
telígêncía, o esforço e

os empreendimentos de
todos os seus filhos.

O Ginásio «São Luiz»
é .para o Vale do Itapo
cú e mais alem. pará o

Estado de Santa Catarina
um dos marcos decisi
vos do ensino secundário
e a fonte desbravadora
dos nóvos rumos a ju
ventude atual e ás gera
ções vindouras.
Não faltou a esse em-

d
preendimento o concur-

Pessedistas Inilugurílclio
_

O
'_

��ll�:n�go�:i�ue��s���
i L " e s t a r da coletividade

O ."'Testamento" do Governador fil-nil'�I-O "ilO DIZ' do que nos seus propri

UM MANIFESTO &0 POVO C1l.TABINEN1iE
oS �:�n!e�es�i::�:�uiem�:;

-e. A data de t5 de No- Minhas Senhoras.

O Partldo Social De- a Cia Sul América Capl- que o Poder Éxecut�yo� a veml:5ro, além do' seu 'Meus Senhores. (Continua na última pagina)
mocretlco de Santa Cate- talizaçfio. ultima hore, enviou, com significado histórico, a�- Aqui está o testemu-

_,
_

rina, que mereceu do po- 2. Creeção do Tribunal o evidente propósito de sínalando maís um am- nho do, quantö pode o

\'Q ceterlnense li 3 de de Contas com sete ml- entravar a marcha do fu- versärto da proclamação esforço conjugado dos

Outubro uma das mais nistros e trinta e quatro turo govêrno, legitima- da República do Brasil, poderes públicos, do po

fragorosas derrotas da funclonérlos que ecareta- mente eleito. deixamos têve para o nósso muní- vo e dos Irmãos Maris

nossa história politica, não riam aos cofres pübllcós de comparecer assim' co- oípío uma significação tas, nesta realização que

se conformando com esta uma despeza de dois mi mo todos os componen- toda especial, com a é o Ginásio "São Luiz"

derrota, tentou por todos lhões de cruzeiros. tes das demals bancades inauguração da primeira de Jaraguá do SuL O

os meios e modos sola- 3. Creaçäo de a I tos mlnorltarles, as sessões parte das obras do ma- Assentando em Santa, RIO, 22 _ Numa pe

par o proximo governo postos ne pollcía 'militar destinadas a se aprovar gestoso edifício do Gi- Catar�na mais um e�ta- quena casa da Pedra de

de lrineu Bornhausen, pa- pera premiar Oücíals e a prorrogação de sessões násio "São Luiz", que belecímento de enSlO?, Guaratiba, desenrolou-se
ra o que pretendeu contar Sargentos que ajudaram legtelatlvae. funciona sob a direção moldado segundo os dí-

o 'tremendo drama, na

com uma discutivel melo- a polltlca pessedlsta. Agimos, tendo em viste dos Irmãos Maristas. tames da pedagogia mo- tarde de ôntem. Os ví

ria que dispunha na As- 4. Reinclusão de Otícl-. tão sömente os altos in- Após à celebração da derna, atendendo às exí- zínhos .e os próprios.
sembléte Legislativa do als reformados para pro- teresees do Estado, que missa solene na Igreja gências oficiais do en-

parentes não poderiam
estado. Pela direção do'moção e m e I h o r i a de ficariam comprometidos Matriz ação de graças, sino, procuraram os Ir-

prever que a rixa entre

PSD foi traçado um es- reforma. fatalmente se ensejasse a com a' presença do Dr. mãos Mari�t�s aliar. à os dois irmãos, a prin
cebroso p I a n o, com o 5. APosentadoria de aproveção de proléros de Gustavo Neves, digno estas condições, aquílo eípío de aspectos incon

intuito subitamente antlpa- grande número de funclo- lel que aumentam, em, cl- Secretário do Interior e que eles pensam ser as
sequente, viesse a ter

triótico de crear ernbare- nários pare suas vagas fra assombrosa, os encaro Justiça Educação ,e suas casas de educação o (jes�echo que teve,

çoe lIO governo que será serem nomeados protegi- gos do Tesouro. Saúde,
•

representante do um prolongam�r;tto num fratricídio que im.

e"!possado a 31 de Ja- dos. Pelas mesmas razões, Gov�rnador �o Est�do, dos
. l�res das �anllhas pressionou vivamente a

nerro, T r e s deputados 6. Creação de mals um somos contreríos á con- D: PIO de F�eItas. BISpO braSIleI!aS, posSUld�s, �o população da localidade.

pessedlatas, conrudo, ten- centro de Saúde pdra em- vocação extraordiriària da DIocesano, Sr. Waldemar bom, gosto e decêncía Na casa n 2 da rua

do em vista os altos ínre- pregar médicos afilhados Assembléia, e face a ele, Grubba, Prefeito Munici- tradicionalmente Iígados I 8aião Lobat� 'que ser

reeses do Estado, abârr- do governo.'
.

manteremos a mesma ati- pal, Dr. João Tomaz à formaç�o. cultural do viu de palco à tragédia,
donaram a odiosa orien- 7. Efetivação dos I?i. tude de ausência. Marcondes --de Matt{)s, povo 'brasíleirc reside um deles o cri

tação partidária,e allando-' retores e Sub-Dtretoresl . Ficamos,' deste modo, Juiz de Direito da Co- ,Partecipando ardoro- minoso José Ribeiro do

se as bancadas .mtnorlta- dös repert'ções Publicas. com o Povo, contra lnte- marca, Te. Olavo Reoh, samente da grandiosa Naseim'ento 11e 28 anos

rlas do PRP, PTB e UDN 8. 'Aumeoto g e I a I de resses de grupos ou fac- Dele�ado Espe?ial �e obra ,que a formaç!i0 �a pesca.dor. ri outro, Ber�
fizeram com 'Que se e3bor. ve.ocimentos. ções., PoliCia, Ir. �ar.IO Crls- juvtlntude, .se DOS }mp.oe nardino Ribeiro do Nas/,
roasse o sinistro plano; '9. Aumento de cargos Não renunciaremos o tovão, PrOVInCIal dos como condIção prImeIra cimento Filho a vitima

nelirando o QUORUM mí- publicos.
'

" nosso mandato &, alé o Irmãos Maristas� Pe: AI- a p�eparação do meio de 23 anos, s�rvi4Pr pú�
nimo indispensavel para 10. C.onseçõe5 de terras seu término, passaremos b,erto Jacobs, VIgárIO .da ambIente, legando aos blico, morava nUiDa casa

a prorrogação dos traba- aos amigos do gov�rno. a nos considérar livr�8' de Paróquia, altos runcIO- nossos alunos um con· sem número da Estrada

lhos da Assembléiö Le· qual.qu,e� ,compromissos nirios !e.de�ais, estaduais junto harmonioso de ins Canta'gàlo .

..._

gislativCI do E s t a,<l o, O MAllffSI. ,lOOyO' Cal.RllflSE partldarlos par.a m�Dfer e, mUDlCIpalS e pessoas talaçõ�s adequadas ao Embora irmãos Iegiti-

quando pretendiam os pes·
os nossos compromIssos gradas e, em meio gran- seu bem estar e confor- mos os dois homens

sedistas fazer' passar um Os deputados' ,que a
assumidos com 'dqueles de .assistência, foi pr<!- to, para que se sintam par�ciam não Be enten.

sem número de' projétos bandonaram o PSD, e que que procuramos bem re- ter}da a benção do .edl- �les no mesmo pé de der de' tempos a esta.

que caso fossem aprova-� 'são os senhores: F. Ode· preserrtar.. ,. fi�10 pelo Sr. BISpo Igualdade em que se parte. Qualquer \ tutilida

do� seriam um c_alamitoso brecht e O. Urban, fizeram E�te !'1dDlfesto e.uma �IOCe�8n?, após .0 9u�, encontram os seus colé de dava motivo a uma

entrave para o próximo ao povo catarinense o exphcaçao aos
. c�t�rJnen- teve ,miCIo a. cerlmODla gas de. outras, paragens discussão, semp re, po-

governo. seguinte manifesto: I se.s e uma deflDlsao de da inaug';lração com a mais adijlntad�s. rém, voltando às boas,

.. " . Nd hora em que Santa atttudes,!m relaçao a fa� palavra VIbrante do Dr. Daqui, partIrão para Na tarde de ôntt-m,

