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neDB�o provimento·
BI recurso

Como
.

se esper8V' o Tribunal
reconheceu válidas as eleições

em Jarauuá do Sul

Enviado, tim telegrama ao governo do Estado,
pedindo providências ,- Não há policiamento

FLORIANÓPOLIS, 16 - Informações

procedentes de C�mpos Novos dizem que
a população daquela cidade ach.a·se bas

tante apreensiva com o fáto de terem si

do invadidas e depredadas várias fazendas

sitas naquele municipio.
Essas depredações, segundo ainda_--1ls

informações aqui recebidas e são merece·

doras de fé, foram praticadas a poucos

dias, principalment� con.tra propriedades ESPLODIU NO Iß O AYIA"'O
de paranaenses e sItas �o longo da estra· ·tI
da que vái para o Paraná.,

'

-

. �m virtude ser redulido o contingente Pereceram 57 passageiros, que regres-

p(JhCl.al! o povo de Campos �ovos teme a savam da peregrinação a Roma
,repetiçao dos atentados e daI o estado de

desassQ(�ego em que se encontra.

Numerosas pessôas subscreveram um

telegrama endereçado- ao govêrno. do Es·

tadO, descr-evendo 09 fatos e pedindo pro
vidências emediatas. As autoridades pro·
meteram atender.

FPOLIS - Em acór
dão de 16 do corrente
o Tribunal Eleitoral deci
diu negar provimento ao

recurso impetrado pelo sr.

Dr. P r o m o t o r Priamo
Ferreira do Amaral e Sil

va, no qual se pedia a'

anulação do pleito neste

A situação das oposi- outros, que davam ao municipio e no munlclplo

ções e alguns membros erario uma despeza su- de Guaramirim, alegando

da bancada do PSD ne- períor a oito milhões de se '0 fato do Escrivão

cidade gando numero paus vo- cruzeiros anuais, iss o Ney Franco haver reassu

tação da prorogação dos sem contar o emprestfmo mido suas funções para

.ITAJAf, 13 _ �onforme Bornhausen. Num estrado, s-v lrtneu Bornhausen. Sua trabalhos da Assembléia que se tencionava fazer participar da apuração das

vm�a sendo, divulgado, artisticamente ornementa- oração bastante comedida e encerrando assim as na Sul América, no eleições, o que, no enten

reallzou:se,sabado a festa do, viam-se lindas cor- traduziu o júbilo de qu� sessões, deixou encalha- montaute também de oi- der de S.S .• não lhe per

promovida pela população beiles de flores, guarda- se acha possuido pela dos os projetos do orça- to milhões. mítla a leí eleitoral, p o r

local, em smal. de re�o�l�o das por escolares. preferência do eleitorado meato do Estado, da Ii- Todos esses projétos ser o sr. Ney F r a n c o

pela expressrva vlt�ma A hore aprazada, o fo- catarinense, à qual, se- xação da Policia Militar t r a z i a m centenas de candidato a vereador pela

alcançada pelo sr. .Irmeu qu�torio que começára na gundo disse. espera com criação de dois cargos emendas. Na organísação legenda da UDN E assim

Bornhausen no pleito de no�te anterior e prosse- a graç� de Deus corres
de coronéis, diversos judiciaria eram criadas p o r unanimidade e p o r

3 de Out��ro. .

guru durante o dia, ror- ponder. Disse da sua se-
oficiais e duzentos pra- as comarcas de Videira falta de amparo legal de-

A� festividades de mls_: n�u-s� intensissimo. Logo tlsfação pela carinhosa ças da mesma corpora- e Guará-Mirim, a 2a. Va- cidiu o T.R.E. negar pro

sa, as ! horas. da manha I fOI avistado o sr. Irineu I homenagem que estava ção, restruturação dos ra de Joinvile e uma 48, vimento ao recurso, reco

na Igreja Matriz, c�urras- Bornhausen, que se diri recebendo de seus irmãos funcionarios do palacío, Vara em Floríanopoíls nhecendo v á I I das as

cada e. outras solemdades, gia ao local da hornene- de Itajaí e referiu-se a
dos inspetores da Iazen- maís uma meia duzía de eleições em Jaraguá do

que tiveram .�eu ponto gem, a pé, seguido de dolversos problemas da da, da 'Bolse de Valores, .cartórios.
Sul e Guaramirim.

alto na reu�lao P?pular verdadeira multidão. Os rerre, quals sejam os da Tribunal de Contas, Or-: O sr. dep. Protogenes

que se ,realazou as 20 _pr��entes vl\l-mam .a co- água e esgoto, hospital e ganísação JU,dícíaría e I
Vieira apresentou um,

a

�oras, .

ne pr�ça defro�!e !ll�tl�a com entuetesmo, ginásio, pera cula solução_
emenda criando a Co.

a Igreja Matriz, reu�lao lnlclando-se d delirante espefã"contribuir decisiva.. I
marca de Itaiópolis e o

essa que �e caracterizou h0!llenagem, que presse mente, contando para isso M'II'ha' re's ,sr. Deputado A r t u r

�el.? entusiasmo �a mul- guru com o mesmo brio com a colabot ação e bôa
' ' MUller passando de 2a.

t�d�o que pera ala se dl- lho, mal grado a chuva vontade dos Ireíetensee..
para êa, entrância a de

ngiu, aguardando a ehe- que caiu na ocasião. Todos os oradores fo- de comunistas chineses Jaraguá, alem de uma ,

gada do homenageado... Fal�ram, saudando o ram bastante aplaudidos, dispostos a. lutar .f emenda mandando atrí- CARACAS,. (V.A.)

