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ANO XXXI - JARAGUÁ DO RUL Sta.. Catarina - N. 1.6113a-Feira, 26 de Setembro de 1950

A visita de Irineu Bomhausenuatversartea
Brigadeiro

\ .

Acontecimento inédiio na vida política do município. Fala o dr, Fausto O
Brasil, do, PTB, recomendandô as" candidaturas ,de' lrineu Bornhausen,
Carlos Gomes de Oliveira e Saulo Ramos. Frei Capisthlno Binder, OFM, !@t:�:r:rt:jf::::::'" ':' :::::::t�l_
tambem recomendou as candidaturas udenistas. O banquete de 200 talheres \%:::?�)??' .. " ",::",:M�\,:":""",,, ";tt\��t

candidato do povo cata- cisco do Sul. XIl\�(:,\:i\:, , _.:

rine_nse e �eus compa- Em nome dos oíertan- ��itti\;tb:,"
'

nheíros de Jorna�a. tes em numero de 200 e :tM�?:':""
Em Barra do RIO Cer- onde estavam represen-

"

ro, em Corupá, em Ri- radas todas as classes
beirão Grande, em Re- sociais, falou o dr. Her-
torcida e

' na cidade, os cllío Pedro da Luz, tendo
"

aplausos eram unísonos respondido o sr. Iríneu
e garantidores de uma Bornhausen, ambos mui-

graúde vítorla eleitoral to aplaudidos.
no dia 3 de Outubro. Como se viu Iríneu
Em Corupá, alem dos Bornhausen tambem foi Dia 20 do corrente anl-

diretorios da UDN e do, recebido em Jaraguä do versariou o Brigadeiro
Eduardo Gomes. Para lo ..

PRP a comitiva foi re- Sul como sí já fosse o • _

cebída por uma delega- candidato vitorioso.
dos os brasileiros que

ção do PTB, tendo a Este municipio prestou
tem acompanhado a vida Em perfeita Harmo-

frente os snrs, dr. Fausto Estado, dr. Luiz de Souza, a Iríneu Bornhausen o pública de Edu�rdo Go-
I

Brasil e Guilherme Bar- candidato a deputado candidato eleito de seis meso al��a que ��Jam se�s nia as re ações ,en

bosa. Aquele, usou. da Estadual é Amlr-MüUe-r-; :partidos dos sete que.
edversértos �ohIICOS, 3a,0 Ire o PI,B e a UDN

p�lavra no comicio da candidato � .prefeito. exi.stem em San�a Ça�a- f��e��O�e ,ase��f�:�::r; � O diretorio da UDN de
Vila de Co�upá, enaltE!- No �omlclo de dara- tarína, �ma manííestação �ar 'er r ilibado deste Ilus- Jaraguá 110 Sul recebeu
cendo as fIguras de Irí- guá alllda falou o rev. que deixou bem claro o

t �'I� do Brasil comunicação do Direto-
neu Bornhausen, Carlos Frei Oaplstrano Binder, sentimento e a prefe

re I o .

rio Central dizendo que
Gomes da Oliveira e ilustre filho de Jaraguá rencia do povo [ara- A sua escolha pare can- a UDN e o partido Tra-
Saulo Ramos e assegu- e atuaJmente professor guaense. didato a Presidencia da balhísta ou seja o parti-
rando o 'cumprimento no Ginásio Santo Antonio, Nem o tempo inseguro, Republi-ca. pela União do do Senador Getulio
dos compromissos entre de Blumenau, que, aqui nem os atrasos da co- Democratica Nacional e Vargas continuam com

a UDN e' PTB, sendo veio especialmente para mitiva que conduzia Irí- toda uma coligação as suas relações em per-
I entusiasticamente aplau- acompanhar o sr. Bor- neu Bornhausen nem de partidos é uma feita Harmonia. Devendo
ditto. nhausen a Blumenau, mesmo o trabalho de prova concreta do seu a UDN votar em Carlos
Em Jaragllá do Sul, Frei Capistrano referiu socapa do pessedísmo alio valer e da con Gomes de Oliveira para

onde se aglomeravam se a .candi�atura do Brí- l�cal Impediram as gran- fiança que nele deposita Senador pois os traba
cerca de 2.000 pessoas gadeíro, Iríneu Bornhau- díosas ovaçoes que o a maior parle do eleitorado lhístas votarão em Iríneu
em frente a estação, sen, Artur Müller e ou- povo de Jaraguá do Sul 'conciente da nação. Bornhausen para Gover-
embora chovesse, não tros, que achou dignas jà acostumou se a pres- nador do Estado.
éra menor o interesse de receberem os votos tar a lrineu Bornhausen. Eduardo G��es pela

_

do público, que vibrou do elei�orado. ..

De Jaraguá o sr: Irin.eu �ua. bravura c�vlca cons

de satisfação em rever

I Depois ,dO
comioio teve Bornhausen seguiu via- tJlU1U.S� o eSI�IO. �a',De-

o sr. Irineu Bornhausen. lugar no Clube Baepen- gem para Blumenau. mocracie Brasileira, e .no
. di um banquete oferecido seu caracter e na sua in-

I dependencia
de atitudes

, que repousa a liberdade

I Duas vezes maior que no Brasil. Por tantas e tão

o Comicio Getulista honrosas razões o digno
São Paulo (V.A:)- Varias aniversariante mereceu

pessoas que assistiram homenagens d� todos ��
ao comício do Brigadeiro r.e�antos do oerz, as quars
em Uberaba declararam nos nos associamos.

á reportagem que havia ----------------.---.------------

no mesmo duas vêzes
maís povo do que no

«meeting» em que falou
o sr. Getulio Vargas.
Acrescentaram que o co

micio promovido pela
UDN foi o maior já rea

lizado naquela cidade.

o ,discurso de VarDHs em florinndoolis
dendo portanto, o eleí-

tor votar de acordo com

seu ponto de vista pes-

soal. E eu, se for eleito

presidente da Republica

governarei com' aquele

que tiver merecido a,

preterencía do eleito-

rado»
--

Do cDiario da Tarde:.
de FlorianopoJis.

-

lilrißI!ßl!1
Outubro, o eleitor deve

ente da República.;
residente;
nador;
or e suplente de Senador;
do Federal; .

do Estadual;
o Mun�cipal;
orO

Trecho do discurso do I
Sr. Getulio Vargas que
foi esquecido e proposi
talmente omitido pelo
.orgão, oficial do PSD.
Depois de ter se referi
do aos candidatos do
PSD ao Governo do Es
tado e a Senátória o sr.

Getulio Vargas assim se

expressou:

«Vivemos numa demo.

cracia e o voto é livre, Uma decisão de Supremo
Tribunal Eleitoral

O' Supremo Tribunal
eleitoral em recente:
acordam decidiu que o. Pre.
feito que se càndidate
a C!lrgo eletivo deverá
afastar-se do cargo na

data do registro. Assim
é que o prefeito de Ja
raguá do Sul que é can

d�dato à deputação es

tadoaI, não tendo se

afastado do cargo, por.
este fato, entrou em cho

que com a referida ue
cisão.

voto de conscieocla, po-

Nas eleições de 3 de
votar com:

UMA cédula para Presid
UMA cédula para Vice p
UMA cédula para Gover
UMA cédula para Senad
UMA cédula para Deputa
UMA cédula para Deputa
UMA éédula para Prefeit
UMA cédula para Veread

Pelo fato das pro- o eleitorado 'eontra a

ximas eleições cons- má fé' destes índivi
tituirem um aconte- duos que para nos

cimento enedito no são a vergonha do
Brasil de vez que CH· regime democratieo.
da eleitor terá que' E não esqueça cí
votar com oito cha-: dadão a três de ou

pas, certos indivi- tubro cada eleitor
duos inexcrupulosos, deverá votar tão so

aproveitando-se da mente com oito ee

natural boa fé do co- dulas.
-

lono, estão dis tri-
.......---

buindo parfl cada
eleitor, uma cedula
para Artur Müller e

outra para Edgar Para Deputado Federal
Piazer·a... Cumpre o

dever- de conciencia pela zo�� Norte-

de avisar ao eleito- Catannense

rädo de Jaraguá que VOTEM EM
o voto nestas condi
ções está nulo. Por
tanto que se acautele

Cuidado

Declaração

o creador do município
Choque sangrrento e da comarca de Iara-
MONTEVIDEO 25 - A guá do Sul.

agencia nacional de notl-
,

cial uruguaia informou Pelo Brasil
que ocorreu �angrenta ,

com o' Brigadeiroluta entre comuntstas ea.
.

policia, na cidade bresí- Por Santa Catarina, ,

leira de ôanr'Ana do Li ... comlrineuBornhausen.
vramento. Quatro pessoas
foram mortas '� outras sete Por Jaraguá,
sofreram ferimentos. ' com firfur Müller.

Eu abaixo assinado Vi-
tor Hornburg, declaro pelo

I presente que não são ver-

I dedeiras as palavras que
proferi conrra as srtas.

Walli e Sibila Dallmann.

Rio da Luz, 25/9/60.
VITOR HON'RBURG

Eleilor

u. D.,N.'

