
Eleitores:
A União Democrática Nacional fiscaliza seus administradores e os ,compele a trabalharem

Votai, portanto, nos seus candidatos aos diversos postos eletivos!

façamos de Jaraguá um município udenista.J

ANO XXXI - JARAGUÁ DO RUL

.

Ainda bem os brasilei
ros não se haviam refeito
do grande desastre do
avião que nos arredores

de Porto Alegre havia
vitimado 49 uessoas e já

Sta. Catarina - N. 1.604 outra noticia dolorosa era

transmitida pelo radio.

Um avião "Loock-Star",

O ccrcter d
.

B· d· P O L I T I C A levantou da bese de Porto

O . rlgCl elro Assegurada a solidariedade do PRP e do Parti- ��{��:�:df�:���.30:��
A brilhante «Revista do do algo mals confuso, que - Se não foi ele quem do Democrata Cristão ao candidato udenista em sldenre do PTB e candl-

Globo» publicada em Por- ele custava a entender foi. Santa Catarina Tambem o PTB está para de- dato ao governo do Es-

to Alegre, publicou uma Mesmo assim, o menino - Eu sei mas não digo, . .

d did .. I
.

B tado do Rio Grande do

tnreressente reporragem gostava de ver Luiz Go- respondeu Eduardo pron-
sístír O can I ato e apoiar o sr.

s
rmeu orn-

Sul e seus correltgtonàrtos

sobre a vida do ßrigadei- mes, depois do jantar, com tarnente.
hausen. Cada vez em perores Rui Teixeira, Oswaldo

ro Eduardo Gomes, repor- a familia reunida em ror- ° professor, então írri- condições o PSD Dorneies, Francisco Job

tagem essa feita pelo lor- no da longa mesa de pi- teu-se: Filho e Ivens Teixeira,

nelísra Rubens Vidal. nho, esplicar a situação - Pois enquanto não Está assegurada a so- seus companheiros a
além da tripulação cons-

h d
lidariedade do Partido apolar o candidato ude-

Depois de istoriar a de miseria porque passa- se ispuser a confessar
d R t

_

P nísta João Oleofas. Com tituida de 5 pessoas.

vida -dos pais Jo candí- va o país e obstinada quem
I fdOi o autor dessa laer a�r����rf�:� B���: No munlcipio de São

dato da UDN, um casal energia dos republicanos imora i ade, voce ficará
Walter Jobim, governa- Francisco de Assis o avião

h lld h I I I d d t· I'
hausen ao governo de dor do Rio Grande do

urm e, mas onesro, re- em utar pe a conso i e- E:: casngo a I no canto, caiu, perecendo todos os

I b Ih d R bl D de né t
.

d Santa Catarina. HOJ·e, na Sul, são dois elementos

aia o ri ante repórter a ção ci epu ica. esse e pe com o ros o vire o passageiros e tripulantes.

seguinte passagem, que modo. enquamto outros para a parede. convenção será homolo- de alto valor politico que Joaquim Pedro Salgado

rnuíto bem fixa o carater garotos eram criados a Trez horas depois COA' gada a indicação, o PSD perde nos ultimos
Filho, éra natural do Rio

ld de Ed d Tambem estamos in- quinze dias.

do Brigadeiro: ouvir historias fantasticas venci o que uar o Grande do Sul, tendo

Como filho de um lor- de prlnctpes encantados não revelaria o nome do f?rma�os de que, o
. P�r- Tambem-�-PTB teve ocupado os mels elevados

nalista honestc e bem in ou de bichos que falam, o verdadeiro culpado.:o pro-
tido s»emocrata Crlst�o, cargos públicos e sido o

tencionado, o pequeno menino Eduardo cresceu fessor resolveu manda-lo como ta�bem o Partido dois duros golpes. A
primeiro/ministro da ee-

Eduardo teve Uma lnfan- com os olhos voltedes pa- embora. ,

,ProgreSSIsta (Ad�mar de morte do seu ilustre
ronäurtca, dando ao Bra-

A
.

d I Barros) e o Partido So- presidente Salgado Filho

cie sacrificada. Criou-se ra a realidade. nos mars ter e este. .

. .. sil, arravês de uma pa-

vendo a mãe curvada so- .

mesmo professor encon· Clal.Trab�lhlsta (Vítoríno e o afastamento do sr.
tríorica campanha, aviado-

bre a maquína de costura
Ao cursar o ultimo ,lOO trou Eduardo numa rua Freire) Jã d�ram seu Alberto Pasqualini, que

res e aviões.

e o pai a economizar tos
do colegio Verneque, acon- do Rio de Ieneíro. Já en- apoio ao candidato ude- deixou o partido aban-

Era o presidente efetivo

tões afim' de poder pagar
teceu-lhe um fato que o

I tão o seu aluno era tenen- DIsta.. . .

donando a politica. O sr.
do Partido Trabalhista

a conta do armazem. Nas
levou a indispor-se com o re do exercito e os dois Ultímas notícias de FIo- Pasquallnl, que foi can- B' '1· d I

manhãs nubladas de in- professo.r. Havia na escola lembraram alegremente rianópolis dizem que o I didato ao governo do ras: erro, que per e ne e

verno, o velho Ioequlm,
um memn? c�a�ado Os- aqueles tempos do colegío PTB está para desistir Estado nas eleições pas-

um dos seus �al?res ex-

Id t t do d de candidatura propria sadas e era o doutrina- poentes. Fora Indicado ao

açogueiro das vizinhanças
va ?, mUI.;:) irm e e�- Verneque. O, velho mestre

para tambem entrar na dor do partido do sr. cargo de governad,?r do

de Luiz Gomes•. víe, pe- �conf!ado, (Ilho de um sa- q�i�. Ç1prove.itaLo&;! oportjJ.� freD�Biea..das. opofn_ Getulio -lia.çgas� desgos- ��. G ..,�o Sul e s�a. vla�em,
nalizado, o garoto descer pateíro, e que frequentava n!daêle e perguntou ao off� ções, apoiando o sr. Irineu tou-se com o apoio dado prend.a-se ao l�lcrO �
tiritando de frio sob a I

as aulas de favor. cial quem fora o auror da
Bornhausen, isso de co- pelo PTB. ao sr. Plinio propa�anda polítlca, pors

blusa de brim, e com os A esse menino atribuiam caricatura. Eduardo Go-
mum acordo com o sr. Salgado para senador Ia a Itu confere�clar com

pés nus metidos em chí- todas as rrevessures da mes endureceu o olhar e
G t r V pelo Rio Grande do Sul. o senador Getulio Vargas.

nelas de Dano, a ladeira classe. O pequeno fora respond_eu secamente:
e u 10

.

argas. A morte de Salgado

do morro em direção ao castigado diversas vezes
- Nao me lembro.

