que du- Sul.
' mens a or�la'd em res- retívos de defesa civil,

seis meses a dois anos. 29 - Faltar, volunrarla- rante duas horas historiou O escolhido é por certo P?�ta ao fP� o ÖN�ecre- supondo que, em caso de

13 _ Recusar .ou eben- mente, em casos não es- a vida polfiica e adrntnis- lima das figuras de maior �rIO ge�a. a , sr. guerra poderiamos ser

donar o serviço eleitoral pecificados nos numeros trativa do Brasil e as ra- destaque político no mu-
rygve L..le. s�bm�tidos a ata�ues atô-

sem justa causa. anteriores ao cumprimen- zões do apoio ao Briga- nicipio.' Acredita-se que a con-
micos '. -

'

Pena - detenção de to de dever imposto por deiro. Presidente da Camara sideração do plano foi

seis meses a um ano ou este codigo: O sr. Padilha, um des Municipal, tem sabido dig- estimulada por informa-

multa de Cr$ 1000,00, a Pena - detenção de chefes do PRP, ouvido nificar o posto que a UDN ções publicadas na im-

Cr$ 5000,00. um a seis meses e multa pela imprensa, disse:, e o PRP lhe confiaram. prensa britânica, advertin-

16 .- Violar qualquer de Cr$500,oO a flr$5000,00 ,- Assentamos com a Ao sr. Luiz de Souza, do que as forças norte-

das garantias eleitorais do /30 - Intervir autorida- UDN um plano de ação estamos certos, não falta- americanas fazem frente a
Vende-se uma em per-

art. 129: des estranha á mesa re- conjunta para li campanha rão capacidade moral e "uma grande crise" e
feito estado.

Pena - detenção de ceptora, salvo o juiz elei- do Brigadeiro. em todo o fnteletual para na Assem- possivelmente éstão a�ea- V2r e tratar a

15 dias a seis meses. torai no seu funcionamelJ- país. O nosso m�ior com- bleia Legislativa defender çadas d� uma possivel Rua Ceio Procópio Gomes N. 512

17 - Votar ou tentar vo- to, sob qualquer pretesto:' promisso é dar ao candi- os interesses do nosso _

tar mais de uma vez, ou em Pena - d�tenção de 15 dato que escolhemos. a municipio.

lugdr de outrem: dia,s a seis meses. máxima votação possivel. -x- ,

Pena - detenção de 31 - Ser o juiz ou outro Para tanto, não mediremos Nos dias 22 e 23 teve

seis meses a um ano. qualquer servidor ,da jus- esforços nem sacrificios. lugar a convenção do PTB

18 - Trocar, arrebatar tiça eleitoral responsavel De norte a sul, de leste a em Flonanópolis, afim de

ou inutilizar cédula em po- por coação 'ou fraude el�i- oeste, nas cidades e nos escolher seus Candidatos.

der do eleitor, ou oferecer toraI: campos, nas fábricas e nas A Convenção resolveu

cedula no local da mesa Pena detenção de �eis escolas, onde houver um concorrer com candidatos

receptora ou na imedia- meses a dois anos. membro do PRP, aí estará proprios aos diversos

ções, dentro de um raio 32 - ,Fazer falsa decla- um combatente denodado postos eletivos, evirando

de cem metros: ração para os efeitos .de da candidatura Eduardo assim o completo esface�

Pena '_ detenção de 15, exclusão do eleitor: Gomes. Tenho certeza de Idmento do partido, pois

dias a dois meses. Pena detenção de um a que daremos à Nação a maioria era francamente

19 - Violar ou tentar seis meses ou multa de' mais uma prova de nossa t'avoravel em dar apoio

violar o sigilo do volo: Cr$ 500,00 a Cr$ 2000.00. fidelidade à palavra em� ao sr. Irineu Bornhausen.

Pena - detenção 'db Deixl:lr de cumprir a 0- penhada e dos 'nossos O escolhido foi' o sr.

seis meses a dois anos. brigação estabelecida no conhecidos dínami�mo e dr. Carlos Gomes de Oli-

20 - Oferecer, prometer, artigo 130: ardor parridário. 'E com veira. Mesmo essa solução

solicitar ou receber dinhei- Pena multa de Cr$ • . . esse espirito que espera- não contentou a todos.

ro dádiva ou qualquer·' 10.000,00 a Cr$ 100.000,00. mos trazer uma' alta con- Diretarios houve que, fer

vantagem, vara obter ou Na 'reincidencia alem da tribuição à vitoria do bri- renhos parfidarios de apoio

dar voto e para conseguir pena principal, a acessoria gadeiro, nas urnas de 3 ao candidato udenisra, se

ou prometer abstenção. de suspensão por cinco a de outubro. retitc1vam antes do encer-

Pena detenção, de seis 30 dias.
-x- ramento da Convenção.

meses a dois anos.
O diretorio

-

de Jaraguá

21 - Praticarou permitir
esteve representado pelos

qualquer- irregularidade Incendl·o na f·' Hoep"ke
srs. Dr. Fausto Brasil,

, que determine anular:-se a
Irma· Leopoldo· Grubba, Darci

votação:
Luz, Seme Manar e Gui-

Pena.Detenção. um a A semana passada in- nar o fogo, depois de Iherme Barbosa.

