
Nos primeiros minutos to Engenharia Ltda., que I go o caminhão dirigido
da tarde de terçaIeíra, incidisse no momento e pelo declarante; Que a Dia 31 do mês findo reiterando a SUa Intenção
depois de haver presta- causasse o desastre. ponte desabou quando o partiu de Jaraguá uma de conciliar a família

do trinta e cinco anos Postertermente soube- declarante cruzava esta caravana de proceres Jaraguaense, "caminho
de bons serviços, tanto se com a ouvida da �este - e havia

_

alcançado o políticos udenístas e per-: único para se promover
à população de Jaraguá munha e pelo depoimen quarto vao; Que quan repístas e suas excelen- o progresso e a prospe
como aus que demanda- to dos motoristas. que do o declarante havia tissimas senhoras que ridade .de Jaraguá do
vam as nossas estradas, um dos caminhões, o alcançado a metade dai conduziram Artur Müller Sul", '

a ponte sôbre o rio Ja- primeiro, bateu num dos ponte esta começou a' a localidade de Corupá As seis horas da tarde

raguá ruiu espétacular- pontaJetes da ponte, que trepidar, indo a ponta onde o prefeito eleito foi s e r v i d a suculenta

mente, sob o pêso de é de a m a r r a ç ã o, da carroceria alcançar por Jaragüá do Sul, re churrascada da qual to
dois possantes camí- fazendo com que o dito o pontalete da ponte, cebeu expressiva mani-' maram parte mais de du.

nhões da EMPR:f:ZA DE pontalete se quebrasse ,o ape�ar dos e�fôrços �o Iestação de apreço da- zentas pes�oas, A. noite
DRAGAGEM E ENGE- que pertubou o equílí- sentído de evítar tal aei- quele pêvo, Iniciando a houve balle ao qual
NHARIA LTDA., do Rio brio da amarração, cau- dente; Que embora o de- manifestação no Salão compareceu a' fina f1ôr

de Janeiro, que vinham sando o consequente clarante houvesse freia- D. Pedro II falou em da sociedade Oorupaense
da capital da República desabamento total da do o seu caminhão, não nome do p6vo corupa como também os prece-
90m destino a Porto p o n t e, foi possivel evitar o cho- ense o dr. Fausto Lobo res políticos locais da -,------......-

Alegre. Assim parece ficar ex- que; que realmente a Brasil ilustre médico UDN do PRP e do PTB

O 'fáto foi recebido plicado o acidente. carroceria do caminhão daqueÍa comuna e pres- Agradecida e vívamen-

com sentida consterná- 1_)amos a seguir o de- que dirigia é bastante tigioso procer .petebísta, te impressionada com as

ção por tôda a popula poímento da ún.JCa teste- larga. e a ponte "?astante .que saudou Artur Müller maniíestações prestadas
ção que a tantos, anos munha que dIZ haver estreita; que apos o cho- tendo sido vivamente a Artur Müller a cara- .

Pela eleição para Pre

vinha servindo-se desta assisti�o ao d�sastre e que a. ponte co�eç?u aplaudido. A seguir Ia- .vana deixou o distrito de feito Mun.�cipal o snr.

ponte que
-

a principio dos dOIS motorístas que a íncllnar para a díreíta lou o deputado Artur C o r u p á por volta de Artur Muller recebeu

foi o único meio de co- de algum modo corro- desabando em seguida; Müller agradecendo, e meia noite. ainda às seguintes feli--

munícação desta cidade boram as nossas afir'.: que felizmente o decla- citações:
com Blumenau. mações. rante nada sofreu a não t JARA6UA -

-

Oswaldo

O Histórico
'i

Testemunhas
ser o susto. . Atentado centre a vi- ��::!��� eNi:o�:z�t r �

Muito pouco podemos Lourinor Seilferr, comer-
José ele Araujo motorista da de Tru'man' família, Gervasio, Costa

adiantar sôbre o hístõrí- ciante, residente à rua
habilitado pelo departa- e família, João Esplndola,

d
..

d M h I D d (
mento de Trânsito do -,

N Rev. Irmãos Maristas,
co ad pOhnte sínístra a, l' adrecd a eo) torod a.o Distrito Federal; que o Washlngton,"! (V.A.) -I Grisello Toressolla. o

João Sc'hrêíáer, J o a- o
contu o c egamos a S8- a o a ponte, en o SI- d It· h dí Ocorreu-hoje um seiden- _con:flíto que se originou,

.

do I
. .