Plácido Olímpio
de Oliveira

A GUERRA NA COREIA

A fotografia mos

tra os resultados de
um ataque desfecha-
40 por Superfortale
zas B-29 das Forças
Aél eas dos Estados
Unidos êon�ra uma

fábrica -de produtos
químicos na cidade
,de Konan, na Coréia
do Norte. As Fôrças
Armadas dos Estados
Unidos continuam a

auxiliar as Na ç õ es
Unidas a defenderem
a Repúbltca da Co
réia contra, a agre8-
são dos comunistas.
Foto USIS)
SD-64338.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Destribuição· des Eleitores da 17ct. - Zona
-

Eleitoral

Municipio de Jaraguã do Sul,
CIDADE r •

•
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, Blumenau, Itapocú-Díreíto, Ilha da Figueira, Itapoeú,
Nova Retorcida, Tres Rios do Norte, Jaraguä Esquerdo, Ribeirão
Molha, Vila Nova, Itapocú-Esquerdo.

.

la. seção-i-Forum-s-Sala do Jurí
Letra A

(Antonio'Alfredo-Arthur Adolfo-Afonso Augusto e Alberto) . e B
I

2a. seção _ Prefeitura-Sala Obras Públicas .

'Letra A
(menos Antonio-Alfredo-Arthur- Adolfo-Afonso,Augusto-Alberto)

êa. seção-Associação Rural
Letras C-D-F-K

4a. seção-Grupo Escolar Abdon Batista - si Car]\Js Gomes
Letra E

\ êa. seção - Grupo Escolar A. Batista-sala Martin Pena
Letras G-I-N-P

6a. 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. seç'ão- Grupo Divina Províd=-sala Julia L. Almeida
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 Jaraguä, Cascatas, Trindade,' Rio Cerro,
Húngaros, Pedras Brancas, Ribeirão das Pedras.

-

11 a. seção-escola estadual
Letras A-B-CD-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

eléJtores residentes em as estradas Rio Cerro I, União, Javali, Rio
Cerro Direito, Rio Cerro Esquerdo, Rio Alma e Caminho Mathias:

\

18a� seção Escola Estadoal
Letras A a Z

Rio Cerro II
f

VOTAM EM RIO CERRO II, na seção abaixo, 08 eleitores
residentes em as. estradas Rio Cerro II, Aurora, Gustavo, Rio Cerro
Alto e caminho Bruch.

14a. seção escola estadual
Letras A a Z

Estrada Rio' da Luz
V'ÓTAM 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, Macuco Pequeno, Hoffmann. '

.
.

15a; seção Salão Barg-lado direito
Letras A·B·CD-E-F-I .

�
16a. seção Salão BargIado esquerdo

Letras G,H-J a Z .

.

Garibaldi
VOTAM EM GARIBALDI, pelas seções abaixo os eleítóres

residentes em Garibaldi, Garibaldi-Alto, Jaraguasinho, Jararaca, São
Pedro, Tifa dos Doidos, Tifa dos Bugres, Tifa Alice, Caminho Co
rina, Caminho Rodrigues, Caminho Uorreia, Jaraguá 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

f

Retorcida
VOTAM NO· LUGAR DENOMINADO RETORCIDA, pelas

seções abq,ixo, os eleitores residentes em Retorcida, Poço D'Anta,
Ribeirão OiJ.valo, Braço do Ribeirão Cavalo, Caminho- dos Mopos,
Morro do Stulzer, Funil, Ribeirão Grande do Norte e Estrada Te
resínha..

19a. seção Grupo Escolar Euclides da Cunha
Letras A a E'

"

20a. seção Grupo Escolar Euclides da Cunha
Letras F a L

-,

21 a. seção Grupo Escolar Euclides dá Cunha
Letras MaZ

-

Itcpecuaínhc - João, Pessôa
VOTAM NO LUGAR DENOMINADO JOÃO, PESSÚA, em

ITAPOCUSINHO, pelas- seção abaixo os eleitores residentes. em a
estrada Itapocusinho e João Pessoa. I

22a. seção Escola Estadoal João Pessoa
Letras A a Z

Itapocuzinho • Santa Luzia
VOTAM NO LUGAR DENOMINADO ITAPOGUSINHO-SAN

TA LUZIA os eleitores residentes em Grota Funda, Santa Luzia,
Vila Chartres e estrada Vila' Chartes

-

28a. seção Escola Estadoal Sa�ta Luzia
Letras A a Z

. Séde do Distrito de Corupá
VOTAM NA SÉDE DO DISTRITO DE CORupA, pelas se

ções abaixo, todos os eleitores residentes no distrito.
24a. seção Intendencia

Letra A

Letra A

(Antonio, Alfredo, Augusto e Arthur) e C
25a. seção Grupo Escolar Tereza Ramos sala 2

(menos Antonio, Alfredo, Augusto e Arthur)
26a. seção Grupo Tereza Ramos sala 8

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-L-N

,

29a. seção Grupo São José sala Oswaldo Cruz
.Letras JO

80s. seção Grupo Escolar São José sala General Ozorío
Letras M-P·Q-S T

.

.

.

'31a. seção Sa:lã6 Kçerner
Letras R-U-V·W-Y·Z .

I

A MAIS ANTIGA CASA DE JONIVILLE, COM SUA PILIAL
.M JARAGUA DO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 154-58
(SOBRADO oro WAG"lER)

OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvalade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de

.

Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tiniir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

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

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

:�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::....

i!
.

Ci.IXA. n
. A Sociedade de Desportos Acarai tem a sú- ii e

_ ii
blta honra de convidar aos socios e admiradores ii ._•.II.A It/ e•••••Ull,eIS ii
desta Sociedade pera participarem do .festível a ree- li oferece' ii
lízer-se em sua praça de desportos, no dia 24 de11· H

. setembro corrente, a começar as 8,aO da manhã: pelo li C. -Lecnodo Mey ii
que desde já agradecem o comparecimento. Alem ii Rua r. Epitacio PessOa H. 156, ou na Serraria-Retorcida ii
de esportes haverá serviço completo de bar, churras- \� __ _._ _.__ _ _ .J}
co, bebidas, roda da fortuna, leilões, rifas, tlre ao

- __ _ .

alvo, etc, etc.
.

ConviteCASA DAS TIN-TAS

Febres (Sezões, Malárias,
Impaludismo

Maleitas, Tremedeira
- CURAM-S:1l1 RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fíus,
, Minancora"

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Em Todas as Boas Farmacias Colchões e �strados para Camas, Etc.

É um produto dos Laboratórios MINANCORA Executa-se serviço; de estofamentos em:

L;· troIios, onibus, automoveis etc.
=-Joinville - Bta. Catarina -

. �-!�:;ryyna§YRFT_ii!Ei!lIIiillil!!ilEiilEll!!liili&E!!!"'I'II!i!iilli!!!illliIi!!IE.!i!!i!lII1IIIIii DilY::.ii:.!4(I:i_.:;:.;a.a�MIII!�"",�

NeJtócio de Ocasião

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

Para melhores esclarecimentos
queiram os interessados se dirigirem,
por carta ou pessoalmente, ao pro
prietário à,

- Rua Emilio Carlos lourõan

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Trabalhista! Não s'e deixe enqanar. O
CODl o PTB está de pé: Os Trabalhislas

Bornhausen para" Governador e

Carlos Gomes de Oliveira
os

para

acordo
volam. em.

udenislas
Senador

da UDN
Irineu

em.

OORREIO DO povo Terça Feira, DIA - 26-9-1950.""""

Irineu Bornhausen, fi
Homem dó momento

Derdade
•

nenne de tudo T e r i am preparado
um atentado conlra

o sr, Cristiano
MachadoOs arautos da Prefeitura propalam por ai, de que os fornece?ores,

os zeladores e os credores por auxilios não são pagos, porque 8; Camara
A preferencia dos povos, hoje em dia, é Municipal não lhe abre os créditos especiais e suplementares pedidos. Este a ponto de des-

pelos homens ativos. Por isso, um povo que vae Para de uma vez para sempre desfazer e�sa desculpa de mão
.

escolher O' seu governador prefere o candidato pagador, ou de quem não tem.dínheíro, vamos dar aqui um relato das quan- camlh�r o trem que

cuja vida' seja um exemplo da vitoria pela ação. tias postas a disposição do sr. Preteíto Municipal no coerente ano: conduziu o candidato
Irineu Bornhausen, pelos triunfos de sua car- Despeza orçamentaría (lei n. 57) '. . .

CrS 973.260,00 pessedísta a São "Paulo
reira na índustrta e no comércio, eorresponde Para. pagamento da Motoniveladora e um..

'

exatamente ã preferencia dos cataetnenses, poís funcionario (lei n. 65) .....' . .
«323.400,00 RIO, 2õ (V.A.) - O

alem de ser grandemente conhecido pela suá ex- Para pagamento de vacinas, (lei n. 71) . . . .
« 20.000,00 trem especial que partiu

traordinaria atividade, ele é também admirado « reforço de verbas orçamentarías, leí n. 74 .
« 157.800,00 na terça-feira a noite con-

pela conquista da vitoria pela ação. '« auxilio a construção predío escolar duzindo o sr, Crlstleno

Indiscutivel, tambem é esse ponto: o homen de Rio Molha, (lei n. 60) « 20.000,00 Machado e sua comitiva

que sabe ser ativo é atualmente disputado. «compra do terreno para' o predio para São Paulo, por pouco
Na verdade, não ha quem negue Sejà ele, dos correios, (leí n, 59). .,« 50.000,00 não sofreu um desastre

dentre todos, o eleito capaz das ações maís ele- « pagar contas de 1949, (lei n. 58) « 189.590,30 I nas proximidades de Bar-

vadas e das que causam maior admiração. Por « compra de combustiveis, gasolina etc. « 20.000,00 ra do Piraí. Não descer-

outro lado, todo hornen decidido infunde respeito « pagamento das escolas de Vieira. e' rilhou o comboio graças

porque os demais pressentem o seu controle ener- Boa Vista « 6.454,60 ao teto de viajar na sua

gico nos casos de emergencia. Nenhum desses «' pagamento subvenção jardim da frente, um eutornovel da

atributos indispensaveis ao hornen de ação faltam Infancia "Peetallozzí", (lei n. 69) « 3.000,00 linha da Esrreda.. veículo
ao candidato da DDN. E a sua vida està engala- «, pagamento de vacinas, mais « 30.000,00 este que saltou dos trilhos

nada dos lances que caracterisam O' homen positivo. « serviço de dedetização
'

..... «20.000,00 sern todavia fazer vitimas.