Hoje, emx�ompanhia -x- Filho é uma grande perda

colégio Verneque. por faltas que nunca co- E como o professor re- do sr. Irineu Bornhausen,
No proximo numero não sómente para os seus

Na escola os meninos metera. Aconteceu que solvesse caçoar: - «Olhe
B

.
este [ornal publicará a correligionários mas pera

ricos estudavam em belos um dia, um outro áluno, que eu mando de castigo o rlga�e.iro Eduard.o lista completa dos can- todos os brasileiros.

livros novos Mas Eduar- filho de um fazendeiro de de novel» ele estendeu a
Gomes Vlsltarã CanOl- didatos a senador de- Na sessão da Camara

. do, cuja mã� tinha de tra· café, fez a caricdtura

I
mão e despediu se se�

nhas, �o.a?aba e Caç�dor. putados federaes' e' esta- Municipal do dia 2 do

balhar para "J·uddr o ma- do professor com duas dizer palavra.
Dali .IDlcla o candIdato I duaes em Santa Catarina. corrente, as bancadas da

....
udeDIsta a sua campanha

rido aprendia as lições grandes orelhas de burro eleitoral em companhia
UDN e PRP requereram a

nas paginas amarelecidas e assinou embaixo, este do sr. João Colin. .

insersão na áta dos seus

dfe uma veJhda Seleta qbue nom�: dCI.�anvaad'»O· qOul.sPrpoufenSI.r- Dr. Aderbai Ramos A visita a Jaraguá e A G R EV E trabfalhdddos de umlvoto �e
ora compra a num �e o sor, In D muniCípiOS desta zona

pro un o pezar pe a morle

e ja servira a dois i!Jllãos emediatamente o filho do da Silva terá. lugar em meiados Dos Universitarios desse ilustre brasileiro.

mais velhos. sapateiro. Foi quando, pa- de Setembro. Cariocas
Às vez�s o pai o enco- ra espanto geral, Eduardo De passagem esteve algu- Comprarão todo o

rojava: ergueu·se e disse: mas horas em Jal"aguá o -x- RIO, 2 (V.A.) - Prosse-

- Aprendendo de�de - Professor, isro é uma sr. dr. Aderbai Ramos da Acaba de estourar tam - gue a gréve dos univer- estoque de açucar

cedo o valor das peque- injustiça., Silva, que recebeu a visita bem o PSD em Pernam- sitãrios cariocas, aos WASHINGTON, 1 (V.A.)

lIa� coisas, pode-se mais
.

° professor sürpreso dos �eus correligionarios buco. Com a escolha do quais se juntaram agora O Secretário da

tarde compreender melhor retrucou: e amigos.· sr. Agamenon Magalhães os alunos da Escola Po- Agricultura, sr. Charles

o significado das grandes. - Injustiça,"porque? Daqui o ilustre govel- para candidato a gover- litécnica da Universidade Brannan, anunciou, que

Estas palavras do pai Acaso não foi ele o autor? nador calarinense seguio nador, deixou o partido Catolica. Os estudantes os
. Estados Unidos se

representavam para Eduar- - Não senhor, não foi. viagem para Blumenau. o sr. Oswaldo Lima, in- distribuiram uma nota ofereceram para comprar
dicado como o elemento dizendo:. -- "A Ordem todo o estoque de açu- ,

de maior prestigio na- Política· e Social está car existente
.

em Cuba,
quele Estado. O sr. Lima atuando indevidamente I ou seja, mais de 600 to-

passou com todos os no movimento". \ neladas. .

Diretor: ARTUR KÜLLER Gerente: ,PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Admtnistração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 -- Fundado em 1919 - TELEF<?NE N. 39
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"0 Brasil'
de luto

Domingo, 6 de Agosto de 1950

,

JARAGUA HISTORICO
,

Ecos da Convenção da UDN

A fotografia supra foi apanhada na Convenção da UD�T em

Florianópolis. Representa a entrada no recinto dos candidatos Briga
gadeiro Eduardo Gomes e lrineu Bornhausen.

o cliché representa a chegada em Jaraguá do Sul do primeiro trem,

em 1911 vendo·se entre outras pessoas os snrs CeI. Procopio Gomes

de Oliveira, Domingos da Nova,' Dr. Portela, Angelo Piazera e Raul

Cruz Lima. (Foto por gentileza do sr. E. Czerniewicz).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 2

f�itBI �e CitaeHn de Her�eirns ßusentes
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos os que o presente edital de

citação. oom o prazo de trinta (30) dias,' virem, ou
dele conhecimento tiverem, ou interessar póssa,
que estando se procedendo ao Arrolamento dos
bens deixados por falecimento de Antonio Micha
lak e Éva Michalak, e tendo sido feita a declara
ção de herdeiros, na qual constam OS herdeiros
de nomes Inaoio, Joséfa, José e João Miehalak, oo
rno ausentes, pelo presente edital, chama e cita aos

ditos herdeiros Inácio Michalak, Joséfa Michalak
e João Michalak, para no prazo de trinta dias, se

Iazeram representar. ou comparecer em a êste Jui
zo, para falar aos termos do dito arrolamento, sob
'as penas da lei. E para que chegue a notícia ao

conhecimento de todos, se passou o presente edi
tal, que será afixado ás portas do forum, no lugar
de costume, publicado pelo jornal local «Correio
do Povo» e Diário Oficial do Estado. Dado e pas
sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte
dias do mez de julho do ano de mil novecen

tros e eínouenta.Eu Ney Franco, escrivão, o snbs
crevi. (ass) João Mercondes de Mattos. Juiz de
Direito, Está conforme o original, don fé.

Jaraguá do Sul. 20 de julho de 1950.
O Escrivão: NEY FRANCO

Celso Bran�
- DESPACHANTE ADUANEIRO

SÄO FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina
Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO» - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a Alfândega de São Francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza. dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

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

EDcarrega se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para _

o exterior do IrasU e

LocaUdades IrasUeiras

Despachante das' prlDcipais firmas do Estado e

do. 1tstados Vizinhos.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
, Vermifugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR
ME o n. 1, 2, � e 4

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

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIODEIB!
••IAICOU para o St'U tilhinho.

E. um produto dos Laboratoriss Minancora
- IOINVILLE

- Domingo DIA 68-1950-

Vende-se em Canoinhas por 150.000,00 rrefmtura MuniGi�al ue Jara�uá no �ul
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS

SANfil1ENOL
CONTEM

OITO ELEMEt..TOS TÔNICOS:

ARSENI;,ro, VANADATO,
F6sFOR�, cALelO, ETC

TÔNICO na \iÉR!BRO
TÔNICO COS "ÜSCl.UAS

OG Pálidos Oepaup,....õo., &.ao-

tados, Anêm,ccH. l't.ieQ que�a..

í
Magr!')., Cri�nças râc;uUlcas (e

cabarão a cc.nifluw.çào Berai do"

I organl,mo CQm o

SANGUENOL

Produto da OlA. INDUSTRIAL MO

VEIS CIMO, a mais conhecida em

todo o Brasil, Para maia informações,
e vencia, com o seu representante nesta

cidade, a fabrica de Moveis de ADOLF

HERMANN SOHULTZE, sita a Rua

Barão do Rio Branco N. 964.

..:
Q

i�
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CORREIO DO POVO Domingo DIA 68-1950

Estatutos da
Esportiva "Ipiranga"

Sociedade Guer.ra na Coréia
I

A guerra na Coreia, almente, e as demais que
entre os comunistas do forem postas a dísposl
Norte do pais e os demo- ção da ONU, farão res

cratas no Sul, é o prelu- peitar a decisão.
aio de uma nova guerra As ultimas noticias já
mundial, entre as nações dão como favoraveis aos

democraticas e cristãos americanos os primeiros
e o comunismo bárbaro combates. •

,

e ateu. O Brasil, a Argentina
De acordo com o con- e outros paises sulame

venio assinado n Orga- mericanos são siguatarios
nízação das Nações Uni- do pacto das Nações U

das, os seus signatarios nidas e como tais, terão
quandó convocados, de- que honrar suas assina
verão entrar com a aju- turas dando auxilio, ma
da material e humana terial ou humano para
para fazer respeitar suas combater os invasores

§ 1 - A Sociedade é dirigda por uma Direto- decisões. bolchevistas.
ria que se compõe de: Presidente de honra Presi- A ONU determinou que Já se discute, entre

dente, Vice-Presidente, 1. e 2. Secretario,' 1. e 2. os comunistas que ha- as embaixadas brasileira
Tesoureiro, Diretor Esportivo e um Conselho Fiscal viam invadido a. Coreia e americana o modo co

composto de rrets mernbros.. do Sul, cessassem fogo mo o Brasil prestará es:
§ 2 - Compete ao Presidente de: honra: Ele- e voltassem as primitivas se auxilio. Uma coisa é

ver fora e dentro da Sociedade o bom nome da posições, alem do para- certa: o Brasil honrará
mesma.

