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Seis partidos políticos
do candidato da UDN

apoialD ou recomendem o 'Dome

a. qoyernador do' Estado
o Partido Trabalhista Brasileiro "':,P.T.B..

_. recomendou aos seus eleitores
trabalhistas o nome de IRINEU BORNHAUSEN para ser votado ao Go-

verno do Estado, nas eleições de 3 de Outubro
A União Democrática Naci�nal apoiou o nome do Sr. Carlos Gomes de Oliveira candidato trabalhista para Senador

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Itnpl'ésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

\
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Andam por aí listas de

I que
o russo. Porque não

adesões pare um protesto se faz na Russia uma cem

conrra o uso de bombas penha centra a bomba a

atômicas, . i tömlce que eles alardeiam

Tendo a UDN delíbe- Orístão (PDe), Partido O Forte estava cerca- Eduardo Gomes. Diz-se no manifesto, que possuirem?
.

rado apoiar a candídatu- Libertador (PL) e Partido do por quatro mil homens Siqueira de Campos o pedido partiu de ôro- Porque não se faz uma

ra do dr. Carlos Gomes Trabalhista Brasileiro de infantaria. Navios da lembrou aos companheí- colmo, asslnado por uma campanha conrra chacina

de Oliveira ao cargo de (PTB). esquadra bordejavam a ros que deveriam levar comissão que ninguern co- que os bolchevistas fazem

senador pelo Partido . �x- praia e aviões sobrevoa. a bandeira do Forte. E- nhece. contra seus indefezos ad-

Tràbalhista Brasileiro, São os seguintes os vam o local, aguardando duardo Gomes tomou do Aquí, até estebelectmen- verséríos, que são trucida-

este, retríbulndo aquele candidatos de Campo o instante de iniciar o pavilhão naciona1 e cor- tos de ensino distribuiram dos aos milhões nos carn

gesto, mandou recomen- Alegre na legenda da desigual combate. De ho- tou.o com a espada em aquele manlfesto pare con- pos de concentrações. Por

dar oficialmente" a vota- UDN: Para prefeito, Car- ra em hora, o Forte de dezoito pedaços, confian- seguir assinaturas. que não se protesta popu

ção no nome do- candi- los Brandes, Para vere- Copacabana dava um tí- do um a cada compa- Agora nos chega um te- larmehte centre o assas

dato Irineu Bornhausen adores: Ladislau. Laska, ro de peça para avisar nheiro e guardando con- legrarne de Belo-Horizonte, slnaro de bispos, de Da-

ao governo do Estado. João Stahl, Eugenio Du- a população que ainda sigo o que reservara ao dizendo que a policie da- dres e de religiosas.
A carta comunicando voisin, José Amorim, se achava resistindo. capitão Euclides Fonseca. Ií proibiu um comício des- Porque não se funda

a direção da UD N essa Avelino Carvalho de Lí- Reunidos na saía de Saíram para a rua, con- sa mesma comissão con- uma comissão de protesto

deliberação assim ter- ma, Alvino Schwarz, Se- comando, os quatro' oíí- duzindo cada um, além tra a bomba atômica, que conrra a tomada de terras

mina:
' bastião Leek,· Alcides ciais resolveram bornbar. do revólver, um fuzil e mais não era do que um de outros povos, como a

«Assim, temos o prazer Cubas Munhoz e Fran- dear o Catete e o quar- a baioneta. Caminhavam pretexto pare agitação co- Polonia, China, e agora

de comunicar a V. Excia. cisco Schiesel. tel da ta. Região Militar, silenciosos pela rua de- muniste. a Coréia.

que a Oomíssão Executí:
. A. s'r'.' Il'J......��-Bor""h·au- ,em ç1,ljo CO��t).�n.t� �. aert!l. q.qando. á. al�ura

.

A nós também causa.es- . Alerta�os _por is�o a

va, :após,"ter' ouvido
- (} v Uvu II neraI CarneIro da i!on, da Avemda i'r- S. de Oo rranhese toda essa egtra- populaçêo para que rnedi

Diretoria Municipal do sen continua sua vitorio -

toura, se concentrava to-' pacabana, um jovem a- ç.ão. As nações democrá- re bem antes �e dar seu

PTB, resolveu recomen- sa excussão pelo norte do o ódio dos revolucío- cercou-se deles e per-I ncas, que. tem um senso nome nessas listas.

dar tambem aos sufra-, e oeste. catar.il:H�nse. _

- nàrios. O primeiro pre- guntou i de humenídade bem outro

gios trabalhistas o nome DepOIS da VISIta aSa? jétil atingiu exatamente � Para onde vão vocês? _

digno do, sr. Irin-eu Bo�� Bento _do Sul, e Canoí- o Quartel General mas o - Para amorte - res

nhausen ao cargo de go- n�as. maugurou ele no segundo e o terceiro, di- pondeu Siqueira Campos.
veroador». día 7 do �orrente as

�0·1 rigidos contra o palácio - Esperem-me, que eu

Essa carta foi publica- vas máqu�nas da usma do governo, foram atín- vou junto!
da' no jornal oficial do de .�letreCldade em Porto gir um casal de velhos e

. E tomando da carabina

PTB" «A Evolução» que Uníêo, nuas crianças que pas- que lhe entregaram, o

se publica em Floriano- Atualmente e�t� .per- savam pela rua. civil seguiu na primeira
polis. '

correndo o mumcipio de Foi então que d. Mary fila, onde marchavam E·

Portando, os udenístas Ch8;J?ecó, onde tem
_

re- Salão Pessoa, esposa do uuardo Gomes, Siqueira, ,Ás 6 horas da manhã a. pai, celebrada por frei Ioa

devem sufragar nas urnas cebído grandes adesoes. Presidente, telefonou ao Carpente e Newton Prado, banda de música e corne- quim Orth, vigário da Pd

o nome do- sr. Oarlos - x-:- Forte, dirigindo aos re- Mais adiante alguem teiros da Policia Militar to- róqula, foi cantada pelo

Gomes de Oliveira para .

O sr. Getulio Var�as voltosos um apelo para perguntou: cou a Alvorada, anuncian-· côro da catedral, a várias

senador e ós trabalhistas VIrá a Sant� Catarina que suspendessem o -Qual é o teu nome? do o despontar do dia em vozes, e teve a assisti-Ia

(dizemos trabalhistas e por estes. _dIas; preten- bombardeio contra a cí- - Otávio Correa que Blumenau completava uma multidão de fiéis.

não «atrapalhistas» como dendo VISItar Joínvíle, dade, pois isto poderia I Quinze morreram em o primeiro século de sua Ao Evangelho, pronun-

os ha muitos por aí) o Blumenau e Joaçaba. ocasionar amorte de mui. combate. Os tres restau- existência. ciou bellssirna oração,

do sr. Iríneu Bornhausen tos inocentes. tes Siqueira Campos, E- Ás oito horas, teve 10- Dom Daniel Hostim,

para governador.
'

_ - Ela tem razão - ex- duardo Gomes e Newton gar a cerimonia do has- Bispo de Lages, que con�

38 diretorios já decla- I rrad iaçoes clamou Eduardo Gomes. Prado foram recolhidos teamento das Bandeiras gratulou-se com a popu-

raràm sua solidariedade da UON
- Nosso inimigo é o ao Hospital Central do Nacional e do Centenário, lação blumenauense pelo

a esse candidato. governo, e não Q povo. Exército gravemente fe- nd Prefeitura Muniéipal, se- transcurso de tão magna

.

