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Realizou-se nos dias
12 e 13 do corrente. na

cidade de Itajaí, a êa,
Convenção Estadual do
Partido de Representa
ção Popular e que con

tou com a presença e a

colaboração dos repre
sentantes do' populismo
nos municipios catarí
nenses.

Os trabalhos da Con

venção, intensos aliás,
foram presididos pelo
representante do sr. Pli
nio Salgado, Presidente
Nacional do Partido, sr.

Dr. Cotrim Neto, verea

dor do PRP na Càmara
Municipal do Distrito
Federal,

O' programa da Con

venção estava assim or

ganizado:
Sábado - dia 12 de

agôsto, ás 16 horas -

Sessão preparatória para
apresentação das cre-

-denciaes dos convencío

naes e aprovação do

Regimento da Conven

ção.
Discurso de saudação

aos convencionaes pelo
Deputado Cardoso da pessoa de seu represen

Veiga. tante, pelo sr. Cassio

Discurso de agradeci- Medeiros.

mento pelo sr. Ewaldo Discurso do candidato

Schaefer. do partido á represen-

Ás 20 horas. Exame tação federal, Dr. Jorge
e debate da politica es- Lacerda. - Lançamento
tadual - Escolha dos cano dos candidatos do Par

didatos do, Partido ao tido pelo Presidente do

Governo do Estado e sua Diretorio Estadual

proclamação. ,

Discurso do Deputado
Domingo - dia 13 de Cardoso da Veiga sau

agôsto, ás 9 horas - Re- ,dando os representantes
,

latório do Presidente do de partidos e autorída-

Diretorio Estadual. des presente. - Díscur-

Relatorio do Deputado so do representante da

José Maria Cardoso da Direção Nacional - Hino

Veiga. Nacional.

Podemos afirmar com

Domingo, 20 de Agosto de 19h.o Bt Catarina N 1606
absoluta �erte�a, que .está

., a. .1... em orgarnzaçao, equí em
!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jaraguá do Sul, o diretö-

rio municipal do Partido
Social Progresista ou se

ja o partido do sr, Ade-

Depois de desmantelar- Romeu S Neves Alfeu mar de Barros, governa-
se o PSD em São Joaquim Ramos, Ceiso Ram�s Rosa dor .de ôäo Pauló.

'

veio a completa destitui- Outubrino Borges, Werner I
Adlantou-nos, fonte�,:re

ção do diretorio de Nova Hoeschel, Jnacio Campos cedora de .todo o.credito,

Trento, onde a começar Emiliano da Costa Fír- que o Partido ôoclel Pro

pelo prefeito municipal mino Ramos José 'Vi�ira f gressista ainda que não

todos passaram-se para �

I
Lc!mos.' a�resente ca.n�idato a

P,
re-

Partido Democrata Cristão -x-
feitura municipal, apresen-

Campanha financeira - A nota empolgante de que apoia a candidatura
tará contudo candidato a

Propaganda eleitoral - toda a Convenção foi Ireneu Bornhausen.
O sr. Getulio Vargas Deputação Estadoal, que

Exame da politica muní- dada pela, sessão solene Agora chegou a vez de co��çou a sua eampanha ser_ia do Dr. Priamo Fe

cipal.· de encerramento, no sa- Ioínville, onde o tabelião polirlça, f�lando em Po�to rreira do Al!1aral, DD. Pro-

15 horas - Eleição e Ião da Sociedade Gua- Rodrigo Lobo deixou tarn' A�egre, Sao Paulo, e Dis- motor Pubhco da Cornar-

posse dos novos orgãos raní, bem o diretorio do PSD tríto Federal.
.

ca.

dirigentes do PRP na
'

'

e pessou-se pare o PTB. ps d?is primeiros co- Ao nosso ver a candí-

secção de Sta. Oataríua. A multidão que super- Tambem o sr. Henrique
rrncios t!veram grande con- datura do ilustre bacharel,

19 horas - Sessão de lotava o recinto aplau- Schneider deixou o partí- co�rencla de povo, mas o ainda que tenha surgido

encerramento, díu com entusiasmo in- do que era meíorüarto.
ultimo decepcionou, pela .de um partido em organl-

Saudação aoPresidente deserítível os treís maio- Ambos esses elementos f�lta de popu.lares e ausen- zação e assim inesperada'

Nacional do PRP, na res e mais bélos díscur- eram vereadores.
era d� entuslas�o. mente, conta com grandes

sos da noite que foram De Lages, o sr. Irineu HOle o ex-ditador e o poeslbílidades.

os dos srs. Irineu Born- I Bornhausen recebeu uma
sr. Adernar de Barros de- ----------

hausen, candidato do PRP moção de solidariedade
verão .viajar pera o norte Hnunel'ern neste j'.rnll

ao governo do Estado, com as assinaturas dos do pais. U

Dr. Jorge Lacerda, can- srs. CeI. Aristiliano Ramos
--------------------

didato á deputação Iede- João Pedro Arruda, Euge- Deputado Guilherme Urban
ral e Dr. Cotrim Neto, nio Neves. Agnel Arruda

vereador da Camara do Carmosino Camargo, flel
Distrito Federal e Repre- so Ramos Branco, Armen
sentante do sr. Plinio do Carvalho, Henrique
Salgado. Ram-os Ir. Iosé Atanasio

Lemos, Alceu Gulart,

se, Convenção
PRP.,

Estadual
Itajaí

do POLITICA

ANO XXXI - JARAGUÁ DO RUL

em.
Dois dias de estafantes trabalhos - Escolhidos os nomes de Irineu

Bornhausen para Governador e Jorge Lacerda para Deputado Federal
Nova eleição do Diretorio Estadual - Jorge Lacerda

. acompanha Irineu Bornhausen

As palavras do candi
dato Irineu Bornhausen
calaram fundo no . espi .

rito dos ouvintes pela
sensatez e -opostunídade
'que nelas se percebia.

-

Dia 17 ultimo transcor- sua classe, com cujo apo-
reu o aniversario natalicio io contou no pleito em

do sr.. Guilherme Urban, que conquistou o honroso

deputado. pelo. PSD a mandato popular, que vem

Assembleia Legtslatíva do I desempenhando com gran-
Estado. de brilho. '

'\
' Grande industrial ne Embora terdlàmente
cidade' de Iolnvílle, o aní- «Correio do Povo» alme:
versaríenre é uma das []; ja lhe as mais sinceras ho

gures representetlyas de ] menagens que bem merece.

Os perrepistas de Jaraguá do Sul veem por
seu diretorio municipal infrassinado, indic�r ao

eleitorado altivo e livre desta terra os seus can

didatos aos varies postos eletivos e que serão

disputados nas eleições de 3 de outubro proximo
vindouro. Esses candidatos são os seguintes:

Para Presidente da Republica:
.

Tenente Brigadeiro Eduardo Gomes (UDN)
Para Vice Presidente da Republica:
Odilon Braga (UDN)
Ambos esses nomes foram escolhidos em

Convenções Nacionais, na Capital da Republica.
Para Governador do Estado:
Ireneu Bornhausen (UDN).
Para Deputado Federal:

Jorge Lacerda (PRP na legenda da VDN).
Tanto o nome de Irineu Bornhausen como o

de Jorge Lacerda foram escolhidos na memo-

Virá assistir o Cente- ravel Convenção Estadual do PRP havida nos

nário de Blumenau
dias 12 e 13 do corrente na cidade de Itajaí.

HAMBURGO, 15 (V.A.) Para Deputado Estadual:
'

Anuncia a Empresul mais bem um grande industrial Luiz de' Souza (PRP., na legenda da UDN.)

um racionamento de ener- jaraguaense, o qual nos
- A unica filha sobre- p

gia, suprtrnlndo a força declarou 'preremtorial!1�n- vívente do dr. Hermann
ara Prefeito Municipal:

pare qualquer trabalho te: "se a Situação adml�ls- Blumenau foi convidada
Artur Müller (UDN.)

noturno alem des dois tratíva de Santa Catarma a visitar a cidade Iunda-
Para Vereadores:

dias qu� por semana ja 'não mudar com o proximo da pelo seu progenitor, Ilgura
culta e brilhante Gerhardt Roeder (PRP).

foram suprimidos. pleito, iremos pare o Pa- no Estado de Santa Cata- do Dr. Jorge Lacerda, Willy Germano Gessner (PRP).

Estamos a sofrer as raná. Não é possivel con- rina, quando se comemo- medico, advogado, [or- T�es nomes, de Luiz de Souza, Artur Müller, Gerhardt Rö·

consequencias da ímpreví- tinuar com nossa indu,stria rar o centenario de Blu- nalista de projeção, otí- der e WIII:y Germano Gessner, foram escolhidos por unanimidade

d d
. .