.

I lelo 38°. os seus compromissos e

§ 3 - Compete ao Presidente: Os satelites dos russos auxiliará a estirpar da
1 - Representar a Sociedade em tudo quanto não obedeceram e as Iace do mundo o comu-

for necessário e cuídar dos Interesses da mesma. forças americanas íníeí- nísmo,
2 - Convocar reuniões ordinárias e extraor- _

dinárias quanto for preciso.
3 - Autorizar os pagamentos ao tesoureiro.
§ 4 - Compete ao Vice-presidente: ôubsrltulr

o presidente em caso de lrnpedlmento deste. '

§ 6 - Compete ao 1. Secretário.
1 - Redigir as atas das reuniões, expedir e

receber a correspondencía.
.. 2 - Ter a seu cargo todo o serviço de expe-

Com viva satisfação re- puta, entre times locais

diente da Diretoria e guardar os livros e documen- gistramos que sob o patro da Taça Sete. de Setern

tos da SociedaJe. cinio do C. A. Baependi bro, oferecida pela Pra

§ '6 - Compete ao 2. ôecretérlo : subtituir o 1. será iniciada no correu- feitura Municipal.
em caso de lrnpedírnento. te mes, a. disputa, entre Podemos ainda asse-

§ '/ _ Compete ao 1. Tesoureiro: o comercio e industria gurar que o G. A. Hae-

1 - Receber e ter sob sua guarda o dinheiro local da Taça Ríachuelo.: pendí no intuito de am-

da Sociedade.' , Estas competições que plíar o 'quadro de a8&0-

2 - Pagar as contas autorizadas pelo Presidente. sempre mereceram o in- ciados, vem de reduzir

.

3 - Administrar o livro Caixa, e deixar ciente teresse geral da popula- sensivelmente, a sua [oía,
quando for preciso, os membros da Díretorla do ção, estamos certos.: ha- Os interessados, para

estado financeiro da Sociedade. verão de empolgar, mais melhores esclarecimen-

§ 8' - Compete êo 2. Tesoureiro: Auxiliar e
uma vez, a todos. tos, poderão dirigir a di-

tambem subsrltulr o 1., em caso de impedimento. Mais uma noticia nos retoria do clube.

§ 9 Compete ao Diretor Esportívo .

vem do C.A B. é que esta

1 - Dirigir a pratica do esporte.
entidade fará realizar, a

,

2 - Nomear os seus ajudantes responsaveis, Pßrtir do coerente mes,

como capitães dos quadros e guarda esporte
concurso para, escolha

3 - Zelar r-elo bom desenvolvimento das sec-
de . sua «rainha», deveu-

ções esportívas e cuidar do resperívo metertel. do o mesmo terminar a i
§ 10- Compete ao Conselho Fiscal: A fiscali- 31 de dezembro.

'zação geral da Sociedade, instruindo e dando con-
Como nos anos ante

selhos ao Presidente e aos demais membros . da riores tambem sob o pa

Diretoria, examinar os, livros em . qualquer época,
trocinio do C. A. Baepen

verificar a escrituração e exatidão da Caixa, dl:'vendo di, "-
assistiremos a

pedir esclarecimentos e dar parecer no relatório do 7 de setembro, as corri

balanço geral organizado pela diretoria, alem das das. de ,bicicleta, nas

b f d b quaIs tomarão parte
alri uições especiais con ia as a estes mem ros.

.equipes de Joinville e

�RTIGO -3. destemunicipio, com me-

Os Socios dalhas aos primeiros ,QO�.
locados e' uma -taça a

equipe vencedora. ':' ,
"ELIXIR DE NOGUEIRA tt

. A tarde desse mesmo

dia haverá renhida dis-

ARTIGO 1

fundação, Séde e fins da Sociedade:'
§ 1 - A Sociedade foi fundada no dia 28 de

Julho de 1950, com séde à Rua CeI. ::>rocopio Go
mes de Oliveira, nesta cidade de Ieragué do Sul
Muntcípío de Iaragué do Sul, Estado de S. Carorina.

Tem por fim especial. praticar o esporte de
Football, como tambem outro esporte conveniente,
e dar rêuniões recreatiVas para os associados, como
Bailes, Domingueiras, etc.

ARTIGO 2

A Direloria:

Clube Atlético Baependí
Redução de Joia, Taça Riachuelo, Taca 7 de

Setembro, Eleição da "Rainha" do clube
e outras notas.

.'A.SfFILIS
É UMA DOENÇA GRAITISSIMA '

MUITO PERlpOSA PARA A FA
MíLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO DÉSSE GRANDE FLAGELO

USE O

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFULAS
ES p', N H AS
F(STULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
F E R , O A'S
DARTROS
MANCHAS

§ V - A soctedade compõense de sócios ativos
e passivos, que gozam de bôa reputação para sua

admissão.
-

§ 9. -, Na dara de admissão, cada sócio pagará
a joia estipulada pela diretoria 'e uma mensalidade

--------------------

determinada por Assembleia Geral. jaraguá do Sul, 3 de Agosto de 1960.
Presidente de honra: MaxíBauer

ARTIGO 4 Presidente: eilio licolini '

Vice�Presidente Carlos Hardl Junior
1. Secretario: Waldemar Mahr
2. Secretariö: Harl'J IIUD
1. Tesoureiro: Floriano Freiberger
2. Tesoureiro: Irtur Salai
Diretor Esportivo: Eduardo Mann
Conselho Fiscal' José Salai,
Helmulh Hering e Hermann Schullze.

CONHECIDO HÃ n ANOS
VENDE·SE EM T6� P!'ATL

Deveres e �ireilos dos socios

Reconh�ço verdadeiras as firmas retro de Max

Bauer. Cilio NicoJini, Carlos Hardt Junior, Waldemar

Mohr, Harry Klug, Floriano Freiberger, Arthur Salai,
Eduardo Mann, José Salai, Helmuth Hering e d'e
Hermann Schultze, do que dou fé.

Em test. da verdade
Jaraguá do Sul, ,4 de agosto de 1960

,

HILARIO ALlDlO SCHIOCHET
Escrevente juram. em exerci_çio

3

Irene P. Günther Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca r araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.

Faz saber que comparece
çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
aíim de se habilitarem par,}

casal-Se:

pag.)
Gonçalves auxiliar do Cor
reio e Telegrafos. Na mes

ma data a sra, Alvina
Henschel, esposa do sr.

