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Os
I

candi'datos' do povo
Para Presidente da Repúblíca ;: ,

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, militar, residente no Distrito Federal.

Para Vice-Presidente da República:
ODILON BRAGA, advogado, residente em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Para Senador e Suplente: '

,

DR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRÁ E CORONEL ANTENOR TAULOIS MESQUITA.

Para Governador do Estado:

IRINEU BORNHAUSEN, industrial, residente em Itajaí..

B,igadeiro Edu�rdo 'Gomes

Dr. P/ácic/o O/ímpio c/e
Oliveira

Para

Deputado
Federal

PLACIDO OLIMPIO
DE OLIV.EIRA

advogado, residente
em'Joinville.,

Para

Deput a d o
Estadual

LUIZ DE SOUZA
,<

advogado, residente em

Jaraguá 'do SuL"

PARA

Arno/c/o L. S�hmitt

Otaviano fiss;

Artur Müller

Para

Prefeito

Municipal:

ARTUR MüLLER,

serventuário da Justiça,

residente em Iaraguá

do Sul.

lrineu Bornhausen •

Dr. Luiz c/e Souza

V E R E A' D O R E S

Albrech Gumz Frec/.rico C. A. Vu,!j.,,' '_",
,

,:ii,;,
Willy G. Gessner

Arnoldo Leonardo Schmitt, industrial, residente em Íaraguâ do Sul.

Adolfo Antonio Emmendoerfer, industrial, residente em Iaraguá do Sul.

Alexandre Haacke, comerciante, residente em Jaraguá do Sul.

Albrech Gumz, comerciante, residente em Rio da Luz.

Augusto .Sehule, lavrador, residente em Rio Cerro.

Frede1'ico Gurt 'Alberto Vasel,' industrial residente em Rio Molha,

Gerhard Roeder, comerciário, residente em Rio Cerro.

Herbert Schneider, operário, residente em Jaraguá do Sul.

João Lúcio da Costa, comerciante, residente em Itapocuzinho. '

Leopoldo Wulf, industrial, residente em Corupá.

Mario Nicolíni, protético, residente em Jaraguá do Sul.

Ney Franco, serventuário da Justiça, residente em'Jaraguá do Sul.

• Otaviano Tissi, lavrador, residente em Retorcida.

Willy Germano Gessner, protético, residente em Corupá.

Ma�io Nico/ini

Joio Lúcio' da Costa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lE�uíatl �e· Cntatçàlo

A Comercial Ltda.
Advocacia - Contabilidade - Seguros

• Planos econômicos e contábeis de en

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

• Elaboração de contratos e escrítas >

Declarações de firmas índívíduaís e coletivas -

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

• Fuzões, encampações e .alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi-Inutas para lançamentos relativos às Iuzões,
eucampações, alterações emodificações sociais. 1

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

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

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

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer-

ciais em geral. ,

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo .. Transportes - Acídente« Pes
soais e do Trabalho - Automoveis - Respon-·
sabilidade Civil - Fídelídade. _

Bua Mal. Deõdoro, 136 - Caixa Postal, 19
_ JARAGUÃ 1)0 SUL -

Perdeu-se
PARA FERIDAS,
t C Z'E MAS,
'I N FLAMACOES,
COCEIRAS,
'F R I E I R AS,
ESPINH.AS, ETC.

No trajeto desta cidade
á Itapocuzinho uma cane

ta Parker, com d gravação
do proprietário João Lúcio
da' Costa.

.

Pede-se quem a achou

ent�egar nesta Redação ou
ao proprletarío que será

gratificado.

O Dontor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Bstado de
Santa Catarina, Brasil, ne forma da Lei, etc...

FAZ s�ber aos que o presente edital virem,
dele notícia tiverem ou Interesser possa, que, tendo

sido designado o dia 26 (vinte seis) do corrente, as

10 horas, pera ter lugar a audlencía de instrução e

julgamento, da reclamação trabelhtste, em que são
reclamantes Lauro Sansão e Vitor Ramthum, e 're

clamado OTTO Q. MEY, e estando este em )ugar
incerto e não sabido, citá e chama-o a comparecer
nêste Juizo, sala, das audíenclas, Edificio do Forum,
no dia e hora supra mencionado, afim de assistir a

aludida eudíencla, podendo apresentar as provas que

tiver, inclusive testemunhas, sob pena de revelia,
caso não compareçe.jß pare que chegue ao conhe
cimento de todos mandou lavrar o presente edital,
que será afixado no lugar de costume, as portas do
Edificio do Forum e publicado pelo jornal local
"Correio do Povo". Dado e passado' nesta cidade
de leragué do Sul, ao 1,

.

dia do mez de Setembro
do ano de mil novecentos e cincoenta. Eu, Ney
Franco, escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes
de Mattos. Juiz de Direito da Comarca. "Esté con-

forme o original do que dou ré. '

Ieragué do Sul, 1 de
-

Setembro de 1950

O Escrlvão : NEY FRANCO

Prefeitura Munici�al de Jara�uá no �ul
REQUERfMENTOS DESPf\CHf\DOS

778 _ Francisco Matzeck - bras' licença fazer

pequenos reparos na varanda do fundo de seu prédio
sito a Avenida Getulio Vargas (Corupé) Como Requer.

779 - José Packer - bras. licença construir
uma casa de madeire, a estrada Felipe ôchmídt,
(Corupá). Idem.

780 - Adolfo Dunke - bras. licença construir
uma casa de madeira pera moradia, na propriedade
de Leopoldo Grebner, sito a estrada Ano Bom. Idem.

781 -- Pavanelli & Pedri LIda. - requer atesta

do de utilidade e conveniencia, afim de .estabelecer
se com linha de passageiros entre leragué do Sul e
Estrada Irepocustnho. Certifique-se.

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!� 784 - Arnoldo ôunaik - bras. licença mandar
executar pintura Interna e externa em sua casa sita ConviJlesc�nçás
a rua Benjamin Constem. Como Requer. ,

VI. .s.o CREOSOTACO

.
787' - Arcangelo Picinini - bras. licença man- 1: E. c; • """ADO" DE SAÚDE.

dar construir casa em alvenaria em sua propriedade
sita a rua Abdon Batista. Idem.

.

li !l
788 - Helmurh Neumann - bras. licença man-Ui Dr. Renato 'W"altep II

dar executar pintura interna em sua casa de aluguel H M É O I C O ii

sito a rua Rio Branco. Idem. /( :i
ii

789 - Hildebrando' Klug - bras. requer redução I! CIRURGIA GERAL E BSPBCIALIZADA !l
do imposto de casa alugada, pera casa proprla, sita II Com cursos de ape.rfeiçoamen.to no

_
. ii

a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem. ii RIO de janeíro > Sao Pulo e Buenos AlTes. ii

791 - Alvino Elchsrat - bras. licença mandar II Doenças de ôenhoras - Partos - Clínica ii
fazer um puxado em frente de sua casa, sito a rua II· Geral de' :Adultos e Crianças. ii
Quintino Bocaiuva. Como Requer. !! consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii

792 _ Oswaldo Bloedorn· bras. transf. imp. li TELEFONE. 3
, II

caminhão de carga, adquirido de Otavio Albino da H Jaraguá �o Sul - Sm. CatariD� ii

Silva. Idem.
",..