't t' d t d esta em cial de gabinete do sr.
dos perrepistas que aprovaram, tambem por unanimidade o acor-

encia a mIniS ra Iva a
I
num es a o qUE: menau de 2 a 10 de Se-

M J t·
do local �RP-UD� mediante �uas assinaturas na ata d; sessão

antiga adnHnistração des franca decadencia econo- tembro proximo. Trata� inistro da us Iça e
para t.al fim e�peclalmente realizada e que foram os seguintes com.

sa empresa que, criad.a mica e que não �az mais
I se da senhora Gertrude atual candidato do PRP, panhe�re6:. LUIZ de Souza (com restrições quanto ao seu nome);

para atender alguns mUlll- �ue aumentar Impostos, Seriech, que conta hoje na legenda da União Anton!o. Zimmermann; Harry Buchmann; Albetto Hoeft; Àlfredo

"cipios do norte d.o Esta. - Jogando.nos as. .costas 78 anos e resI'de em Ham. Democratica
Nacional, á BortohDl; Osc.ar Car!os Otto Nagel; Otto EIert; Mariano Witt·

d f dI
kowsky; Mathlas Felipe de Souza; Victor Wittkowsky' José Leo·

do, foi se expandIn��, por uma turma de fiscaiS pa- burgo. Manifestou-se ela eputação e era. pol�1! Martin; Harry Krutsch; Silvio Piazera; Leop�ldo Klein'

mero farolismo admlnlstra- r� nos roubar o t�mpo.e muito entusiasmada ao
O Dr. Lacerda que, no AlOISIO Gerentj.Pedro Gerent; N�colau. Klein; João B. Roux; Joã�

tivo, até o estado do Pa a�nd� no.s.fazerem Impo.Sl- receber o convite, pois, momento, acompanha o Fortunato da Silya; Walter Plcoh; Erlco Gerhardt; José Carlos

-

I d sr. IrI'neu Bornhausen Gerent 'e Oervaslo Costa.

raná sem aumentar a sua çoes: po Itlcas, e apoIo a
a ulti,ma vez que esteve E' po g' t t

f numa excursão de pro- . , '.
r conse um .e, com aes nomes que o PRP Jaragua.

capacidade com novas um governo que racaS50U em sua cid,ade natal bra- I
ense Ira as urnas em trels de outubro vindouro e, por isso meso

maquinas. comp,letamente." sUeira foi em 1637. paganda eleitoral pe as mo, conelama todos os seus demais filiados, amigos, simpatizan.

O .enorme prejuizo cau- B'is ai a que ponto
. I cidades do Oeste Cata- tes e o P';lVO em ge!al, para a luta pela vitória dos candidatos.

sado as industrias, levlI-se chegamos pela falta de
----.------- rinense, visitará tarnbem, Brasil !Eleltores! Um-vos em torno desses homens para o bem do

a procurarem outras zonas previdencia da administra- cadencia. oportunamente, a nossa Jaraguá do Sul, 11 de agosto de 1950.

para se instalarem. Diz O ção pública.'
"

.

Mas estamos certos que cidade onde cQnta com

'1 "O d a proxl',ma eleição mudara grande circulo de corre . J.uiz d. Souza' Presidente do Diret.rio Municipal (com

"Jornal de Joinvi e que ,que se passa na d mi- , restnçoes quanto ao seu nome).

diversas firmas dali estão nistráção, tem seu reflexo completamente a situél,ão ligionários, amigos e ad- WUly Germano GeS8ner . Vice Presidente do Diretorio

estudando a mudança, de nd Empresul e na admi- catarinense, voltando a miradores, aos quaes Mlmicipal (com restrições quanto ao seu nome).

S\111S iJndustrias para o Pa- nistracão municipal, onde confiança a sua p'opulação dirigirá a palavra atra- Gerhardt Roeder '- Secretario (com restrições quanto ao

J. f
. d

. .... t 'e 'crofo e da seu nome).

raná. nada �se az, contmuan o e rumos, mais "er os a sua

I
v z o mI n José Carlos Gerent· Vogai.

Estes dias, ouvimos tam- o municipio em franca de- administração publica. ZYP 9. , alto EIert - Vogal.

O discurso do Dr. Jor

ge Lacerda constituiu
maís uma formosa peça
de oratoria, de civismo
e de confiança no futuro
da Pátria. Sem duvida

que o Dr. Lacerda rea

firmou a sua Iarna de

grande tribuno. Tão Im

pressionante foi a fala
do candidato do PRP á

deputação federal que,
ao terminar a conven

ção o sr. Irineu Born
hausen o convidou para
seguir em sua compa
nhia, de avião, para o

Oeste Catarinense onde,
em caravana, percorre
rão diversas cidades.

Tem nôvo
Presidente o R R, P.

Irineu Bor.. !!ausen

Na Convenção Esta
dual do Partido de Re

presentação Popular, em ,

Itajai, realizada nos dias
12 e 13 do corrente, foi
procedida á eleição do
novo díretorío e 'conse
lho do PRP.
A escolha dos srs,

convencionaes recaiu na

Ao Eleitorado

Vão deixar Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Citação
o Doutor João Marcondes de Maltos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
ôenza Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc .. '.

FAZ SABER aos que o presente edital com o

prazo de trinta (30) dias, virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por parre de BERNARDO GRUBBA e
sua mulher, por intermédio de seu bastante procura
dor o advogado doutor Plácido Olympio de Oliveira,
me foi dirigida a petição do reôr seguinte: PETiÇÃO
INICIAL: limo. Exrno. ônr. Dr: Juiz de Direito da
Comarca de Iaragué do Sul. Bernardo Grubbe e sjm,
brasileiros, comerciantes, residentes nesta, por eeu

advogado que a presente subscreve, munido do in
cluso instrumenro sob doc. n. 1, com escrltórlo na

cidade de JoinvilJe ci rua do Princípe, 305, vem expôr
e requerer a V. Exa. O seguinte: 1'.)- Os ôupltes,
são legitimos senhores e possuidores de um terreno
com 17.613 ms2. edificado com uma casa de medelra,
sito a estrada Rio Branco-Iaragué, fazendo frente ao

Sul na referida estrada, fundos ao Norte com terras
de José Fachlnt digo de Bertoldo Reinert, limitando
se ao Oeste com terras de José Fachini e a Leste
com as dos ôupltes, atualmente de Bernardo Grub
ba SIA, conforme consta da certidão do registro,
sob doc. n. 2; 2'.)- Conforme consta do referido doc.
n 2 o imovel foi adquirido de Adão Meba e sim, e

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

estes por' sua vês (doc. n. 4) o erremararam em praça,
numa' execução movida conrra Mertho Olavo Soares.
3' .)- Pretendendo, porem, os ôuplres, promover á
demarcação de sua gleba, com a área e confronta
ções descrimlnadas no doc. 2, de acordo com o seu

titulo e dos antecessores, por isso é a presente a V.
Excla.: solicitando a citação dos confronranres acima
mencionados, ou sejam Bertoldo Reinert, ao N., José
Fachini a O., e Bernardo Grubbe SIA, a L., 'na pes
sôa de seu diretor, presldente ou quem a represente
ou as suas vêzes flsér, bem como as mulheres dos
mesmos, e 08 confrohrenres incertos e não sabidos
e suas mulheres, bem como o dr. Promotor Público
da Comarca, pera possíveís ausentes e menores, para
os lermos da demarcação da mencionada äree ,de
17.613 msê., ficando outrossim citados 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 ratelade de parte das
despezas, fazendo se a citação dos incertos e não
sabidos por editais no prazo e forma da lei. 'Dando
se' á presente no valor de treis mil cruzelros (Crê ...
3.000,00) pera os efeiios fiscais, proresfa-se pelo
depolrnento pessoal, testemunhas, vistorias, arbitra
mentos e o que mais convier pare réplica da cons

resração. Nestes termos. P. D. Iaragué.: 9 de mujo
de 1960. pp. (a) Plácido Olympio de Oliveira. (cola
das estampilhas estaduais no valor de Crê 3,50,
devidamente lnuttlisades). A petição supra transcrita
levou do MM. Dr. Juiz de Direito da Comarca o

seguinte despacho: A. á conclusão. Iaragué, 3'-6-50.
(a) Marcondes. Conclusões os dutos foi exarado o

seguinte DESPACHO: Defiro a lnlclal. Nomeio
agrimensor o Dr. João Palma Moreira, e peritos os ff::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::,:::::::::::=:::::::::::�::::::::::::....:::::::::::::::::::::�i

I
.......� �

ônrs. Afonso ::>iazera e Guilherme Hauring e suplen- II AUTO JARAGUA S. A. !I
p;�. , l4I§.5:));t�J tes Emilio dél Silva e João Batista Rudolfo, os quaes :: ::

li
deverilo ser inlimados a preSlar o compromisso. la- !i . Industria e Comércio ii

I��j�:����9�::�:�.��.:I rii;��:i�J�;��f.:q;:�{���:;���n:�\�É�� II
- �!��1��m - JI!i�����F' .!:.:::I.:que será afixado as postas do Forum, no lugar de

J A R A G U A DOS U L -1- sAN T A C A T A R I N A costume. publicado pelo jornal local "Correio do Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes'
ii

, __ ,.'
'

-----------------. 'Povo" e no D�ário Oficial do Estado. Dado e pas-
- Lavagerrl - Lubrificação .. Carga/de Acumu- ::

Fabrica e Beneficiamento de Moveis sado nesta cidade de Jaraguá 60 Sul, aos prim�iros ladores e Consêrto de Pneus. ,!::!�::!dias do mez de Agosto do ano de mil noventos e Esta oficina está' instalada em condições

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

cincoenta. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. para efetuar qualquer s�rviço de consêrto ou ii
(a) João Marcondes de Mattos. Juiz de Direito da reforma em seu automóvel ou caminhão, b�m !l

Colchões.e �strados para Camas, Etc. ,Comarca. Está conforme o original, do que dpu fé. CGmo retificação de motores etc. . .
ii

Executa-se

servo
iços de estofamentos em:

I Jaraguá do Sul, 1·. de Agosto de '1950. Todos os serviços são executados com II
!!!J trolios, onibus, �utomoveis etc. esmero, por competentes profissionais e a pre.- ii

.'m:!iO')?'W!!7W!???��7?P2'�
O Escrivão: NEY FRANCO ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii

��"jJ&���
ii !i' trica e oxigênio. !I

'--O-r.-,-'--al-d-em-i-ro-'-M-a-zu-r-eC-�-8-n'-" � :��G�:::��:E�:::�: , III r�==';if::�ç=�;���::�,:::::::::::::::::l.jeAIA •• IA'81 ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii � ,

ii Rio de Janeiro . São Pulo e Buenos Aires. ii
.

