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Exportação de Produtos Mural dadicado à Paz Univsrsal inaugurado na ONU
Um enorme mu

ral, recobrindo
uma parede cur

va de 18 por 3
metros, foi re
centemente inau
gurado na Sede
das Nações Uni
das. Foi pintado
em têmpera, di
retamente sôbre
uma parede co

berta de tela, por
José Vela Zanet
ti, Diretor da
Escola Nacional
de Belas Artes
da República Do
minicana, e ex

pressa a luta
eterna do homem

pela paz.
O mural é doa

ção da Fundação Guggenheim, sob cujo patrocínio trabalhou o pintor Za
netti - um homem 'ríe apenas 39 anos, de nacionalidade espanhola.

Diante do mural, logo depois da cerimônia inaugural, vêm-se, da
esquerda para a direita: Vela Zanetti, ex-Secretário Geral Trygve Líe,
Sra. Minerva Bernardino e Sr. Joaquim A. Salazar, representante da Re-
pública Dominicana junto à ONU. (FOTO ONU)

Pelo dr. João Mar
condes de Mattos, díg
nissimo Juiz Eleitoral
da 17a. Zona, foram
mandados registrar os
diversos candidatos pa
ra as eleições a se rea

lísarem no día 2 de Ju-
Pelo seu 34°. aniversario nho, em Guara Mirim.
de fundação, recebeu
esta rolha, entre outros, São os seguintes os Pelo PTB: Aímíro da

os telegramas seguintes. candidatos - Pela UDN: Costa Batalha, Adolfo
Eugenio Jorge Dunzer, Damião dos Reis, Adol-

, Florianopolis, 9' - Te- Adolfo Bartel. Jocó Luiz fO Streit, Tomaz Rad
nho prazer cumprimen- Reínert, Arnoldo Bylard wanski, Oliimpio João
tar direção e redatores Junior, Evaristo Klein, de Sou z a, Gustavo' Absolvido Francisco Pinter quedadesse orgão imprensa Bruno Kickhoefel, AI- Veigsdings, João Roma-
eatarínense pelo trans- fredo Keunecke, Wadis- rio Moreira, Ester Bal- Sob a presideneia do era composto dos snrs. GetuII·ocurso de mals uma data lau Kasmierski e Bene- bina Vieira e Otavino dr. João Marcondes de João Mathias Verbinen,
aniversario. dito Pauli. De Toffel. [Mattos, integro Juiz de Haroldo Schulz, Bernar-

(a) Irfneu Bornhausen
,

Direito da Comarca teve dino H. da Silva, 'Her- gasGovernador lugar a sessão do Juri mann Schultze, Herbert

Escola Preparatorl·a de da Comarca, convocada Marquardt, Ernesto su-
para julgar o réu Fran- va e Bruno Wolf. RIO, 12 - O preslden-

Cadetes de .Sa-o Paulo cisco Pintar, acusado de Dispensadas a reinqui- te da república foi vitima
ri tentativa de morte eon- rição das testemunhas de ligeiro acldente ontem

tra sua namorada Erica fez uso da palavra o dr. á tarde quando já - após
À época normal do concurso de admissão a Haberland, residente em Promotor Público, que expedíenre sofreu uma

essa Escola é Janeiro. Este ano, no entanto, além Corupá. depois de veemente acu- queda numa das depen
dos exames regulamentares de Janeiro" serão reell- A acusação esteve a sação pediu a condena- denclas do Palacio do
zados exames de admissão extraordínérloe, em Iu- cargo do dr. Francisco ção do réu. Catete. Socorrido lmedla

lho. Para êsses exames será obedecido o seguinte Gottardi, digno Promotor Durante uma hora e lamente pelo seu filho. o

Calendário:
'

- Público da Comarca, meia a defeza refutou dr. Luthero Vargas, foi
De 15 de Maio a 10 de Junho: Recebimento sendo defensor o advo- as acusações, tendo afi- o chefe do governo sub

dos processos de inscrição, que deverão ser remeti gado dr. Muril,IQ Barreto I nal se reunido o <?o�se. metido ao exame de raios

