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Sr. Irineu· ',,' Bo,rnbausen
'

,
candid'ato

"

vitorios'" ' ao' , Go-vêroo. . de' 'Santa Catarina
É -o seguiate ·0 t�xlo do, telegrama' enviado: pelo .sr,' Udo', -Deeke �o,' .sr, Irinea BotQhàuseD" 'pela

,.',.
: ,vitória deste obtida no ple.to te três de 'Oatu�r.G:, :,'. i

Irineu Bornhausen - Úajàt .ó' 'c
"

", " "

_" ,',' Erigenheir� 'ltd� peeke' �:Blumenaü; .'�".',
De Blumenau '/

'

.
': ,,: , ; ';'""", 'y

Queira."receber os .meus cumprímentos pela ,vitória eleito- ""I�g!aded'QO"3�Ud�PO��imt:ebnto$, prezado amigo:.pelaminh�vitór�a
ral alcançadà com os 'melhores votos de um feliz

' Govêrno, nas .e erçoes e" . re :; U, u ro "

,",' '.,,' :,.' :
'

;

Cordiais saudações. UDQ DEEKE�.: ,

"

"

: (' ,,' ,'" Aproveito :a , operuinldádepara
.

renovar o's meus. propösi-
.

"��m resp?sta o, sr, Irineu Bornhausen .lhe "enviqu' o .se- tos .de dar a Santa:. .Oâtaríaa um govêrno ds paz;' jQstiQä' � de

,�Ul�te agradeCImento: _

_" trabalho. Oordiais,s·auda:ções. IRINEU 'BORNHAUSEN:,'" ' ;

G:' ev e' >:'g"':'6ral"

' r 'i,"�', ", ,'" :1"'''

no 'Chile
'

_::

"

;,
, SANTiÁGo. 23.'(\7: À.)

;� ,__ Operários de, rodos os
pertos chiléllO&,'-óU .seíe

'Diretor: ARTUR MÜLLER' - O�rente_;,'PAUL[NO'PEDRI' Impr:ésso'na $ociedade'Gráfica AVENIDA tida;' cercade oito II;lil, .trabé-

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal, Deodoro," da Fonsêca, 136 - Fundado em 19,19 -' 'TELEFONE" N., 39' lhedores.idectdltem entrar,
''!ó!!!=�-----_'''''''!!''��_�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!",,,,�!!!!!!!�!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! em greve ,geraJ� p"or um

ANO XXXI - JARAGUÁ DO AUL Domingo, 29' de Outubro de 1950 Bta, Catarinav=- N. 1:615 período ind,et�nJliri�do.
c, � .:-: ,";

o "i�n'genbeiro
" !

o POVO de Jarâguá do Sul presta a Artur Müller, uma
man ifestação .sern precedentes ria sua JJl�tº,rj,-ª, p,q,llti·ca.
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Em' passeata memorável o Prefeito eleito foi vivamente aclamaâ�Ä.;J.@��"ct·4q�$\l���veu
um de seus dias memoráveis - As homenagens prosseguirãQ,�\P9i,';'t()d:t?'''�:�:4�'I��>'-��,.
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3,0 Prefeitos Irineu venceu enI ,40 mu- • Pela sua:�léição para treich. "

nicípios - Jaraguá a vitória ,Prefeito' Municipal o sr. lereu Ramos; Alfredo Ben-
", f

.

1
'Artur Müller recebeu os kend,orf, Otaviano Tissi,

OI c_omp eta seguint�s telegramas � João Silveira, Angelo
A vitória. obtida pela Tarso da Luz Fontes" cartões de felicitações. Moreti� Ger�ldo Bagatoli,

União Democrática Na- (Florianópolis. 3.376; Joã'Ü RI.. de Janel�o. Adolfo José Gadotl. Jorge Be

cional Er os partidos coli, José de Souza, 'Ca.bral, �oner,. O. Magalhães. Má- cker, Pedro Pinheiro, 'ro
gados em Santa Oatarina, (Capital} 3.036;' Clodomi- rIo ;T�vares� .

maz !\fenel, Arn� �ves�r,
passará a história 'como ro Moreira (lndaial) 2.891 JOIß,�lIe. Paulo Me�elros, Candldo ZanghelIm, Joao
uma das mais espetacu- Oswaldo, Cabral (Capital) OrestIldo Tomaseh. Re- Gualberto Rocha, Pedro

lare._s, demonstrando, ao 276l; Oswaldo Bulcão che_nberg. ' Pety Masca�enha. .

"

mesmo tempo, como este Viana (Capital) 2.630; Sao 8enlo do Sul. Edm�r Jaragoá. Altl�O PereIra e Saber Perder
PQV.o votou conciente- Renaux Cubas, (Canoi- Schmalz e senhora, GU!- serihora, Agumal(Jo Souza ,'.

'

meute e com absoluta in nhas) 2,670; R. Massig- l�erme Schmalz � faml- ,e &�nhora" Lourenço ,
R. "M. Junior

dependência. Igual a elá nan (Joaçaba) 2609; Luiz lia e Edgar. Gr�ssmger e senhora Ser derrotado numa eleição, a que
foi a UDN em Alagoas. de SotJza (Jaraguá) 2.541; Campo Alea�e. Carlos Bra�-, GUIlh�rme Raduenz, Car concorre grande variedade de partidos e de

onde derrotou a 'fam1lia Julio Coelho ·de Souza. des, Jo�a� .

108 Glelow, Rudolfo Em- candidat()s. é mais de ser esperado, é mais
'Góis desde o Governa- (Caçador) 2.5n; e Nel- Ta�aará, M�noel FIlho. e mendo�rfer, Alexandre normal. S6 os ingênuos, os d�savisado�, os

dor até General, que não son Brasil (Ituporanga) familia, Nelda PraJa,r.Hll- Av.anCl, He�cilio, 'L!lz, extrovertidos, poderiam ter partido par!! o

conseguiu �leger-se se- 2.459. ,Os dois primeiros da ?rada.. ,

LUIZ de Souza, Fre�erICo pleito cóm a fagueira impressão de que iam

::nador. suplentes são os snrs. Sal Fraoclsco do SII. Wal- MoelI�r, Alvaro .Pla�era para uma batalha gal)ha. com o 6timismo
, Em>'l$anta Catarina, a Frederico Kuerten (Tu- demar Oosta,.Arno E�ke. e A!bma, InocenClo SIlv�, vão, a vã esperilflça de que seriam inevitfA-
UDNf-i'ó' e com coligação barãó) com 2.,392 e Fran· PI�O Alel�e.VJtor Radul)z. �U�ICO Doubrawa, Ta.rClo ve]mente eleitos.
em:,:alguns municípios e':'1 cisco Mascarenhas. (.São 111'11. lrme� BOrnh!lU,

