
WASHINOTON, (tJSIS)
- As contribuições vo

luntárias em dinheiro,
produtos alimentícios, rou
pas e outros artigos, por

ANO XXXI - JARAGUA1 DO PUL' Bt C tarí N 1 62 parte dos cidadãos' aos

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!D!!!!o!!m!!i!!!n�g�o�,!!!3!!!!d!!e!!!!D!!!e!!'l!!e!!!m!!b!!!r!!o!!!!d!!e!!!!1!!9!!ó!!!O!!!!!!!!!!!!!!!!!!a!!...-!!!!!!!!a!!!!!!a!!r!!lD!!a!!!!!!!!-!!!!!!J.!!.!!!!.!!!!!!!!o Estados Unidos, pera oe

povos necessitados de

E b fi· d todo o mundo, iuclusive

Brínadel-ro VI-SI-ta m ene CIO os da America )...atina, eleva-
'� " refugiados' e pes- ram-se a $ 24,881,945 dó-

G 1 D tra lares, no segundo trimes-

Foi destituida de suas I govêrno de reformas ra- O
'

enera U' soas deslocadas rre de t950.

funções a junta interven- diciais no sistema admí- Segundo informam oe

tora no PTB catarínense, nistrativo, é enérgico e O Tenente Brigadeiro que fosse promulgado o WASINGTON (USIS) - dados estatísticos do De-

s end o entregue nova- justo. Eduardo Gomes esteve Dogma da Assunção. Contribuições voluntári- partamento do Esredo,
mente a antiga díceção Pasítívada. a

-

escolha no Palacío do Oatete, em «Quando
- é satisfeita as em artigos diversos esta quantia somada às

que tem por, presidente do ilustre advogado para visita ao Presidente da essa aspiração- da Cris- e produtos alimenticios, contribuições anteriores,
o dr. Telmo Ribeiro e gerir uma das secretari- Republica. Em palestra tandade, peço licença por parte de cidadãos eleva o total das contrl

secretá�Io o dr. Rafael as do futuro govêrno, é com o gal. Eurico Dutra para a�Bociar o � o v o nor�e.-americano�, em be bulções do povo norte

Cruz LIma. de se dar parabens ao comunicou-lhe haver' en- brasíleíro ás manífesta- neäcío dos retugíados de a m e r i c CI n o p a r a

S e r ã o restruturados povo catarínense. tregue a Sua Santidade ções jubilosas, que pre- guerra e ôe pessoas des-
_

$ 56,õ62,89Q dólares.

os diretórios municipais o Papa Pio XII a carta senciamos, e reafirmar locadas, elevaram-se a

constando que o dr. Faus- -x- em que o presidente e a expressão de sua fi $ 24,851,945 dólores, no

to Brasil vai ser o eoor- Continuam as díver- o vice-presidente da Re- delidade á doutrina reli- s e gun d o trimestre de

denador da justiça pete- gências sôbre a «maioria publica e altos prelados glosa, em que se formou 1960. Este último total Solicita o Conselho
bísta no muníeípío . de absoluta» Cfue se quer formularam votos para a conciencia de nosso adicionado aos anterío-

de S'egurança, aos
Jaraguá. declarar com neeessârla que fosse promulgado o pais, e de seu acatamen- res, eleva as contribui-

Até agóra nenhum se- pata a Ii o s s e do snr. Dogma da Assunção. to á autoridade íspírítual ções norte - americanas vermelhos chineses
cretário f o i convidado Getulio Vargas. E o segufnte o teor da da Igreja, maís necessa-: para $ l>6.�62.8Q9 dólares, ' ,

p�ra o govêrno do snr. Os juristas, generais e carta: ria hoje do que nunca nos prlmeíros seis me-] explica.ções sobre
Iríneu Bornhausen, es polítíoos dívídíram-se nas «Oatólicos do Brasil ás esperanças de paz ses de 1950

uma intervenção
tando em evidência o opiniões: uns acham que honraram-se com a in- entre as nações e aos

nome do snr: dr. João o texto da Constituição cumbencia de entregar desejos de compreensão na Coréia
Beyer Filho, politico oa- não deixa duvidas quan- à Vossa Santidade uma e concordía dos indivi- Constitucional
tarinense com graudes to a metade e maís um- representação, e s c r i t a duos e dos povos, para I

A�
LAKE SUCESS (USIS)

serviços prestados ao para que o candidato es- pelos srs. presidente e que a órdem social con- O se o de - o Conselho de. Segu-
Estado e a UDN.. teja eleit<!, o�tros acham vice:presidente da Re- tinue inispirada nos v�- Estatis iea rança das Nações Unidas

<? snr...B � y e r FIlho, que � maiona deve ser publIca, PO,l' altos prel� l�r,es perma�e_ntes da CI- chamou um representan-
alem de JU�lsta de reno- relatI,:,a. , d!'s e por Ilustres patrí- vllização cristã». O Tribunal Federal de te do regimen da China

�e é um Ispíríto orga- ,Emqu�nto se- d�scute, CIOS, fazendo votos para Recursos, em sessão ple- Comunista para explicar
nísador e de grande ca- e por via das dúvidas, o nária realizada a 27' de ao Conselho porque as

p�cidade, de trabalho, sp.r. Getulio Vargas oon-
O trem de' passagei ros [Outubro, julgou o agravo tropas vermelhas ehíne-

�lIand� al,nda uma qua- ti,nua com um pé no �ra- •
da petição' n. 808, no sas intervieram na luta

lídade índíspensävel num síl e outro na Argentina, abalroou ·0 cargueiro executivo fiscal movido na Coréia, ao lado dos

pela Prefeiturà de Taubaté Comunistas da Coréia do

NOTA'S & NOT1'C'IAS 'Trinta e duas pessoas ficaram feridas em (SãO' Paulo), para cobren- Norte.

consequência do choque Çll da quote de estatísttca O Cons61ho entrou em

, sonegada pela "Compa votação para convidar

A �gên.cia Meridional quartos de sua residência, RIO, 28 - Frequentes dirigida pelo maquinista nhia de Cinemas Vale do um representante dos'lIMS-

que na ulríma semana em com um profundo golpe têm sido ultimamente os Valdemar Anselmo da' 'Peraiba". Por unenlmlda- munistas Chineses a vir

Barra do PiraI, Estado' na �ar�anra. "

desastreé com �rens,.::1ia SIlva, que _�taVà par��o, dfC! _:�e ,�Lo plenario até L a k e Success, aO'