A rec.omendação é cla· Iniciou a UDN as suas Lancemos mão de ou- ridos. O general Ferrei- guindo se uma homena- data e com a presença a-

�a. M,als cla.ro do que irradiações por intermedio
tro rec,!r�o. ra d? �mB:rB:l, chefe do gern ao dr. Hermann 61u- quela solenldade das nos

ISSO SO. despeJando com

I
da Radio Jaraguá, fazendo I

- O -qmco recurso que S�rvIço Medlco do�xér. menau, junto ao seu !!!O- sas mais altas autoridades

um fuml... uma pregação civíca ao n?s r�sta -- respondeu Clt?, �ermaneceu. toda a numento. Nessa ocasião, civis, militares e eclesias-

)
,

.

- x-
. eleitorado as 12,30 horas bIqueIra - é abandonar �oIte ,Junto ao _leIto. dos após serem depositadas ticas do Estado,' As suas

O PartIdo Democrata
das segu�das quartas e o Forte e enfrentar as Jovens revolUClOnál'lOs. várias corôas de flôres, palavras, ouvidas com a-

Cristão,_ �m sua. ultima
sextas feiras.

" forças legais. (Continua na 3a. página) usou da palavra o dr. Max tenção e respeito, calRl'am

con,:ençao; .no dIa 3, em O sr. Artur Müller, fa- :- Que podell! fazer d.e- •.
Tavares d'Amaral que his- profundamente em todos

FlorIanopolIs,., adotou
lau sobre a UDN e o 750 ZOlto contra CInco mIl?Prefelto IIIlldunUr firubh9

toriou a vida do benemé- quantos ali se achavam

tambel!l a candIdatura do aniver�ario da fundação
- interrogou C�rpenter. Wu U IIIU Du rito fundado(do municipio I presentes.sr. Irmeu Bornhausen

do municlpio. O dr. Her· - Morrer - respondeu', Feliz é a data de 12 do :na���e���v�SsuapiO���O:. ,DesfUes
para o cargo de gover- cilio Pedro da Luz, sóbre .

'

.corrente.para o Sor. W�l-
nadar; os candidatos do partido. seu parlido ao sr. lrlD�u demar Grubba, prefeIto, que

o acompanh�ram. Após as cerimonias re-

E com a recomenda- O dr. Luiz de Souza, can- Bornhausen e a candida� do ,Municipio de Jaraguá
- Saudo�, tambem, o v�- Iigiosas acima, estava

d
�

d C I G d SI' é di lho cololllsador, a srta. �I programada a recepção
ção do Parti(lo Traba- didato a deputado esfa- tUra .0. r. ar os ornes ou, pOlS,

. ness.e a
ga Barreto qlJe pronuncIOu ao exmo. Gal. Eurico Gas-

Ihista Brasileiro ao can- dual, .sobre o apoio do .de. Oliveira a senador.
. 'qu� s. s. !esteJa ':ll�IS um -

d b
.

didato Irineu Bornhausen PRP a UDN, No dia 18, o. dr. LUIZ amversarlO natallCIO. ao pe o monumento ri par Dutra, Presidente da

sa-o exatamente seis par· SeO'unda-feira, o sr. Ar- de So_uza faIard. sobre a Certa.mente, terá a?-
Ihantes palavras repassa- Republica que deveria

o
d C M t d d d

� das de eloquente entusias- chegar a 'essa hora em

tidos politicos que ap'oi-- tur Müller falará sobre a!u�çao a a�a�a �- por um a e,. e se .ver mo. Ambos os oradores Blumenau. No entanto,
am ou recomendam esta problemas administrati- mCIDal .n� .

admm:slraçao alv� das mUltas manIfes- f d
candidatura. E este par- vos. ,do mun.lclplo. taç�es �e apreço que lhe �ram gran emente aplau- por motivos superiores,

tidos politicos são os Quarta-f�ira, o er. Her· �o dia 20, o sr. Artur sér�o trlbutad�s por seus
dldos. S. Excia. não poude dei

seguintes: União, Demo- cilio Luz sobre deveres e Mull�� . �obre problemas amIgos e. admIradores. Ás nove horas foram xar a capital da Republica,

cratica Nacional (UDN) garantias do eleitores. rnumclp�:ns. ,«C?rrelO do Povo», ao celebradas Missas Campal realizando se por isso, na

Partido de Representa- Sexta-feira, o dr. Faus- No dia 22, o dr. Her- ensejo d� data, aprese�- na Praça Hercilio Luz e ocasião, o desfile de um

ção Popular (PRP), Par- to Brasil, candidato a de- cWo Luz sob�e os bene- ta seus smce�o� cumpr�- Culto Campal no Estádio- grupamento de tropas mo-

tido Social Progressista putado estadual pelo PTB ficios do reglmen demo- mentos ao dIstinto am- do Palmeiras E. C. torizadas de Curitiba e

PSP), Partido Democrata falará sobre o apoio do cratico.· versarianie. A Missa Solene Cam- (Continua na ultima pag.)

P O L' I T I C A' Continuando em sua reportagem sobre

'.
o Brigadeiro Eduardo. Gomes

Tam?ém o PTB r�comenda oficialmente a à revista "O Globo", de Porto Alegre, em bri

candldatur� de frm.eu Bornhausen. A con- lhante.reportagem, conta o episodio do levante
vençao do PDO. Outras Notas do Forte de Copacabana, com o seguinte trecho:

Bomba Atômica

As comemorações
do Centenário de Blumenau
Presente grande massa popular e as

mais altas autoridades do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Domingo "DIA 10-9-1950 -

Indústria e Comércio BRfllHßUPI S. ß. Camara Municipal
,

L E I N. 73
Ata da reunião Ordinária de

21 de Agosto de 1950 O sr. Wal'demar Grubbe, Prefeito Municipal de
. . A A jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições.

Aos VInte e um dlaa do mes de Agosto.do ano faço saber a todos os habitantes dêste Muni-
de mil novecenros e cinquenta, pelas sete horas, na clplo, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
sala do f?rum, no edifi�io da Prefeitura Municip?1 a seguinte Lel t- ,

de Jaragua d.o Sul, reunidos os vereadores:- LUIz Art, 1. - fica aberto por conta do exesso de

Maes, f!e�erIc� C. A: Vasel, Albrecht Gumz, Ota· arrecadação do corrente exercicio um crédito no ve

vrano TIS�I, Ioão Luclo da Costa e Luiz de �ouza. lor de Cr$ 13500,00 (Treze rnlt e quinhentos cruzei

De�ols de const?tada a presença do número ros) para os pegamentos segulntes r-

le_gal, fOI pelo sr, Presidente decl��ada aberta a ses- ôuplemar a seguinte doração t- .

sao, ordenando ao sr. 2°. Secretario que procedesse 6.91.1 Operário do serviço de cemitério (1r$ 900 00
a .Ieitur? da atd. da úlli.ma s!ssão, o que depois de Para pagamento dos proíessores aposentados,

'

feito fOI subrnetldo- a dlscussão e subsequente apro- Juliana K. V. Coutinho Sofia P. Lenzi e Alberto

vação, o que foi feito sern emenda, pelo que passou Rahn Cr$ 12.60000.
'

a ser assinAada pela Mêsa, a �ta da sessão de 1! do Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de
corrente f!les e ano..Em seguida, 'p�ssou-se a lelt�ra sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
do expedlente que constou de: OfiCIO 49/50 expedido Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 21 de
ao sr. Frederico Viebrantzç-Oflclos 50/50 e 51/50 ex- egôsro de 1950.