. �ua Mal. Flo:iano �. 1�2 - JARAGUA li Doenças de Senhoras ::'Partos - Clinica 11 I R G OChOlca geral ,mediCO. - cirurgia d: adultos e creanças li Geral de Adultos e Crianças. ii \

- Partos ' D.latherr�lla Ondas curlas e Ultra-curtas ii consultó.io e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !! '

I

- Indutotermla � Blsturi_;eletrico . Electro-cauterização
I li TELEfO NE. 3

.

ii
- Raios Inira.vermelhos e azuis.

'

li Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii
._ ........ittiitiiti_. �. ii ::

!(@)®y@)@!@)_®'í'®®y@)@!@)®y@)®Y@)@'?@)®y@)®'r®®Y®{§) N

I Tosse, Asma, Bronqnite, Rouquidão, e Resfriados. '�
C@ TODAS AS MOLE�TIAS DO flPßRfln� RfSPIRftlÓRIO �
; Encontram alivio irnediato corn O uso do �
� lncom.pápavel ;I' Pl!ilnríll- dI! nngien Pl!lnll!lßl! ;
ê> . O PEITORALMAIS CjONHE�IDO .NO BRASIL ��@J.®@!®@l@®i®@!®@!®@!®@l®@Ã®�®i®@,i®@}1l

A Comercial' Ltda.
Advocaéia - Contabilidade - Seguros

o Planos econômicos e contábeis de en

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

o Elaboração de contratos e escritas -

'Declarações de firmas individuais e coletivas -

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

o Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos às fuzões,

I encampações, alterações e modificações sociais.
o Distratos soctaís .. Gancelamento de

firmas - Levantamento de balanços - Minutas

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

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

o Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer

ciais em geral.
o SUB·AGENTES DA COMRANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo - Transportes - Acidentes Pes
'Soais e do Trabalho - Automoveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAGUA 1)0 SUL -

•

MÃE! FILHA,!AVO! H ii
:: II

TODAS DEVEM -USAR �! Vl
li � Ei

/ � ii

fLUXO-SEOATINA
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:: � ii

ii = uC'a td'
ii u li

(OU REGULADOR VIEIRA) H Q O) ::
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I!EVITARÁ II
c

A MULHER DORES
Vl .�:: ii

ALIVIA AS COUCAS UTfBINAS
:: a,) .10 ii
ii "O Ei

�i � IE ::

EmDr.e•••• 00" vantapm para
:i

!! a,) ii
I tombat., •• Irr••ularidades das ii e • .g EE
funt6•• p.ri6dlcas da••enhoras H .g ii
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FLUXO·SEDATINA
:: ... �H <"

...
10 ii

pet••ua comprovsda .flcáCia • ::E ::

multo rec.ltada. Oev••,r U!lade ii
• 10 ii

f( com conflanqa ... :::

iio::

FLUXO ..SEDATINA Q li

II
. "CONTIU,.SE E. tODA PA.RTE

�PUREZAS DO SANGUE?

fLIXIR Df I06UfiRA
AUX. TRAT. SíFILIS

Para Doces
e Bolos

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

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

LAVAR BEJVI?
Pois sim! Sb se fôr com produto da

fabrica Apolo!
Os produtos da

_

FABRICA DE SADIO "A P O L O"
de propriedade de Henrique 'I'eodoro

Harger, garantem uma lavagem alva da rou
pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

consistente método de fabricação e uma

espuma expessa.
As marcas "APOLO" e "ROMMElJ', são

encontradas em todas as boas casas do ramo.
Pedidos ao Iabricante

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870
- JARAGUÁ DO SÚL -

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.

GA ••• I
e

.aDEI•• PI eelll••,,-'Il
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C. LeopoldO Mey
lJ::::���:::�;:::::!�:!��::�:::�:��:'!.:�._�::���_::::��:::�:�:::��:.!��:�:�:�!�:��!��:::»

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

lOMBRIGUEIRA 'MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- ,

\ ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios
'

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
"

MINANCORA para Ci seu tilhinho. .

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

PRODUTOS DA:

"
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CORREIO. DO POVO Domingo DIA 20-8-1950

5x3,!
Silveira, abriu o cami
nho da reação e conso

lidou o triunfo do
Baependí!

Não fosse a fibra e o coração com que o Baependí se condusiu em

caI?po durante o .segundo tem�o, pode�amos afirmar de que um empate

ser�a o resultado Justo do c:lassico da cidade, Vencia o Acaraí na pri
meira fa�e por 3 x I.

..

Depois a contagem sofreu varias modificações,
para a final se estabilisar em 5 x 3 para o gremio da Rua Abdon Ba-

tista. Jorge o artilheiro com 3 tentos.

Escreveu EGÓN EHMKE, especial para o "Correio c/o Povo"

Em disl?uta ,

da <�Taça meira etapa, quando por longa e fortemente fez

Clube Aimoré», fOI do- outro lado tinhamos um com
.
que A r n o prati

mingo iniciada a série Baependi completamente casse a mais sensacional

da melhor de tres entre desarmado, com seus on- defesa da tarde, salvan

as .representaQ_ões íute- ze componentes não se do de punhos e colocan

bolísticas do Baependí e acertando e nada de utíl do a escanteio, quando
Acarai. Corno de costu produzindo. evitava aquele goal cer

.

me, graúde era o ínteres Com isso os colorados to de Vergundes. Nova-Ise que vinha reinando aproveitaram para ígua- mente tivemos o Bae

em torno do classico da lar a contagem por in- pendi no ataque t- Jorge
cidade, quando porem termedio de Vergundes aproveitando uni cochilo

desta vez uma menor as que aproveitou uma Ia- da retaguarda rubra

sistencia afluiu ao Esta- lha de Arno. Depois de aumentou para quatro,
dio d'o Baependi. Apenas alguns minutos Maba au desta vez então quase

régular pod�mos consi: me�tou para dois,' para que assegurando a víto

derar o publico que fOI mais tarde Antoninho e· ria para o alví-aníl, quan
presenciar o espetáculo levar para tres o mar- do mais tarde Silveira

de domingo ultimo. Alem cador a favor do Acarai. aumentou para cinco

do prélio entre Baepen- Com esta contagem ter- consolidando o triunfo

di e Acaraí, houve um minou a primeira fase. do Baependi.
torneio entre diversos Para o segundo tempo
clubes naquele mesmo desde o inicio vía-se que
dia. A propaganda foi fei-I consideravelmente o A

ta. dois dias.antes do co- caraí decaiu de produção
te]o e tudo ISSO pode ter I com seu adversario jo·
influido, quanto a partida gando um futebol mais

entre os velhos rivais da produtivo. Estas carac

cidade. Depois da prell- terlstícas se firmaram e

minar que foi vencida então vimos aquela mu

pelo Acaraí pelo score dança que fez com que

de 2xO; entraram em cam- o Baependí abrisse o ca

po as representações dos minho da reação por in

maiorais da cidade e que termedio do pivot Silvei
estiveram assíin forma' ra que magistralmente
das. marcou o segundo goal
Bllependí - Arno-Lucindo do BaependL Nada de

e Otaclllo - Clecio - Balo- morou quando o abitro

quinho e Nunes-Tomsem- assinala uma penalidade

Jorge - Silveira - Prada e maxima cometida por AI

Osvaldinho. bano dentro da grande
Aearaf - Samir-Levinos e area, e da qual muitos

Albano-Olíndo-Eugenlo e duvidaram. Estivemos a

Moretti - Amandos - Ver- tentos ao lance e de fato

gundes . Antonínho- Maba podemos afirmar que a

e Adernar. I falta foi registada dentro

A partida foi iniciada da area. Jorge encarre

com ataques de ambas I gado pela cobrança da

as partes quando ligei mesma, o fez com exito,

ramente o Baependí foi igualando a contagem.
• ao ataque para assinalar Mesmo com o empate

seu primeiro tento, e por o Acarai não desanimou

intermedio de Jorge. Lo- e foi ao ataque tentar

go apos o Acarai PIlsSOU vazar as redes adversa

a comandar as ações jo rias e por segundo é

gando bom futebol du- que não vimos tal, pois
rante o decorrer da prí- Vergundes ao chutar

Os diretorios municipal e do distrito de Co

rupá, vem indicar ao eleitorado Jaraguaense, os

candidatos aos diversos postos eletivos nas

eleições de 5 de Outubro de 1950, candidatos es

ses escolhidos pelas convenções, nos termos dos

seus estatutos.
Para Presidente da República:

.

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, militar, re-
sidente no Distrito Federal.

Para Vice-presidente da Republica:
ODILON BRAGA, advogado, residente em

Belo Horizonte, Minas Gerais.
Para Governador do Estado:

JRINEU BORNHAUSEN, industrial, residente

em Itajaí.
Para deputado Federal:
PLACIDO OLIMPIú DE OLIVEIRA, advogado,

residente em Joinvile.
Para deputado estadual:
LUIZ DE SOUZA, 'advogado, residente em

Jaraguá. .