�...d.oJl� Joram sof.icitados . �x----"
- Central do BraSIl, �da aguardando atJrls8e o sr. jurgou �nuciQna1 a iniciar a consideração

da cidade Barra do I?iraí, Che�aram a<! �orte do perdura na memona d� na! e o �re,m de passa- a aludida cobrança, dissi- de um relatorio oficial
socorros para três erran- �a�ana 137, .Imlgrantes todos o desastre ocorrl- �eJros prefixo �-169 da pando toda e qualquer do Co!ilan-do' Unificado

ças que apresentavdM Itahlln?s! dlv'dldos entre do com o noturno pau� linha ,1�, conduzIdo, pelo dUVi'da
.
a prQPósito da das Nações Unidas na

sintomas de envenena- 1�_ famlhas, todas da re- lista no Morro Agudo, maq,UlDlsta.F r a n CI s c o legalidade do tributo Coréia, o qual declarava
mento. Eram, filhas de glao dos, Abrus08, perto em que 3 p,essoa� per- MarIa da SI1,:a. este, em, malltido pelo Instituto que os Comunistas Chi

José Qavid e sua' esposa de Cê,no,va. , deram, a VIda, ,.ficando

1
grande velOCIdade,' abalo, Bràsileiro de Geografia' neses 'estavam no NOl'te

Albertina David, residen - São esperados mais" muitos feridos e g;tai� um roou o cargueiro,. sendo e Estatística. da Coréia . C.

tes
.

nO' Bäfrro' Muqatca, 1,000 colonos. choque temos a reglstar o choque amorteCIdo por ___,.
-

. ---_

Albertina esclareceu ao
,

-x- desta vez felizmente me- ter-se posto em movi, ), .

médico que atendeu as No!s Estado� Unidos o nor. Ontem o ,sinistro te- mento o cargeiro na oca- [ O n I' U .11 ii' I'
menores, descon(iou que café que' é importadd do ve lugar entre as esta- sião do abalroamento. � �
as crianças haviam comi- Brasil, é' vendido por ções de Todos os Santos Em consequencia do

'

do-----formiga de um formi- preço mais barato do que e Engenho, de D,entro, choque sairam ferIdos A. A. JARAGUÁ --- Hoje começamos a pu-

gueiro pouco antes bom�- aqui. entre um cargeiro pu- trinta e d u a. s pessoas, blicsr o resultado das eleições municipais de Jara-

bardeado coI1\- f�rmicida. ;....x- xado pela máquina 443, não havendo mortos. guá pela0 diversas zonas, como pediu.

Apesar dos cuidados RIO, 75 - Vários ele-, ' p, K. GUARAMIRIM - O projéto de I e i

prestados, duas crianças mentos pertencentes ao

Lu ta Core' •.a
da Organização Judiciária do Estado, prevê a cria-

faleceram no mesmo dia, extinto Partido Comunis- A ' nação da comarca de Guaramirim, mas, como tantos

:sendo a terceira internada ta estão sendO' processa- ,

outros, não chegou a ser dis cut i d o, por ter a

no, Hospital de Prollto dos pela Delegacia de WASHINGTON (USIS) --- cas, enviadas para auxi- Assembléia encerrado Eleus trabalhos em 15 de

Socorro. O fato" levado Ordem Política e Social Já se verefica o segun- liar o esforço das Naçõ- Novembro.

ao conhecimento da au� do Estado clo Rio, como do dia de calm� e ex· es Unidas, se movimen- OPERÁRIO - JARAGUÁ --- Pelas infor

toridade policial, desper- agitadores. Entre esses pecUillYa na luta que se taram p a r a posições mações obtidas com um dos membros da atual

lou suspeitas. Desconfian- elementos encontram-se -I trava na Coréia do Norte avançadas. Despachos de Câmara Municipal, parece que li dispensa de emo

dO' das declarações da Luiz 'Carlos Prestes, um com as tropas das Na- imprensa declaram que lumentos e custas nas construções que se destinem

mãe das crianças, a po- ex-deputado e um oficial ções Unidas experimen- tanto as tropas das Na- aos operários é prevista no C6digo TI'ibutárjo� atu-

Hcia procurou ouvi-la do exército. tando dificuldades em ções Unidas quanto as almente, em .discuss�o no legislativo da comuna..-

novamente, Chegando a Agora, concluidos os manter contato com o dos comunistas enviaram A. S. MASSARANDUBA - Somente por

residencia da familia Da- necessário� processos pe- inimigo no setor noroes- reforços para a frente dAcisão judiciária é que o caso do seu terrenO' po·

\ vid, encontraram as por- lo Delegado Wilson Fre- te de batalha, informa- de batalha, por parecer derà ser decidido. Nenhuma autoridade, legalmente,

tas fechadas não obstante derif.:i, foram os mesmos ram' as autoridades do iminente uma g r a nd e e sem uma ação judicial poderá «avançar» no gue

os vizinhos afirmarem encaminhados á Justiça, Departamento de Defesa. trégpa. C. é seu. Consulte um advogado.

que QS pais dos menores sendo decretada prisãO' Um porta-voZ dos Es-

não haviam saido, o que preventiva dQ.� seguintes tados' Unidos disse que

levou a autoridade, depois comunistas: Luiz Carlos possivelmente as tropas
de insistentes chamados, Prestes, Benedito de Car- inimigas se reuniam em

arrombar a porta. Um valho �x-tenenre do exer- outras áreas, a calma re

qUddro trágico esperava cito, Pedro Carvalho lativa não poderia 8 e r

QS que ali penetraram, Braga, Agostinho Dias de chamada de cuma reti

pois sabendo das suspei- Oliveira, Astrogildo pe-I rada maior». As Tropas
....as policiais, o casal ha- reira Silva, Maumes Caire das Noções Unidas man

via se suicidado. Parvcia BritO', Otavio Recerda, tinham contato por meio

encerrada a tragédia quan- Iguatemi Ramos, Hermes de extenso patrulhamen-
do chegou ao conheci- Cchre Brito, Otavio Rego to. Elementos da Terçei.. Cidade

mento da polícia nova Brandão, Amaurilio OU- ra Divisão dos Estados B�rr�Rio Cerro

denúncia: Floriano, co- vei�a e Milton, Daire Uni�os desembarcaram RiO Cerro Roeder

nhecido macumbeiro, era Brito. em Wosan. Tropas- tU1'-« c Raduenz

o personagem principal Todos esses elementos Rio da Luz

da tragédia, e -sen<Jo estão furagidos, estando Garibaldi

amante de Albertina, teria em, seu encalço varios ligencias em comum com Retorcida

morto seus filhos e assas- PQliciais, de' todo o país. titular de sua delegacia, João Pessôa

sinado seu marido. A O - Delegado, Wa�dir para li localização e de- Santa, Luzia'

polícia procurou Floriano, Cost�,· adjunto, da Ordem tenção desses agitadores Corupá

que escapou tambe,m pela Politica e SOCial ,do Es- intimam�nte ligado a pro-

morte: seu corpo fQi en- tauo d9 Rio, já de algu� 'xima que estão desapa- Vemos dai que a U D N v e n c e u em oito z�nas e o PSD

contrado em um dos tempo vem encetando dl- recidos. em 2 apenas.

