
Votar em frineu Bornhausen é promover a solução dos anseios do povo Catarinense

Aaliançado
intregalismo
com a UDNI , AlT.D.N. de Minas Ge
raes jà apresentou como
seu candidato a senador
federal nas proximas
eleições o cbefe ínte

gralísta da secção mí

Sta. Catarina - N. 1.605 neira do PRP., o snr.

Dr. Amaro Lanari. Rela
tivamente � á personalí
dade do candidato, as

sim depõe _

o snr, Gabrie1
Passos candidato ude
nista ao governo de
Minas:

Dois milhões de unidades em cor vermelha --

_ «O Dr. Amaro La-

Encaminhado á Casa da Moeda o pedido nari é um bomem cbeio

de autorização I de serviços a Minas Ge-

raes, tendo sido brilhante
BLUMENAU, 7 - Co- fos, foi encaminhado a secretário das Finanças

glta-se há já bastante Casa da Moeda a aurorl- do saudoso Presidente

rempo da posslbllidade de zação pera a emissão dos Olegario Maciel. O seu

fazer com que a Casa de selos postals comemora- nome é, assim, um da

Moeda imprimisse, por tívos do Centenario de queles que os mineiros

Pela prímelra na his- Gomes tambem em avião não só a solução dos mag- ocasião do Centenário da Blumeneu. prezam e reconhecem

toria de Santa Catarina. próprio e na companhia nos problemas da nação, .Fundeçâo de Blumenau A emissão será de 2
como dos melhores.

um candidato a presí de seu irmão e do Dr. mas ainda os de cada uma série de sêlos pos- milhões. de unidades de Sugerido para integrar

, ..... ', "........ ee ,

Adolfo Konder visitou os. munícípío, particular- tais comemoratlvos do Cr$ 0,60. (s�ssenta cen-
a representação do Es-

tevosj, em cor vermelha. tado, a convenção esta
Acha se apenas.em es�u- dual da UDN sentiu que
do a forma ,de Impr.ess_ao estava diante de um no

que recebera esta �mlss�o, me digno da investidura
sendo que � duvida e�ls. e o sufragou unaníme
tente

_ relaclO�a:se a Im- mente. O nosso partido
pressao da efigle do Dr. tinha afirmado que pleí
Herf!lann Blu'!1enau ou �o teava para os correligio
obelisco da cidade. MaIS nários a ínvestídura nos

pro�a�el entretanto é que postos de comando, que
a efigte do fu,nd.ador de dão sentido e realização
Blumeneu sera Impressa ao seu programa mas

nesta. emissão de selos
que, por amor á' con-

posrare. córdia entre as forças

�tf;::::" ;: ,�,}n: dade de auscultar as de- dos Correios e Telegre- que apoiam o mesmo

r tJ ficiencias, que não são grande candidato que é
"

poucas, da admínístra.

f d' I
o Brigadeiro Eduardo

ção catarínense. Em Só até o dia 15 H trans erancia e e eitores Gomes, teria prazer em

seus discursos fez sen- propôr ao eleitorado a

tir que está perfeita- Segundo radlograma re- requeiram suas transte- pretereneta pelo nome,
mente a par dos probte- Irineu Bornhausen cebido pelo M. M. Juiz rencias para o exerciclo do de um mineiro digno,

,. mas que angustiam nos- mente. E esta cruzada Eleiteral desta Zona, o voto em 3 de Outubro. como o Dr. Amaro La-
,

Brigllcleiro Eclu.�clo Gomf!s.' sa terra. '.. civica, que foi a maior Tribunal Superior Eleito- Para o eseoaÍDento da safra nari, que integra o Par-

dencia da Republica VISI· Em todos os comicros, que já presensiamos em ral vem de resolver que tido de Representação

ta deti�amente !ls nossos �duardoGo.mes, fez ques. nossa terra, estamos cer as transferencias de elei-
P. tle�::,ta8 ga�e��)_O Popular».

municipios. Acompanha- tao de. oíta- no�mal- tos que deu ao povo ca- rores de urna zona pera d W I J b -.ECESSARIOS 30 AIIOS PARA
do do sr. trineu Born- mente as necessídades tarinense, a absoluta outra da mesma eireuns- governa or a ter o im "

hausen que viajava em to. o.s ans�i?s dos muní- certe�a, .da pureza.e �a crlção sómente poderão
recebeu telegrama do rnl- RECOlfRUIR HIROSHIMA

,

avião particular com o crpios vísítados, dando grandiosídade dos �de!lIs ser requeridas até o día nlstro da Viação, cornu- LOS ANGELES, 8. (VA.)

conhecido lider eatarí- assim uma demonstração que re�:m os- desígntos 15 do correnre.
nicando ter ordenado ao - O prefeito de Hiroshl

nense Wanderley Junior, sincera de que também da União Democratíca I
' Loid Brasileir�' toda essls- ma, sr, ôhlnzo AmaI, dls-

o : Brigadeiro Eduardo é da sua preocupação, Nacional. Assim, diante desta re- tenda pera o escoamento se que serão necessarloe

solução, não mals será da safra do batatas gau- 30 anos pera reconstruir

até o dia 24 do corrente, cha. Serão realizadas vla- aquela cidade, devasteda

conforme divulgamos, pa- gens extraordinarias, quan- pelo primeiro ataque ato.

rd que os elettores que tas for em necesserlas, mico mundial, Acreseen-

átualmente aqui residem pera o escoamento. tou que o povo de Hlro-

A semelhança do que ----
shlma não guarda rancor

ocorreu no Rio Grande
R

'- lo nome de Oswaldo Ara. de ninguem. O sr. ôhlnzo

do Sul, �inas Gerais, ecuou nha para o governo do
Amai tornon parte, nesta

Santa Catarma e outros cidade, no quinto aníver-

Estados da Federação. O PSD gaucho, quanto Rio Grande do Sul, eo, serro do bombardeio ato

os integralistas do estado ao nome de Oswaldo mo o candidato de to- mico de Hiroãhlme.

, A travez do seu orgão do Código Eleitoral, 130- do Rio de Janeiro eon-
'

dos os partidos, qUandoo--El-e-i-to-r-a-d-o-P-a-u-Us-·-t-a
competente a União De- licito Vossencía .abert�ra cluiram um acordo com Aranha recebeu ordena do Rio RIO 10

o (V. A.) _ O e-

mocrats Nacional vem competente
.

.mquérlto a UDN fluminense, atra- RIO. 10 (VA) _ Iníor- f' Oíl leírorado paulista, secundo
'de protestar em Juizo apuração autoria, conse- ves de entendimentos .

para rcar com 1 on .,

contra subtração de suas quente processo e pu- mantido entre o sr. Prado
ma-se que o PSD do RIO Rosa, - declarou DUn- dados recentes, atingiu
Grande do Sul estava um milhão e 967 mil 637

faixas 'de propaganda níção culpados. Kelly e o antigo dirigente Ion Coelho.

eleitoral que se encçn- Virtude p�etendermos da Ação Integralista Bra-
prestes a adotar tambem eleitores.

��am'���� em �-reco�c���a� prop. �e�� s�
R�m�do'-----------'----------�---------

gradouros publicos no ganda eleítoral
.

nossos Padilha.
'

d C
-

d UDN
vizinho distrito de Co- candidatos, referIdo 10-

.
. Ecos

_

a onV6nçao a
rupá.

- cal solicitamos' vossen-I
Com efeIto, o Dlre-

E' o seguinte o texto cia' necessárias provi- tório e o Conselho

do telegrama remetido dencias junto autorida- Estaduais do_ Partido de

ao Exmo. Sr. Dr. Juiz des policiaes competen- Representaçao Popular

,Eleitoral pelo delegado tes sentido ser evitada secção fluminense reu

da União Democratica reprodução semelhante nido a 3 do .corrente,
!'lacional: atentado direito· propa- em secção conjunta re-

, '
. . . ganda assegurado cita- solveram adotar a can-

o «�outor �Ulz EleItoral dOEI artigos.
.

didatura do sr, Prado

DeCIma Setima Zona. Confiante imparciali- Kelly ao governo d.o
N e 13 t a. dade e' correção' carac- Estado.