Para Preíeíto Municipal:
ARTUR MULLER, serventuário da Justiça,

residente em Jaraguá.
Para vereadores:
Arnoldo Leonardo Schmitt, industrial, resi

dente em Jaraguá.
. Adolfo Antonio Emmendoerfer, industrial, re

sidente em Jaraguá.
Alexandre' Haacke, comerciante, residente

em Jaraguá.
.
"ELIXIR DE NOGUEIRA II Albrech Gumz, comerciante, residente em

Isso foi o que nos ore- CONHEOIDO w.i " ANOS Rio da Luz.
.

re t h t
V�NDE·1lE EM -,6.,.. paR"'"

ceu o ma .c en re o Augusto Schulz. lavrador, residente em Rio

Baependi e Acarai, quan- Cerro.

do o A.carai deixou de torneio pelo Faixa Azul Frederico Curt Alberto Vasel, industrial, re-

aproveI!�r uma. grande entrou em campo dís- sidente em Rio Molha.

opor�uDldade de vencer, posto pa ra apagar a im Gerhard Roeàer, comerciário, residente em

depois de estar com a pressão deixada naquela Rio Cerro.

va�tagem de 5 a 1. De- tarde de domingo' em
Herbert Schneider, operário, residente em

pOI� de a co�t�g�� sofrer
que sofreu uma amarga Jaraguá.

var��s modítícações, es- derrota, frente ao seu
João Lúcio da Costa, comerciante, residente

tabílísou-se em 5 a 3: adversario de domingo em Itapocusínho.
um r�sultado que fOI ultimo. Desde o inicio Leopoldo Wulf, industrial, residente em Corupá.

�erecI�o para o Baepen- da peleja Agua-Verde Mario Nicolini, protético, residente em Ja-

�I depois de ve!mos a procurava o caminho raguá.
fibra e o. c�raçao com das redes, quando depois Ney Franco, serventuário da justiça, residen-

que o al�)l·aml lutou para de alguns segundos bem te em Jaraguá.
a co�qu�sta .

dos louro� disputados conseguiu
Otaviano Tissi, lavrador, residente em Re-

�a vuoria. �I o �caral obter seu primeiro goal. torcida. _

tlv�sse vencido nao I?o- Mais dois surgiram Willy Germano Gessner, protetico, residente

deríamos de maneira quando . o Faixa Azul em' Corupá.

alg�ma. lhe desmerecer tarnhem marcou seu tento
Eleitores! Uni-vos em torno desses candidatos

a vitoria. de honra. Treis a um para a felicidade da Pátria.

A arbitragem de Heinz foi o resultado final e que Jaraguá do Sul, 1 de Agosto de 1950.

Mamke foi boa, embora não deixou duvidas al-} Arnoldo Leonardo Schmitt, com restr, ao seu

tivesse apresentado pe- guma pois o onze es· nome A t 'Müll t J
-

meraldino soube muito
; r ur u er, com res r. ao seu nome; oao

quenas falhas mas que Otaviano Müller, Hercílío Pedro da Luz, Jacob'

não vieram influir no bem aproveitar as opor- Alfredo Emmendoerfer, Otto Schneider, Lourenço

resultado Ila-Ilu da cí- tunidades que se oíere- Gressínger, Juliano Stinghen, Faustino Rubini, Luiz

dade e que dia 27 do ceram pa!a . assinalar Satler, Pedro Ribeiro, Inocencio Silva, Hermilio

corrente teremos nova-j aq�eles. d�I� pontos que Ramos, Tarcisio de Oliveira Motta, Artur Kanzler,

mente, agora em disputa multo síguííícaram. Des- Adolfo Emmendoerfer, José Ersching, Alvíno Ha

da segunda do melhor sa forma a bem apre- dlich, Francisco Fischer Jr., Ernesto .Oestreíeh

de tres e no Estadio da sent�da taça José Mo- Filho, Alfredo Benkendorf, Walter Schuetze, Adão

Rua Marechal Deodoro. destino Junkes coube ao Wilcewski, César Picinini, Emanoel García, Gui-

tgU� Verde, a qua111herme Melchert, Francisco Sperkowski, Martim
ez JUZ.

_
Hofmann, Carlos Pscheidt, Jorge Wille, Gustavo

Tambem pela. manha Weber, Max Larsen, Ewaldo Sewerid, Otto Ewaldt,
lu�ara� em renhida pe- Ingwaldt Lepinski.
leja, disputando um tro-
feu dois times infantis, •

_

sendo que a vitoria cou

be ao Faixa Azul que
estava assim constituido:

Maninho, Alceu, Walde

burg,Lelio,Baldur, Oscar,
Erico, Nene, Claudio.
Jango, Binda e' Olivio.
Marcaram os tentos para
o Faixa; Azul, Jango 2.

ma taça Ney Fr.anco, fi. Binda 2, Oliyio 2 e Erico.

cando assim os Motoris- Houve outra taça
tas em 2. colocado, ca- ainda e essa foi a «Taça
bendo-lhes tambem uma Simpatia:. oferecida pelo sr.

artistica Taça oferecida
I
J. Coelho. que confor�e a

pelo snr. Deputado Ar. v.otação feIta coube ao

tur Müller. Agua Verde ainda. Uma

Depois desse torneio boa renda foi o que vi

entraram para o campo mos. O festival do Agua
da luta os esquadrões Verde somou a impor·
principais do Agua.Verde tancia de Cr$ 5.200,00
e Faixa Azul. Seria esta sem os prejuisos e gas
sem duvida a maior tos que se tem com a

atração da rarde espor- organização dum festival

tiva: De fato como se esportivo.
esperava, foi uma peleja Aos diretores do Agua

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 14 de

arduamente di�putada, Verde esta folha .deseja
Agosto de 1950.

quando notou-se. alta f e 1 i c i d'8 des e

disciplina, espirito de parabens pelo exelente

combatividade, por am- trabalho de organização
bas as partes, daqueles fazendo votos de que

dois contenores. O Agua- essa nova e bem adian-

Verde que havia sido tada Sociedade, continue Anunc,·em neste sem'anarl·o
derrotado pelo alvi c�- a progredir nos esportes
leste, por ocasião do de nosso municipio.

Declaração
Declaramos que as pa

lavras airigida a senhorlra

Cecilia Rowe são sern

fundementos. Declaramos
ainda que a pessoa é

digna de seu procedi
mento.

Iaregué do Sul, 10 de

Agosto de t 950.

Tereza Weinfurter
Elisabet Weinfurter
Regina Stenger
GuiseI" Stenger

A stFILIS SE APRE'SENTA SOB

INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO;

REUMATISMO
ESCRÓF"ULA'S
ESPINHAS

FfsTULAS
Ú""- C E a AS
ECZEMAS

FERIDAS

DAATROS
MANe.AS

Desta feita foi' a vez

Agua�Verde
Enorme foi o exito alcançado no festival do qual foi promotor o Agua

Verde - Seis entidades esportivas tomaram parte na parte em toca ao

foot·ball - Boa arrecadação obteve o clube esmeraldino.

Por EGON EHMKE

Desde cedo todos cIu·1 titulares, quando o alvi·

bes que .foram convida I negro
venceu pelo score

dos para tomar parte no ,de 5 a 1.

festival do Agua Verde, I O segundo choque foi

estavam presentes no I travado entre as equipes
local e que era a bem representativas dos Mo

situada praça de despor. toristas e Sertanejo de

tos do Agua Verde. Rio Molha. O onze vo-

Na parte matutina foi lante mesmo desfalcado

levado a efeito um' tor- com seus melhore's ele

neio entre os clubes as- mentos jogou melhor du

pirantes, sendo que do rante o tempo regula
mesmo foi desclassifica- mentar e não encontrou

do o Sertlsnejo, por não dificuldades em derrotar

estar presente a hora seu Iea] adversario, pela
marcada. Agua·Verde, contag�m de' 2 a 1.

Faixa Azul. Ipiranga, Com essa vitoria os

Botafogo, disputaram a Motoristas tiveram que

rica Taça Max Wilhelm, enfrentar o poderoso es

a qual coube ao Ipiranga quadrão do Botafogo, o

vencedor de todos os co- qual venceu pela conta·

tejos. Na parte vesperti. gem minima. Desta feita

na, Ipiranga e Botaf_ogo foi vencedor do torneio

de Rio Cerro deram o, onze botafoguens6, le

inicio ao torneio entre vandô consigo a belissi-

do

Na c i o n a IUnião Democrática
,

Município de Iaraguá do Sul

l IE II
Abre crédito especial de Cr$ 325.400,00

O, Sr. Waldemé}f Grubba, !>refeito Municipal de
Jaragua do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Munici.

pio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a

seguinre Lei:-
Art. 10• - Fica aberto por cont.:! do excesso de

arrecadação do corrente exercicio um credito especiál
de Cr$ 525.400,00 (trezentos e vinte trêis mil e qua
trocentos cruzeiros) destinados aos seguintes paga-
mentos:- .

/

a) - Pllra pagamento da Motoniveladora «ABis

Chalmers». modelo BD-2-Diesel de 50,5 HP- Cr$ ...

315.000,00j.
,

. b) - para pagamento dos vencimentos da fun-

cionaria Alzira Murara Mathias - Cr$ 323.400,00.
Art. l°. - Esta Lei entrará em vigor na data de

s.ua publicação, revogadas as disposições em contra

rIO.,

As.) - WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Concede isenção de taxas e emolumen
tos à Matriz «São José», de Corupá

O Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de
Da Sociedade e seus fins jaragué do ôul, no uso de suas atribuições.

Capitulo 10. . .

faço saber a todos ?� habitantes deste Muni-

Art. 1°. _ Com a denominação de ôocíedade Espor- cipro, �ute aL �amara Municipal votou e eu senctono
.