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

CAIXA POSTAL; 19 - Administração: Rua, Marechal Deodoro da Fonsêea, 136 -- Fundado em 1919 ..,- TELEFONE N. 39

P O L I T I C AO

-eleições
P o r z�nas, as ultimas eleições mun}cipais em Jaraguá -deralJl o

seguinte resultado: ') V de,rea ores

Ainda as

Zona Uol rSD UOI PSD PIB r sr

864
247
148
92
202
211
366
93
143
595

735
206
93
87
221
152
232
72
72
775

848
222
121
166
177
221
346

-

100
136
498

272
188
6
64
119

'; 123
144
3-
25
617

395
3
1

64
79
19
90
58
'20
172

128
26
t
2
50
12
S8
2
35
85

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA 26-11-1950 - 2

IE�n[ati �e Cntatçãto de
·lHIelrdenro .Á\lUlscIDlte

/

Proibiçãó
Proibo j terminantemente

CI todas as pessoas de
entrarem em minha pro
priedade afim de estraga
rem minhas plantações.
Não me responseblllso

pelo /que possa acon
tece!".

Irapocuzinho, 29/ t !/50.
Vicente Sevign.ni

o Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em
exercícío do cargo de Juiz de Direito da Comarca
de [aragué do Sul, Esredo de ôanla Catarina, Bra
sil, ne forma da lei, etc.

_

F A Z SABER a todos os que o presente
edítal de citação, com o prazo de (30) dlas, virem,
ou dele conhecimento tiverem, ou ínrereeser põssa,
que estando se procedendo ao Inventário dos bens
defxedos I' o r falecimento de BoNlrÁCIO BENTO Vende-se um r a d i o
DE AZEVEDO, e tendo sido feito a decleração de C A S A marca "Fhilips", com 7
herdeiros, na qual êon�a a herdeira filha de n o m e valvulas, olho mágico,
NILA eLlSA KNABBEN, casada com José Knebben, Vende-se uma no tomada pare toca díscos,
c·· t I t dít I" h lt três ondas por preço deorno ausen e, pe o presen e e • a ,''C ama e SI a ao . centro, ocasião. Tendo-se extravlsda a Apó!tce o. 97.548, ernl-dito herdeiro Nila Elisa Knabben, -para no prazo de

T
-

d tada pela "São Paulo" Cornpan..hle Nacional .de ôe-trinta dlas, se fazer representar ou comparecer a es- Informações na Gré- ratar nesta re ação.
re juizo, pare falar aos termos do d i t o inventario, fica Avenida Ltda.: guros de Vida, sôbre minha vida, e como não tenha
sob as penas da lei.- E para que chegue a nottele sido feita transação de espécie alguma sôbre a
ao conhecimento de todos, se passou o presente edl- 1-_-------..1 IMPUREZAS 00 .SANGUE? mesma, desde já declaro a referida Apólice nula e

tel, que será afixado as portas do Forum, no lugar Ä.V I • O
sem valor algum,· em virtude da emissão de uma

de costume e publicado pelo Iornal locel «Correio do fLIXl1 Df I06Ufliß segunde via.
.

Povo» e no Diario -Oficial do Estado. Dado e pas Eu abaixo assinado Compreméto-me a restlrutle à Companhia eesado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte dias Erico .' Bruhns, evíso a
- AUX. TRAT� SfFILlS em qualquer rempo fôr encontrada, assim comodo mes de outubro do ano de mil novecentos e cio- praça que, nó proximo responsabilizar-me por qualquer reclamação que sô-

quenta.- Eu, Ney Franco, escrivão o eubecreví.- (as.) mês de Dezembro em bre a mesma edvenhe à Companhia.
.. //i

-Ertco BIosfeld, Juiz de Paz em exerclclo. Estei con- diante O· snr•. Bertoldo .tele.Ra Iaragué do Sul, 29 de Novembro de 1'960.forme o original, do que dou fé.- - Doering, fará llS cobran Vende-se uma em per- ERICO BRUNS
laraguá do Sul 20 de outubro de t950: .ças da. C�mPé!tJhjas de feito estado,· completa- Reconheço. a firma

_ supra de·Bríco ßruns,.. ,
- Capitahzaçao. '. d

L.

mente. equipa a, preço de J
'

d S I 29·d N b d 1950O escrivão Jaraguá do Sul, 29 de ocasião.' eregue ou, e ovem 1'0 e ;-

. Ney Franco Novembro 1950ó Tratar nesta redação.
.

Em testo: HAS dá verdade,
ERICO. BRUNS. HILARIO ALIDIO SCHIOCHEt

.

Escrevente·

BAIXOS. BATeRIAS AMeRI-
CANAS COMPLeTAS - TAM�
BORes e CORNBTAS PARA

MARCHAS -eSCOLARes -

VITROLAS - RÁDIOS - RADIOLAS - PALHBTAS
CORDAS 'e MÉTODOS.

Emfim tudo, que pertence ao ramo.

DESPACHANTE ADU,\NEIRO
sÃo fRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. «BRANCO» - Telefoné, 103
Rua Babitonga, 23 - Edifício Pr6prio

. Despac:h�s de importação do extrangeiro··e por cabotageti'l,
exportação para o exterior e dentro do pais, transito,
reemba-rque· e reexportação, bem como todos os serviç'ls
junto a Ifândega de São Fr andsco do Sul, são executa·
dos com pontuali�ade e presteza, dispondo para este fím
de uma organização perfeita com escritório e técnicos. I

Dispõe de páteos para depóstfo de madeira jnnto ao. qua-
•

dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado-

_r-ias em geral, junto aos trapiches'de embarques na cidade.fI. ::t .... !l.i
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Encarrega- si de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o elterior do BrasU e

Localidades Brasileiras

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Na Prisdo de Ventre
e lidS molestids do
FIGADO

,ESTOMAGO
� 1NTESTINOS
f d.S ti 0$, A z i d, Vom i to s ,

Pesdde·ios, Indisge.stões,
. CoHcas -do Figddo.