Irineu Bornhausem fo( posítívo desde a [u-
« pagamento de funcionarios aposentados, Tudo indica -que se tra-

(lei ß. 73) . , . . . ..
« 13.600,00 teve de um arenrede á

ventude. Por isso mesmo nunca lhe faltaram a
« pagamento subvenções colégio São vida do candidato do

coragem, a. presteza, a fé, a vontade iodomita e José e Jardim da Infancia de Oorupá PSD' a presidência da
O' zelo religioso. Sempre agiu com perfeito dícer- (lei n. 63) .1

cc 4.800,00 República. Nada, entre ...

nimento graças ao seu bom senso e ao seu espí- «reforço de dotações orçamentarias, tenro, foi até agora po-
rito pratico. Tanto assim, que as suas empresas (em discussão),

« 289.162,00 sínvedo.
não sofreram reveses nem os seus negoclos deixa-

« auxilio a casa dos ,?rofessores « 5 000.00
rarn de prosperar por falta de sabedoria. TOT A L CrS 2 126,066,90

------.----

Ora, se Irineu Bornhausen foi capaz de'�realizar A arrecadação de 1949, foi, em numeros redondos, de Cr$ 1.700,000,00 Concedido o
este milagre sern ter em suas "!ãos o poder de um, �i a Prefeitura este ano jã tem a disposiçã.o mais de dois milhões,

•

governo, certamente que ele sera rarnbem capaz de onde Irã ela buscar ?s res�ant�s 400.000,00 cruzeI��s? . . regIstro
realizar muito rnals como

-

governador porque a gd- E note-se que aínda nao foram pagos ?S auxílios de 25 .mIl cruz�I�oS
rantia de sua .futura administração terá o apolo da ,para. o ho�pital São José, das escolas d� RIO Molha, �tapocuslDho e �IvlDa I Fpolis,23 __ O Egre
sua experlencla e da sua visão. Provídencía, no valor de 50.000,00 CrUZf>lrOS, do hospIta� da .ComuDld.ade I' Trib I EI' I

Sabemos todos que o sr. Irineu Bornhausen não Evangeltea de Corupá, no valor de 01'.$ 10.000.00, dos .vlI�te mil Cl'UZelfo.s gio n una eIto�a '

achou a chave do seu triunfo, nos livros. Foi ne are- da Estrada Ribeirão Grande, dos - 15.000 da Estrada Ríbeírão Cavalo-Gari- acaba de conceder regis

na da vida que ele se fez e não nos bancos das baldi, alem das prestações aos zeladores de estradas e fornecedores de tro aos candidatos ,do
Universidades. Sebemos ainda que a 'sabedoria não material. .' .

.
P T.R, estando, portan

se encontra nos livros. Ela está n� experienc�a .. Era.mais honesto: que a PrefeIt!lra confessasse, O' seu des?o.ntrole �d- to, registrados para Se-
da vida. Irineu Bornhausen ;em esse dh.. lorna e nao mínístratívo, a anarquia da Oontadorla, porque, na Câmara MU�lClpal, e�Is- d d Ca I
ha diplome mais dificil de se conseguir do que esre. tem doc��entos que proyam que. dent!o de 6 m.ases, em duas Informações, na or o sr

.. r..
.

r os

Com ele um hornen senre-se protegido e torna- a contabilidade da preteítura, cujos livros deviam estar certos,. acusam Gomes de Oliveira; para
se capaz de lid�rar as massas para faze-Ias felizes diferença de cerca 14,880 cruzeIros ,na renda da estrada ltapocusInho. deputado Federal o sr.

eprosperas..
dr. Saulo Ramos, e'de·

. Nesta época de crises econDmicas e de senos Serão apuradas em Brusque Unlüdo mais candidatos. Tam-
desajustamenJos sociais, os idealistas, os p.o�t�s e

a: bem, fói registrada a

os sonhadores não .podem absolutamente dJrlglr os as eleições' de BIumenau did tu d FIar
destinos de um povo. Somente os homens de com-

can
'.
a

.

ra e es

provada experiencia, decididos e conscienciosos éque Não poderá funcionar o sr. Oscar 'Leitão por [Üfó, fl-'Iho de OlIveIra, pela pDN,
estão a altura da missão que lhes confiar o povo. ser parente de um dos càndidatos

I

It: ao cargo de PrefeIto de

Ora o povo sÓ pode confiar DS deslinQs de sua B L U M E NAU, 23 ção nos nomes dos srs· Bom Retiro.
te.lfà aos' catarinenses que sejam dDtados de virtudes

_ De açordo como esta- Oscar Leitão, ,Francisco

excepcionais e que triunfam pela aç�o. .
belece o Codigo Eleitoral, dos Anjos e josé E. Fi-

Por tudo isso é que a candidatura de Irmeu recentemente promulgado, nardi.
Bornhausen não é uma candidatura exclusivamen_te apuração das eleições de Estabelece ainda o re

politica. Ela é, sim, uma candidatura de salvaçao 3 de Outubro, ficará a ferido Código Eleitordl

porque o momento é de .angustias e de desespero cargo de juntas Eleitorais, que as juntas Eleitorais

economico. Para a salvação dos interesses dos co- composta de tres mem- deverão ser sempre pre

merciantes dos industrialistas, dos funcionarios, dos bros, as quais poderão sididas por Juiz de Di

operarios � de suas familias, é que se impõe esra ser' auxiliadas por seis reito.

candidatura de salvação. "escritinadores. Estando o dr. Oscar

Qualquer duvida e qualquer hesitação podem Em recente resDlução, o Leitão impedido de fun-

causar serios danos aos interesses de t�dos. Nes!as Desembargador Guilherme cionar por ser parente de

aondições é aconselhavel que o povo n�o se ��Ixe A()ry, Presidente do Egre- um dos candidatos a De

enganar pela mislifiçação dos adversarlOs polltlcos gio Tribunal Regional putados Estadual, a apu

da U. D. N. . Eleitoral, após aprovação ração das urnas da 5a•

, PelO' contrario, cumpre ao povo eleger Inneu unanime do mesmo, vem zona, deverá ser feita

Bornhdusen com esmagadord maioria afim de que de nDmear a Junta Eleito- pela Junta Eleitoral da 7a•

fique demonstrada a sua soberania. Afim de que, ral da 3a• Zona - Blu- zona - Brusque.
sobretudo. este povo não se arrependi:! de haver de�- menau, recaindo a indica I

'

��ezJed5:n�C���;�naade u� P���e�e;��i��o �x:�i�!�, ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'l

tràbalhador e eficiente.
. . !::!:: Salão Cristo Rei I:.i:i.:· 'Lembre-se o povo, que nesla hora deCISiva da

I

sua vida politica ele dev� agir como �ge o. soldado:: F t B f·· t
::

no campo de batal'ha em defesa da mtegrldade do II es a ene leien e li
solo em que nasce. Pois a luta eleitoral em Santa ii

D.'a t. de Outubro .i!
Catarina não é apenas uma questão politica entre a ii
U. D. N. 'e o P. S. D. E aéima de tudo �mét ii I i! --------

questão de sobrevivenci� dos interesse� economlco.s ii O C d M' F·lh
. .i:·.!: [ I n O I T [dos catarinenses. ASSim, quem deseJar a sobrevl- ii S, ongrega os a ,anos e I as arla,

::

vencia de seus direitos e dos seus interesses dev� ii levarão a efeito, dia 1. de Outubro, um�rande ::
_

h E d d a·· t'estival para ultimação das obras dO' Salão ii

· yotar 'em Irineu Bor.fi a�sen. ste, na ver a e, �er ii .i•• i::
I t t I ente

.. Cristo Rei no própri() edificio. A Sociedade Esportiva Ipirangd tem o maximo
· ::,::::�:::::,�:::=��==''''''''''==,=�==" ij Churraseada, Doe..,· Café etc. e diversos jogos. I! r:�fJi�s�ep��:v�:::rb�i�eS:��i:ls.�ei�!�rza�_:: :�m��

li. Auxiliem todos a conclusão do :: 50 do corrente, sabado, no Salão da S. D. Acaraí.
'

1.)..
majestoso edifiCio. II O baile terá inicio as 20 horas e será abri

.. Ihantado por um olimo Jazz de Joinville, compostO'
i! Antecipadamente agradecem , ii de 7 figuras .

lL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::�:::����::�:::::�J dece:e�o�IW�beR:�l.ento de todos desde jà agra

�::::::::::::::::::::.:::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RIO, (V.A.) - Segundo
fomos informados por um

----.-----

dirig�rite da LEC o refe
rido manifesto faz sérias
restrições ao sr. Café Fi·
lho, candidalo à vice-pre
sidencia pela coligação
dO' PSP-PTB, e conse

quenlemente. ao sr. Getu- BELO HORIZONTE,
lio Vargas. Quanto ao sr. 23 (V A.) - O TRE, jul
joão Mangabeira as, res, gando recursos de' inte
trições são mais amenas, ressados, manteve a im

pois individualmente, o 'pugnação dO' registro das
quartO' candidato, não, é candidaturas comunistas

dntipalico a Igreja. Mas ,de Luiz Carvalho e Helda
como foi lançado pelo Ferr�ira Guimarães, in
Partido Socialista cujos cluidas numa chapa para
principios não estãO' de a Assembleia Legislativa,
acordo com a orientação O caso subirá agora ao

da LEC existem reservas exame do TSE. O TRE
ao seu nome. manteve ainda a decilSão
Assim, os votos dos que negou o registro de

católicos devem ficar 50 candidatos do PRP a

entre os candidatos do deputado estadual. Houve
PSD e da coligação recurso' para in�tancia su-

UDN-PRP. perior.