�or�m os segulDtes� os
Catarina, toda ela� es tá: tos que tao d�4 pe.rto to- Arquimedes Dantas, que as escolas 'supe�ior�s eram 2,30 horas, José

mtllS Impo.rtantes. dos IDU-
voltada para os aconte-I

caram d conclencl� pubU- aSSIm falou, em. nome não somente .nacIOnals e.stava dormindo quando
..

meros proJétos que entra-
cimentos politicos, que s� c� de Santa CatarlDa.' dos Irm.ãos MarIstas e como estraog�Iras� �tur foi acordado 'pela en;

�al!1 �m pauta, PQfa serem desenrolaram na Assêm I
RIO do Sul, 18U-50'b h

da ComI�s�o promotora ma� e turmas IndeflDlda8 trada brusca de Bernar-

a ultima bora aprovados bléia Legislativa do Esta.
..

felll Ode ree I do Gi,násIO. de Jovens educadores,que dino em seu quarto ar

peia �a.ncada do �SI?, e
do, f a c e ao projéto de JOlDvlle, 19 11.�0. Exmo. Sr. Represen· formarão a vangnar�a mado de uma faca e

que vU'lam a constltulr-s� I resolução- que vretendia, 'Guilherme Urban tante do Governador do' cultural, da �óssa Pá.trla, verberando o habito que
no «testamento» do go I prorrogör os trabalhos até O progresso ele ,um pais Estado.

. .

elevando malS e ':lIaiS o o irmão tinha de beber,

vern�dor. Ad�r.bal Ramos
öl de Janeiro de 1951, d est. n. razio elir.et. d. cuJ- Exmo. Sr. BISpO DIO- nome do B r as! 1 n.o possivelmente buscando

da Silva, pOlS, co.mo s� nós. que tomamos uma tur. ele seu povol Coopere cesaoo. c?�certo das naçoes CI- nisso um simples pre-
ha de ver, prete�dl� o go atitude de indeperidencia pa'•• gr.nelez. ele nos s e �m.o. Sr. Ptefeito vlhzadas, de par com !J texto para nova briga.
vernador, destrlbulr em

e coragem, cumpre expli .. Parri. ejuelenelo e Campanba MU�IClpa�. sua crescente 'prosperl- José que acordara

larga es�ala, favores. D:0s ClJr ao P o voas razões ele Aelultos e Aelo/escentes Dlgmsslmas, autorida- dade
. den,tro de suas aborrecido, enfrentou o

seu� amigos e correhglo-
que ditaram tal procedi- AnalF.betos. des. fronteIras, graças á in- irmão com maior ener-

nanos a custa do Tesouro
mento.

' gia e dai Bernardino te

Estadual: Para não v o t a Í', por ria Jeito menção de usar

1. Um impréstimo de imperativo �e conciência da faca. Da discussão

oito milhões de cruzeiros d série de projétos de lei foram a um corpo·a
corpo; em meio ao qual,
depois,..de revirarem mo·

veis e. objetos, José, ar�

mando se de uma tranca
de páu vibrou no irmão
Bernardino vários gól.
pes e como um alucina
do só parou quando viu
que ele jazia sem vida
á porta da C8sa.

Na ocasião, passava
pelo local o soldado n.

231, da Terceira Com'"!
panhia, do 7°. Batalhão
da Polícia Militar, que
prendeu o eriwinOso em

flagrante, conduziu·o á
presença do comissário

Ariosto, do 23.. distrito

que o autuou.
Na. delegacia, José

Ribairo do Nascimento,
embóra ainda sob cérto
nervosismo diante' do

qua.dro que acabara de

viver, contou á reporta
,gem 'a ocorrência pela
rnaUtlira com que aqui
tJ'a(hlZimo�.

I ,
I

II'

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

CAIXA POSTAL, 19 -' Ad"ministr�ão: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 Fundado em 1919 - 'TBLBPONB N. 39

ANO XX'XI - JARAGUÁ DO RUL Domingo, 26 de Novembro de 1950 Sta. Catarina - N.1.619

Frustados 'os Planos

/).

&os das homenagens que o povo de Jaraguâ do Sul, prestou. dia 28 de Outub�o a Artur
..

Müller, candidato a prefeito,
eleito a tres de Outubro. (Foto oforectda p�lo Sr. Rudl Emmendorfer.)

CRIME DE UM
PESCADOR

Matou a pauladas
próprio Irmão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Destrocadc em Lages
. -

avrao
-

F. A. B.da
A V I SO·

{r:
:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::,;::::::: ::::í'i

II b9���E��Ev� "
De ordem dbol. snr. Cole- .,:1 ..:1 Rua MJAaRrAeGchUaAl DFolo�,iuaLno, 43 ..

:I.
..
:!����e��nomfsu d�c�'Jo����b�� u f:::�"�p::-·r"·o"·�d�"·U""t··o·-::--s::�.';.jarrecada-se o imposto acima, II Recomenda: Calçados finos e símples 11 !�. 3

reterente ao 20• semestre do !: ii: � :

corrente exercido. 'li por preço ao .alcance de todos. ii (lAN�TARTICAlOs Contribuintes que não ii Compre seu sapato em Casa do Pro- ii

1:
:

�:::�,m ;���rl:ga�:i�;�:��� !! fission��n���ci��:r:����elhacto ii �Bebidas Boss' Ltda.�
no proximo mez de Dezembro ii ii : :

com a multa de 20%. II Consêrtos de calçados com presteza á !l i�:·: ..· ..·�:;.:,:........·.�i
Exgotados os supracita- .. ,

d' os ii

d - traid li preços mo IC '. iios prasos, serao ex ra: as :: ::

as competentes certidões de H Tem grande quantidade de stok. IIdividas para ter logar a co- ii .... Visite a Casa de calçados de

i::.ii::.:brança executiva. H GUILHERM�� FINKBEINER.Coletoria Estadual de Ja- li
::

raguá do Sul, 6 de Novembro �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
de 1950

LUCI

CDlTRA CUPA,
QUEDA pOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOIS DO

COURO CABfLUDO.
TÓ�ICO CA#>ILAR

POR EXCElENC'IA

EDITA L
Imposto Territorial

HARNACK

I:?:;������""====,=,!:::��� IJVitorio Lazzar,is

ii Corre·lo .lo Povo .III Ave��j;et;lt:;:���:�:79• Rua DO:l�;:si;aa�o�as!n
ii U. ii J A R A G U Á DOS U L -1- s A II T A C A T li R IIf A
ii � ii ..._ _. _.

ii Rua MI. Deodoro N. 136 l:

I Fábrica e Beneficiamento de Móveis
ii Telefone N' 39 • C. Postal, 19 li --

.

ii JARAGUA DO SUL ii Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.
i! Santa Catarina ./ ii

I
Móveis Estofados, Tapetes, Divans,

II li Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

II ASSINATURA AIUJAL
, fi' Execute-ee serviços de estofamentos em:

!! e-s 35,00 II !!!� rróllos, ônibus, eutomóvels etc.

H GERENTE !! '.t'.������it!
H PauUno' Pedrl 11
-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;���::::".:::::;:.- II'!!!"!�����������-�""'"""-_!'!'--"""""'-�_-"'-""'-------""'_...-"""""I

Proibição CASA DAS TIMTAS

LAJES, 21 Um avião tipo Bonança,
da FAB, sofreu ontem á tarde um aciden
te no aeroporto' desta cidade, ficando to
talmente destruido.. Seus tres tripulantes
nada sofreram.

Perdeu-se no lugar Rio
da Luz,' uma nota pro
missória no valor de dois
mil e quinhentos cruzei
ros, passada pelo sr. Er
vino Brandenburgo em fa
vor de Gustavo Hass.
Em razão do extravio, foi
passada nova nota pro
missória, ficando a pri
mitiva destituída de qual
quer valor.

Ervitf'b BranJenburg

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

íf .

� I ( .

li
II Correio do Povo H

ii- ilUiSINIATURA PARA 1.951. II
':r;! Todas as pessôas que' tomarem uma ·:I.�.;assinatura anual para o ano de 1951 rece-
ii berão desde já e, gratuitamente, o "Correio i!