- SIO'M?tta, José.E.rschlOg, ,�ão há mida mail!!' intempestivo, mais

leg.e.u 30 prefeitos dos 46 Francisco do" Sul) com sen, Pedro Bma Martins. F,austmo ,Rub.m, Ney ridiculo. menos inteligente" do que �,atltude
municípios' onde houve e- 2.316. Arrozeira. �eandro Longo. Eranco, AI�o Prada,.�UI- assumida por cert08 advogados de causas

leiçÕBs e o sr. lrineu Bor.. Parll UlriaD." João de iherme Herll�g, FranCl�co perdidas, querendo inlelrais e nulas as eIei:
hauSen venceu em '40. Dos deputados fede- Carvalho, �oletor Esta- Fischer, HeItor PereIra, ções de 3 de outubro. Pode.s8 achar, qúe
(los 52 t municlpios exis. raes â UDN elegeu os dual.

.
'

A r t u:r
..

, Emmendoe.rf�r. o ,eleitorado escolheu mal. Mas, mal Óll bem,
tentés nos Estado. snrs. Jorge Lacerd!l, Plá- C.�lllba, RemoIdo Murar!1' João Muller. Neosi VIena escolheu soberanamente. E o fez com tal
A votação total, depen- cido Olimpio de OlIveira, SIO PI�II. Fausto BraSIl. Leopoldo, Gum�, IrmAos abundância de i:mfrágioEl, de mäneira tão

dente apenas de algumas Waldemar Rup� e dr. ,Guari·Mlrlll. C�rlo� Eis. Ltda., ClemenCIa Costa; rotunda. tão maciça, q'ue é frivolo e imper-
urnas impugnadas. foi a Wanderley Jumor. O, Cerop.. SemInárIO Sa· O�ma� Duarte. Ir�ne Pe- tinente, querer 'alguém, com suspicá<)ia e

seguinte:
I PSD elegeu 4 e o PTB grad� Coraç.ão, Pe�ro drI GÜnthe�. PauUD:? Pe- malícia. arguir seja o que fôr no sentido de

Irineu Bornhausen 145.041 um, que é o dr. Sa�Jo PerfeIto, CélIa P.erfeIto, d�i, �ugeDIo Schmoekel., negar a vitória aos eleitos. Basta de chi

Udo Deeke I1S"59S Ramos. li Emanuel V. iGarCla. FIdelIs Wolf; As enfer canas e de t,ecnicalidades tendenciosas. a,

D'r 26'443 O PSD, salvo modifi- �olla Grinde. Ernesto Oes- meiras do Hospital São serviço de interesses que n'ão sãos os da
1 erença .

cação das urnas ainda José, Antonio Pedri, 'Joã<) demooracia, nem 08 da nação. Se somos

Até o momento estão por resolver no Tribu- deputados. O PRP 2 e Ambrosi, ,. Afonso Franz-' democratas,' tAremos de acreditar no vóto.
eleitos os seguintes de- nal Eleitoral, elegeu 17, o PSP 1.

,

.' ner.
, ,

,De acrfOditar e de respeitar.
deputados estaduaes pela sendo o 170 o sr. Walde- -x-

'
" Blolle081. Vara Fischer, RecoJ'te do �<Diá io ele Notícias»

legenda da UDN: J�io mar Grubba de Jaraguá, A vitória do município �e:rtoldo N.ei�zel � famí-
. .

'

Colin (Joinvile) 7.691 vo- que conta 2.2S6, tendo de. Jaraguá foi completa, lIa, �rederlco' Elhnger e tlßcordla. Dr. PICclone. Araraoa'" Barros Lemos.

tos; Antonio Carlos Kon- logo a seguir-lhe com pOlS .venceram todos os famma. "Ril das Inlls. Afonso Tulllräo. Dr. Manoel Lo
der Reis. (Itajal) 4.�94; diferença de men0!l de candldat?s da. UDN, des:- Trls ,Barras, Erneeto�'1I:: P��ro Hruschka e fa- bão

. �e, Queiroz. ,

.

Celso Branco, (LaJes) 20 votos os snrs WIlmar de o BrIgadeIro. até as soch. Feres '�a",r.:ó,·:;ír' ," llIa. '

'CIrIllba. Osmar Ma18chip-
3.675; Barros Lemos. (A· Dias e IlD1ar Corre'!'. leg�ndas fe�e!al�, esta-' ,Jol'!'!Ue. sat��d.;,;�,�,�\. '�'relr6polis. Alvaro Bata;' �i � �rico Malschfpld e

raranguá) ,3.363; Paulo O PTB tem elelt08 5 dualS e mUDlClpals. Famlha, Santa. .t\...�:�,
'

'''' .. famllIa.
r-

'

>,,(o ::
� fl,j<:.r_/'

,
, ' .

(

Como estava sendo es- de maneira lrretorquível o putado A r t u r Müller, e sa do município. Com as

perado c h e go u ontem seu nome nas urnas. senundo esta disposição homenagens que se pres
nesta cidade o sr. Artur O que causou e melhor de .coleborar do 'povo, po- taram ontem a Artur Mül
Müller prefeito eleito pelo das iinpressões a quantos .demos prenunciar p a r a ler' o p Q V o desta rerra

povo de Jaraguá do Sul estiveram presentes as Jaraguá do Sul um f e I i z viveu um de seus dlas
para governar o munlct- homenagens é que a elas govêrno de realizações. meís " memoráveis.' e es
Pio no próximo quadriênio. se juntaram sem a menor � Na suá oração, em res- homenagens que se Iní-
-S. S. á sua chegada re- distinção de côr política posta aos discursos que ciaram com a sua,chega

cebeu a meís expressive cidadãos das mais verta- se fizeram ouvir, o pre- da prosseguirão -'por todo
manifestação que, já foi das correntes partidárias. feito eleito, deixou bem dta de hole. Este jornal
prestada 'por esre povo Por este fato, tão sómente, claro que á de ' pairar sô- �ue est�ve., presente ,

as

,�.' um -homen público de o povo, de .ldr�guá do Sul bre o 'seu govêrno .
um mesquectveis mení testa

}IJl'agu(Í. E. esta marlifes� deu uma', qemonstrâçãõ cllrne .de ,concilj�çãó. e pe ções de otitern, lunte- se
täçliô 'pela' sua ,. expO'nta! ih�ttUiVlicaW'qe que 'ja eãfa �s'q'lieéimenfo, onde ", nao élÖ' povo de Jaraguá .:lo

nie�i;ld�' lit r a du z' bem 'a bem i'nlegra'do no regime haverá lugar para divi�ões Sul, pãra desejar a1, Arlur
simpatia q!B lhe dedica o d.emocrárico. 'Conhecendo estereis, afim,de que pos- MUUer,um feliz gov.êrno
povo desta terra qUe no como conhfcemos o de· sa trabalhar pela grand'e- quê trag� prosperidade�,
último pleito cOQsagràgou

-:--- .,
" �,

"para ésta lerra.