Mantida a impug
nação de can�idatos

comunistas

Rua Mare�hal Deodoro da ...Fonseca, 343

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO

Ata da reunião Ordinária de
3 O de Maio de 1950

Domingo DIA 24-9-1950 -

No trajeto desta cídade
á Itapocuzlnho uma cane- O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

ta Parker, com d gravação Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de

do proprietário João Lúcio Santa Catarina, Brasil: na forma da Lei, etc ...

da Costa. FAZ saber aos que o presente edital virem
Pede-se quem a achou dele noticia tiverem ou lnteressar possa, que, tendo

entregar nesta Redação ou sido designado o dia 26' (vinte seis)- do corrente, as

ao proprletario que será 10 horas, para ter lugar a audiencia de instrução e

gretlflcedo., julgamento. da reclemeçäo trabêlhlste, em que são
reclamantes Lauro ôensäo e Vitor Ramthum, e re

!Í::::::::::::::::::�'':::.::::::::::::::::::;:::::::::\\ clamado OTTO O. MEY, e estando este em lugar

..
:1
..
:1 Corre'llo do Povo I

..
:
..::.!. incerto e não sabido, cita e chama-o ã comparecer

nêste Juizo, sala, das audlenclas, Edifício do Forum,
:: : no dia e hora supra mencionado, afim de assistir a

li ,
ii aludida eudiencle, podendo apresentar as provas que

iil·.i �J�eA�oRn�AI�G.DU3:Ao�oD��OP�SS·toU�L31: .:I.i:� �i::�, ���Ju:��pat�s;:�En�::� ��� c�:�:e d:o r����::
cimento de todos mandou lavrar o presente edital,

ii Sa ta Catarina i: que será afixado no lugar de costume, as portas do

II
n

, II Edificio do Forum e publicado pelo lornal local
.. ASSINATURA ANUAL ·1 "Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade

li,i Cr;S 35,00 ,.:i:.� de Jardguá do Sul, ao 1. dia do mez de Setembro
do ano de mil novecentos e cincoenta. Eu, Ney

..:I.:..! paGuEliRno.NpTeEdri ..:li::1 Franco, escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes
de Mattos. Juiz de Direito da Comarca. "Está con-

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,:::::::::::::ti forme o original do que dou fé.

�LIIIR B� HOfiUflHA Jaraguá do Sul, 1 de Setembro de 1950.
L L 6arrafas termlcas de díver- O Escrivão: NEY FRANCO
AUX. TRAT. SfFIL1S I sos tamanhos V. S. en-

"'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!��!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!�!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!��!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!�
contrará na CASA REAL sr �

EDITAL�
De ordem do Sr.

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Setembro ar
recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guä do Sul e na In
tendencia deOorupä,
o . imposto . sobre'
Industrias e ProfissOes -

2°. Semestre.
_
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte suieito
a multa de 10%
sobre o referido,
Imposto no primeiro
mês, sendo então
feità a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul, 5
de Setembro de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Perdeu-se

Câmara Municipal REFPEITURAMUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

Aos trinta dlas do mes de Maio do eno de mil

novecentos e cinquenta, pelas 7 horas, na sala do

Forum, no edificio da Prefeitura Municipal de Jéiraguá
do Sul, reunidos os vereedores :- Luiz Maes, Willy
Germano Gessner, Frederico Curt Alberto Vasel, João
Lucio da Costa e Luiz de Souza. Foi pelo sr. Presi

dente, declarada aberta a sessão, ordenando ao sr.

1. Secretário. que procedesse a leitura da ata da ul

tlma sessão, na ausencia do sr. 2. secretario verea

dor Oravteno Tlssl, o que depois de feito foi subme

tido a discussão, não sendo porem submetido a vo

tação por falta do numero legal. Em seguida passou
se a leitura do expedlenre que constou de:- parecer
da Comtssão de Finanças, referente ao requerimento

, do Grupo Escolar «Divina Providencia», pedindo
isençãõ das taxas e írnolumenros a que está sujeira
a aprovação das plantas, a ala ora em construção,
daquele grupo; foi lido ainda o projeto-lei' elaborado

_ pela Comissão de Finanças, e referente ao requeri
mento acima referido; e ainda um pedido de infor

mação, formulado pelo vereador João Lucio da Costa.
Logo apoz, foi pedida a palavra a quem dela

quizesse fazer uso, ninguem a solicitou. Deixando de

ser feifa a Ordem do Dia, por falta do numero legal.
Em seguida face á concordancia dos, srs, vere

adores foi dada como encerrado o periondo legisiativo.
Não comparecerem os vereadores; Arquimedes

Dantas, Augusto Sarti, Max Thieme Jnr., Carlos Rut

zen, Albrecht Gumz e Otaviano Tissi.

(ess) LUIZ DE SOUZA
JOÄO LUCia DA COSTA
OTAVIANO TISSI

118 da reuniãD OnilnAria de I. de IgoslD de 1950.

Ao primeiro' dla do rnes de Agosto do ano

de mil novecentos � cinquenta, pelas 7 horas fia sala
do Forum, no edificio ua Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: Albrecht
Gumz, Otaviano Tlssl, João Lucio da Costa e Luiz
de Souza, Foi pelo sr, Presidente, declarada aberta
a sessão ordenando ao sr, 2°. Secretário que pro':
cedesse a leitura da ata da sessão anterior, ou seja
a do dia 30 de Maio ultimo, o que foi depois de feito
foi submetido a discussão, não sendo porém, subme
tido a votação por falta do numero legal. Em segui
da, eeseou-ee a leitura do expedlente que constou de:
Oficio n. 150/50 anexando um requerimento do snr,

Faustino P. Rubini, recebido do sr. Prefeito; Oficio
n. 161/50 anexando o balancete do mes de maio do

c/ano, recebido do sr, Prefeito; Oficio n. 164/50. ane
xando um projeto-lei que cria o Departamento de
Estradas de Rodagem, tambem I ecebido do sr. Pre
feito e ainda Oficio n. 183/50 anexando o balancete
do mes de Junho pp. recebido também do sr. Prefeito;
telegrama recebido do sr. Leoberto Leal e telegrama
expedido ao mesmo; Oficios 41/50 e 42/50 expedidos; Iparecer da Comissão de Legislação e Justiça relati
vo ao projeto-lei que considera feriado municipal o
dia 25 de Julho, «Dia "do Colono» parecer da Co
missão de Finanças, relativo ao projeto-lei que. abre

crédlro especial de Cr$ 20.000,00, afim de atender as

despesas com serviço de vaclnação do gado; pare
cer da Comissão de Finanças, referente ao projeto
lel, que abre crédito espeeial de Cr$ 20.000,00; pare
cer da Comissão de Finanças, referente ao requeri
mento do Grupo Escolar «Divina Providencia», pe
dindo isenção das taxas e imolumentos a que está

sujeita a aprovação das plantas do pavimento ora
em construção; bem como o projeto-ler elaborado

pela Comissão de Finanças e referente ao requeri
mento acima referido; um requerimento dos vereado
res Luiz de Souza, loäo L. da Costa, Otavleno Tissl
e Albrecht Gumz, pedindo isenção ne ata dós traba

lhos, de um voto de profundo pezar pela morte do
senador Salgado Filho, devendo dessa atitude, ser

dada cíencía, acompanhado de sinceros pezames, á
família do ilustre morto, bem como, igualmente a -----------

direção Nacional � as sessões de Florianopolis e de mentos a que está sujeita a aprovação das plantas
Jaraguá do Sul, do Partido Trabalhista Brasileiro; foi do pavimento ora em construção; ,la. discussão do
ainda cientificada a casa da chegada da Lei que projeto-lei que abre credito de Cr$ 372.062,00; 1 a.

orça a receita e fixa a despesa para 1950, recebido discussão do projeto que abre credito especial de easa DE SaUBE
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul; um exemplar Cr$. 6.454,60; la. discussão do projeto-lei que abre Rua Mal. Floriano n. 152 - JAR'AGUA
da CoIetânia de discursos e comentários sobre o credito de Cr$ 20.000,00, afim de atender as despe-
125°, aniversario da Colonisação Alemã, no Rio sas com :serviços de vacinação do O'ado; la. discus- Clinka geral medico - cirurgia de adultos e creanças

G d d S I I d d· I d D'
'"

- Partos Diathermia Ondas curias e Ultra-!:urtas
ran e ou, e, a naiversos exemp ares (I 1- são do prOjeto-lei que consid�ra feriado muuicipal o

ario da Assembleia Legislativa do Estado. Deixou dia 25 de julho «Dia do Colono»-, 2a. aprovação do
- 'Indutotermia � Bisturi-e1etrico "Electr?-cauterização I

d f ·t O d d D· f It d
RalOS Inira-vermelhos e azms.