�i do Povo", até fim de Dezembro de 1950. II
II Façam�eu�:::'�:�:�ellCitaçõe. ·11
II ��h!�as Festas e Feliz Ano Novo, nesta

ii
\.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::�j

Anna Hass

,.

ffi�;�
DE �-PEDRO BENGEL �

Estrada Janguà Esquerdo .

iJARAGUA DO SUL
-

- STA. CA'rARINA

Executa-se qualquer serviço de ferramentas

I
agrícolas para uso de 'lavouras, como:

IMachados. Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pedido
_�����tI1{J!�"".. ,

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
,MUITO PERIGOSA PARA A FA·
MíLIA E PARA A R,I\ÇA. COMO
UM BOM AUX.ILIAR NO TRATA.
MENTO ctSSE GRANDEFLAGELO

USE O

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:
,

REUMATISMO
ESCRÓFÚLAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú-L C E R AS

,ECZEMAS
FER.IDAS
DARTROS
MANCHAS A ,Comercia'l Ltda.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HA 71 ANOS
VENDE·SE EM TÔOA PARTE Advocacia - Conta.bilidade - Seguros

• Planos econômicos e contábeis de en

tídades comerciais, índustríaís, agrícolas e civis
de: lins 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,
encampações, alterações e modificações sociais.

< •• Dístratos sociais - Cancelamento 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

NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN-

r

ChãosdeCasa
-

'{

Vende-se alguns no

centro da cidade.
Informações no Escrltó

rio Fischer
Rua Marechal Deo.

doro 204. " ;

GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Ru·a Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARA6UA 1)0 SUL -

PRODUTOS DA:
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Porque estão Lutando
Por que estãoMonto

gurll á direita, é

forçado a obedecer

á ordem geral doe

comunistas:
< .. até a morte.

ElltOidÍí do THE DENVER POST, diório de Denvar, Colorado, E.U.A.

É muito variável o

rendimento que 08 nos-
80S lavradores" obtêm
nas suas cultural de
trigo. Nos muníeípíos de
Passo Fundo e Getulio
Vargas, no Rio Grande
do Sul, por exemplo, 3-

média é de apenas 400
,quilos por hectare, en

quanto que em Júlio de
Oastílhos, no mesJll6) Es
tado, é, de 600 quilos,
em Canoinhas, Santa
Catarina, de 1.660 qui
los, em Clevelândia, ,Pa
raná, de 1.800 quilos.
Muitos fatores influem

para a variação dos re-

Levamos ao conhecimento' dos tnteresea
dos que de 1. de Dezembro em diante está aberra a

inscrição p ti r a os exames de admissão á "la. série
do Curso Normal Regiondl.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1. Certidão de idade, que prove ter a i d a d e

mínima de 13 [até 30 de junho) e máxima de 25 anos.
,

2. Certificado de conclusão do Curso Primário
Elementar.

Para quaisquer outras informações pOQerão di-

rigir se á

Obedeceram ao crite
rio do merecimento to
das as suas promoções.
Foi elevado a general

de brigada em 1941 e de
------------------- divisão em agosto 1946.

Oficial da Ordem do
Merito, f e z o genera)
Canfobert todos os cur

sos do Exercito e f o i
distinguido com as ma.is
honros�8 condecorações
do B ras i 1 � de outras
nações.

Diretoria

PEÇO L�R COM ATENÇAO
= Interessa a qualquer pessôa =

Professora Madame A N I T A

A FAMOSA CLARIVIDENTE

Participa 80 distinto público desta cidade, que
_

chegou para d'emonstrar os seus verdadeiros co-

nhecimentos de Quiromancia, Grafologia - Verda-
b "'d N 1deira mestra de ciências ocultalil� garante o êxito A ono 'e ata Ide seus' trabalhos.

Será em breve conhe- •

Com muitos e profundos estudos nesta dificil arte, 'd
obtem resultados positivos nas dificuldades da vida Cl O O pensamento
humana, ajudando na obstenção de bons empre- do

.

govêmo
gos e de prospéridade, felicidade em familia, casa- RIO, "22 _' O executi-
mentos difíceis; faz desaparecer todas as dificul- vo definir.se-á nos pró
dades da vida, sem o cliente proferir' uma s6 ximos dia!!, a respeito
palavra, descobre o passado, o presente e o ,futuro. do abôiÜ> 4e' natal pará

Visitando-a V. S. terá a absoluta certeza' de os servidores da, União.

que a Profa. Mme. ANITA melhorará IJ. sua vida, O projéto' visa a 'con
transformandoJa completamente., cessão desse beneficio

. aos funcionários, depen
Horário das consultas: dendo do parecer da

Das 8 da mcmhã às 9 da Doite comissão de finanças da

ONSULT S O ALCANCE DE TODOS GâJl!�ra. O pensamentoC IA A 'do "govêrno será, trans-Cr$ 10,00 oe 20,00 .. mitJ40 por intermédio
RUI Epilício PessOa, 491 - Jlragui .do Sul/do 'ministério da Fa-

(Proximo ao G. E..Abdon Batista)' zenda.
. ." '"

o na Europa En.goliu
I

a

dentadura
trigo

de embrulho
Em fardos, resmas e

bobinas.
'

Por preços' vantajosos
oferece Soe. Gránca .v. LIda.

a Coréia

CONSULTAS'

Segundo os algarismos britânicos não podemCharge ,publicada de uma: publicação ofi- dar-se ao luxo de trans-

recentemente p o r eíal, a Dinamarca é o ferir suas culturas para Depois de passar 'por
, ,pais que obtém o rendi- outras terras, quand.o �s, uma intervenção cirur-
'The Denver Post", mento médio mais ele- que exploram dão, SInaIS gica em Florianópolis
grand� jornal diário vado na cul�ra do tri- de exgotamento, o que o lavrador Tijucano foi

go: 1.523 quilos por hec- é um grave erro, quer .

de Denver, Estado tare. Em seguida vem a do ponto de vista têcní- posto tora de
Bélgica, com 1.400 qui- co, quer do ponto de pengode Colorado, nos los, e a Grã-Bretanha, vista econômico. \ �les FPOLlS, 21 - Em data

Estados Unidos. A- com 1.246. trabalham como man- de 1o. do corrente mes,
Todos três são países dam as

°

regras: alter- João Mendes. lavrador,
meaçado pela ponta de .pequena extenção Dando as culturas, adu residente no lugar deno

da baioneta, o exer-
territorial e densa popu bando, não pretendendo minado Sul do R.,io. em

lação,
. existentes desde obter senão aquilo que Tliucas, contando 24 anos

cito norte - coreano, muitos séculos. Dlna- é possivel. Dai o suces- de idade, engullu, ás 23

representado 'pela fl- marqueses, belgas e so dos seus resultados. horas, quando dormia, a

dentadura ficando em es-

redo desesperador.
Procurendo recursos, foi
transportados pera esta
Capital, na madrugada

O. H. - Corupí. O preço das escrituras, nos ta- daquele die, dando entre
Lutar beliães, inclusive o primeiro translado e todas as da no Hospital de Car lde

transcrições de conhecimentos etc., é o seguinte: de, sendo atendido pelo
Valor até CrS 1.000,00 Cri 40,00 dr. querreiro da Fonseca,
Mais de 1 até dois mil cruieiros « 60,00 q�e as ! O haras da man-

Mais de 2 e até 5 mil J « 80,00 ha seguinte,. pro�edeu a

Mais de 5 e até 10 mil '« 120,00 esofogoscople, ret.rand? o

Mais 10 e até 20 mil « 15000 corpo extranho. locelrse-

Mais de 20 e até 30 mil « 200'00 do no esófago do pobre
,------------------------------ Mais de 30 e até 50 mil cruzeiros « 250'00 lavrador.

,

Rendimento· na Cultura Recebera' Dai para cima maís Cr' 200 por mit' cruzeiros: Dois.dias ap�s da dellcl-
. _

'

.

da Intervenção Mendes,
do Trigo ri .

Pelo registo deverao ser pagos r são e salvo, regreasou a
O gal. C8nrobe U�I Va�or até Cr' 500,00. c 30,00 Tijucas onde reside.

sultados, tais a qualida- esplda de ouro
. l\fa!s de 50.0 e até mI� .

«40,00 Convem frisar que he
de das terras, a varíe- RIO, 22 _ Os amigos Ma!s de mi! e até do!s 11111

•

.« �O,OO bem pouco ternpo, casos

dade e qualidade da do titular da Guerra, vão Ma!s de dOIS e até CI!lco míl « 60,00 semelhantes eram tratados
semente, a quantidade oferecer ao gen e r a 1 Ma!s de 5 e �té 10 mIl. .