U
'. - .

f' f d d
.

d
. - a segum e el:

nva ruao, rca un a o nesta ata urna assoctaçao A f"
esportiva e recreativa, que tem por fim a pratica. de

rt. 1. - ica Ise�ta,�o. pagamento _das taxas e

todos 05 esportes que a diretoria julgar convenientes, emolumen!�s. a que esta. sUJel�a a ap�ovaçao das p!an
em ca reter de amadores, bem como pruporcionar a

tas d� -ediflçlo da M�trIZ «S�o Jos�», de Corupa.
seus associados recreações licitas, sendo uma ôocle- Art.. 2. : Esta lel entrara e� Vl�O� na data de

dade que, como pessoa juridica de direito privado sU,a. pubüceção, revogadas as disposições em con-

d
'

flll I f d
- , .. E

.' rrarto. Edital N. 2829, de 11-8-50
po era I lar-se a qua quer e ereçao, Liga ou ntí- P f' M'

.
- d

'

dade Esportiva oficialmente reconhecida. A t redelt���o unlcipal e [aragué do Sul, 16 de Copia de Edital de Pro-

§ 1°. __ Sua Séde será ne cidade de Ieragué gos o e . clamas âe Casamento
do Sul, Estado de Santa Catarina, sendo seus íun- As.) - W��DEMA� .GRUBBA recebida do Oficial d�
dos constítuldos pelos moveis e írnovels que adquirir,

Pre elto MUnICipal Regtsto de Guaramirim.

doações, joias e mensalidedes que- receber, o que .

tudo somente poderá ser aplicado pera os fins a que 1 IE IT �1 !L '7 Osma� Eugelll? de So�za
a mesma se destina.

11 !� o tO) q .
e Maria Eulalía Pereira

§ 2°. - Os socíos não respondem subsídlarla
mente pelas obrigações sociais, mas sua Diretoria
responderá perante a sociedade pelos danos que a

mesma venha a causar por atos ilicitos praticados
com dolo.

Ele, brasileiro, solteiro,
!

operário, domiciliado e

residente nesta cidade,
a rua Presidente Epitá
cio Pessôa, filho de Au
gusto Cldral da Costa e��
de Antonia da Silva.

que foi excluído terá direito algum de ser indenizado
d t ib

. -

lid d
., Ela, brasileira, solteira,

as con ri urçoes, mens,a I a _e e jora por ele pagos. doméstica domiciliada e

.

Art. 23, - O� so�:os nao �esponderão s�bsidi- residente' nesta cidade,
arlamente pelas obrlgaçoe� assumidas pela �pcleda'!.e·1 á rua Presidente Epitá-

Art, 24 - Os presentes estatutos
.. so poderao cio Pessõa, filha de 'Gui

ser alterad_?s ou an,ulados, em Assem�lela qeral, com lherme Affonso Scheibel
a aprOVdçao de d�ls terços �os SOCIOS qUites, pre- e de Anna. Spengler
sentes a Assem.�lela.

•

Art. 25. - As cores, emblema e pavilhão da E para que chegue ao co'

Sociedade, serão aprovados na primeira Assembleia nhecimento de todos, mandei
Geral que se realizar. passar o presente e-dital que

Art. 26, - São socios fundadores os senhores: será publicado pela impren
Art. 1.2 __;.. Ao Presidente compete:- Rer;resentar Genesio Domingo, Miguel fagundes Machado e sa e em cartório onde será

a Soc.iedade em todos os atos juridicos e sociais. I Julio Alves Rosa. atixado dU! antI:: 15 dias. 51

Art. 13. - Ao Vice-Presidente compete subs- Arl. 27. - A sua primeira direroria, que terá alguem soub:::r de algum .im-
tituir o Presidente em seus impedimentos e colabo' exercicio até dezembro de 1950, fica constituida dos pedimento acuse-:o para os

rar com o mesmo pára o exilo da administração. senhores,:- Oscar. da Silva, casado operario, como tins legab
.

Art. 14 Ao 1. Secretario compele: Dirigir o Presidente. de Honra,- Genesio Domingo, operario,
serviço interno da S�cretaria. tendo em ordem o sob .casado, como Presidente, Dario Inado, casado, ope-

IRENE PEDRI GÜNTHER

sua guarda, ,e responsabilidade. os livros e arquivos rario; como Vice Presidente, Julio Alves Rosa, ferro- ,

Olicial

da .sociedade,
.

. viario: casado, como Tesoureiro, Miguel Fagundes
Art. 15 - Ao 2. Secr:.etar.io compete: Substituir Machado, ferroviario, casado, como 1. Secretario,

o 1. Secretario nas suas fàltas ou impedímentos e sendo todos os socios e a diretoria, brasileiros e

colaborar com o mesmo para (> exilo da administração. residentes ·em Jaraguá do Sul.
Art t 6. - Ao 1. Tesoureiro' compete: receber J" •

as mensalidades e demais receitas, lançando os
aragua do Sul, 17 de agosto de J950.

os respectivos pagamentos em livros para esse fim Genesio Domingos, Presidente.
designado, ,

Dario Valencio loacio; Vice Presidente.
Art. 17. - Ao 2. Tesoureiro compete:- SubSli- Miguel faguudes Macbado, Secretario.

tuir o 1. Tesoureiro nas suas faltas ou impedimentos Julio Alves Rosa, Tesoureiro.
e colaborar com o mesmo para o exilo

-

da
administração.

.

Art. IR. - Ao Diretor EspGrti�o compete:- Di
rigir a parte esportiva da S_oc1edade em conjunto
com a Diretoria.

Art. 19 - Ao Conselho Fiscal compete fisca
lizar o movimento financeiro da Sociedade. Verifi
�ndo � �Iance�e oonM� livros e �mais�-----�=�����;�=-----������������
documentos.

Estatutos da Sociedade
Esportiva ,(vUnião"

Capitulo II

Dos socios

Art. 2°, - A öocledede será constituida por
número ilimitados de ôoclos, sern distinção de cre

dos e dts.lnções pollticas, divididos em:

\ A)- ôoclos ativos; B} ôoctos Passivos.
I Art. 3°. - Será ôocto Ativo todo aquele que
tornar partes nas competições esportivas, estipuladas
pela dlreíoria.

.

Art. 4. - Será S6cio Passivo, todo aquele só
cio que não tomar parte nas competições espo tivas.

Art. 5. - Poderão ser inscritos como SOCIOS

todos os indlviduos de bom comportamentO' e cuja
idade não seja menos de dezoito anos.

Art. 6. -_ Os seclos Passivos não terão di
reito de votar e ser vetados nas Assembléias Gerais.

Capitulo I1L
Das Assembléias Gerais

Art. 7 - A Assembléia Geral Ordinária, seré
realizada anualmente, no mês de janeiro, pare ouvir
a prestação de contas do exercicio findo e eleger a

nove diretoria, podendo ser tratado tambem de outros
assuntos de tnteresse Social.

Art. 8. A Assembleia Geral Exrraordlnerle, será

c09vocada quando a Diretoria o achar necesserio ou

quando o minimo de dez socios o sollcltarern indi
cando o assunto a tratar por escrito.

Art. 9. - A Assembleia Geral Ordinaria ou

Extraordinaria, funcionará com qualquer numero de
ôoclos presentes.

Capitulo IV

Da administração da Sociedade.

Art. 10 - A sociedade será dirigida por uma

Diretoria, eleila <:lnualmente em Assembleia Geral, no

mes de janeiro.
Art. 11. - A diretoria compor-s,e-á de.- Presi

'dente; Vice-Presidente; 1. Secretario; 2. Secretario;
1. Tesoureiro; 2. Tesoureiro; 1 diretor. esportivo e

um Conselho de 3 (trez) membros ..

Capitulo V

Das atribuições da Diretoria

Capitu�o VI

Disposições gerais.
,

Art. 20, - A dissolução da Sociedade só pod�
suceder, s� o numero dos socios compor-se· a de
menos de 3 (trez).

Art. 21. - A joia e mensalidade serão fixados
_ ,:pela Assembleia Geral.

Art. 22. - Nem o socio que se retirar, nem o

1 IE li

Concede isenção de taxas e emolumen
tos à Paroquia Evangélica Iaragué II, à
Estrada Iaregué II.

O Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de
Iaragué do Sul, no uso de suas atribuições.

faço saber a todos os habitantes deste Mutilei.
pio, que a'Carnere Municipal votou e eu sanciono II

seguínie Lei.-
.

Art. 1. - fica isenta do pagamento das taxas e

emolumentos a/ que está sujeita a aprovação das plan
tas do edificio da. Paroquia Evangelíce . Ieragué li,
ora em construção, á Estrada [araguzi li.

Art, 2. Esta Lei entrará em- vlgor na data de
sua publicação, revogadas as dlspostções em con-

trario.
.

Prefeitura Municipal de lareguä do Sul, 14 de
Agosto de 1950.

As.r- WALDEMAR' GRUBBA
Prefeito Municipal

Negócio. Ocasião

Por motivo de mudança, vende-se
em Jaraguã do Sul,- a existencia do
REX HOTEL.

Para melhores esclarecimentos
queiram ,os interessados se dirigirem,
por: carta ou' pessoalmen te, ao pro-
prietário à

.

Rua Emilio Carlos Iouràon"

I

Reconheço verdadeira d firma supra de Genesio
Domingos, Dario Valencio Inacio, Miguel fagundes
Machado, e de Julio Alves Rosa.