A praça, nessa ocesreo sr. lrineu Bornhausen, e terminando' de maneira na Coréia

.

buir aos, Juizes de Di- Foi assaeínado o ch�le

?pr�SenlaVé:l um aspecto dizendo do slgnlflcado de brilhante os festejos com
reíto as cústâs das sen- do governo mllítar da

Invulgar. Cent�nas de s�a vitória, os .srs. Anro- que. 05 tteletensee come- L O N D R B S, 13 - A tenças finais' em todos Venezuela, tenente coro-

peSSOlJS, c�nduzmdo Ian- rno
r

Carlos Konder Reis, moraram ii eleição de radio dé Moscou enuncíou os processos' e· as de nél D. Legado Ochalbaud.

ternas multicores, de pa- Jose Cabral, Francisco mets um filho da íerra _
que os cornunlsras chí- abertura e rubrica de ,()AR�CAS (V.A.) -

pel, aguardavam, com Canziani,' Carlos Gómes o terceiro __ pare a su-
neses estão se oferecendo liv,ros comerciais, afim

I
Num dI�C1lrSO á naçao,

manifesta ansiedade, a de Oliveira e José Veiga. prema governença do "as dezenas de milhares" de solucionar a falta. de pelo rádIo o tenente-c�

chegada do sr. Irineu Por ultimo discursou o Bstado.
como voluntári,os p a r a Juizes-L.cal'reira que nin., ronel,'

Marcos .Perez JI

____�-�----_--_-�--------------oom��
na ���. Ag�mq�r�mç� pMmeM�com�wouq�o

,
; agência "1 ass" difundiu serem mal pagos.' �t-:nente

coronel Carlos

Pedl·da a construça-,.,o ,de,. E'mpi t b" d"ö um déspacho 'do seu eor· O prpjéto de Org�ni- LI�a�? ·presidente da jun-

, , .
'aua S respondente Nysokov; Diz sação 'Judi0iária tem· ta. nulltar da Venezuela

mal.s uma es':.trada
este: .que: "notei-se em 4�l �rtigos E:- muitas ino· f�l covar�emen�e assa-

milhares e milhares toda a' China uma vaga vações. .'

cma'dO. O orador p�me.

de sacas .
de arroz de ent,usiasmO' J)éltriótico ,No. ',' (}rçaPl�n�o para teu 'lue os assassmos

Ligará .Campo Alegre a Jaraguã; passando s�m condução qúe. encontrou exp.ressão 195t, forá.m ,consignados s e r a. o severamente

por São ;MIguel Itapocusinho' e Nereu Ramos
no alistamento·: em :massa CS, des�aques de C r' p unI dos.

, ,GOlANlA, 15 (V.A.) � de, voluntários chineses 500.000;00, para a' estra-

FLORIANOPOLlS, _ guel Itapocuzinho e t.5 O Noticia-se que na cidade ao, e;x:érciro da República da Corupá, São Bento

Alem da consignação na mil- para o trecho entre de Al1ápolis estão empi- Popula\na Coréia. Deze- 3ºO.000,00 p, It. r a o de Afastada
.

a Comis

proposta do orçamento Itapocusinho e a estação Ihadas alguns �ilhares de nas de ,milhares de pro· Campo Alegre, Itapocu-

es t a d u a I de 1951, da Nereu Ramos. Essa estra- sac�s de arroz, sem postas estão chegando a sinho, N�fe,u Ramos.' são Interventora do

quantia de 500 anil cruzei- da foi prevista na acordq tr�msporte: O fá!o, aqui. Pequim, de tödas as par- P T B

ros. para a abertura da economico realizado entre' nao admira, pOlS nesla tes do país".
• • •

estrada de RoJaj:!em Ii- os governadores Aderbai capi�a.1 enc?ntram ,se mer- . Acrescenta que só de Nas,eeu
.

O'"O .ar
gando São Bento do Sul Ramos d,a ,Silva e Moisés cadorlas diversos aguar- MukJen, alistaram·se num

Segundo telegrama do

a Corupá, o Deputad� Lupion, visando dar es- dando, condução.: I só dia 1.500 voluntários.
Rio, vem de ser c1estitui-

A M"II d f
SANTIAGO, 15 (V.A.) da, por ato do Diretório

,,'

rtur u er requereu es-, conamento,\por
via érrea

- ViajandO em avião, Nacional do PTB a' Co'-

taque de 500 mil cruzei- até o postO\.de S. Fran-

A R'·
'"

- , , ,sôbre e5mer�lda, no Bqua- missão Interventora da

ros paréJ a construção da I
cisco do Sul, para a pro· ussla nao quer guer,ra, agora I dor, .

deu a luz a sra. citada agremiaçã,o parti-

rodovia Campo Alegre dução do Sul qo Bstado Ameha Cruzat de Undur· daria em nosso Estado a

Jaragq6 do Sul,sendo 3501 do Paraná, �.é O que diz E.·senhower ra�a, da melh?! sociedade qual vinha sendo presi-
mil para o trajeto S. Mi- .' chtle?a. O aVia0, em face dida pelo sr. O t a c il i o

. I. DALLAS, Texas, 1� I questões soviétiças, tem do mesperado aconte�i- Nascimento.

Assaltam as proprl·edades·
(V.A.) - o geneoral EI- entretanto muitos,amigos m�nto, desceu, em Guala- COt;ß o seu regresso

,

senbo�er ex-coII_landante que conhecem bem a qUII., .
.'

do RIO, trouxe o dr. Sau-

,

• _

das f o r ç a s aliadas na situação russa. A opinião'
Medlcos foram chama- lo Ramos, a nomeação

na reglao de Campos Novos Europ.a, declarou que ele ge ra 1 entr.e eles é de dos e conslaram o.�xce' da nova comissão, que

. acr�dI�a que a Uni ã o que os russos não estão lente �stado da par�JrIente .

deverá dirigir os traba-

SOVIéticas, tem entretan- em situação, do ponto
e do filho, e 05 dOIS,. no' lhos de revisão nos qua.

to, nem está preparada de vista de sua .capaci-
mesmo aparelh?, seguiram dros partidários do pete

para �ravar uma guerra dade de produçãs, nem para esta capital, onde, bismo catatinense, pre-

mundIal nestes momen- do ponto de v ist a de a� chegarem, foram reco- parando desta forma o

tos.., seu espirito combativo Ihl�os a uma Casa de terreno que devera ser

EIsenhower, que, pro- de provocar, atuaimente
Saude.