« 70,00 nll Capital Federal pera
de semente plantada na Canrobert, por motivo Maís de 10 ml� e. até 20. mil cruzeIT<!8 «80,00 onde o paciente era ence-

unidade de superncíe, de sua promoção, sába- A�em de�se límíte mais �m oruzeiro por cada minhado, o que se não
etc. Qualquer porém do, a general do Exérci- mI� cruzeiros, até o maximo de duzentos cru- verifica mals, graças ao

que seja a cansa, há to, uma ESPADA de zeiros
. _ ..

dr. Guerreiro da Fonseca
sempre meios de fazer OURO. Nesse sentido, já Na. tabela acima não estao Incluídos os se- que, eparelhedo pare tais
com que aumente o foi lançada uma campa-

los devldos, casos,tem trabelho do com

rendimento de uma cul- nha, que se espraiou
1

"G. P. _ Jaral16. Os políticos da UDN prometeram exlro
tura. E o lavrador ínte- desd� logo por todo o o fomento agro-pecuärío. Vamos esperar para

--------

ligente tem" o dever
.

de B.rasIl e que pelo largo ver sí cumprem a promessa. No momento deverá
procurar esses meios, CIrculo de amlzades de dirigir se ao Serviço Fomento Vegetal em Flo-
consultando os técnicos, que disfruta aquele mílí- rjanópolis.

..

porque, com iS80, estará

I
tar, não só entre os se- ..;.

aumentando o seu lu- us camaradas de farda
'

. .
A· 8-. - Jaraguá. A policia nada tem que ver com

oro. mas, principalmente, no dívidas. Procure um advogado. .

meio civil, deverá aloan.
___________'""!""" ""',- çar inteiro exito.

O general Canrobert,
Escola Normal Reaional que conta presentemente

P
maís de 36 anos de bons

«Divina rovldêncla- serviços ao Exército, In-

E O I TAL
'gressou na Escola Mili-
tar a 26 de março de
.1914, saíndo aspírante
em 1918. Tomou parte
então, na mobllízação
de 1a• Grande Guerra,
tendo seus serviços sido
reconhecidos pelos go·
vernos do Brasil e da
França.

Belissimo so r ti mento,
para qualquer estação

:�::::::::::::::::�::-::::::::::::::::::::::.::'.::::'.:::::::::::::"::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::., do ano, com modêlos
ii / -

ii para todos os gostos

II Pedreiros e Carpinteiros ii recebeu e oferece

ii ' li Sociedade IrADca Avenida Ltda, ,

:: precizam-se para Joinvile, apresentar :i

II na firma li Av. Getulio Vargas N. HO

li KELLER &:; tJIA. LTDA. II -
ii II ENFEITES para bolos

ii Rua Visconde de Taunay, 473 ii de todas as espécies V.
:! Caixa Postal, 143 - Telefone, 675 li S. encontrará na CASA
ii JOINVILLE li REAL.
II �
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=;::::::::::=::::.-:::::::::::::::::::-.:::::-.::::::::::::::�jJ ----------

PapélNozes ebile.as

IAvelãs, A'mênJoas, Cho
colates e uma infinidade
de frutas sêcas V. S. en
contrará na

CASA REAL AUX. TRAT. SJFILlS

IMPUREZAS DO SANGUE?

fLIXIR Df I06UfiBA

Suprimentos médicos para

\

.'

A folografia
mostra parte de
um grande embar
que de sangue in

tegraI remelido re

centemenle para as

fotças das Nações
Unidas que lutam
na defeza da Re
pública da Coréia.
Esse sangue que
fôra recolhido em

õ4 centros regio
nais da Cruz Ver
melha norte�ameri
cana foi transporta
do em aviões mili-

- tares dos Estados
Unidos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de. Jorolud �I Sul
EDITAL

.
De ordem do, sr. Prefeito Municipal faço pu-

Setenta e oito mortos e 132 feridos num choque' de trens em Long blico que até o dia 31 de Dezembro do corrente

Island - Os médicos realizaram amputações de emergência, -â luz de ano, todos' os proprietários ou ocupantes de ter-

farois, no próprio loca,I do sinisto reno são obrigados, de acordo com a Lei n, 18 de

26 de Ma:io de 1948 a: .

NOVA IORQUE, 23 rado. Os vagões en- outras após os pri-! l-Roçar as testadas das vias publicas muni

- Dezenove corpos gavetaram prenden- melros socorros fo- oípais na distancia mínima de 1.5 metros em am-

l·á foram retirados do os passageiros en- ram para sua casa. bos o� lados, não sendo permitida capoeira em al-

Nt
tura superior a 1.50 metros.

dentre os destroços. tre as ferragens re- umerosas ampu �- 2-Limpar e carpir as valetas, dreneis, sarge-

de dois trens no su- torcidas. Durante to- ções de emergencia tas, corregos e ribeirões aiim de darem escoa. Edital n, 2.885, de 9-11.60.

_ burbio de Richmend da a noite trabalhou- foram realizadas á mento ás águas. Joaquim dos Santos

Hil�;.mas segundo a se a luz dos fa�ois Iluz �os faroi� no 3"':"'Derrubar as arvores frutíferas, uma vez e Maria Iesulno

POhCUf, pelos menos procurando
.

retirar pr.oprio local. -Os.ha.- que prejudiquem a projeção do s61 nas estradas. Ele, brasileiro, solteiro,

d 4-Podar a� cercas vivas ein uma altura ma- operário, domlcllfado e

outros 31 ainda de- mortos e feridos. bitantes as proxmn- xima de 1,50 metros. residente em Rio do Testo

vem estar entre (JS Ainda não são co- dades usaram seus 5-Lançar no mesmo dia, os detritos e vege- filho de Joaquim Berner

destroços. O desastre nhecidas as causas carros para trans- taes da limpeza. para dentro dos terrenos numa do dos Santos e de Vir-

foi devido á que um do desastre, portar os feridos aos distanoia nunca inferior a 2 metros, gilia Marcelino.

trem rapide, cheio Hospitais. A metragem fixa será de 600 metros, por lote Ela. brasileira, solteíre,

de pesaoas. q'ue dei- .Nova Iorque, 23 -

.
Nova. Iorque - O sendo que a Prefeitura subvencionará por metro I dOf!léstica. domi�i1í�da e,

exedente com 0,10, quando de 'Um lado e 0.20 oen- resldenre neste dlstrtto, a

xavam Nova Iorque Quasi todos os tre- balanço final do de- tavos quando em ambos os lados. estrada Iaragué, filha de

para o feriado do dia zentos psaaageíros aastre ferroviário de Os infratores' das disposições acima, serão Theodoro [esulno e de

de Ação' de Graças. de ambos os trens Long lsland apre- multados na importancia de Cr$ 36,00 a 100,00 e Francelina F.ernandes.

chocou-se com um ficaram feridos, 112 senta um saldo de 78 duplicadas em cada reincidencia.

trem de suburbio pa- pessoas foram hos- mortos e 132 feridos. Jaraguä do Sul, 1 de Dezembro de 1950
VERDI LENZ!

.

pitalizadas e muitas Fiscal

Edital n. 2.886, de 17-11-50
Bertoldo Zimmermann
elidia Peullna Silveira
EI�. brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Ilha da figueira. filho de
Pedro

.

Zimmermann e de

'De ordem do sr: Coletor, fica por este modo. Paullne S. Zimmermann.

intimado, em virtude de ser ignorada a sua resi- . Ela, brasileira, solteira,
dencia, o sr. GERHARDT WALDEMAR BAL domestica, domiciliada e

LOCK, a, 110' prazo de 30 dias, a contar desta data, residente neste distrito,
entrar para os cofres desta exatoria, com a impor- em Ilha da Figueira, filha
taneia de Cr$ ,925,00 (novecentos e vinte' e cinco de Paulina Silveira.

cruzeíros), proveniente de multa por infração do

disposto na «Nota la:., Artigo 110, Tabela, do De- Edital N. 2.887, de 17 11-60

ereto-Lei nr. 4.655 de 3/9/4']" com: a obrigação, Bernardo Friedrich e

ainda, de indenização á Fazenda Nacional da quan- Iohena Elisabeth Schäffer

tia de Cr$ 185,00 (cento oitenta e cinco cruzeiros), Ele, brasileiro, solteiro,

da diferença do imposto não pago, ex-vi dos ar- estudanre, domiciliado e

tigos 65 e 76; normas gerais do citado Decreto-Lei, residente em São Paulo,

salvo recurso para o 10. Conselho de Contribuin- á rua Vtrória, n. 5�2, .

fi

tes, que poderá ser interposto dentro de vinte dias, lho de �e.odor� F�ledrlch
satisfeitas as exigencias do Decreto-Lei nr. 607 de e de Emilla �rJedrlch..
1. de Agosto de 1950. EI�,. alemã,

.. s.oUelra,
.La. Coletoria ,Federdl de Jaraguá do Sul, 10 dOf!lestlca, domlclhad� e

de Novembro de 1950.
. ,reSIdente. e.":I _ R�torclda.'