Jaraguá do Sul, 17 de agosto de 1950.
Em test. da verdade

O Escrevente· HILARIO ALIDIO SCI-fIOCHET

Alimentação
,
A Escolha Dos AlimenJos _;

lrene P. Günther Oficial do. E preciso que saibamos
Registro Civil do r

" Distrito gastar bem o dinheiro
da Comarca J araguá do Sul. reservado a compra de ali
Estado de Santa Catarina mentes.

Brasil. Por pequeno que seja o

Faz saber que comparece- nossos orçamento, sempre
çam no cartório exibindo os há posslblltdadee de fazer
documentos' exigidos pela lei economia.
afim de se habilitarem para Economia, neste caso,

slgnlflce comprar alimen
tos verdadeiramente úteis,
mesmo que não sejam' os
mais baratos.
Comprar conservas, sa

lames e linguiças e gastar
maio dinheiro destinado a

alimentação.
Mas comprar leite, fru

tas e verduras é saber

Ele, brasíleíro, solteiro, aproveitar o dinheiro pois
operário, domiciliado e êsses são os alimentos

residente nesta cidade, que protegem a saúde, ao
filho de Eugenio Tobias lado do arroz, do feijão
de Souza e de Maria A- e da carne.

delaide
.

da Silva Souza, Pouco adianta fazer

Ela, brasileira solteira, economia comprando só

doméstica, domiciliada e Ieílão.. farinha de mandio

residente em Guarami- ca e saleme ou carne sê

rim, filha de Cassemiro ca, se ern pouco tempo a

Eugênio Pereira e Eula- pessoa assim alimentada

lia Margarida Pereira.. esríver jogada num leito
de hospltal, sern poder rre-

Edital N. 2830, de 14-8-50 balhar e fazendo despesas
muito maiores.
Em primeiro lugar a

seude. E para promover
saúde a alimentação deve
ser variada e deve conter
alimentos protetores: o lei
te, os ovos, a carne, as

frutas e verduras. (Serviço
fornecido pelo SAPS)

Rt�I�T�� CI�ll

casal-Se:

Edemar Schmalz e

Ruth Schneider

Ele, brasileiro, solteiro
industrial, domiciliado e

residente em São Bento
do Sul, filho de Guilher
me Schmalz e de Adele
Helena Schmalz.
Ela, brasileira, solteira,
funcionária pública, do
miciliada e residente
nesta cidade, filha de
Oscar Schneider e de
-Ltna Iacobeen Schneider.

Edital N. 2831, de 16-8-50'

José Cidral e

Elsa Wanda Scheibel

Proibição
Pel� presente tórno pú-'Iblico que é terminante-

- mente proibida a entrada_
da família Jacob Rohr
bach � de quaesquer
outros estl'anhos em meu

terreno sito á Estrada
Izabel, no Distrito de
Oorupá, AOEl infratores
dêste avi.so serão aplica
das as penalidades legais.
Corupá, 17 de Agosto

de 1950. '

Germano Kühne

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R AS,'
ES P I N HA S, E TC.

FRACOS E ANI::MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I
.

Impl'lgldo ;Oll wto nu:

l.osses
Resfriado.
Bronquites
Escrofulose

- Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Lure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA-
de R9BER'lO M HORST.,

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

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 3 - Jara:guá

PREFEITURA MUNIOI
PAL DE JGUÁ, DO SUL

EDITAL
De ordem do Sr.

Prefeito Municipal\.
de Jaraguá do' Sul
torno público que
dur&nte o corrente
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 Agrícola e In
dustrfal" .

Não satisfasentlo
o pagamento no re

ferido mê!õl, ficará o

contr\buinte suj!eito
a multa de 10%
sobra o referido
Imposto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Mullicipal
de Jaraguá do Sul,
1 de Agosto de 1950.

F. VOSGERAU
Tli*soureiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Domingo DIA 20-8-1950

�r�����I�������E��������� Em�I:�����rnLPET.DlIIR
De ordem do snr. Cole-

III
.

[�J.���1����11;� ,ii � [:� f\R
Os Contribuintes que não

fizerem seus pagamentos ao Vende-se
praso, poderão satisfaze-lo
no proximo mez de Setembro Um terreno com a área
com a multa de 20%• de 19 alqueires, em Gua-
Exgotados os supracita- biroba-Municipio de Gua

dos prasos, serão extraídas rapuava.
as competentes certidões de Sendo próprio para
dividas para ter 199ar a co-I plantações de

�

sereaes,

brança executiva. contem mais ou menos

Coletoria Estadual de Ja- uns 500 pinheiros e 400

raguá do Sul, 1 de Agosto imbuías. Preço 1.300,00
de 1950

'

cada alqueire.

HELEODORO BORGES
Tratar nesta gerência.

Escrivão .

{f'
.....

m;;:i�·��:
..
·
..
·
..
·
..·�l

Proib i ção t�A-N TARTICA�I
Proibindo aos vizinhos �� �l:�i.:��::���·:�::��J�� ��:���:: ..�:.�:.,�!

Iizando o abaixo assinado
pelo que possa acontecer , TOSSES 1 BRONOUITES! 1,dOS mesmos.

Massaranduba
VIBHO [Hf.OSOrnun I

(SILVEIRA' i

CARLOS BERNDT I :-==_G_R_A_N_D_F_T_Ö_I\J_'C_(_)_;l

\
649 - Pedro Belitzki - bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Caminho Pequeno, vendido' a Jorge
Kusrer. Idem.

650 - Alfonso Lersen - bras. transf. írnp, terreno
sito a astrede Ano Bom, adquirido de Paulo Wüller
Idem.

'

661 - Henrique Larsen - bras. transf. ímp. ter
reno sito a estrada Ano Bom, vendido a Paulo
Müller. Idem.

652 - OUo Langhammer - bras. transf. irnp.
terreno sito a estrada Rio Paulo, adquirido de Ernes
to Eikhoff. Idem.

663 - Carlos Hoepfner - bras. transf. imp. ter

reno sito a estrada Rio Novo. adquirido de Barbara
Reichbr. Idem. '

;..I 654 - Carlos Hoepfner - bras. transf. imp. ter-

reno sito a estrada Rio Novo, adquirido de Carlos

Reicher. Idem.
_, 665 - Carlos Hoepfner - bras. transf. Irnp. ter

reno sito a estrada Rio Novo, adquirido de lulle
Reicher. Idem.

662 . Joaquim Piazeir,a - bras. baixa imposto
alfaiataria sita a rua P.; Frankem. Idem.

663 - Eugenio Gascho - bras, rransf, imp. es

tabelecimento comercial a estrada Ieraguezlnho, ad

quirido de Leopoldo Cesario Wolf. Idem.
664 - Sofia Lamin dos Santos - bras, transf.

imp. terreno sito a estrada Nova, vendido a Mathias

Laubern. Idem;

6�5 - Henrique Anversi - bras. transf. irnp.
bicicleta vendido a Jonas Anversi. Idem.

666 - Max Hugo - bras.' transf. imp. motoci

cleta vendida a Eugenio Müller. Idem.

667 - Oito Diener - bras. licença estabelecer-se

com loja de alumínio a rua Mal. Deodoro. Idem.

668 - Adolfo Enke - bras. licença construir ca

sa de madeíra em sua propriedade a estrada ltepo
cú-Hansa. Como Requer.

670 - Carlos G. Iarke - bras. licença executar

pintura em sua casa a rua D. Pedro II. Idem. A MAIS ANTIGA CASA DEJOINVILLE, COM 'SUA FILIAL

671 - João Ambrosio - bras. requer fiscalização
EM JARAGUÂDO SUL RUA MARECHAL

._. FLORIANO PEIXOTO 54-58

vistoria e hablte-se para sua casa sita a rua Rio (SOBRADO OTO WAGNER)

Branco. Idem. OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas Mo-

680 - Paulo Cogrossi - bras. transf. ímp. tereno veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.-
sito a estrada Isabel, vendido a Emílio Afonso Tintas a OIeo, e em, PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Kühl. Idem. Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

682 - Ians Bornholdt - bras. transf. imp. casa pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
,

e terreno sito a rua Iaregué, adquirido de Oscar ra e OIeo pera Soalho, Massa para Janela.
Bornholdr. Idem.

683 ' Anaelo Beneta _ bras. transf. lmp. Iavan-
MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 ,- joinville,

e
L.IDER DO COMERCIO DE II"INTAS

deria sita a rua Mal. Deodoro da Fonsecu, vendida :.:.- iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii.��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõi;

a João P. Miranda. Idem.
684 : Müller & Zahler - firma bras. baixa imp.

negcío de vendas de cereais por atacado e fabrica

de
.

velas de cera. Idem.
685 - João O. Müller - bras. licença estabele-

cer-se com ramo de cereais e aguardente por ataca-,do a rua Elisa Stein. Idem,
.

-

'686 - Hanz Zahler � alemão licença estabelecer

ee com fabrica de velas de cera a rua Elisa Stein.ldem.

687 - Müller & Zahler - firma bras. rranst, írnp,

para a firma individual de João O. Müller. Idem.

688 • MüUer & Zahler - firma bras. baixa imp.

carroça vendida pera tora do municipio. Idem.

689 - José Papp - bras. transf. ímp, terreno sito

a estrada Rib�irão dos Hungaros, vendido a Alvino

Éhlert. Idem.
'

690 - Vva. Berta Weege - bras. trensf. ímp.

carro particular (troly) vendido a Alberto Meyer

Junior. Idem.
691 - Jacó Eberhardt Huesch - bras. transf.

irnp. rerredo sito a estrada Jaraguá Esquerdo, adqui
rido de Guilherme Starcke. Idem.