----------------------------�-------------------.-----------' ,---,------,------

A vilóriadaUDN ...Cumprlmentos
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA 29 ·10-1950, -

Edital
'o cidadão Erico BIosfeld, juiz de Paz em

exercicio do cargo de juiz' de Direito da Comarca
de Iaregué do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil
na forma da lei,' etc... . ,

TORNA PÚBLlCO"de acordo com a let,
que Frederico Müller, com 79 anos de idade, natural
da Alemanha, lavrador, residente no lugar Rio Cerro
nésta comarca, casado, deseja renunciar a sua na

cionalidade de origem, a f i m de obter a cidadania
brasileira, por meio de titulo declaratorlo, tudo de
conformidade com o disposto no Artigo 6., da I e i
-n, 8lR, de 18 de setembro de 1949.- Qualquer cida
dão poderá apresentar lnpugnação que tiver no prazo
de (lO) dez dies contado na forma da let.- E 'pera

"

que chegue ao conhecimento de quem interessar pos
sa, mandou o MM. Juiz expedir este edital, que será,
afixado no lugar de costume, as portas do Edificio
do Forum, publicado pelo Diario Oficial do Estado
e jornal local «Correio do Povo».- Dado e passado
nesta cidade de. jaraguá do Sul, aos v i n t e e trez
dlas do rnes de outubro do ano de mil novecenros

e cinquenta- Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevl..
(a) Erico ßlosfeld, juiz de Paz em exercício> Bstó
conforme o original, do que dou fé.-

jaraguá do Sul, 23 de outubro de 1950.

O eserivão

Ney Franco

• •• •

MUDAS

'A Comercial Ltda.
Advocacia - Contabilidade - Seguros
• Planos econômicos e contábeis de en

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

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

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

• Fuzões, encampacões e alterações so

ciais - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos às fuzões,:
eneampações, alterações e mQ.dificações sociais.

• Dístratos sociais - Cancelamento de
firmas - Levantamento da balanços - Minutas

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

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

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças .. Serviços comer

ciais em geral.
• SUB-AGENTES DA COMPANHIA

N4-CIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automoveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAGuA 00 SUL -

AVÓt MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

�UYIA_ AS CGUCIS UTERINAS

EmDr.,a••• oom vantalam para
tombAt.r •• Irr.,ularldades das

fur;ç6.o p.rl6dlcas du ••nhQr".

t Calm8"a. e l.,ullidor de••a.
fUß96..

FLUXO-SEDATINA
pet. aus comprovtioda eficácia'
mu'to r.olllt8do. Deve •., u,.,ca.

com 001i1l0n9.

fLUXO-SEdATINA
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PREF�ITURA MUNICI- "

P.AL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De ordem do SI'

Prefeito Monicipal
de Jaraguä do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Outubro ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na In-

, tendenoia deCorupá,
o imposto " PREDIAL,
relativo ao' 2°. se

mestre.
Não satisfasendo

o pagamento no re

,ferido mês, ficará o

contribuínte sujeito
a multa de· 10%,
sobre o referido

,

Imposto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul, 5
de Outubro de 1�.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

\

FRACOS l'õ ANI!MICOS J

Tomem:

BELOS E DEMAIS

IUCÇOES DO

COURO CABElUDO.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

lmpregado com biLD DU:

Toss••
Resfri.dos
Bronquites
ElcrofuloJ.

Uéiiiii�- Convllescençls
VINHO CREOSOTADO
Il: UM GERADOR DE SAÚDE.

J

rdNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Pr_oibição EOITßL
O cidadão Erico BIosfeld, juiz de Paz em

exercicio do cargo de juiz de Direito da Comarca de

jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil,
na forma da lel, etc ...

TORNA PÚBLICO, de acordo com a lei, que Max t

Horst, natural de Dresdem, Alemanha" nascido em 29
de Setembro de 1879, filho de Ernst Tranghoff Horst
e de Hulde Trommler Horst, solteiro, lavrador, do-.
mlclliado e residente nesta comarca, no lugar Es
trada lrepocú deseja renunciar a sua nacionalidade
de origem, afim de obter a cidadania brasileira, por
meio de titulo declaratorlo, tudo de conformidade
com o disposto no artigo 6°., § 2°, da lei numero

Henrique Schleuel 818, de 18 de setembro de 1949.- Qualquer cidadão
poderá apresentar lnpugnacäo que tiver, ,no prazo de

(10) dez días contado na forma da lel.. E para que
chegue ao conhecimento de quem Interesser possa
mandou o MM. juiz expedir este edital, que será afi
xado no lugar de costume, publicado no Diario Ofi
clal do Estado e pela imprensa local «Correio do
Povo».- Dado e passado nesta cidade de leragué do
Sul, aos v i n t e e trez dias dá mes de outubro do
ano de mil novecentos e cincoenta.- Eu, Ney Franco,
escrivão, o subscrevi. (assinado) E r i c o BIosfeld
juiz da Paz em exercicio.- Está conforme o original
do que dou fé.

Iaragué do Sul, 23 de outubro de 1950.

Uma chacara com casa

nova a vinte minutos do :--------------------""\1

centro. Tratar na Oficina
E. S. Bendhach, Rua Mal
Deodoro, 84 fundos.

O ANIO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIßA MINANCOßA

de

Pela presente, fica pró
lbido terminantemente, o

o transito ou trabalho em

terras de minha proprle-
" dade sem, meu expresso
consentimento.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer
a quem deixar de respei
tar essa minha dererrní
nação. \
Estrada Bom p Ia n ij

(Corupà), 25 de Setembro
de 1960.