.

ALFREDO SCHWARTZ neste dl�trttO, filha de

Escrivão Karl Schaffer' e de Klara .

Schäffer.
. E para que chegue ao co·

e "e' ,nheci�ento de todos, mandei
m X: '. U. passar o: presente t>ditaLque

E as pesso.as que participavam do velório de- será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

bandaram, em plano afixado dUl-antt! 1 5 dias. Si,
RIO (VA) - Aconteceu em Niteroi. ,O ope- alguem soub�r de algum im

rario Juran.dir Vieira, casado, de 35 anos de, ida. peàimento acuse-o para os

de, residente em São Gonçalo', quando trabalhava tins legab. ..

.

nas obras da construção â rua Presidente Pedrei- IRENE PEDRI GUNTHER

ra, recebeu violento choque ao se encostar em Oticiál

um fio de 6.000 "volts". Jurandir poucos instante
teve de vida. Apesar de atendido por seus com- dós presentes penso"u em

-----------

panheiros de trabalho faleceu antes de receber certi.ficarE-sef .do que 0-

os sO'corros da Assistencia. corpa. OI uma cor

O corpo dO' operariO' foi removido pelas auto- rerla. desfr�ada, �ada u�
ridades policiais' para o Necroterio do Instituto I querendo

distanCIar mais

Medico Legal, onde a familia do morto compare- do lo��l. .
"

ceu para o velorio. Já alta noite, quando o can- SoliCItaram a pre�ença
saço a todos dominava fazendo mesmo cessar a de � m li ambulancla do

conversa, O' corpo de Jurandir começou a estre. HospItal do Pront? Soco.r
mecer levemente sobre a lage fria da morgue. ro, Por prec�u�ao, velo

Estabeleceu-se o terror. e panico. Nenhum tilmbem a PoliCIa. � com

a chegada dos meulCOS e

ii D". ReD',ato .....781...Q.. U das autoridades voltaram

il'li a- ..,. ii todos para' onde

M É O I C O H 50,encontrava o corpo.
li

.

ii -

, H

I
'Os mediCos esclarece-

I! CIRURGIA GERAL E ESPECIALlZj\DA il ram o «misterio:. Jurandir

li Com cursos de aperfeiçoamento no ii realmente estava morto.

'I . Rio de Janeiro - São Paulb e Buenos Aires·U 05 movimentos do cor-

ii Doenças de S�nhoras - Partos - Clínica ii po eram contrações mus�

II, Geral de Adultos e Crianças. ii culares comuns nos cada-

ii consultóno e Residência: ,"" ao lado da Prefeitura Municipal. ii veres das pessoas que

ii .

,

TELEfONE.. 3. ii m o r r e m vitimadas por

li JarDgu� do Sul - ,SiD. Catarms ii choques elétricos.

�®!@)�®!@)®r@)�®!@)®'í@)n®i�@!@)®Y@@Y@)(§)ti
I Tossef Asma,' Bronquite" Rouquidão, e Res.

friados
�

C@ TODAS AS MOLÉ§TIA§;'DO ßPßRflHß RfSPIRßIÓRIß @j
� Encontram alrvio imediato com o uso do I� Incompap,ável II Peitorill dI! nogieo Pl!loll!lßl! I
@) O PEITORAL:MAISCONHECIDO .NO BRASIL lG\),
2\@®i®®i®®Ã.®�®i®@,i®@,i®@.i.®�@.i..®�®l®@Jií

o maior desastre ferroviario
séculodo

Cometa meteororou
Curioso fenómeno celeste sobre a cidade de

Labrea, no Amazonas

RIO (VAl - Telegrama da de um bolido, ecresen
do Amazonas, da cidade tou ainda o nosso entre

de Labrea, refere ter-se vlsrado, evarios fates

produzido ali um curioso observados por ocasíão do

nrodíglo celeste que duran- fenonemo seriam de ne-.

te cerca de tres horas 'foi tureza a confirmar eesa

acompanhado pela popula- hípotese, se não fosse a

ção,
.

duração de rres horas
Um cometa ou meteoro que lhe é atribuida, e que

matizado de diversas co- a exclui inteiramente.
res cortou C)' céus da cl- Somente com maiores detalhes
dede, a 7 do mês cor- seria possivel explicar o

reute, nas primeiras horas. fenonema.
da noite, dirigindo-sé de Assim, se não se trata

oeste para leste, em mar- de mera ilusão -de 6tica

cha dando a Impressão de ou de fantasia populer.]
um grande foguete lumi- deve tratar se de algum
noso. fenomeno reladonado com

Sobre o curioso feno- as camadas atmosféricas e

meno falou o prof. Sodré dependendo em' grande
da Gama, dtretor do parte de circunsUmcias lu

Observatorio Nacionc:tl o cais. Para que fosse po

qual declarou: rem, possível uma.expli-
-Um cometa, declarou- cação máis segura, dos fa

nos o conhecido cientista, tos, que nos transmite o

não poderia surgir dessa noticiário telegráfico'serí
forma rápida e brusca. a mister que obtivessemo.'S

para para logo desapare- maiores detalhes ou me

cer. Pode sempre ser Ihor um relato· mais am

observado durante algum I pIo e circunstanciado', pli·
tempo, aproximado-se gra· ra que pudessem ser exa

dualmente, para 'depois re- minadas e pessadas em

troceder por forma análo: confronto com os elemen

ga. Nenhum outro corpo tos do caso ás várias ex

ce.leste poderia tambem planac'ões plausiveis.
apresentar as caracteristi-

• cas, que assim se deve
prender mais a algum fe
nonemo terrestre,' talvez
meteorológico.
Poder-se-a pensar na que.-

. Máquinas para cortar
cabelos bem como nava

lhas de procedencia Algmã
acaba de receber a CASA
REAL.

Defronte ao Cipe BuhrAUX. TRAT. SIFILlS

IMPU�EZAS DO SANGUE?
.

fLlXIR, Df 1068[(8A

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

Nl•••••11. 81••1••_ rRlelEII.
•••••••• I.' 11•••11:

Uma lihlla completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos ....

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
.

220 Volts, 50 ciclos.
.

-

....1·1••• 81 .181'••
BOMBAS para uso domesticQ e fins industriais: Marca HAUPT, rotativa s

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILL�
com valvula elevadora acionadas po Q1otores trifásicos de 1 GHP
sevindo até 50 metos de profundidade.

Artng"os IEliétrncos para o lar,
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS..
MATERIAL EL�TRICO em geral para instalações de luz e

fOQa de qualquer capacidade.
A nossa SEçlo DE INSTALAQOES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e fOQa.

9E�I�Tß� ,CIVil
Irene P. Günther Oticial do

Registro Civil do l° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

çam no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem pan,

casar-se:

JE 10) K 1[ A\ 1

o cada'ver

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Encarrega. se de Embarques de Madeiras de outras
ii CLíNICA OB OLHOS - _OUVIDOS - �ARIZ B' GARGANTA, � Mercadorias para o elÍerior do BrasU e
ii moderna e primorosamente Ißslalada do li LocaUdades Brasileiras
ii ".,

II DR. SADALLA A�IN II Despachante das ':::pr:;:j�=�iP=a1=::::S-=fjr=-m-as-d-o-E-stado e

li CONJUNTOS DB APA�BLHOS MODBRNOS, UNI�O NO I,�o,"stados Vizinhos.
ii .

BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARAN A ii

li «Rua Abdon Batista - defronte "A Notícia"» n ,r.n..._�_$)(J�....r.�;p......_..-..(l�

ii HORARIOS : 10-12 e 4-6 da tarQe - Hora marcada: 4 !I
ii ,.J.inville I! Assinem este Semanário

-�
I
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Ôrgãos e ßamonios "8OHN"

Sempre preferidos
pelos entendidos

Harmonios: 12 modelos,
especiais para Viagem,

Capelas e Igrejas
Uroãos: São fornecidos
em disposições _

a

escolha dos lnsteres-
sados

Preços da Fábrica
Peça catélegos e

demals informações ao Representante oeral pera
os Estados do Paraná e Santa Catarina.