692 - Paulino Reinert - bras. transf. írnp. terre

no sito a estrada leragué Esquerdo, adquirido de

Guilherme ôrarcke. Idem.

693 - José Alves ,Pereira - bras. transf.. imp.
terreno sito a estrada Jaraguá, adquirido de GUilher

me Starcke. Idem.
694 - Emilio Siewert - bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Rib. Javaly, vendido a Ricardo
. Paupitz. Idem.

695 - João Alexaudre Zacko - bras. lransf.

imp. terreno silo a estrada Jaraguá Esquerdo, ven

dido a Albano Krutsch. Idem.
696 - Rudolfo Reck - bras. licença estabele-

cer-se com engenho de aguardente a estrada Itapo

cusinho. Idem.
697" - Adolfo Antonio Oneipel - bras. transf.

imp. terreno sito a estrada Francisco de Paula. Idem.

698 - Willy Steinert - bras. trasf. imp. Cdrro de

lavoura vendido a Erwino Schwartz. Idem.

699 - Germano Meldola - bras. transf. im!?

carro de lavoura vendido a Elis�u Leoni. Idem.

700
.

- Ludovico Müller :- bras. transt. imp. ter

reno sito a estrada Francisco de Paula,· vendido a

José AIvise. Idem.
'

701 _ Wilibaldo Laube - bras. transf. imp. :tzr-
reno, sito a estrada Rio Cerro, vendido a Valdemar

VolkIl1ann. Idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 29 de Maio de, 1950.
MANOEL LUIZ DE SOUZA

, Secretário

����
. Celso Branco 1
DESPACHANTE ADUANEIRO

sÃo FRANCISCO 00 SUL - Santa Catarina
Caixa Postal 35 - EDd. Tel. cBRANCO. - Telefone 103

Rua BabitoDga, 23 - Edificio Próprio
'

Despachos de importação .do extrangeiro e por �abotagem,
exportaçao para o extc:_rlor e dentro do pais, transito,
�eembarque •

e reexporta�ao, bem. como todos os serviços
JUDtO a Alfandega de Sao Francisco do Sul são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo 'para este fim
de uma orgaDização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira JDDto ao qua
dro da Estação e DOS trapriches de embarque da PODta
da Cruz, bem como armazém para depósito de mercado
rias em geral, JUDtO aos trapiches de embarques Da 'cidade.

Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras

CASA DAS TINTAS I

!.F;:!iile--nEi!:�il!iEllliiFIE:.IllEr.=:i!E!!l_!S &!En

_11_Febres (Sezões, Malárias,

.
1-� �

Impaludismo
Maleitas, Tremedeira

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas

M ínancora'
Em Todas as Boas Farmacias

,1ii)-o,-�-�"""oo(���iOO}�....,..��j I É um produto dos Laboratorios MINANCORA I
I� -.Toinville - Sta. Catarina- I
!=:=!�!!F.-i!_ii!i!EI=;;=!!!!!!::E!!I!i.!!!!!!!!!I!!:1!E

Despachante das principais firmas do Estado e
do, Fostados Vizinhos.

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÄO .INFALLIVEIS
Nd' Prísdo de Ventre

e rTaS molestías do
FIGADO

ESTOMAGO
� INTESTINOS
fd1S1tí'os, Az1a, Vomi'I:lOS,
P es'a-de+os, .1 n d'i s g e.s tõ e·s,

C04liCd1S do Fígado.
Gazes, :Di gestões Penosas,
'Dôres no Esfomdgo, MeSo

_Hdli'to� Retençdo de Bilis.
.if -

Vende-se em toda parte.

ceNTRA CUPA, '

QUEDA DOS CA:

BELOS f DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CABELUDO.
réfi'llCo CAPILAR

POR EXC EL É N C I A

Edital d'e' Primeir.a Praça
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de

Santa' Catarina, Brasil. na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de primeira praça, com O prazo de dez dias virem,
ou dele conhecimento tivere-m ou interessar possa,

que, findo esse prazo, hão de ser arrematados por

quem mais der e maior lance oferecer, em frente

ás portas do Edificio do Forum. no dia 31 do

corrente, as 10 horas, da manhã, os bens penho
rados a Otto r. Mey, na ação executiva que lhe
móve S/A. White Martins, cujos bens vão abaixo
descriminados :-

1.) - Uma máquina trançadeira de pavios,
instalada na fábrica de velas de cêra, do executa-

do, avaliada em Cr$ 3.200,00. o

2.) - 50 quilos de velas, cêra pura, já empa
cotados, avaliados em Cr$ 1.500,00. Total de ava

liação e-s 4;700,00.
Cujos bens constantes do auto de .penhöra e

auto de avaliação de folhas da referida ação exe

cutiva, serãnIevados em hasta pública .de venda e

arrematação em primeira praça pelo preço da

avaliação, isto, é, Cr$ 4.700,00 (quatro mil e sete

centos cruzeiros). Assim serão os referidos bens
arrematados por quem mais dér e maior lance

oferecer, no dia, hora e lugar acima mencionados,
podendo os mesmos serem examinados, por quem
interesse tiver, na fábrica de velas do executado,
cita nesta cidade, a rua Benjamin Constant. E

para que chegue a notícia ao conheoímen o de
todos se passou o presente edital que será afixado
ás portas do Forum, no lugar de costume e publi
cado pelo jornal local "Correio do Povo". Dado e

passado nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos sete

dias do mez de Agosto do ano de mil noveoentos

e cincoenta. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.

(a) João Marcondes de Mattos. Juiz de Direito da
Comarca. Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 7 de, Agosto de 1950.
O Escrivão: NEY FRANCO

A VISO
EMMENDOERFER & IRMÄOS comunlcam 1I0S

seus amigos e freguezes que, adquiriram nesta

data as instalações da Oficina Mecânica Central Ltda.,
a rua'Marechal Deodoro da Fonseca.

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

jaraiuá do Sul, 10 de Agosfo de 1960.

� ii

II � � � IIIu;��r;Ml
li Q = � � ii . D E �
!! ti = � � li PEDRO BENGEL �
ii JI1 � & � II Estrada Jaraguà Esquerdo·

;I! Q �.g 8 ii JARAGUA DO SU.!!...:.. .STA. CArrARINA
ii e � e ii .. Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas

II ..., �.g ·,S ii I
agricolas pgra uso de lavouras,

comO::J!5 � � .;!. H Machados, Enchadas Foices etc.
-

ii
�

= Q § ii Serviço rapido e g�rantido e atende-se qualquer pedido •

il:s �
;
......tlSo: � i:::.:i::·.

...�������

ii. :: 10. de Julho- Dia do B.C.G.
i!. 2; � ii Morre um tuberculoso Faqueiros de aço 1001

!.!, fII\
.... ..... ii cada 5 minutos. O BCG bem como talheres avul-

.... :� � i:ii.i. constitue a medida máis sos da afàmado marca

!! _ i�portante de àefeza da "Hercules",. V.S. poderá ad-
CrIança contra a tubercu-I qUiri.r pelos menores

lose. preços na CASA REAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aviso
o Juiz Eleitoral pede

ao povo que venha rece

ber seus nrulos de eleitor
no Cartório Eleitoral, si
tuado no Edlflcio da Pre
feitura.

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

JARAGUÁ DO SULANO XXXI No. 1.606 Cr$ 7.795,00
L 0·0 A I S Tarciclo de Oliveira Motta Perdeu-se a importância

acima' de sete mil setecen
fos � noventa e cinco cru

zeiros, entre J'al'aguá á
Guaramirim, péde-se a

quem encontrou, entregar
nésta Redação, ou ao ônr.
HEITOR PEREIRA, ou

ainda na Rádio Iaregué,
que será. recompensado
de conformidade. ..

Cor�açäo de Maria SanIissima. inquerito, afim de des- O efeito foi igual a uma
RealIsou-se as 19 horas cobrir os autores do bomba, toda a população
do dia 15 do corrente a roubo das faixas de pro- revoltou-se, exigindo a"
solenidade da coroação paganda da UDN e PRP constituição de meios Iu-
de �aria S�ntissima, na em Corupá, , diciais pera por cobro ao

Igreja Matrlz, desta cí- . _

L
b

dade, Perseaulçao. Os diretores
a uso. Afinal, isso aqui

O áto teve uma sole- da. Empresul, em vez de
não é ainda como na

d d I f Rusaíe, onde os chefes
nidade toda especial, Cul arem a sua ma a- lançam mão das proprie
com ornamentação de dada empresa, que vem

grande realce e o templo dando a.o. público enor-
dades partículares.