e ser el a a r em o Ia, por a a e numero requerimento da Capela Santo Antonio de Nereu

legal. Tendo o sr. Presidente, em :seguida, designa- Ramos. 2a. aprovação do requerimento da matriz de.
..-----------------..-...

do o dia 7 do corrente. ou seja a proxima segunda São José de Corupá; 2a. aprovação do requerimento

ffi�����"�_·feira para nova sessão, e a Ordem do Dia constará da Comucidade Evangelica de Jaraguá do Sul, pe
'--

�
J

de:- discussão du parecer da Comissão.de Legisla- dindo subvenção ao Jardim da Infancia «Pestalozzi» [,ahrl'na �O ,[Orramont,as A�rl'nnla� �.'ção e Justiça, relativo ao projeto lei, que considera daquela Gomunidade; 2a, dl>rovação do projeto-lei r U li Ull r li [J lIU o .

feriado municipal o dia 25 de julho «Dia do Oolono» que abre credito especial de Cr$ 323.400,00, e ainda
discussão do parecer da Comissão de Finanças, re- discussão do requerimento, pedindo voto de pezar ,ii DE t.
lativo ao proteto-Iei que abre credito especial de pelo falecimento do senador Salgado Filho. Findo. � PEDRO BENGEL ICr$ 20.000,00 para atender as despesas de combu8- o que, foi pelo sr. Presidente, declarada encerrada a � D":'
�ivel e serviços de conservação e gratificação do sessão; na qual fdltaram os vereadores; Arquimedes Estrada Jaraguà Esquerdo '

i'encarregado da máquIna MOfonivelddora; discussão Dantas, Luiz Maes, Augusto Sarti, Max Thieme Jnr. � JARAGUA DO SUL ,.. STA. CATARINA
parecer. da Comissão de Finanças relativo ao Carlos Rutzen' Wiliy Germano Gessner e Frederico , _

projeto-lei que abre credito especial de Cr$ 20.000,00 Curt Alberto Vasel. ,,' Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas

afim de �tender as despesas com serviços de vaci-

b
agricolas pgra uso de lavouras, como: i

nação do gado; discussão do parecer, bem como do (ass) LUIZ OB SOUZA Machados, Ençhadas Foices etc. •

projeto.lei elaborado pela Comissão de Finanças, JOÃO LUCIa DA COSTA viço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido !
nlativo ao requerimento do Grupo Escolar «Dh'ina
Providencia», pedindo isenção' das taxas e imolu- OTAVIANO rlSSI ��_� _

-

IMPUREZAS DO SANGUE?

CASA
Aluga-se uma, á rua

Benjamin Constanr, N. 548.
Preço e-s 250,00.
Tratar com o

Snr. KELBERT.

VI.81-II'
Uma casa de material,

com 6 morgos de terra,
sita a rua Rio Branco
nesta cidade.
Preço de ocasião.
Informações nesta ge-

rencia.
'

MILHÕES
DE PESSOAS ltM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR,914
A SIFIUS ATACA TODO O ORaBISMO

......_ _ ....•.................
.•..........._ ................................•

:::::::::::: ::::::::!::: :::::::::::: ::::::::::::

A Comercial Ltda.'

. o Filado, o Baço, o Coraçlo, o
E.tom.go, o. PUlmõ•• , a Pel.
Produz Dor•• no. OS'08, Reuma
tlsmo, C.,u.lra, Qu.da do Caba
lo Ane,mla, e Abortos,
/ Censuli9 o mlidlco
.tome o popAilar depurativo

ELIXIR 914
Inof.nsivo ao orlenl.mo. Airada.
v.1 como um lic6r. Aprovado ee

rno auxiliar no tr.t2m.nto da '5 I.
FILIS. REUMATISMO da me..

ma ori,.m, p.lo D. N. S. P.

Advocacia - Contabilidade - Seguros
• Planos econômicos e contábeis de en

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

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas .individuais e coletivas -

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

• Fuzões, encampações e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos às fuzões,
encampaçõen, alterações e modificações sociais.

• Dístratos sociais - Cancelamento "de Ifirmas - Levantamento de balanços - Minutas

para os lançamentos relativos às liquidações. i

• 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 OOMPANHIA

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

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

Dr. - Wal�emiro Mazur8c�en

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO TerSa·Feira, DIA 26-9-1950

Precisa-se

rrefeitura Muni�i�al ne Jara�uá nO �ul
Moça pará serviço de

Escritorio, ínclusíve cor

respondencia.
Oferta de proprio pu

nho a Empreza de 'I'rans

portes Frenzel S. A.
Oxa. Postal, 25

Belíssimo sortimento.

para qualquer estação
do ano, -com modêlos

para todos os gostos,
recebeu e oferece

O Doutor João Marcondes de Mat08, Juiz de .

Direito da Comaroa de Jaraguá do Sul, Estado de REQUERIMENTOS OESPf\CHf\OOS
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

812 - Gustavo Gaedke • bras. transf. imp. ter-
FAZ SABER a todos, os que o presente edi- reno sito a estrada Rio Cerro, vendido a Rudolfo

tel de leilão, com o praZo de dez dlas, virem ou Manske. Idem.
dele conhecimento tiverem, que findo esse prazo 813 _ Teodoro Roters _ bras. transf. ímp. sobre
hão de ser arrematadös por quem mais dér e maior carro de lavoura, vendido a Reinoldo Ropke. Idem.

lance oferecer, no dia
-

27 (vinte e sete) do corrente t :

814 _ Comercio e Industría Breithaupt S.A. _

mes, 'as 10 horas, em frente as portas do Edificio Fltma bras, _ requer transf. imp. da extinta firma

do Forum. os bens' penhorados a Otto I. Mey, na Breithaupt & Cia conforme Diario Oficial de

açã-o executiva que lhe move S/A White Martins, 120.6-50 Idem. '"

cujos bens vão abai�o �escriminado�:- ',.
8i6' _ Guilherme Radunz _ bras _ licença esta-

le.) - Uma maquma . trançadeira de pavios, belecer-se com fabrica de doces anexando- em seu

instalada na fábrica de velas de cera do executadov estebelecirnento comercial a estrada Rio Cerro. Idem.

2°.) .,..... 50 quilos de velas, cera pura já em- 817- Comércio e lndustrla Germano Stein S/A-

pacotad�s... firma bras.• licença mandar calçar com paralelepí-

.CuJos_bens con�talltes _dO auto da penh�r!- da pedes, as entradas pare o Posto de Gasolina de sua

referida a2ao exe.qutl va,_serao lev�dos em leilão e propriedade sito a rua Mal. Deodoro. Idem.

arrematação, Assim. se�ao ?8 refer,:ldos bens arre- 820 • Guilherme Krüger _ bras. - licença man�ar
matados por quem mais der a maior lança oferecer construir casa de madeira em sua propriedade sita

nó dia, hora elugar aci.ma mencionados, podendo a � errada jaraguá Fundos. Como requer,
os mesmos serem examinades por quem ínteresse 811 • Adão Mebe - bras. _ licença estabelecer-se

tiver, no lugar em que se acham sltuados, isto é com Tamancaria a estrada Ribeirão Molha. Idem

na fàbrica de velas do executado, cita nesta cida- 822 _ Francisco Kaczorowekí- bras. _ transf. lmp.
de a rua Benjamin' Constant

.

E para que chegue terreno sito a estrada Izabel, vendido a Inacio

a noticia a.o conheciment? de todos se passou o Luy. Idem .

presente edital que será afixado ás portas do Forum 823 • Ceslau Kaczorowski • bras.• transf. imp.

no lugar de costume e publicado pelo jornal local terreno sito a estrada lzabél adquirido de Inácio·

«Correio do Povos. - Dado e passado nesta cidade Luy. Idem
'

"ELIXIR DE NOGUEIRA"

de Jaraguá do Sul, aos primeiro dia do mes de 824 _ André Mokwa . bras. _ transf. imp. terreno v����;�O�M H:O;� pAANR�;,
setembro do ano de mil novecentos e cinquenta.- sito a estradá Rio Péulö. adquirido de Domingos
Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi.: (as�inado) Chimelli. Idem' ------------_:__----=--"----I!

João Maroondes de Matos - JuiZ de Direito da 825 - Ricardo Pauli -bras. - transf. lmp. terreno i! Dp. Ren,ato W"altep' II
comarca .• Está conforme o original, do que dou fé, sito a estrada Rio Paulo, adquirido de Henrique II M É O I C O ii

Jaraguä do Sul, 1°. de setembro de 1950 Toelken. Idem ;.'!.
:i

O Escrivão '826 - Teodoro Roters • bras - licença estebe- ..

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA til
lecer-se corri um açougue a estrada Izabél. Idem ii I

.

827 - Eugenio Kühl- bras.' licença estabelecer-se 1:.1:. Com cursos de aperfeiçoamento no '. ii
J Rio de Janeiro . São Pulo e Buenos A Ires. ii

com uma fabrica de vassouras a estrada Rio ii Doenças de Senhoras. ,Partos _ C. Ilnlca !.i.
Novo. Idem ii

828 • Willy Germano -Gessner - bras. - licença li Geral de Adultos e Crlançes. . ii

mandar construir casa em alvenaria de tijolos, des- !i consultório e Residen��i.iFÕ :�o .da3 Prefeitura Municipal. ii
tinada a um Laboretorte Técnico, em propriedade ::,';:.' dar.goá do ·Sol _ Sta. Catarina ii
de Carlos Gessner, sita a rua Duque de Caxias, ..:.::: �

Corupá. Idem
..