Q
ec aran e VID a in- Romualdo, José Pansteín,

ber que foi ela erígída o ínquerído dísse: ue .

d
.

h- d te em que quase perdeu perdeu a vida um dos

d P" G t I t t' gm o um camm ao a Batista Araldi, José Ers-
urante a rnneira, ran- on em pe as reze e rID- Emprêza de Dragagem e a vida o Presidente Tru- guardas e o assaltante

S b
de Guerra Mundial, en- ta horas, o declarante Engenharia Ltda. do Rio man. Momentos antes de de nome Grisello. Acre- ching o rlnho, Emanuel

tre os anos de 1915 a se ach8;va em suH; cas!1 de Janeiro para Porto sair de sua 'residência dito-se que o atentado Machado, Otac1lio Ramos,

I 1918, tendo sido o seu comerc!al, que fI?& SI-.Alegre; Que ao aproxí em Blair House, dois tenha sido instigado p�f Hermítío Ramos, A r n o

construtor, o sr. Felipe tuada Junio ao RIO Ja- mar-sé da ponte sôbre o cidadãos portorríquenses lo chéfe dos nacíonalís- Müller, Guilherme Heus

Frenzel que entregou r�guá pé?to da. ponte rio Jaraguá nesta cidade, atiraram contra à casa tas portorriquenhos, que chka, S c h u I z Irmãos

dita ponte ao govêrno sobre o mesmo rIO, que o caminhão dirigido pelo do sr. Harry Truman, há já a I gun s anos foi Ltda., Axel Boss, Budal

do' Estado pelo custo de tendo o de.cl�rant� nota- seu colega transitava no intento de atingi-lo. proces�ado e condenado Bertoldo Doering, Alidio

dezoito contos. Sabemos do. a, a�ro�Imaçao. de dita ponte quando desa- A policia, entrando em na América do N o r t e Floriani, Enfermeiras do

ainda, que a ponte de dots cammhoes de bItola bou; que o caminhão do ação imediatamente, 10- por liderar uma conspi· Hospitàl São J o s é,

Jaraguá, jà havia servi- larga correu a porta que declarante se achava já grou. capturar os d o i s piração que visava de. Occioly Sant'Anna e Se.

do muitos anos a Estra- dá par� o lado da ponte com as rodas da frente assaltantes que se cha- por o Presidente Roose- nhora, Vva. Mafra e Fi

da de Férr? Sorocab�na � verifICOU que um deles sôbl'e o início da ponte, mam O s c a r Callaç'o e velt em 1940. IhCÔRI�BA -gO�!�I�O�eu��'
e que fOI transferIda Já trafegava sôbre a quando esta precipitou
p8ra o nosso município mesma ponte, notando se tendo a ponta da car
com mai� duas outras, perfe�t.am�nte que � c�r- ro�eria do carro que
pelos esforços do sena .roceria desse cammhao transitava na sua frente
dor catarinense Abdon chocou-se contra um dos alcançado um suporte da

�ati�ta, junto ao Govêr· pontaJetes da re!erid.a ponte, o que fez com que
no fi ederal. po�te, que na ocaSIão da a ponte ruisse lentamen· Gomes

b!1tIda o. declarante ou- te, entretanto, não hou- WASHINQJON, 23 (V.A.)
As causas do sinistro VIU perfeItamente a pan- ve tempo suficiente pa-

-.,.. O total das perdas dos -

Infelismente não po ... cada� assim ?omo o cho I ra o declarante dar mar-I ��fàdos Unidos na Co-
P
R O M A, 30 (V. A.)

_

-

demos _Chagar �. }l!Da que Já menCl?nado, qU,e cha a ré no seu veiculo, rela se elevava d 26.0bb ara as comemoraçoes

conclusa? em dIfmltIvo logo em segUIda a batl- dai ter o seu caminhão homens, em 13 de outubro da proclamação do Dog
a re�pelto das causas da! a. ponte começou .a se precipitado sôbre a

corrente -:- 4.036 mortos, ma da Assunç_ão de Nos·

do. aClde!lte-, d�v�z ,!lue c�Ir, fIcando nas condl- ponte que desabava in- 17.711 �endos e 4.336 de- ��oS�YP,����gP:�o, Pp��:
o mquento polICial ms- çoes em que' se acha; do o caminhão cair no saparecldos. Daquele total

taurado pela Delegacia que na ocasião que a leito do }to e tomoado as perdas dos Exércitos madrugada. d e an t e-

_d� Policia local, ainda ponte ruia�ou!ro cami- de lado. ating�ram 22.838. àS dm �en�::�_�r�gs�ade�:ti�aJ u�
nao chegou ao seu termo_ nhão se aprOXImava da ' «Mannes» a 2.880, as da

Contudo existem já ponte, não havendo tem- Mllrinha a 196 e das fôr· �êr�� �r�mSielesI�rdaae FaôI'nrQdaa
elementos que podem po para o motorista frei- ças aér�as, 169.

orientar a opinião' pú- ar, precipitando o ca� O e'cind!llo dOS IU-
recentemente um dos

blica no sentido de che minhão no rio. O U Uu U U candida.tos á Presidência SANTA VITORIA
gar-se a uma conclusão, tOJDÓUel's 1·IDDortlrlOs ..