��:�i��3����fJ1�::����gú ·Ha����· .�g��:doimx� r=='==�A-=;ÃR==ã'E=M';=====l
794 - Helrnurh MiJInHa - bras. transf. imp. so- !! POiR siml So se fõr com produto da ii

bre Carptntarte por ter vendido .� mesma pera lngo- H fabrica Apolo! ii

.

berro Hanssen, sita a estrada Garibaldi. Idem. 1.:i:!I:: Os produtos da
:::.:!:i795 - Leopoldo Schuster - bras. transf. lrnp. . FABRICA DE SABAO "A·P O LO"

terreno sito a estrada Nova Retorcida, vendido a, de propriedade de Henrique Teodoro

Augus7910 VOlkwmiilllnnS' Idem. b' .�.i Harger, garantem uma lavagem alva da rou- .,!.!.
6 - i Y asse > ras. transf irnp. terreno.. pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

. sito e
'

estrada lrapocú, vendido a Hartwig Konellidem. H consistente metodo de fabricação e uma
!!

7�7 - Pulzencro Abellno bras' transf. im...].
I
ii 'Ii

6 P • espuma expessa.
..

terreno sito a estrada Tres Ri·os do Norte, vendido ii As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são ii

a Francisco Leoní Idem.· Ii encontradas em todas as boas casas do ramo.
/ ii

'798 - Marcolino Martins - bras. transf. lrnp. II . Pedidos ao fabricante .

ii .

terreno sito a estrada. Tres Rios do Norte, vendido ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870 ::1:1
a Francisco Leoni. Idem. ii '

::

...
799 - Augusto Volkmann . bras. transf. imp. H - JARAGUÁ DO SUL - ii

terreno sito a es trada Ja raguasi nho, vend ido a Gui - \;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'l

Iherme Buttendorf. Idem.' ..

800 - Walter Carlos Hertel - bras. baixa imp.
sobre agiota. lder=.

802 - Sociedade de Representações Luzrnech
firma bras .. baixa íroposto por ter fechado seu esta

belecimento comercial a rua Preso Epitácio Pes

soa. Idem.
.

-

\

.
803 - Alfredo Stal - bras licença construlr

xiqueiro pare sulnos. ne propriedade de Generoso
Bone, Idem.

.

I

•

\

.

804 - Procoplo & J. Pereira - firma bras. trausf.

ímp' pera Procoplo Pereira Lima Junior, por ter dis
solvido a sociedade.

805' - Arthu� Klug - bras. transf. imp. sobre
2siabelecimento comercial, vend!do a Rudolfo

Klug. Idem.
806 - Victor Raduenz : bras. ,transf. imp. au-

:,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: tomoCvel p�rtilcdular, vendido a OUo Hilbrecht Netto

IFt4e:cíO!iJSU&íIi.�.C?QP,em orupa. em.

� .�...,. 726 - Pedro Pedroni· - bras. transf. imp. terre- C A L ç A O O s

id 1 :.�:��3��:k������l�!�:��;��;:���m�;:�;��: I· I R'·G O·
.

ii o. E zmho. Idem.
� IXJ � ::! G 801 - Gutlherme Raduenz - bras. baixa imp.

" /

&1 < � � = sobre automovel parlicular, por ter vendido para fora
di.§ 2:: § I •• do município. Idem. Dl

::o: � � � � 807 - Victorio Lazzaris - bras. Ifcença

estabe-Im <3 -o :; III lecer-.se com um salão de snoocker, à Avenida Ge- •

o ...... tulio Varg;:!s. Idem.
:5 �

I � O 808 _ Paulo Grimm - bras, transf. imp, carro
•

� � � �., de lavoura, vendido a Rudolfo [jaade Idem. I.
o. m._ GI 809 - Max Doering bras. transf. imp. terreno IJ
<lXJiõ Q ,Q CO � sito a estrada Itapocú· Hansa. vendido a Lrico •

IXJ
o Radünz. Idem.

o � § ;;, 810 _ Germano Grimm . bras. transf. imp'l� �] Q terreno sito a estrada Francisco d.e Paula, vendido

� �..:c � a Bertoldo Junkes. Idem.
. • CAIXA �OSTAL, 11

o �� :;J� ci � Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá �RAGUÁ DO SUL - S, Catarina
u � do Sul, 27 de Junho de 1950.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MANOEL LUIZ SILVA

�l
..

,
..e....-a.d3, "<!!II. "0 "'.'

Secretário. .-0 C ..-. :vc • .,

NUNCR EXISTIU IGURL

.r=:=:::".::::::::::::::::::_ . .:::.:;::::::::::::::�

•••'.1-.,
, H .' li

Uma casa de material, ii Correl·o.lo POVO ii
com 6 morgos de terra, ii U ii
sita a _ rua Rio Branco ii ii
nesta cidade. ii Ria MI. Deodoro N. 136 li
Preço de ocasião. ii .

Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii
Informações nesta ge· ii JARAGUA DO SUL II

rencla. ii Santa Catarina I ii

Ff.ACOS E ANEMI00�! !t It
VINHO ��rr;��OTADO II AS���TIJ:�,�JAL li
"SILVEIRA" ..

..

�m�:::� com wto uI: II / P:ui::N;e�rl II'
\;�:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::,,,::::::::::�ji

ResFriados
Bronquites
Escrofufose

Bolas p. futebol,
das melhores marcas V.S.
poderá adquirir pelos me

nores preços ne

CASA REAL

,

CASA DAS Tli�fTASI
A' MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM SUA FILIAL IEM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL

.
FLORIANO PEIX.OTO 54-58

I(SOB�ADO OTO WAG�ER)

OFERBCB: Tintas pera Pintures de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automovels etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas.. Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pera tingir Tecid9s' de Sedas Lã e Algodão. Ce-

ra e Oleo para �oalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville, .

L.IDE-R.DO COMERCIO DE'TINTAS
,��-

-----
-_.-

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaço
Pailidez
Fraqueza

É. iDd.apl2nsá,,�1
o uso do.
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o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

lOMBRIGUEIRA MINANCOßA
I

Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

�ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. I, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará lIluitas'"doenças e poupará dinheiro em

remedios

Con'pre hoje mesnlO nma LD-MBRIGUEIRA

,
MlrtAMCORA, para o Sf>U tilbinbo.

t UR1 produto :ios. Laboratorias Minancora
- J O I N V I L L E '_

PRODUTOS DA:

liIDldl1Ul§trlia �e Caliçadlc§
.

(G((})§cJbl liIrmã(Q)§ §o Ao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Domingo DIA 11-9-1950 -

AtJX. TRAT. 'SIFILlS

A ped i d o s P O L I T' I C A

Num campo de futebol, onde trabalhava a mo

toniveladora da prefeitura, discutiam os dois pre
feitos:

Wa/e/emar: A maquina tem que ir hoje para Ire
pocusínho, trabalhar na esrreda que está esburacada.

Ee/gar: Não. Primeiro tem que ser feito o campo
de futebol, pois eles me prometeram os _ votos.

Wa/e/emar: (Com. os braços no ar, grírave) Mas
isso é urna barbaridade. Os colonos estão indignados.

Ee/gar: Não adianta. Aqui quem manda sou eu."
E a maquina não foi.