.dos para a ôecretarta da E. P . .5. P. - Rua da Fon-I de Azevedo. lho, que por unanimida- X, constatando-se uma

te n. 91 - São Paulo.
. O Conselho de Justiça I de absolveu o réu. pequena fratura do úmero

pediram a devolu- De 1. a 11 de Julho: Divulgação das relações "!"',
direito. O próprio dr. Lu-

,
.

dos candidatos inscritos, Inspeção de saúde. thero Vargas colocou o

ção dos antigos Dia 13 de Iulho: Inícío dos exames intelectuais. Visita de trinta e Lançaram bombas nas aparelho de gesso para
De 10 a 20 de Agosto: Divulgação dos resul- imobilizar aquela parre

rados finais. tres navios de guer- aguas do Japão do .braço, tendo o presl-
Para o concurso de admissão ao 1. ano exige- TOQUIO. _ A força

dente Getulio Vargas se

BERLIM. - Cerca de se que o cendldato possúa o 1. ciclo do ensino se- ra dos E. Unidos aérea norte-americana retirado em seguida pera
120 mil alemães da cundário (ginásio), comercial lndustrial ou agrícola. declarou, que realmente voltar ás suas atividades
Prussia Oriental retu- Será permitida, ainda a matrícula nos 2. e 3.

RIO
. quatro caças a jato

normais. '

giados do comunismo, ano aos candidatos que tiverem completado o 1. ou .

- 'I'rinta e norte.amerícauos lança-
realizaram uma maní- 2. ano do curso clássico ou cientifico, respectiva- tres navios de guer- ram bombas nas águas
festação pedindo que mente, e tenham obtido, no concurso ,de admissão, costeiras a nordeste' do
sejam devolvidos os an- 1 classificação dentro do número de vagas fixadas ra dos Estados Uni- Japão, onde segundo
tigos territórios' alemães, pare cada ano.

'

dos, com tres mil e a imprensa [aponêsa,
agora anexados pela Os limites de idade pare inscrição, referidos a duzentos e trinta e teria sido afundado um
Russia e Polonia. 31 de Março do ano de matrícula, são os seguintes: / navio.

1. ano: idade mínima 15 anos - máxima 18 anos dois aspirantes, sob Mas assegura que a
2. ano: idade mínima 15 anos - máxima 19 anos O comando do con- manobra foi efetuada
3. ano: idade mínima 15 anos - máxima 20 anos

tra _ almirante Et d.�pois_de cuidadosa ve-
Para os candidatos praças os limites acima

. . _ rítícação de que não
serão acrescidos de 2 (dois) anos. Os candidatos Wooldridg, deixarão havia navios na área,
aprovados em todas as matérias no concurso de

a Virginia no dia I Admite-se que os ja
Janeiro e que não lograram classificação, terão suas.

d
.

h poneses talvez tivessem
matrículas asseguradas para o próximo período. OItO e jun o, com I avistado um alvo flu-

Os reprovados numa ou mais mererlas presta- destino ao Brasil. tuante.
rão exames de rodas as matérias, ficando-lhes, no

w�n�,a�e�rndoog�u�apro��odouame-------_·--_·--------------------
-

anterior, se êste fôr maior que o obtido ne nove prova.
A inscrição para os candidatos reprovados em

Janeiro será feita apenas mediante a remessa dire
temente à Diretoria de Instrução (Endereço: Direto
ria de Instrução - D. G. E. E. . Palacio da Guerra -

Rio de Janeiro), da taxe de inscrição, de duas foto

grafias (frente e perfil) e do nome
_

e endereço do

candidato.
Todos os processos deverão estar absoluta-

mente em ordem, por ocasião da matrícula.
Para maiores esclarecimentos e para a obten

ção de prospectos e documentos de inscrição os

candidatos devem diÍ"igir-se à Secretaria da Escola

Preparatória de Cadetes de São Paulo - Rua da

Fonte n. 91 - São Paulo.

Oficio do dr. Bayer, Secretário da Fazenda
Do dr. João Bayer Fi- de ser dado publicidade

lho, ilustre Secretario aos interessados, que
da Fazenda, recebeu o todos os produtos rete.
sr, Prefeito o seguinte ridos na portaria 2/53,
oficio, referente a ex- da COAP, podem ser

portação de' produtos exportados, desde que
proibidos pela Coap: preceda licença daque-
«Solicito a V. S" afim la entidade.

de evitar mal entendi- Os interessados devem
dos e prejuizos para a requerer a licença da
nossa economia, suas I COAP, com antecedên
providências no sentido cia, assegurando sempre

uma cota de retenção
para o abastecimento
local a preço razoável.