Gdies, Di gestões Penos"s,
Dêres no Esfomdgo, MdO
Hillito� Retençdo de Bilis.

� ----

Vende-se .em toda parte.

��i fá�riGa de ferramentas ·Mrfcol� I
DE �

PEDRO BENGEL ,Estrada Jardguà Esquerdo .

IJARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA
.

Executa-se Iqu�quer--;;-viço de ferramentas

b
agrÍColas para' uso de lavouras, como:

)Machados, Enchadas Foices etc.

v��_:.:;;;�;;:'

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N FLAMAÇOE�,
C O C E LR A S,
F R" I E I R A S I

ESPINHAS, ETC.

"São Paulo" Companhia
Nacional de Seguros.

de Vida
.&POLI4JE EXTRAVIA.DA

,M lnancora"

A MAIS ANTIGA CASA DB .JONIVILL., COM SUA PIJ,.IALEM .JARAGUA DO SUL IRUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO 64-88

•

(SOBRADO OTO WAG�ER)
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mó-
'v�is, Máquinas, Caminhões, Automóveis etc. -

-

Tintas a Öleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água Raz, Anelina
para tingir Tecidos de Sêdas Lã e Algodão, Cê-

ra e Öleo para Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: . Rua do Príncipe. 848 - )oinville,

LID�I'!_ DO_ �OM_ÉRCIO _�_�_!_I!"T��_

_.'

rNSTRUME.NTOS DE MÚS-.CA. f·
·

A
·

EM GERAL, Ispeciallllenle IMPUREZAS DO SANGUE? .Igunno meneano '11 Dp. 1.lenato 'W'altep· ii
� GAITAS simples e PlAIADIS fLIXIRDf I06UfiRA

.....

C-N-.-tio-n-.-'B-e'-'.-s-H-e-ss)- il
.

M É O I C O ij
de 8 a 120 baixos.· Vende-se na II CIRURGIA GERAL E ESPECIALlZ�DA ·Iinectonets e estrangeiras. AUX. TRAT. StFILIS Soe. Grafiea Ivenida LIda. ii Com cursos de .aperfeiçóamento nó.

-

ii
D.A,:NDON�ONS ii Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Alres.H

E;i':-��;:�:�;!:: ! rL;;;="d-;'=C-;�d�" 11 eonsu1t�:�Ç:1�:���!!�!�o�r�7���;�,clpaJ
XOPONes - TROMBONes. e {. _ I. _-u-..L,,_ I: i TELEFONE . 3 II
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w
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II fi Jaragu4 do Sn) Sm. Catarina I!
ii JARAGUÁ DO SUL II lDZIi c Eil __a__ iI

ii Recomenda: ·Oalçados finos e simples IIIFebres (S-ezões, Malárias,
ii por preço ao alcance de todos. !!

I
.

. Impaludismo
;.;1. i.l. Maleitas, Tremedeira.Oompre seu sapato em Oasa do Pro-ii fissíonal, que será aconselhado ii - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -Peçam

.

preços e demals íntormaeões ao Representante: i: ::J ..
.

PA.ULO KOBS n concienciosamente. ii "Capsulas Antisesonicas·ii ii I
.

taba Pulli. 39 - slD BElIO DO SUl. - S. talarila "Consêrtos ��.;'ç��a�Ó�i��': presteza á �
I"

'

-

.. T d tid d d' -

t ·k:: . Em Todas as Boas Farmácias.

- , :: em gran e quan I a e e so. :: .

«.::=:::::::::::::::::::::..-:::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=p n ...- Visite a Oasa de calçados de II 'É um produto dos Laboratórios MINÀNCORA Iii Correio do Povo illi GUILHERMB FINKB:E�INER ii , _:_�Toifiville - Sta. Catarina - Iii ASSINATURA PAIRA 1.951.
�,=�==="===========,J li-I"!!!!""",,,,,,,,i!!!!""",1!"""'-�=J!!"';Si""",'"!,!!,!"!;""I'"""""""""",a!!!!""",,,,,,,,I!,,,,,,,_!!!!,,,,,,,i!!!!,,,,,,,�,,,,,,,_-,,,,,,,-,,,,,,,_�._'��_!!!!,,,,,,,!I!!!!,,,,,,,""""..!!!!"""'....!"

u OASA. DAS ,TINTASII Todas as pessôas que tomarem uma

II.ii assinatura anual para o ano de 1951 rece- :1ii berão desde já e,· gratuitamente, o "Correio ::

ii do Povo", até fim de Dezembro de 1950.
. ii

ii li
II F8ç8m�.::::'�:�:�.]jçitaçõ..!iii de Bôas Festas e Feliz Ano Novo, nesta ii
ii folha. ii
:I .

ii
=i,' ii

�::::::::::::::::''1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::-:::::::::::::'l

'. o::'

MILHÕES
DE PESSOAS ltM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

. DEPURATIVODespachante das principais

f1rma�s
do Estado e

do, F.stados Vizinhos.

ELIXIR 914
A slflUS ATACA TODO O OR6ANISMB
o FicadO, O Baço. o C9raçio, o
Estom.co. os Pulmões, a Pele
Produz Dores nos 0.S08, Raum"•
tiamo, Cecuelra, Queda do Cabe
lo Anemia. e Abortos,

Cc:nsultg o médico
etome ° pop!llar depurativo

ELIXIR 914
Inofen.lvo ao orca.l.mo. Acrada•
.,el como um Iic6r. Aprovado co.
mo auxiliar no tratemento da SI,.
FILIS 8 REUMATISMO da me..
ma origem, pelo D. N. S. P •

.•................••._ ..

.........._ _ -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:.�:-DORBEIO DO POVO

1releilurl 'Municipal de JarDlua di 311
�,E:DITAL,

OI-=====:'I
R'I1TI,FERAS E ORIA'MI.TAI'S I

. 'Laranjeiras, Pecegueiros,-Kakiseiros, Maciei- Iras Jaboticabeiras,' etc: - Roseiras, Dahlias,, .