Os Oficios trocados en
tre a UDN· e o PTB Deixou o PSD o Senador Lucio Corrêa

Falecimento Cristiano M�chado em Santa Catarina -

Acaba de falecer em jaraguá do Sul o sr, ::>SD Foi O seguinte o Oficio da UDN Outras Notas

que sofria a tempos de ataques udenlsras aos quels O Senador Lucio Cor- deverá chegar a [olnvlle
não ponde resistir, apesar de todos os recursos 'Florianopo1is, 1 de setembro de 1950. rêa discursando no ôe- no dia 19, demorando-se

aplicados pelo ilustre Dr. Partido Social Democratlco, Exmo. Snr. Dr. Saulo Ramos nado declarou ter deixa- pouco tempo e seguindo
O enterro será no dia 3 de Outubro pare o DD. Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, do a; fileiras do Partido depois pare florianopolis.

cemitério de Ajustar Contas, ecomeanhado de entu- secção de Santa Catarina. Social Democratlco, I. .

_ x-

slastlca multidão, entoando a marcha funebre:
Cumpro o grato dever de comunicar a V. O renunciante foi d�l� Co�forme tel�gramas

··Mamãe eu queria mamar··
.

Excia., que o Diretório Estadual da União Demo gado regional de pollcía r�cet:)Jdo� de .florJanopo-
Os parentes e amigos, em comemoração a esre cratica Nacional, secção de Santa Catarina, resol

.

em Joinvile, secretario da, IIs, contínua flrrne o acor

áto de caridade, e por tão grande redenção, afere- veu não apresentar candidato ao cargo de Sena- segurança públlca e pos- do U D N-P _T B, votando

cem ao finado uma placa que será colocada em seu dor e apoiar nas urnas a 3 de outubro, o nome teriormente eleito senador. o� trebelhlsres no sr.

tumulo com os seguintes dizeres: do ilustre catarinense dr. Carlos Gomes de Oliveira Esse politico não disse Irineu Bornhausen para
··Acabou-se a mamata meu bretol" digno candidato do Partido Trabalhista Brasileiro. porque deixava o partido governador' e os udenlstas

(Transcrito e adaptado) I E o fêz não só atendendo â solicitação do Díre- do sr. Nereu Ramos. no sr. Carlos Gomes de

tório udenista de Joinvile, em .íavor do digno filho --x·- Oliveira para senador.

daquele muníeípío, mas, principalmente, conside- Crlstleno Machado, es- -x-

rando as altas qualidades que exornam a figura teve uma hora em ßlume-I Num desastre de avião,

do dr. Carlos Gomes de Oliveira e á simpatia que nau, meia hora em São faleceu o sr. Lauro Frettes,

o seu nome despertou entre os Partidos coligados Francisco, 10 minutos em candidato da coligação
em torno da candidatura do pleclaro sr. IRINEU Iolnvtle e passou a noite PSD-PTB ao cargo de

BORNHAUSEN, com objetivos comuns, ou seja, a em Florianopolis, onde lhe governador d a Bahia.

maxima atenção para os problemas fundamentais foram prestadas diversas Depois do sr. Salgado
da admínístração, da economia de Santa Catarina homenagens. Em sua via- Filho, é o segundo candi

da assistência a(s classes trabalhadoras, dentro de gern foi acompanhado do dato que falece em virtude

um alto espirito de tolerancia e concórdia entre senador Francisco Gallotti de desastre de avião.

os catarinenses. e do sr. Udo Deeke, este - x-

Saudações democraticas . candidato a governador. O PTB de Mafra apoiou
-x - o candidato a prefeito da

O sr. Getulio Vargas !1DN naquele municipio.

Uma discussão

Paulo Fontes - Presidente em exercícío

Fala o Braguinha
--� ... - ..._---

Florianopolis, 1°. de setembro de 1950.
Exmo. Sr: Dr. Paulo Fontes,
DD. Presidente em exercicio de União

Democratica Nacional, secção de Santa Catarina
A Comissão Executiva Estadual, em I eunião

extraordinária, tomou conhecimento do oficio datado

de hoje, em que V. Excle.vcomunica que a UDN re- ROMA, 9 V. A. - «lu
solveu não apresentar candidato ao cargo de senador lieta» a primeira elefanta
e .apoiar nas urnas, a 3 de outubro o nome do ílus. que pesa quatro toneladas,
tre catarlnense dr. Carlos Gomes de .Olívelre, digno teve hoje no jardim Zoo-

Discutem um trabalhista e candidato do Partido Trabalhista Brasileiro». logico desta capital um

um "atrapalhista" E o fez alem de outras razões que muito hon- bebê do sexo masculino,
ram o nosso candidato, considerando os objetivos pesando 125 quilos, que I

Ha duas espectes de membros do PTB. Uma comuns dos dernels partidos coligados» ou seja, a recebeuo nome de «Remo».

composta dos verdadeiros trabalhtsres, que votam no máxima 'atenção pera os problemas fundemenreis da Há dois anos a mesma

sr. Getulio Vargas e demals candidatos do partido, administração e da economia de Santa Catàrlne, da «Julieta» teve urne filha.

ou por ele recomendados. Outrossão os peseedleres assistencia á. classe trabalhadora dentro de um alto que veio a chamar-se

mescaredos de trabalhistas, ou que o povo já alcu- esplrltó de tolerancia e concórdia entre os catarinenses. «Roma» e que foi o prl
nhou de "atrapalhistas". penhorados por esre alto gesto' da U.D.N. e meiro caso de um elefante,

Atrap.lbista: Companheiro, aqui estão as cedu- dos demals partidos coligados, não pod_eriamo� dei- I de qualquer sexo, a nasce

las para a eleição. xar de corresponder a essa demonstraçao de srrnpe- no cativeiro na Europa,
Trabalhista: Depois de verificar as chapas: Mas fia com uma atitude de identica cordialidade. nos ultimes cento e ran-

como? Para senador, Dr. Nereu. Para deputado Fe- Assim, temos o prazer de comunicar a V. Excia. tos anos.

deral, Dr. Simone. Para deputado estadual, "seu" que a Comissão Executiva, apos ler ouvido a Dlre-

Waldemarf Onde estão os nossos candidatos? Por- ção Nacional do P.T.B. RESOLVEU recomendar

que não votamos nos drs. Carlos Gomes, Saulo lambem, aos sufrágios dos jrebelhlstes o nome digno
Ramos e fausto Brasil? do sr. IRINEU BORNHAUSEN aquele cargo.

·Isso é traição, deslealdade, sujeira! Cumpre nos ainda informal' a V. Excia. que o

E zaz, rasgou as cédulas e logou-as aos pés mesmo diretório' resolveu não apresentar candidato

do "arrapelhlsre", ao cargo de suplente a senador, afim de que pOSSd

(Da ccleção do BREOERODES) a U.D.N. com' os demals partidos coligados indicar

o respectivo nome que tambem sufragaremos.
Apresentamos a V. Excia. protestos do mais

elevado apreço e consíderecão.

(Aa) Saulo Ramos - Pre�. da Com. Exec. Estadual
Rarael G Cruz Lima - Secretário Geral em exec.

Domingo ultimo, em Garibaldi, o Braguinha fez
miseria no seu discurso no comicio pessedista.

Acavalado no cangote de um dos cerevanelros,
deitou verbo, proferindo formidavel oração veterinaria.

Depois da clesstca puchadlnhe .
nos compadres e

amigos polltlcos, falou em cavalo de raça, piolho de

galinha, chiqueiro de porcos, criação de minhocas,
etc, etc., sendo muito aplaudido. O que não agradou
foi a parte referente a vacinação das minhocas conrra

a raiva. Um arnor, o discurso desse vacinador do
Ministerio da Agricultura.

Foi a seguinte a resposta do PTB Julieta �eu o luz um

nenem que pesß
125 quilos

--...(fJ--...(fJ�--...(fJ

l. ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO 11 HORST.