O fisco estadual tem
instruções para atender,
com a maior solicitude
e desembaraço, os des
pachos das mercadorias
Iíberadas, consignando
nos mesmos ao autori
zações da COAP.»

Aniversario do Politica

do

de Guará Mirim

Correio

povo
Registados os candidatos dos diversos partidos

Pelo PSD: Guilherme
Zastrow, Odilon Vilela
Veiga, Helmuth Sprung,
Francisco Vigini, Lean
dro Bogo, Paulo But
schard, Arno Zimdars,
Amaro Francisco Soares
e Felipe Manke.

Cumprimentos dos
snrs, Governador e

Presidente da Assem-
bléia.

Sessão uma

o sr.

Var-

do Juri Sofreu

ß Penn de Marte no

8rnsil

Florianopolis, 11
Votos crescente pro
-gresso motivo passagem
ontem aniversario fun
dação esse jornal.

Volney Colaço de Oliveira
Presidente Assembleia

Legislativa

territoríos

Esses refugiados, vín
dós de todos os pontos
da zona ocidental para
tomar parte na reunião
e apressarem demals a

resolução pedindo a in
dependência completa
das nações da Europa
Ocidental.

FORTALEZA. °
arcebispo de Fortaleza
Antônio Lustosa, falando
sôbre a instituição no
Brasil da pena de morte,
declarou: «Repugna a

pena de morte, mas há
criminosos que só podem
ser punidos pela morte».

Matou O' íaspetor de polícia, assou-lhe as orelhas e

convidou sua família para o macabroBANCO NACIONAL DO
COMÉRCIO, S.A.

'5%
. '51105

PEP,OatARES O

pOP oa
lINITE

Cr$ 100.000.00
, REflRADAS LIVRES,

FORNEC"eM-SE TAl.o"ES l>E C"HEQUES

RIO. - O interior do I pilante crime foi come-I da vitima, assando-as
Estado do Paraná tem tido com todos os re- num espeto.
sido, ultimamente, palco quintes 9 perversidade, Como não bastasse
de crimes monstruosos, na localidade de Santa. esta barbaridade Ar
inteiramente tora do na do Itararé, no muní. naldo convidou � Iamí,
comum, c<_>m<_> .0 castra- cipio de. . �ence81âu lia do morto para comer
mente do mdividuo Boa· Braz, o mdividuo Ar. o estranho ässado.
ventura e o linchamento naldo Silva, após assas· O assassino foi preso
de outro, de nome Vi. sinar a Pedro Silveira, na Penitenciaria Cen.
torino. inspetor da Policia 10- tràl do Estado a fim de
Agora, novo e horri- cal, corto1,!. as pI:elhas responde,f processo.

repasto

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



7a. seção
Aos sete dias do mês de Abril do ano de mil Estrada ôchroeder - Escola Braço do Sul

novecentos e cincoenta e treis, pelas sete horas, na Presidente: Santos Tomazellí
sala do Forum, no edlflcio da Prefeitura Municipal 1. mesario - Werner Streit - 2. dito Sebastião Er-
de Iaragué do Sul, reunidos os vereadores: Adolfo n�sto da Silva.

_

Antonio Emmendoerfer, Frederico Curt Alberto Ve- Ba. seçao
sei, Otavlano Tissi e Herbert Schneider. Obedecen-I Salã? Jordão �atividade Vieira - Guamiranga
do, o Regimento Interno, art. 55, foi a sessão pre- Preslden!e: Ioão Oz<?�sky ..sedlda pelo sr. Frederico Curt A. Vasel e secreta- 1. m�sarto - Izabel Lllla Rosa - 2. dito Hlldebran
riada pelo sr. Herbei t Schneider. Depois de lido o do LUZ.
Expediente que constou de: "um telegrama expedido
a Viuva Leopoldo Mehnke", foi dada livre a pala
vra. Como nlnguem quizesse fazer uso da mesma,
o snr. Presidente exclereceu aos snrs. vereadores
que nada poderia ser deliberado por falta de núme
ro legal e convocou nove reunião pare o dla 14 do
corrente, com a Ordem do Dia constante da ata
anreríor. Findo o que foi encerrada a reunião na

qual faltaram os snrs, Ney Franco, Mario Nicolini,
Alfredo Langer. Walter Iark, Kurt H. Hilbrecht, Al
vim Seidel e Willy Germano Gessner.