seis 'meses. Se o; crime cendiou-se a secção de grandes esforços isoldndo O encerramento da con�

for culposo: oleos e peças de au- a Igreja de São francisco venção teve lugar n9

multa de C r$ 100, O O a tomoveis da firma Hoepke e a secção de fazendas da Teatro Alvaro de Carva-

Cr$ 500,00. S.A., em Florianopolis. mesma firma. lho, sendo os oradores

24 - Promover desordem O· d'
... O ('

- I I d
bastante aplaudidos.

que prejudique os traba· Incen la IDlclou-se

I
pre.ulzo e. ca c.u � o

. -x-

lhos eleitorais:
p.elas 17,30 horas, propa- em cerc� de dOIS mIlhoes " Odilon Braga, mineiro,

Pena _ reclusão de' um ,g�ndo-se com grande ra- de cruzeiros. será o candidato éI vice-

a quatro anos.
pldezl O seguro sobre o pre- presidencia da República

26 - Não receber ou Pelas 22 horas os bom- dio consta que era de 900 na chapa do Brigadeiro

não mencionar nas atas beiros conseguiram domi- rmil cruzeiros. .,

,Eduardo Gomes.

Crimes Eleitorais

ANO XXXI - 'JARAGUÁ DO SUL

Sala de Jantar
de Imbuia

C�amada da Raserva da Força Aérea
Num total de 356 mil homens para pr.estár
serviço ativo - Prevista, tambem, a con

vocação da Guarda Nacional

WASHINGTON, V.A. - A Força aerea

está preparada hoje para chamar ao servi

ço ativo um número limitado de seus 356

mil reservistas � possivelmente a alguns
menbros da Guarda Nacional Aérea, com

posta de 45 mil homens.

CHAMADO O PESSOAL DE AVIAÇÃO
ADICIONAL

Anteriormente" indiCOU-I
Decide esta semana.

se que as unidades da
Guarda Nàclonal Aérea Ca!cula�se assim que

não seriam chamadas por
cerca de 100 mil homens

enquanto, porém, depois em setembro estarão pron

os porta-:vozes do Serviço t<;> para qualquer emergen-
indicaram que o assunto,

cla.
'.

está em estudos no mo- Espera-se que os mais

mento.
altos funcionarias encallr-

Enquanto isto, a Infan- r�gados da defesa de�i�a
taria da Marinha Ghamou rqO esta semana a polItica

a serviço o pessoal de a seguir a res��ito do em

aviação adicional da re- prego, na Coreia, do pes

serva, Rara integrar as
soaI d� reserva e da guar�

esquadrilhas existentes. da nacIOnal.

A Infantaria da Marinha Até agora, o exercito, a

já chamou a mais de 50 Marinha e a Infantaria da

mil reservistas, entre eles Marinha tem utilizado o

um de 47 mil de infanta, pessoal especializado da

ria e mais de 3 mil do reserva. A Força Aérea

serviço aéreo, altm de adotará utna conduta, se

oulro pessoal da reseva. melhante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Mu�iGi�al �e Jara�uá �o �ul Duas Empregadas
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS

NUNCR EXISTIU IGURL

1:m:����11 Alimentação
V i tO rio Lazzar i s � Aproveitamento dos legumes e

fj
verduras - No preparo dos

Loja e Exposição: f a b r i c � legumes e verduras he re-

� Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Domingos da Nova s/n gras importannselmas:

I�
J A R A G �.�.... �.� ....�.U L -1- s A �.�.�.... �.�.� A II N A � ��:a?sd!���me:ere ��:.��

I b :
-

. . .

�
na penele depois que va

I Fa rtca e Beneficiamento de Moveis
agua estiver fervendo, for-

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros

FinS'1
mando bolhas. pequenas

Moveis Estofados, Tapetes, Divans. e devem ser retirados den-

e
-

� rto de pouco tempo.
Colchões e Estrados para Camas, Etc. 30.) A panela deve .ser

Execut.a-se serviços de estofamentos em. Na. conse�vada fechada, pera

f;i� trolios, onibus, automoveis étc. 51 vu� neo e�tre o. ar
.

que

['-+'�!!.!:�7'?Pn�)m,���.2"T"t'2?2'l�+�]
cal destrulres vitaminas.

S:::,'·f,��::'JJ��VJ��� 2°.) A agua em queforem
qozídos os legumes e ver

duras não deve ser jogada

Grande Armazem com moradia 1;��f.��:c��L�ut��t��
ve, assim ser" servida jun
to com as verduras e le
gumes.
Quem proceder de acor

do com essas regras es

sas regras estará econo

mizando, pois evitará a

perda de vitaminas e sais
minerais de grande impor
tancia para a saude.(Ser-
viço fornecido pela SAPS)

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

de residencia em separado, construido sobre
terreno medindo 25 metros de frente por
ll0 metros dei fundos.

A Comercial Ltda.
Advocacia - Cont�biJjdade - 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

ciedades - Aditiv(J"s de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos às fuzões.
encampaçõer;, ãlterações e modificações sociais

� Distratos sociais - Cancelamento de
firmas - Levantamento da balanços - Minutas

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

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

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fis�ais - Cobranças - Serviços comer

ciais em geral.
• SUB-AGENTES DA COMPANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo - Transportes - Acidentes pes-Isoais e do Trabalho - Automoveis - Respon
sabilidade Ci}/"il - Fidelidade.