�
• _

de seu pais..
, I DO PALMAR, .(R. G.

conclusão �ssa destitui- Joaquim Francisco Lima uU, MaiS d um mllhao
b'l't d I

e do Sul), 1 -, Cêrca de
�d a, naturalme�te de Motorista ha. lIa o pe o

maiores preteBsoes. departamento .-Je trânsito RIO 31 V.A. - A vinda de ton. de arroz em 23.000 rezes morreram

A principio extranhou-se do Distritó FederaL de automóveis de luxo
São Paulo A resporusabl"ll"da'doe ne s t e" �unicípio. em

o acidente por ser, sabido Tendo sido inquerido da América do Norte, que consequencla ,pnn<1H>al-
que }:assavam na ponte disse: Que 'se achava tanto trabalho tem dado a d 'l'ht .

Jaraguá, que caiu sob o em trânsito por esta ci- muita gente, constituiu-se RIO 31 (V.A.) - São do eleitor faltoso
mente as u ti as muno

pêso de um caminhão dade, dirigindo 'um ca- nu� problema, com .0, Paulo produzirá no cor dações dos campos, em

de dez toneladas 'e mais minhão marca ç<Eucli- acumulo de carros no calS rente ano 1.022.051 fone- virtude do alagamento
metade de outro da meso des» para Porto Alegre do pôrto impedindo que ladas de arroz com casca HIO, �1 Cy.A.) - Ap,ós das terras marginais de

ma tonelagem, caminhõ· a serviço da Emprt:'za outros navios possam n o .V a I ô r d e C r $ a termInaçao do pleIto L
A M'"

es carregados com vinte de Dragagem Eogenha- descarregar. Há atualmel!- 2,299.6lfrOOO.00, Em con- no Distrito Federal, o ,a g o a Inm, como

e quatro mil quilos e ria Limi�ada' Que ontt;m fe nos armazens dos cais fronto com o ano de 1949 Ministério Público vai amda por causa de fe

mais, sem que a ponte pelas treze horas e meI�, do pôrto cêrca de 1.190 as estimativas feitas ad- promover com o Tribu· l)re aftosa, que grassa

cedesse a esse pêso. qU!1ndo cruzava esta CI- carros_ dese�bar�ados. o mirem que haverá um au- nal Regio'��l Eleitoral a ,'quí, embora de forma

Evidente é por conse- dade e ao deixar o pe- que nao permIte, inclUSive mento de 319.105 tonela- responsabIlIdade do. s mais benigna.
guinte que houvesse o�- riruetro urbano, e �tra- que um navio com ani- das no corrente ano. eleItores faltosos no dIa O

., d
tro fator, que não o �ê- vessando a ponte sobre mais para o Jardim Zoo· O Estado de São Paulo õ de outubro, no sentido �reJ.?lZo an a em

.

so dos caminhões da o rio Jaraguá, a ponte lógico possa efetuar o é o maior produ_tor de de puni los, "na forma do 13 mIlhoes e 200.000'

Emprêsa de Dragagem, desabou, levando consi- desembarque dos bichos. arroz no pais. Código Eleitoral. ,çruzeiros.
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Ruiu
Trinta

«!Joroguá» Artur. Müller ta�bem re·

cepcíonade festívameate
e cinco. anos de, bons serviç�s prestadus a. p9pul,ção - em Corepá- Felipe Frenzel a eonstruíu e um motorista ,

a demoliu involuntariamente Cumprimentou o Prefeito eleito, o Doutor Faus-

to Brasil em nome do povo daquele distrito

a Ponte

Ds per�os oHlericouas Em R o m a o
on Coréio Brigadeiro Eduardo Pereceram 23.000

(

Votou em Jesus
-

Cristo para pre
si�ente

RIO, (V.A.) - Conti
nuam a aparecer nas

sessões apuradoras des
ta capital sôbre-cartas
contendo vótos que bem
revelam o espírito mor

daz do- caríöca, Na '911•
Secção Eleitoral, p o r

exemplo, um eleitor jun
tou sua desilusão dos

políticos ás suas convic

ções religiosas, votando
nas chapas que, para
ele, poderiam _

resolver
os difíceis problemas do
Brasil. Eram as seguin
tes as cédulas por e I e
metidas na sôbre-carta:
P a r a Presidente da

República: Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Para Vice-presidente:

São Paulo.
Para Senadores: São

Paulo e São Mateus.
Para Deputado: São

Lucas; e

Para Vereador: São João.

Cumprimentos

-------------------

rezes .em conse-

quência das
itlundações

A pecuária riogranden
se sofreu um prejuizo
de mais c;le 13 milhões

de cruzeiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 5-11-1950 - 2

EDITAL
o cidadão Erlco ßlosteld, Juiz de Paz em exer

cicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca de
Ieregué do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil,
na forma da lei etc... ,