-

pedidos ao �r. Prefeito;. ainda �ois Ofic�os recebidos (ess) WALDEMAR GRUBBA
jaraguá, do Sul, 27 de Agosto de 1950. do sr. \Prefelto; um pedido de ínforrnação formulado Prefeito Municipal

a)- Artbur Breitbaupt pelo vereador João Lucio da Costa. Logo apoz, foi

Walter Brei,tbaupt pelo sr. Presidente cedida a· palavra o qual so-

. licitou e obteve-a o vereador João Lucio da Costa,
Diretores

o qual solicitou ao sr. Presidente, que fosse pedido

�����
ao sr. Prefeito, por lntermédlo da Mêsa, informação,

.

Celso Branco qua�to ao pag.am�nto da gratifi�ação ao porteiro-
contínuo, o que nao vem cumprindo. Passou-sé em

DESPACHANTE ADUANEIRO tseguida, a Ordem do Dia, que constou de:· foi epro-

SÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina vado em difinitivo o projeto-lei que abre crédito de

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» - Telefone, 103 CrS 20.(100,00, para compra de vacinas para aplica-
Rua Babitonga, 23 - Edificio Pr6prio ção no gado sulno e bovino, juntamente com a

emenda aditiva; foi ainda aprovado em difinitivo o'

projeto-lei elaborado pela Comissão de Finanças, e

relativo ao projeto que solicita abertura de crédito
de Cr$. 372.062,00 juntamente com a emenda aditiva;
foi ainda aprovado em ultime votação o proletö-lel,
tambem elaborado pela Comissão de finanças, e

referente ao requerimento do Grupo Escolar «Dlvlna
Providencia» pedindo isenção das taxas e emolu
mentos a que está sulelra a aprovação des plantas
da ala óra em especial de Cr$ 23.500,00, juntamente
com a emenda supresslva: sendo aprovado ainda
difinitivamente o projeto-lei que considera ferlado
municipal o dia 25 de julho «Dia do Colono» junta
mente com a emenda aditiva; logo, apóz, por pro

posta do vereador Luiz Maes e aprovada pelo ple
narlo, foi dispensada a' ida dos projetos acima apro
vados a Comissão de Redação, pera a rédaçäo final;
sendo em seguida submetido a te. votação o proje
to lei que abre crédito especial de Cr$ 20.000,00, oera
atender despesas de cornbusrlvels e serviços de

conservação e gratific�ção do encarregado da máquina

i! ;:t:; CN Motoniveladora; tendo o vereador João Lucio da

i.,!. .. "i...-4 Costa, peCdido que fossef dito projeto ednviado nova-

i.i.
� � -; mente a omissão de ínanças, pera er novo pa-

N I � recer, referente a informação recebida do sr, Prefeito

li � (;) loque foi por todos aceito. Nada mais havendo a

ii � cc
tratar, o sr. Presidente designou o dia 28 dó corren- � iiiii;,;;__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

II O � Q:I ii te, para nova sessão e a Ordem do· Dia, constará

II rIJ : I � li �:�i�11 �� VC��ã20.��0;��j��;!ela���:rbr�e�;;�!t� e3; «�:=::::::::::;:�:::�:�A:::V:::;:R:::::::::=::::::::::=::::::::::=:::::::::==:::::::::�,
1.=.: (..1 ..... � .e II combustivel e serviços de conservação e gratificação II B E IVI ?
:: �

""G � ii do encarregado da máquina Motoniveladora; 1a dis. II Pois sim! So se fôr com produto da

H � �.g 8 II cussãp do projeto-lei que cria o Departamento Mu .i.:.i.i fabric!i Apolo!
ii .... = � �

.. nicipal de estradas de rodagem; la. discussão do Os produtos da
ii '

__
õ .:: ii projeto que abre crédito especial de Cr$ 6.454.60; e ii FABRICA DE SABIO "A P O LO"

li N '8 S H ainda discussão do requerim�nto do sr. faustino II de propriedade de Hen�ique Teodoro li
H... = Q ·s ii P. Rubini. findo o que, foi pero sr. Presidente de- ii Harger, garantem uma ·lavagem alva da rou- i:.;.::li � � � � ii I

c1arada encerra.da a ses.são,-na. qual faltaram os ve� ii pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

:; ... 1.13 ii readores: Augusto Sartl, ArqUImedes Dantas, Max -i! consistente metodo de fabricação e uma ii

I.i.t � � .� .I�.i
Thieme jnr., carlo(:ss�ut���ze::e���;A

Viebrantz.

!.i!.! espu,�� ��r��:'''APOLO'' e "ROMMEL", são II
tiL j:., Cl) Ã

encontradas em todas as boas casas do ramo. ii
..ii.... o "O ii JO O LUCIO DA COSTA li ::

� .-:: 'Ci :: OTAVIANO TISSI 11 ·Pedidos ao fahricante H

II ,.. � � ii ii· Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870 ii
:: 1';1;1 ii

P ·b"" Perdeu'-se !I - JARAGUÁ DO SUL .- II
ro I Içao ''::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::=::::::::=:::::::::::;'.0'

I��������������������I

Convocação para Assembléia
Geral Ordinária

Abre crédito de Cr$ 13 500,00

Convocamos os Senhores Acionistas desta So
ciedade pare comparecerem à �ssembléia Geral Or
dinária, a se realizar no dia 27 de Setembro de

1950, às 10 horas, em sua séde Social, à rua CeI.
Emilio Iourdan, 21, em Jaraguá do Sul, para deli
berarem sôbre a seguinte ordem do día :

1.) - Relatorio da Diretoria
2.) - ::>arecer do Conselho fiscal
3.) - Exame, discussão e aprovação do Ba

lanço geral. conta de Lucros' e Perdas e

demals documentos correspondente ao

ano social de 1-7-49 à 30-6-50.

4.) - Diversos assuntos de Interesse. Social.
Achem-se a disposição dos ônrs. Acionistas os

documentos a que se refere o artigo 99, do decreto
lei n. 2627 de 27 de Setembro de 1940.

TODAS DEVEM USAR

A Cortlercial Ltda.
Advocacia - Contabilidade - Seguros

• J

o Planos econômicos e contábeis de en

tidades comerciais, industriais, 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

cíedâdes - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos às Iuzões,
encampações, alterações emodificações sociais.

,o Distratos sociais _. Cancelamento de
firmas - Levantämento de balanços - Minutas

para os lançamentos relativos ª,S liquidações.
o Perícias. judiciais e extra-judiciais - Re

visões e Parecer - Assistencia técnica contábil,
[urídíca e fiscal.

o Assuntos trabalhístas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer

ciais em geral.
o SUB-AGENTES DA COMPANHIA I

NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo - Transportes - Acidentes Pes- .\soais e do Trabalho - Automoveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

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

.,

Dispõe de pãteos para dep6sito de madeira [nnto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazém para dep6sito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

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

Localidades Brasileiras

Despachante 4.as prlDclpais firmas do Estado e

dOI Fostados Vizinhos.