RUI-Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAGUA 110 SUL -

542 - Arnoldo Drews - bras. licença construir
casa em alvenaria em sua propriedade a estrada

•

-

Tres Rios do Norte. Idem.
544 - Germano Pavanetlo - bras. Alvará de Ha

bíre-se pera alugar apartamento de sua casa a rua ------""----�-------

Mal. Deodoro da Fonseca Idem. FF<ACOS E ANt::MICJo!

547 - Mauricio Koehler - bras. transf. imp. bi
cicleta vendida a Luiz Crispim. Como Requer.

548 - Quo Meyer - bras. licença demolir casa

de rnadelra em sua propriedade a Avenida Getulio
Vargas. vila de Corupá. Idem.

'549 - Edmundo Backmann - bras. transf. imp.
terreno sito a estrada Caminho Pequeno, adquirido
de Leopoldo Horstmann. Idem.

.

550 . QUo Lewin - bras. transe. ímp. terreno
sito a estrada Rio Paulo, vendido a Guilherme Lan

ge. Idem.
551 - Ehrenfredo Turek - bras. tranf. imp. ter

reno síro a estrada Felipe Schinidr, adquirido de
Alfredo PressIer. Idem.

552 - Max Bosse - bras. licença construir casa Um terreno com a área
de medeíra em sua propriedade a estrada Bom- de 19 alqueires, em Gua
pland. Idem. biroba-Municipio de Gua-

553 - R.M.R. Cordeiro - bras. rransf. imp. esta- rapuava.
beleciment-o sita a Avenida Getulio Vargas, adquirida. Send� próprio para
de J.L.M. Pereira. Idem. .

. plantações de serenes,
554 - Escola Normal Regional da Divina Providen- contem �ais. ou menos

ela - Requer certidão si o terreno onde está- locali- uns 500 pínheíros e 400

zada a Escola Normal Regional «Divina Providencia» imbuías. �reço 1.300,00
anexa ao Grupo Escolar do mesmo nome, foi ad- cada alqueire.

quiri�o por compras pelas Irmãs da Divina Provi- Tratar nesta gerência.
dencía e ee as mesmas o possuem legalmente. Cer
tifique-se por certidão.

555 - Artur Emmendoerffer - bras. licença es

-rebelecer-se com casa de panificação � estrada Iara
guá. Como Requer.

. 556 - Werner Marquardt - bras. transf, imp. ter
reno sito a estrada Rio Cerro, vendido a Paulo
Gielow. Idem.

557 - Walter Pauplrz - oras. rranst, lrnp. terreno
a estrada Ribeirão Javali, vendido à Emilio
Siewert. Idem.

558 - Paulo Gilow - bras. transf.
-

ímp. terreno

sito a estrada Rio Cerro, vendido a Oswaldo
Steinert. Idem.

"

559 - OUo Lewerenz - bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Rio Cerro, vendido a Alvino
Konnell. Idem.

560 - Alvino Müller - bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Rio da Luz. vendido a Edith
Ramthum. Idem.

,

591 - Alfredo Mohr - bras. licença construir
mausoleo ria "sepultura de Osní Mohr, inumado no

Cemiterio Municipal desta cidade. Idem.
562 - Paulo G. de Araujo - bras. transf, Irnp,

terreno sito a estrada Itapocusinho, vendido a Hilde
brando Martlnelleí. Idem.

563 - Emilio Grützmilcher - bras. transf. lrnn.
terreno sito a estrada Nova Retorcida, vendido a

Germano Stricker. Idem
564 - Teobaldo Krehnke - bras. transf. imp.

terreno sito a estrada Rib. Alma, vendido a Harry
Krehnke. Idem.

565 - Alfredo Piccoli - bras licença estabelecer
se com barbearia a estrada Itapocusinho, neste

municipio. Idem.
566 - Leopoldo Flores - bras. licença estabele

çer-se com barbearia li estrada lrapocuslnho, neste

municipío, Idem.
667 - .Paulo Horongoso - bras. transf. imp.

terreno sito a estrada [araguazlnho, vendido a Rußol.
fo Erschlug. Idem. -

568 - Emilio Gfürzrnacher - bras. transf. imp.
terreno sito a estrada Rio Cerro, vendido a Augusto
Penz. Idem. -

_ _

569 - Albrecht Konell - bras. transf. imp. bici
cleta vendida a Francisco Girolla. Idem.

570 - Hercilio ôpezía bras. transf. imp. bicicle
ta adquirida de Alvino Eiehstedt. Idem.

571 - Ernesto Lenz - bras. licença estabelecer
se com carpintaria a estrada Garlbaldl. Idem.

672 - Willy Sieinert - bras, transf. imp. terreno

sito a estrada Funil, vendido a Leopoldo Kuester. Idem.
573 - João Cieply - bras. transf. imp. terreno Isito a estrada Poço d' Anta adquirido de Sofia, W la

dislau, Josefa, Helena e Francisco Cieply. Idem.
574 - Vva. Augusta Balock • bras. licença fazer

aumeQto e reforma em sua casa sita a rua Pre·s.
EpUádo Pessoa. Idem.

_
575 � Willy Sasse - bras. licença construir casa

de madeira em sua propriedade a estrada Itapocú.
Como Requer.

.

576 - Ernesto Czerniewicz' - bras. licença cons

truir rancho em sua propriedade a rua Abdon
Batista." Idem.

.

578 - Behling & Jark Ltda firma br;as. transf.
imp. linha de onibus (passageiros) adquirida de
Bachmann e Zielsdorff Ltda.

ri
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b 1contra a tu ercu ose.