"'.
encontrado pelo futuro

valmente será nomeado um conflito internacio- diretório estadual a ser

chefe das forças �a de- nal".
eleito na . próxiIn� con-

fesa da Europa OC_Idental Eisenhower não quis 9 municípios cata- venção Estadual, a ser

declaro�, em dlscurso- fazer comentários sobre rinenses dispensados
convocada especialmen-

pronunCIado no"
clube

I
a politica nacional no�e-

te para este fim.

lo_cal, !lue, embo.ra ele americana. \ de incorporação Ficou assim constitui-

nao seja um perlto em
'

em 19 t.: .. da a nova comisão diri-
� I gente do Partido T.raba-

RIO, 13 (V.A.) - O Ihista Br�sileiro, Secção
Ministro da Guerra assi- de Santa Catarina:- Pre

nou ante·ontem, portaria, sidente, dr. Telmo Ribei

tendo em vista' parecer, to; vice -'presiàente, dr.
da Diretoria de Recruta- Rafael Cruz Lima; Se

mento, dispensando de cretário Ge_ral, deputado
convocação no ano de Braz Alves.

1951 os seguinles muni-
---------

morrendo t?dos os seus cípios da Quinta Região L iV ro&
ocupantes, IOclusive. a tri, M-i1itar - Do Estado de 'Coleção das Moças e

pulação. Os passageiros Santa Catarinll: Ara'rim- para a Infância.

em ,sua totalidade eram .:guá, Concórdia ,Crieiúma Recebeu belíssima va-

peregrinos que tinham ido laguarüna,'Örl�ães, Tuba� riedade, SoCiedade Grafi-'

a Roma para as come· rão, Turvo Urussanga e ca Avenida Ltda.

lDorações do Ano Santo. Videira.
'

Av. Getulio' Vargas, 350.

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULIN.o PEDRI Imprêsso na Sociedade Gráficá AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua MarechalDeodoro da Fonsêea, 136 Fundado em 1919 - TBLBFONB N. 39

Comemoram os itaiaienses com De
marcante iúbílo a eleição do sr,

Irineu . Bornhausen
Detalhes das solenidades de sábado' na ' vizinha

Florianópolis

Assasinado o chefe
do Governo
Venezuelano

(

PARIS - Um i
avião

conduzjndo 57, pa�sagei
ros�e que vinhacde Roma
com destino a esta capi
tal explodiu no ar, á altu·
ra dos Alpes Franceses

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R J E I R A S,

-J

__N_U_N_C_R_E_X_I_S_T._I_U_I_G_U_R_L__E_S_P_I_N_'H_,_A_S_,_E_T_C_.-lr'Y"Y"Y'::;:�'��;:""""":�i. .

�!��: [����!� �E��!�!!�!� Ê��:���ia���: j�:�.�;�;;.:;�677 - Vva. Augusta Balock - bras. Alvará'-., »"

de hablre-se pera sua casa á rua Presidente Eplte
tacto Pessoa, nesta cidade Idem.

682 - Grupo Escolar «Divina Providencia»
Llceuçe coneiruír sobrado em alvenaria no estabele
cimento já existente, a rua Mal. Deodoro, nesta cí
pede, Como Requer.

660 - Leopoldo Ganske bras' transf. ímp,
terreno com a área de 9t.260 m2, sito a estrada Rio
Novo-Corupá, edquírtso de Alberto Langer. Idem.

637 / Paulo Bokor bras. Alvará de Heblre
se para alugar sua casa a rua Rio Branco, nesta
cidade. Idem.

661 - H. Iensen bras. transf. lmp, negocio
de generos alimenticios, bebidas e fumos, sito a rua

Avenida Getulio Vargas (fundos) adquirido de Si
bila Iensen. Idem.

669 - Alberto Marangoni bras. Alvará de
heblre-se para alugar sua casa a rua R i o Branco

VITROLAS - RÁDIOS - RADIOLAS - PALHBTAS-nesta cidade. Idem.
CORDAS B MÉTODOS.672 - Eugenio Bonifacio Dias bras. transf.

lmp, terreno com a erea de �OO.OOO m2., sito a es' Emfim-tudo, que pertence ao ramo. /'
"::"

:::::1ft ��E��;;;:�;���:;i,O��ns��:;;� .�::mpO::;I:"��i::��S:,;'��::�r
:
...:I••:;�.'=��I'=��A=��U::::::R=-?Op·�R-�°:t-��-:r....:.i:...:Isebef-Corupé adquirido de Roberto KnolI. Idem.'

.nUSII3I.l.....iI. iS. nL..ta U'üJ....
674 - losé Minatti bras. transf. lrnp. terreno I..; �'�,_1no...-'i)o...I_�;p..,..-a'�-..Gil_...r.:r,�JP''J

com a eree de 116.000 mã, sito a estrada Felipe .l.! Todas as pessôas que tomarem uma .1:1Schmidt-Corupá. adquirido de Francisco Minatti. Id.
II assinatura anual para o ano de 1951 rec�- I.675 Panlo Ltnzmeyer bras. transt. imp. terre- Lazza r i s ii berão desde já e, gratuitamente, o "Correío ii

!�n�1J�:�:���gt!J:c���i��::ni::a:·t��:ns�a7:;:i Loj. 'ExPO'içã�.
Fábrica:

....:I ..li.:i
do Povo". := fi�::�::;:de

1950.

.