. -

AVO! MAE! FilHA!

fLUXO ..SEOATINA
"Rua Mal. Deodoro� 136 _ Caixa Postal, 19

_' JARAGUÁ ÚO SUL -

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MUlHER EYITARÁ DORES

lLlYll AS CÓLlCJ.S UTERINAS
ImDr.,a-•• CORl vanta«"M para
CombAt.r •• Irrelularidades das

'"nfeen p.ri6dlcas du ".nhoras

é Calms"t. " :.tUhldc)f eiessa.
"1ll�6••

FLUXO-SEDATINA .

pela aua comprovar.da eficácia'
multo r.cel\adD. Deve scr u!lada

com conflcru;a

FlUXO..SEDATINA
. RCOITiU.•S]8 Eil 'tODA PLRTE

CASA DAS TINTAS Pelo presente tórnO pú
blico que é terminante
mente proibida a entrada
da familia Jacob Rohr
bach � de quaesquer
outros estranhos em meu

terreno sito á Estrada
Izabel, no Distrito de
Corupá. Aos infratores
dêste aviso serão aplica
das as penalidades legais.

----.------

Corupá, 17 de Agosto
de 1950.

No trajeto desta cidade
á Itapocuzinho uma cane

ta Parker, com d gravação
do proprietário João Lúcio
dd Costa.
Pede-se qu�m a achou

entregar nesta Redação ou

ao proprietario que será
gratificado.

lim������1j
� ':I���:�� �Z�b�:,iSlAven.

Getulio Vargas, 79 Rua DomiDgos da Nova s/n
J A R AG U A DOS U L -1- sAN T A C A T A R IN A .

................... ,. ..---
__ .

A MAIS ANTIGA CASJ' DE JOINVILLE, COM SUA FILIAL
EM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 61'-58
(SOBRADO OTO WAGNER)

OfERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis ete.
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 -. JoinviJIe,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS
--- .. � Germano .Kübne bem como talheresavul·

iBElllli!El!lI!!!!!!!!!i!iI!!H a:!i;I;!':ilII!!I!iiE!I!'!!E:I=!l!!!!!h'!Ii!!ElI!!!IiI!!!!-! sos da afamado marca

I .

- I' 1 Carrinhos e berços para "He!c�les", V.S. poderá ad
e�r.r�5 (Sezoes, M!ilarlas, rianças pelos menores qmrlf pelos menores

11-
� IJ � MaleV���IU�;::�deira l� ���ii�sn�'�s�o�e��La�.

preços na CASA REAL

• "C������:����:�����as I �::;i�;;7�:� -:::1=t=:-:;:·:;:i=I-::I=i=�:-:,=%=r=·-::I=�=!:-::i=m=J=��I=L-&-:I=I:-I:=-�':t=-;=R::a=i:-;:=:I=�::=I:D=:=::':=:�::;-:.

�1�;�I�:__at��cl:::l1����.���.��.��..���.�:I ·lr71liNI· [aiR �:::oçc�:!u::
1_',_'•.'_" _li_lo ,,_ii ,;_,._1 t�.......................... ,�.

Faqueiros de aço Inol

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divans,
Oolchões e �strados para Camas, Etc.

IExecuta-se serviços de estofamentos em:

;,.� trolios, onibus, automoveis etc.
'

If."�
�s:;����at!

T ICO CA�ILAR

POR EXCELENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grave desa�tre ferroviárioCamara Municipal O Paraná. p'!ocura at!au:

em Sao Paulo' Ata da reunião Ordinária de
lmlgrantes ltabanos

22 de Agosto de 1950 RIO, 6 (V.A.) - Encon-] tendendo a uma solicita-

Aos vinte e dois dlas do mes de Maio do ano rra-se no Rio a missão' ção do presidente do Con-
.

de mil novecentos e cincoenta, pelas sete- horas, na italiana Vitorio Ronchi, seIho de imigração e Co

sala do Forum, no edificio da Prefeitura Municipal Que vêm estudar as pos- Ionização, o governador

de Iaragué do Sul, reunidos os vereadores: Max sibllldedes da aplicação do Estado do Paraná,

Thieme Junior, Frederico Curt Alberto Vasel, Ore- no Brasil, de uma parte Moisés Lupíon, ofereceu

viano Tissi, João Lúeio da Costa e Luiz de öouze. dos recursos concedidos toda a colaboração pos

Foi pelo sr, Presidente, declarada aberta a sessão, a Irelta peJo Plano Mar- slvel de perte de seu

ordenando ao 'sr, 2. Secretário que procedesse a shell para emigração. A- governo.

le!tura .da ata da ultime sessão, o que depois de ------------
,-------

feito fOI submerido a discussão; e sendo retificada

p�l? \'er�ador João Lúeio da Costa, na parre, onde ConIißuaß�o ..... em 3.UO rep'orlouem 30�re o ßriU!ldeiro
dlz: reunídos os vereadores: Luiz Maes Frederico

uU

C. A. Vasel, Oravíeno Tissi, deve constar tambem." :�1. (Continuaçio Ja 7a. página)

O nome do vereador Luiz de Souza, presente aquela 't f '

sessão, não sendo porem submetida a votação por ",\;New�0I?- Pra;do, burlau- dirigir uma palavra, o te

falta �� numero legal. Em seguida, passou-sé 'i\,c}, .�� a vígílancía �os mé- nente virou o rosto para

expedlenre, sendo cientificada a Casa da chegadlit
,dICOS e eníermeíras, ar- a parede. Um ódio surdo

de um exemplar da Lei que orça a receita e' Iíxe,
. rancou. as gazes .que lhe oprimia-lhe a garganta €'

a despesa do ano de 1950, da Prefeitura Municipal
envolviam os f�r�mentos impedia o de falar...

d� Laguna. Logo após, foi' pelo sr. Presld, nte, ce-
e morreu, esvaído em

dída a. palavra a quem dele quizesse fazer uso, sangue. ,

como ninguem a solicitou passou-se a Ordem do Os corpos dos solda

Dia, deixando de ser feita: por falta de .número legal.
dos mortos do 3°: Regi-

I Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente de- mento de Inlantarla, en-

signou o �ia 30 do corrente mês e ano, pare a'pro- voltos D!1 bandeira nacío

I xrrna sesseo e a Ordem do Dia, constará de: 2a{ nal, aSSIm como o do Te

Neste mundo tudo pol') t
A

votação do proléro-lei que abre 'crédito especial
nente Carpenter, foram

Pode mesmo de um ovo �ea;��a��Tnto pelado nascê; ?: i ���b�;:d�OO,�02i a 2� o �o:�ç:� o d� e

p �� jné��: ��:��:'" �� ����1t�1. d�
Já ví enterrar um cavalo ças, e referente ao requerimento da Comunidade

mae de Carpenter estava

E traís dias depois reaparece; Evange!ica de leragué do Sul, pedindo subvenção cho�ando ao lado esquife

a? Iardlrn de Infancia «Pestalozzl», daquela Comu- do fI!ho quando e�tr�u o

mdade; 2a. votação do projeto-lei de i senção de ra-
Presidente d� RepublIca.