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::�

829 ,- Frederico Barg.> bras. - licença consrrutr !:.:!:.' , L A V AR B E IUI ?
, I:::i::um portão no muro de sua propriedade d rua Mal. I••

Deodoro da Fonseca. Idem ii POI'S sim! So se fõr com produto da g
830 - Otllla Gosch - . bras. - licença mandar

executar diversos reparos em sua casa de aluguél a
'fabriea 4polo!

rua Benjamin Constant, Idem Os prFoAdauftltcoAs OdEaSAB.'O "A,P O LO"
831 - Sebastião Kammer - bras. - licença mandar

construir casa de madeíra em sua propriedade a de propriedade de Henrique Teodoro
estrada Ilha da Figueira. Idem Harger, garantem uma lavagem alva da rou-

833 - Luiz Kühn - bras.• licença mandar fazer pá, grande durabilidade no uso, pelo seu

um puxado em sua fabrica sita a rua Mal. Deodoro consistente metodo de' fabricação e uma

da Fonseca. Idem espuma expessa. ,

833 • Erich Heft - bras.. licença mandar cons- As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são

truir casa de madeira em sua propriedade a rua encontradas em todas as bOdS casas do ramo.

Felipe Schmidt. Idem I. Pedidos ao fahricante ..

i �:il[�1:;�i��;�r:;�d���a:diu::ir:�i����� L:::,:,:�����!��=�,�:!��:::��:j
837 • Gustavo Tank _. bras. transf. imp. ter·

reno sito a rua Felipe Schmidt, vendido a Erico O ANJO PROTETOR·DE SEUS FILHOS E A

Hoeft. Idem •. LOMBRIGUEIRA MINANCOßA838 - Julia Kitzberger • bras. - transf. imp. ter-

reno sito a estrada Itapocú-Hansa, vendido a Luiz

Schwarz. Idem
. Vermitugo suave e de pronto

839 - Pedro Piccoli - bras. - transr. imp. terre- eh:ito Dispensa purgante e dieta!

no sito a estrada Jaraguá-Esquerdci, vendido a SERVE PARA QUALQUE� IDADF., CONFOR-

Vergilio Rubini. Idem
ME o n. 1, 2, 3 e 4

840 • Luiz Satler - bras.• transf, imp. terreno Proteja a saúde de seus tilbos e a :,ua própria!

sito a estrada jaraguá-Esquerdo, vendido a Cons- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

tóntino Roccö Rubini. Idem
lemedios

841 • Guilherme Hofmann - bras. - transf. imp. Compre: hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA.

terreno sito a estrada Jaraguá, vendido a Rudolfo MINANCORA para o seu tilhinho.

Hofmann. Idem t I,lm produto :los Laboratorios Minancora

842 • Frederico Bartel - bras. - licença cons - J O I N V I L L E -

truir mauso'téo na sepultura de Lauro H. Lessmann, "

e
- e

ii � IN !l inumado no cemitério m�nicipal desta cidade. Id.em, r:ci<ean
__c.. U d'JcJlC..

,ii JiA
• � ii R43 - Guilherme Kuhn • bras. • transf. Imp.

H 'iiI4 � Qi iJ!i:! terreno sito a estrada Rio d,a Luz (TUa Rape), ven· CA L n A O O S
ii N I � dido a Carlos RadUnz. Idem Y,
ii � � I I! 844 • Carlos Heinzle • alemão - licença cons-

I R GOii
.., �

.. truir mausoléo na sepultura de IIse Mari Dornrbusch,',- ,

II O � gs II inumada no cemitério municipal. Idem

.' ii e � - ii 845.• Rosa T. Pieske - bras. - transf. imp. ter-

i! rIJ = � i II reno sito éI estrada Itapocú-Hansa, doado /a seu

ii .....d Õ .e .. filho Alfonso Piske. Idem
b I

ii ril "'G � � II 846 • Paulo Müller - bras. - licença esta e e-

i:.!: Q � � 8 li cer-se com Selaria a estrada Rio da Luz. Idem

ii
.

847 - Ric.ardo Ra um·
.

b.ras. • tr sf. imp.
.. A 9 I=l .. dii

., ::.§.� ii terreno sito a estrada ocú, vendido éI mun o·

ii , I""" '-' s;:; ii Grimm. Idem .. _
'

li... = � '2 ii 850 - Julio Maffezzolli • bras.• requer cerfIdao

I:.ili �
� Q) ii pari:! si e sua esposa Agneze Maffezzolli si acha-se

.

�--=Q:l" d I I t
ii .� i.i.i lançado' para pagamento e imp. s dqua queFr esda-lo

� :2l � belecimento comercial ou si é deve or a azen a

II !! Municipal. Certifique-se
ii Ö 'õ ..

II" � � ii Secretaria da Prefeitura Municipal, de' Jaraguá •

ii g, .� � ;1; ..1 do Sul, 19 de julho de 1950.

!! r,l:l ADEMAR M. SILVA

Sociedade Grafica Avenida Ltda,
Jaraguá do Sul.

Av. Getulio Vargas N. 350

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FAMÁCIAA SiFILIS
NOVA

� UMA DOENÇA GRAVISSlMA
WI�TO PERIGOSA PARA A FA·

MiLIA E PARA A RAÇA, COMO
,

UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO oässa GRA'NDE FLAGELO

USE O

de· BOBEB'lO M BOBST.

à que dispõe de maior sortimen
, to na praça e oferece seus artí

gos á preços vantajosos.
a::1.:I;Ljw.t.a:.&.:II���LI.I.tIII- Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragu a

A awlUS SE APRESENT,A SOB

ERAS FORMA!;, TAIS COMO;

REUMATISMO
ESqRÓFULA'S
ESPINHAS

F IST U L A S.
Ú'L C E R AS
ECZEMAS

FERIDA�
DARTROS

MANCHAS

!:,
'�..y••y 4

••
Y••••••••*

.:':}· '.

� Produtos �
· .
· .

I(�ANTARTICA�• v •
· .

�Bebidas Boss LtdaJ
· .
· .
· .
· .

:......_••" ••,.:;.•••••ft•••••�· ••··.·��:

NEY FRANCO

t!-===�IIC====.E====� I.===-

� MUDAS" n
� F R U T I F E R AS E O R N A II E I T A IS U
D Laranjeiras, Pecegueiros, KakiS.eiros,

Macíeí-

�ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,
II Camélias, Coniferas, Palmeiras, eto., etc

n r_. Catálogo �D.nd.. �U. L:OPOLDO SEIDE!.
- CorU_:á 1

Celso Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

sxo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO� - Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio

Despachos de importação do extrangeiro e por �abotag�m,
exportação para o exterior e dentro do paIS, tran�lto,
reembarque e reexportação, bem. como todos ,_os servIços

junto a Alfândega de São franclsc«;l do Sul, sao execu!a
dos com pontualidade e presteza, dlspon.d,? 'para e�te .

fIrn

de uma organização perfeita com escntono e tecmcos.

PRODUTOS DA:

llIDldllUl§trlia ate Calçados
(G(())§clbl llrmãl(())§ §o Ao

�.

Fastios, Azia, Vo�iros,
Pesade·j os, I ndi 5 g e.stÕ es,

Col.icas do Figado.
. Gates, Digestões Penosas,

Dares no Esfomago, MeSo

Halito1 Retenção de �ilis.
""'Vende.se -;;;;toda parte. j

,.

CAI�A !DOSTAL, 11

JARAGuA DO SUJJ - S. Ca:tarina

Escriturario "M", pelo Secretário #"
.3

JSr;J0
-. --

"3_
,.

G ,lQVve a
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CORREIO DO POVO Terça Feira, DIA - 26-9-1950 -

[onlinuilm inlilelíß iiI r1!1ilCÕ1!1 I!nlrl! O PTB I! ii UDn
Fplis 24 .- O Dr. Carlos Gomes de Oliveira, Candidato ao Senado pelo P_T.B. e Partidos coligados, visitou, ontem,- á

aoite, a Séde da União.Democrática Nacional, onde, oficialmente, comunicou a Direção do Partido .

que mantém a sua

candidatur�. Ao mesmo tempo, tornou, claro S. Excía, que continua de pé a recomendação feita para
que os trabalhistas votem em frineu Bornhausen

'

----------------------�-----------------------------------------------------------------------------------------------

Instruções sobre Senistro de Serrarias fslaria iminente ß inter·
o Serviço Florestal do Estado, em regime de VBnCaO em 8ao Paulo

«Acordo» com o Governo Federal, faz cieneia a

todos os interessados, para que sejam cumpridos ACREDITA-SE QUE
os dispositivos do Decreto Lei Estadual ne• 132 de DAQUELE ESTADO
11-7-1930, no que diz respeito a registro de serra- DEPENDE A SORTE
rias (Artigos 9 e 10). DA CANDIDATURA

Tendo em vista a regularização da situação
de todas as serrarias existentes no Estado de oon- DO SENHOR CRIS
formidude com o citado Decreto Lei, baixa as se- TIANO MACHADO
guintes instruções: ,

.