....:I.:...:!terreno com e erea de 14!086 m2., 'sito -

a estrada Aven, Q.!lJJ!o. 'ªrga3, 79 ªua D�II!�DgO� d1t'ova sln
Guareíube-Corupä, adquirido de Maria ßenken- J A R A li U Á DOS U L -1- s A If r A C" TAB I If A ii Façam seus anúncios de felicitações

ii

;;�;���:::��!�J��l:��:�s:s�������!:�I!C�: ESP�::f':��!:'-n:-!-i:a-ia-J:-:-:::�����f.:��ins. L:�:::::�::::��=:::=::J679 - Concilio Arnaldo Dias bras. transf. M6veis Estofados, 'I'apetes, Divans.
imp. terreno com a érea de 100.000 m2., sito a es- Colchões e �strados para Camas, Elc. ii CLÍNICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GAROANTA� � /'

irada Rio Novo-Corupä, edqulrldo de Alfredo õod-
em: ii moderna e primorosamente instalada da lidemnerg. Idem. II

....IN j:
713 - OUo Diener junior, bras. Alvará de II DR. SADALLA A �u. i!hablte-se pare a sua casa a rua Mal. Deodoro da It! !! CONJUNTOS DE APARBLHOS MODBRNOS, ÚNI�O NO iiFonseca, nesta cidade. Idem. ii '

BSTAPOS OB SANTA CATARINA B PARAN A ii718 - Gertrudes Noser bras. Alvará de ha- ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Notícia"» ii
��:i:eCi��:e.aI3:�.casa a rua Presidente Epitaclo Dr. Waldeml'ro Mazurache'n .

HÀORARIOS: iO-12 e 4-6 da tarde - Hora ma,rcada: 4 li
719 - Julio Ma ffezzoll i bras. Alvará de ha. Ii .Joinville ii

blre-se pera alugar sua casa d rua Avenlda Getullo
Vargas, nesta cidade. Idem.

744 - Walter Hertel bras. Alvará de hablte
se pera alugar sua casa, a rua Mal. Deodoro da
Fonseca, nesta cidade. Idem.

Secretaria, da Prefeitura Municipal de jaraguá
do Sul. 19 de julho de 1960.

ADEMAR M. SlhYA
Escrirurario "M", pelo Secretário

ChãQsdeCasa Decreto de 3 de Nov8mbro de 1950.
Vende-se alguns no

centro da cidade.
Informações no Escrtrö

rio Fischer
,

Rua Marechal Deo-
doro 204.

o Prefeito Municipal de laragué do Sul, resolve:

�,A T 1 F I C�A R

De.ncôrdo com o Art. 15, item III, da lei nO. 249, de
12 de janeiro de 1949, / *

A nomeação do funcionário Adernar Menlglne da
Silva, ocupante do, cargo de escriturário, padrão
"MM" do Quadro Unico do Municipio.

INCLUIR

DOLINS - CLARINBTAS -

De acôrdo com o artigo 100. letra b, daIeí ns, 249,
'

de 12 dê Janeiro de 1949,
O período de 8-IV-1942 á 22-1-1946, ou seja

três (3) anos, na contagem do ternpo de serviço do
funcionário João Methlas Verbinenn, ocupante do
cargo de Amenuense, padrão "O" do Quadro-Unico
do Munlcíplo, tempo êsse, que esteve s e r v i n d o o

Exército Nacional.
;

COMUNIQUE-SEINS TRUMENTOS . DE MÚSICA
EM GERAL, especialmente

� GAITAS simples e PlANaDAS
de 8 a 120 baixos.

nacionais e estrangeiras.
JBAlSDO:NEO:NS,
VIOLINOS - VIOLÕBS - BAN-

Waldemar.Grubba
Prefeito Municipal

!!
Ei
Ei

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA I!
Com cursos de aperfeiçoamento no

_ . li
, Rio de Janeiro • Sao Paulo e Buenos Aires. ii
Doenças de Senhoras - Partos - �linica ii
Geral de Adultos e Crienças. ii

consultório e Residência: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
TELEFONE. 3 li

Jaraguá do Sul - Sm., Catarina II

Dr. Renato "Walter
MÉDICO

PLAUTAS - PISTONS - SA�

XOPONBS - TROMBONBS E
. BAIXOS. BATBRIAS AMB)I-
CANAS COMPLBTAS - TAM-
BORBS B CORNETAS PARA
MARCHAS BSCOLARES -

eASA BE .a'81
) ,

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIHA - MINANeORAClinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos

.

Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - .Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

I- Ráios Intra.vermelhos e azuis.
............................�\.

���iS·�...

�-1I�nrica rr� Ferrame�ta� Mrículas
·

IMPUREZAS DO SANGUE?

tDE

fLIXIR Df B06UflßA PEDRO RENGEL
Belissimo sortimento, AUX. TRAT. SIFILIS Estrada Jaraguà Esquerdo

,para qualquer estação JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA 1do ano, com modêlos :"�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::\"1para todos os gostos I Papél

I
Executa-sei qualquer serviço de

f�rramen:JtélS
, .1.5 P .i.!recebeu e oferece E f d agríco as pare uso de lavouras, como: C· d-

n, er os, resmas e ! Machados. Euchades Foices etc. ii orrelO O OVO iiSociedade Gráfica AveDida Ltda bobinas.
I d d !! ii, Serviço rápido e garantido e atende-se qua quer pe Ii o :1 '

n

Av. Getulio Vargas �. 350, of:��e ����G�áli�:n�:,jLÍd�� _���t8fft��� ii A Gerência avisa aos seus presados I!
11 assinantes que estão em atrazo com suas ii

�®f@@'f@®!@@t@®'f@)@'f@®!@@í®@'i®@j'!@)®!@�(§)li II assinaturas, pará nos remeterem com bre- - ii

I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
� II vidad��trossim comunicamos aos nossos II

{@ TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßRnH� HfSPIRßIÓRIO � ii r:����n;3:s��l�r�0�:r��defaie�0� d;e�U��:: li
� "- �:: da importância pelo Correio, podendo para ii
� Encontram alfvio imediato com o uso do

� II isso deduzir as despesas postais. li
�-

I n C O m p a p á v e I

� �� _ __ _::.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::......... �.._-_ _ - ..