Qualidade' Delegado t�riza e destingu� ma- Segundo o comunicado

Partido União Democra- gistratura ?atarI!lense distribuido a imprensa,
. . 1

. aguardo prOVIdenCIas no mesmo dia, o .acôrdd,
tIea Na�IOna comuDl�o Hereilio Luz Filho entre outras compensa-
VossenCIa que, na nOl e Delegado Partido União Dem. Nacional p'
s e i 8 de corrente,

' ' ções !lo .PR :.' consigna-

em Corupá foram sub- '
va a mdlCaç!!,o do nome

traidas cêrba dez faixas lo. de Julho • Dia do B. C. S' d� snr. Ralm�ndo Pa

prop�ganda eleitoral, Médicos do Brasil. A- JIlha para aCamara Fe

candidatos udenistas, co- poiem e inceni.ivem a deral, sob. a legenda da
,

locadas lugares públicos. companha sanitária do UDN flummen.se., '. .
' ' ..

.

Baseado dispôsto nu:" Brasil contra a tubercu- O snr. PadIlba, c?mo No pnmelro plano os deputados Konder ReiS e Artur Müller,

mero treis e paragrafo lose. divulgando e difun- se sab�, é �m dos lIde-
na segunda fila os deputados Ra iro Emerenciano Ferreira de Melo e

-quarto, do artigo cento dido a pratica da vacina- r.es mdals atIvopsl. �o PSar1- Max Colin 'Ao fundo estão os delegados de Jarag�á srs Faustino Ru-

cincoenta um combina- ção pe10 B.a.G. desde o tido o snr. IDlO a -

..

.

G'
' _, .

do cento set�nta sete, 4. dia de vida. gado. bml e Lourenço ressmger.

I

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

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: R�a Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 _:_ Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39

ANO XXXI - JARAGUA DO RUL Domingo. 13 de Agosto de 1950

,Aclamados Eduardo Gomes e Iri- Blumenau emitirá selos
neu Bornhausen em Canoinhas, do primeiro Centenario

Caçador, Joaçaba, Lages, Ioínvíle,
S. Francisco, Blumenau, Brusque,

Gaspar e Itajaí
Decisiva para a vitoria de lrineu Bornhausen a visita de Eduardo

Gomes à Terra Catarinense

Atentado contra o direito de Propa
ganda parditaria em Corupá

Protesta a U D N junto
Justiça Eleitoral'

a Acôrdo dos Integra
listas, com a UDN

..
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CORREIO DO POVO Domingo DIA 13-8-1950-·

..
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1:lli . LA V AR B E'U? 'Ii:
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

I

1"1
II

Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de :: Pois sim!" So se fôr com produto da ii

.5an:a Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc... II
.

fabrica Apolo! I!
FAZ SABER aos que o presente edltel com o ii

Os prfdutos da
I ii

prazo de trinta (30) dias, virem, ou dele conhecimento li .

ABRIel DE SAß O "A r o L O" ii
tiverem, que por parte de: BERNARDO GRUBBA e :. de propriedadé de Henrique Teodoro ::

sua mulher, por intermédio de seu bastante procura- ii Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ii

dor o advogado doutor Plácido Olympio de Oliveira,

.....:I,..:! pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

:...
:1

....
:1.·

me foi dirigida d petição do teôr seguinte: PETIÇÃO consistente metodo de fabricação e
\
uma

INICIAL: limo. Exmo. Snr. Dr. juiz de Direito da espuma expessa.

Comarca de jaraguá do Sul. Bernardo Grubba e sIm, ii As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são II
brasileiros, comercíantes, residentes nesta, por seu ii encontradas em todas as boas casas do ramo. ii

advogado que a presente subscreve, munido do in- ." Pedidos ao fabricante ii
cluso instrumenro sob doc. n. 1, com escritório na ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870 li
cidade de lolnvllle á rua do Príncipe, 305, vem expôr i! - JARAGUÁ DO SUL - il
e requerer a V. Exa. o seguinte: 1'.)- Os Supltes, :::;,. ,,�-;:::'

são legitlrnos senhores e possuidores de um
. terreno

11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::ii

com 17.613 ms2. edificado com uma casa de madeire,
sito a estrada Rio Branco-jaraguá, fazendo frente ao

Sul na referida estrada, fundos ao Norte com terres
de José Fechínt digo de Bertoldo Reinert, llmlrando
se ao Oeste com terras de José Fachini e a Leste

com as dos ôuplres, atualmente de Bernardo.Grub

be S/A, conforme consta da certidão do registro,
sob doc. n. 2;' 2'.)- Conforme consta do referido doc.

n 2 o Imovel foi adquirido de Adão. Maba e s/mo e

pelo doc. n. 3 se constata que o mesmo foi adqui
rido por estes de João Raimundo da Silva e sjm, e

estes por .sua vês (doc. n. 4) o arremeteram em praça,

numa execução movida contra Martho Olavo Soares.

3'.)- Pretendendo, porem, os ôupltes, promover á

de91arcação de sua gleba, com a área e confronta

ções descrlrnlnadas no doc. 2, de acordo com o seu

titulo e dos entecessores, por isso. é a presente a V.

Excia. solicitando a citação dos confroritantes acima

mencionados, ou sejam Bertoldo Reinert, ao N., José
Fachini a O., e Bernardo Grubbe S/A, a L, na t es

sôe de seu diretor, presldente ou quem a represente
ou as suas vêzes fisér, bem como as mulheres dos

mesmos, e os confronrantee incertos e não sabidos

e suas mulheres, bem 'como o dr. Promotor Público

da Comerca.. pare possiveís ausentes e menores, pera

os termos da demarcação da mencionada área de

17.613 ms2., ficando ourrosstm cltedos pare no prazo

legal contestarem a ação, si qulsérem, e por todos

os termos da ação até, final, com a condenação de

uns e outros,' do pagamento rateiado de parte das

deepezas, fazendo se a citação dos incertos e não

sabidos por editais no prazo e forma da leí. Dando

se á presente no valor de rreis mil cruzeiros (Cr$ ...
3.000,00) pare os efellos fiscais, proreste-se pelo
.depolmenro pessoal, testemunhes, vlstoríes, arplrra
menros e o que mais convier para réplica da cons

testação. Nestes termos. P. D. Ieragué, 9 de maio

de 1950. PP'. (a) Plácido Olympio de Ollveira. (cola
das estampilhas estaduais no valor de Cr$ 3,50,
devidamente lnutllisedas). A petição supra transcrita

levou do MM Dr. Juiz de Direito da Comarca o

seguinte despacho: A. á conclusão. leragué, 3-6-50.

(a) Marcondes. Conclusões os dutos foi exarado o

seguinte DESPACHO: Defiro a lnlclel. .Nomeio

agrimensor o Dr. João Palma Moreira, e peritos os r?::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::
....::::::::::::::::::::::;ii

Snrs. Afonso ::>iazera e Guilherme Hauring e suplen- ii AUTO JARAGUA.S. ,A. .:.i.•••'
tes Emilio da Silva e João Batista Rudolfo, os quaes
deverão ser intimados a prestar o compromisso. Ja- Industria e Comércio li
raguá, 6-7-50. (a) Maréondes. E para que chegue a OFIOINA Serviço "FORD" .I:.:i:notícia a público e para conhecimento de terceirös,

Lojl\ e

EXPOSiÇãO:.
F a b r i c a: incertos e não sabidos,", afim de que não aleguem

MEOANICA AUTORIZADO ii
Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Dom1Dgos da Nova s/a ignorancia ou bôa fé, se passou (.) presente edital - Ru Marechal DeDdoro - J A R A G U A DO SUL - !!

que será afixado as postas do Forum,' no lugar de ii

J A R AG U Á DOS U L -1- sAN T A C A T 1 R I N A c6stume. publicado pelo jornal local "Correio do:i Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes I:i::

I
.