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

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragu a

fMIIK Df B06Utl8A

Faqueiros de aço Inol
bem como talheres avul
sos da afamado marca

'Hercules", V.S. poderá ad
quirir pelos menores

preços na CASA. REAL

AGRADECIMENTO'
Por int�rmedio desta folha queremos agradecer

aos nossos filhos, genros e noras, os quals auxilia

ram eficientemente na divisão de terras, assim como

esperamos que continuem unidos para sempre. Ou
trossim agradecemos ao sr. Artur MUller que nos

guiou com acerto em todos os serviços.

Convite' Max Doering e Sra.

A Sociedade de Desportos Acarai tem a sú

bita honra de convidar aos socios e admiradores

desta Sociedade para participarem do festival d rea·
----

.

!izar-se em sua praça de desportos, 110 dia 24 de

setembro' corrente, a começar as 8,aO da manhã, pelo
que desde já ágradecem o comparecimento. Alem

de esportes haverá serviço completo de bar, churras

co, bebidas, roda da fortuna, leilões, rifas, tiro ao

alvo, etc, etc.

Danksagung

E d· i ·t a I
Durh dieses Blatt bedanken Wir uns an unsere

Kinder, Schwiegersöhne und Schwiegertöchter die

sich hilfreich und einig bei der Landeseinteilung zur

seile gestanden haben, sowie hoffen dass sie sich

für immer einig bleiben. Ferner bedanken Wir uns

an Herrn Artur Mülltr der uns in allen sicher ge
führt haI.

.

jaraguá do Sul, 14 de Setembro de 1950
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz

Eleitoral da 17a. zona Jaraguá do Sul, etc:-

FAS SABER que o Partido TrabalhIsta Brasi Max Doering u. Frau
leiro (PTB), por seu delegado, requereu e teve defec

_

rido o registro de seus candidatos ao ple'to munici

paI, marcado para o dia 3 de outubro vindouro, que
são os seguintes:- Para vereadores; Edmundo Carlos

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz elei- Ballock, Mililão Augusto P�>ncio de Oliveira, Roland O Doutor �oão Marcondes de Mattos, Juiz
toraI da 17a. zona Jar,nguá do Sul, etc:- Harold Dornbusch, João Kiatkowski, Alvino Schvarz eleitoral da t 7a. zona Jaraguâ do Sul, etc:

/ Actolf Volkmann, Francisco Lehnert, Oscar Carlos I

FAZ SABER que o Partido Social Progres- Bdggenstoss, Vitorio Lazzaris. Artur Qscar Meister; . FAZ SABER que o Partido Social Democra-

sista (PSP) por seu diretorio, requereu e teve de- Erich Otlo Hornburg, José Rdnk junior, Gervasio tico, (PSD) por seu delegado, requereu e teve

ferido o registro de seus candidatos no pleito mu- Pereira Bastos e Alfredo Lange. E para que ninguem deferido o registro de seus candidados ao pleito

nicipal, marcado para o àia 3 de outubro vindouro possa alegar ignOl'ancia, passou-se o prese.nte edital municipal de 3 de, Outubro vindouro que são os

que são os seguintes:- Para vereadores; Oarlos que será afixado no lugar de costume. Dado e pas- seguintes: Para Prefeito Edgar Piazera. Para ve

Hafermann, Guilherme Pradi, E:rwin Enke, Ricardo sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quinze readores Wolfgang Weege, HeinzMarquardt, Dor

Kreutzfeld, José Lino Klein, João Espindola, João dias do mes' de, setembro do ano de mil novecentos val Marcatto, Carlos Hass, Edmundo A. Emmen

Gaflch, Cirilo Uber, Oswaldo Kanzler, José Lesco- e cinquenta. Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, O' .subs- doerfer, Delfino Raduenz, José Floriani, Alberto

wicz Lindolfo Maba, Guilherme Affonso Scheibel cre\'i.
• Meier Junior, Erwino Hanemann, Hary Grubba,

Juni'or, Luiz Carlos de Souza, Leopoldo �er_l1ardo JOÃO MARCONDES DE MATTOS Wa�ter J!1rk, Kurt -!Ierbett Henrique Hilbrecht,
Eickhoff. Para que ninguem possa alegar Ignoran- AlVIm SeIdel e Erzelmo Rosá. E para que chegue
cia passou-se o presente edital, que será afixado Juiz Eleitoral da 17a. zona. ao conhecimento de todos, passou-Re o presente

no lugar de costume. Dado e passado nesto ddade edital que será afixado no lugar de costume.

de Jaraguá do Sul, aos quinze dias do mes de Dado e passado nesta cidade de Jaraguâ do Sul,
setembro do ano de mil novecentos e cinquenta. aos treze dias do mez de Setembro do ano de

Eu, Amadeu Mahfud, escrivão o subscrevi. Quem não anuncia não mil novecentos e cincoenta. Eu Amadeus Mlú:ífud,
escrivão, o subscrevi.

.

JOÃO MARCONDES DE MATTOS d 1 JOÃO MARCONDES DE MATTOS

Juiz eleitoral tia 17a. zona garante o que ven e. Juiz eleitoral da 17a. zona

A DIRETORIA

E D I T A L E' D I T A L
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OORREIO DO POVO
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4

Cogita-se da transformação das industrias de

paz em industrias de guerra nos Estados Uni- .H [ n I � TOn. C I \tIlnidos - Reunião de Estadistas das Lll l) n u V
Potencias Ocidentais

Alarme centra ataque atomlco

Irene P. Günther Oticial do
R egistro Civil do 10Distrito
da Comarca 'laraguá do Sul,
Estado' de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que compan�ce.

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital N.2.845, de 11·9'50
Caetano Bucci e
Theresa Mofassolli

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filho de
Alexandre Bucci e de
Luiza Castigne.
Ela,.brasíleíra, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filha de
José Mafassolli e de Ca
farina Mafassolli.

Edital N. 2 842, de 5-9-50.

em Nova Vork
Ia cumprir ama promessa em Bonfim

Entre os pessegelros
da composjção da Soro
cabana tragicamente ecí

dentado estava o casal

Ioão Nunes Geraldo e

Geralda de Oliveira Fer

nando, que devia seguir
para a localidade de Bon

fim, onde devia 'cumprir
uma promessa, por ter seu

filho, Fernando, de apenas

sete meses de idade, se

restabelecldo de grave in-

fermldade. Quiz, entretan
to, a fatalidade, que o

menino que gosava perfei
ta saúde, fosse uma das

vitimas da tragedia ocor

rida as primeiras horas

da manhã de ontem. Fer

nando em seguida ao

descarrilhamento foi ati

rado pare fora dos braços
de sua mãe, que só teve

conhecimento de sua morte

muito tempo depois.

E d
•

I t I

NOVA YORK, 14 (V.A.) I norte-amerícanas em in
- Esta cidade a' maior dustrias de guerra.
do mundo. continua pre- .

parando-se para enfren- NOVA YORK, 14 (V.A.)
tar a possibilidade de - Já se acham' nesta

um ataque atomíco. cidade o secretario do

As autoridades estabe- Estado Dean Acheson e

leceram hoje o sistema o chanceler Schumann,
de alarme astí-aereo aqui. da França. O chanceler

Bevin, da Inglaterra,
WASHINGTON, 14 (VA) está sendo esperado

- Foram convidados a amanhã cedo aqui. Fa

vir a esta capital os lando aos jornalistas o

dirigentes das graudes chanceler Schumann de

empresas. siderurgicas clarou que as potencias
dos Estados Unidos. Es- ocidentais devem dar a

ses dirigentes conferen- A I eman h a ocidental

ciarão com os altos Iun. meios proprios para com

oíonaríos do governo bater a quinta coluna

para a translormação comunista e manter sua

das índustrlas : de paz seguranca Interna.