Procura-se pare familia
de tratamento em São
Paulo, duas empregadas.
Passagem e demals in

formações na . gerencie
deste jornal.

Tomem:

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
E 5 P I N H.A 5, ETC.

�================�f

Preço e facilidades no pagamento a tra

tar com JOÃO MARCATTO, nesta cidade.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êxJto nes;

Tosses
Resfriados
Bronquites

1!�
; Escrofulose

- ��, Convalescenças
VI1'<HO CREOSOTACO

� É UM GERADOR DE SAÚDE.

Vende-se'

Secretaria da Prefeitura Municipal, de Jaraguá
do Sul, 13 de abril de 1950.

MANQÉL LUIZ DA SILVA
Secretário Murticipal.
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ceNTRA CASPA, '

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECtOES O-O

.COURO CABELUDO,
TéFNlCO CA-PILAR

POR EXCELÊNCIA
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Dr. LUIZ DE SOUZA

ADVOGA,DO
Eseritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
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Vende-se em toda parte.
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CORREIO DO' POVO

Enorme foi o êxito alcançado
pelo Faixa-Azul no festival O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

que organisou Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

I�tenso entusiasmo viu-se em torno da� diversas
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc ...

pelejas disputadas - Brilhou a equipe do Fi- TORNA PUBLICO, de acôrdo com a.lei, que
,

.

- E to vi öti bit
GUILHERME FRAN.K, tambem conhecido por

gueirense nquan._o VImos o unas ar I ragens, Guilherme Franke, natural da Alemanha, nascido

tIy�mos U1�a que fOI desastrosa e da q�al fOI aos 11 de Março de 1883, filho de Augusto Frank

vitima o Figueirense, sofrendo o re�ez de 4 a O e de Anna Frank, casado, lavrador, residente e

frente ao Faixa-Azul domiciliado no distrito de Corupâ, Municipio de

Jaraguá do Sul, deseja renunciar a sua nacionali

dade de origem, afim de obter a cidadania brasi

leira, por meio de titulo declaratório, tudo de con

formidade com o disposto na Lei n. 818, de 18 de

Setembro de 1949, artigo 60., § ,20• - Qualquer
cidadão poderá apresentar impugnação que tiver,
no prazo de dez (10) dias. contado na forma da

leÍ.- E para que chegue ao conhecimento de quem
interessar pOSS'l, mandou o MM. Juiz expedir êste

edital, que será afixado no lugar de costume, as

portas do Edificio do Forum, e publicado pelo
jornal local "Correio do Povo" e no Diário Oficial

do Estado. Dado e passado nesta cidade de Jara

guá do Sul, aos quatorze dias do mez Ide julho do

ano de mil novecentos e cincoenta.- Eu, Ney
Franco, escrivão o subscrevi.- (a) João Marcondes

de Mattos. Juiz de Direito da Uomarca.- Está

conforme o original, do que dou fé.-

.Jaraguä do Sul, 14 de Julho de 1950.

O Escrivão: NEY FRANCO

Colaboração c/e MAURO WILSON
(c/o "Jornal c/e JoinvileU)

Inaugurando Sua praça com três elementos do
de despertos e seu pavl- A'caraí e o Agua-Verde,
Ihão, o Faixa-Azul, uma não· se conformando com

das expressões do futeból isso deu seu hurra com

menor de Ieragué, fez "Ra - ra - ra - Acaraí". Não
realizar domingo último quiz frisar isso neste co
grandioso fesrival despor- mentário, fazendo-o no

tivo, que despertou desu- entanto com o objetivo de

sedo Interesse entre' toda que tal não venha suceder

a população do municipio. novamente, pois foi um

Tomaram parte os se gesto pouco louvavel do

gulnres clubes: - Faixa- Agua-Verde. Esta peleja
Azul, Flgueirense, Agua- chegou ao final com l a 1

Verde, Bancários e Mas- no marcador, saindo viro

sarenduhense. rlosa a equipe figueirense
Desde as primeiras ho- na cobrança de penalidades

ras do dia grende numero por 5 a D.
de pessoas afluiu a no- Pela terceira vez e se-

va praça desportos. guldarnenre o Figueirense
° festival e o torneio teve o seu terceiro e ultí

inter-clubes foi otimamente mo adversário, desta vez

organizado pelos diretores o patrocinador do íestlval.

do elví-anil, que tem como Venceu o Faixa-Azul pelo
mentores principais os score de 4 a O, tendo io

.snrs. Hercilio Luz F)lho e, dos os tentos sido esst
. Manoel Machado, sendo o nalados na fase inicial.