. .. - __ Povo" e no D!ário Oficial do Estado. Dado e pÇJs- II - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

. EspeFlhaobsriecaVl�drBoesnpeafirCa,i.aJmaennetloasdeeoMuOtrVoesisFl'ns.
sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos prim�iros ii

ladores e Consêrto de Pneus. H

dias do mez de Agosto do ano de mil noventos ,e �i 'Bsta oficina está instalada em, condições !!
M

'

E f D'
cincoenta. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou :.i.i:

I
oveis sto ados, Tapetes, lvans. (a) João Marcondes de Mattos. Juiz de Direito .da:: f t "1

-

h- b

C I h Ê C E
ii re orma em seu au omove ou camm ao, em '::".:

o c ões e strados para amas, te. Comarca. Está conforme o original, do que dou fé. H C<imo retificação de motor�s etc. . . ii

Execut�-se serviços de estofamentos em:

� Jaraguá do Sul, 1'. de Agosto de 1950. !,!. Todos os serviços são executados com !!
��� trolios, onibus, automoveis etc.

esmero, por competentes profissionais e a pre- ii

...'1' O Escrivão: NEY FRANCO ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii

LitniSf�.�����iJ
::
t'

. A •

• •

•

�
__

��
__... li Dp. Ren.•to llVal'tep

li si fica e oXlgemo. si

.11 CIRURGIA G�R�LDE I��CIALIZADA III·r�"�'==";���ç"��:;:a�,:::::::::::::::::�iii Com cursos de aperfeIçoamento no ii T'
:. Rio de Janeiro - São Pulo e Buenos Aires. ii

Doenças de S�nhoras - Partos - Clinica 'li I R'GO'Geral' de AduItos e Crianças. ii
consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. II

.

TELEFO NE . 3
. ii

Jaraguá do Sul - Sta. Catarina H

A Comercial Ltda.
Edital de Citação

Advocacia - Contabilidade - Seguros

• Planos econômicos e contábeis de en

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

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

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

• Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi

nutas para lançamentos relativos às fuzões,
eneampações, alterações emodificações sociais.

• Distratos sociais - Cancelamento de

firmas - Levantamento de balanços - Minutas

. para os lançamentos relativos às liquidações. '

• Perícias judiciais e extra-judiciais -.Re
visões e Parecer - Assistencia técnica contábil,
jurídica e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
.

cíaís em geral.
.SUSAGENTESDACOMPANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN

G.A": - Fogo - Transportes - Acidentes pes-Isoais e do Trabalho - Automoveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Rua MV. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19

- JARAGUÁ UO SUL -

ii

ii �:�:ii VJ ii
li C'CS tQ ii
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li ce IÔ I!.
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ii
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Ai\ cf: ii
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ii • � H
ii c... o: ii
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H
� II

Dr. Waldemiro· Mazurec�en
ea.a DE ••'81

Rua MaL Floriáno n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e U1tra-!:urtas
- Indutotermia - Bisturi-e\etrico - Electra-cauterização

I- Raios rntra.vermelhos e aLuis.
_

r'(@Y@)(@Y@)@!@)@Y@)@)'i'@)@)'i'@)®r@)®Y@)@'i'®@)'i'@)®Y@)®Y@)@
..

�
. Tosse, Asma, Bronquite, Ronqnidão, e Resfriados �

(@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRflHD HfSPIHßIÓHIO I
�

@) o PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL �2\®@J..®®l®®.i.®®i®@.i.®@).@®.A.®®.i.®®l®�@).®@l.®@,a

Encontram alivio imediato corn o uso do

1\

IMPUREZAS DO SANGUE?

UIXIR Df H�6nfIHA
AUX. TRAT. SIFILIS

Para Doces
'é Bolos

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

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

Grande Armazem com moradia
Vende-se á Rua Marechal Deodoro da

Fonceca, N. 1011, ótimo predio proprio para

instalação de qualquer industria, com casa

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

Preço e facilidades no pagamento a tra

tar com JOÃO MARCATTO, nesta cidade.
.

e
, -

••DIIIIA It/ e811•••I,.11
oferec�:

.

.

C. Leopoldo Mey
Rua r. Epitacio Pessõa N. 156, DU na Serraria-Retorcida

O ANJO PROTETOR DE'SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUEl:{ IDADE, CONFOR

ME o .n, I, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
,

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

•
\MlNANCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- J O I N· V I L L E -

�ão o� m�lnor�� � mai� �ar[to�
PRODUTOS DA:

.. GO§ClblCAI�!���� §o Ao.

ARAGUÁ DO sur,· s. Catarina

,
__ ..o •

TI ..__

,
n __

:vc :va:v IL iii
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o meís famoso maestro seis semanas, e incluiu um

do rádio dos Estados Unk concerto em Washington,
dos, Arture Toscanini, que que contou com a presença

conduz a orquestra slnfô- do presidente Truman .e

nica da rêde de emissôras sua família. Em cada cl

da National Broadcasting dade, Toscentnl fes doa

Company, terminou com çäo da batuta com que

extraordinário êxito uma regera ir orquestra, a fim

gira por todos os estados de que fosse vendida em

norte-americanos. leilão, sendo o produto da

Nas 20 cidades -onde venda entregue a uma so

Toscanlnl se apresentou ciedade de beneficiencia

com sua orquestra, cêrca local.

de 100 mil pessoas o I
O critico muslcel do

aplaudiram entusiástica- ornal The New York Ti- Os Embaixadores, reu- (

\ mente. Em tôdas as cída- mes - Howard Taubman nídcs são oficialmente

des, rôdas as localidades - acompanhou Toscanlnl no Departamento de Es

dos anfiteatros foram ven- em toda a gira, que foi tado, foram cientificados

dtdes muito antes da apre- patrocinada pela Radio dos últimos acontecimen

senração do famoso maes- Corporation of Ameríca. tos no Extremo Oriente,

troo As pessoas que não Aliás, a RCA ainda está havendo-se discutido a

conseguiram entradas, for- recebendo centenas de, pe- politica dos Estados Uni

maram longas fllas, pera didos, de cidades que não dos" de manter as repú

vê-lo chegar. foram incluídas na lista blicas dêsse hemisfério

Tos c a n i n i e os 106 das que Toscanini honrou informadas dos assuntos

membros da orquestra via- com sua presença, para de capital importância"

leram um total de 13.749 que êle alt realize concer- disse um porta-voz doDe

quilômetros, em um trem tos em sua próxima gira. partamento de Estado C.

especial. A gira durou

Ro mundo do Rádio
Por �I Neto

Socie�a�e de Desportos Acarai
Assembléia Geral Extraordinária

Vende-se. H ACOS E ANÊMICO";; I

Tomr-n :

Um terreno com a área

de 19 alqueires. em Gua

biroba-Municipio de Gua

rapuava.
Sendo próprio para

plantações de sereaes,

contem maís ou menos

uns 600 pinheiros e 400

imbuias. Preço 1.300,00
cada alqueire.
Tratar nesta gerência

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregada COIR ilito na:

Tosses
Résfriados

Bronqúites
E.crofulose

.

- Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

É· UM GE�ADO� DE SAÚDE.

Informados os Diplo
matas Latino-ameri- Diversas terras com ca- Vitamina _ C _ A alimenta-

CaBOS sobre a situa- ses, assim como somente

terrenos, propríos para ção de grande número

ção na Coreia qualquer indústria, lavoura
de pessoas consiste üní-

.
camente em feijão, arroz,

e criações. f
.

h
-

WASHINGTON (UßIS) Sito á Estrada Iaragué. arm. a e pao.

-O Assistente de Sscre- Na cidade vende-se tarn- ,POIS nenhum dessss

tário de Estado para os bem datas.
.. a�lment?S c�ntem a pre

Assuntos do Extremo Ver e tratar com o pro-
CIosa vitamina C.

.

Ora,

Oriente, Dean Rusk, a- prietarlo : JULIO PEDRI. u�, adulto nec��sIta no

I mimmo -de 25 mlligremos
presentou aos represen-} - Estrada Jaraguá -

de vitamina C para po-
tantes diplomáticos das

outras 20 repúblicas ame-
der conservar a sua resis-

ricanas, um aspecto ge- It TOSSEU ••ONQIMTEU
têncía contra as doenças

ral da atual situação ne 80 [REOIOJIDO
e livrar-se das caries. da

Coreia.
VII anemia. das hemorragias.