TORNA PÚBLICO, de acordo com a I e i 992 - Augusto Adrath Junior bras. transf. imp.
que José Albus, natural da Alemanha, nascido a 6 terreno com a aree de :!31.600 m2., sito a estrede
de fevereiro de 1905, .�i1ho de Ludgero Wilhelm Albus Fexlnal-Corupé, vendido li Erich Dunke. Idem.
casado, comerciante, residente nesta cidade, deseja 923 _ Augusto Adrath junior bras. transf. lrnp.
renunciar d sua nacionalidade de origem, afim de terreno com a area de 131.600 m2., sito a estrada
obter a cidadania brasileira, por meio de titulo de- Faxinal-Corupá, vendido a Ricardo Marquardt. Idem.
claretorlo tudo de conformidade com o disposto no 924 _ Leopoldo Mahnlee bras. transf. Imp, ter
artigo 6°. da lei n. 818 de 18 de setembro de 1949.-

reno com a area de 17.862 m2. sito a estrada Isabel
Qualquer cidadão poderá apresentar impugnação que Corupá, vendido a' Linda Ristow. Idern.]
tiver, no prazo de 10) dez, contado ne forma da lel, 925 _ João Ferrarine bras. licença estabelecer
E pera que chegue ao conhecimento de quem ínte-

se com Parque de Diversões, a rua P. Franke, nesta
ressar possa, mandou o MM. juiz expedir este edital pidêlde. Idem.
que será afixado no lugar de costume e publicado 927 _ Frederico ôchulz bras. licença construir
pelo Diario Oficial do Estado e na imprensa local

casa em alvenaria em sua proprledede, a estrada
«Correio do Povo».- Dado e passado nesta cidade Àno Bom Corupá
de jaraguá do Sul, aos (2õ) vinte e t r e z dias do 928 _ Daniel Hemnn : hras. licença construir
mes de outubro de mil novecentos e cinquenta. Eu, I

.

d d d
Ney Franco escrivão o subscrevi.- (a) Erlco Blosfeld

casa em a venaria, em sua propne a e, a estra a

lrepocü-Hanse, neste distrito. ldem..
.

juiz da Paz em exercício> Está conforme o original 929 --: Carlos Heinzle bras. ltcenca construir
do que dou fé.- casa em alvenaria, em sua propriedade a estrada

jaraguá do Sul, 23 de outubro de 1950. jaraguá. Idem.
O escrivão 933 _ Oswaldo Buch bras. requer certidão se

NEY F R A N C O é devedor a fezende municipal. Certifique se,

934 ....:.. Arquimedes Dantas bras. requer certidão
se Roberto Marquardt (falecido) era domiciliado
neste municipió e pagava lrnp, sobre lndustrle e

profissão aos cofres municipais. Idem.
859 - Francisco G. Dias bras. transf. imp.

terreno sito a estrada Ano Bom, vendido a Harry
Kohl s86�de�.Harri Koh Is bras. transf. imp. terreno «::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....

:::::::::::::::::::::'n
sito a estrada Ano Bom, vendido a- Paulo e Grego- ii AUTO JARAGUA S. A. li
rio Francisco Dias. !!

Industria e Comércio
ii

861 - Guilherme ôchunke bras. transf. lrnp
...:i::1 OFIOINA Serviço "FORD"

..:I.:"!terreno sito a estrada Pedra d' Amolar, vendido a .

Erich A. W. ôchunke Idem. ::
. MEOANIOA AUTORIZADO::

862 - Francisco Hauck bras., transf. lrnp. ter- ·:1:1 :I:!
reno sito a estrada Felipe Schmidt, vendido a

ii

- Ru Marechal Deadoro - J A R A G U A DO SUL -

ii
Ehrenfredo Turek. Idem. ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii

863 - Erico Weidner bras. licença mandar

I II Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii
construir rnausoleo na sepultura de Francisco Kurt ii ladores e Consêrto de Pneus. I!
�Iotsc�, i�umado no C emit é r í o Municipal de II Esta oficina está instalada em condiçöes H
orupe, I em.

•
ii

f I
.

d At!!
677 - Luiz Bosse bras. licença consiruir ran- ii pare e eruar qua quer serviço e conser o ou n

h I
. f d d ua p opri dad :: reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii

c o em a venane nos un os e s r e e!!
t'f'

-

d ii
slre a Avenida Getulio Vargas. Como Requer. ii como re I icaçao e motores etc. . .

..!i.·
851 - Guilherme Melchert bras. licença esta- li Todos os! serviços são executados com

belecer-se com Empresa de Transporte.!. Como Re- ii esmero, por competentes profissionais e a pre- li
quer. Para transporte de carga.

.

H Ç?S razoáye�s .. Também dispõe de sólda elé- ii
865 - Arno Dreiling bras. lice�ca mandar fa-:l tríca e oxigemo, li

zer aumento em sua case sita a rua 15 de Novem- \�::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::�;

bro. Como Requer. -c

867 � Laure Wallow bras. transf, lrnp. terreno

sito a estrada lIapocú-Hansa vendido a Ernesto
Kneubühler. Idem.

868 - Marrlrn Rengel bras. transf. irnp, terreno
sito a estrada Ri'o Cerro Esquerdo, vendido a Artur

Hornburg. Idem. ." c <:) N TEM '

869 - Waldemiro Demalle bras. licença esta- diTO ELf�ME�TOS Tö.,eos:
belecer-se com um engenho de áçucar a estrada Ri-
beirão Cavalo. Idem.

870 - Helmuth Behling bras. transf. imp. bici-
cleta adquirida de Adolfo Krutsch. Idem.