" "
-'

Camélias, 'éonifer,as, Palmeiras, e�c., etc

Pe('a. Catálogo IIDstrado ' 'n
OPOLDO SÉ/OEL, -

"

Corupá U
,

.
"

.

,. •

-. ,�.
- MUDAS

o ÂNJO PROTETOR DE ;SEUS FILHOS
.

A

LOMIRIGUEIRA \ MINANCORA
Vermifuga" suave e de pront.o

eteito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-
-

'. ME o n. 1, "2, 1 e 4

J Pr?tej� a s�úde'-de seus tilhos e � :.�a p�ópi'la!
EVltàra mUitas doenças e .poupara dillheiro em,

'" leniédios

,Compre hoje mes�o üma �O�BRl&UElRA
. . MIRAICORA 'para o SE'U hlhlOho.

. E. um produto :los Laboratórios Minancora
,

,

- OINVILLE

Vito,rio Lazzaris
LojA' e Exposição: .'.

'F á b r i (:. :

Aven. aetuUo Vargas, 7t Rua DomtD,oS da lovas/A
JAB,.la(' DO SUL -1- sAI1,A C.lTABiRA

...................._--_
..

Fábrica e Beneficiamento de M6veis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

M6veis Estofados, Täpetes, pivans,
Colchões e �strados para Camas, Etc.

Executa-se serviços de estofamentos em:

DOMINno, DIA 26·11":'1950 -

Bua lIal. Deödoro, 136 - CalxI Postal, 19
_ JARAliU!, '00 SUL -

CODIIA CasPA.
QUfDA DOS CA·

IELOS EDEIIAIS

AnCçOfS QO'

TONICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

"

fi�urinos. N �.� � �

.

... ....

,A sr,F I L I S.

pr�!O��:�:�'ßI" Prm�itllra Mllnici�al· ��. Jara�llá �o �lll
a todas as pessôas de
entrarem em minhas, pro- REQUER fMENTOS DESPf\CHl\DOS

'

priedades e bem assim
deixarem seu sanimais 911 - Faustino P.'Costa bras. licença cons-

COURO CaBELUDO. soltos aflm de estreearem truir casa de madeira no terreno de Maria Beyer, ti
mlnhas plenrações. rua Almirante 1e Barros. na vila de Corupé, Idem.
Não me responseblllsc 912 "7" João Minatri bras. transf. lmp. terreno

pelo que possa acontecer. com a erea de 150.000 m2.� slto a estrada Isabel-Co-
,

Rio Molha, 16/11/60. [rupé, vendido a Helmuth Gesthmeler, Idem.
.

HaRZ larenz ,91b - João MinaUi bras. transf. imp. terreno

_____..... com �. ared de 150.000 m2., slro ,a estrada Isabel-Co-
-

rupá vendtdo a Henrique: Gesthmei.e.t... Idem,
, ENFEITES I, 'para. bolos" '�Q14 - João Minatti bras. trànsf. impó-- terreno

Belíssimo so r timento, dê' todas as espécies V. com a area de 75.000 m2. sito a estrada Isabel-Co-
.

" De ordem do sr. Prefeito Municipal faço pu- para qualquer estação S. encontrará na CASA rupä, vendido '! Ru�olfo. Gesíhmeler. Id�m.
blíoo que, aí.é o dia 31 de Dezembro do corrente do ano, com modêlos REAL. '- '915 _ Ioãó MIDlittl, bras•.transf, imp, terreno

ano, todos 08 propríetärtos ou ocupantes de ter-
para todos "os gostos I com a are� .de_.?75.oo0 mã., sito a es!rada Isabel-Co.

reno- são obrigados, de acordo com a Lei n. 18 de
, recebeu e oferece l'Upll, adqulrldo de Teodoro Gesthmeler, Idem.

26 de Maio de 1948 a:
"FRACOS E ANÊMICOS f

.

916 - EriCh Brosowski bras. transf. tmp, ter-

l-Roçar as testadas das vias publieas muni- SDcledade arUiU. '''lida Ltda, ,

Tomem: reno com 4 area de 50.000 m2. sito a esfréde Isabel
eípaís- na distancia minima de 15 metros 'em am-, Av, Getulio Vargas N 3)0 VINHO CREOtilOTADO Corupá, adqtJirido de pscar Bruch. Idem. .',
bos 0$ ,lados, não sendo psrmijida capoeira em al-

.

','
'

.

• • S" L V E I R A • • 917 _ Augusto Brosowski bras, transf. rmp. ter.
tu

,ra ,su.p,eri,o.r
a 1.50 metros",

'

!:�.·
..�..·..·

...
�..'f!....•..•••

·.�:l Imp,.. _1IiIIaa: Ireno com d erea de 50.000 m2. sito a esirede I��bel
2�LimpaÍ" e carpir as valetas, drenes, sarge- � � Cotupá, vendido a 'Oscar Bruch. Idem. .

tas, eorregoa e ribeirões .aiim de darem escoa·,: Produtos: rOI", 918 _ Pascoe! F. da Silva bras. lícença esta-
ménto ás águas. i ,

'. ,'..: ReJrt.dOl' belecer-se com' fabrica de cadeiras a. estrada Isabel
a';_Derru1,Jar as arvores frutíferas, uma vez �AN rARTICAi" · BronquitCI Corupá. Idem."

,
'

que prejudiquem a projeção do s61 nas estradas.

1='
: Ese'rofulol. ,919 -'- Afonso J. Adam bras. licença estabele-

.... 4-,Poda.r. a� cercas vivas em uma altura ma- �B b'd B L d � i.Cony.I.,cé�. cer-se com Empresa de Transportes de cargas, no

xuna de 1,50 metros.
, ,

'

,
. .: e I as oss ta.. : 'VINHO;CREOSOTADO distrito de Corupé. Idem.

5-Lançar no mesmo dia, os detritos e vege· : : It UM GPADOR DE SAÚDE. 920,- Antonio P. Soares bras. transf imp. ter-
taes .da IImpeza, para dentro, dos terrenos numa : -:: � �: reno com a erea de 955 m�. sito a rua, Hercilio Luz
dístancla nunca inferior a 2 metros. na vila de Corupä, Idem. :

A metragem fixa será de 600 metros, por lote '
. 9!1 _ João Lux bras. transf. imp. terreno'com

sendo que a prefeitura subvencionará por metro A Comercial' Ltda. a area de 103:487 mâ., sito a estrada Pedrll de Amo-
exed�.nte COm 0,10, quando, de um lado e 0,20 cen- I '. "

lar Corupá;, vendldo li Miguel Scwàkowski. Idem.
tavos quando em ambos ós Jados,

Advocacia
!J
_ Contabilidade _ Segut:Os _ 922 - Augusto Adrath Junior bras. transt. imp.