PAULO KOBS - Caixa Poslai, 39 - SAO BEIJO 00 SUL

LL;�h4 Sã.O Fran(:;sco - Est

•. ele. Sta. atarina._t
.

Edital d� [itilclio di! Prefeitura M'Unici�al rre Jara�uá no �ulr
.. ni!rdelfO "mente .. REQUERIMENTOS DESPI1CHI1DOS

.

..

o cidadão EriC� Blosfel.d .
Juiz de Paz em João Carlos Stein bras. _ Alvará de Hablre-se

exerCICIO �o cargo de JUIZ de Direlfe da. Com�r�a paro alugar sua casa á rua Mal. Deodoro' da Fon-
de J�ragua do :SuL Estado de Santa Cetartna, Bresü, seca, nesta cidade. Idem., ,

na forma da IP.I, erc.,
. 750 _ jacob Emmendoerffer bras. Alvara de

. F.A � S A B B R a todos q�e o pres�nt:! Hebtfe-se pare afugar sua casa, a rua Mal. Deodoro
edlral de cítação, com o prazo de trinta 30 dlas, da Fonseca nesta cidade. Idem.

.

viyem, ou dele conhecírnemo t�yere,m, OLl intere�s�r 782 __

'

Guilherme Splenger bras. Alvará de ha
possa, que,. estando se pro.cedendo ao lnvenrérío bíte-se pera alugar sua casa á rua Mal. Deodoro da
dos bens deíxados por Ialeclrnenro de Clara ôchu- Fonseca nesta cidade. Idem. . ._

bert Merquardr, e tendo sido feit.o a �eclaração de 783 _ Maria Longo bras. Alvará de Habíre-se
herdeiros, ne qual con.sta o hE>rdeir?-neto de nome para alugar SUã casa, ii rua Mal. Deodoro da Fon
HeryberJo Merquerdr, filho do falecido Hary Mar� seca, nesta cidade. Idem.
quardt e de Dora Veleska Haussler Marquardt, como 785 _ Generoso Bona bras. Alvará de hablre

aus�m.te, pelo presente edital, chama e cita ao dito se pera alugar sua casa, á rua Rio Branco, n e s r a
herdeiro Heryberto Marquardt, pare no p r a Z o d� cidade' -Idem. ..

trínre dias, se fazer representar ou comparecer a esre 786 _, Francisco Fodi bras. AlVará de hehlte
juizo, pare fal�r aos termos do dito inven!á.rio, sob se pare alugar sua casa, á Rua Presidente Eplreclo
as penas da lel. E pare que chegue a notícta ao co- Pessoa nesta cidade. ________

nhectrnemo de Iodos, se pessou O presente edital, ,--190 _ Guilherme Moeller bras. Alvará de ha.
que será afixado as portas do forum, no Iugai de bife-se pare alugar sua casa á rua Procopio G. de
costume, sublicado pelo jornal 10('l!1 «CORREIO DO Oliveira nesta cidade. Idem.
POVO» e .Diérío Q_ficial do Estado. Dado e passa- 8d _ Francisco F. Fischer b r a s. Alvará de
do nesta cidade de jaraguá do Sul, aos dezenove hablte-se para alugar sua casa, á rua 29 de Outubro
dlas do mes de Outubro do ano de mil novecentos nesta cidade. Idem.

.

e clncoenta. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevf 818 _ Heimuth Neumann bras, Alvará de ha
(a) Etlco BIosfeld, Juiz de Paz em exercido.' Está bite-se para alugar sua casa, á r u a R i o Branco
conforme o original do que dou fé.- nesta cidade. Idem .

. Jaragúá do Sul, 19 de Outubro de 1960. 849 _ Afonso Floriani b r as. llcençaf a z e r

O escrivão represa d'água em sua propriedade, ii estTada R i b.
�ey Franco Grande do Norte. Idem. ,

� - _ _ _ - _
, 885 - Aleixo Dellagiustina bras. licença exe-

T:·
..• ..··········_·················· _•••••__ ••••••••••••••••••••••••_ ._.�

.
.

'

ii AUTO'
�

JARAGUA' s. ii curar pintura Interna e externa. em sua case, a r u a
0$ Pálidos Oepaupenuioa. .....

.. A. ii Elisa Stein, nesta cidad .. Idem.
.ii ii . 886 - Sebastião José Peixer bras. transf. imp. tados, Anêm.cos .. Miei que .....

li Indústria e Comércio .

ii terreno sito a rua 15 de Novembro Corupà. Idem.
:: OFICINA Serviço "FORD" li 887 _ Alfredo MUller bras. Irans' imp. terrenoii

MECAAN CA AUTORIZADO ·Ir com a area de de_246:300 m2, slto . a estrada GUÇl-
ii I ..

.

ii- raluba-Corupé, vendido eAdalberto Llesenberg, 'Iq
ii - Raa Marechal Deodoro - J A R A G U A 00 SUL - ii

.
888 _ Alfredo MUller bras. transf. írnp. terre�o .

ii
Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes li com .a area de 153.100 m2. sito a estrada GuaráJu�

ii - Lavagem - Lubrificação • Carga de Acumu- ii be-Corupä, vendido a Irmgard Llesemberg •.�
Idem.'

ii . ledores e -Consêrto de �neus.
.'. . It c�m :�:rea :�f;9��1�ü�e; �rt;·âlr::r��·d����:��í���

!! . Esta cfíclne está instalada. em condlçöes . ii Corupé, vendido a João Hutte. Idem.·
.

-�' ';.-
ii para efetuar. qualquer serviç.o· de· consêrt6 ou H 890 � Alfredo Müller bras. tra!!sf

.. Im".. terre�o
ii reforma em seu automóvel Oll ·càmihhão, bem � com a arl>a de 132.�50 m�. sito a e.�trada "

GuaraJu-
ii cc.mo retificação de motores etc. . .

.

li ba-Corupá. vendido a GUllher�.e�Beler; Idem;
. .' ... :

ii Todos os serviços ''--são executados com li ,891 _; Francisco MorreUJ ·br���· Iransf. �JIiposlo
ii esm�ro" pOf:COmp:et�lJ.fA� ;prorrssionai� é a'·pl'�-· ii<cíerr�nö ;c0r!!�" a:r:!a.-de 3.600 J"2�:sit.Q.�� ��traHa SilO
!� 'ços 'razoáveis. '1ambém disl'õe de solda ele- ii joão Corupá, vegdldo a Mdrla Flonanº-: .Idem. .

n - trica 'e oxigênio.
.

.

ii 892 - Afonso Fei!er brrs. tran�f. 111lp.
_ terre�o

i\..
.

• _._ _, ,_ __.:!J com a area. dE( 16.000 m2. silQ a- estrada Sao foao
"'!..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _ __._ :

_.

Corupá, adquirido de Leopoldo Horstmann. Idem:
89b - Irmgard Bach bras; licença estabelecer-

Ur. Waldemiro Mazurecheß Co���. 9d���OS Alimenticios, a estrada R i p Novo

894 - Hanz Bornholdt
.

bras. ticen,ça. m.andar
ea.a BI .a'81 'fazer pintura em sua casa, a ru� Jaragua, oa VIla de

FI'
.

152 JARAGUÁ Corupá. Idem. . ,-. .

"

Rua' Mal. orlano n.
.

-

895 _ Sebaslião José Peiker, bras.. I· i c e n ç a

Clinica- geral médico - cirurgia de adultos.e creanças. construir casa 1e madeira e!" S. u a propriedade, a

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-?urtas rua 16 de Novembro-Coruva. Idem.
- Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electr?-cautenzação I 896 - Lucia Kuroli bras. Re.quer anolação de

. Ráios Intra.vermelhos e aLUIS. seu nome para Lucia Kuroli Hein, de açordo c o m

SUd certidão de casamento. Idem.
.

• e o·

.�
R98 _ Industria & Comércio W. Weege S. A .

�m. MUDAS. �:�������n:�ansf..
imp. caminhão, vendido a

..