1. Os requerimentos solicitando registro ou RIO, 23 (V.A.) - A
r�n.o�ação anual de registro �e serra�ia, devem ser intervenção em São
dirigidos a �ste S�rylç� por Intermedio _dos Agen- Paulo está para qualquertes Plorestaía MUniCIpaIS, em formulario proprio I t tutilizado para este fim. �ome!l o, P?:quan O

•

a
. Nos municípios em que não tenha Agencia FIo situação politica nacio

rsstal, os pedidos de registro poderão ser dirigi- onal depende daquele
dos �iretame�te a este �erv'iço ou. providenciados Estado. Os observadores
por intermedío d� Prefeitura MÜDlClpal._ . politicos acreditam queTanto c registro como as renovaçoes anuaís t .

de registro, são inteiramente gratuitas, exigindo a sorte �a. candidatura
unicamente 8. .selagem prevista em lei, com a re- do sr. Cnstiano Macha
messa de uma estampilha estadual de 'Cr$ 2,00 e do vai ser decidida em
um selo d� Ii:duc�ç�o de Cr$ 1,50 para expedição Piratininga. Dai a atitu-
do respeotívo certificado. de d s Ad d2. Por consseção especial, conforme. foi ampla-

O r. emar e

mente divulgado pela Circular n. 5/50 d s 16-3·1950 Barros, que se esperava
a todas as Prefeituras e Agencias Florestais, foi protestasse com mais

suspensa provisoriamente a multa ás serrarias energia após a cassação
atrasadas com seu.s registros, para que a.s mesmas do registro de sua can
se p.uzessem em dia, no _corre�te ano, pois que á didatura a senador pelopartir de 1951, as que nao estiverem com seus re- . . WASHINGTON (USIS) - A Republica Dominicana
gistros devidamente legalizados perante esta Re- Distrito Federal. é o sexto pais americano que deposita seu ins-
partição serão seus proprietarios multados de eon- trumento de ratificação ao Pacto de Bogotá, com
formidade com o Decreto Lei Estadual 1). 132 de a União Pan Americana, tendo dito instrumento si-
11-7-1938.

O
do entregue pelo Embaixador José Ramon Rodri-

3. Para as renovações de registro que se rdenada a guez, Representante da Bepublíca Dominicana, no
acham em atrazo, as petições deverão ser feitas Conselho de Organização dos Estados Americanos.
para cada ano, separadamenie. O Pacto de Bogotá, assinado pelas 21 repu-

4. Os pedidos de baixa da registro, só devem liquidaç'ão plicas americanas, em Bogotá, em Abril de 1948,
ser solicitados no caso de extinsão da serraria. estabelece os processos de negociação pacüica

.

5, Tratando-se de transferencia de proprieda- das controvérsias que possam por ventura surgir
de, deve 'ser dada ciencia a este Serviço, estando Dos seis maiores no Hemisfério Ocidental. C.

���:�����i�� ��:�xoa nd:m��oa ����ri�ã�u�e�s��,ro� Trusts d/o R uh r :1::::::::::::::::::::::::::::::::::::':;:::::::::::::::::::::::.::::=::::::::=:::::::::::••••::::::::::::::::::::'"� >

requerimento deste AUTO JARAGUA S. A. i
..
1 Bolas p. futebol

6. As serradas paralizadas temporariamente. ,BONN. 22 (V:À.) - A
d Ih V S

tambem devem ter seus registros renovados anual- daIra cotnl.iSS�do �liádda o�- Industria e Comércio II as m,e ore� !llarcas ..

mente. enou a. iqin eçeo e s.eiS, II podere edqulrlr pelos rne-
OFICINA Servl'�o "FORD" .. .

a
7. Para maior exclarecimeto, .Hea informado d?s .malores truste slde- "i! nores preços n

que o registro de serrarias neste Serviço, estabele- rurg�cos do Ru�r..Essa MECANICA AUTORIZADO III
. CASA RE.AL

cido pelo Decreto-Lei Estadual n' 132 de 12-7-1938 m�d�da lern por fmahda�e I - Bu Marechal Deodoro - J A R I G U A DO SUL _

:: ------------

nada tem a vêr com o registro exigido pelo Instí- ehmm�r a concentração i! ,1!.1
tuto Nacional do Pinho. exceesive de poder eco- ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes iinomizar o. que constitui 'li -, Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ..

ameaça á paz internaclo- i! ledores e Consêrto de Pneus. ii
nel e á manutenção de ii ii

José Carlos de Mattos Horta Barbosa govêrno democrático na ii Esta oficina está instalada em condições li '

Diretor Alemanha.. ii pera efetuar qualquer serviço de consêrro ou U
---.--- .-J

_____________________________. �!!-refurmaem�uau�m�clou �min���m ii-------'-----------

li cerno retificação de motores etc. . .

::

ii Todos os serviços são executados com !! Usem pratos de papelão.
H esmero, por competentes profissionais e a pre- li São pratlcos e higienicos.
II ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii Enconrram.se ne

ii trica e 'oxigênio. II Soe. Grafu:a Avenida LIda
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::"ji Av. Getul io Vargds, 350

Florianopolls, 1 de setembro de 1950.

A.GUERRA NA COREIA

A GUERRA NA COREIA'
.. '

Superfortalezas
B-29/ da Fôrça
Aérea norte-ame
ricana lançando
bombas sôbre
uma fabrica .de
produtos quimi
cos na cidade de
Koran, na Coreia
do Ndrte. As Fôr-,
ças armadas dos
Estados Unidos
con tinu am a au

xiliar as Nações
Unidas a deferi
der' a Republica
da Coreia contra
a agressão dos
comunistas.

(

. (Foto USIS)

O Tenente Ho
weIl G., Thomas,
Jr., do Exército
dos Estados Uni
dos, morto em

combate quando
servia junto ás
fôrças das Na
ções Unidas na

Republica da Co
reia, ,foi a pri
meira vitima nor

te-americana do
conflito da Co
reia a ser enter
rada no Oemite
rio Nacional de
Arlincton, próxi.
mo á Capital nor
te americana.
O jovem ofi

cial de infantaria,
filho unico, foi

comandos num ataque

Deposita a Republica Domi
nicana sua ratificação ao

pacto de Bogotá
Instalação

De Consulados aiemães
no Brasil

BONN, 23 (V.A.) - A
Alemanha Ocidental Ja
realiza negociações para
estabelecer consulados em

numerosos países, inclu
sive no Brasil. Os aliados
autorizaram aos consula
dos alemães ocidentais a

emitir passaportes e a

vise-los.

., TOSSEI , lIOIIQIRTD'

IlIBO tlEOSOTnD
(SILVIII")

GRANDE TONIOO

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

•••• " ••SS. 81••1... IRlelElla
••••I••S E. ·EI••GIE:

Uma liuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação; de 1 a .97 HP, para 220/3�0 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ,ciclos.

a.a.II••• 81 11181".-
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora' acionadas po motores trifásicos de 1 GHP
sevindo até 50 metos de profundidade.

ferido mortaimenté-quando dirigia- seus
contra os agressores comunistas.

A fotografia mostra membros da familia do Tte. Howell
e uma guarda de honra do Exercito por ocasião das cerimonias
de seu enterro. Foto (USIS)

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

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e
.

fOQa . de qualquer capacidade.
.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



· FM a seguinte a sen- sar do voto ser secreto, I Como s� vê o p�
sacional declaração do declaro, se um conse- do trabalhista brasíleiro,
deputado Saulo Ramos lho posso dar ao povo: pela palavra do seu pre

presidente do PTB" na Para a Salvação do Bra- sidente Dr. Saulo R�·
grandiosa manifestação sil votem em Getulio mos, está com IRINEU

que se prestou em Fio- Vargas Para a Salva- BORNHAUSEN, PELA

rianopolis ao candidato .ção de Santa Catarina SALVAÇAO DE SAl\T_

a Senador Carlos Go- votem em lrineu Bom-TA CATARINA

mes de Oliveira; «Ape- hausen».

9t�I�T�� CI�ll AlteradaServiço
a Lei do
Militar'

EDITAL

o Escrivão
NEYFRANCO

)

\
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overnaaor
preterencía

em

povo
Irineu Bornhausen o

de 'Jaraguã do Sul
Candidato da

��---------------------------------------------------------------------------------------------------

Diretor: ARTUR MULLER Gerente: PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.'CAIXA POSTTL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TeLeFONe N. 39
JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 26 de Setembro de 1950 -' SANTA CATARINA

NOVtJ Jíplomata
de-Americano

ANO XXXI

LOCAIS Emprestimo de açucar dos
Estados Unidos a Cuba'Carater bailo. Recebemos purada uma taça ofertada agente naquela localidade.a visita de diversas pes- pelo sr. Artur Müller. Na mesma data o nossosoas que vieram aqui pro- Salão Cristo Rei Festa Be- particular amigo sr, Laurotestar contra o procedi- Braga, a srre. Oderre Pi-mento .que bem estillsa neficiente. Dia 1. de Outubro. colli, filha do sr. Albertoum carater baixo, noienro, Os Congregados Marta- Picolli. O menino Sergiode dois polltlcoldes, que nos e Filhas de Maria, Oliveira. A menina Ieea mingua de recursos pa- levarão a efeito, dia 1. de

nette filha .do sr. Sergiore fazer propegenda polí- Outubro, um grande festi- Thornsen. Ana Pleske,tica, por não possuírem o val para ultimação das
esposa do sr, Ricardoque dizer ao povo, pois obras do Salão Cristo Píeske e a sre. Letícíanas suas promesses nln- Rei no proprio edifício.
ôchlocher, esposa do sr.guem rnals acredita, lan- Churrascada, Doces, Ca- Clemente Schlocher, Aindaçem mão dé deturpações fé, etc. e diversos jogos, die 29 aniversaria-se o sr.d f t f· . Auxiliem todos a conclu-e o ogra las, pare ern- Alvino Seidel, grande Ar-buirem aos candidatos são do majestoso edificio. boricuIror em Corupá.d .

t
.

lld d Antecipadameme agrade- .

u erns as persona I a es
- Ainda dia 29 li srta. Helrnuth Hasse e Senhora comunicam aos

ldl I cem AS DIRETORIAS.que os possam ri ICU a- Olalr Motta, filha do sr. seus distlntos Amigos e fregue&es que á partir do
risar.