xas e �molum�nlos per a a Paroquia Evangellca de �l� aproximou-se do

Jaragua II; 2a. votação do projeto-lei que isenta de caixao do tenente e pro

taxas e emolumentos a que está sujeita a aprovação
curou er�uer o lenço que

das_ plantas da Matriz São José de Corupé; 2a. vo-
lhe cobEIa o rosto, quan

raçao do proletö-let que isenta de taxas e ernolu- do a mae do rapaz Inter

mentes a que está sujeita a aprovação des
'

plantas rompeu-lhe o .gesto! e.x

d� Capela Santo. An.onlo de Nereu Ramos; dlscus- cla�a?do cheia de índig

sao do parecer da Comissão de Finanças bem como naçao._
do projeto lei elaborado pela mesma Comissão, 're-

- Nao lev�nte o lenço

laliv<? ao requerimenro do Grupo Escolar «Divina
senhor PresIden�e. Este

I Provldencia», pedindo isenção 'das taxas e ernolu- é o Tenente �árlO Car

rnentos a que está' sujeita a aprovação das plantas.: penter qu,� fOI derrotado

da ala ora em construção, <;laqueIe Grupo Escolar;
como herOI, enquanto ou

la. discussão do projeto-lei que abre crédito esne-
tros venceram como co

eial de CrS 6.454,60 e ainda 1 a. discussão do de- vard�s ....
ereto q�e a.bre crédito de CrS 20.000,00. Findo o

EpItáclO Pessoa re�1-
que, fOI pelo sr. Presidente, declarada encerrada ó

rou-se da s�la e SUbIU

sessão, na qual falraram os .vereadores: ArquImedes às enfermarIas o�de es

Dantas, Augusto ·Sqrli, Luiz
....

Màes, Carlos Rulzen,
tavam o� sobrevIventes.

Willy G. Gessner e Albrecht Gumz. 1
Ap.roxI.mou-se do leito

(ii1ss) Luiz de Souza
de SIqueIra Campos com

Edital N0, 2.841, de 5�9-50:
João Lucio da Costa

estas palavras: .

Otaviano Tissi.
-- _Quanta bravurades·

perdlçada numa luta in

glória, tenente. Não seria I

Atenç.a-o.'
'melhor que a tivesse em·

pregado ao servi(,lo da

pátria?

Setembro Siqueira respondeu-lhe
com um palavrão.
O presidente então a-

em Jaragua' Alto d!antou·se até junto de
Eduardo Gomes. Antes,
porém, que lhe pudese&

ii CLINICA. DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA !�

ii moderna e primorosamente instalada do
'

::

ii DR. SA.DALLA A'dIN J�
H CONJUNTOS DE APARELHOS MODERNOS UNICO NO ii
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E �ARAN À ii
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» li

11 HORARIOS : 0-2 e 4-6 da tarde - Hor� marcada: 4 II
li .Joinvilla ii

::

Ascende a 36 o número de mortos

Mais de cem' feridos

Os diretorios da União Democrática Nacional e do Partido de Representação Popular

convidam a população para os seus comicios eleitorais, a. realisarem-se nos locais e datas. abaix.o �I
••===••I'.===:II.I-====-O••==•••

����

.

�ESTRADA ITAPOCU' Dia 14 de Setembro ás 20 horas no Salá"o Treis MUDA 5
CORUPA'

« 17 « « «10 « « « Lepinski (P. Amolar)

«
« 17« « «15 « « « Soares (Bompland)

FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

«
« 17« « «20 « « « Schulz (Ano Bom) DL"

P
.

«,
« 24« « « 14 « « « Weber (Estr. Isabel)

. aranJeIras, ecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

-�ESTRADA ITAPOCU' « 20« « «20 « « «Salão HenscheI iii
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias

««
« 23« « .

«20 « « « Casa Vasel (ltapocú-Hansa)

.�.
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

'

Jaraguá do Sul, 20 de Agosto de 1950. Pe�am Catálogo Ilustrado �ARTUR MÜLLER - Pres.. do D. M. da UDN . LEOPOLDO SEIDEL Corupá

� LUIZ DE SOUZA - Preso do D. M. do PRP I-===-.I••===••-====-_ •

S. PAULO, 6 (V.A.) - um de carga. O vagão de

Verificou-s.e, na madruga- segunda classe despenhou
di! de hole, proxlrno a se, barranco abaixo, rrans
esta Ç��ital, um desastre formando-se num único

ferrovla�lo de grandes montão de escombros.
proporçoes.. Um cornbôlo, Prossegue, com grande
que procedia da cidade dificuldade a remoção dos

�e Ourinhos, descarrilhou, corpos do� feridos e mor

indo de encontro a um t08'. Nossa reportegem foi
poste de a!ta tensão .. Ele- informada que o maquí
v�-se a rnnre e seis .0 nlsra Aristides Mariano,
numero de.mortos e mais que conduzia o trem fu

de cem feridos, no slnis- giu logo após o des�stre.
troo A composlçêo era Acredita-se que o mesmo

form�da pela locomotiva, 'seja culpado, de vez que
de numer? de 2.045, de a composição eslava em

um vagao de segunda excessiva velocidade.

classe, três de primeira e

A pedido
"

O carro molha a rua

Depois de muito chove;'

A luz que nos alumia
Ficar tão ruim que parece escurecê;

Pode sê memo que o Baependí
Um jogo chegue a perdê;

Já ví o Braguinha dá vacina
O porquinho esperneá e morrê;

Mas o brotinho Epi se prefeito
Não. Isso não pode acontece.

'

Atenção!
Dia 17 de

Gr�n�e festa

-x-

Cu�padre Brederodes, mecê ja ouviu o radio?

QUI e que tem de novo, Paminonda?

Pois tão dize_ndó que só os filho da terra po
de se quarque cOIsa!

.

.

Qual o que. Nós somo tudo brasileiro I

Filho da terra, cumpadre, é minhoca!

casai-se:

Germano Priebe e

BUda Kreisig
Ele brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito.

em Jaraguasinho, ftlho de
Germano Priebe e de Er

na Ninow Priebe.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domciliada e

residente neste distrito, em T 1 d
Jaraguasinho, filha de AI-

erá ugar, omingo/ dia 17, em Ja-

vin Kreisig e de Frieda raguá-Alto (Garibaldi) a festa da coloca- --;=========:-

Kreisig. ção da pedra fundamental da nova igreja FRACOsT�m��7MICOS I

E para que chegue ao co· Evangelica :tutherana_ VINHO CREOSOTADO

nhecimento de todos,mandei Haverá cosinha completa churrasco
.. 5 I L V E I R A ••

passar o presente e-dital que galinhas assadas, doces, strud�l, bebid�s; Empregado com hito DU:

será publicado pela impren- etc. bem como rifas, tombola, tiro ao alvo
sa e em cartório onde será . .

"

afixado dUlantt: 15 dias. Si pescarta e mUItos outros divertimentos.

alguem soub�r de algum im- A noite grandioso baile, abrilhanta-

pedimento acuse-o para os do por bôa musica.

tins legab.. Para esta festa e baile, convida-se

IRENE PED�I. GUNTHER O pOVO em Geral.
Ohclal

Irene P. Günther Olicial do

Registro Civil d�' I ° Distrito
da Comar(.a Jaraguá do Sul,

Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber qLle comparpce

çam 110 cartorio exibindo os

documentos eXIgidos pela lei

atim de se habilitarem para

Edital N°,2. 840, �e 4-9-50.