Waldemar Henschel.
Dia 8 'aniversaria-se o

sr. Pedro Pedroní, residen
te em Curitiba. Na mes

ma data o sr, Emerich Ruy
sam Junior. Ainda Maria
Madalena Vesel, filhinha
do sr. Alfredo Vasel,

Edital N. 2.823, de 31-7-50. Ainda dia 8 o Jovem
Herbert Köpp e Francisco Fernando Frie-

Cecilia Bast drích. residente em Cam
po Alegre, Dia 9 anlver-

Ele, brasileiro, solteiro, seríe se 0- sr, Ernesto
lavrador, domiciliado e Czerníewícz, adlanrado in
residente neste distrito, dustrial nesta praça. Tarn
em Rio Cêrro, filho de bem Dna, Dora Neítzel,
Ricardo Köpp e de The- esposa do sr, Paulo Neil
reza Laube. ·zel. Dia 10 o sr. Luiz Go-

Ela, brasileira, solteira, rnes, residente no estado

lavradora, domiciliada e do Paraná, e o sr. Oscar

residente neste distrito, Bornhold, residente em

em Rio Cêrro, filha de Oorupá. .

Duo Bast e de Ida Rain- Dia 11 o jovem Adenor

thum Bast. - Wunderlich, filho do sr.

Paulo Wunderlich. Dia 12
Edital N. 2.824, de 31-7-50. o sr, João Toeslni, resi

dente em Corupá. A srte,
Mario Vogel e Gerda Rudolf e Edwlrges,Gertrudes Steilein filha do sr, Carlos Heinzle.

,

Ele, brasileiro, solteiro, A todos .05 aníversart-

lavrador., domiciliado' e antes da semana os votos

residente neste distrito, de felicidades do «Correio

em Garibaldi, filho de Ior- do Povo"».

ge Vogel e de Maria To- Casamentos: Realizaram-se
rinelli Vogel. ontem na sala das audl-
Ela. brasileira, solteira, encias os seguintes casa

professora, domiciliada e
mentes: Willy Greul com

residente neste 'distrito, a srte. Gertrudes RQpke;
em Garibaldi, filha de José João Leítold com a erra.
Steilein e de Ellseberh Ana Zateli; e Jose Pereira
Steindei Stellein.

com a srta. Maria Rosa

Edital N. 2.825, de 2-8-60. de Souza.

Gustavo Röpke é Grande Festival. Patrocí-

Helga Laube nado pela (,S. E. Agua
. Verde» terá lugar domingo

Ele, brastlelro, solteiro, .proxlmó, dia 13, em seu

'lavrador, domiciliado e campo de desportos, àEs
resldenre neste distrito, rrada Nova, Grande Fes
em Rio Cerro, filho de 'rival Esportivo, onde alem
Henrique Röpke e de (lIara de multas atrações, ha
Braun Röpke. verá diversos encontros

Ela, brasileira, solteira, de futebol, entre renoma

lavradora, domiciliada e dos quadros, em disputa.
residente em Massarandu- de belissimas taças.
ba, filha de Alvin Laube
e de Paula Laube.

Edital N. 2.826, de 2-8-50.

Leopoldo Gregolöwitsch e

Jurema Karasack·

§ 1'. Cada socio tem o dever de:
1. PÇlgar pontualmente suas mensalidades.-
2. Zelar e cuidar com seu bom comportamento Ip�lo bom nome da Sociedade.

.
-

§ I. Socios quites tem o direito de frequentar
os bailes e reuniões da Sociedade, VOlar e ser votado.

ARTIGO 5

Reuniões e Asse.blelas
I ••

§ 1. A Diretoria reunir-se-a no miDImo uma

vez por mes ou quando for eonvocada pelo presidente.
§ 2' Reuniões ordinarias, haverá tres por ano.

§ 3. No'começo de cada ano terá lugar a As
sembleia Geral, que rem o principal fim de elegar a

.diretoria nova.

Esta votação será feita por voto secreto e é

obrigatorio li presença, de mais de 2/3 dos socios

quites com a sociedade. �®r®@!®@)!@)@Y®@!@)@Y@)@!®@Y@)@ji�@j'f@)@!®�(@) ..
ARTIGO 6

1(@.Tosse'Asma,BronqUite,Rouquidão,eReSiriadOS I�Dispasições gerais
, § 1. Esta Sociedade não poderá ser dissolvida TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRßIÓRIO •.

-enquanro ii isso se� oponha um rerço de �eus ass�- I Iciados, e quando acontecer, os bens serao transml- • • E.ncontram /alivio Imediato com o uso <;lo ••

'tidos á uma Igreja ou Hospital. l' á 1 .

§ 2. Esfes estaturos estão sujeitos a reforma ou {®
D C O m p p a v e �

emen�aõ.q�a��� ��rm���:sâf:�fo�:r�u�a�3��d:��: de t@Pot-IOfilldnHngt-OD potolnnen �
28 de Julho de 1950 a 28 de Julho de 19ã1. {® a: a: L a: I: �a: �

§ 4. Lidos, discutidos e aprovados estes esta- (@ .' @j
tutos foram p.roclamaáos pel� presi�ente, lei fund_a- g.. O PEITORALMAIS (,;O�DECIDO .NO BRASIL �
;mental da «SOCiedade Esportiva Iplranga» e serao �

• �!Iâ\�U� • �:t.r:\'a ' "":�II·�:�· • �!�. P
publcados na imprensa para os devidos fins de direito. 2(®���@U®���\�®J..®@.i.®�@.;.®@,a

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, Iem Francisco de Paula;
.

.

I
filho de Waldemar Gre-

'Igolowi:sch e de Maria
Gregolowi tsch.
Ela, brasileira, solteira;j

lavradora, domiciliada, e f .

residente neste distrito,
em Francisco de Paula,
filha de Antonio Karasack
e de IdaGrimm Karasack.

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
passar o presente f'dital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dUi antI:) 1 5 dias. Si
alguem soub;!r de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legais .

IRENE PEDRI GÜNTHER
Oticial

(Edlftdo SIIlácap) .

110 DE JANEIRO

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Julho 1950
M E I
anB
·E F H
RIC
QSV
V--Q N

05 portadores dos
titulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido .

Escritorio de S. Catarina
RUI Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIAlOPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso larbl

SEDE SOCIAL
lUA DA ALFÄNDEGA. 41-E50. QUITANDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imínente CI; invasão do Tibet pelas tropas comunístes Chinesas
Declarações do ge-�� FREFEITURA MUNICI- .

neral Lin Po Cheng Lure seu� males e poupe seu PA� DE JGUÁ. DO SUL

HONG KONG, 1 (V.A.)
bom dinh�iro comprando na

- Um Rádio' de Pei- FARMACIA NOVA EDITAL
ping diz que o general de ROBERTO M BORST.
comunista Lin PoCheng, di

-

d aíor sortimen-
.

'f
,.

a que rspoe em

Hl ormou que e eminente to na praça e oferece seus arti

a invasão do Tibet pe- gos á preços vantajosos. r.
las tropas da China' Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

vermelha. ���

Ism������i'i
��Oj���:�;: .Lazf:�:,iSIi lven .. Getulio Vargas, 79· Rua Domtngos da Nova sjn §l

fi
JAB

;::�:���: :'::fi::�m·.::TL�::�:
IIAm·

� Espelhos e Vidros para Janelas e Outros FinS.I�..I
Moveis Estofados, Tapetes,' Divans,

Colchões e �strados para Camas, Etc.