Faixa-Azul digno da gran- jogou o Faixa-Azul con

de multidão que ocorreu tra um onze fatigado, ven
ao campo, notando-se cendo com brilho, sendo

apenas um claro em redor' que por isso não desrne

do campo, quando os de- receu o triunfo e nem tão

rnals lados estavam ocu- pouco devido ao juiz, que
pados pelos desportistas teve desastrosa atuação e

presentes. que na fase final, foi

O festival teve inicio substituído por Eugenio
com a entrada em campo Silva.
de dois rimes infantis, Três dos quatro tentos,

sendo que a vitoria sorrju foram por s. s. assinala

aos meninos do Faixa- dos, e que ne realidade

Azul, e estavam assim não deviam ser marcados.

constituídos :- O primei. o, quando o lo-
Infantil F a i x a - A z u l: gador que arrematou em

Ma.ninho, (Ra'iner?, Alceu. goel estava impedido. <? IRalner, Baldu, Dirceu, AI- segundo, quando o arbí

tino, Milton, jango, Clau- tro assinalou um, penalti
dio, Oscar e Blnda, Go- injustamente. O terceiro,

leadores : Erico e jango. quando a esfera bateu na l=i::::=i;��!!=i=tl=!FJi=ii=ii=ii=ii=Il=ii--:i

Mais se destacaram Iango, trave, rolando a campo, e 1"1'1"
III

Binda e Erico. Infantil I que conforme as regras _ .. F r.. (Sezões, Malárias, !!!

«Mario Tavares»: João, Ar- oficiais não era valido. '111 ,., lJres Impaludismo III
fredo, Guilherme, Bruno, Com tudo isso o Faixa- "..

�
"

Maleitas, Tremedeira •••

Marcos, Alvaro, Antonio, Azul mereceu a' vitoria, III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - 1.1
:��n��i�rli���; As�Ui�:�� pois jogou melhor. Iii" Capsu las Antisesonicas III
tacaram: Marcos, Alvaro Parà Doces ".. III =-- -.

e Aguinaldo. e Bolos III Minancora" .::

ÜlAONMJOUPRRloGTUETEolRRADE SMEUlsNFAILNrcoSnE,A
I

Ato contínuo segulu-se I-I ' IH
T

. Usem pratos de papelão. Em Todas as Boas Farmacias .II
o 'orn(,lO. S-' h'" .... 1"1'1"Conforme

.

sorteio, o- ao pratlcos e Iglemcos. III
primeiro cotejo reuniu as

Encontram·se na .. "
É um produto dos Laboratorios MINANC0RA:l:

���:;�nd!��na;:'erde U� Av. �O:;u�:hC�::::i!� !��: 'Li:=i_:1�I!!!i��ii=ii�i�ii�i��:bii=;;=iiJ,
empate ao final do tempo
regulamentar premiou o

esforço das duas repre"

sentações. Houve então a

cobrança de penaltis que
deu a vitoria ao Agua
Verde que por intermédio

de Walter marcou 5 tentos.

Veio o pr�lio Bancários

e Figueirense, que foi o

mais disputado de todos
, os jogos.

Apr'oveitando as opor
tunidades que se oferece

ram o Figueirense encon"

trou grandes dificuldades

em derrotar. seu adversá

rio pela contagem de 2' aO.

Jogou oiimo futebol a

equipe vencedora tendo

se comprendido bem entre

si os onze componentes
da equipe.
Novamente o Figueiren-��

se teve que entrar em luta

desta veZ enfrentando o

homogênio conjunto do

.

Agua-Verde.
Não gostamoS d� ma

neira, com que o Agua
Verde saudou seu adver

sário, por ocasião da sau

dação na entrada em

campo de seu onze.
Vimos o Figueirense ����

A SiFILIS
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA

MUITQ PERIGOSA PARA A FA·

MILIA E PARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXIL'AR NO TRATA·

MENTO DÊSSE GRANDEFLAGELO

USE O

A SIFILIS SE APRESENTA' SOB

lNÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFU LA'S
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú -L,C E R AS

ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

lOELIXIR DE NOGUEIRA
n

CONHECIDO HÁ 7,1 ANOS

VENDE.SE EM TODA PARTE.

Cure seus males e poupe seu

bom dinhe.ir6 comprando na

FARMA,CIA NOVA
de ROBERTO M HORST.

a que dispõe de maior sortimen"

to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantaj9sos.

Rua Mal. Deodoro, 3 - Jar�gua

- Domingo DIA 30'7-1950-

E D I T A L Vande-se em,Canoinhas por 150.000,00
Vende-se em Canolnhas um terreno com 86

alqueires, sendo 16 alqueires de terra de. pla�ta cul

tivada, 35 alqueires de herval com pmqelros, 75

alqueires de campo; estando tudo cercado de arame.

Possue um grande tanque
.

de água, uma casa de

morada, 3 paloís, 1 barbaquá; tendo ainda lncluidas

50 cebeças de gado, 8 cavalos, carroça, arados,

grade e outras ferramentas agrícolas.
O terreno fica a 11 kms. desta cidade perto

da estrada Dona Francisca.

Tratar em Canoinhas com Paulo Fischer, ou

escrever pare caixa postel 4 na mesma cidade.

----------------_�--------------------------

Decreto de 3 de Julho de 1950

o Prefeito Municipal de Iarágué do Sul, resolve t

CONCEDER EXONERAÇÃO
.De acordo com art. 9õ, § 10., letra a da Lei n.

249 de 12 de janeiro de 1949;
A LUIZ THEODORO MARTINS, do cargo de

Motorista, padrão "L" do Quadro Unico do Municipio.
,

Comunique.. se

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

'Vermitugo sua\'e e de .pronto
efeito Dispensa purgante. e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

---------------------,:
ME o n. 1,2" é 4

..1.1 Dr. Renato 'W"altgr 1
..il; Proteja a saúde de seus filhos e a :.ua própria!