(SILVItIRÂ) da fraqueza dos ossos e

GRANDE TÔNICO. do sangue.
Numa s6 laranja há

mais de 30 miligramos
de vitaminas C, Outros
alimentos ricos em vita

mina C são o caju.
o limão, o tomare, o re

polho, a tangerina, as va

gens e a banana. Todos

devem ser cornidös fres

cos e crus. pois o calor

Vende-se

Proibição
Proibindo aos vizinhos

por deixarem animais 501·

tos. fazendo estragos nas

roças. não se responsebl
lizando o abaixo assinado

pelo que possa acontecer

dOS mesmos.

Massaranduba

CARLOS BERNDT

firUDU fseulor "Divino Proviílêneia"

1�:lj:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\.�::••

II Grande Festival
::

ii
----

!! Domingo, 20 de Agôsto
ii

De ordern do sr. Presidente são convidados os m realizar-se-á um grande festival no páteo do

srs, sócios desta sociedade pare uma assembleia ii
geral extraordinária a realizar-se no día 19 do cor- ii

reute, ás 20 horas na séde social sita, á Rua Mal. It
Deodoro, tendo por ordem do dia: ii

a) Reforma dos Estatutos ::

b) Eleição do Conselho Deliberativo II
c) Assunto de Interesse da Sociedade. ii
Na falta de número legal, haverá segunda con- II

vocação após uma hora, quando então será delibe- ..

rado com qualquer numero de sócios. II Pelo eomparecímento de todos, desde

Pelo comparecimento agradece a
< DIRETORIA'I ii já agradéce A COMISSÃO

..

.

Iaragué do Sul,· 4 de Agosto de 1950. :::)\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::íf::

EUGENIO VITOR SCHMÖCKEL
1. Secretário

em' beneficio dó mesmo estabelecimento.

I

Constará de vários divertimentos públicos
como: Tômbola, Lei/ão, etc., Churrasco,

Bebioos, Café, Doces, etc.

Clube Recreativo ' Guaramirense
Do Clúbe Recreativo Guararnírense, recebemos

a comunicação da posse da nove Diretoria. que ficou

assim conetírulde :

Presidente de honra: Manoel Camargo; presi-,dente: Pedro Irineu yeiga; yi��-presid�nte: _Paulino
de Bem; 1, Secretario: Henrique Bemto Serna; 2.

Secretárto: Henriqueta Garcia; 1. Tesoureiro: Nilthon

de Oliveira; 2. Tesoureiro: Maria Isabel Correa.

Conselho Fiscal: Brasmo Lima, Pedro Carlos Pelxer

e Elislério Silveira. Conselho Fiscal: João Vieira,
Urbano Teixeira da Fonseca e Clementino da Reche

Oorrea. Procurador: Francisco Ilrnenez Garcia Dire

tor Esportivo: Albano Korn Lyra. Orador: Candído

Abdon Goalart.

a que dispõe de maior sortimen·
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajGsos.

Produto da OlA. INDUSTRIAL MO

VEIS CIMO, a mais conhecida em
/

todo o BrasiL Para maiE! informações,

3

Alimentação

e a exposição ao ar des

troem a vitamina C. (Ser"
viço fornecido pelo SAPS)

A si :"1 L I S
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA

MUITO PERIGOSA PARA A FA·

MILIA E PARA A RAÇA< COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA·

MENTO DÊSSE GRANDEFLAGELO

USE O

A SII'ILIS SE APRESENTA SOB

INÚMERAS FORMAS, TklS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FisTULAS
Ú-LCERAS
ECZEMAS

FERIDAS
DARTROS

MANCHA�

..ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ Jj ANOS

VENDE-� EM TODA PAliTE.

Tomates Paulistas
V. S. poderá comprar na

.
CASA REAL

t Agradecimento

Com o mais profundo pesar co

municamos a todos os parentes, amigos e

conhecidos que no dia 5 de Agosto, faleceu

com a idade de 60 anos, 1 mez e 26 dlas

a minha querida esposa, nossa boa mãe,

sogra e avó
'

Clara Marquardt, nata Schubert.
Reconhecidos, agradecemos a todos

que nos consolaram neste duro transe, pelo
evento inesperado, bem como aqueles que

acompanharam .a falecida até a sua 'última

morada. Especlalmente agredecemos ao

Rev, Pastor Weidner pelas palavras con

soladoras proferidas em casa e na sepul
tura.

A familia enlutada

Eric" Marquarclt, esposo

Alfonso Marquarclt e Herta, nata Henschel

Alex Haacke e( Vera, nata Marquarclt
Heinrich Marquarclt e Erna, nata Gebharclt

Egarcl Marquarclt einge,. nata Meyer e

sete netos.

lodesonzeiue und OonksoDunD
Schmerzerfüllt teilen wir allen un

seren Verwandten Freunden und Bekannten

mit. dass meine liebe Frau, unsere gute
Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter

Clara Marquardt, geb. Schubert
uns am 5.. August im Alter von 60

Jahre, 1 Monat und 26 Tage durch den

Tod plötzlich und unerwartet entrissen wurde.

Herzlich danken wir allen, die uns in

diesen schweren Stunden hilf. una tros

treich zur Seite standen 'und die liebe Ent

schlafene zu ihrer letzten Ruhestätte ne

gleiteten.Besonders danken wir Herrn Pas

tor Weidner für seine trostreichen Worte

im Hause und am Grabe.

Die trauernden Hinterbliebenen

Eric" Marquarclt, Gatte
AII�ns Marquarclt U. Herta, geb .. Henschel
Alex Hucke u. Vera, geb. Marquarclt
Heinrich Marquarclt u, Erna, ge6t. Gebharclt

Eclgarclt Marquarclt u. Inge, geb. Meyer uncl
sieben Enke/kincler

Jesus ist für mich gestorben
und sein Tod ist mein Gewinn
er hat mir das Heil erworben
drum geh ich mit Freuden hin:
aus den eitlen Weltgetümmel
schwing ich mich empor zum Himmel
wo ich dem reinsten Licht
schaue Gott von Angesicht

COURO CABELUDO.
TéfNlCO CAPILAR

POR EXCELENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NEREU RAMOS
(R,etorcida)

firnß�e e trndicinnni festo em lereu RImos
Dia .15 de Agosto de 1950 realizar se-á a grande

e tradíclonel fest�, em
'

beneficio da construção da
Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
Com o seguinte programa:

Dias 12, 13 e 14 triduo em preparação.
Dia 15, duas missas, as 7 e 9,30 horas. Após

as serlmontas religiosas reré lugar a festa popular.
Dia 16, as 8 horas partirá a, prossição em honra de Edital N. 2.827, de 3-8-50.
São Roque, da capela Nossa .ôenhora do RO'3ario, Leopoldo Vieira e
até a capela de ôto, Antonio, onde será celebrada a Maria Berti
Santa Missa, voltando em seguida até a igreja . . .

Nossa Senhora do Rosario. . Ele, brasíleíro, solteíro,
Terminada a proseição continuarão os festejOs., operário, dom.Icílíado e

I.
residente nesta cidade,

RELAÇAO DOS BILHETES PREMIADOS a Avenida Angelo Pia.

DA GRANDE TOMBOLA z�i�a, filho de Ap.olinario
, Víeíre e de Galdína Cor-

1°. - Premio: Motocicleta - n. 1282, - Estefano reia Vieira.
Noriller - Itapocusinho. 2('. - Premio: Balança de Ela, brasileira, solteira,
balcão - N. 148 - Arlete Stinghen - Mafra. 3°.. Pre- domestica, domiciliada e

mio: Cavalo - n. 597 - Faustino Menel ' Retorcida. residente nesta cidade, a
40. - Premio: Poltrona - n. 1801 - Tibiriçá Sotto Avenida Angelo Piazeira,
Guimarães - S. Francisco. filha ligitima de Leandro ,

Foram contemplados ainda os seguintes núme- Berti e de Florentina 1°. de Julho - Dia do B. C. G.
ros: 1750, 1761, 1151, 381, 1709, 700, 1716, 1223, 822, Bern Berti. Diretores de Materni-

1101, 500, 1169, 1374, 1132, 48, 1972, 1816 e 1846. dades e Hospitais. Ado-
( )

______..,.._,
EdItal N.2.828, de 9'8-50. tem em suas maternida- WASHINGTON USIS ra-se que o coeficiente

Luiz Pedrotti e des e Hospitais a premu-
- Um numero cada vez de casas pré-fabricadas

Ana Frank nição do recern-nascído mais crescente de casas atinja este ano um total

C G
. pré-fabricadas estão sen- de mais de 10%.