Aluga-se O escrlvêo
NEY FRANCO

Vermitugo sua�'e e de pronto
efeito Dispensa purgante e dietaJ

SER�E PAR,A QUALQUER IDADR, CONFOR
ME o n, 1, '2, , e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i ernedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
•

MlNANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

,--')jOINVILLE - I

(

Por motivo de mudança, vende-se
-

em Jaraguá do Sul, a existencia do
REX HOTEL.

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

I.

Rua Emilía Carlos Iourõan

Negócio Ocasião '),

,.

Ol-======-�
> F R U T I F E R AS E O R lW À II E I T A I S U

Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei- �ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlías,
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

-O
Pe�am _Catálogo Ilustrado

� •

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
i:===-_ • 1

"

· r===��'A=VÃR'"'"'B"E=M";"="="l
Pois sim! So se fôr com produto da ..

['.1:1 Os PTra�R,�:i�::B�P��:!DlO" '.1:.:de propriedade de Henrique Teodoro
ii Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ii

I:!.:I!!.:: ,�i;��r�;r4��:::.�:nb::�:�:::,�.u::: ::I.)d:'encontradas em todas as boas casas do-ramo.

Pedidos ao fahricante'

t::,�::,:�::��:!��?�:,��E�:.:::,::�J
�

DESPACHANTE ADUANEIRO
SÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

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

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CAtA Di. JONIVILI.E,

•

COM SUA FILIÄL
EM JARAGUA' DO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOB!'{ADO aTO WAGNER)
OfERECE: Tintas' para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

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

ra e Oleo pera Soalho, Massa pera Janela.
MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - joinviIle,

'-'DE,,! D� Ç���ER,C'() ._I)E_!' N�!,� .�� .

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reem�arque e reexportação, bem como todos os �erviços
junto a Ifândega de Sã o Francisco do Sul, são executa-t
des com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira innto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depós,ito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

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

Localidades BrasUeiras

DespachaRia Ia. prlDClpoJ. fIrlIIa. d. Estad,. idor '.stados Vizinhos.
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DOMINGO, D,IA 2'9-10-'1950
3

foJ'íitillm."I" ii ehileiua dI!�ilp·ßfÓ i JOe�l�ra�.o, !

, ; " , ': t '., ','
'

,
" ; Eu abaixo assmado O cidadão Brico BIosfeld, Juiz de 'jPaz em exer-

",.'" 1,1 ,.1 •. ",,:'"
.

: (Coi1tinuaçi� Ja 61tima página) "', d
Oswaldq. Pis�e, ':ex-�m- cicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca de

n.o.;s·�sC'o.m.bro�.d'o' templo, deí
pregado da FIrma Lange }ar,��u� do Sul, E�ta�o de Santa Catar!n�, Brasil,

",

ca ela, Batista Fabricio os ..
'

assaltantes, em sua de Oorupä, declaro que ne forma da "lel etc... �
,

,I

vI�r�JIl.flr.lllar a coovie� revelou esta, que seu grande' ma'ioria� utilt�raRt nesta data .me retirei tia
"I

'

'"' 1, ,j:Jr'

ção de "(Iué .lse tratava; marido lhe' contara que disfarCes." Exatamente � a mesma por livre e ex- TORNA PÚBLICO, de acordo com a I e i

rea1i1;lé'J'!l:!t' d� nm ato Or!ando,
.

ao ve,r seu uma Hora da madruga'dà pontanea vontade e de- que José lAIbus, D'atúral da' Alemanha,' nascido a 6

pr medIt�qol ,porquanto irmão igualmente' nas um dos grupos dirigiu um 'claro ainda que 'recebi de fevereiro de t 905, filho de LudgereWilhelm Albus

!or�� e,nc,ön�r�dos'fortes celas, recomendou a Ar. ultimatum ao c a b o .da todos os vencimentos casado, comerciante, residente nesta cidade, deseja

m�IClos de que fõra -de��' 'mando que dissesse tudo guarda que se afastasse lerias etc., '.

'
're!1uneiar ii, sua nacional,idade de. origem, afim de

pejada uma b�a:qU'antir o
. que ,T 'as autoridades do 10caJ com, os .ourros Jaraguä do Sul 24-10-50 :obter a" cidadania brasileira, 'por melo de titulo de-

dade de gasoííná.: par, e:ngisseD;l, para que não tres policiais, recomen- OSWALDO PISKE clar!2torio tudo de cdnformidade com o dispeste no

melhor .0 fogo -ate'ar-se viesse a Ser objeto dos dando ainda que retirasem ,àrtigo 6°. d,a lel n. M8 .de 18 de-setembro', de: t949i-

SOM'predío. t I,:, mesm�s. suplícíos de que todo,s os presos que �Ii Qualquer 'cidadão poderá apresentar imPcugn�ção qu.e

UJ�o , c::mbor� : fl��s�� Iora VItima. -se achavam, com exceção 'flyer, no- prazo de' tO)' dez, contedo ne forma da lel.

p�ov8:�a a. �a.tu,re�� .�rI· � Inicia se a agitação' dos quatros supostos au- E 'pare que- chegué ao conhecimento de quem lnte-

m�nosa �o íncendfó, nio Logo que, começaram tores do tncendío. 'L' É UMA DOENÇA GRAVISSI� tessar, possa, mandou o MM. Juiz expedir este edital

fOI possível coletar ou- a se tornat conb:eêidas ( Embalde, porem, formn �t:.II�O /;��GAO�A :A";A� �o�..ô iqÍle sétá eflxädo RO lugar dê cosúime e publicado

tros '. eleme_njos para a do publico as conässões .os apelos daquele l.Jl'iIitar- UM BOM AUXILIAR NO TRATA, pelo Dierio Oficial do Estado e na imprensa local

f
MENTO DÊSSE GRANDE FLAGELO

oon iguraçaq co�plet.a positivas .dos inQiciaqos pera que derívessem sua 'U S E o. «Correio do POVO).- Dado e passado nesta cidáde

do" evento. O aconteci- autores do incendiö aa ação ';, Criminosa de evl- de Jaraguá do Sul, eos (2D)'yinte e t r e z dies do

m_��to" que,' como ,não I g r e j a, circularam' as dentes proposlros hornícl- .rríes de outubro -de mil novecenroe e cinquenta. ' Eu,

poc;ha deíxár; de, acoll�e-. .prímeíras sugestões da dds.-fim .dado momento A SIFILIS SE APRESENTA ,SOB Ney Franco escrivão o subscrevf- (a) Erico BIosfeld

ger! pr.�r�.Qc.�ra a. maior possibilht�de do seu Ho, chegou mesmo esse cabo INÚMERAS FORM,AS. TAIS CÓMO: Iulz da P,ª-z em exercicio.- Está conforme o'original