Artnr

899 - Adolfo Strelow bras. licença· construir
R U T I F E R AS E O R lW A B E .N T A I S em alvenaria em sua propriedade, a e s t r a d a Rio

.

. K k'
- M"

�
Cerro neste distrito. Idem. .

,

Laranjeiras, PecegueuoSy a IS�lros, ac�eI- 900 _ Alfrl>do Staeling bras. licença fazer re-
.

� ras, Jaboticabeira.s, etc.
- Ro.selras, Dahllas, . paros em sua casa a rua Benjamin Constam, nesta

. Camélias, Coniferas, PalmeIras, etc., etc I cidade. Idem. .

.

.

':J
901 - Gustavo Wolskis bras.' Hceeça constrUIr

I
Pe�am .

Catálogo Ilustrado
I casa de madeira, em SUi! propriedade, a estrada Ja-!

.. LEOPOLDO SEIDEL, - ,Corupá raguá9E2squerAdlob' nehstteBdißl!rito·bldeml·' a construir
-====-III:==::::IIIH.===:1114 O - rec ehhng ras. Icenç all'l)Oo......';"ÓOo(f)���

• e.H •

galpão em sua p.ropriedade, a rua Mal. Deodoro da
Celso Bra.ncoFonseca, nesta CIdade. Idem. .

903 - Paulo Papp bras. Hcença conslruir pu-· DESPACHANTE ADÚANEIRO
xado em sua casa, a rua Barão R i o Branco, nesta

sÃo FRANCISCO DO 'SUL _ Santa Catarina
cidade. Idem. .

',' Caixa Postal 35 � End. Tel. êBRANCO•• TeleJon�, 103
Q04 - Vogel & Trapp Firma bras. licença es- ROa Bapitonga, 23 • Edificio Pr6prio

tabelecer-se c o m fabrica de artefatos de metais, a '

rua Cei. Procopio G. de Olivei ra, n. cidade. Idem. r
. 9!0 - Generoso Bona bras. transf. imp. terre

no com a area de 2.976 m2. sito a rua· Rio Branco

nesfl! cidede vendido li Helmuth Neumann. biem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul 19 de Julho de 1950. .

,

ADEMAR M. SILVA
Escriturario UM", pelo Secretário

Magres8
Cançaco
PaUidez
fraqueza

É ioditpeDlayel
o uso do

IODOlIIO_
DE ORH

SAN6UENOt-
CONTEM

OITO ELEME�TOS TOBleGS:

AASENIATO� VAN_DATO. 1
FÓSF,ORO, CALCI01,ETC \
rONICO DO CÉREBRO J'
nlNICO DOS' .OSCULOS ,

Magros. Crianças ra-.;ultloa. te-
.

. .,
ceberão a (ttn1fl(Ht*- •• r•• do

SAN6UEN.8L

r=G:;;;�:';;-=;;=�='l
:� '1�
1.:li , li.!.
II ·'A G:erênCia' avisa' aos· seus ptes'ad'os :!
�: lfssi-narites que estã,o em atrazo com suas !!

:
...:!.:'�I:!": '·�����t.uras,· para' n�_s :emeterem

com bre-

'::':;1:':;":;'Outrossim comunicamos aos nossos

assinantes de ióra da séde e, aos de outras
ii localidadês., que pQderão 'fazer a remessa H

.:::i:i.;••:: da importâ1iCi,a peloCorreio, P?dendo para.!::.: •.:ii:�isso deduzir as despesas postaIS.
\.\:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:,:

o ANJO PROTETOR DE S"BUS FILHOS-É A

lOMBHI'GUEIßA MINANCOnA
Vermitugo suave e de pront.o

deito Dispensa purgante � dIeta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

.

ME o n. I, 2" ) e 4 .

Proteja a .saúde de seus tilbos e a l>';la própria!
Evitará Illuitas doenças e poupal:á dinheiro em

remédios

Compre boje
.

mesmo· lima �O�BllIIJUEIBA
. .IUNCOU para o se"!} hlhlOho.

t. um produto dos Laboratórios Minancorá
- '.OINVILLE -

t/

DespachoS' de importação do. exfrangeiro e por cabotag�m,
exportação para o exterior e dentro do país-, transIto",.
reembarque e reexportação, b�m como todos. os serviç'ls
junto a Ifândeg,,: de São· francisc,? do Sul, são �xecu!a.
dos com pontualidade e presteza, 'dIspondo pata este fim
de umà organização perfeita com escrit6rio e - t�cnico8.

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embárque da Ponta
da Cruz, bem como ,armazem para dep6sito de mercado·
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



aluno dd Gi��ii14 f;Luiz»' '�....", Q'
.

•

,,; ',' d, ,f;-
As (e_ßta8 pODvJ�res.

que precederam dá 'um
t r í d u'o ä

in_aug�ràção,
prosseguiram 'a�::. '

mente, tendo concorrl� ,,< •• ,,�

para seu brilhantissimo
e maior exito em bene-
ficio da construção, o

Ns. 1.619 valioso concurso da Ban-iiiiiiiiijiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
da deMúsica doAbrigo

sre. Asta Hass e a mení- IDa guraça-o do de Menores, de Floria-
na 1eresínha Frelberger, . D ' nopolis, e 'da Banda de
Dia 2 passa a data na-

G.
, .

. L
Música da Brigada Poli-

InluauraçãD do Ginásil. Com menagem que os amigos teltele do sr, Luiz Ktenen, loaslo
'

"São Diz" eíal do Estado, gentil-
a presença do sr. Gus- lhe ofereceram na noite lndustrlal nesta cidade. .) mente cedidas, tanto as-

tavo Neves, represen-lde
'

21 do corrente, 'no Também na mesma da- sim que, a renda dos
tante do sr. Governadsr restaurante Marabá. ta Iestela seu aniversário (CDntinuação da Ia. paaina) festejos atíngíu o lucro .

do Estado, de s. excía, Da nossa parte, a ela a menina lnez Nícoluzzt, atentos aos reclamos Educação e Saúde, na liquido de Cr$ 50.000,00 _ )D. Pio de Freitas, vir- nos solldarísamos, agra- filha do er, Afonso Nico- desta realização, quer qualidade de represen. (cinquentamil cruzeiros).
tuoso Bispo Diocesano e deoende ao sr. Ten. Iuzzl. '-A srta Erna Ru Y: no desempenho de de- tante do Exmo Sr..Dr. �proveitando a

. �po:-
das autoridades civis e Rech, a visita de despe- sarn, o sr, Adolfo laffim, terminadas funções, des- Aderbai Ramos da Silva tunídade- deste noticíárío
eclesiásticas do munioí- dida que fez a esta' re- residente em Irepocusínho. se ou daquele trabalho, d i g n o Governador d� os Irmãos Maristas e a

pi-o, teve lugar a ínau- dação e desejando 8 Ainda a graCiosa garo- 'Obreiros a n Ô n imos e Estado, usando da pala- C?mi�ãO Prom?tora, do
guração do primeiro ele e sua digna família tinha, Naila Maria, filha alheios a qualquer re- vra e entusiastica oração, GlOásIO São LUlZ. agra-
grupo de edifícios do todas as felidadefS. do casal Irecemev lsldoro compensa, tudo fazendo declarou inaugurada a deeem o c�)ßcurso.de to-
Ginásio São Luiz. '. C o P I' para que Jaraguá do Sul primeira parte das obras dos -e muíto particular-
Diversos oradores usa- 10taloiD f. C. HOle h�- A rodos os enlverserl t i v es s e uma casa de do Ginásio «São Luiz» e mente dos que, de modo

ram da palavra na sole- verá em Harra do .RIO antes os v o to' s de educação secundária e cortando- a fita simbólica incansável, contribuíram
nidade, que revestiu-se Cerro o grande Iestíval

felicidades do «Correio um templo ornamentan- foram as dependências com o seu trabalho para
de grande brilhantismo do Botaf?go F. C., com

do Povo. do a cidade. do prédio fraqueadas á o b0':ll andamento d o 8

e teve a colaboração da um tornel� e_!ltre dive�� O Governo Federal, o visitação pública. festejos.
Banda da Policia Militar sas aSS?ClaçO�s esportl- C a sam'. n tos Governo Estadual, o go-
e dos alunos do Abrigo vas e dISP'!t� de taças.. .

verno MunI.Cl'pai, o Povo
Saudando o Represen-

Càmlra MuniCipal E tante do Governador dode Menores.
_ -!_11 su- Dia 22 consorciaram-se e os Irma-os MarI'stas,as sese C . Estado e o E x mo. Br.I PASTAS para homens