Executa-se serviços de estofamentos em:

�.I.� rrolios, onibus, eutornoveís etc.
".'Ill�
��,u.,:� �mm?a��].,•••� s: �

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul
torno público que
durante ocorrente'.
mês de Agôsto, ar
recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara

guá do Sul e na In
tendencia de Corupá,
o imposto sobre "Ex

ploração Agricola e In
dustrial" .

Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contríbuinte suieito
a • multa de 10%
sobra o referido

r Imposto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da Pre-

r''. qSeCcf·-Ar&eL"Çsc.·AeUO'&&O'·S·It-,
feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
1 de Agosto de 1950.

F. VOSGERAU

I· R G· O' I. ,...._TesOU_"reiro� TOSSES r IRONQUITES r

I IlIBO [ftfOSOTlDO
Q- Ih

·

h t
(SILVIIR")

tla� �� m� lI�r�� 6 mal� uara �� ve��E��:� r:::'::::':�.� A br��Ü��o_:g�:::::niO
, PRODUTOS DA: �. 1Umterrenocomaárea �:ANTRATICA: Foram ultimades OS/de ferro alem de madeira

I dl
o

(C II dl
de 19 alqueires, em Gua- (: :

mi 1111strta iiI p. a rdJl tI1\� biroba-Municipio de Gua-

l�
.

�l
entendimentos iniciados de pinho e duras no valor

lill l!.I1� 1l W�
i �tOI. 1lJI� • • em janeiro deste ano pera I de Cr$ 548.000,00; plpes

rapuava. :8 bOd 8 Ltd: convenio comercial bresl- e barris no valor de

GOSCJtn Irmãos §,O Ao Sendo próprio para·� e t as oss a.� lelro-argentíno. o acordo e-s 12.000.000.00. O Ins-

�����i;õ:ai:eouse����s� i .:; � :.;�i estabelece que o Brasil tituto Nacional de Pinho

uns 500 pinheiros e 400
adquirirá es Ie ano, áquele ofereceu as autoriaades

C h· b pelz vizinho, 800 mil 10- competentes todos os 1'08-
Imbuías, Preço 1.300,00 ac Im os neladas de trigo em grão, sívels alvitres quanto á
cada alqueire. talianos de diversos tipos, entregando em troca, pro- inclusão da madeira na

Tratar nesta gerência; V. S. poderá adquirir na dutos nacionais, tais co pauta dos artigos a serem
.

CASA REAL mo tecidos, erva male, exportados para aquela
__________

cacau, fumo, café, lingotes nação do Prata.

Fabrica de Artefatos de A L U M I N 10
FUNDIÇA.O - LAMINAÇA.o - SOLDA ..

Loja de vendas em Jaraguá do Sul, Rua Marechal Deodoro 131

Compra-se qual-quer péça de
aluminio velho

CAIXA POSTAL, 11
,

'

JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina

..

Baterias de Cosi.nha

1 caldeirão No. 20
1 caldeirão « 18
1 caldeirão « 16
1 chaleira « 18
1 caçarola cl tampa « 16
1 caçarola cl bico « 16
1 concha conica « 13
1 fri.gideira « 21
1 passador pl mecarrêo « 16
1 passador pl chá oval
1 fervedor de leite « 14
1 concha « 18
1 espumadeira « 10
1 coador conlco vt, café
1 caneca « 3/4 I.
1 funil « 11
6 formas pl bolos « 11
-

.

22 peças

Preço regular
e-s

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

Por
os
193,50
232,00
237,00
28ã,OO

.

MO,OO
407,00

Prateleira, cl 11 ganchos móveis e 5
varas. Proprio »t bateria acima. Compri
mento de 60 cms,

Cada 78,00 59,00

M inancora"
Em Todas as Boas Farmácias

É um produto dos Laboratorios MINANCORA

virola fosco
virola brilhado
reforçado fosco
reforçado brilhado
super fosco
super brilhado

,ce.TRA CasPA,
. QUEDA DOS CI

'. BUOS f DEMAIS

AfECÇOES DO

PARA FERIDAS,
E C Z 'E MAS,
INFLAMA..çOES,
COCEI RAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, oE TC.

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

".ltA ".8SS. 811.111.. IRlell.IA
••••I••S Eil 11•••81:

Oma Iir.na completa. de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50160 ciclos
2 MOTORE marca GRAM,ME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.
.

AlPaalllleS 81 .'81'••
'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.

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS,. de
ARANDELAS.

l\!ATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

_
foça de qualquer capacidade.

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenríerä com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e faça.

,,-�..........""'!'!!!!�""'!'!!!!��...._-....___,�!,,""",,�---�""""""'''''''''''''�"I

CASA DA.S TINTAS I
A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM SUA' FILIAL

liEM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL
.

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOB�ADO OTO WAG�ER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo- Iveis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
TinIas a Oleo, e em PÓ, .Alvalade, Gesso, Zarcão, I
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina Ipare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce- .

ra e Oleo para Soalho, Massa para Jan�la. I
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinviIle, II.IDER DO COMERCIO DE TINTAS

Sala de Jantar
de Imbuia

Vende-se uma em per
feito estado.
Ver e tratar a

Rua CeI. Procópio Gomes I. 512

eeTUPY"

;

��;�ã�1
· i PEOROD.:cENGEL !
í· t·

,
Estrada Jaraguà Esquerdo

'i. JARAGUA DO SUL - BTA. CATARINA

Esecuta-se qualquer�iÇO
.

de ferramentas

b
agricolas pere uso de lavouras, como:

IMachados. Enchadas Foices etc.

I v;;�.:;_�;;;:.

l'ILr:·bl;!cail!!r-�S.1ES5llE_,
I_IIII!

(·seE!lI�.·8Imli!árllll�·asEl,-1!1
� � Maleitas, Tremedeira

I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas

Ternos tambem baterias maiores.
- Sta. Catarina-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital li Dr. Renato 1lVal'ter II
::

!5

ii M É o I C o i:::':i::De ordem do ônr, Ten. Delegado Especial de

Policia, convido a 'comperecêrern nesta Delegacia fi CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

Auxiliar de Policia, os abaixo citados, afim de rece- !i Com cursos de aperfeiçoamento no
-

. i!
berem suas Carteiras Nacional de Habilitação.- Rio de Janeiro • São Pulo e Buenos Aues. ii

Alfonso Augusto Adolfo Koprnann, Alvíno Gou- ::1::: Doenças de Senhoras - Partos - Clínica ii

dard, Alex Barg, Alteu Perers, Alfonso João Valentin Geral de Adultos e Crianças. ii

Adam, Adalberto Roland Mueller, Erich Iohann H eonsultõrio e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. ii

SchweinIe, Hugo Westphal, João Pereira Lima, Roland ii TELEF cx E . 3 ii

Leopoldo Germano Ianssen,Walter Kumschlies,Walter' ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii

Albert Ballock, Victorio Lezzarts, Albrecht Gnewuch, ."1 1 •

Rolf Heinrich H. Marquardt, Ervino Harrsen.
"

Escrivão: OSMAR DUARTE

do A V I S OJuri
. .

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
DIreito da Comarca de Ieragué do Sul Estado de
Santa Catarina, Brasil,.na forma da Lei, etc ...