871 - Fritz Weller bras. transf. imp. bicicleta
adqUirida de Francisco Morbis. Idem.

872 - Frederico Bartei bras. licença construir
mausoleo na sepultura de Catarina Kasprovir.z inu
mada no Oemilerio Municipal desta cidade. Idem.

873 - Frederico Bartel bras. licença construir. lados, Anim.cos. Miea que....
mausoleo na sepultura de Roberto Mecklemburg,
inumado no Cemiterio Municipal desta cidade. Idem. Magrr.l$. Crilinças fAqUItlcaS te·

874 - Ignacio Manoel Costa bras. transf. imp. c,bera... ti ((IßIfeOtlç.flo cera. do"
terreno silo a estrada Ribeirão Molha, vendido a

Adolfo tnacio do Costa. Idem. OT�etl"ilO CQm o •
875 - Alroln juba bras. licença mandar cuns-

SAN G U E N O L'truir mausoleo na sepultura de Aladio e Gustavo ju- .

pa inumado no Cemiterio Municipal. Idem.
876 - José Salai bras. transf. imp. terreno sit� \ _

a estrada Ga, ibaldi, vendido a Bernardo e L o n I

Gessner. Idem..

�lrC
...tf2SJi1s:zra"ra'''-u',877- - José Salai bras. transf. imp. terreno silo

a estrada Garibaldi, vendido a Ervino Gess�er. I�em. CA L ç A O d S
878 -�udolfo Huffenúessler bras. baIxa Imp. ,

sobr� . �utomovel pllrlicular, vendido parll fora do

I R'G OMumclpIO. Idem.
879 :- Frederico Grossglass brps. transf. imp.

I>iciclera vendida li Bertholdo Bruns. Idem.
880 � Cristina Covari bras. lice�ça mandar cst. .

mausoleo na sepultura de Giovanf Co�ar, inumado
no cemiferio Municipal. Idem.

881 - Ricardo Konig bras. transf. imp. terreno
sito a estrada Ribeirão Alma, vendido a A I e x
Wienen. Idem.

882 - Frederico Bartel bras. licença construir
mausoleo na sepultura de Roberto Horst, innmado
no Cemiferio Municipal, desta cidade. Idem.

883 - Ana Foerster bras. licença mandar cons
truir mausoleo na sepultura de Johann F. Foester
inumado no Oemiterio Municipal. Idem.

O' ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIßI MINANCOßA
.
Vermitugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta! -

SERVE PARA 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 dinheiroem

remédios

Compre 'hoje mesmo uma LOMBRIGUEIBA
MINANCOBA para o seu tilhinho.

E. um produto dos Laboratórios Minancora
- jOINVILLE - I

A Corrieroleí Ltda.
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 - Impôsto 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,

, encampaçõeA, alterações emodificações sociais.
• Distratos sociais - Gancelamento de

firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos às liquidações.

• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças � Serviços comer

ciais em geral.
• SUB-AGENTES DA OOMPANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis � Re§Pon-
sabilidade Civil - Fidelidade. ;

Raa Mal. Deodoro, 136 -_ Caixa Postal, 19
- URAGU! UO SUL - •
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NA FALTA DE

APPETITE
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Magresa
Cançaco
PaUidez
Fraque�a

É indi.peol&yel
o uso do

IODOllNO
DE ORH

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

-- Localidades Brasileiras

�����I�������

Celso Branco
DESPACHANTE ADU.\NEIRO

SÄo fR:NCISCO DO SUL - Santa Catarina
Caixa Postal 35 - End. Tel.•BR:IlC »- Telefone, 103

-

Rua Babitönga, 23 - Edificio Próprio

Pr�f�itura Munici�al d� Jara�uá d� �ul
REQUERfMENT05DESPf\CHf\DOS

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a [fândega de Sã o Francisco do Sul, são executa

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

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de

'

mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

L'
Despachante das principais firmas do

Est�ado
e

do, Vostados Vizinhos.

��

ii CLINICA PE OLHOS - .OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ti
ii moderna e primorosamente Instalada do li

ii DR. SADALLA AMIN li
11 CONJUNTOS DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NO H
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARAN À li
il «Rua Abdon Balista - defronte '''A Noticia"» H
ii HORARIaS : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora m�rcada: 4 ii
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ARSE�IAT(). VANAD,ATO.

�6SFOR(J, CÁLCI01 ETC

TÔNICO 03 CÉREBRO �

l

TÔNICO DOS ...OSCULOS i
Oli Pálidos Depaupera4oa. .....

PRODUTOS DA:

KIDldl1Úlstrnat ate Ca�çadlos
Gosclbl Krmäos §o Ao

Secretaria da Prefeitura MJIlnicipal de jal'ôg Ul

cto Sul, 19 de julho de 1950.