. O Ginásio São. Luiz, . � oes,
.

a
. am�ra -oe srs Hermann Bran- empenhados tenazmente Vmegeàtose obra que vem lY!uDlclpal tem. discutido denburg com a srte. Anita nesta ó b r a, vem hoje Bispo Deocesano, talou e senhoras . S. encon-

levando. a efeito a Oon- díversos e _Importantes Krueger o s r. Haroldo concluída 8 sua tarefa,
o �ovem Ivo Schiochet, trará na GASA REAL.

gregação dos Irmãos projetos de leis de grande Treme com a srta, Wal- a etapa mais �difici1 do _

Maristas, está fadado a I,!leresse pa�a. a p�pula- naudr Karger. mais arrojado. empreen-
ser um dos principais çao e. adrnlnlstração no dímento levado. a- efeito
do sul do Brasil, não munlctpto,

,

Realizaram-se ontem na
por essas mode�as pa-

somente pela moderna Ent�e e I es .esta. a que S a I a das audiencias os
ragens catarinenses, em

. construção, com todos org�ßI�a o serviço mterno seguintes eesamenros: prol da instrução. ,

os requisitos exigidos e. dlsp.oem sobr� .

o. fun- João Joaquim dos Santos Não sabemos a quem
pelos estabelecimentos clonaäsmo mUDlclpal� res- com e srta, Célia Buzza- dar parabens, não sabe
desse gênero como. tam- rrururando-o e derermtnen- rello; sr, Oligario Stinghen mos a quem agradecer,
bem pelo. 86.{ aparelha do funç!5e5. Outro projeto com d srta, Tereza ôchleur; mas sabemos sim, s ê r
mento e especialmente que .estll el_ll e�t!l�os é o Theodoro Weller CGm

-

a reconhecidos uns aG8

corpo de professores.. �Ó�lgO Tríbutärto �o Mu- srta. Hilda Fletz; Alfonso outros, e felizes nos sen-
A sua construção obe- D1clpio, que consolida to- Priebe com a srta. lu z i timos pelos resultados

dece a orientação geral das as leis sobre !aoça: Klem'ann; Henrich Müller obtidos, deantEt des t a
do s�u ilustre diretor, �entc.:!sJ arre�adaçao e com ii srta. Hertha Kreu realidade concreta aos

'

Irmão Ernesto e, a vinda flxaçao dos tributos. tzfeldt., nóssGs olhos, testemunho.
. -da CongregaÇJo e cpp-

O sr. Cu�t Vasel. ,apre-, " '
,

� r�al de, forças, con11:18a-
, 'Se'quente estabelecJmen-, $�tt5tr'uRnr�lio� , ,.' '''li .�.".,� " «lãs' húftV��té� pà'ra
t d . liCitando proviBênclas 110

".
,; .

,',

f'o, a uas pessoas.. (I • ••

I Na residênCia dos pais o. malS nobre Im· .,8-
rev. Padre Alberto Ja- executivo mUDlClpa . para

d
"

... I P _ educação cristã da mo·,

co.bs, vigário da Paro- s�r Jaberta, a pajSiigrm �o c�pr:I��r:e:U�e�Iivefr�' cidade brasileira.
quia, . que entabolou as rl�, ara�ua, no��ca °bn e

nesta cidade teve dia 22' Senhor' Secretário ,do
negociações para que

es � cal a � �VIJ e e !m quarrà-feira 'Jugar o. casa� Int�ríor e Justiça, digno
fosse cedldo,..() antigo assim cons rUir uma plO� d' h

-. representante do Exmo.
colégio, então perten- gu�la rara pa�sagem de W��:�autaKa�g�� filli� I �� Sr. Dr. Aderbai Ramos
cente a congregaçãO, d,o

:>e r�s es_ e

f
a unos

t �md
-

casal João Karger e Anna
I
da Silva, Governador do

Sagrado Coração e o sr. quan o nau or cons rUI a
M I'

.

k' K Estado
'

'.

A 1 R b·
.'

1 a nova ponte a mows I arger, com· ,

nge o u 101 que, pe a
I _', o snr. Haroldo Tremi, do Em nome. dos Irmãos

s,!a !1misade .com o Pro.- CircD Bibi - Estä funcionao- comércio de São BentO Maristas e da Comissã
vlOc.lal d!1 C�ngregação do nesta cidade o CIRCO do Sui e filho- do casal Pro.motota do' Ginásio
Mansta, lDflu!u grt:'nde- B,IBI, que alem de um bom

I
Antonio TremI e Amanda «São Luiz» peço decla-

ment� na deCIsão fmal. elenco de artistas tem uma- TremI. 'rar V. ,Excia. inauguradaH�Je, em que a velha interessante coleção de.. , a primeira parte desta
a8puaçl10 da .população féras, entre as quàls um Tes!el_llunhilram? a t o obra que sob as bençãosde �araguá Já é uma elefante, diversos leões e no religiOSO. e no CIVil por de Deus cresce ao.s olhos
realIdade, nossas home- onças. parte da nOiva o sr. Ney de J'Braguá do Sul, ele
nagens a todos os que .

Franco e Sen�ora, e por Santà C a t a r i n a e do
colaboraram nessa obra

. '.IIJanle. A passeIO e ,em parte do .n <> I voo snr. Brasil.
que é um orgulho do VIsita a seus progemto- Carlos KlInger e Senhota.

,

município.
'

res, esteve por alguns Ao iovem casal os vo
dias em Jaraguâ o 'snr. tos de. felicidades desta

tel. Ollro Rech. Foi dis- Emilio Nicoluzzi, irmão folha.

pensado da comissão do no.sso. colega de tra

que exercia neste Iiluni- balho .sor. Venancio Ni

clpio como delegado coluzzi 8, que a lo.o�os
especial de poJ1cia 'e anos reSIde em

. .valoes
recolhido a séde da sua ?nde é. velho auxllu�r das,
corporação, o sr. Tenen- m�ustrla8 Tomnzzl Ir-
te Olavo Rech, distinto mao.a. ',.',

. .

oficial da Po.licia Mi- Gratos pela VISIta.

litar.
O brioso oficial deixa

\ aqui um grande circulo Dill 28 aniversar.i'a-se ii
de amigos e tem as sra. Catarina Panstein,
simpatias gerais· da po- ,esposa do sr. Ma t h i li s
pulllção pois sempre Pans tein.
soube conduzir-se no Dia,291 Florentino To
cargo com elevação. maselli, filho do s,r. Inácio
dignidade e muita jus- Tomaselli, residente e m

tiça. Itapocusinho.
Justa portanto a ho.,. Dia 30 aniversaria-se a

Diretor: ARTUR MÜllER - Gerente: PAuuNO PEDRI Imprésso na ôoeledade Gráfica AVENIDA Lrda.
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LOCAIS

Em seguida, o Dr, Gus
tavo Neves" SecretáJ,"io
do Interior e Justiça.

No cüchê acima vê-se o estado' em que ficou a

ponte "Jaraguá" que liga este município ao de
Blumenau, depGis do lamentavel desastre ocorrido.
com os caminhões da Gia. de Dragagem e Sa�
neamentG, do Rio de Janeiro. Doloroso-, ainda, ê
saber-se que providê'ncia, nenhuma, foi tomada,
pelos--poderes pt'!blicos, nO sentido de recons

truir esta obra de arte de indiscutível
importância. (F,oto éedido gentilmente

ffinis CQloü�s do qu� leÜe�...
pelo sr. Rudl,Emmendörfer.)

,

I
tPudin� '}ltede.iroj 1;..:; };J, I r"r-r"s (Sezões, Malárias,
J! - 11-� lJ � Impaludismo

.

,Y;.'•
. Maleitas, Tremepeil'a

CURAM7SE RAPIDAMENTE COM -

,

"Ca�sujas Antsesôn � as
llilrershlos

-.Toinville - Sta. Catarina-
l..�!Ir�!IIEII

M nancora"
Em Todas as Boas Farmácias

É um prGduto dos Laboratório.s MINANCORA

@ sa�ão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da ClAo WlEllEt KNJI))l[JS1rlllAlL Q JOllIDl\VUne .s�BÁ��'RGfAt

, ..." _".

1 ESPECIALIDADEtorna a roupa branquÍssimal

•
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