Antonio do &spirito Santo e

Iracy de Souza

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, domiciliado e

residente neste distrito,
em Três Rios do Norte,
filho de Clarismudo Anto

/nio do Espirito Santo e

de Maria Siqueira do Es

pirito Santo.
Ela, brasileira, soheira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Trê� Rios do Norte, filha

de João Vicente de Souza

e deMdria Angelina Sousa.

A COMISSÃO :.
É UM GERADOR DE SAÚDE.

AJUDAR A CAMPANHA Dg EDUCAÇÃO
DE ADULTOS É OOOPERAR PARA O

PROGRESS_O DO BRASIL.

" TOSSES r IRONQUITES r

IIBBD [RfOSOTlDO
(SILVIIRÁ)

GRANDE TÔNICO

C·O M I CIOS UDN-PRP

Proibição
Proibo terminantemente

a entrada em minha pro

priedade e plantações no

lugar Iaraguazinho.
Não me responsabllíso

pelo que possa acontecer.

Iaraguazlnho, 18-8-50

EUGENIO WOLF

�UL AMÉRICA
C'APITALIZACÃO, S./A.,

A MAIS IMPORTANTE �OMPANHIA

DE CAPITALIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

.

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS

NO SORTEIO DE

Agosto 1950
XXZ
VQR
-J G O
H F Q",
F L L
XEB

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

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garanHdo.

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANOPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso Barbi

. SEDE SOCIAL
RUA DA. ALFÂNDEGA. 41-ESQ. QUITANDA

'(Edlß<lo Sula<.p)

RIO DE JANEIRO

i
r
I

1
I

I
I
!
I
!

I
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Junta de Alistamento Militar Porlaria ft.' 99 de 16 de Bloslo de 19�O. Manuscritos da mais velha
de Jaraguá do Sul' o Prefeito Municipal de Jaragua do Sul, resolve i- Biblia do Mundo

Deverão comparecer' na séde desta Junta (Pre. Retificar, para Lucia Kuroll Hein, de acordo com Descobertas no mosteiro de Sa�ta Catarina,
feitura Municlpal) até o dia 11 do corrente afim de o que requereu, o nome da professora Lucia Kuroli, na peninsula egípcia de Sinai \

serem apresentados ao lô. Batalhão de Caçadores; nome êste que lhe deu direito o matrimônio.
onde serão i�corpor�dos. Aqueles q�e não se apre- Comunique-se CAIRO - Páginas de os manuscritos guardados
sentarem serao conslderados lnsubmtssos, os cida- uma Biblia manuscrita, em esmeras do famoso
dãos ebeixo r- (ass) WALDEMAR GRUBBA mats velhas de que o mosteiro do deserto de

Affonso Horongoso, filho de Antonio Horon- .Prefeíto Municipal «Codex Slnelcus», a mals Sinai.
goso. ,Afonso Salvador Alves, fílho de Salvador velha biblia, foram des Fontes daquele mosteiro "

Afonso Alves. Aluisius Gerent, filho de Leopoldo ii DR' ii cobertas no mosteiro de declaram que numerosas
, Gerent. Antonio Arenaeío da Silva, filho de Athana- !i •• en,ato 'W"alte. ii St. Catarina, na penínsü- descobertas' foram feitas
sio Severino' da Silva. Antonio Stoffo, filho de ii M É O I C O ii la epipcia de Sinais - é pela Expedição Terry.
Francisco Stoffo. Arno Maas, filho de Hermann Maas. ii . ii o' que informam noticias Alem de páginas da Bi-
Bruno Elchsraedr, filho de Alvin Eichsraedt. Bento ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii aqu:�, divufgadas. blia male velhas do que
Nunes, filho de João Nunes. Domingo da Silv'a,' li Com cursos de aperfeiçoamento no li E�sa descoberta foi feio o «Codex Sinaicus», fo-
filha de Augustlnho Flores da Silva. Germano An- ii Rio' de Janeiro. São Pulo e Buenos Aires. ii ta pela expedição de Wll- rarn ainda encontrados va-
toniwicz, filho de Felix Anroníwícz. Heleodoro Borges, . li Doenças de Senhoras - Partos - Cllnlca H liam Terry, da «Fundação Iiosos manuscritos Essas
tílho de Antonio Borges Harry Borcherdr, filho de iI Geral de Adultos e Ctlanças. 'I! Americana de Estudos do mesmas - fontes afirmam
Erwin Borchardr. José Frizanco, filho de Pedro l]! consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !! Homem» e patroclnada que esses menuscrtros são
Frizanco. José dos Santos Bastos, filho de Belmiro ii '

TEL EFONE . 3 H pela ßlblloreca" do Con- pergaminhos e «lançam
Nunes Bastos. Leopoldo Poerner, filho de Walter iI Jaraguá do Sul - Stn. Catarina ii gresso dos Estados Uni- alguma luz, em certos pe-
Poerner. Miguel Kemetzki, filho de Pedro Kemetzki. dos. riodes desconhecidos da
Murilo Balduino, filho de Manoel Baldulno, Marcos A Fundação gastou vá- Historia da Humanidade».
Silveira, filho de Eulalía : Silveira. Oscar Albert rios meses fotografando
Erich Heidrich. filho de Leopoldo -Heldrlch. Pedro • .i:.i:::!Pangratz Neto, filho de: Francisco Pàngratz. Raul >. � !!Marcolla, filho de Francisco Marcólla. Rodolpho _�

ia'
ii .� r:

Gostemeyer, filho de Theodoro Gosterneyer. Severino >�(ct... > li � � i:'::!Berti, filho de Leandro ßerti. Sebastião Felisbino, �••• \ :.1.1: =
tQ

ii
filho de Izidoro Felisbino. Valerle Floriani, filho de � 10 ii
Eugenio Floriani. Willibald Wa!doli Poerner, filho

I
�

.. ::!:::! � � ii
de Erico Poerner. Wendelin Wolf, filho de João at.: 4J o • o

..... r::, ii
WoJf Junior. Emilio Seil, filho de Antonio Seil. f2 .�.-o.= � ii ti'} • cf ii

t-. Delegacia de Recrutamento, em 4 de serem- � � "'o� 'ê� � i.i;.: � ,. 10 ii
bro de .1950. _'U g.:: 'W

'Z -= ce,
't:S

ii
ANTONIO PEREIRA CRUZ

c( � o c � e _ ii �.� e ii
. III iT_8<,5-8 = ii e A-\.g H1. Ten. Del. da 7a. D. R. O 'íII!' o ::

0'0(10011)0 ii!!!liilio. ::

.... UII) oCl) Q. !! ._ tf!IIP � ii

O ���g8�' .:.i:.� e.! � II
1ft

.,. ::!'D'''' ::» ....." �..c .H
v � o .r.::'- GI lO, �

...

O r;� g,: ,,_ !l ..:: �
III � Ql Cl 0"2. ii -..... � ii
� &:-0 ::1'6-

�
,t!:., ii

W CD (O ii
.. GI

GI '" o � :::I ii� [la o'�

�
\ ii

�
ex H

U _8õ '8..::! :; 11 ..... iiw o-c§]O .i••i. ii� 1I).!:u:!-G ii
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o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBHIGUEIRA MIIANenßA
Vermitugo suave e de pronto

eleito Dispensa purgante e dieta!'
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Próteja a saúde de seus tilbos e a �ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinbeiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRI&[JEIRA
,

MINANCORA para o sc:>u tilbinbo.
t 'um produto dos Laboratorios Minancora

.