. .

I Pl!ilOföl dI! nogieo PI!IOII!Dll!; '. "PUREZAS DO SANGUE!

ê> o.PE�O!'&I: mt:�I§ ,?O�,?ID� N� B'!&§!L �
fLIXIR Df B116DUU

�@&2)�@).@��@,i.®@.i®@.i.®@j@@.i.®@.i®�@l,a AUX. TRAT. SIFILlS

Vermitugo suave 'e de pront.o /
.

efeito Dispensa purgante e dieta l
SERVE PARA QUALQUEK IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de _seus filhos e � !)�a p.rópria!
Evitará muitas doenças e poupara dinheiro em

remédios
-,

Compre hoje mesmo nma 10MBBIGUEIRA
MIltANCORA para o St'U tilhinho.

E. um produto dos Laboratórios Minancora
- .I0INVILLE-

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÂ

Tomem:

ENFEITES para bolos
de todas as espécies V.
S. encontrará na CASA
REAL.

FRACOS E ANÊMICOS I

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregad4 I:ODI hitG ua:

Tosses
Resfriado.
Bronquites
Escrofulos.

. Convalescenças
VINHo'CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 19·11-1950

..

O cidadão . Erico Blosfeld juiz de Paz em

exerCICIO do cargo de juiz de Direito do Comarca
de jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina, Brasil
na fórma da Iel, erc.,

.'

. F.A � S A B E R a todos que o presente
edlral de cttação, com o prazo de trinta 30 dias

virem, ou dele conhecimento tiverem ou interessa;
»Ó:

,

possa, . que, estando se procedendo ao Inventário
dos bens deixados por falecimento de Clara Schu
bert Marquardr, e tendo sido feito a declaração de

herdeiros, ne qual consta o herdelro-néto de nome

Hery15erJo Marquerdr, filho do falecido Hary Mar

querdr e de Dora Valeska Haussler Marquardt, como
ausente, pelo presente edital, chama e cita ao dito

h�rdeir� Heryberto Marquardt, pera no p r a z o de

trl�ti:J dies, se fazer representa!' ou comparecer a este

JUIZO, pera falar aos termos do dito inventário sob

as penas da lei. E pera que chegue a noticia �o.eo
nheclme,nlo .

de Iodos, se passou o presente edital,
que sere afixado as portas do forum, no lugar de

costume, sublícado pelo jornal 10l.BI «CORREIO DO
POVO» " Diário Oficial do Estado. Dado e passa

d? nesta cidade de jaraguá do Sul, aoe dezenove

dlas do mes de Outubro do ano de mil novecentos

e clncoenta. Eu, Ney franco, escrivão o subscrevi

(a) Erico Blasfeld, Juiz de Paz em ex�rcicio.· Está

conforme o original do que dou fé.-

lereguä do Sul, 19 de Outubro de t 950.
O escrivão

Ney Franco

•

fdilill dI!' [ilílClio dI! E D I T A L ' 1B
-

T:':'::;::@:��::::�
m�·::::::::::��:�

lil!rdl!iro nlßl!nll!
.

De�::: ::rr::.iaIco1e_ � I: '.:
%

tor, torno publico que no
corrente mês de Novembro
arrecada-se o imposto acima,
reterente ao 20. semestre do
corrente exercício,
Os Contribuintes que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão sDatisfazeb-Io Pro."bieão!ll
.'. • ·0·

.�.noproximo mez de ezem TO y

� M'UDAS·.-com a multa de 200/0.
Exgotados os' I supracitá-

Proibo terminan!emente

•

dos prasos, serão extraídas a Iodas as pessoas de F R IT T I F E R AS E O R lV A M E lV T A I S

as competentes certidões de ,entrarem em minhas pro-

dividas para ter logar a co- pri.edades e bem �ssi!l1 Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros,
Maciei-

�bcança executiva. . deixarem seu s ammal� � ras, JaboticabeY.'a�, etc.
- Roseiras, Dahlías,

Coletoria Estadual de Ja- soltos afim de estraearem Camélias, ·Coniferas, Palmeiras, etc., etc

raguá do Sul 6 de Novembro minhas plantações.

�de 1950
' Não me responsablliso • Peçam Catálogo Ilustrado

pelo que possa acontecer. ",
LUCI HARNACK

I Rio Molha. 16/11/BO \y LEOPC!LDO SEIDEL - Corupá

Escrivã Hanz Lorenz iiii:==:::II. • •• •• •

�����

e-·I--�-··-·····_·'_!i!··_··_"_··_II_·I-'

��:ne s�r:he��lesc:m:r��� ß�� il�!I"I:t:-':'-bu-;�'5m� "(8eI�;3;!;'1
FARMACIA NOVA... � I\� MaleItas, Tremedeira jl

, de ROBERTO M HORST. II CURKM-SE RAPIDAMENTE GOM - II
a que dispõe de maior sortimen- i� .�,Capsu las Antisesonicas i
to na. p�açà e oferece .seus arti fOg

.

I""
gos a PreÇQS vantalosos�

. ,D MinancoraU .

-

""

Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua UI .

. I
II Ein Todas as Boas Farmácias

���..�...
.'.:11

'.
'. III É um- produto dos Laboratórios MINANC0RA I

Praticunte de (scritório ;LIiE!i;=i�=�l j:=i!�I��:��li=F.EE��1

Gl�-........re��

Celso Branco
DESPACHANTE ADUA.NEIRO

sÃo FRANCISCO DO SUL • Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO. - Telefone, 103
. Rua Babitonga, 23 -.Edificio Próprio .

Despachos de importação do extrangeiro e por �abC?tag�m,
exportação para o exterior e dentro do pais, fran�lto,'
reembarque e reexportação, bem como todos os servu;'lS

junto a Ifândega de São Francisco do Sul, são executa

dos com pont�alidade e pr�teza. dispon.d',? 'para ..e�te .

fim

de 'uma organização perfeita com escntono e tecnlcos.