Alfredo Witt e
Edital N. 2.846, de 12-9-50.

Lucia Elisabeta R. Kluge
Herbert G. E'. Beier e

.

Ele, brasileiro, solteiro, Sophia A. Emma Konell

lavrador, domiciliada e Ele, brasileiro, solteiro,

residente neste dístríto, lavrador,
domiciliado e

.

íd t t di t ít O Doutor João Marcondes de Mattos, JUIZ

em Jaraguasinho, filho resi en e nes e IS rIO,

de Erico Witt e de Alví- em Rio Cerro, filho de eleitoral da 17a. zona Iaraguá do Sul, etc.-

na Schütze Witt.
. Richard. Beier e de FAZ SABER que a União Democratíca Nacíó

Ela, brasileira, solteira,
Maria Beíer. nal (UDN), por seu delegado, requereu e teve de

domestica, domiciliadá e Ela, brasileira: s.olteira, ferido o registro de seus candidatos ao pleito

residente neste distrito lav�a�ora, domICI�ad� e Municipal, marcado para o dia 3 de Outubro vin

em Jaraguasinho, filha resld�nte neste ,dIstrIto. douro, que são os seguíntes i- Para Prefeito

de Alfonso Kluge e de I em RJO Cerro, fllha de Artur Müller, Para Vereadores - Arnoldo Leonar

Hilda Horongoso KlUge., Al.berto .KoneIl e de Ma- do Schmitt, Antonio Adolfo Emmendoerfer. Ale-

.'
thílde Gíelow Konell. xandre Haake, Albrecht Gumz, Augusto Schulz,

Edital N.2:843, de 9-9-50. Edital N.2.847, de J 2-9-50. Frederico Curt Alberto Vasel, Gerhard Roeder,

HardwlC� Bauer e Adelíno Sohíodíní e
Herbert Schneider, João Lucio da Costa, Leopoldo

IolaDd� �ehmert . Hílda Junkes Otto Alfredo Wulf, Mario Nicolini, Ney Franco,

Ele, �rasIlelro., ��ltelro. Ele brasileiro solteiro 'Otaviano Tissi e Willy Germano Gessner .. E para

me?amco, domICIl�ad? e lavrador domi�iliado � que ninguem possa alegar ígnorancía, passou-sé

residente neste �Istrlto, resident� neste distrito, o presente edital que será afixado. no lugar de

� estrada Itapo.cú Hansa
em Ribeirão Molha, filho costumes. Dado e passado nesta CIdade de Jara

filho de Frederico Bauer
de Angelo Schiodini e guá do Sul, aos treze días do mes de setembro

e de Joan�a .Bauer.. de Herculina A raldí Chi- do ano de mil novecentos e cinquenta. Eu, Ama-

Ela, �rasIlelra! s.o�telra. d"
deu Mahfud escrivão o subscrevi.

domestica, domiciliada e
o 101.

.' • .'

'

residente neste distrito, Ela, �rasIlell'a! s.o�telra, JOAO MARCONDES DE MATTOS

a estrada Itapocú-Hansa, do�estlCa, domlCIl_Iad� e ' Juiz Eleitoral da 17a. zona.

filha. de Willy Lehmert resld�nt� �este dISt�ItO,
e de Helena Lehmert.

em Rlbelra� Molha, Iílha II
tII!E!l2EilEi;'!!!!!':l!!il!li::!I!!!!S.�!il!!!I!!!!S!!!I!!!!S!!=i!=!l=iisEm=!

Edital N- 2.844, de 11-9-50. �: i�S:ed;:�o���kes e

II:'�r-r�5 .

(Sezões, M�lárias, I F8li�i? de S��za e \EditaIN. 2.848, de 13-9-50.

11-
� lJ ..,

Impaludismo �I Lídia da Sílva Bernardino Klein e

Maleitas, Tremedeira III Ele, brasiléir?, .s?lteiro, Adelia Sbardelatti

,

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - IIIav�ador, domlcIlll;ldo. e Ele, brasileiro,. SOlt�.iro,
" C I A t"

. iii residente D;este �IstrIto, lavrador, domiciliado e

apsu as n rsesorucas !!! em Itapocusinho, fIlho de residente neste distrito,

I
.

. " III
Celso Mateus e de Ana a estrada Francisco de

M.nancora
. :I! de Souza.. '.. . Paula, filho de Nicolau

I .

III Ela, brasíleíra, solteira, Klein e de Maria Mada-

__.
Em Todas as Boas Farmacia's !!! domestica, domiciliada e lena Schmitt

III
É

. III residente neste distrito, EI b
.

'1
'.

It
.

III um produto dos Laboratorios MINANC0RA It
.

h Illh d
a, rast eira, so eira,

i
. ::: em. apocusm ?, I a e lavradora. domiciliada e

III -,Toinville - Sta. Catarina - III FelIan.o da SIlva' � de residente neste distrito,
iEI!E!:-f;II!!!E!Il!!!I!!!!SU=!!!I!!!!SE=i!=i!=:i=!!lf.EEiii!=mE1ii

Francisca Mafra da SIlva. a est. Francisco de Paula
filha de Luiz. Sbardelattí
d de Irene Pradi.

Edital, N.2.849 de 139·50
AbiUo BeIlo e

Lia Felicidade SanfAna

Ele, brasileiro, sOÍteiro,

�
••===••I*IC==::::I•••==::::IIO••=:::II••

-===!!!I�comerciante, domidliado MUD A 5 '-
e residente na cidade de

Cristiano I Getulio Comunistas e Joinville, a rua Duque F R U T I F E Ie AS E O R N A M EN T A IS
indiferentes de Caxias, n. 1.258, filho

7oo-o-,-----8-.0-o-o-;.----'--2-.o-o-o dzel �ntoBnioll BeIlo e de O· Láranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- �.70.000 30.000 5.000 u mIra e o ras. Jaboticabeiras, etc. � HoseÍJ'as, Dahlias,

45.000 20.000 1.000
Ela, brasileira, solteira, == Camélias. Coníferas, Palmeil'as, etc .• etc

50.000 20.000
domestica, domiciliada e

�
...

90.000 55.000 1�:��� residente neste distrito,
, P,'çam Calãlego Ilustrado �40.000 2".000 8.000

em Retorcida, filha de
v A

.

I H D t d LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

60.000 25.000 10.000
CCIO Y ugo uar e e

9k 50.000 4k ..ooo
Sant'Ana e dt- Maria Ma .*==••1--====-.-===.1..

.

** t1

. 4Ö:��� 20.000 5.000 dalena Lopes San'Ana.

30.000 20.000 8.000 Edital N. 2.849 Je 14-9-50

150.000 100.000 20.000 Celeste Pereira e

20.000 60.000 5.000 Maria Ramos

95.000 105.000 40.000 Ele, brasileiro, solteiro,

60.000 210.000 110.000 operario, domiciliado e

250.000 650.000 200.000 residente neste distrito,

90.000 45.000 8.000 em ltapocusinho, filho de
OITO ELEME�TOS TÔNICOS:

90.000 45.000 2.000 Bento Pereira e de Ma-

190.000 320000 40.000 tilde Catarina.