É
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

ii M D I C O
ii remedios

II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
. g COlllpre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

li Com cursos de apetfeiçoamento po ii. MINANCORA para o SI:'U tilhinho.

ii Rio de Janeiro - São Pulo e Buenos Aires. ii E um produto dos Laboratorios Minancora'

!! Doenças de S�nhoras - Partos - Clinica H !.I J"-O;.....,;,I_N_V......;'I_L_L_E -=

ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ii consultório e R�sidencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii r����"""'���-'ii TELEFONE. 3 ii C I

.

B
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina'll e so ranco

[-:::-:::-:::�-:::-::U-:::-::T-:�-:O-:-'�-,·s-"�-':-'�·:--::�-:-::A-"c-:G-�-�-:::-'"f-':-"�-:::-�-·
..

-�:::-::�-:::-:::-:::-::::-, f C'Ix�Ã��:4���}:����;g��!�� 100 f
ii ii} Despachos de importação do

extrangeir.
o e por cabotagem,

iii OFIOINA Serviço "FORD" exportàção para o exterior e dentro do país, transito,

i.i:i:. MECANICA AUTORIZADO
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços

E� junto a Alfândega de São Francisco do Sul, são executa-

.. )o M h IOd J A R A G U A DO SUL . dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

II - nU arec a' eo oro -

-

de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes I�

íii' - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu.: Dispõe de páteos Rara depósito de madeira jnnto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta

·.l ..! ladores e Consêrto de Pneus.
i.'i..

I � da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado�

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

ii Esta oficina está instalada em condições 'ii !
H para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii} Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras i,i,i reforma' em seu automóvel ou caminhão, bem i,'!: Mercadorias para o exterior do Brasil e

'

ii CGmo retificação de motores etc. . .

1:,;.':. r
Localidades Brasileiras iii' Todos os serviços são executados com

esmero, por competentes profissionais e a pre- ii

LDespachante
das principais firmas do Estado e

_���ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- l.!.. dos V,stados Vizinhos.
ii trica e oxigênio. :.

\:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�; ��:-...;:,...:: ...

-_ :..::
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AVÓ! MÃE! FILHA!
,

TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATIN'A
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EYITARA DORES

IUYIA IS COUCAS UTfRINAS

.mDraca-a. com vantaltam para

'tombater •• IrrGIIUlaridad8s das

fur.çaeG peri6dicas das senhoras

� Calmante e l.,ulador dessas
{uß�6.s

FLUXO-SEDATINA,
pela .u-a comprov,.da eficácia'

multo r.celíade. Deve ••r Ullada
com confl,.r;ça li- o<C

U
Z
:3
u

flUXO..SEDATINA
. DCO.riU.•SB EB

1

TODA PARTE ................................................

................................,._ .

Decreto de 3 de Julho de 1950

o Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve t

NOMEAR

De acôrdo com o artigo 15, item II, da Lei n.

249, de 12 de Janeiro de 1949;
MATHIAS RUYSAM, pera exercer o cargo de

Motorista, padrão "L", doQuadro Unico doMunlcípío.
Comunique-se

(ass.) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

CASA DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA DE .JOINVILLE, COM SUA FILIAL

EM .JARAGUÁDO SUL RUA MARECHAL
,

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOB�ADO OTO WAGr..IER)

OFERECE:,Tintas pera Pinturas de Casas, Mo

veis, Maquinas.. Caminhões, Automoveis
etc.

Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anellna

para tinllit Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
ra e Oleo para Soalho, Massa pare janela.

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

..:!::::::::::::::: :::::::::::� :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::=s==«

G.I�al
e ..

••BIIII. fI/ t;8I1SlIlIl,.IS
oferece :

C. Leopoldo Mey
Rua P. Epitacio Pessôa N. 156, OU na Serraria-Retorcida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uma ótima proprledade
'

com casa de moradia,
plantações, criações etc.

Ver e tratar com O pro- .

prietario na Estrada Fran
cisco de Paula, snr. Fren
cisco Fodi.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTTL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

ANO XXXI JARAGuA Do' SUL Domingo, 30 de Julho de 1950 SANTA CATARINA No. 1.603
Locais

Prorrogado o mandato de
prefeitos de Sta. Catarina

Getúlio pretende desistir em favor ta:a�Cir:rD�� �:�l/�fo�e:�
d "B· deí II d I Franzner e de sua esposa
O rlga elro I ec ara o dna. Paulina Pedri Franz-

Eleitos ha pouco governarão os quatro -

sr. Oswaldo Aranha'
'
ner com o nascimento de

anos legais seu primogenito que. na

FLORIANOPO S
.

1 I di
.

d't' d d pia Batismal recebeu o
. LI , agremiação, esc areceu, n lCIOS que se apoiam os que acre I am na retira a e sua nome de Maria Madalena.