AVÓ! MÃf! fiLHA!
.'

TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARÁ DORES

ALIYIA IS CÓlICAS UTfRINAS

ImDta,a-•• Gom· want!lpm pera

tClmbl:!ter II' IrfGIUlarídades
das

fu.,�6eG p.ri6dlcas dms senhoras

t Çalm�na. !It l.suJador denas
flJlI�Õ••

FLUXQ-SEDATINA b

pala IIIlI-S eomproYAda eficácia'
multo r.cllIltada. Deve ,.r UIiPe

com confiança t

flUXO ..SEDATINA
PCONTí1A.SE EU TODA PA.RTE

•• :1.:.:::
ii i5
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Preclse-se com bóa le

tra, que saiba datilografia
e fale,....alemão:

o lhkSrmaçães no E�crHó·
rio fischer.

.

Rua Marechal Deo·

doro 204.

rp�rç::-:o�".,
IRGO

�ãn O� mBt'�OrB� t mai� �arato�

ceaTRA CasPA,

QUEDA DOS CA-

BELOS. f DEMAIS

UECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TO'NICO .CAPILAR

POR ExeÜENCIA

PRODUTOS DA:

II������-�·�--�··���-�-���������·!

CASA DAS TINTAS í

!
A MAIS ANTIGA CASA DE JONIVILLE, COM SUA FILIAL '

EM JARAGUA DO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOBRADO aTO WAGNER)

OfERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mó·
veis, Máquinas, CaminhQes, Automóveis etc.

Tintas a Öleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água Raz, Anelinà

para tingir Tecidos de Sêdas Lã e Algodão. Cê I

ra e Óleo para Soalho, Massa para janela. ... ,
MATRIZ: Rua do Príncipe. 848 - )oinville, ! _

I..IO�����I:!�_!!_�!__. __ ._ i

fi::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....::::::::::::::::::::::;"

II AUTO JARAGU'A, S. A. II

II ����11�f��a:J��fi;}��fg'll
!:J:: Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes !::.i.: <

- Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu-

iI ladores e Consêrto de Pneus. fi'
H Esta oficina está instalada em condições, H
ii pera efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii
H reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii
ii como reti!J:éação de motores etc. . . , !l
]i Todos os serviços são executados com i !i
ii esmero, por competentes profissionais e a pre- i!
1i ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii
!ii trica e oxigênio. ,ii

'.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::!::::::::.j)

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 me�cado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega- se de Embarques de Madeiras de outras

Mercadorias para o exterior do Brasil e- J
, Localidades Brasileiras

Despachante das principais firma�s
do Estado e

dor ,"stados Vizinhos.
.

���

III Kndlllil§trna �e Ca�çadG§
II I Goscltn Inaäos s Ao /
I .

CAIXA !'"OSTAL, 11

RAGUÁ DO SUl.. - S. Catari�a....u.dO "O
.., n "O ·RunC

..e

.-. C.c a c c ..

� UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSÂ PARA A FA.

MiLIA E PA·RA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO DÊSSE GRANDEFLAGE�b

USE o

A S�FILIS SE APRESENTA SOB

INÚMERAS FORMAS. TAtS COMO:

REUMATiSMO
ESCRÓFU LAS
ESPINHAS

FfsTULAS
Ú'L C E' R AS
ECZEMAS

F E R 1'0 A S
OARTROS

MANCHAS

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HA l' ANOS
VENDE-SE EM TÔOA PARTI..

r���"l
::
::

li Rua Marechal Floriano, 43

il jÀRAGUÁ-DO SUL

H Recomenda: Calçados finos e simples
ii por preço ao alcance de todos.

iI Compre seu sapato em Casa do P-ro-
ii fissional, que será aconselhado

!! concienciosamente.
ii

:.!!.� Consertos" de calçados com presteza á

ii
preços módicos.

II ,Tem grande quantidade de stok.

ii ..- Visite a Casa de calçados de

ii GUILHERM�� FINKBEINER. II
i.�::::::::::::::::::::::::::::!:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:

A Comercial Ltda.

Advocacia - Contabilidade -- Seguros

o Planos econômicos e contábeis de en

tidades comerciais, industriais, Brgrícolas' e civis
de fins econômicos .

o Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individufl,is e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais

d� escritas - lnipôsto de Renda.

o Fuzões, encampações e alterações so

ciais � Modificilções de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi

nutas para lançamentos relativos às fuzões,

encampaçõen, alterações emodificações sociais.

o Distratos sociais - Gancelamento de

firm�s - Levantamento de balanços - Minutas
. para os lançamentos relativos às liquidações.

o Perícias judiciais e extra-judiciais - Re

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

o Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - SeFviços comer

ciais em geral.
o SUB-AGENTES DA COMPANHIA

NACIONAL DE- SEGUROS "IPIRAN

GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes

soais e do Trabalho - Automóveis - Respon
sabilidade Civil ,- Fidelidade.