EI b
...

lteí I pelo B. . . como medi- .

E A de, raSlleIr<? .S? erro, da de rotina. Essa medi- do construidas nos sta- ntes a guerra ape-

lav�ador, domlcIlI�do. e da é básica no combate a
dos Unidos, para fazer Ia- nas 16 companhias norte'

resídsnte neste dístríto, i b r I se'
ce às constantes solicita- americanas fabricavam

em 'Re�orcida, Iílho de u e cu o .

ções e para atender ao esse tipo de casas. Hoje
José Pedroti e de Barba- ----------- programa das oonstru- há oerca de 85 firmas
ra Leoni Pedrotti. ções a baixo custo. Es' que exploram este co-

EI brasíleí Ribeirão Molha, Iílha de
a, rasileIr�, domes- tas casas 'são construidas mércio. Uma das mais

tica, domiciliada e resí- Francisco Frank e de
em seções, por métodos importantes atualmenie é

dente neste distrito, em Gisa Frank. ds produção em massa e a National Hornes, Incor-
,

E para que chegue ao co- as partos unidas pelo do- porated, em Lafayette,
nhecimento de todos mandei no, no local em que de- no estado de Indiana,
passar o presente edital que' seja. São fabri?adas nu- com uma capacidade de
será publicado pela ímpren- ma grande v�rledade �e produção de tres

'

casas

sa e em cartório onde será desenhos e cores, e dIZ- completas cada' 64 minu
afixado durante IS dias. Si se que tem a mesma du- .tos. A proporção que

alguem souber de algum im- rabilidade e segurança vão sendo terminadas as

pedirnento acuse-o para os, que as casas fel�as pelos partes de cada casa, vão
tins legais p!'�cessosA usuais, con�- sendo estas partes em-

,

..

THER
truínas sõbre terreno Ii- barcadas, em grandes

IRENE PEDRI GUN xo. caminhões. em direção
Oticial No ano da 1949, as ao local em que serão

35.000 casas pra-fabrica- montadas.
das, construídas nos Es- As casas pré-fabrica
tados Unidos, represen- das apresentam todo o

taram um total de 7% conforto de uma habita
da construção total de' ção moderna e. por seu

casas, provando assim baixo custo, tem tido
que é uma solução favo- imensa procura por parte
ravel ao problema dafal- da população norte-ame
ta de habitações. Espe- ricana. CX.

'CORREIO DO POVO

Matriz: dOINVILLE
(Sob Administração .

do Governo Federal)

.... • ..8IS. 8IS.I.... laieiEli.
II.".S... III IS•••81:

Uma Iit.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 ßRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos. .

••••11••• 81 MilU'••
BOMBAS para uso domestico e fins indústriais: 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 metas de profundidade.

- Domingo DIA 13-8-1950�

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

Brasil.
Faz saber que comparece'

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-se:

4

Artngos Elétrícos jara o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES. CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

_ foça de qualquer capacidade.
A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e foça.

'

Casas Pré-fabricadas

A VISO
EMMENDOERFER & IRMÄOS comunicam aos

seus amigos e freguezes que, adquiriram nesta
data as instalações da Oficina Mecânica Central Lrda.,
a rua Marechal Deodoro da Fonseca.

Continuando assim a oferecer seus serviços
aos amigos e distintos freguezes.

Jaraguá do Sul, 10 de: Agosto de 1950.

P A R A F E R IDA 5,
ECZ_EMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
FRIEIRAS,
ES P I N HA 5, E TC.

BilDeu Indúllriil � [um. d� �. [illöriDiI i/H.

IINCO I'
Séde: ITAJAt - SANTA CATARINA

I IN"CO I(14 ANOS DE EXIS'fÊNCIA)
(39 DEPARj['A:l':ueNro®>

5% ao ano

5,1/2% ao ano

6% ao ano

I6% ao ano .e e o. •
6,1/2% ao ano

� �5% aoano� MUDAS-
7%

'

ao ano � F R U'T I F E R AS E O I!,lV A II E I T A IS

I D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maeiei-·

�I', ras, Jabotieabeiras, etc. - Roseíras, Dahlias,
. .

�
Caméliàs, Conifera�, �almeiras, etc., etc

�--------------�-R-A-B-A-L-H-A--M-q-u-a-n-t-o-o-s-e-n-h-o-r-D-E-s-C-�-N-Ç-A�.�· -�CS�DgEOL��C á
n

� LEOPOLDO EI - orup U
fi •• 'I!' • !IIM .F ••

DEPENDENCIAS EM:
flraranguá
Blumenau
Brusque
Braço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Chapeeo
Floríenopolls
Gaspar

.

Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguã do Sul
joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco dr Sul
S. Joàquim
Tai6 '

Tijucas
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

CR$ \15.000.000,00
CR$ 24.111.126,80

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO
RESERVAR EM 30/6/1949. . . •

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua Cei. Emllío Iourdan, 115

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

Edifício Próprio

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

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR AOS
SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS

-

SEGUINTES TAXAS DE
JUROS SÓBRE DEPÓSITOS:

, e....as 81 ••'111111••
Á Disposição
Limitada
Particular . •

Limitada Especial

.) 2°/0 ao ano

3°jo ao ano

4°/0 ao ano

5% ao ano

, .'

e•••AI ••••1.
,
C6m aviso de 60 diás. .

.

Com avlso de 90 dias .

Com aviso de 120 dlas
Prazo Fixo de 6 meses

Pràzo Fixo de 1 ano . . . . . .

1 Dep6sltos Popular.!!! .

Depósitos Espeeias a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo .1nimo
lIe Cr$ 50.000,00

Junta' de Alistamento Militar

Bteueln I Btenelo' Clnscritos �B Closse �e 10S1
Os conscritos abaixo relacionados, deverão \ se

apresentar ao proximo 'dia 2 de Setembro do cor

rente ano, afim de receberem passagens pera Curi-.
tiba, onde serão incorporados na 2a• Turma:

Alberto Qoetz, Amandio Lange, Alfredo Müller,
Emilio öchulz, Gerherd Pfürzenrelrer, Helnz Meas,
Renato Zumach, Rudolfo Lemke, Solano Nilo de
Souza, Walter Ramthum, Wendelin Klitztke, Werner
Bork.

jaraguá do Sul, 7 de Agosto de 1950.

ADEMAR DA SILVA
'Secretário pelo Sr. Presidente da j.A.M.

ii CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, n
ii moderna e primorosamente instalada da H

II DR. SADALLA A.MIN II
ii CONJUNTOS OB APARBLHOS MODERNOS, UNICO NO!!
H. ESTADOS OB SANTA CATARINA E PARAN À li
li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
::'

.

.
..

i! HORARIOS : 0-2 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 4 ii
.. . II

II - doinville - !!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo DIA 13�8-1950
5

rr�f�it[ra M[ni�i�al tl� Jara�[á tl� �[I �!�F:i���i.�N��i rC":::::::::::::::::::::d::\':::p�:::::::::::::::::'ll CASA DAS TINTAS

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS EDITAL li arreio o ola ii A MAIS::ll.'lI'A=g'l.t'rN.l'�';.L&A�M�A
"LlAL

w:��J!:���::�d�·I;:;�:=�O: :::�iJ�·:S���r� pr�f�if�d·�U��Ci��i II ����i�:iI���: II �;s7�a���;����:�r�i::G;�:S":ic��
614.- Alfredo Marquardt _ bras. transf. imp. de 'Jaraguä do Sul ii Santa Catarina ii Tintas a Oleo, e em PÓ, Alveíede, Gesso, Zarcão,

t
t

'

blí I'!!j::i ASSINATURA ANUAL ...:i.:·:i Colas, C.al, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

terreno SI o a estrada Ribeirão dos Hungaros, ven-r orno pu ICO que

dido a Leopoldo Wacholz. Idem.
durante o oorrente

pare tlnglr Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

615 - Ernesto Enke _ bras. transf. ímp.. terreno mês de Agôsto, ar- ii Cr$ 35 00
ii' ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela..