IndlgnaQ.�o. que Já ms�., chame
...
nto. E de tal .Ior- a aloelhar-se e pedir, pe.lo

REUMATISMO do qUQ dou féç_ ,

chava. para o esqueci- ma fOI aventado es s e amor de Deus, que não
ESCÀÓFULAS

, Jaragua do SU,I, ,23 de, outubro de ,1950.

mento�" ,quando' algum' pont.ci durante tréz dias' fosse f�ito o linchamento.
ES P IJN"H AS,

t d·
F I.� To,U Lo A �,

�mpp" ep�lIS -'::. POUC?13 9ue já ninguem' mais o", E. só em face da amla- (/,'L c, E R. A S

�Iae; � Inals.� Inc_end19 Ignorava. , /' ça dos assaltantes, que
E c Z E MAS

Ir�ompe aqUI, desta vez Enquanto isso aconte· pr�curarall1 estender á 6i� �;�,� -� ! :1::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::
....::::::::::::::::::::�

eD? u,m engenho de pro- cia, continuavam os r.éos' guarda a sua decisão de M A,N,C H'AS:'
':'

p�u�dade do sr.. E. Bai· em estado de incomuni- castigo foi que esta reli·,
"ELIXIR DE NOGUEIRA" H

_

AUTO JÄRA'GUA. S. A. ':li
dlseera,. .

cabilidade,Dão lhes tenqp rou se I'n,'Cl'ando se loao::
::

6 éÓNHÉClbó HÁ 1', ANOS
' H Indu'stria e Comércio 'ii

Em face, dISSO" o dele. sido possivel pl'oviden- apó& "o morticinio. ,
VENDt;,SE EM TOPA, PARTE ..

.
..

gado dfl policia A�tur ciarem. a sua defesa. Foi f1erca de DOO tiros de
ii OFICINA' 'Serviço "FORD" 'I!

�ajus_ rE;liniciou as inves. quando a Uhefia de Po- revolv�r foram d.sparados' Ve'n"de."se· 'I.':::::;:"':� _' RMO'EM'aCreAc'hNal'IOCeoAdoro _ '.'J". RA.DS,TU,OROOIZ'SA.UDL0....,... .,
..

'

....
!I
..
:·.:I

tlgaçoes, "
preIJ(�endo Iici�, em FIorianopolis, contra 08 indefesos réos

,

R�ma�lO Ra�ni e Ivp. de veio a saber do que es sem que, estes nad'a pu,

,Olryeu& PaIm, 'su�peltos tava ,ocorrendo na ca- dessem fazer em sua ,de· Um terreno com 45, 1i "H

de serem os seus autöres deia civil· de Xapecó, fesa. A seguir, as celas mil metros quadrados li �osto de Gasolina· Depósito de lubrificántes :!i

e Quja. guaiaca com a providenciando no afas:- foram arrombadas e tru" inclusiva casa, planta. 'U - LavageiTi - 'Lubrificação· Carga de Acumu· :ij

qu.antia de duze�tos c�u' tamento das suas funçõ- cidadQs os, corpos com ç'ões etc; sita no lugar ii ladores e Consêrto de Pneus. H

zelr�s. que haVIam SIdo es, do delegado Artur facões, portefes, foices e Três. Rios do Norte; ii E�ta oficina está instalada �m condições ii

r e ti. r a dos da caSa de LaJ'us ao mesmo tempo outrus instrumentos. E. Tratar coin o proprie ii .

a' a fti' d
A

t :!i
tario sr. Eduardo Hahn !....; p r e e uar qua quer serviço e conser o ou

ii

B�ldllse;era, no momento que �esignava o capitão depois disso feitos, os reforma em seu automóvel ôu caminhão, bem ..

e�. que" este? e sua ffl'- José Carlos Veloso, de- corpos das vitilhaS forôm ou com o sr. O ª-" r I o s ii CGmo retificação de motor�s etc. .. ,

li

mlha, lutavam para de· legado r�gional de Joa· empilhados, embebidos em M e i er. Tres Rios do ii ,Todós os serviços, saQ 'executa,dos com
g,

becha 'registrava 'mao� çaba para apurar devi- gasolina e incendiados. Norte. H esmero, por competentes profiss-ionai-s· e a pre- I!
anteoed"Sn�es. dame.nte a l'_esponsabili- Não se completou eOIl- ii ços razoaveis. Também disl'õe de sólda elé- ii
Encontravam-se e Ie s dade dos fatos rudo, a inciner�ão, devi- .. TOSSEIt ••OMQUITESf !l trica, e oxigênio. \

,
,i�

��le�o �/riàodÖp��i��d�� deT���s:ss: n:�f�:ss:� ��, ���t�����ãOa;�zgU�:: VIHBO nEUDT IDO ;
�::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::&

primeiros alarmes, dai g o ver n <> catarinense verem os criminosos se
(SILVII.Á)

ter resolvido o delegado apressou a ecl08&0 da afastado, E nas caladas GRANDE TÔNICO

Lajus dete-los para ave· chacina, porquanto o ,da noite v a r i O' � dos

riguações. Alem de e�- linchamento teve lugar assaltantes que tinham���

tarem arrgados com um' justamente no dia em vindo expressamenle do;_ ure seus males e poupe seu

revolver, foi apreendida que S população de Xa- interior do municipio para bom dinheiro comprando, na

tambem uma lar as cha· pecó tomou conhecimen. a c,onsumação desse he- FARMACIA. NOVA
Rua .Mal. FlorianO n. 152 - JARAGUA

mas. to do afastamento do diondo crime embarcaram \ Cfinica geral medico • cirurgia de adultos e creanças

, a- confissão dos indiciados delegado Lajus. em cdminhões Je larga de ROBERTO l'A BORST. - Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra--::urtas

Poucos d i a s depois, 4 selvagem chacina retornando ae suas caSélS.
d'

-

d
' ,

- Indutoterrni-a. - Bisturi-eletrico . E1ectro.cauterização
I

.. A po'pulação de Xdpecó a que Ispoe e maior sortlmen· R' I Ih
.