ADEMAR M. SILVA

Escriturario "M", pelo Secretário-

CAIXA POSTAL, 11

RAGU! DO SUL - S. Catarina
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CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 5·1t-1950

Uma bomba de bící O cidadão Erico BI05f�ld, juiz de Paz em

cleta.
•

exercicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca �e
Caso alguém tívela jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, ßresü,

achado é favor entregar na forma da lei, etc•..
n a TIPOGRAFIA AVE- TORNA PÚBLICO de acordo com a lei, que Max

COURO CABELUDO. NIDA, sob gratíãcação. 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-

miciliado e residente nesta comarca, no lugar Es-

r � � � � � B I I I b I trada lrapocú deseja renunciar d sua nacionalidade

1'�ur'l'no'� O as p.� n e o . de origem, afim de obter a cidadania brasileira, por
"

O '. das melhores marcas V.� meio de titulo declaratorio tudo de conformidade

poderá adquirir pelos me- com o dlsposto no artig� 60., § 20, da lei numero

O cidadão Erico BIosfeld, juiz de Paz em nores preços na 818, de IR de setembro de 1949.- Qualquer cidadão

<--exercicio do cargo de juiz de Direito da Comarca
Belissimo sortimento, CASA REAl: poderá apresentar lnpugnacêo que tiver, no prazo de

de jaraguá do Sul, Estado de Santd Catarina, Brasil para qualquer estação (10) dez díes contado na Jformél da lel.. E pare que

f d I·
. do ano, com modêlos

ne orma a er, etc... .

d IMPUREZAS DO SANGU"? chegue ao conheci.mento e. quem !nteressar P?ss.a
TORNA PÚBLICO, de acordo com a lel, para to os os gostos, L.

mandou o M.M. JUIZ expedir este e,dítal, que sera efl-

F d M
recebeu e oferece

que re erico üller, com 79 anos de idade, natural ( fllXIR Df HOr..U�IRA xado no lugar de costume, publicado no Diario Ofi-

da Alemanha, lavrador, residente no lugar Rio Cerro Sociedade Grafica Avenida Ltda, U U L cial do Estado e pela imprensa local « Oorreto . do

nesta comarca, casado, deseja renunciar a sua na
A G r v N AUX. TRAT. SIFILIS

Povo».- Dado e passado nesta cidade de Iaregué do

cionalidade de origem; a f i m de obter a cidadania
v. etu 10 argas . 350 Sul, aos v i n t e e trez dies do mes de outubro do

brasileira, por meio de titulo declaratorio, tudo de ano de mil novecentos e cincoenta.- Eu, Ney f'ri,nco,
conformidade com o dlsposto no Artigo 6., da I e i

�����- escrivão, o subscrevi. (assinado) E r i c o BIosfeld

n. 8iR, de 18 de setembro de 1949.- Qualquer clda- Cure seus males e poupe seu Juiz da Paz em exercicio.- Está conforme o original

dão poderá apresentar lnpugneção que tiver no prazo
bom dinheiro comprando. na do que dou fé.

,

_

de (10) dez dies contado ne forma da lei.- E pare , FARMACIA. NOVA JaraO'uá do Sul, 23 de outubro de 1950.

h h d
É UMA DeENçA GRAViSSIMA

17

que c egue ao con eclrnento e quem Interesser pos- MUITO. PERIGeSA PARA A FA-

sa, .mandou o MM. Juiz, expedir este edital, que será MiLiA E PARA A RAÇA. cowo
UM BeM AUXILIAR ·Ne TRATA.

afixado' no lugar de costume, as portas do Edifício MENTODÊSSEGRANDEFLAGELe

do Forum, publicado pelo Diario Oficial do Estado
U SE c

e jornal local «Correio do Povo».- Dado e passado
�.�

nesta cidade de Iereguä do Sul, aos v i n t e e trez

dlas do mes de outubro do ano de mil novecentos

e cinquenta.- Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevl..
(a) Erico BIosfeld, juiz de Paz em exercicio.- Está

conforme o original, do que dou fé.�
[aragué do Sul, 23 de outubro de 1950.

O escrivão

Ney Franco

de ROBERTO M HORST.
O escrivão

NEY FRANCO
a que dispõe de maior sortimen- 1 _

to na praça e oferece seus arti ::I'

gos á preços vantajosos; .

Rua Mal. Deodoro, 3 • Jaragua
�� ...�

Ur. Wal�emiro Mazurec�en

COURA CUPA, (

,CUEDA DOS c.�

Perdeu-se fDITßL

o
BfLOS f DEMAIS

A.f E c ç o E S oo

TéH'íICO-.CAf'ILA R

POR EÚÚÊNClA

Edital

Tomem:

Negócio de Ocasíãe

"SILVEIRA"