470.000 250.000 25.000 Ela, brasileira, solteira,

30.000 25.000 8.000 domestica, domiciliada e

20.000 15,,�00 1 6_.0_0_0 residente neste distrito,
----- em Itapocusinho, filha de

S_O_M_A �__ 2_�_4_5_;0_0_0 1_3_9_2_.0_0_0 2��_9_á�b�0_0__ �5_H�4.�0�00Jo� Ramos edeAna

Santiago.

����'fIiIIJ1B����
>'I��riGa ue F�rram�nta� ��riGol� I

DE
.

t
PEDRO BENGEL �

Estrada Jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CA'fARINA

Esecura-se qualquer-=viço de ferramentas

b
agrlcolas pnra uso de lavouras, como:

)Machados. Enchadas Foices etc.

v�:;;=;;;�;;;;.

a

Estatística Eleitoral
Calculos da U.D.N. do Distrito Federal para o pleito de

3 de Outubro de 1950:

ESTADOS

Amazonas
Pará
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco

Alagoas
Sergipe
Baía
Espirito Santo
Rio de janeiro
Distrito Federal
São Paulo
Paraná
Santa Céltarina
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Goiás
Mato Grosso

ltIIIMG�

Brigadeiro I
15.000
40.000
30000
65.000
200.öoo
50.000

·100.000
120.000
25.000
35.000
170.000
40.000
130.000
220.000
370.000
65.000
100.000
200.000
570.000
50.000
30.000

1. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES

2. Sr. GETULIO VARGAS
3. Sr. CRISTIANO MACHADO
Comunistas e indifer�ntes

2.645.000
2.098.000
1.992.000
564.000

7.299.000

E para que chegue ao ';0'

nhecimentQ dt: todos, mandei
passar o presenh: edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório ond::, .,erá

atixado dUl antt: I S dias. SI

alguem soub:::r de algum im

pedimento acuse-o para. os

tins legab ..

IRENE PEDRI GUNTHER
Oticial

Total ue votantes

Dr. Waldemiro
I

Mazureehen
Rua Mal. Floriano n. 152 - .JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de 'adultos e creanças

_ Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

_ lndutotei mia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
Raios [ntra.vermelhos e aluis.

SANGUENOL
CONTEM

ARSENIATO. VANADATO.

F6sFORO, CALCIO, ETC

TÔNICO 00 CEREBRO
rONfCO OOS ..OSCULOS

o. Pálidos. Oepauperadoe. .....

lados. AnêmiCOs. MieS que....

Magros, Criança. nqulttca. ,...

. d'"c.barão a tonifice060 C8rai .0

(Molanaemo com O

SANGUENOlNOTA: Este é o resultado previsto, em numeros absolutos, e as mudanças
ou flutuações que correrrem atingirão proporcionalmente todos os

candidatos e não modificarão a posição dos candidatos ora prevista.

(Do "Diário de Noticias" .0 Rio de 3 de Setembro de 1950.

Gag 5A'
.

e _

IIAI>IIR. PI e.IS.It��.IS
oferece:

C. Leopodo Mey
Rua P. Epitacio Pessôa H. 156, ou na Serraria-Retorcida

��:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::,::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::�l
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Deslribuição dos Eleitores
I

da 17a. Zona Eleitoral

Municipio de jaragaá do Sul
/

<

CIDADE
VOTAM NA CIDADE, pelas seções abaixo descriminadas,

os eleitores residentes no perimetro urbano e estradas Morro Boa

Vista, Itapocú-Hansa, Três Rios do Sul, Francisco de Paula. Martins,
Rio Molha, Blumeneu. Itapocü-Díreíto, Ilha da Figueira. Itapocü..
Nova Retorcida, Tres Rios do Norte, Jaraguâ Esquerdo, Ribeirão,
'Molha, Vil� Nova, Ita�oéú-Esquerdo. 1

.

1a. seção-Forum-Sala do Jurí

Letra A
(Antonio Alfredo-Arthur Adolfo-Afonso Augusto e Alberto) e B

. 28,. seção -Prefeitura-Sala Obras Públicas
•

Letra A
(menos Antonío-Alfredo-Arthur-Adolfo Afonso. Augusto-Alberto)

&1. seção - Assacíação Rural

Letras C-D!F-K .

4a. seção-Grupo Escolar Abdon Batista - s/ Oarlos Gomes

Letra E
580. seção-c-Grupo Escolar A. Batista-sala Martin Pena

Letras G-I-N-P
öa. seção Grupo Escolar A. Batista-sala Gonçalves Dias

Letras H-Q-S .

7a. seção Grupo Escolar A. Batista-sala Henrique Dias

Letras J-T
8a. seção-Grupo Divina Providencia-sala José Boiteux

Letras L-R-U
9a. seção- Grupo Divina Provid.-sala Julia L. AJmeida

Letras M-V
.

10a. seção-Club Baependi
Letras O-W-Y-Z

Barra. do Rio Cerro
VOTAM NO LUGAR BARRA DO RIO ERRO, pelas se

ções abaixo abaixo descriminadas os eleitores residentes em Barra

do Rio Cerro, Estradas Jaraguâ, Sascatas, Trindade, Rio Cerro,
.

Húngaros, Pedras Brancas, Ribeirão das Pedras.

11 a: seção-escola estadual

Letras A-B:C·D-E-F-I·
12a. seção - escola estadual.

Letras G-H-J a Z
'

Rio Cerro I.
VOTAM NO LUGAR RIO CERRO I, na seção abaixo "os

eleitores residentes em as estradas Rio Cerro I, União, Javali, Rio

Cerro Direito, Rio Cerro Esquerdo, Rio Alma e Caminho Mathias.

13a. seção Escola Estadoal

Letras A a Z

Rio Cerro II
VOTAM EM RIO CERRO n, na seção abaixo, os eleiú?res

residentes em as estradas Rio Cerro II, Aurora, Gustavo, Río Cerro

Alto e caminho Bruch.
14a. seção escola estadual

Letras A a Z

Estrada Rio da Luz.
VOTAM NO LUGAR RIO DA LUZ, pelas seções abaixo,

os eleitores residentes em as estradas Rio da Luz I, Rio da Luz II,'

Geíssler, Blank, Ribeirão Prata, Vitoria, Schubert, Ribeirão Grande

da Luz, Rapper, Macuco Grande, Macu.co. Pequeno, Hoffmann. .

15a. seção Salão Barg-lade díreíto

Letras A·B·C-D-E-F-I
16a..seção Salão Barg lado esquerdo

Letras G H-J a Z

ATa

Garibaldi

VOTAM EM GARIBALDI, pelas seções abaixo os eleítores

residentes em Garibaldi, Garíbaldí-Alto, Jaraguasínho, Jararaca,
São

Pedro, Tifa dos Doidos: Tifa dos Bugres, Tifa Alice, Caminho
.

Co

rina, Caminho Rodrigues, Caminho Oorreía, Jaraguâ Alto, São Este

vão, Caminho Wendelin, Cacilda, Fausta e Caminho Germano.

17a. seção Escola Estadoal lado direito
.