- jOINVILLE-
VIMBE-IE Precisa-se

Portaria N. 40 de t. de Setembro de 1950.
O Sr. Waldemar Grubba. Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, faz saber que a Comissão a que
se refere a Lei n. 25, de 22 de dezembro de 1948,
no desempenhó de suas atribuições, resolve: '

FIXAR o preço do leite adquirido do produtor,
para os meses de Setembro e Outubro do ano em

'curso, da seguinte' forma:
Leite integral, por gráu de gordura - Cr$ 0,28;
Leite desnatado devolvido ao res-

pectivo fornecedor

IMPU�EZAS DO SANGUE?

UIXIR Df HO�UtIRA
AUX. TRAT. SífILIS

nota �H ßssociacõo Rurol �e Juruluó do Sul
Tendo chegado ao conhecimento da Di

retoria da Associação Rural dê Jaraguá
do Sul que, membros da sua diretoria e

candidatos a cargos eletivos, estão usando
o nome desta Associação para propaganda

I politica, cumpre-me
levar ao conhecimento

dos nossos associados e ao publico em ge
ral, que, a Associação Rural de Jaraguá

, do Sul, não tem nem apoia candidato algum.
A Asaociecão Rural de Janaguã do Sul,

como suas eongeneres é uma' entidade des
tinada unicamente ao congraçamento e a

defesa dos lavradores e criadores, sem cor

politica ou religiosa,. não devendo favores
a, quem quer que se]a.

/=Jguina/oo José oe Souza
"-

Presidente

AJUDAR A OAMPANHA DE EDUOAÇÃO
DE ADULTOS É COOPERAR PARA O

PROGRESSO DO BRASIL.

Ur. Wal�emiro Mazureehen
e.s. BI SA'BE

I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Oiatbermia Ondas curtas e Ultra·curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização.

Raios Intra.vermelhos e azuis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

. rrefeitura Mu�ici�ai ue Jara�uá no �ul
.

Alime�tação ·lEmwr. §lUllllBralsUdr;at �e Hdrnd�o §.A.
f A importância da vitamina

REQUERIMENTOS DESP,f\CHf\DOS «A» Está provado que
.' Matriz: .JOINVILLE. '

7�0 - Alfredo Hornburg _ bras. transf. lrnp, ter-
uma pessoa necessita de (Sob Administração do Governo Federal)

Zi��d��W. fd:��ada -Itepocú-Hensa, vendido a Emilio �i���i�a7'100p��i�fa�e�s�: \ •••• a .8lsa 8'••1••••alelill.

741 E'
vitamina é a que prote- ......111•• III II...aAul�

.

- neo Brun�_ - bras. - baixa imp. sobre ge 08 nossos olhos. Uma
� ��V"19' -

e�tabeleclmento cornercfal, destruido por incendio, alimentação pobre em vi
SItO a rua CeI. Ernlllo- Jourden. Idem.

742 - S/A Industria e Comercio Concordia _

tamina A, faz com que

firma bras. - baixa impostos sobre mercador de fa-
a pessoa enxergue mal

rinha de trigo. Idem.
ou nada veja, quando a

743 - Guilherme Möeler _ bras. licença mandar
luz é muito pouca (á uoí-

d
.te, por exemplo) Muitos

executar lversos reparos Internos em sua casa slta
a rua CeI. Procopio Gomes. Idem.

desastras de, automovel,

745 L
á, noite, são motivados

.
-, eopoldo Karsten - bras. licença monder pela falta de vitamina A:

construír casa de madeira em sua propriedade a es- o motorista, principalmen
trada Iaregué-Esquerdo. Idem.

'

747. - Albert Fischer � bras. _ licença mandar
te, depois de receber, a
luz de outro automóvel

construir aumento em sua casa de moradia, sita a sobre os olhos, nada mais
estrada Rio Cerro. Idem.

748 _ Gennano Braurenburg _ bras. licença
vê na frente, e não pode Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS. LOBOS, de

mandar construir casa em alvenaria de tijolos em
evitar o desastre. I ARANDELAS.

propriedade de Ervino Brandenburg a rua Benjamin .

A batat!l d�ce é muito MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

Constam. Idem. , .

rica e� vItamIna.A. Ou- _
toça de qualquer capacidade.

'

74.9 - Uve Nilo Velss _ bras. licença r-endar t�os �hmentos_ �1COS em A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer

construír casa de rnadeíra em sua 'propriedade a es-
vitamina A, sao: as ver pedido de instalação de luz e foça.

d
duras (couve, espinafre, ��������.���._�������������������_

tra a Iaragué Fundos. Idem. ete.) a cenoura, o tomare,
751 - Teófilo Richter - bras. licença mandar a abóbora, o mamão, e

executar reparos Internos em sua casa de moradia Pêcego, o queije, a man-

sita a rua Rio Branco. Idem,
'

teiga, os ovos, e o' leite.

.

752 - Cecilia Airoso - bras transf, irnp, estebe Serviço fornecido pelo
I�clmento �omercial sito a rua Mal. Deodoro, ad qui- (SAPS)
rido de JOdO Carlos Stein Junior. Idem. '

7?D - Francisco Zommer bras. transf. lrnp, ter
reno SItO a estrada Rio Paulo, vendido a João e

Antonio Belitzki. Idem. I

,

754 - vswaldo Friedrich - bras. - transf. imp.
terreno sito a estrada Serra do Boi, adquirido de

Eugenio ßudal. Idem.
755 - João Kuhl - bras. - transf. imp. terreno

sito a estrada Rio Novo, adquirido de Ernesto

Fruchting. Idem.
756· - Carlos Oessner - bras. - transf. írnp, ter-

.T reno sito a estrada Felipe ôchmldt, vendido a Er-

,nesto Fruchtlug. Idem. .

.' 757 - Erich Parrai - bras - transf. imp. terreno
sito a estrada Pedra d'Amolar - adquírído de Carlos
Schunke. Como Requer.

'

758 - Carlos Gessner � bras: transf. ímp. ferre

no sito a esrreda '{io Novo, adquirido de Alvlno

Meyer. Idem.
759 . Aderno Peholskí - bras. transf. imp. ter-

reno sito a estrada Isabel, adquirido de Valentin

Pasterspskl. Idem.
'

760 - Erich Parrai - bras. transf. irnp. terreno

sito a estrada pedra d'Arnoler, vendido a Felipe
ôchunke, Idem.

761 - Domingos P. Pasa - bras. baixa imp.
sobre estabelecimento comercial, sito a rua Nereu Uma casa de material

Ramos - Corupá. Idem.'
, com 6 morgos de terra:

762 - Nalrn Zettar - bras. baixa ímp. sobre es- sita a rua Rio Branco

tabelecimento comercial, sito a Avenída Getulio nesta cidade.

Vargas. - Corupá - Idem. '
. Preço de ocasião.

. 763 - José Packer - bras. transf. imp. terreno

I
Informações nesta ge

sito a estrada Felipe ôchmídr adquírldode Leopoldo rencla.

Kamchem. Idem., ,I

764 - Alvim Linzmeyer - bras. transf, irnp, ter

reno edificado, sito a Avenida Getulio Vargas, Co

rupé, adquirido de Walter Iarck. Idem.

765 - Arthur Ristow - bras. licença estabelecer-

se com serraria em Barra do Rio Cerro. Idem.