Aniversários. Festejou a 17 Tarcicio de O. Motta. dia 22 de Setembro rransferlrarn o BéÍr Rodoviário,Figuras de bebeço as- do corrente seu lla" ant-] - lJia 30 transcorre o sito á Preça Tte. Leonidas Cabral Herbster para o Nescldo na Irlanda, em
queroso um, e de medico versario a ménina Ivone aniversario nerallclo da

I er. F. C. Fiedler .e aproveitam este intermédio para 1890, o sr, O'Dwyer emí
idiota outro, esses dois Mario Reiner, filha do sra. Dne, Erna Colin Md- egradecer a todos a preferencia 'que tem demonstre- groll pera os Estados
individuos deviam, nos casal Leopoldo-Dulcinéa fudh e a senhorita Inge- do ao seu estabelecimento.- Llnicos com a idade de
seus momentos de em- Reiner. borg Voígt, filha do sr. � 21) anos. Em 1916 natura.
briagues, ou de ataques Comemorando tão feliz Frencteco Voigt. Ainda a Iaregué do Sul, �2 de Setembro de 19ÕO lizou se cidadão n o r t e-
mentais, pelo menos res- data, ofereceu as suas sra, Otilia Tiedke Gosch, BAR RODOVIÁRIO 'I americano. Denols de tra-
peitarem a religião, 'que inumeras amiguinhas uma esposa do sr. Werner

balher :

como estivador,
não deve ser envolvíde linda festinha.

,

Gosch. Hilda ôtolnskt, Helmuth Hasse e, Senhora I coxeiro de mercearia e
em política, porque está "Correio do Povo" em- esposa do sr. Silvestre

. carvoeiro, entrou pera a
acima das competições bore rerdtamente, envia a Steinski. A todos os anl-

Policia de New York ein
desta terra, já que eles Ivone e seus queridos verserlantes, as felicita- ;

d d 1917 .. Trabalhando de dia
não tem a educação, pre- paes muitas felicidades. ções do "Correio do Caven ish esignado e estudando a noite for-
cisa do respeito alheio. Povo".

meu-se em Direito e emtlJ�:���� ����:�:ia� ��� ONADIR MOTTA
Casamentos: Dia 23 reali por Truman para Pê sam es 1932 foi nomeado juiz.

'

Arnoldo L� ôchmlrr, can- Festejou dia 21 seu anl- zaram-se os segulntesce- servir. na Síria Passando a partlclpardidato a vereador e em versario o jovem Onadir sarnentos: NivaldoSimões· Em nome da Diretoria
ativamente da vida polítí-outra o sr. Artur Müller, Motta, habil Grafico ne de Oliveira com a srta. do Clube Esporte "Viei
ca da cidade sua carreira

; candidato a prefeito, ves- Sociedade Gráfica Avení. lgnês Köhler; Paulo B. A. WASHINGTON (USI8)' - ren�e" comunico aos a�- politica culminou ao sertido de Nossa Senhora e da Lrda.
: Hornburg com a srta. Ir- O Presidente Trumann soclados�. que no Hospl- eleito, em 1945, Prefeitocom o legenda de "Esse Ao Onadir que ora ma Klebunde, Alfredo Wilt designou Cavendich \\Te_ tal de Sao Bento do Sul, de New York. Durant(' a

é o Ave Maria". I
acha-se no Norre do Pa- com a srta. Lucia E. R. lles Cannon ex-Embaixa. a 10 de Setef�lbro do cor: Segunda Guerra MundialIsso de um cidadão ter raná a passeio, e em gozo Kluge e Antonio do Espi- dor dos Estados Unidos rente, com a Idade de. 2fi I o sr. O'Dwyer foi generaluma religião e a praticar, de ferias, "Correio do rito Santo com a srta. na Iugoslavia, oficial de anos, 10 m,e�es e .15 dias, de Brigada do Exercitoé bonroso e é um dever Povo" envia-lhe muitas fe- Iricy de Souza. carreira a 30 anos, para falec,eu o ulhmo Jllho so.-

norte-ameiicano junto 00.
de um cristão. Miseraveis licidades. Dia 30 realizar-se á os o posto de Ministro dos bre�lyente da prantead� ConselHO Aliado de Con-são aqueles que a tendo, _ Fez anos dia 24,oSr. seguintes casamentos: Estados Unidos na Síria famlha d� sr. Oswaldo

trole na Itdlia. (Foto USIS)
-

t' Hardwich Bauer com a Cannon, caso, sel'a a Vogel, reSidente na loca-
nao pra Icam. Igna.cio Leutprech, comer-

I'd d d V"
E f t f· f sr ta. lolanda Lehmert ," nomeaça-o aprovada pelo I a e e lenas .

. ssas o ogra las oram ciante nesta praça. Ainda
'

O f f d d
d .

d Adelino Chiodinl' com a Senado" sucederá a Ja- extinro ôra un a Of.
_

mostra as a mais e uma na mesma data o jovemd d srta. ,H, i1da Junkes,' Her mes Hug Kelley, que e primeiro Dresidente des-e.zenas e ·pes.so_as e em Arthur Ersching.
Cl b

'

Pr
d t bert Gustav Erwin Be.ier volta para assumir um te U e.

eCl·sa-se
Iversas .repartlçoes, en �e I

- fiontem Herminia I'as quais na �oletorJa Tomaselli, esposa do sr.
com a srta • .sophia Anna compromisso de profes- Atrav�z dêste Semaná-F.ed�ral, n.a estaçao ferro- Santos Tomaselli, profes- Emma Kone!. sor na Escola de Direito, rio envio á familia enlu-vlarla e, tiveram a repulsa sor em Duas Mamas. Ain e Diplomacia, em Boston. tada os nossos pêsamesgeral, mesmo �ntr� os da Isolde, filha do sr. João Keeley ocupou o posto. I e eternas saudades.elementos pessedlstas que, Lucio dã Costa residente HOURel'em' oesll 10lHI em D amas c o desde 'diante de tal procedimento em ltapocu5inh�. ' U U 1 947. C. Sala do Clube Vieiren·trouxeram sua s�lidarie- _ Hoje 26 transcorre o se, 24-9-50.dade a esses candidatos aniversario natalicio doQueremos esclarecer, sr. Ricardo Pieske.que as pessoas que exi

bem eMas fotografias são - Dia 27 festeja seu
os snrs. Adalberto ou .aniversario o sr. Wolfgang
Harry Orubba, candidato Weege, al,to e adiantado
li vereador pelo PSD e industrial e�tabelecido comdr. Godofredo Guilherme fé!bl ica de lacticinios em
Lutz Luce, hoje tambem Rio Cerro. Ainda a me*
naquele partido. nina Carla Mey, f.ilha do

sr. Leopoldo Mey. Tam
bem Ana Waldrich, resi
dente em Nereu Ramos,
- Dia 29 faz anos a

sra. Lídia Maffezzolli,
competente agente postál
em Cor�pá e esposa do sr.

outras, foi dis- Willy Maffezzolli, nosso

WASHINGTON (USIS) -- cultura dos Estados UniPor solicitação do Presl- dos. O açucar fornecidodente de Cuba,' Carlos. ao governo de CUDa éPrio ôocerras, os Estados parte da reserva dlsponlLlnldos concordaram em vel, tal como o foram as
por a disposição do go 75.000 toneladas fornecldaverno naquele pais, sob ao Reino Unido. As conbase de imprestimo; 25.000 cessões não afetarão astoneladas de açucar não necessldeues do pais, cal- ,

reflnado, segundo noticia culados em 8.700.000 to
o Departamento de Agri- neladas para esre ano. 0.

.

f ,�ba de ser nomeado
pet esídente Trumann
pai ; cargo d� Embel-
xeuor dos Estados Unidos
no x íco.: o sr. Willia.,m
O" .:wy r que por esse
mot v() pediu demissão de
seu posto como Prefeito
de i\Jew York.

'

n PrilCiI

Esporles. Realisou·se do
mingo, no campo do Aca
rai um interessante tor
neio de futetebol em be
neficio dessa agremia
ção.,
Eorre

Oficiais de seleiro que
saibam costurar bem a,
mão. Paga· se bom orde'
nado.
Informações. cem o sr�/

JORGE VIERHELER em

Jaraguá do Sul ou em
Blumenau a Rua João
Pessoa, N. 90.

/

(Ass.) PRESIDENTE

Arrombamento da E s c o I a E s t a d o a I
ESTRADA NOVA

,

Na noite de 24 ultimo foi al'rombada a Escola/Estadoal Estrada Nova, tendo se veri(icado roubo
do material dos colegiaes, livros da biblioteca e per
tences da própria escola.

O delegado Regional da Policia já ésteve no
local do crime tendo tomado as providências que o
caso requer.

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

Sp..6Ã� ylRCfA.,
. '.

ESPECIALIDADE

"

(Q) sabão I (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CliA� WEIlEt liNIDHU§IllAl co ]onIDlfllHe

...nü�;tRIA NACI0-t.�':'t\tU(lINDUs""- '-li,� '01'74,
� JOINVlllE �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