Atendendo a uma eon- entretanto, que a dura- candidatura - A resistencia do chefe trabalhista em sair de seu Serviram de padrinhos.

sulta do PSD sobre a cão daqueles mandatos f' R
.'

f d· B' deiY re UgIO - enunciaria em avor o riga erro o sr, João Franzner e -se-
duração dos mandatos será de quatro anos.

dos prefeitos e vereá- Assim, nos municipios SÃO PAULO, 27 (V·A.) interpartidário mais 013 Razões não convincentes ���r�opp�a:oe»�s do «Cor

dores eleitos nos muni- de Turvo, Capinzal, Pi- - Novos rumos poderá trabalhos subterraneos apareceram para justifi- Aniversarios: Amanhã faz
cipios recentemente cria- ratuba, Taió, Tangará, tomar a questão politica de politicos confusionis- car a ausência do patro- anos a sra. dna. Wanda
dos, o Tribunal Regío- Guaramirim e Itoporan- da sucessão presíden- tas açulando, ambições no do PTB. Afinal foi da Costa" esposa do sr.
nal Eleitoral declarou ga, apenas haverá eleí- cíal, Desde ha um mês de possiveis candidatos trombeteado que o sena- Manoel F. da Costa. Tarn
que termínaría a 31 de ções para presidente da que circulavam noticias, ao palacio das Aguias, dor Getúlio Vargas vi- bem Helio Wesffalen. Aín
janeiro de 1961 .. O Tri- Republica, governador, entre os- habituais dos impediu a. apresentação ria a São Paulo para a da Daroldi Bona, filha do
bunal Superior Eleitoral, senador e deputado Ie- bastidores de certos par- de candidato unico. E o convenção do Pacaembú.

sr, Hilario Bona.
para o qual recorreu a deral. tidos, de que o senador sr. Getulio Vargas fol Trabalhistas e pessepís- Dia 10, aniversaria-se
-------- ,------------ Getulio Vargas ia desis- sendo compelido pelos tas anunciavam até o Florida Krüger Iunkes, es-tir da sua candidatura. trabalhistas, que preci- 'programa da visita, in-

posa do sr. José Modestl
A principio ninguem sam do seu nome para, cluindo um comicio no

no Iunkes. Helio filho do
deu muito crédito. ou como bandeira, dar-lhes Vale do Anhangabau e

sr. lecob A. Emmendörfer.
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de melhor, crédito nenhum, sombra e prestigio, a caravanas por varias cí. Também o jovem Ha.

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de ao que era espalhado. aceitar a sua indicação. dades do interior. Ainda roido Hisberner. Na mes
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei. etc, Analizando, porém, os O governador de São uma vez o sr. Getulio

ma data completa sua ses-
Faz saber a todos os que o presente edital de antecedentes do lança- Paulo foi levar-lhe a so- Vargas não deu o ar da

ta primavera, a Interessen
citação. oom o prazo de trinta (30) dias, virem, ou mento do ex-ditador Jidariedade do PSP. Afi- sua graça. De tudo isso

te menina Liliam Altoff,
dele conhecimento tiverem. ou interessar pôssa, pode-se colher aímpres- nal, depois de muitas ficou a impressão de filha do sr, Germano Al
que estando se procedendo ao Arrolamento dos são de que não será idas e vindas, o sr. Ade- que o solitário de Santos thoff. Díe 2 Clemencia da
bens deixados por falecimento de Antonio Mieha- surpreza a sua desis- mar de Barros fez, no Reis nada prometera e C fllh d M
É· t

.

Q dI'
.

dl ã d
. .

IA oste, I a o sr, ano-
lak e va Michalak, e tendo sido feita a declara- enCla.' uan o o go- piranga, a In icaç o o que a sua vl3;gem <,

ora, el F. da Costa.' Na mes-

ção de herdeiros, na qual constam os herdeiros vernador Ademar de Bar- nome do ex-ditador. O apenas �nunC1ada pelos ma data a srta. Marion
de nomes Inaoío, Joséfa, José e João Miehalak, 00- ros, premido pelas cir- fato não provocou man- seus amIg�s ... .

: Meleter, filha do sr. Oscar
mo ausentes, pelo presente edital, chama e cita aos eunstancías, disistiu de chetes, pois anunciaram Agora; dízem qJle vJrá Meister, Dia 3 vem passar
ditos herdeiros Inácio Míohalak, Joséfa Michalak tentar atingir o Catete, a vinda do candidato a entre CIn�O e dez de mais uma data natelicle o
e João Michalak, para no prazo de trinta dias, se concorrendo às eleições, São Paulo e ele não veio, Agosto. DIzem, ao mes- sr. Emilio Ramos. desla
fazeram representar. ou .compareeer em a êste Jui- já era sabido que o se- chegando mesmo atra- mo tempo que .0 .sr. Os. cado funcionarío da Rede
zo, para falar aos termos do dito arrolamento, sob nador Vargas· afirmára zada a mensagem que valdo Aranha,. Intimo do Viação Paraná ôenta Ca
as penas da lei, E para que chegue a noticia ao não desejar o posto. enviou. Depois, quando sena.dor Getuh.o Va!gas tarina. Fideles Schiochet,

. conhecimento de todos, se passou o presente edi· Queria ele, segundo dís- o PTB reuniu-se no Rio confI�Il!a aos Jornab.s�as filho do sr. &Jaulino Schi
tal, que será afixado ás portas do forum, I;l0 lugar sera e íora repetido pe- para indicar o seu pre- a notícía que transmItIr� ochet. Dia 4 aniversaria
de costume, publicado pelo jornal local «Correio -lo sr. Salgado Filho, sidente de honra à. su- ao sr. Flores �a Cunha. sé o sr. Vitorio G, Lazze
do POVO» e Diário Oficial do Estado. Dado e pas- apolar um

.

nome que prema curul presiden- -:- O sr. Get�lI? Vargas ris índustrlal nesta Cidade
sado nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos vinte conciliasse os 'ínteressés cial, o senador Vargas, pret�nde desístír da sua

com fabrica de moveis.
dias do mez de julho do ano de mil noveeen- de todos os partidos po- cuja ida ao conclave era Ca?dIda�ura em favor do A srta. Iracema Müller
tros e eíncuenta.EuNey Franco, escrivão, o snbs- liticamente organizado, tida como certa, maute- Brigadeiro Eduardo Go- Coppí, esposa do sr. José
crevi. (ass) João Mercondes de Mattos. Juiz de A incompreensão entre v�·se nos seus pagos, en- mes . . . I. Coppl, O jovem Vigando
Direito, Está conforme o original, dou fé. os grêmios do acôrdo vlando outra mensagem. .