766 - Comercio & lndustrla H'. Jordan SIA - flr

ma bras.. ·- baixa ímp, sobre ferragens por ter encer

rado as atividades daquela secção. Idem.
768 - Grubba & Cia. LIda, - transf imp. esta

belecimento comercial, sito a estrada Isabel, vendido
a firma Roberto Hass & Cia. LIda ..... Idem.

769 - Arnoldo Kohls - bras. transf. 'imp. terreno Para melhores esclarecimentos

sito a estrada Ano Bom, comprado de Albertu Go-
'

queiram os interessados se' dirigirem,
risch. Idem. 1 t

770 _ Hermann Kotzke _ alemão transf. imp. por carta ou pessoa men e, ao pro-

terreno e casa sito a rua CeI. Fernando Machado prietário à
'

(C') d H' E 'IB h Id r�
'''''b """b�_" Si

?

!!!

a.,orupa ,comprado e ermêlru]� e mI a ar. em. Rua Emilio Carlos Jouràon """CC-A.-L"'-Ç�A4J"D:C··04Z2S:;;.P
,

771 - Erico Gaertner - bras. ", transf. imp . .ter-

reno sito a estrada Guarajuba adquirido de Oito

IFunka. Idem. ,

;.-------------------=

,

772 - Alberto Kolhs - bras. transf. imp. terreno I I R G O�!!�h:�i�;:ã:::es�i::� _V::a:d_Ob:iX:I��:� s::� r'Au'��:�:�������:��'''Ã:'='l: ..

·

sapataria para o 2°. semestre. Idem."::
:: I

���r:;�fH1::�;���e�ii��:I�::::�d-�:::.�::�:
...:::"1::' _-

�Y1,�:'��Dm - J ;E�f?�!�:!g· 'i.I,. �ãfl OS m ei� O res � maisoaratos
���: �e�o�s�:��:��������armaceut:co e� Corupá, Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes PRODUTOS DÁ:

776 _ Oscar Bornholdt - bras. _ baixa imp. Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu-

sobre alfaiataria, sito em Corupa para o 2°: semes :.i.1 ladores e Consêrto de Pneus.
di. 1Tllll�lUl§t1'r"n° "11 iiip rr dJl � �dJl AI tn\�

tre. Idem. ii
Esta oficina está instalada em condições IP

11. � 11 <ru. �� \L!@ll�(Ql�1lJIU)

belec�:-�e- �c;:;I�o�;:e�o�:��Ii��as� ��:�T�a e�:�!1 �:f�ar��et��r s��ald�te;m�e��:ç�u d�a�?;�:��Ob�� I (G(())§c]ffi Ilrm21(())§ § A
tulio Vargas (Corupá). Como Requer, pagando Q ii CGmo retificação de motores etc. . .

'

° o

devida licença. ii Todos os serviços são executados com'
, CAIXA POSTAL. 11

'

,

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá:; esmero, por competelltes profissionais e a pre- ii

l:
'

do Sul, 27 de Junho de 1950. ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- �.':.!:: R�GUA DO SUL· S. Oat,arina
MANOE4 LUIZ SILVA H trica e oxigênio.

Secretário \.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!i Iii".' teliiO.e lOlife':cfm

Domingo DIA 10-9-1950
5

Oma Iiuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

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

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

220 Volts, 50 ciclos.

••••11••• DI IIIBI'••
BOMBAS para uso qomestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadaj',com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
.

com válvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP

sevindo até 50 metos de profundidade.

�tafft.��",ifÇ.����
'!:iorica �e -rerrame�tas ��riGoIM i
� PEDROD::"ENGEL t
t·

Estrada Jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Esecura-se qualquer serviço de' ferramentas

I
agricolas pgra uso de lavouras, como:

dMachados. Enchadas Foices etc.
'

�;V��.::.�;;;idO •.

N. 72L E\ I
Concede isenção de taxas e

emolumentos ao Grupo Escolar
"Divina Providência".Belíssimo sortimento,

para qualquer estação
do ano, com modêlos

para todos os gostos,
recebeu e oferece

Sociedade Grafiea Avenida Ltda.
Av. Getulio Vargas N. 350

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

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono

a seguinte Lel t-
Art. 1. - Fica isenta do pagamento das taxas

e emolumentos a que está sujeita a aprovação das

plantas cio pavimento que está construindo, o Grupo
Escolar «Divina Providencia».

Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua prolblção, revogadas as disposições em contrario.

. Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, 21 de

agôsto de 1950.

É' UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MluA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA,

MENTO DÊSSE GRANDEFLAGELO

USE O

Bolas p. futebol
das melhores marcas V.S .

poderá adquirir pelos me

nores preços na

CASA REAL

A SIFILIS SE ÀPRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULA'S
ESPINHAS

FisTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS

DARTROS

MANqHAS

(ess) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

{(:::::::::::::::
:::::::::::::::: . �:::.: ::::::::::::::::�

ii
--�����----

,--��--�--��----�---

Correio do Povo II Parlaria n. 38 de 15 fe ßgolb de 1950.
Rua MI. Deodoro N. 136' ii

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolvei-
li ALTERAR :-

Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ::!:,:,::.' A escala de ferias desta Prefeitura aprovada

H JARAGUA DO SUL pela Portariá de 10 de janeiro de 1950, na perte que

ii Santa Catarina se refere ao funcionário Edgar Piazeira, Contador,

ii ii que poderá gosela nocorrente mes a contar desta data.

!:'.:. ASSINATURA ANUAL, .Il.

I!
e-s 35,00 li (ass) ����;��:�RUBBA

ii GERENTE ii Prefeito Municipal

ii Paulino Pedri
ii

\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,::::::::::::Jj

" ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO 'HÁ 7:1 ANOS

VENDE·SE ,EM TODA PARTL

Negécto de Ocasião

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

•
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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PÄULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
C�IXA POSTTL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TBLBFONB N. 39

guíu-se, após, a abertura
do Parq ue de Díversões
que funciona em área
contigua á da Exposição.

Banquete

ANO XXXI JARAGuA DO SUL Domingo, 10 de Setembro de 1950 - SANTA CATARINA

LOCAIS

Politica Municipal �Continua
a vitoriosa excursão da
UDN pelo interior do mu
nicipio.
Rio Cerro, Ribeirão

Grande do Norte, Ilha da
Figueira, Garíbaldí, Rio
da Luz, Ilha dos Monos,
Rio Molha, Ribeirão Ca
valo, 'I'res Rios do Norte
e .do Sul, vibraram de
entusiasmo com a visita
dos candidatos udentstas
que foram levar ao povo

. daqueles rincões [ara
guaenses a palavra de fé

Tirada a sorte, coube
o primeiro jogo a ser

disputado Estrela e Aca
raí, vencendo este por
3 a 1.

No' segundo jogo, feito
entre o vencedor do pri
meiro e o Baependi, ven
ceu este, por 2 tentos a 1.
Serviu de juiz em to

dos os jogos o sr. Heínz
Mahnke, cuja atuação
teve diversas falhas.

(()) Salbäo (Marca Registra4a)

Vi�gem Especialidade
dia ClA� WEIlEt llN]))l(J§IlllAl JonIDlvUlie r sr-.6Â� 'f'Rcf�

. '.

ESPECIALIDADErecomenda-se para hospitais, colegiös, etc., pela SUl' qualidade desinfetante.
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