�:�we�. I�!t��da Rio da Luz, vendido a Ervino �:���ad:e ��er����� II GERENT� II MAT,"�������S:T,;;Tl:inville,

.

616 - Alberto E�ke - bras. transf. imp. terreno Municipal de Jara- I i::.·i:i.. Panlino Pedri ,.:li.·•••
:

rr:���
o(�����

SItO a estrada Iaregué-Esquerdo. vendido a ôra Fe- guä.do Sul e na ln-
.

���
�����

licita 6��ueY��é I�:::onio Passerino, bras. transf. ·imp. �e�!�noc;:odseo��!�'�:: -';E:::::::::D::::::::::::I:::::::T::::::::::::A::::::::::::L::::I I [ahrl'na �n' [orramontaQ A�r'lnnla81
terreno sito a estrada Irepocü-Hense vendido a João plo�açlo Agrícola e In- r U lJ UlJ r [j u o H lJU

Francisco Madeiros. Idem'
dnstrfal".-

168 -Germano Jung, bras. Transf. lrnp. terreno
Não

.

satisfasendo Imposto sobre Industria i
D E t

sitoa estrada Jaraguazinhovendidoa EugenioGascho.
o pagamento no re- e Profisslo PEDRO BENGEL

Idem. �

ferido mês, ficará o

616.- Leopoldo Cezarto Wolf. bras. trans. Imp.
contr\buinte sujeito De ordem do snr. Cole-

t
. Estrada Jaraguà Esquerdo

iterreno sito a estrada [araguezlnho, vendido a Eu- a multa de 10% tor, torno publico que no I JARAGUA DO SUL - STA. CA'CARINA

genio Gascho. Idem ,sobrs o referido corrente. mês de Agosto
-

.

.

120 -Alex.Wienen, bras, trensí, tmp, terreno Imposto no primeiro arrecada-se o imposto acima
Esecura-se qualquer serviço de ferramentas

sito a estrada Rlb, Alma, vendido e Alberto Alfredo mês, sendo então reterente ao 2°. semestre d�

.1:.
agricolas pare uso de lavou.ras, como: t

Flscher. Idem.'
feita a cobrança jll- corrente exercício. .

Machados. Enchadas FOices etc.

921 - Willy Horongoso, bras. transf. imp. fabrl-
dicialmente.

.

Os Contribuintes que não Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido
.

ca de ceroças sito a estrada Garibaldi vendido a
Tesouraria da Pre- fizerem seus _pagam�ntos no

• �..���t6!ft�_.

Pedro Kaçoroski.,Idem.
' feitura Municipal praso, poderao satisfaze-lo ._....._._III!!!IIIIII!._.I_

'-"-"-'I-e-
_;

.

622 - Oscar Mohr, bras. transf. lmp, sobre de Jaraguá do Sul, no proximo mez de Setembro
L=:==;I.I;IIIIIIIII;;a!="'=I._.I_I._BI_..

=.I_I._..=!l!iiEl1lE!!!ll

aforamento de Lote no. 18 do Patrimonio Municipal
1 de Agosto de 1950.

.

com a multa de 20%•• IIIF b (Sezões, Malárias, I
sito a rua Quintino Bocaiuva, adquirido de Ema F. VOSGERAU

Exgorados �s supractta- III � r�5 Impaludismo"

Lehmert Renaud e Filhos, Idem. .

,-

Tesoureiro
dos prasos, serao extra1das... �. � Maleitas, Tremedeira!

623 - Irmgardt Borchardr. bras. transf. Irnp. ter-' a� .competentes certidões de III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ ·1
reno sito a estrada �io Cerro, adquirido de Gusra-

---------- dividas para ter lagar a co- ...

.."

vo, Leopoldo, Tecla, Harrwíg. Herbert e
.

Mathilde Faqueiros de aço Inox brança ex�cutiva. . II "Capsu las Antisesonicas I
Borchardt Idem.

.
Coletoria Estadual de Ja- "'I�

III

624 F derl B t I I'
bem como talheresavul- 'd S 1 1 d A I- re enco ar e, icença construir mau- draegula9S00 u, e gosto

BC
M.onancora"

soleo na sepultura de Alvan Krutsch, inumado no
sos da afamado marca

cemltérlo munl I Id
"Hereules", V.S� poderá ad- III

. crpa . em.
HELEODORO BORGES ,g Em Todas as Boas Farmacias

,925 - Primo Leoni, bras. rranst, lrnp, terreno quirir pelos menores .

III I
sito a estrada ltapocuzinho' adquírldo de Felicia preços na CASA REAL Escrivão .!I É um produto .dos Laboratorios MINANCORA

Tomelim. Idem.
--------

,------------- I'n I
6!6 - Harry BIosfeld, bras. Baixa imp. sobre

.,L"._-I.'_·:1?_.._inv..í.l_!!!..II.-nll St.l�"*�"��."'__"__l.l�
atividades Comerciais e Industriais. Idem. M I LHOES iI..A �

� n
---I -

.
.... " --

627 - Cermellta Araujo, bras. Requer Alvará de ii � ã). ii

Habite-se pare aulgar sua case a rua Exp. Cabo OE PESSOAS�TÊM USADO COM ii E-<, a;; ii

Harry Hadllch. Idem. . i:.:::.:i: p� _

�

.....

' E-t, .!":::.I.:::;628 - Mathias Pereira; bras. transf. imp. blcl- BOM RESULTADO P POPULAR
_.

clera adquirida de Oscar Ivan da Rosa. Idem. OEPU'RATfvO ii

O
C\I e.o

�29 - Wanda Mayer, bras. licença construir ca-
ii A

� � ii

sa de madeira em sua propriedade sita a estrada E·L IX IR 914 ii ., � ..... !!

Ieragué Esquerdo Idem
!! rJ • 33 -;:!' !I

630 - Egon Reitz, bras. baixa imp. estabelici- A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO l! W � � �
....

-

ii

mento para construção, a rua CeI Ploco"io Gomes ii
�

� .:ii:
d OI' Id

. O Ficado. o Baço. o Coração. o .. CI:! o

e �;;ira.B.e�:rncr & Jark Ltda. requer averbação'
Estom.co, os Pulmö'eS, a Pele !l Q "O O ii

impostos linha onlbus por ·ter admitido mais um so-
Produz Dores nos Ossos, Reuma- I! �� "O� .§_ .I.!
tismo, C.cuelra, Qued. do Cabe-

. ....,

cio na firma. Idem.
ii lo' o == ii

P II &Pio
Anemia, e Abortos,

:: �
... I'

632 - avane O edri Ltda. transf. linha oni- Ccmsulh o médico l! .... .. � '2 .,:":.:
bus adquirida de Albrecht Behling. Idem. t I d I .i.i" .<IIIIf

_.
�

W I G h
e ome o POPy a-r epurai vo �-

633 - a, ter osc, requer averbação imp. Àr
F CI:! ii

diretor comercial da Industria de Calçados Gosch E'LIXIRI 914
ii -l � .. ii

Irmãos .SIA. Idem. I
;.;:.�. ö '6 �.:�.

634 O B b I· t'
Inolenaivo aG cfaranJsmo. Acrada. �

.

- smar orges, ras lçença cons rUIr ii�. .� cv i.;.'

mu
.

dade 't P'E't'
.el como um licôr. Aprovado "O· ..,.. o

rro em sua propne .

SI a a rua res. pl aClo
.,.

!.'::!::'. Q :=:.:g iIi:

P Id
. 'mo auxiliar no tr.tllm.nto da SI.

-

�

.

essoa. em.