,

Paim e Ruani confessa- A meIa, noite de 17pa· .
to na praça e oferece seus arti ,. aIOs ntra.ver,rne os e alUIS.

vam a autoria dos in- ra 18 do corrente, nas,brutalmenfe. sacudida �s á preços vantajosos.

cendI'o no·tada'mente O imediaçoes da cadeia dos seus leitos, passou ·-,'-H
!!!!!!!!!!!!!-'.-II-.n'·-"_!l-"-Il-,.--I

da Igr:já, indicando co. Civil e proximo tambem então a desfilar. diante ,Rua Mal. Deodoro, 3 • Jaragua 111'-1'1"
,;;;:;;;;;;,;;;=m-_-iI.;-;._..�;;.;;_II;;;;;;;

.•.
_Il� -I

I'mo coautor
.

a Orlando ao Grupo Esc�lar em dos cáda�ere5, sem que ,���
><:F b ,(Sezões, M�lárias, •

L i m a, que em conse- �onstrução, concentra· fossem detidos os a�lores , III I'!J rl'!Js I.mpaludlsmo .

quencia foi tambem ram.-se cer.cB;
de cem.

da monstru.:>sa chaCina. ,;IMPUREZA DOSANGU.E?
I:

� � Mal�ltas, Tremedelra'lpreso. >'
pessoas; eVIdentemente Chega o Capitão Velolo fLIXIR Df H06UfiRA m, - CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -

Está apurado já, como obedecendo a um plano 11"1 "C I A t"
.

dissemos em linhas atraz, préviamente traçado. Com a sua escolta de, apsu as n ISeSOnlCaS

que a autoridade policial, Muito eJIibora a proxi· quinze homens, dez horas AUX. TRAT. SÍFILIS I:'IÜ _' iii

para obter a confissão midade do presidio, des- após ,aqui chegava o Ca- \ Im Mlnancora" II!

dos indiciados, apelou te nada se avistava em pitão Yelozo. tmediata- para a identificação da III
II

para meios de seIvage- face da visão ser obsta- tam.::nte aquela autoridade mdioria dos componentes II
Em Todas as Boas Farmacias J

ria, torcendo violen ta- da por um aterra. Acres- deu inicio aos examés do assalto.' I É . ANOORA I
mente as suas partes ce notar, ainda, que a cadavéricos� pOl' onde fi- Esses são os fatos cons. ".

um produto dos LaboratorIos MIN .

.-

genitais, ao mesmo tem· situação da c a d e i a é coü apurado da proceden- tatados por nós já ,de III -.Toinville' _ Sta. Catari.na _ I
po que cravavam lami· justamente n a parte cia dos meiodos deshu- chegada, traduzindo aqui: i=!!!!E!l!ii!!!!!iliii!!!!!EIi=-!i!!!i!!!!!El!!Eil�!.i-r;!EfIIJ!!!!!!iEI:!Ef

nas, ,de taquaras sob central da cidade - na manos empregados pelo o ans e i o, iconteste da !!

as su'as unhás. provo" praça da matriz - não delegado Lajus para obter maioria dt.! população de i! Dr. Ren,ato 'W'alte. ii

cando ·lhes dores àtrozes. podendo, portanto as a coufissão dos réos, Xapecó no sentido de que li
ii'

Este é um detalhe que autoridades alegar o Enquanto isso relatamos se faça luz e justiça em ii
M É O I. C "O

'

ii
foi confirmado pela pro· desconhecimento d e o seguinte: o delegado torno dos fatos que tão :: ii

pria autoridade que está qualquer movimento �us- Artur Argeu Lajus conti- dssinaladamente �a(1çai-t:lm II C CIRUR�lA Gf�RALt E ES�ECIALIZADA i ii

dirig}·ndo o. inquerito que' peito,
nua em Xape�ó, em goso uma nódoa uos sen timen· :: om cursos e aper elçoamen o no '-' ii

d I'b d d cabo d'" t d .

')'
-

d f
ii Rio de Janeiro . São Pulo e Buenos A ire$. ii

a respeito foi instaurado. Em tres grupos, os e I er a e; o ... os e CIVI Izaçao a a- i.i.
..

Um irmão de Orlando, assaltantes rumaram em guarda reconheceu pelo milia catarinense, que está ii
Doenças de S�nhoras - Partos - tClinica, ,ii

Armando Lima, sabedor direção á prisão, enquan· menos um �os assal-tantes a exigir 0." castigo energi- ii
Geral de Adultos e Crianças. : ii

de que o primeiro se to outros permaneciam alias, um dos cabeças do co e, rápido dos autores ii consultório e Residencia: - ao lado da ,{>refeitura Municipai. ii

enCOn�f.�Va pre$O, che- erítrinheirados em um grupo; 0yUVlido, estel Pdelo dbe tão degradante e bár· ii _Jaraguá d�Ei�r��E i':. Catarina
; fi

gou, dois. dias, apoz para
bàrranco e outros nGB capitão e ozo e pe o e- aro crime. ii,

I ::

promov�r sua d�sa, pontos de acesso; visando legado espeCial, sarg�nto
lUiS.'�.'�.'�.'�.�.'�.'�.'�.'�'.'��.�.'�.' 'M ;._

sendo tambem detIdo. impedir eventuais aproxi· Valdemar Manoel Silveira ���;\W\2I;\W\8I.'8I�;\W\8I;�\8I;\gI�m,�\8I;\gI\8I::�\8I;\gI�n\gl�;���

d.Fa�a�!:Ô�r:.�:PO�: ��;�d.p;�::ecri�i���� �:��iU PO��� d�ep����� I �::'8�:�::�::�:O��dß;ßRfmß;i;újim . i
·

PA R A F E R I DAS, � Encontram alivio imediato com o us� do �

E C Z E MAS,�, I n C O m p ,. r á Vi e I, .
�

I'N (LAMAÇÖES, t@'
. • �

; � I CE.�t IRR:' :: ·1 Pl!ilOfill de_ ftngQ!o Pl!loll!nl� I
ESPINH.AS, ETC. @) O.PE�"'O!,A�M�I��4lN�Et?ID�N�B�A§!L :®

xt®®&9)®i®®!®@Á@_@..i®®i®®i®��@i@)@J..®®Jii

ED,lTA,L

O escrivão'
NEY FRANCO

Dr.' Waldtmiro Mazureehen
e••A 81 .a'.1
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J;.qcsais
'

tADi'ersãrios: Faz anos

hoje a Sra�1idia Malfez
}', GUi, espõsa do Sr. Willy,

ffezzolli, nosso agente
em Corupá. Na mesma
data nosso particular
amigo Lauro Braga. Al
vim Seidel, orquídleultor

N°. 1.615 e diretor do Orquldeärío
Catarinense de Oorupá,
Sergio Oliveira.