Os infratores -das disposições acima, serão terreno com a aree de 131 600 m2., sito a �.trada
multados na.. ímportaneía de Cr$ 30,00 a 100,00 e • Planos econômicos e contábeis de. en- Faxinai Corupá, vendido a Erich Dunke, Idem.
duplicadas em cada reineideneia. , tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis' 923 _ Augusto Adrath Junior bras. transf. imp.

'., Jaraguá �do 8ul, l de �ezembro de 1950 - de fins econômicos. ( I terreno corri a area de 131.600 m2., sito a estrada

VERDI LENZ! • Elaboração de contratos e escritas.. Faxinai Coruvá, vendido a Ricar<lo Marqllardt. Id.
, Fiscal Declarações de firmas individuais e coJ!tiy�s. - . 924 - Leopoldo Mahnke bras. transf. imp. ter-

Legalização. - Minutas para lançamentoslDlclals reno com a area de 17.862, ri12. sito li estrada Isabel

de escritas - Impôsto de Renda. Corupá, vendido a Binda Ristow. Idem,

• Fuzões, encámpaçõeB e alterações 80- 925 - João ferrarine bras,,,-ticençll estabelecer-

ciais • Modificações de tipos jurídicos de s<!:- se 'com Parque de Diversões a -rua P.- Frank'em, nes-

ciedadss - Aditivos de contratos - Atas - Mi:. ta cidade. Idem. ' .�. '

nUtas ,par�. lançameD_tos rela�iy�s, às fuz?es, 927 - 'Frederico Schulz bras. licençll construir

encampaç.oeA, alteraçoes e,modlflCações.soClais. casa em alvenaria, em sua propriedade, a estrada

• Distratos . sociais - Gancelamento de ,
Ano Bom. Corupá. Idem.

fl'rmas' _ Levantamento de balànços _ Miriutas I 928 - Daniel Hamnn bras. licença construir

casa em alvenaria, em sua propriedade, a estrada
para 08 lançamento� relativo$ às liq.uidaçõ�s. Itapocú-Hansa, neste distrito. Idem.

'

• PeríciaS' judiciais.e extra-judiciais - Re- 929 _. Carlos Helnzele bras. licença construir
visões e Parecer - 4ssistência téco,ica co�tábi1, caSli em alvenaria, em sua, propriedade; a estradd
jurídica e fisc'al. '

Jaraguá. Idem.
� Assuntos,trabalhistas - Naturalizações - 933 - Oswald •.) Buch bras. requer certidão' se

Defesas ,fiscais - Cobranças - Serviços comer� é devedor a fazenda municipal, Certifique se'

eiais ..eQl geral. 934 - Arquimedes Dantas bras. requer certidão

.' SUB-AGENTES DA COMPANHIA se Roberto Marquardt (falecido) era domiciiiado lies·

NAOIONAL DE SEgUROS "I P I R A N- te �unicipio e pagava imp. sobre indusiria e profis-
, são aos· cofres �municipais. Idem. '

GAu: . Fôgo - Transportes - Ac�dentes Pes- 648 _ Ricardo, Vibrantz bras. licença fazer re-

soais e do Trabalho - Automóveis - Respon- presa no rio Pedra de Amolar, distrilo �e Corupá.
�abi1idade Civil - Fidelidade., destinada a locomover serraria. Como Requer.

'

930 - Germano Pavanello bras. Alvará de ha
bite-se para alugar sua casa a rua Domingos R. da

Nova, nesta cidade. Idem. '

931 l- Germano Pavanello bras. Alv..ara de ha-

I." Pro.",b."ção,· bite-se para alugar parte de Sua casa, a rua M a I.

Deodoro da F�nseca n.'cidade. Idem.
932 - Conrado Erdmllnn bras. ,licença cons

truir casa de madeira em' sua propriedade a e:,trada
Tres Rios do Sul. Idem.

.
-

, 935 - Allgusto Hilin bras, transf. imp. padaria
vendida a Edmundo Lombardi. Idem.' .",

936 - Joaquim Custodio bras. licença construir

mausoleo na sepultura de Manoel Coelho Gomes,
inumado no Cemiterià MuniCipal desfd cidade. Id.

937 - Helmuth Frnd�owiaki bras; licença cons

truir casa de madeira em sua propriedade, a estrada ..,

M J S Guarajuba-Cornpá.atias Felipe e ouz.
938 _ Artl!r Jung bras. licença construir casa

de madeira em sua propriedade a estrada Isabel-Co-
LEITE EM. PÓ rupd. Idem.. .

marCd Ntstogeno, Ninho, 939 - Edmundo Hauck bras. trllnsf. imp. en-

Eledon, Lactog{>no, Pelar- genho de açucar, vendido a Adolfo Hauck. Idem.
gon e outros V.S. poderá 940 - Afonso Pe:ler bras. trllnsf. imp. estabe-
adquirir na lecimento' comercial, v�ndido a Rudolfo Mahnke. Id.

;I,� tr6lios, ônibus, automóveis etc. OONH�CIDO HÁ 71 AI'IOa CASA
_

REAL 941 _ Alvaro Sttnghen bras. licença estabele-
••·f VENDE-SE EM T60A�A.TL·

I' t f
.

d
.

M Iurm

1...:::
__ __ _ _._.. :-., cer-se com se ana e es o arla e moveIS, .a rua a.

lIiI!:Q!g
. '.. ' (í"-"-'''-'-'

·_.._· .. ·__..·_.....:1 Deodoro, nesta cidade.

r@!®�@t@)®!@)®Y@)@Y@)@f@)@!@)@'?@)@!@)��@� ;!
C

" •

'<"d p ii. 942 - Emílio Müller' bras. transf. imp. terreno
• •

A· ·B· °t· R" "d- Resfriados � li orrelo O OVO li com a area de 1.346 m2. edificado, vendido a Arno

Tosse, sma, ronqui e, OUqUl ao, e

;
ii .. ii G. MUller. Idem,

(®
.