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
-- JARAGUA UD SUL --
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TBLBPONB N. 39
ANO XXXI -JARAGUÂ DO SUL Domingo, 19 de Novembro de 1960

Estéri. Lenzi FrieJriclt

SANTA CATARINA N°. 1.618

Festejou dia 16 do cor
rente maís uma data na
talíeía a Sra. Estéria Len
zi Friedrich, digna espo
sa do snr. Osvaldo Frie
drich. Ha vários anos é
esforçada professora nos

Grupos Escolares locais.
Foi por certo alva de

muitas homenagens, com
as quais "Córreio do
Povo" tambem [unta as
suas

_ desejando-lhe lon
gos anos de vida com

saúde e felicidades.

e'!s8Ir: E r i c o R t � I � T � � C I � IlBrunhs, comerciante na ..Faz änos hoje a sra, cidade de Joinvile. Aín- Irene P:'Günther Oticial doOlga Rohweder da Costa da a sra. Dna. Odila L. Registro Civil do l° Distritoesposa do sr. Manoel F. Vieira, oeotessora do da Comarca [araguá do Sul.Por J. Scltmifz da Costa, residente em �

Grupo Escolar Abdon Ba- Estado de Santa CatarinaSábado Ultimo tivemos da vitória do adversário. Itapocúzinho e o menino tísta, esposa do sr. Eutí- Brasil. Ela, brasileira, solteira,o elevado prazer de as- Apezar dos esforços Rubens Nicoluzzi. 'I'äm- mio Vieira. Faz saber que comparece_. doméstica, domiciliada esistir um grandioso tor- desempenhados, o mar-
bem em data de hoje a Dia 26, a menina Irma çam no cartório exibindo os residente neste distrito,neio futebolístico, entre cador não sofreu altera- sra. Adélía J. Ruysam, filhinha do nosso assí- documentos exigidos pela lei em Irapöcuslnho, filha de

as equipes varzeanas, ção até os quinze minu- esposa do sr. Ma t h i as nante Augusto Tomelin, afim de se habilitarem pau Germano Schmölzer e dedesta localidade. C u j o tos da segunda parte, Ruysam. Dia !lO a sra. residente em Itapocusi- casal-Se: Otilia Fischer Schmölzer.mesmo circulava em torno quando num escanteio Olga Erzinger Stinghen, nho.
da disputa de uma belís- contra Q' IPIRANGA. co- esposa do sr. Alvaro

Ia s c i m e n lo ed!tal N.2.880.de 31-10-50 Edital N, 2. 883, de 6-11-50sima TAÇA gentilmente brado por Alcides, Velho Stinghen. Nlcodemo� I?ell�nse e
A th C los Maier eoferecida pelo GINÁSIO marcou o 1°. g o a 1. Dia 21 faz anos o jo O lar do casal Inácio

EI bMa�lla. Klem
lt

.

.
r u�nn�r Piske«SÃO LUIZ» desta cida- Nessa altura verificou- vem estudante Alfredo Tomaselli e ele sua eepo- e, resi erro"

. �o erro, Ele brasileiro, solteiro,de. '-.
se uma reação por parte Gustavo Horst, filho do sa Maria Henriqueta, foi lav�dadotr. d�m��II:a_�o e come�ciario, domiciliado eAs duas horas e quinze dos o

o�p
o n e n te s do sr. Robe�to M. H�rst, enriqueçido no dia 4 de Irlehsl den eF.nes � ISf,rllho. nda residente na cidade deminutos, realizou-se o IPIRA A, o que resul- farmaceutIco nesta chia- Novembro com. mals ul!l a. a rgueira, I o e

Joinvílle, filho de·� Carlossorteio, cabendo a pri- tou, num tento marcado de. :rambem a sra. Vva. nascimento de um garon- Floriano Pellense e de
M

. I
meira partida aos esqua- por Jorge que recebeu Mar�a Sacht Karsten.

.
nho que, na pia batismal Catharlna .Ju!lkes. . .

. cg:r brasileira. solteira,drõas do AGUA AERDE um formidável passe de D!a 22 faz anos Adéha recebeu o nome de Aloisio Ela, brasileira,
..s?ltelra.' do-e BOTAFOGO. Helrnnth, tornando em-I Erzmger. Na. mesma �a- "f o mas e J I i. Ilav�adota. dom�cll!ada e

tlce e residente nestaLogo apöz iniciou-se a pate a peleja. Faltando ta. a
..
g e n t II senhoríta resldenre neste distrlto, na �es I

.

h d
'

d( ecílía Satler professora Casa�enlos Ilha da Figueira, filha de cl.dade, fll a e RI�ar opeleja, que decorreu nor- apenas 3 minutos para' . -' ,..

Oswaldo
"

Seídemann Alberto Antonio Kleín e
Pleske e de Anna Pleske ,malmente até aos 20 mi- terminar a partida, Wal- de Educação }iISIC':'- _do

nutos da segunda parte, ter cobrou uma falta na Grup,o A E�colar «DIVIDa com -a srta. Methilde Ba- de Maria Ludwig.
.

quando o arbitro assina- altura da grande área, a Provídêncía», Também ssSeacnoi;mNaICsOrdtae.mMuasr.I.PaeKlllee� Edif�1 N.2.· 881, de.. 30- to-50
Edital N. 2. �4, � 7-11-50

lou unia falta máxima qti rebatida pelo golei- na, !Besma data o sn� H M II
Werner orn urg e

contra o Botafogo, a qual ro IPIRANGA, deu CamIlo And�eatta, resi- in; Leopoldo Pastein com ennque u er e Elsa Steinert
cobrada por Walter, deu oportunidade para que den�e em Rl(� Cerro: a srta. Rosa Schichat; Hertha ,K�eutzfeldt .. Elê. brasileiro, solteiro,
origem ao primeiro e Agenor, marcasse o se-

Dia 23 amversarla:se Olivio Campregher com Ele, brasIleIr? . �oltelro. lavrador, domiciliado e
único tento da peleja, gundo tento. Lógo apóz a p.rofes80ra Zulmira a srta. Natalia Louren- lav�ador, domlclha�o. e reetdeute neste distrito,Terminando a mesma novamente Agenor num Cou�lDho. .

zetti; Adã« Zalasik com resld,:nte nesre .dIStrltO, em Rio da Luz, filho de
com a contagem dé ,1 4 O passe de Rudi, preveni- Dia 2.4 a sra. Carolina a srta. Gracila Sohn e ef!! RIO da

..

Luz, fllho de Alberto Hornburg e de
f A· R Freíberger A sra Gelcy João de Macedo R.lcardo.. Muller e de Pau- Alma Ziels.a avor do GUAVERDE. eute de uma falta rebati- .

. ..