Letras A a G
18a seção Escola Estadual lado esquerdo

Letras H a Z

Betorcida
VOTAM NO LUGAR DENOMINADO R.ETORCIDA, pelas

'seções abaixo, os eleitores" residentes em Retorcida, Poço D'Anta,
Ribeirão Cavalo, Braço do Ribeirão Cavalo, Caminho dos Monos,

Morro do Stulzer, Funil, Ribeirão Grande do Norte e Estrada Te

resinha.
19a. seção Grupo Escolar Euclides da Cunha

Letras A a E •

20a. seção Grupo Escolar Euclides da Cunha

Letras F a L
21a. seção Grupo Escolar Euclides da Cunha

letras MaZ
.

Itapocuzinho - João Pessôa
VOTAM'NO LUGAR DENOMINADO JOÃO PESSOA, em

ITAPOCUSINHO, pelas seção abaixo os eleitores residentes em a

. estrada Itapocusinho e João Pessoa.
22a. seção Escola Estadoal João Pessoa

Letras A a Z

Itapocuzinho · Santa Luzia

VOTA-M NO LUGAR DENOMINADO ITAPOGUSINHO·SAN

TA LUZ1A os eleitores residentes em Grota Funda, Santa Luzia,
Vila Chartres e estrada Vila Chartas

, 23a. seção Escola Estadoal Santa Luzia

Letras A a Z
-

Séde do Distrito'de Corupá
I VOTAM NA SÉDE DO DISTRITO DE CORUPÁ, pelas
ções abaixo, todos 6S eleitores residentes no distrito. /

•
. 24a. seção Intendencia

ae-

Letra A
(Antonío, Alfredö, Augusto e Arthur) e C
25a. seção Grupo Escolar Tereza Ramos sala 2

Letra A
(menos Antonio, Alfredo, Augusto e Arthur)
26a. seção Grupo Tereza Ramos sala 3

Letras B-D-E
278. seção Grupo Tereza Ramos sala 5

Letras F G·I
28a. seção Grupo Escolar Tereza Ramos sala 7

Letras H-K- -N
29a. seção Grupo São José sala Oswaldo Cruz·

Letras OJ
30a. seção Grupo Escolar São José sala General Ozorio

Letr-s M-P·Q-S T
.

31a. seção Salão Koerner
Letras R-U-V·W-Y·Z

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ßliuncu entre os inte
urulislas e u U. D� n.

Politica Municipal. Continua fei expulso por deslea Ida- cidade, realízou-se em
a vitoriosa � excursão da de, sendo sua ficha quel- data de ontem, ás 11 ho- O Sr, Gabriel Paasos
UDN atravês o muníclplo. 'mede. Fundou então a ras, o enlace matrímo- compareceu á Oon-
Grandes manifestações de ação Patrianovista e saiu níal da srta. Brunbilde venção em que a sua
solidariedade recebeu esse de camisa azul, como um Mahnke, dileta filha do candidatura .íoi ho-
popular partido em Irapo- sanhaçu. Organizou um casal Bruno Mahnke e de I d D'
cusinho, São João, João decalogo a que pomposa- sua digna consorte Olga

mo oga a - iscur-

Pessoa, Iaragué-esquerdo mente deu o nome de Henschel Mahnke, com so do sr. Plínio-
e Estrada Irapocú onde «dez mandamentos»' Não o nosso estimado amigo

"

Salgado Em Subida, antre BIu-
foram reellsedos os co- arranjando adeptos, eben- sr. Eugenio Vitor Seh- R' d S I t'Encerrou-se em Belo menau e 10 ou, om-
mlclos. donou aquele partido e möckel, contador de a. b

'

h- I
H·
...' Horizonte, a convenção ou .um camm ao rep e-

OIe IniCia-Se a campa- encostou-se em outros, «Comercial Limitada», ' , ,

,

h C
" estadual do PRP. to' de passageiros que VI-

pan a em arupa, com os como "orador avulso", Paranílaram os atos � "

f rei
d

'

O conclave fOI' presícl - nham assístír os es elos
comlclos programa os. aliás bem piégas, pois ne civil, por parte do noivo BI

'

N f' d
"

I d do pelosr. Pllnlo Salgado de umenau.
a semene 10 e-ra este- fa ta e argumentação, e o sr. Tobias Wahrhaftig e .' N d t

I di t
.

"h e contou com a presença
o esas re morreram

ve naque e IS ri to uma como neo tem onra, ata - por parte da noiva, a ,- " f' f'
d I' lcos ud d 'de delegados de todos oe 7 pessoas e icaram eri-

caravana e po ItlCOS u e- ca a os outros. ' srta, Ilse Mey e., Evaldo f'esteleré dla 2'O do cor-
,

d t 8
,

do o
í

M munlcipíos onde o parti- as gravamen e .

nlsras, percorren o o mre- a� nós estamo� pre- Berna�d� Schmockel e renre
:

seu aniversano o x
rior onde reina grande parando a documeõteção �o relIgIOSO que se rea- sr. HonoratoTomelín, ex- dOEtnetmre doi:ue:�;!Os'decisões O sr. Cristiano Macha-
entuelasmo e se assegura para provar perante o pú- llzou as 18 h.oras, por diretor deste lornal e do

'"

d f' b·d.....w. FIo
't

.

J blí d d tomadas, deliberaram, os ,o OI r�ce I o "'"U
-

uma VI orla como em' a- ICO on e estão os e- parte do nOIVO O sr. dlérlo « 'I. Nação» de Blu- I I sr Nereu
, 1'\ " integralistas apoiar a can- nanopc IS pe o

,

.

_regue, sonestos, esses "que se Osmar Du�rte e srta, menau, e atualmente dlre- didatura udenista do sr..
Ramos e �emals prooe-

P-
O .Partido bSodcial querem fazer passar por Yolanda Wllh�lm e por tor da «A Folha» da mes- Gabr'IDI Passos ao gover-

res pessedistas qua IhQ
rogresetste, que o e ece anjos, mas tem um passa- parte. da noiva, o .sr, ma cidade.

..

f Cl b 12
, f ãn d Ad d b no estadual, o ereceram no .nu e

a onemeçao o sr, e- o em sujo. Artur Gumz e srta. Relín- «Correio do Povo» en- O sr. Gabriel Paesos de Agosto um banquete
mar de Barros já requereu Bodas de ouro' A 18 do

de Mahnke. Aos atos via-lhe desde l'á fellclda- d 200 talheres '

o registo de seus candl- eompareceram inumeras d compareceu á convenção e .

da tos a vereadores muní-. corrente, comemora seu
pessoas da sociedade

es. pronunciando um dlscurso., -x:-.._
clpets. 50°, aniversario d� casa- curitibana e [araguaense. Faloú, também, o snr. Os comunistas CO:r:�l
Como jr.i é do dominio �entdo Os casal JJo�e Ant?- Ao jovem par, «Correio O d a I zil a Bur U e s Plinio Salgado, �?aan�e a�:cu;:e�:ã�o�:�a�

púplico, esse partido epo- n�o e ouza urnor, Oll- do Povo» deseja-lhemui- Festejou dla 14 do cor- vez mais violentas das
ia a candidatura do sr. Iri- clal, reformado da nossa tas felicidades. reate d sua dare: natalicia .

neu Bornhausen ao cover- merlnha mercante e D, forças das Nações Um-

no do Estado tem tocomo Anna Cardoso de Souza,
a gentil jovem Odalzlta FlJtebol entre das'Enlace Schneider,Schmalz Borges, ornamento da

candidato a d�putado Fe- genírorés de nosso amigo
, Tambem ontem realí- no�sa sociedade. Ne�ta