��������
- Aniversaria-se em

.. , data de amanhã a sra.
tomo Pedr� Jose Peters Dna, Vva. Erna Mahfud-:

e Senhora' e Senhora e a senhorita Ingeborg
Voigt,
- Dia 18 o sr. João

Nlcoluzzl.: "residente em

Jágudpifã, Londrlna.
___,. Dia 31 completa

maís uma primavera a

1
'gentil Senhorita Tereza

A L F EUe'"A NG E L I N A Benkendorf, dileta filha
do sr. Alfredo Benken-Apresentam-se noivos
dorf e de Adelesia Laz- ;

(Da liA Naçio" Je 8lumenau) ) Ziris Benkendorf, resi-
,

Ó Jaraguá do Sul, 25-10·50 � dente em Nereu Ramos.XAPEC , 22 - En- eRtá plenamente confir- medindo 12 metros de Na mesma data o sr.contramos esta cidade mado, seus rélatos, aceí- frente por 21 de fundos -<!l Leopoldo, Seidel, resí-ainda fortemente abala- tando a autoria do in- e 8 de altura, contendo
"--.' (,jente em Corupá.da sob os tremendos cendio qo templo eatölí- alteres, imagens e para- Ele, brasileiro, solteiro, Leopoldo Pa�stelO e

_ Dia r. Iesteja seuefeitos do brutal lincha- co, pecam pela base, mentos relígtcsos, comerclarlo, domiciliado e Rosa ,Sc.hlChat . aniversário, natalicio omento dos quatro rapa- não têm a consistência Convém acentuar que residente em Blumenau Ele, bJ'�sI�elro, pedrei- sr. Emilio da Silva, fun-zes que se achavam de- exigida pela lei. êsse incendio fazia parte filho de Theodoro Zalasik roo domlclha«;l0. e resi-
cionário da Prefeituratidos n� qadeia Pública, Esse é o ambiente de uma sequenota de e) de Appolonia Ruszko- dente ne�te dlst,rlto. em
Municipal de Jaraguá docomo Indicados autores que deparamos em Xa- outros que vinham ocor- wski. . Itayocuzmho.• ,

filho de
Sul,do i�cendio da Igreja pecö, ,�cuja população, rendo desde os prineíploa Ela, brasileira. soltelra, João Pan.8tem e de T�e- _ Dia 2 faz anos oCatólIca do lugar. aquela que ficou à parte do ano e que já haviam domestica, domiciliada e reza Re!se,r Panstel� sr. Lourenço Watzko.Vários dias já são dos sensacíonaís aconte- gerado suspeitas d'� que residente nesta cidade. a Ela, bll�S!I�lra, domesti-
_ Dia õ o sr. Sergiopassados desde que ocor- cimentos, exige que as fossem ateados por mãos rua Abdon Batista, tílha c�, donllCI�Iada. e �e re-

Thomsen, índustríal uesreu a selvagem chacina autoridades façam justiça criminosas. Efetivamente, de Henrique Sohn e de sidente �e te dls�rItO, em ta praça. Na mesma datapermanecendo até agora em .nome de uma coleti- as indagações procedídas Clara Döring Sohn. Itapocuz�nho, filha .de a exma. sra, Ivone Luza mesma �!inosf�ra. pe- vidade que teve seus to-
. _

- LUIS SchlC�at e �e Luiza Gottardí, esposa do sr.sada que passeu a, Im- ros .de- cívlllzaçãö- tão (Cont. na 3a, pagina) Edtral n. 2.866, de 2�10-50 Lorenszetti Schichat.
Dr. Francisco Gottardíperar posteríormente. ao duramente atingidos. Copia de Edital de, Pro-I Edital N. 2AA9, de 25-10-5{) residente em Rio dodoloroso e injustificado ..

clamas de casamento re-
�'-

,

'

Sul e o Sr. W a.I t e r 'fato. ,E que," de 'poss-e
. Os prlmordlos do fato

8 t�, I �.l T � � .e I"",'� Il cebida do Oficial do Re- lngo Sphter
.

e Meier. Ainda na mesma
. dos'elementos que .estão Cerca das 24 horas da

,

. gistro de Arrozeira. Agathe Ro�a Mlelk� data o 'jovem José Ro-.eomeçàndo a emêrgtr'dp noite' dê- 4 para 5 do Henrique Wolf e Ele, �ra.sllelro, S?I,t�Iro, cha habil barbeiro nesta
� em:al"anhadO i�icbl.l" '!lã.ó coerente, a população de Irene P. Günther Oficial do Dlomlra Edvige Lenzt c9me�ClárlO, doml�lhado praça, filho do sr. An-
o

se: encontra;" �Qr . malS Xapecó foi acordada pe- Ele brasileiro, solteiro, e residente nesta CJd�de, selmo Rocha.
�

que se ,lebu�gue, ,�ma-lôs gritos de alarma da- Registro Civil do lO Distrito come;ciaote domiciliado, e _á, rua Abdon BatI�ta, I D,ia,� �anscorre aI� ate�u!1nte, uma razão' dos pelo' coadjutor da da Comarca [araguá do S,ut. residente neste dlstrlte; filho de. Edmun� Sphter data natabcla do nossoplauslvel, que Rudesse paróquia, rev. padre Li- Estado de ;a�ta. Catarma
filho de Antonio Wolf�' 9 de Frled� �phter.. particular ,amigo Ervino'<",;."._<;�r�b"���a�: � aç�o. dJ.J1S- :!!e��t9J. qu,e a.e,ionav,\ ao; ..

, � aSIL
..
,.. .",.de,-��rj@ WQJ.f..� _ �Ela, �r8,sIlelr,�,...aolt�Ita, �enego�to. iDduBtJ:!aL�m::.tiéa � fa�Jple� mesmo. tempo - os Sm08 Jaz :'Sa� ��t� Ela brasileira soneira dornésttca, d-omlC!na�a e- Estrada Nova. A menInatomarllm parte no horri- da Igreja Matriz, Aten· çam no cartono.eXlbmdo o� dome�tict:l do�iciliada � restdente 'nesta Cldaae, á Marlene filhinha do sr.vel crime. 'dendo áquelds desespe- d�cudentos 'eb�,ldos pela leI residente' em Arrozeira rua Benjamin Constant, Oscar Meister.