ßPßRflHß RlSPIRßIÓR'IO •. ii \ li 943 - Germano Kopsch bras. transf. terreno si�

(@ TODAS AS ltIOLÉSTIA.S DO
_

'

li Rua MI. Diodoro N. 136 ii to a estrada Pe d r a s Brancas, vendido li Waiter

;
I

d � :: Telefone N' 39 - C. Postal, 19 :: Wase!. Idem.
Encontram aH�,io imediato ,com o uso o

@j!! JARAGUA DO SUL !I. 944.- EmHio Wehrmeisl�r bras. t�ansf. imp.
- I 'n C O m p a p á v e 1 !l Santa Catarina H terreno Slt? a estrada ltapocuzmho, vendIdo a Luiz

I Peitoral de 'Hngieo Peloleule i � AS���U:�.�AL II �:;l;;�i:�t:�:·\�. Municipal d. Jaraguá

�

{@
O PEITOBA�MA.I8CJONDECmO NO 'BBÁSIL (Gi\ II P:uii�:N;e�ri fi 'ADEMAR M. SILVA

���@,i.@�®i.®®i.®®.i.®®.i®@.i.®®i®��@Ji \�:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::Y . Escriturario "M", pelo Secretário

É UMA OOENÇA GR'AVISSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A F'A·

MILIA E PAR ... A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR NO TR,ATA.
MENTODÊSSE GRANDEFLAGELO'

.

USE O

Proibo terminantemente
a 'entrada de pessoas,' e
bem assim animais em
minhas plantaçÕes afim
de estrilgar a� mesmas.

NãQ me responsabilil5o
pelo que possa aconteçer.
Tifa dos Martin�,

30/11/50.

\

- A alFILIS SE APRESEN.TA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS OOMO:

REUMAnSMQ
ESCRÓFULA'S
ESPINHAS
FlsTULAS
O-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DA'RTROS
MAN C H\A S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 -::-, Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fund'ado em 1919 TBLBPONB N. 39

jARAGUÁ DO SULANO'xXXI Domingo, de 3 D"ezembro, de 1950 SANTA CATARINA

,

Esportes

@ salbãto

Virgem Especialidade
�"tii;; dia eRA. WJHZlEL llN)Dl1IJ§1fllul(�>·, J,�IDIJme

.... IItqUt
' .'

torna a ron'pa branquíssimal .=,

�==��----.----.-----------------I----------

LOCAIS Colação de ,Gr�u
No dia '6 do corrente

terá lugar a colação de

Está a Câmara Muníoí- Um dos carros de mo- grau dos doutorandos do

pal ultimando suas ses- Ia de aluguel, que estecío- "Cur�o sup�rior de qU.imi
sões para o ano de 1950, nem ne estação ferrovlé ca md�st!lal, do Instl�uto
votando entre-outros pro- rio, teve seus a n i m a i s de Qutrnlce do Paranä,

jétoR, o que dispõe sôbre 'assustados com o elefante Entre os 3.0 doutoran
o funcionalismo munici- dé um circo que 'pessave dos, q'!e termmam.o cur

pal e a organização dos por perto, so esta o sr. Ran�undo
serviços, que remodela -Os animais dlspepara- A. Em.mendoerfe�,. Jovem
completamente a nomen- ram, passerém pelo jardim tndustrtal �esta clddde,. a

datura e o funcionamen- publico, quebrando dois quem
.

enviamos nossos

to administrativos n o bancos e foram espatífer cumprimentos. ,.--........;..;._-------.

proximo ano. �

,

o veiculo pa r u a Padre
" ,,' tlnn

Outro p�Oj�t�e gran- Frankem- Corrida de Cavalo (�
'/

de unportanOla que está
,

"

. � " , _, �
sendo estudado é o Có- lemparal - Sobre a Vila Domingo dia,lO have-, 't: • �
digo Tributáríô� que fíxa de. Gorup!, desabou �a, rá uma corrida de cf!.r '> ..

'

,

"

'.
.

os 'tributos e maneira de noite de ...8 do cor�el'!.e valo, Sabiá X' Avent#.:.',. , , 9llét/eit:cJ '

cobrança. '

. forte temporal, Com VlO-, reiro. ,

"

"

" �. '.'
"

, '\'"
.

° snr. Prefeito, como lentas rajadas de �ento. O 1. é de propriedade ,',',' . Bolos
já no ano antertor, não Desabou um pré.dlO em de .Joaquím Luiz e 0,2.,. ._/ .

mandou\o projéto de or- construção' .e. diversos de Alex Küho.
"

maIs cresctäos:
çamento��elo 'que será dan!,s materíaís f o r a m

_

prorogado o de 1949 já registados.
o jovem Atbano ßuhr,

em v_igor este ano. Mudlnça de residência., Co- Ainda na meéma datá a

l'Dal pode-se avaliar do muntce-nos o snr, Heitor s�a. Dna. Dirce B�hringjpouco. �ntere�se votado Pereira, que transferiu Píezere, esposa' .do sr .. .rá !LdmlDlstraçao pelo pre- sua residência para Cu- Edgar Plezera, contador Ifeito e Contador, respon- ritiba onde se fixou, li da Prefeitura, ·,Mun1oipal., .!saveis por esse relata- Praç� 'Senador 'Correia Também 05 srs. Henriquemento. Cuida-se ali só 1 4 t
- ,

Bayer e Carlos Stern.
de passeiar de limousine,

.

o que o povo bem com- AniversArios: Fazem anos Venâncio licolluul
prendeu, derrotando' nas dia . 6 a menina Dulce Aníversaríou-se na da
urnas o que não .sabem Rau, filha do sr, Walde,- t� de 3�,'de Novembro o

cumprir o seu dever, mar Rau. Na mesma 'data sr, Venâncío Níeolluzzí,
o -sr. Candld�. TomaseHi, que a longos aoos em-

ACldenle - No dia 28 do residente em Duas Ma- presta seus serviços, na

corrente, em Itapocuzi· mas" e, a.:.lQeniol1a Jurema Sociedade Gráfica Ave· _�"_'�'_"+"""�_"'(f)

nho, Ervino V9ge1 �e '·ou· B•.Correa.- _,," nida Ltda.
. , Cure 'seus males e poupe leu

tros experimenlavam �o - Diö 6 O sr. José Juntando as mumeras, bom dinheiro comprando .a

}iro ao alvo uma espin· Ribeiro, -, comerciante li felicitações que por cer- FARM',A'CI'A )'N,',O'y,'A'garda, quando deu-se la- Estrada' Jaraguá ,Esquer- to recebeu cCorreio do
mentavel acidente. €10.,· .