Voigt. Tambem o jovem
Jaraguá do Sul. 20 de julho de 1950. Hilário Schiochet. Dia 5

O Escrivão: NEY FRANCO NOS EE. UU. IndeoeDdieDle X naCiODOI aniversaria-se a sra, Ca-

Restrições à exportação do Depois de o tricolor tarina Ersching, esposa do
sr. José Ersching. E Olin

aço, aluminio e de máquinas de Jaraguá ter aceito a
dina, filha do St� João Ly-:,

O t d I á· t proposta feita :gelo Na- G.

aumeo O O coosumo ex erno provocar O raclOoameo O
cional de Joinvile, tere- rtl, farmauceutico em ua-

nos meios oliciais' ramirim.
NOVA IORQUE (V A) t d t

.. mos hoje na rua Proco- E I B II kilb II CConstruirá inicialmente 20 carros diario .

, . . os pro u os qUlmlcoB, pio Gomes de Oliveira, O ace a oc - e e o. on-
- Os meios comerciais maquinárias e aparelhos soreiaram-se em data

RIO, (V. A.) - O Bra- ea «Pinar»,' construido esperam com toda cer- eletrônicos. O Depar- este encontro de grandes de 22 do corrente p.
'l'á tá f b' d

..

t t t é' d t t d C é
.

d proporções.. d' W 1SI J es a rICan o InteIramen e com ma e- eza uma s rie e regu- amen o o om rClO eu
Independiente e Na- passa o ,os Jovens a -

automoveis com mate· riais brasiieiros. O che- lamentos oficiais� limi- informações de que as ter Ballock e Wanir Re·
riais genuinamente na- fe do governo examinou. tando a exportação norte encomendas desses ar. cional promebtem Ofet!de bello.·
cionais. Poderá, inicial-lo com interesse e ouviu americana de trigo ne- tigos, por parte dos mer- cer-vos uma oa par I a Serviram como padri-
mente produzir 20 car- informes sobre sua cons- nessários à defesa na- cadvres estrangeiros, de ,futebol e achamos nhos por parte da noiva

.

I d que uma grande assis-
ros diarios, ao preço de trução e a possibilidade Clona. Assim, acredita- aumentaram gran emen

tencia afluirá ao campo
o Dr. Priamo Ferreira

quarenta mil cruz�iros de fabricação -em serie, se que haverá

restr.ições I
te desde o inicio da do Amaral e Silva e Se-

cada um, o que, sem du- tendo determinado ao para a venda de aço, guerra na Coréia. do Internacional. O jogo nhora e por parte
.

do
vida, virá representar, chefe do Gabinete Mili· aluminio, bem como cer-

terá inicio ás 15 horas. noivo o sr. Alfredo Sthal
aumentada 'á sua pro- tar, general Newton Ca-

'

IMPUR�S DO SANGUE? e Senhora.

��íãe�on���a ��nd��:��. ����s��!�or�:V!SS�imse�; mais CQlOrtCl5 do que teite:. fLlXIR Df B06U�18A un?�:�����e o�e�:�:�a:::
O general Dutra teve apolar no que for cabl- .. �� convidados, que teve lu·

oportunidade de ver o vel a iniciattva. IPudin, m-LedeirO) 1.:: \'J AUX. TR4T. SfFILlS gar no Salão Baependi.
primeiroautomovel, mâr· mlll):'

JI" Y

Vende-se
Casameulos: Realizaram-se

:JlIi'lIII:I!H3Mil
.

�� �J;,� ..�:::) Diversas terras com ca- ����: �: �:�Ui�t�� :��:

LEITE�
�_ I �'.y'{!:'j sas,. assim como somente mentos: Conrado Horon-

CERCA 'Ml"�rROS �" _,,

terrenos, proprios para goso com a srta. Imgart
C,Q �

� qualquer indústria, lavoura Milbratz, Harry Krenke.

� = CALORIA.S
. /

e Siitd�e�strada Jaraguá. ���P:u��t�'R���f;��s���
Na cidade vende.se tam- a srta Hildegard Hornburg

bem datas. Albano Liesenberg com d

Ver e traJar com o pro- srta Alida Daren e Luiz
prietario: JULIO PEDRI. Manoel Rocha com. a srta

- Estrada Jaragaá - Paulina Martins.

(fdilul de eitDeno de Herdeiros ßuseDles

Está o Bràsil fabricando aatomoveis com

materiais genuinamente n�cionais

Dr. Waldemiro Mazurec�en
ea.a 811aU81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e< Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro.cauterização

I- ,Raios Intra.vermelhos e aLuis.I n

•

I
(()) sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CKA� WEIlEt KN][J)lU§IIRKAl = JonIDl\Vnlilie s�ßÃ� Y'RC(At
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ESPECIALIDADE
conserva o teci<!_o da roupa porque lava facilmente e com rapidez.
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