.

�

,
E, o que e mais grave: rados apelos, foi const�-

ahm e seC��(����rem pau'
filha de Armando SCipio� filha de J�rge M!elke � AFONSO FRIED�ICH.

existe já a crença, em tado que. o templo ardIa .

I ne e de Hermelinda Lénzi. de Rosa Wilke Mlelke,
Amanhã transcorre maisalguns setores da opinião �ntei�amente, tendo sido Edital n. 2.864, de 2õ�10-50

.

Edital N. 2870, de 25-10-50 uma data natalicia do joPUtblicda, de que fOti Pder- IDutde!ds os esforçosl dels- Geley João de' Macedó e
Edital N. 2867, de 24-10-50 Waldemiro Grahl e v�m Afonso FrierlriAch, re·pe la o, por par e os pen I os para sa va' o

M
.

B .
_ Hilda Fis(.'.her sldente em Campo legre,assaltantes a par do cri- das chamas, já que S8

el b arl,�. UCCI

I' Ölivio. Campregher. e Ele, brasil�iro, solteiro, sendo grllnde esportistaminoso ac�ntecimeJ?to, .tratava: _de uma ve!ha I eJ rasdelr�, .I�odeJrol Natalia !,-o,llreuzett! marcineiro, domiciliado e naquela localidade e te-um erro terrlvel de Jul-I construçao de madeIra, aV�3 °r' �m��1 I� o e, Ele, brasIleIr?". s_oltelro, residente n�ste distrito,' soureiro do C, A, F, C.gamento, já que a torma r�sl en e nes � ISlnto, e_m lav�ador. dom1Clh�do. e ein Rio Cerro, filho de Por tão auspiciosa data,por que fotam obtidas �IO gerrd f�ho �e jo�o reSIdente n�ste d,lstrlto, Amoldo Grahl e de So- «Correio· do Povo:t dese-as confissões -- igual· PreCl.Sa-'Se\ L
erre ra C f,ce � eM e em �ta'pocusIJ1ho fIlho de

phia Frida Gilgen. ja-Ihe' muitas felici1ades,mente desumanas inspi- aureana aro ma e a· ErmmlO, Campregher e
EI br 'lei ra solteiraradas por certo nas tor- cedo.., Julia Trentini Campreg- d ?'t·c aSIdO .'

'II'ada e' Contrato de casamento: ComRI b ·1· It
.

ornes 1 a, ,mIeI •

A I· Pturas dos tempos medie- Oficiais de seleiro que L. a, rasl eira, so eIra. her. /", '(I t
;

t' d',.t a senhorIta nge IDa e-
vais - fazem crer na saibam costurar bem a lavradora, domiciliada e Ela, brasileira, solteira. reSI ep aOnes e, n�trI dO, dri, dileta filha do Snr.

_

f8lta de uma prova' ro- mão. Paga se bom orde· residente neste distrito, em lavradora, domiciliada e �rrb h,IO ;�roh I d de Antonio Pedri e donab�sta1(m contrario que nado. Itapocusinho, filha de José residentfl neste distrito, B ethrtoR hlscF�r he e
Marta Pedri contratou,

Bu· d AI'· M' .

h f'lh
I er a a n ISC er.

d· 210:. dos inditosos. rapazes Informações cem n sr. CCI e e zlra ·ala. em It�POCUSlll o, 1. a de casamento, �o la u o
prestaram suas declara- JORGE�VIERHELBR em Edital. n. 2.865, de 24-10-50 Antolllo Lourem�ettl e de E Dara qUe chegut ao co· corrente, o Jovem Alfeu
ções sob o efeito de Jaraguá do Sul ou em Ana B.assani Lourenzetti nhedmento de todos� m,andei Peters, industrial nesta
uma coaçã,? barbara .E Blumenau

�

a Rua João Adão Zalasike. ' pas�ar o presente f'dl.tal que praça.. _ .iendo aSSIm, como Já Pessoa, N. 90. Gracila Sohn EdItal N. 2868,de 25 .. 10-50 I sera publicado pela lmprtn- AqUI vao. aos nOIVOS
"

- sa e em cartório onde será os cumprImentos do
atixado dUlal1tt: 15 dias. Si «Correio do Povo ...

alg�e_m soub:!r de algum im-
Casamentos: Consorcia

I:e<:hment.o acuse-o para os
rarn se dia 26 do cor-bns legal!>. S Ab·I··B IIIRENE PEDRI GÜNTHER rente o. nr, 1.10 e o,

Ot'
,

I" comerCIante reSIdente na
ICla

·d d d J. ·11.

Cl a e e OIDVI e, comTodas as pessôas que tomarem uma ----------
a 'gentil senhorita Lia

:1
assinatura anual para o -ano de 1951 rece-

:1 Nascl'mento Felicidade Sant'Ana, fi-:: berão desde já e, gratuitamente, o "Correio ::
.. lha do Snr. Aciolly Hugo

:i:·:I.: do Povo", até fim de Dezembro de 1950. :i.: ...:!. No lar do snr. Sebas- Duar-tß Sant'Ana e de
tião Pereira e de sua ae- Da. Maria Madalena Lo-,

. A Gerência ..

nhora Filomena da Silva pes Sant'An8.il.!l" .i.·.I. Pereira, n d s c e u dia 25, - Realizou-se ontemFaçam seus anúncios de felicitações màis um galanté menino, na sala das audiêI:lcias

l=::=:::=,�=::::,:=:�::�:::J� :'��fJi��:��::�:i::: fE.�"!i���i��:�to�

ANO XXXI JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 29 de Outubro de 1960 SANTA CATARINA

Constilue-se a chacinà de Xa
pecó nUID fáto que depõe con
tra os foros de civilização

de UID povo?
.

,

Participam o contrato de casamento
de seus filhos·

A.NGELINA e ALFEU

Exige o povo catarinense a instauração de
r_goroso inquérito policial

Correio do Povo
ASSINATURA PARA 1.951

1iiII ,.

(())- Sal.bã.o .' (Marca Registrada)
{

,Virgem
�

Especialidade
dIa . (QR!� WEIlEt llN]))l(J§IllA\l = JJORIDlvUne

recom�nda-s-�'" nllrJ4. ,hos:pjtais, colégios, etc., pela SU9 qualidade desinfetante.
\

s,,6Á� ylRCfA(
� ...

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