----------

deral o dr. Manoel Pedro Aguinaldo José de Souza.
zou.se o enlace da srta. fehz data em�ora tardla- mulheres

da Silveira, na legenda Filhos: Aguinaldo J�sé Ruth Schneider, fino, or.-I ment� «Corr�,10 do Povo»
da UDN, apoiando dinda de Souza, Engenhel�o namento de nossa SOCI'e- almeJa-lhe. amda longos
a candidatura do dr Car- Agronomo, Icom premio d d d.

cl'
, dade, e filha do s,enhor anos, .e. VI a com sau e

los Gomes de Oliveira 'e viagem 1I0 extrangelro, f I d d
para senador. Como depu- alt? funcion�rio do Minis- Oscar Schneider já fale- e e ICI a es.

tado estadual o candidato terlo .da Agricultura, casa- cido e da Dna, Lina Ja- Ernesto Friedrich '

é O dr. Priamo Ferreira do com D. Abigail Mel. cobsen Schneider com o Dia 16 viu passar mais

do Amaral e Silva Os quiades de Souza; Dr. sr. Edemar Schmalz, re- uma data natalicia o sr,

vereadores são os segein- Jorge José deSouza, Medi sidente em São Bento do Ernesto Friedrich iodus

les: Carlos Hafermann, co yeterinario, alto funcio- Sul, filho do sr. Guilher- trial residente em 'Campo
Guilherme Pradi Erwin narlo do Estado e profes- me Schmalz e da Dna. Alegre, o qual é pessoa
Enke Ricardo Kr�utzfeldt sor da Esc01a de Comer- Adele,Helana Schmalz, muito benquista naquela
José Lino Klein, João Es� cio em Florianopolis �a. ,Ao Jovem par o «Cor localidade.

pindola, João Gasch, Ci- sado com D
..Enedl�a reio do Povo» deseja um Nesta .feliz data «Cor

rilo Uber Oswaldo Kanz- Mafra de Souza, Maria mundo todo cheio de te- reio do Povo» embora

ler, José Lescowicz, Li_n- L,uiza, ,de Souza, �lta fun- licidades.· tardiamente deseja-lh�
dolfo Maba Guilherme clOnaria dos Oorelos e Te- muitas f�licidades.
Affonso S�heibel Junior, legrafos de Flor,ianopolis: I A n i y e r s a ri o S Faz anos hOl'e a ,sra.
Luiz Carlos de Souza Dr, Ranulfo Jose de Sou-

F
. ,

L Id B d E·' za Sobrinho Farmaceuti· estelou seu 8°, aßlver- Ana Gum7:, esp,o,sa do, sr. esposa do sr. OUo Sch,
eopo o ernar o 1- • , •

d' Q • G t G f I d
ckhoff. co e lente catedrafico da sarlo �a 1� o memno us avo

_ umz! la a ':CI o' neider.
Escola de Farmacia e 0- Alvaro, filho do sr. Afonso Amanha amversarla -se Na mesma data o sr.

Palhaço - Já dissemos, dontologia de FlorianoDo- Nicoluzzi. a s!'a. Lidia Schneider, Eugenio Silva.
que o sr. Harger, agora lis e senhorita Helena ---------------- Dia 20 faz anos o sr.

o
-

orador numero um nos Anna de Souza, professo- G' r a n d e F e' s t a E s c o I a r Lourenço Ersching, aUai-
comicios pessedistas, ha- ra, atualmente com bolsá te nesta cidade.
via antes de ingressar ou de estudos na Capital Fe- • Dia 21 aniversaria-se o

se vender aquele partidO" dera!. snr. Max Schneider, in-

procurado a UDN, pro- Ao venerando casal, os Domingo, 24- de Setembro na dustrial nesta cidade.

pondo fazer aquele servi- cumprimentos do Oorreio.. Ainda Ivo filho do sr,

ço suio que ele é acostu� do Povo, Escola' Francisco de Paula Silvestre Strazalkowski.

1mado a fazer, contra o C a sam e nt o S
Dia 22 fdz anos o sr.

PSD, em, troca de uns �-__.�- Jacob ,Andersen, a sra.

cobres e mais um empre· Realizaram-se ontem Miraci Paterno Doering e

guinho de' Cr$ UWO.OO na sala das audiencias A fésta terá início às 10 horas para a qual a srta; Lourdes Lenzi filha /

mensais por estar velho e os seguintes casamentos: convidamos as digníssimas autoridades e. o po- do sr. Giardini Luiz Lenzi.
não poder mais trabalhar. Alfonso Hoffmann com a

vo em geral. Dia 22 setembro t rans-

Repelido em sua preten- srta. Lilli Grützmacher; corre o aniversario da

ção, o sr. Harger foi bater Antonio Panstein com a. Nésta grandiósa fésta não faltarão, chur- Senhora Elsa Isberner es-
em outra porta, que natu- srta. �atari":a Fichinger rasco doces café bebidas leilões J'ogos tiro ao pôsa do Sr. Gustavo Is,:,
ralmente lhe fez, as pro- e ErwIn Remke com a

' , " " berner, residente a Estra-
messas. srta. Hedwig Guilhermi- alvo, etc. do Jaraguá Esquerdo.
Alias, o sr, Harger ja na Behling Hornburg, Pelo comparecimento de todos, desde J'átem um passado politico

em Jaragná que pouco o Enlace Mahnke-Schm�ckel muito agradéce,
recomenda. Rev.ivem05 N'a residencia dos pais
sua memoria. Entrou na da noiva, a rua Presiden
ação Integralista e dela te Epitácio Pessoa, nesta

O partido de Represen
tação Popular solicitou da
alta corte registro pa
ra os nomes dos snrs.

Eduardo Gomes e Odilon
Braga, candidatos sob sua

legenda, respectivamente
Domingo, 17 de ôerembro de 1960 - SANTA CATAJ;?INA N°. 1.610' aos cargos de presidente

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e vice- presidenteda Re
publica. Essas candidatu
ras 'já foram apresentadas
ao T.S.E. pela União De
mocratíce Nacional, que
primeiro' solicitou o seu

registr?

o PR P pe�iu reuistro

LO'CAIS Honorato Tomelin

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

C:AIXA POSTTL, ,19 - Administração: Rua Marechal Deotlóro da Fonseca, i36 - Fundado em 1919 'TELEFONE N. 39

JARAGUÁ DO SULANO XXXI

Notas &
Noticias

PORTO ALEGRE, 15 V.A.-
Despertou grande curio

sidade aqui o match de
futebol entre as equipes
femininas, o qual terminou
empatado por zéro a zéro,
Contrariando a especta

tiva geral o match decor
reu num ·ambiente de
grande. clillma e disciplin{l.1
A maior figura em cam

po foi a goleira Concei
ção do Corintians, que
defendeu até penaltis.. A
renda foi de Cr$. 60,000,00,

Bolos
melS crescidos

COm/I
ß�
9l1édeiWJ
B%s

mais macíos

A COMISSAO.
A Casa Real acaba de
avisar a sI distinta fre
guesia qu� acaba de ré.

ceber tomates Paulistas,

CASA
Aluga-se uma, á rua

Bênjamin Constant, N. 548.
Preço Cr$ 260,00
Traiar com o

Snr. KELBERT.Franc�o de Paula, 13/9/1950.
•

([)) §a1hlão (Marca Registrada)

Virgem EspecialidadQ
dia CllA� WEilEt llNJl))l(J§1[llAl .. ]ollJl1lVnne

I

recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela S119 qualidade desinfetante .
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