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

REX HOTEL /

FF<ACOS E AN�MICOS I

VINHO'CREOSOTADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXXI JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 5 de Novembro de 1950 SANTA CATARINA N°. 1.616
-

seu / Foot-Ball Hermann Fríedríeh
De a tempo nossa pe- VERDE", entram Purnhagenquena cidade [araguaen- em campo alegres por-

de Blumena'u Faleceu em Corupá nose, vem se agitando de que tem a certeza de s_!L- Faleceu dla 28 de Ou- dia - 29 de Outubro emum intenso movimento tisfazer com uma boa tubro em sua residência, sua residencia a s r a,futebolístico. Aqui e 8.'CO- partida, a todos os seus cercado por seus filhos e BLUMENAu, 30 (Do Henriqueta Lóz da Silva,lá surgem esquadrões simpatizantes. Após no- pelo carinho de sua Exma. correspondente) _ Será éra viuva do sr, J o s éque disputam em grama- venta minutos de bom espose, o sr. Hermann brevemente exibido em Albino da Silva, a extíndos diversos; suas pele- �ontrole de Iutebol, re- Frie�rich. Pu�nhage�, cl- todo o Estado de Santa ta contava 78 anos de[as, muitas vêzes árduas tiram-se �a cancha. c.om dadao cuia vida fOI toda Catarina o filme doeu- idade.
-

e pouco satisfatórias. um sorriso nos lábíos, ela devotada ao trabalho mentário sõbre os feste- Deixou os seguintesPorém sempre tem-se em comprimento a vttö- e a honradez. [os do Centenário de filhos: Maria Silva Alba-o prazer de perceber a ria que lhes sorri ale- Deixou o extinto farnl- Blumenáu, transcorrido näz, funcionaria dos Cor-altura moral a que atín- gremente, como o sól lia numerosa e são seus no dia 2 de setembro reios em Corupá;ge o brio dos atlêtas de nas manhãs de primavé filhos os srs: Germano último. Essa peliculanossa praça. Vencedores ra, Sim meus senhores, Purnhage, casado com apresentará, nos seus Henrique, Raul, Otavio,ou vencidos na peleja, é realmente agradável Ruth Hübner, residente em minimos detalhes, mara- e Suzana, todos casados.nunca, notá-se retratar apreciar uma peleja des- Rio do Sul; Henrique I viltt.osas cenas das festi- A familia enlutada oem seus semblantes a Ií- se esquadrão que de Purnhagen, solteiro, resl- vídades, deslumbrantes «Correio do Povo» enviagura triste e desprezível tempo vem angariando dente em laregué do Sul; paisagens do Val e do sentidos pezames.do desânimo. Entretanto, I
a simpatia e admiração Maria Purnhagen, cesade ltajai e ainda a parada _não é injustiça destacar do pôvo local. É sem dú-

com Vitor Nagel, residente de 7 de setembro.entre todas as equipes vida, a Sociedade mais
em Ieragué do Sul; Here-que mansamente vem Irequentada de Jaraguá, ne Purnhagen, casada co nl- _

progredindo na vida es, si não à fôr à será um dia. Walter Ianssen, residenteportiva jaraguaense, ten- Pois é de se esperar em Iaragué do Sul e Au.tando realizar a futura que, si continuar a pro- gusto Purnhagen, casadodistração do pôvo, o sim- gredir, como nOI:malme�- com Helgu Koch, residentepático e a t r a e n t e te vem progredmdo, nao em Taló."AGUAVERDE" e tarda a enfrentar comfa-
Fundado a pouco tem- cilidade e esperança de

po porém persplcáz em brilhantes vitórias, ossu� tarefa, vem tendo dois esquadrões princi
sempre vantagem sôbre pais desta cidade.
os seus rivais. Os onze

íncansäveís elementos do COlaboração de J. Scbmitz
formidável "AGUA

Jaraguá e

Rt�I�T�� CI�ll Edital n. 2.87D. de 27-10-60

Oswaldo Seidemann e
Methilde Bassani

Irene P. Günther Oficial do Ele, brasileiro, solteiro,�gistroc Civil de r" Distrite -làvrador, - dorrtíetliado 'e'
da Coman.. a J araguá do Sul. residente neste distrito, emEstado de Santa Catarina Rro Molha, filho de Anto-

Brasil. nio S e i dem a n n e de
Faz saber que comparece- Alinda Seidemann

çam no cartorio exibindo os Ela, brasilelre, solteira,'documentos exigidos pela lei domestica, dornlcllleda e
afim Je se habilitarem parA residente nesíe 'distrito em

casar-se: Ribeirão Molha, filha de
Edital N. 2871, de 26-10.50 Pedro Bessaní e de Oliva

Tecillá Bassani.
Hermann Brandenburg

e Anita Krueger Edital n. 2.874, de 28-10-50
Ele, brasileiro solteiro, Haroldo TremI ecomerciário, domieillado

Waltraut Kargere residente nesta cidade, Ele, brasileiro, solteiro,á rua Benjamin Constant, comerciario, domiciliado,filho de Alberto Bran-
ce residente em São Bentodenburg � de Ida Stasun
do Sul, filho de AntonioBrandßnbu�g.. . Tremi e de Amanda TremI.Ela, ?rasllelr�, �?ltelra, Ela. brasileira, solteira,dom

..
esuoa, domlCIlI�da e

domestica, domiciliada e

Iresidente
. ne�ta Cidade, residente nesta cidade, fi'. rua Benjamin .Constant, lha de' João Karger e defIlha de Freder1Co Krue-