I Mil·Em seguida entrou no da. por Gorge as inalou Selma Brunas, prendada com a srta. Maria Bucc i. ma u er.. . . Ela, brasllelra, solteira,Ela, brasileira, solteira, lavradora, domtelllad resí-gramado a equlpe do o terceiro e ultimo tento domestica, domiciliada e dente 'nesre disfito. emFAIXA AZUL, que dis- da tarde.
, Sa· Ia-o .er.·sto Re.· residente nesre dtstrito, Rio 'da Luz 'filha de Anaputou com o IPI.�ANGA Assim terminou � tarde _ em Rl'o da Luiz, filha deE t Cl b V 'f' Stelnert.spor e u e. erl lCOU- es p 0'1' t i va dando ao Conjunto Teatr�1 de .Montevidéo Henrique Kreulzfeldt e de.- se, ;4franq,iosos:, ataqu:es A· -6 U A �V -E R -D ·E -.. .�-- � .. "" . < - �. Anna J<Jlénnke Kreutzfeld.t.por parte de âmbos, no duas bem merecidas vi- nos dias 23 ê 25 de Novembro

decorrer da peleja, enfim tórias e a posse do granterminou com um empate dioso TROFÉU.
de 2 x�. Nessa altura
surge a necessidade de
uma partida disputada
por penalidades máximas
na qual ficou sendo �en
cedor o IPIRANGA, com
4 p o n tos contra 3 do
FAIXA AZUL·
Finalmente, apóz um

intervalo de déz minutos.
a cancha foi ocupada pe
los dois esquadrões ven-

-

cedores; AGUA VERlJE
X IPIRANGA, p a r a a

principal jogada da tarde.
A� duas equipes acha

vam-se dispostas em boas
formas para apresentar
uma peleja de constante
preocupação e de agrado
para os assistentes. J

Lógo dada a saída, os

Ipirangüenses em seus
diversos ataques sôbre a
méta guarnecida por Nei
tzel. mostravam-se dis
postos a alcançar unia
boa vitória, a qual não
lhes foi concedida, devido

.

ao grande esforço des
prendido pela sólida de
fesa do AGUA VERDE.
P!'incipalmente p o r

parte do goleiro Neitzel
que mais uma 'vez de-,
monstrou suas qualida
des, atraiQdo a atenção
e os aplausos do público,
pois Neitzel na guarnição ......

da méta. é uma verdadei
ra muralha no caminho

"_.

(()) Sal1bãt({))

Virgem Especialidade
dia CllA� WIEIlEl llN�lU§IlllAl .. JJonIDlvUne

ESPORTES
,

'Taç,a Roosewelt

B%s
ma is crescidos

,

B%s
mais macios

L o c
AniversArios

Bóias
maisl%s

E para que chegue ao ,co·

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dUt antI: I 5 dias. Si
alguem soub�r de algum im
pedimento acuse-o para os

tios legab ..

IRENE PEDRI GUNTHER
Oticial

I
•

«RAUB BEB SABINERINNEN»
«FABIAN DER :�.ILEFßT»

Edital N. 2. 882, de 3·11 50
Walter Eggert e

Berta Lchmclzer'
Ele, brasileiro, solteiro.

lavrador, domiciliado e

residente lIeste 'distrito,
em Itapocuzinho, filho de
Paulo Eggert e de Hed
wig Lange Eggerf.

Dia 25 de Novembro
GRANOE BAILE' SOCIAL
A Sociedade Esportiva AGUA VERDE, PEÇO LE:R COM ATENÇAotem o máJ:imo praxer de convidar todos

os' seus associados e Exmas. Famílias, pa- = Interessa a qualquer pessôa =
ra um grandioso Baile que fará realizar
dia 25 de Novembro no Salão waldemari

Professora Madame � N I T A
Rau, Estrada Nova. A FAMOSA CLARIVIDENTEO .Baile será animad.o pelo famoso e

.Participa ao distinto público desta cidade, queconheCIdo JAZZ GADOT�L . chegou para demonstrar os seus verdadeiros co-
I Agradece o compareCImento nhecimentos de Quiromancia, Grafologia - Verda-

A DIRETORIA deira mestra de ciências ocultas, garante o êxito
de seus trabalhos.

Papae Noél Com muitos e profu��os estudo� .nesta dificiJ a�te,
obt�m· resultados posItIVOS nas difICuldades da vlda

CI b Ati 't· B d' humana, ajudando na obstenção de bons empreU e e ICO aepen I
gos e de prosperidade, felicidade lem familia, casa-
mentos difíceis; faz desaparecer todas as dificul
dades da vida, sem o cliente proferir uma só
palavra, descobre o passado, o present� e o futuro.

Visitando-a V. S. terá a absoluta certeza de
que a Profa, Mme. ANITA melhorará a sua vida,
transformando�a completament�.

Horário das consultas: '"

Das 8 da manhã às 9 da noite

CONSULTÀS AO ALCANCE DE TODOS
CrS 10,00 e 20,00

Rua Epil6cio PessOa, 491 - Jaraguá do Sul
(Proximo ao G. E. Abdon Batista)

no

A Diretoria do C. A. Baepend1 comunica
aos- seus prezados Associados, que na noite de
23 de Dezembro realizar-se á em sua séde social
uma NOITE DE NATAL, dedicada aos seus filhos,
com as edades de 4 3. 9 anos.

Os srs. Associados que desejarem a

participação de seus filhos, deverão fazer a sUil
inscriçãO de 16 de Novembro, a 10 de Dezembro,
no Escritório da Emprezul

A titulo de auxilio cobrar-se á a t a x a
de Cr$ 2,00 por cada filho.

Hâverá uma Bnda árvore de natal com
doces, bonbons e muitas outras cousas que Papae
Noél se encarregou de D fi S T R I B U I R.

r
/

(Marca Registrada)

torna a roupa brimquÍ8simai
S�6Ã� ylRCfA,

• 0.
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