FAz SABeR aos que o presente edital virem

o� dele conhecimento tiverem, com o prazo de trinta

días, que, havendo sido designado o día 28 do mez

de agos�o vindouro, ás 11 horas, pera ter lugar a

êe. sessao ordinária do Tribunal do [uri desta Co
marca, na conformidade da lei, foram sorteados os

seguintes luredes que tem de servir na referida ses-

"-são3- 1'. - Julio Maffezzolll ; 2'. - Mário Müller; Õ·.
Jose Pete s; 4'. - Carlos OUo Krelling; 5'.· Max
Fiedler; ö·. - Guilherme Hruska; 7'. \.- João' Lyra;
S'; .- Carlos Walter Hertel ; 9'. - Agostinho do Ro

--------

,------------

sano; io. - Rodolfo Scheibel ; 11'.' Bruno Wolf; E D I T A L VENDE SE
12:- - AI�redo �raus�; 13'. - Arnoldo L. ôchrnnr ;

-

14
..

'
- Iulio Pedrí ; 15'. - Oscar;Meister; 16'. - Ore- I t b I d t' U 't'

.

d d

I R W
mpos o so re n llS fia ma o rma propne a e Clinica geral medico _ cirurgia de adultos e, creanças

CI 10 amos; 17'. - alter Hertel; 18'. - Ollbio Mül- P f' ã d di

I
e ro ISS o com casa e mora Ia,

_ Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

e!'; 19', - Renato Walter (Dr.) : 20'. - Guilherme D d d C I I
-

. -

t

F h 21 R' d W
'

e or em o snr. o e- p anreções, cnaçoes e c.
_ Indutoterrnia - Bis,turi-detríco _ Electro-cauterização •

ISC er; '.' tear o itt. - A todos os quais e tor, torno publico que no Ver e tratar com o pro R' I Ih
'

a cada um de persi convida a comparecer na sala corrente mês de Agosto prlerarlo na Estrada Fran
'

- aios ntra-verme os e alUiS. I

���m:u,��,��gc�a:dO�,disfoiCbiOp�On.aFdoerummu,1.�odedCiar4l! e10hO,00rOa, arrecada-se o imposto acima, cisco de Paula, snr. Fran ",:::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
....::::::::::::::::::::::;-.

.. Kl 'IIJ reterente ao 20. semestre do CISCO Fodi.
.:,

, II

Faz ,saber mais que na referida sessão será julgado
. '

ii AUTO JARAGuA S A
'1':

o reo Carlos Bayer e outros culos processos se

corrente exerCICIO. ",:::::::::::::::::::::::::::::::: ...:::':::::::::::::::::" ii � • ii

Os Contríbuintes que não ::
.. :1

::

prep?rarem em ternpo. E, para que chegue ao co- fizerem seus pagamentos no
ii

C
·

d P
ii ii Industria e Comércio i!

nheclmento .de todos, mandei passar o presente edital, praso, poderão satisfaze-lo II orrelD O. OVO II II OFIOINA Serviço "FORD" II
Que sera afixado no lugat de costume, ás portas do

. d S tb"
"

����l!!. eD�d�li�a:�s:ae�� i���:n�i����a�e"������ �� ��i:��i�:��s�?:�;:it: i
::

..
:I:I.: !�e�on�I�.�:o�o�� :a�tQ�31� '::.J:i II _ ���e!���!ro _ JA R���r!:���O_ "

Sul, aos vinte sete dias do mez de Julho do ano de d
• id
,,!!

::

g:���:�:��!�:!�:.;:����g���!F�a�!ifg:j��;1�
,

i;��f�ij���i::�a:'c!; ',II
JA��:'��,��n�UL

:
..
:1
..
:1'1

..
:
..
:1' �f��a�;�r�r:����i���!;':i'f.�ir:��t������ .::.1.:;.1

Que dou fe. Coletoria Estadual de Ja- ii ASSINATURA ANUIU Esta oficina está instalada em condlçöes

Jarag'uá do Sul, 27 de Julho de 1950 raguá do Sul, 1 - de Agosto ii Cr$ 35,00, H ii pera efetuar qualquer serviço de consêrro ou ii

de I950 li H' ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem' li

O Escrivão: NEY FRANCO
'

:.,,, .. 'f
-

d
'

"

HELEODORO BORGES H P:ui:�N;e�rl ii ii cerno retí ícação e motores etc. , .

'

ii

escrivão ii
ii ii Tódos os serviços são executados com ii

"�::::"������::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::!':::lj li esmero, por competentes profissionais, e a pre- U
ii 'ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii
li .frica e oxigênio. ii
�::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::ti

MazureehenDr. ' Waldemiro
e_SA BISA'BE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

'Grande Afmazem com moradia Vende-seTomem:

VINHO CREOSOTADO Diversas terras com ca

sas, assim como somente

terrenos, propríos pera

qualquer tndústríe, lavoura
. e criações. ,

Sito á Estrada Iaregué.
Na cidade vende-se tam

bem datas.
'Ver e tralar cornq pro

príetarlo : JULIO PEDRI.
,

- Estrada JaraguÍI -

-Vende-ss á Rua Marechal" Deodoro da

;Fonceca, N. 1011, ótimo predío proprio para
Instalação de qualquer Indústria, com casa

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

110 metros de fundos.
,

Pi'e�o. e f�ciIidades no pagamento a tra-

tar com JOÃO,MARCATTO, nesta' cidade,

"SILVEIRA"

Empregado com wto nas:

Tosses

Resfriado.

_._
.

_ _ _
-

NA FALTA DE,

APPETITE

I,
"

.

� �t'i

HilRen IndÚ1iriíl �[mR•.d� t [illariRa�I.H.I
IINpQ ,"

,Üe:' I�!��-D�Á!���TARINA I n�co J'I,
-

- (39 DEPA.R.�A.M:E::NTOS) - .
- m

: CAPITAL SUBSCRITO E
I REALIZADO CR$ Ü,.OOO.OOO,OO �

RESERVAR.EM 30/6/1949. .'. .' CR$ 24.111.126,80

AGENCIA: Ja�aguá do Sul.
,Rua CeI. Emlllo [ourdan, 115'

Magresá-'o
Cançaço,\
Pallidea
Fraqueza,

'É indi.peosayel
o uso do

..

IOeOLINO
DE ORH

flraranguá
Blum"flau '

Brusque ' ..

Braço dó Norte
Caçador,
Canoinhas
Concordia
Cresciunul
CuritibQ ,

Curitibanos
'

Cambirelá'
Campos Novos

Chapeco. o

Florianopolis
Gaspar
Ibirama':' .. :,.

Indaial ,'>:,
Ituporanga
Jaraguã ,do Sul
Joaçaba

'

Joinvillé'
laguna
Lages ,

Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União

Rio de J81Ieiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco dr Sul
S. Joaquim'
Tai6
Tijucas
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

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

......... �
,_ �..-

Edifício Próprio

,A, Comercial, Ltda.
,

End. Telegrafico "INeo;'
, ,

Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

Opera' em: Cobrençes, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos,
Descontos.

Aceita: Vàlores em Custódia e Admi�istr�ção de Imóveis.

Advocacia - Contabilidade - Se#uro�
.• Planos eeonômleos 'e eontäbeís. de ,.en

tidades comercill.is. industriais,�agrícolas e Cívis
de fins' econômicös. ' ,.: '", ,"

, • Elabora�ão 'de cbxí'trat:os, e" .éscrÜã�. -

.

Declarações de firmas individtuiÍs e'coletivª,E{ -

Legalizaçã.o - Minutas para lançamentos inidiais
: d� ,�scritas - IlJlposto de Renda.:

"

:--
.. :':' '. Fuii'ies: ênctúnpações e alterações so-,

c!ais': - :Modific�a9ões, �de tipos jurídicos de s�
cledades - Ad,ItiVOS de contratos - Atas '- Mi

.nutas. para lánçamentos relativos às fuzões,
encampaçõeA, alterações e modificações sociais.