Anna Malinowski Karger.ger e de Selma Krueger.
EdItal N. 2872, de 27-10-90 E para que chegue ao co:

.. . . nhecimento de todos, mandelAngelo Tlberl.o .FehCIano passar o presente edital queC.apestrrnl e será publicado pela impren-Ceha Buzzarello
sa e em cartório onde seráEle, �rasileiro. s!>�t�iro. afixado dUlantt:: IS dias. Si

come�Clante, domlcIlI�do alguem sou�r de algum im
e.\ residente em. Arrozeira, peàimento acuse-o para osfIlho de AntOnIO Campes- tins legai!>trini e, de Florentina IRENE PEDRI GÜNTHERCampestrinit --

OticialEla, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e _

residente nsste distrito,
na Barra do Rio Cerro,

- filha de Egydio Buzza
rello e de Emma Picolli./

PASTAS para homens
e senhoras V. S. encon
trará na GASA REAL.

Um filme sôbre as

festas do Centenário Henriqueta l�l :�a Silva

À familia enlutada o

"Correio do Povo" envia
sentidos pezames. \

t Agradecimento Ba/os
mais macios

Pesarosos comunicamos aos nos-'

sos amigos e parentes, o falecimento, no,

dia 28 de Outubro, de meu querido es

poso, nosso pai, sôgro e avô

Hermann Friedrioh =Purnhaçe»,\

com a. idade Je 68 anos.
'� ,",'.". �'Àgr�e�m08 de e�raç�", .a. todos
os que nos confortaram nesse transe as

sim como os Drs, Waldemiro Mezure
chen e Renato Walter e, mui especial
mente ao rev. Pastor Wai<:le,er pelas con
soladoras palavras proferiras no lar e

no cemitério. '

Ieragué do Sul, Dl/lO/50

Bolos
mais crescidos

Vv". M"ri" Stenken Purnb'{ene Filbos

t I���������u�rß�.i��I�i�I���r_ \
durch mir dass es Gott dem Herrn über
Leben und Tod gefallen hat, mein in�i
gstgeltebrer Gatte, unserer Vater, ôchwíe
gervaler und Grossvater

Hermann Friedrich Purnhagen,
im alter vom 68, zu sich zu nehmen.

Wier dank�n alle Nachbdrn und Be
kannten die uns in die schweren Stunden
hílfreich' zu Seite standen sowie Dr. Wal
demiro M'azürechen und Dr. R e n a to
Walter.

Ferner danken wir Herrn Pastor
Waidner fOr seine rrostreichen Worte im
Hause und am Grabe, und auch al�n
die den lieben Verstorbenen das Geleit
zur letzten Ruhestätte gaben und Sarg
und Grab mit Blumen Schmückten.

Jaraguá do Sul, 31/10/50
Ww'e. M"ri" Stenken Purnb"gen
und Kinder

Ba/os

maisfôfos

",li'

COMBINA�rEs:;ONTEMPLAoAS
NO -S'ÓRTEIO DE

Outubro 1950
ZQX
KJU
F D S
NAH
O J C
YZU

Os portadores dos
títulos em vigôr que
contiverem uma das

. combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escrit6rio de S. Catarina
Rua felipé Schmidt, 17
Sob. - FLORIAlfÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo jlonso Barbi

,
SEDE SOCIAL

RUA ,DA ALFANDEGA, 41-ESQ. QUITANDA
,(EdUld. Sulalap)

RIO DE JANEIRO

Usem pratos de papelão.
São prancos e hlglenlcos.
Encontram-se na

SOCo Grahea Avenida LIda.'
Av. Getulio Varges, 360

([)) sabão .
(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla ClAo WEIlEt JINID){(J§IllAl = ]onIDlvftHe

recomenda-se para hOBpi�ais, colégios, etc., ",pela sup qualidade desinfetante.

Locai$
Nascimento

O lar do casal Esteta
.no Noriller e de sua es

posa Emilia Pedri Norll
ler, foi enriquecido no
dia DO-lU-50 coro o nas
cimento de uma 1 i n d a

garotinha _'que, n a P i a
Batismal receberá o no
me de Maria Tereza.

CásameDto
-

Realizou-se ontem na

sal a das andiencias o

seguinte casamento;
---

Manoel Felipe c o m a
srta. Josefina Ramos.

...;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-.:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::==:::=:-.:::::::=:::::�:

II �_�����2� IIii Rua Marechal Floriano, 43 rI

I ii JAIIAGuA DO SUL ii
II R.ç;:re;�:�oo:�ça��:n��°.ie ·to�:ples II
II' Compre seu sapato em Casa do Pro- IIii fissional, que será aconselhado iii! concienciosamente. li::

., iiii Consêrtos de calçados com presteza a. liH preços módicos ..
, ii::

-

::

!! Tem grande quantidade qe stok. IIli __ \ Visite a Casa de calçados de fiII GUILHERM�� FINKBEINER. fi::

.H\:-:::::::::::::::: ::::::::::::�:::::::=::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::.---
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