� cv '.::.'

a G Ih n d" b I
FILIS e REUMATISMO da mes-

-

,,35 - ui erme Ka �nz� ras. içença construir !;
W o:: ii

sobrado em sua propriedade sita a estrada Rio Cerro. ma oricem, .pelo D. N. S. P.
�

�.

ii

636 - Ana E. Mueller, licença constrnir

mausoléo na 'sepultura de José M. Müller, inumando

no cemitério municipal. Idem.

637 - Paulo Bocker, bras. alvará de Habite-se

para alugar saa casa sita a rua Rio Branco. Idem.

638 - �osé Antonio passarino, bras.
transf. imp.

terreno sito a e-strada Três Rios do Sul, vendido a

Conrado Erdmann. Idem.
I 939 _ 'Orestes Murara, Bras . .trasf. imp. terre

no sito a estrada Retorcida vendido a Alfredo Mar

quardt. Idem.
640 - Rudojfo Ristow, bras. transf. imp. terre

no sito a estrada Ribeirão Alma, vendido a Edmundo

Ponath. Idem.

.

641 - Rudolfo Ristow. bras: transf. imp. terreno

sjto a estrada Ribeirão Alma, vendido a Hugo Alber·

to Richatdo prochnow. Idem.

642, Arich Schmidt, bras. transf. imp. terreno sito a

�strada Jaraguasingo vendido a Ricardo Kreutzfeld.

Idem.
643 -Max Wilhelip - bras. licença coustruir ca·

sa para colocação de um transformador de luz e for·

ça sito a rua Benj!lmin Conslant. Idem.
.

644 - Gosch Irmãos SIA - litença construir

casa para colocar um transformador de luz e força

silo a rqa Abdon Batista, Idem.

645 - Maria Nascimento ;. bras. licença cons-

truir casa de madeira em sua propriedade a estrada

Jaraguá Esquerdo. Idem.
.

.

646 - Irmão Anversi - firma bras, transf. imp.
olar ia sito a estrada Itapocú Hansa, adquirida de

- Henrique Andersi. ldertJ.

647 - Godofredo Hein, bras. licença construir

rancho de madeirÇl destinado a deposito na proprie·

dade de Adolfo Schmidt, a estrada Rio- Novo. Idem

Secretaria dll Pr�fe1tura Municipal de Jaraguá
do Sul. 29 de Maio de 1950.

MANOEL LUIZ DE SOUZA
Secretário

..

�
DESPACHANTE ADUANEIRO

SÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO» - Telefone, 103

.

Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

Despach�s de importação .do extrangeiro e por �abotagem,
exportaçao para o extenor e dentro do paIS, transito,

�eembarque •

e reexporta�ão, bem. como todos os serviços
Junto \l Alfandega de Sao 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.

Compra-se qualquer. péça de

aluminio velho

Prateleira, cl 11 ganchos móveis e 5

varas. Proprio pI bateria acima. Compri
mento de 60 cms.

Cada 78,00 59,00

Baterias de Cosinha

1 caldeirão
1 caldeirão ..

1 caldeirão
1 chaleira
1 caçarola cl tampa
1 caçarola cl bico
1 concha conica

1 frigideira \

1 passador pl macarrão
1 passador pl chá oval

1 �ervedor de leite

1 concha
1 espumadeira
1 coador conico pl café' \

1 caneca

1 funil
6 form,as pl bolos
-

22 peças

No. 20
« 18
« 16
« 18
« 16
« 16
« 13
« 21
« 16

« 14
« 18
« 10

« 3/41.
« 11
« 11

Preço regular
Cr$

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

Por
Cr$

193,50
232,00
231,00
285,00
MO,OO
407,00 Temos tambem baterias maiores.

virola fosco
virola brilhado
reforçado fosco

reforçado brilhado

super fosco

super brilhado

•

i·
i
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A impugnação da candidatura do sr.

o procurador d.o Tribunal Superior Eleitoral é de .parecer que não conhecimento d .:��sÚh!d� � I v

\, ..

'

�
--....;...------------.-----------------------��-

; RI6��.) - o pro-
curador geral do ôuperíor
Tribunal Eleltoral, em seu

parecer sobre a impugna-

I ção do registro da candi
datura dü ôenador Getulio
Vargas á presidencia da
Republica, nas proxlmas
eleições, opinou que o

Tribunal nêo torne conhe
cimento dü assunto, O re

lator dü processo será o

ministro Ríbeíro da Costa.

se tome

É necessário

.votar bem

Díreror ; ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sectedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA PÜSTTL, 19 - Administraçãü: Rua Marechal Deüd6rü da Fünseca, 136 ...:.... Fundadü em 1919 TeLeFüNe N. 39

.

ANO XXXI JARAGUÁ DO SUL Dümingü, 13 de Agüstü de 1950 SANTA CATARINA No. 1.605

LOCAIS Peste Suina
.

Despeito e crime. . Quem quele casal, exemplos de nheclrnento do rnanífesto Contínua grassando nü autorídades percorrem o

percorrer de São Francis- virtude e de rrebalho. dos pertldos apresentando Interior do muníclpío a munleípío no carro da

co, a Porto Llnlão, ou de Durante o día ínurneros seu candldatos. peste suina causando prefeitura, gastando .
o

. Itajai aó Riü do Sul, ou amlgos lhe foram levar Falou em seguida o sr. enormes prejuízos aos dínheíro do povo, pe-
melhor, rodo o esrado, en- cumprimentos. dr. Luiz de Souza, presl- colonos. O que fazem díndo votos, tudo pro-
conrra extendidas noe pos- «Correto do Püvü» ernbo- dente da Camara Munici- os poderes publícos ? metendo e tudo esque
tes das ruas, e entronca- ra tardiamente, lhe deseja pai' e cendldato a deputa- Promessas e mais pro- cendo depois das eleí
mentes de estradas, as fai- tambem todas as venturas. do estadual, que historlou messas, nada' de posítívo ções, como tem Ieíto
xas de propeganda pollrl. O CI M d

os motivos porque o seu em defesa dos homens tantas veses. O que
ce de rodos os partidos. a. ara arquar t. Reper- partido apolava a VDN no que trabalham e que eles querem é continuar
Até agora, essa prope-

cutiu dolorosernenre na blt F d I E d I produsem, a custa de no poder embora o gado
cidade, o repenríno fale-

am I o e era, sre ua

ganda legal foí respeitada e Munlélpel. muito suor. morra, os porcos suoum-
não somente por ser sua círnento de dona Clara O sr, Oravleno Tissi Bmquanto morre o ga- bam e os produtos da

destrulção crime previsto Marquardr, na madrugada orador seguinte exprimiu do atacado pela febre lavoura cõntinuem a ser

no Codlgo Elelroral,' mas de 5 do correnre, nesta h'
, aftosa o po co su b

.

cidade.
seu recon eclrnento a po- .

e s r s - pagos a preços aIXOS,
também porque o povo Da. Clara era casada com

pulação pela prova de cumbem vítímados pela apesar da banha, da
cararlnense ja alcançou

o sr. Erich Marquardt, re- confiança com que nove- � suina, as nüssas manteiga, do queijo. do
.

:Ef�:���;;;';����� �A�O::·st�oe:,c:a�.s�a�Td�ofYrc�ürmü:�H�e�r:ta; �i!�ii;r:�Jf:���t:� i�l�r:l�d���lEi����;� !ª!��@�;1��if;'��I"
partido entenderam, des-

Henschel, Vera, casada
nunciou . impolgante im- e os Pdo eresh mundicipais Interesse dos colonos IIt .:-:'

.....:.,,',

. peitados com os rumos
A proviso sobre a campanha não po eria . aver lsper- não coínoíde com os in-

....
.

francamentes udenlstas com lex Haake, Henrique pülitica ja. em plenü de- são de vütüs. Os que teresses incüofessav�is
que a sua Idbüriüsa e hon- casado com D. Herna Ge- senvolvimentü. amam esta terra e querem e particulares düs hü
rada püpulação está tü- bert. Edgar casadü cüm

. O ultimü .orador foi o .o interesse cületivü sübre- mens dü püder,
mando,

.

recünhecendo, Inge Meyer e Harry Mar- A t M"II f postü ao pessüal, devem Cuidadü cüm .os falsüs
assim, que são os seus quardt falecidü deixüu r· .

r ur

I tU �r, g.�e �z votar na chapa cümpleta prüfetas I RIO, 8 (V.A.) - .Por

verdadeirüs amigüs e de- viuva Valesca Heusi. Ig�l�o re a o a �I uaçaü do vartido.· motivüs das proxi�
f b d Contava a inditüsa se-I po)Jt�c�.e econ?mlca do

Todüs .os oradores fo- densüres, rüu arem to as
nhüra 60 anos de idade, mUDlClplü, fücahsa�do .os

I d'd
mas eleições em to o

as faixas de prüpaganda sendü natura'l desta mun·. prüblemas que afll�em aram muitü ap au lOS.