• Distratos sociais - ,Cancelamento de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas

para os lançamentos relativo� às liquidações.

',' _

• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re
visoes e Parecer - Assistencia técnica contábil

juridiç� e fiscal.
'

• Assuntos trabalbistas - Naturalizações -

�e�esas fiseais - Cobranças - Serviços comer

CIaIS em geral.
• SUB-AGENTES DA OOMPANHIA

NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN

GA": . Fogo - Trallsportes - Acidentes Pes"
soais e do Trabalho - Automoveis - Respon:
sabiUdade Civil - Fidelidade.

-

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19

- J1BAGUÃ 1)0 SUL -,
'; ..

'

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTICULAR AOS
,

'

\

SN,RS; DEPOSITANTES QUE ABONA
.,. AS SEGUIN.l'ES TAXAS DE

'JUROS SÓBRE DEPÓSITOS:

e,G•••• 8,1 •••111111••
Á Disposição
Limitada ..

'

Particular . .

Limitadil Especial

2% ao ano.

3ojo ao ano

4ô/o ao ano

50./0 ao ano

J.

.'
. "

.'

. Com aviso de 60 días .

,
Com aviso �e 90 dias .

"Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo. de 1 ano.

.' '0% ,ao aoo

0,1/2% ao ano

"

60;0' ao ano �
. . .,

.

'

�.i/20/::� :��

'I�Dep6sitos Populares. 5% ao ano
'

- ,

Depósitos Espectas a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo Minimo, .

de Cr$ 50.000,00 . . . ,-' 7%' ao ano

, ABRA UMA CONTA NO ".NeO" E PAGUE COM,CHEQUE ,'I
I No "INCO", o Dep6slto SancArio TRABALHA

,

enquanto o SenhorDESéANCA·1
•

•
.

,', ,'o T�

': .�"_
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Peste suinQ. Está grassan
do violentamente en Rio
da Luz a peste suina.
Reclamando na repar

tição competente, o en

carregado do serviço de
clarou que não pode va
cinar porque a prefeitu
ra não pagá as vacinas.

ANO XXXI JARAG'UA' DO SUL
Existe uma lei muní-

�����������!!!!���������D�o�m�in�g�0�,�6�d�e�A�g�0�s�to�d�e�1!!!!9,�5�0���S�A�N�T�A�C�A�T�A�R�I�N�A�����N�0�.�1�.6�0�41 cipal que manda que as
- vacinas contra a peste

suina sejam pagas pela
prefeitura, tendo para
esse fim sido aberto um
credito especial.

O auto da Prefeitura. Este cuia diretoria ficou assim de pera seu correllglona- Acontece, no entanto,
ano, segundo previsões, a constituída: Presidente: rio, apenas fazendo ques- que o Serviço de Defesa
Prefeitura Municipal vai Domingos Hilisheim, vice- tão do' seu candidato a Sanitaria Animal deu oro

gastar mais de cem mil Luiz Balsaneli, 10. secre- deputado estadual que se- dem aos funcionarios de
cruzeiros em gasolina, tário Leocadio Cardoso da rá o ilustre e benemerito que somente vendessem

pois o automovel que. de- ôllva, 20. dito, Dorival medico; Fausto Brasil, re- as vacinas a preíeíura
via ser usado exclusiva- Elísio, tesoureiros, João sidenre em Corupé, medíante pagamento adi-
mente pera os serviços Elísio e Luiz Hilesheim e antado. Dai o impasse.
públicos municipais, pas- Conselho Fiscal, Carlos Visitantes: Vindo de Por- A prefeitura alega não
sou a prestar serviços Vasel, João Bachmann ,e

to Alegre ache-se entre ter dinheiro. O serviço
particulares e políticos. João Fodi. nos o sr. Narciso F. Ma- não vende fiado. Em-
Roda noite e dia pare ' cedo, alto funclonarte do quanto isso a peste vai

passeios de família de S e r á me s m o 1 Esteve Banco Nacional do Comer- dizimando toda a cria-
um funcionário, pera seus

em nossa redação, acorn- cio. O ilustre visitante .es- ção que ainda resta.

negocios particulares � panhado de um filho me- tá em serviço de ínspe Isto é sinal evidente

pera fazer política, gas-
nor o colono Strelow, re- ção as agencias daquele da desorganização que

tando o dinheiro dos im- sidente em Rio Cerro. acreditado estabelecimento reina por aí afora.

postos que os contribuin- Declarou o mesmo, nos bancario, do norte do nosso
tes suam pare pagar. apresentando uma peque- Estado. Oswaldo Duarte. Segue a-

Isso não está certo. Os na chave, de que encon- - Vindo de Concordia manhã para Porto União

veículos de' propriedade trou-a dentro de um sebo- encontra-se em visita· a o sr. Oswaldo Duarte,

da prefeitura sómenre de- nete «Lefebuoy- uma ehe- seus progrenírores, o sr. agente da estação da

vem servir pera os servi- ve. Presume-se seja o pre- Osmar borges, fiscal de estrada de ferro em Co.

ços da mesma,' devendo, mio de um automóvel Fazenda do Estado de S. rupá,
após as horas de expe- Chevroler; distribuido pela Catarina. O sr, Duarte que exer

diente serem recolhidos a
firma fabricante. CUidado com elas. Pedem- ceu por muitos anos a

garaje e não ficar a noite Comunicado o fato a nos alertar a população quele cargo na vila de

inteira ne rua, na frente firma, esta telegrafou di- do município contra duas Corupâ acaba de ser pro

da casa de um funcioná- zendo que mandaria seu senhores, .Geroníme da movido para agente de

rio que dele se apossou e representante para identi- Silva e Antonia da Cruz,' Porto Uníão. .

dispõe para o que der ficar a chave. que anderem percorrendo «Correio do Povo» lhe

e vier,
.

' Politica Municipal. O PSD o interior do municipio, deseja todas as Ielícída

Confunde-se, assim, a ainda não conseguiu re- espectelmente Rio da Luz des no novo posto.�
propriedade da prefeitura solver o assunto referente e Garlbeldl, pedindo esmo- Convite - Do Clube Re
com a particular, num ao candidato a prefeito e

las pera uma Igreja em' creativo Guaramirense
abuso que precisa ter um escolha dos vereadores. Joinville. recebemos gentil convite
fim. E emquanto se gasta. Sobre o candidato a

Intorman-nos que se para as festas do segua
o dinheiro com a gasoli- prefeitura duas correntes trata de duas embusteiras do aniversario, desta en
na, os professores e cre- se formaram dentro do di- que angariam donativos tidade social a realizar
dores da prefeitura espe- retorto: uma que quer apre. para outros fins. se no proximo día 12 no
rarn pelos pegamentos, sentar o nome do sr. Ed eapela de Sanla Cruz. Viel- Salão Machado,
que são adiados de um gar Píezeíre, contador da taram-nos os srs. wende-, . '.'

mês pera o outro, embora prefeitura e outra que lín Schrnldt, Eugenio Gas- Aßlversano.s. Dia 1. do �o.r-
a. prefeitura já tenha rece- pugna pelo sr. Carlos Hass ehe, Felix Hen e Inaclo re�te festejou seu natallclo

bldo ou pelo menos tenha menbro do diretorio desde Schwanz que por nos-
o loyem ,ouo Mey, alto

a sua disposição Ce�l6J e sua fundação em leragué. so inte�medio agradecem funclonerlo do Banco In

tantos cont?s de reis da Alegam os opostrores a todas as pessoas os dustri� e Comercio de ô.

quota do Imposto s�bre da candidatura Edgar Pia- donativos e serviços pres Cal�rHla.
a re��a. .

zeira, que o mesmo é tados na festa do lança- Dia ã fez anos o sr.