'

',J
Povo» lhe des ej � as de ROBERTO M BORST.

Ervino fora ao a 1 v o - Dia 7 anirersaria-se mesmas

ver o efeito de um tiro o sr. Francisoo Voigt e . CISlllle.rO: Realizaram-se 4 que dispõe de maior sortime�.
b h I dto na praçá e' oferece- seus art!

que deram, e nesse mo· tarn em o sr. Mat ias ontem na sa {I as au,.
.

gos á preçós.vantajosos.
mento, Bernardo Sacht Ruys<Jm.' diencia�· o --seguinte casa-' ,

'.

I •

movia naquela direção a - Dia 8 faz anos o mento: -Ingo Spliter com Rua Mal. Deo�oro �: - laragu.a
arQla, que disparou, indo sr. Nestor Luz. a srta. Agathe Rosa �-���"",,",ih-'��....

atingir aquele no ventre - Dia 9 aniversaria-se Mlelke.
atravessando a ,bala os
intestinos ..

CAMARA MUIICIPAL Ião tolera màl cheiro

Bolos

(f}ois macios

Bolos·

�/õf(js I

Ervino, pessoa
estimada naquela locali·
dade f o i recol.hido em

estado grave ao hospital
São José, onde foi ope
rado pelos drs.

Mazure-Ichen e Walter.
Ervino ,Vogel fdleceu

16go apóz a operação.
Era casado com dona

Berta Strikert e deixou
cinco filhos menores.

CASA R E AC L
Visitem, mesmo sem compromisso, a mais bé�a expo-

-

SlçaO ele brinquedos. de toda espécie, como �jam :

GÁITAS DE BOCA desde a mais simples a mais luxu6sa.
BRINQUEDOS DE FOLHAS DE FLANDRES E l\fAI>�I
RA. BONÉCAS de todos os tá.m�nhps ,e' preÇJi)S; de
maSsa inquebravel, que falam e ainda rãs ,que ançl�.
TRENS ELÉTRICOS. ' ..
Chamamos a especial atenção para � variedade de ,ar-

tigos para as FESTAS DE NATAL, entre' -quais:
CHOCOLATES E PRALINÉS em artisticas caixinhas.
MASSA-pAO, BALAS em diversas variedadeS.. FIGOS,
PASSAS, CONSERVAS, ,DAMASCOS" PERAS SECAS;
AMENDOAS, NOZES, OASTANHAS DO' PARÁ./

CIRCO IHMlOS 'QUEIROLO
• Em breve chegará nesta

- idade o afamado CIRCO
IRMÃOS QUEIROLO»,
q!1e atualmente acha-se na

cidade de Blumenáu.
Essa companhia circen

se é uma das mais com·

pletàs que atualmente per
correm o Estado, já exi·
biu-se em, Jaraguá do Sul
no ano. de 1946, obetendo
grandes sucessos pelo seu

ótimo elenco de artistas
e pelo extraordinário cô
mico que é «CHIC-CHIC»
indubitavelmente úma das
suas grandes atrações.

Para revendedores concede descontos' especiais�'

• I

',o �

(

Resultado do torneio realisado
domingo ultimo em Barra do
Rio Ce-rro, peloBotefogo f. C.:
Botafogo 3 x figl.leirense O
Ipiranga 3 x Serlan«::jo O
lpiranga O x Botaf9io 1
Caxias O x Sertanelo, Q ,

Ipiranga O x Figueirense O
figueirense 1 x Caxias ,O
Agua Verde 1 x Botafogo O

Usem pratos de papelão.
São praticos e higienicos.
Encorrtrarn-se na

SOCo Grillea Avenida Lida.
Av. Getulio Vergas, 350

CA�NATO
�aependi 2 x .Estrela 1

Acarai 5 x Avai O

Seleto 4 x D. Pedro II 2

Festa de Santa Lu�ia
nominal, - nia 10 de neleni�ro, .'� DominUI

Realizar-se·á domingo dia 10 de Dezembro em

Itapocuzlnho a tradicional festa da milagrosa Santa
Luzia.

. " _

As R.30 horas haveré mtsse solene em eçao
de graças.'\

E logo em seguida grande festa popular;
Haverá Tombolas, Rifas, Leilão de Prendas, . Ohut
rascos, Galtnhes : essedes, Café," Doces, Bebidas
geladas etc.

• Haverá ônibus, sàiäa do Bar Rodo·viário.
Desde já agradece A COMISSÃO.
'i ._

Preleitura Municioal ,de )arBUUa do Sul
Edital

De órdem do sr, Waldß-IDaJ," Grubba, Pre
feitó Municipal' de Jaraguä :do' "Sul; 'faço publico
para conhecimento de todos, que esta

..��efe!tura
desejando .encerrar o presente exercíeío tíuan
ceiro, Bem contas em atraso, solicita. aos seus for
necedores apresentarem suas contas impreterivel
mente. até o dia 15 do corrente.-

" ,Prefei:fÕra Municipal de. Jarag\�á do Sul, 1°.
de dezembro' de 1950.

-

, Edgar Pioteira
, 'Góritàdor

'

".. '"I;

�A'V I '5 O
De::" 'órdem do sr. Prefeito Munfcipal� e

de acôrdo com o § 6°., Art. 67, da Lei n. '18 de 26
de maio de 1948', são avisadós os srs. comercian·
tes que, tendo em vista RS proximas f e s tas de

NATAL, poderão, durante o correBte ,mês de de·
zembro, permanecerem com 'suà's portas ,abertas
até as 21 horaS;e 'aos, domingos até as 12 J?oras,
respeltand'ô' as' leis trabalhistas. "

'

, Prefeitura Municipal dec Jaraguá "'o Sul, 1°. de
dezembro de 1950..

Manoel Luiz Silva
Secretário

Escola Normal Regional
«Divina providência»
EDITAL

Levamos ao conhecimento dos interessa
dos que de. 1. de Dezembro em �Ia�te _esf� abert�.a

. inscrição p a r a os exames de admlssao a 1a. serie
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 poderão· di
rigir seá·,

Diretoria

(Marca Registrada)

s�ßÃ� 'fIRetA,
.

. .,
! Esp ECIAUOAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