I f
Na ultima sessão da

repleto de Iíéls, sendo mes prejurzos pe � alta Carnara o
as orações dirigidas pelo de energia e cuja luz, O

sr. Albrecht

rev. P. Henrique, coad- �ão �á siquer para ler u�z requereu. qUE! fossem
jutor da paroquia. Os jornais, andam por aí peqldas. provle�n�las ao

cantores da matriz, dírí- numa grossa polítícagem,
sr. i-defe�to Municipal, .n,o

gidos pelo rev P Alberto que muito os desmerece �e.n I o e ,serem adqulrl-
.

vigario, impr�s�ionarani no conceito que deles
as as vacIna� pera ata

pelo brilho dos hinos sa- formavamos.
car a. peste suma reínente

eros entoados A UDN querendo colo- e�. díverses zonas do rnu-

O sermão foi feito pelo car as
.

faixas nas r�as
metpro. ------------ '----,--..;;;._

rev. Padre Roque, do desta CIdade, para.evítar O sr. João Lucio da Amanhã passa a data AVISO
Seminário

. Coração de qualquer
. complIc�ção C_osra requereu informa- natalícíe da sra. Gisela

Jesus, de Oorupã, e ver- co�. os fIOS eletríeos, ç<?es porque o sr. prefeito Erschíng Müller. esposa

sou sobre o culto a Ma-I
SOlICItou o �oncurso, pa- n�o cumpre o ert, 3., da do sr. Osni MUller. Na

ria, Mãe de Deus. ra Ihe� dar mstr}lção, do let que regula os servi mesma dera o menino

Serviram de padrinhos operärío Gervasío Costa, ços publicos municipais, Norlval, filhinho do sr. Acabo de receber do

na coroação os snrs. Dr. daquela empresa. .. que manda afixar nos lu- Erminio Moser, residente I,B.G.E. telegrama em ca

Marcondes Mattos e se- Isso fOI na noite do gares de maior acesso do no Estado do Paraná. rater de urgência, no sen

nhora; Artur Müller e se- dia 31. Dia 1. aqui este- publico, nas respectivas Dia 22 a sra. Irmgar tido de apresser a remes

nhora; Dr. Luiz de Souza v� o sr. Ade.mar Garcia, estradas.: de uma copia da da Costa, esposa do sr. sa dös questionários do

e senhora: Waldemar díretor= presídente da- folhe de serviços executa- Vald�mar da C�sta, co- Censo Econômico. Ha

Grubba e dona Hildegard q�ela empres� e os p�- dos. �erclante em Sao, Fran- quasi dois meses foi feita

Grubba Meister: Ney liticos pessedístas pedí- I CISCO do Sul,. Maria Ma- a Vv. Ss. destribuição dos

Franco e senhor�· Faus- ram castigo para o hu- O mesmo vereador aln- delena ôchrntrr esposa do questíonéríos em referen-

tino Rubini e s�nhora. milde funcionário. da apresentou uma ernen- sr. Antonio ôchmítr, re- cia.

Pedro Winter e senhor� Desejoso de dar uma
da man�dndo supri�ir I sidente nesta cidade. Assim, rogo a Vv. ôs.

Um ótimo terreno, com

e João Marcatto e se- demonstração de gratí- �um pedld? de credl!o A menina Delorme Vun- a entrega imediata dos
diversas plantações como

nhora. dão ao governo que lá o I o sr. prefeito da quantia derlieh. O sr. Otfred Vo- questionários já em vosso
cana de açúcar ete., um

colocou, a direção notifi-
de Cr$10.00_OO,00, pare gel, residente em Ilapocu- poder, contribuindo com

engenho de açucar e di-

Festa Escolar. Terá lugar cou para despedida o em- «despesas Imprevistas» sinho. O menino [oel um pouco pera o Recen-
versas criações. Ver e tra-

hoje a festa escolar em pregado. ,e �ma o,utra mandando Paulo Pereira, filhinho do seamento Geral do Brasil.
tar com o proprietário

benefício das obras do Mas deixa estar, jacaré,
abrlr credído pa!G1 p.aga- sr. Roberto Paulo Pereira Gustavo Isberner a Es"

,G. E. Divina Providencia, que a lagoa ha de se- menlo. ao _

funcioneltsmo contador do Banco Inco Armando Taranto trada Jaraguá Esquerdo.

nesta cidade, constando car...
da majoraçao dos venci- nesta Cidade. Agente da Estatística Aproveitem, preço de

de leilão de . prendas, I O Eleitorado de Jaraguá. omentos. .

.

. Ainda na mesma data1_
'ocasião.

tombola e um bem mon- eleitorado de Iaragué do Ao projeto de Ieí que
----------

tado restaurante. Sul sorna o total de 7.936, estabelece feriado o «Dia o menino Nilton Petri fi-
B I f· b r---------�

Dado o fim a que se

I
assim dividido: Cidade do Colono» o vereador lho do sr. Bonifacio Petri. O as p. ule 01

destina o produto, é de 2.633, Barra Rio Cerro Albrecht Gumz, dDresentou .

Dia 23 aniversaria-se o das l1lelhores marcas V.S.

esperar que o povo, co- 591, Rio Cerro I 228 Rio um,a em�nda mandando Jovem Norberto Hafer- poderá adqUirir pelos me

mo de costume prestigie Cerro II 285, Rio d� Luz que o dia .fosse oficial- mann. Dia 24 passa a da nores preços na

com sua presença e tome 551 Garibaldi 448 Retor. mente festejado com· li ta natali�ia. da sra. Eliza- CASA REAL

parte ativa na festa. Cid�, 668, João _ Pessoa e�altação ao trabalho e o
beth Ruysam Gresinger,

239· V"l Ch t 239' dIa do lavrador. esposa do sr. Lourenço
Quem paga?Dia 14 á noite, .'.

I a ar res! e
. . Gresinger, destacado co-

o automovel da prefeitu dlstnt? de.�orupa 2.054·1 Amversanos: Dia 16 trans- merciante nesta cidade.

ra foi a serviço politico
As mscrlçoes novas so- co!reu sua data natalicia Ainda dia '24 festejará o

a Itapocuzinho e lá ficou
maram 8,00, sendo,que 485, a J?vem Hellga Isberner, seu natalicio o sr. Ricar

desarranjado, tendo os f�ram feitas. J?�r mterme- reSidente em Jaraguá Es- do Grimm, alto funciona·

seus passageiros de fazer
dlo do escr�t?rlo da l!DN. querdo. rio da Industria de Cal-

uma boa caminhada a pé. Camara MUßJ�IPal. Esta em

No dia seguinte pela pleno funclO�a.mento a

manhã no carro irriga- Camara MUniCipal, que

dor, p�ra lá seguiu um
est<i esrud?n�o um,a serie

mecânico afim de traze- de proposlçoes alI apre

lo, nem que fosse a re- sentadas. pelo sr. Prefeito

boque para a oficina. e . por diversos vereado-

Ao chegar o irrigador, res., .

a população extranhou a _Nesttt epoca de e�el
principio, mas depois fi- çoes, 0l!de o executivo

cou satisfeita, pensando lança mao de tod.os .

os

que o carro fosse irrigar rec�rsos para ar!anJar sim·
suas plantações de arroz patlas dos elzltores, Ian
mas qual... '.çan�o m�? mesmo de

Nós perguntamos: Quem m�dldas ,Ihclras, todo o

paga a gasolina e o 'con- CUidado e p0l!co por parte
sêrto do automovel? . dos. snrs. legisladores.

AInda esta semana, a

limousine da Drefeitura foi
levar a Rio da Luz um

agrimensor para viölenta
mente medir ierras da co

munidade evangeHca, pdS
sando parte delas para
dois cabos eleitorais.

Aniversariou-se
.
no

dla 15 do corrente o

sr. Tarciclo de OU-
veira Motta, destacado
funclonerío da Rede de

Viação e membro do

díretorío da UDN.

Proibição
o infrassinado, na qua

lidade de více-presídente
em exercicio da «Oomu
nidade Escolar do Rio da
Luz», pelo presente torna
público que fica termi
nantemente proibida a
entrada de qualquer pes
sôa, a qualquer titulo,
em sua propriedade sita
no lugar Rio da Luz II,
sem a devida autoriza
ção da Diretoria.
Os infratores desta pro.

íbíção serão responsabí
lizados civil e crímíual
mente.
Jaraguá do Sul, 17 de

agôsto de 1950.
RICARDO KRÜGER

Por esta data, as

muitas fellcltações que
o ilustre aniversarian-
te recebeu juntam-se as

. do «CORREIO DO
POVO».

Senhares Comerciantes e
Industriais

Vende-se

çados Gosch Irmãos S/A.
Dia 26 a sra. Hedwi.ges

Vagner esposa do sr.

OUo Vagner, industrial
nesta praça. Ainda o SI'..

Ernesto Lessmann,· desta·
cado industrial nesta pra-

.

ça e o sr. Valter Laffin
residenie em Nereu Ramos.

Ba/os

maisfôfos

Arnoldo 'L. Schmitt
ARTUR GUMZ

No dia 25 do corrente'
passa a dara natalicia do
nosso presado amigo sr.
Artur Gumz, industrial em
Rio Cerro.

'

Aos aniversariantes as'
felicitações do «CORREIO
do POVO».

Nascimento. O lar do ca·

sal Cilio Nicolini e de sua

digna esposa dona EI
fride Karger Nicolini; foi
enrequecido, dia 9, com

o nascimento de uma lin
da garorinha que, na pia
batismal, receberá o nome
de Neusa Maria.
Servirão de padrinhos

o sr. Haroldo Schulz e
senhora.

Faz anos amanhã
o sr. Arnoldo Leo
nardo Schmitt, gran
de industrial e des

tacado elemento na

vida social e política
do município.
O aniversariante,

que é presidente de

honra do diretorio

municipal da UDN,
é tambem um dos

seus candidatos a

Ba/os
mais macios

Abertura de inquerilo. Toman
do conhecimento

.

da' re
presentação do sr. dele
gado de partido, o sr. dr.
Juiz Eleitoral determinou
ao sr. Tenente Delegado
de Polícia a abert1lra de

vereador.
"Correio do Povo",

envia 'seu cordial

abr'aço.

Ba/os
mais crescIdos

I (()) §abão' (Marca Registrada)

Virgem Esp.ilcialidade
�.

Ola CllA� WETZEt llNJI))1[l§IlllA,l JJonll1lfnUe 9-sÃ���RCf�
ESPECIALIDADErecomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.
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