Alias ,na prefeitura agora «beija flor», isto é que voa mento da pedra funJa- C�ndido Zangh�lini con

tudo. gira em torno da de partido para partido de menlal da Capela de Sla. ceJtu�do comerciante esta

política e, emquanto as acordo com as conven i- Cruz, em Jaraguasinho, belecldo na praça de Ne-

estradas continuam a ca- encias, s�ndo alem disso em 30 de julho. reu �amos,
re�er de reparos, a. ma- o autor daquela celebre Nessa mesma data foi -.

Dia 4 o snr. J. M�des
q�ma nfvelad?ra esta ser-- lei sancionada pelo sr. também feita a benção, tmo Junkes, comerciante

VIII�O a serviços tambem Ten. Leonidas, que man- pelo rev, Padre coadjutor a Estrada Nova:
particulares. d'ava cobrar imposto pre- da paroqilia da imagem Fas anos hOle a sra.

dl'al ate' do I' h
. de Nossa Se'nhora' d- Ora Clara. Schaade esposa do

Na prefeitura, o que
s ga m elr?s e ..

R d S h d
todos são unanimes em

casas de cachoorro, lei es- ça, padroeira da Capela. sr. lcar _o c aa e.

f d d A todos os bemfeitores A�a.nha pa�sa a d�ta
afirmar é que quem manda sa, que OI man a a

a coml'ssa-o confessa sua natahcla do Jovem Hllo
é o sr.' prefeito. revoSlal' pelo sr. governa-
Mas já que esse estado dor do E�té::do e �or �ma eterna gratidão. I (Cont: n. 3.. p.g.)

de co'l-as p r t
Assembleia Lealslatlva. :: __ _._ _ : _ _ _ .

não ::>o�e sero m��:�,n � I Ameaçam me�mo
e

�esinte- ii:$-:··········
•·..••·..··..••·•·

_·········�···
•··•·••····••··•••·..

········:········
·•.. • ..

···\�:;i
medida deve partir do reSSdr-se da �Ituaçao ca�o I li G rande Fes·tl·va I ii
povo que paga impostos �q�ela candidatura seja i! ii
para essas facilidades. mdlcada. , ii li
Aconselhamos, por isso, _Quanto a �ereadores I II D' g 20 d AgA t "li

. que, a população vire as
nao se conseguIU comple� ii

OmlD O, e os o
li

cost�s aos políticos e
tar a. chapa P?r falta de H . H

politiqueiros qu� compa- candld_atos, po�s a� recu- ii
realizar-se·â um grande festival no pâteo do

H
reçam a comicios ou em

sas sao gerais nmguem ii firUDO lscolir "OI'UI'ni PrOUI'danCI-I" li
visitas d� "amizade" 'nes- querendo pegar em «rabo ii '

u u UI u li
ta época de eleiçõ�; de fog�ete» co�o se cos- li ii
Quem, quizer fazer elei- tuma dizer.

. .. H em beneficio do mesmo estabelecimento. if
ções ou ser candidato, A UDN e o PRP IßICla- ii ii
que meta a mão nos bolsos ram a c��panha pelos se- ii Constará de varios divertimentos públicos ii I,

e puxe pelo dinheiro como
us candidatos, promoven- ii como, Tômbola, Leilão, etc., Churrasco, ii

fazem os da UDN, d� PRP do amanhã e� N.ereu R�. Ii Bebidas, Café, Doces, etc_ ii
e do PTB mos o seu primeiro coml- !i ii

.

cio. O PTB parece que l! Pelo comparecimento de todos, desde li

.

Sertanejo fUle�ól Clube. 'Em Mo aprtse�tará 'candida- U jâ agradece 'Ã li
RIO Molha fOi fundado o tos a prefeito e vereado- ii A COMISS O ii
Sertanejo Futeból Clube, res, dando dmpla Iiberda- ::'-:\1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::«::
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Virg�m Especialidade
dia CHA� WEIlEl HN]I))[J§IIHAl co JonlDlvHlie

A Câmara Municipal de Ja..

raguá homenageia a memoria
do Dr. Salgado Filho

Na sessão do 10. do pre viu no Senador Sal
corrente, da Camara Mu- gado Filho um símbolo
nicipal foi homenageada máximo de dignidade e

a memoria do Senador de amor a Patria.
Salgado Filho, pelas ban- Dai porque os perre
cadas do PRP e UDN pistas e udenfstas que
que apresentaram a' me- tem assento nesta casa,
sa o seguinte requeri- sinceramente solidarios
mento: na dor que atingiu os

Exmo. sr. Presidente e associados do Partido
demais menbros da Ca- Trabalhista Brasíleíro
mara Municipal de Jara- pedem a inserção na atá
guá do Sul. dos nossos trabalhos de
O Partido de Repre- um voto de profundo pe

sentação Popular e a zar pela morte do sena
União Democratica Na- dor Salgado Filho deven
cional, secções de Jara- do, dessa nossa atitude
guá do Sul, por seus ser dada ciencia, acom
representantes infra as panhada de sinceros pe
sinados requerem que, zames, a familia do ilus
ouvida a casa, seja in- tre morto bem como;
serto em ata um voto de igualmente, á direção
pesar pelo desapareci- Nacional e as secções
mento do ilustre Sena- de FJorianopolis e de
dor da Republica, Dr. Jaraguá do, Sul do Par
Salgado Filho, eleito pela tido Trabalhist� Brasí-
secção gaúcha do Parti leiro.

.

dOOTr�::!�!��a ��as�:f�� Jaraguâ do Sul, 1". de

que roubou ao Barsíl, há agosto de 1950.

poucos días, um dos seus (ass) Luiz de Souza
maiores filhos, conster- João Lucio da CosIa
nou toda a família poli- Otaviano fissi
tica brasileira que sem- AlbrechI Gumz.
---------------------------------�,--------

Um apelo aos

professores
IMPUREZAS DO SANGUE?

nlXIR Df HOfiUflRA
AUX. lRAT. SIFILIS

Tendo escolares inu
tilisadô os cartazes de
propaganda politica, afi
xados pelos partidos,
fazemos um apelo aos

-

professores e diretoreS
dos estabelecimentos de
ensino para que admoes·
tem os alunos, fazendo·
lhes ver que, alem de
falta de educação, a

destruição de cartazes
de propaganda politica,
é crime punido pelo Có
digo Eleitoral.

Bolos
mais/0/05

Proibição
Proibindo aos vizinhos

por deixarem animais 501-
tos, fazendo estragos nas

roças, não se responséJbi
Iizando o abaixo assinado
pelo que possa acontecer
elOS mesmos.

Massaranduba
CARLOS BERNDT

Bolos
. mais macíos

____,----------------

Para Doces
,e Bolos

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

Soe. Grallca Avenida LIda.
Av, Getulio Vargas, 360.

Bolos
mais crescidos

LOCAIS

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum,

Sft..ßÃ���RCf""
, ESP,f:CIAlIOADE
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