At
-

EI "t O p'ais, O cardial ar-
da UDN, dü PRP e do PTB. � I

cümuna e, com mUlta es-
d
Na PI'üx'imal _semdana ençao 81 oras' cebispo do Rio de

É desde, ja um funda- cipiü. pecialidade .os de Retürci- aremos ii re açaü .os

mentü, para que as auto- O enterro, que teve da e da abandonada classe Comités Eleilürais_ ürga- Janeiro, d_ J. Camara
ridades lücais deitem 8�S gr���'t a�ümpanhamentü düs lavradores" dós quais nizadüs naqueltt zona e O dr: Juiz Eleitoral enviou mensagem aos

oJhos para-Corupá;.:-pendo ppls-a estmta;era pessoa os poderes publicos ape- qu.i·ferã.?-a·seu.�argü fi rêcebeu comunicaçãO' fieí.· c�,tolicos. Nessa
de sobre avisü .os arre- de grande estima entre a

nas se lembram para cü': ürl�ntaça? pühJlca. �os de que termina no mensagem dom Jai-
ganhüs de certos politicos püpu.lação, saiu da resi-

brar impostos ou pedir dOIS partidos nas blelçües d' 15 d . O d t .

de q·ue,· se pensam de

I
dencla de seu g.enrü, sr. de trez de outubro. la .o corrente o me amara es aCa

AI d H k Vtüürtaüiss. nas ca/mpanhas elei .

I praso para transfe- que votar e� um de-
amendrütarem a püpulacãü ex�n!e aa

. e! para o
.

.ou dar manifestaçãü de Cemlteno Mumclp�1. Referiü-se ainda lünga-
Contrato de casamento; Co�- rencia de residencia ver, porem que não

cüação contra o eleitüradü A enlutada famlha apre-
mente sobre .o desenvül-

tratou casamento no dia
e expedição de 2a• via basta votar, sendo

estão muitos enganados. sentalYlüs nüssüs pezames. 6 p. passadü .o sr. Alfredo
d

.

I l't'
.

t bvimentü ecünomico da vila MUller com a gentil srta. os tltu os e el oraIS. necessarlO VO ar em.
A UDN ja deu instru- N

.

R bPolitica local. A UDN e .o de ereu amüs e .os e- Zulmira K. V. Cüutinho,

C\....������""'ções ao seu Delegadü de f b Ih d
...,.._...�� ����

PRP realizaram dümingü ne icüs tra a .os .os ve- prendada filha dü sr
.

,

.

Partidü para que represen- d d C M
te aü Dr. Juiz Eleitoral da ultimü .o seu primeirü cü- rea .ores � ama�� u- Rober�o V. Coutinho � de

Agradecl-mento
Zona, pedindü a abertura miciü em Retürcida, com nicipaL-na eitura t leis D. Juliana K. V. Cüutmho

i.o cümparecimentü de gran- de auxiliü rural, cümü .os residente em Nereu Ramüs. ,

de inquerito e puniçãü dos I'
-

I
�

culpadüs.
de numerü de pessüas auxi IlJS as escü as, au- «Correiü do Püvü» embü- Paulo e Lidi'a Wunderlich agradecel1J cor-

..

Nüvas faixas serãü cü- daquela lücalidade e arre- mento de subvençãü da ra tardiamente envia suas dialmente as efusivas felicitações que .os pa- iI d C
,. düres. Assüciaçãü Rural e paga- felicitações. rentes e amigüs lhes deseJ'aram, pür telegra- .

.oca as em orupa e cüm O sr. deputadü Artur mentü das vacinas cüntra f'" I t iguardas a vista, püis, se Müller, presidente dü di- a peste suin". aniversarias. Faz anos dia mas, onogr.a!Das e cartües, pe a passag gl

as autoridades nãü cün-
retürio MuniCipal da UDN Esclareceu depois .o 15 a sra. Maria Vasel,

da data .fe�tlva de. suas bodas de prala, e

seguirem descübrir os convidüu para tümarem grande beneficiü que ad espüsa dü sr. Alfredo Va em espeCial, agradecem aü Revm?.�. Alberto imalfeitores, .os partidos parte na mesa que presi - v,eria para a localidade seI, e Mal ia filha de Fran- Jacobs e. aos cantüres que contnbUlram para .

püliticüs os pegarão, pür- dia aquela reuniãü pülitica' 'quandü estivessem ultima- cis�o Luy. Na mesma data

L.�s
sole�ldades de que foram alvos da �gre-

.

que existe um ditadü que
no salãü Becker, .os srs.· das as estradas Garibaldi .o sr. Tarcisiü de Oliveira Ja matriz.

nãü falha: .o cãü tantü vai
dr. Luiz de Souza, dü Ribeirão Cavalo e Itapo- Motta, conferente ferrüvi

ao müinhü até que Ia dei
PRP,' sr. Alfredü Benken- cusinhü Rib. Grande, que ario, juntü a Rede Viaçãü

xa .o fücinhü. P
,

S t C t
.

dürf, representante da 1.0- canalisavam para ali as arana an a a arma,
calidade dü diretüriü Mu- suas lavüuras, dando aü qual o «Cürreiü dü

nicipal, Jüãü GUdlbertü grande impulso ao desen- Püvo» deseja felicidades.

Rücha, representandü .o vülvimento. Disse que .o Dia 16 .o meninü Osnildü

Cümite Eleitüral daquela destàque da verba para filho dü sr. Adülfü Bartel.

zona e .o sr. OtaviéJno essas cünstruções era .obra Na mesma data a srta.

Tissi, candidato a vereadür. exClusiva da Camara Mu-· Iracema Peters e .o meni-

Logo de inicio füi sub-- nicipal e muitü especial- no Fhtviü Lenzi filhü do

metida a hümülügaçãü da mente dü trabalho harmo- sr. Giardini L. Lenzi.

populaçãü a candidatura nico das bancadas da Dia 17 faz anüs a sra.

dü Tissi aü cargo de ve· NDN e dü PRP,num planü. Tecla Tr�ntini, esp?s� dü

readür pela UDN, .o que pre-estabelQcido da recu- sr. Gerümmo !rentJm.
füi aprüvado cüm aclama· peraçãü ecünümica dü Dia 18 festeJa' seu ani

çãü geral. municipio, que se encün- versariü nataliciü .o sr.

Dada a palavra aü sr. fra em franca decadencia. Bernardü Grubba, chefe

Hercilio Luz Pilhü, este Acentuüu ainda .o üra� da importante e antiga
fez uma saudação a pÜ-'dür, que, para que hüu- firma desta

.

praça: Ber

pulação local e deu cü- vesse um perfeitü entrüsa- nardo Grubba S.A.

consorciü.
Pela manhã, na i2'reja

matriz, füi resada Missa
Solene, cüm o cürü süb
II r�gencia dü rev. Padre
Albertü estandü .o templü
repletü de amigos e fieis
que füram fazer suas .ora.,

ções pela felicidade da-

Bodas de prata. Uma data
festiva registrüu o dia 6
dü corrente para a familia
Wunderlich, deSta cidade.
Paulü Wunderlich e dü

na Lidia Bugmann Wun
derlich, festejaram .o 25
aniversario do seu feliz

(()) sa�ã{))
,

(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa Cl�? ··WEllEt KNIDHU§IlHAl co JJonIDlvUne

t:ecomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.
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