(ass) NEY FRANCO
MARIO NICuLiNI
ALFREDO LANGER

Câmara Municipal
Ata da Reunião Ordinária' de 31-3-53

Aos trinta e um dlas do mês de março do ano
de mil novecenros e cincoenta e trels, pelas sete
horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura
Municipal de [eragué do Sul, reunidos os snrs, Má
rio Nlcolíni, Alfredo Langer, Frederico Curt A. Va
sei, Otaviano Tissi e Herbert Schneider. Estando
ausente o soro Presidente e Vice-Presidente, assumiu
a direção dos trabalhos o 1. secretário snr. Mário
Nicolini. Ao iniciar a reunião, foi lida a ata da ses

são anterior, que depois de discutida não poude ser

posta em votação por não haver número legal de
presentes. O Expedlente constou de Ofs. expedidos
nrs.: 126, 127, 128, 129 e 130/53; Projeto de let nr.

4, que isenta de emolumentos as plantas e licença
pera construção da Igreja de Ribeirão Molha, de
autoria do sr. Frederico Curr A. Vasel; pareceres da
Comissão de Finanças, referente a balancetes dos
meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro.
Livre a palavra fez uso da mesma o snr. Herbert
Schneider requerendo que fosse inscrito em ata um

voto de pezer pelo falecimento do .sr, Leopoldo
Mahnke e caso aprovado fosse cientificado a fernl
lia do extinto. Em discussão e votação foi o re

querimento aprovado unanimemente. Não houve Or
dem do Dia a ser discutida. Nada maís havendo a
tratar o sr. Presidente convocou nove reunião pare
o dia 7 de Abril com a Ordem do Dia seguinte:
discussão dos pareceres da Comissão de Finanças,
referente a balancetes; la. discussão do projeto de
lei nr. 4. Findo o que foi encerrada a sessão a qual
faltaram os snrs.: Ney Franco, Adolfo A. Ernmen
doerfer, Walter lark, Alvim Seidel, Kurt Herbert Hil
brecht e Willy Germano Gessner.

(ass] NEY FRANCO
MARIO NICOLINI
ALFREDO LANGER

Ata da Reunião Ordinária de 7-4-53.

IMUDAS
Frutiferas e

Ornamentais
AS 'ILLUlAS DO
ASBADE MOSS
iÃO !NFALlIVEIS
,. Na Pri�o de Ventre
"iH
"

e nas molestias do .:
,FIGADO

[&SrOMAGO
,� n� t E 5'1 I NOS
,� A,�a, Vomiltos,
��, -"n,cH'S<B e9l!Qe.s,
C&fIioes do fj-g,cn:Jo.

,

G�s, B'igeSlõeS Penosas,
, Dôr�s no E-sfomago, MeSo
I

,Ha:llito� Retenção de B'ilis.
� ---

Vende-se em toda part��

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

EDITAL
Seções eleitorais e mezas receptoras

o Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
eleitoral da 1 Te: zona .etc:

FAZ SABER que, pare as eleições de 2 de
Junho proximo vindouro, dividiu a zona sob sua

Iurlsdlçêo., no Municipio de Guaramirim, em �O se

ções, sendo que funcionarão nos edificios e sob a

direção das mezas receptoras abaixo mencionadas:
1a. seção

Cidade - Grupo Escolar - sala Princeza Izabel
Presidente: Urbano Teixeira da Fonseca
1. mesario - Maria Eulalia Rosa - 2. meserlo Fran-
cisco Jeminez Garcia.

'

se. seção
Cidade - Grupo Escolar - sala Mar. Santos Dias
Presidente: Maurite Rosa
1. mesario - Danllo Galileu Candldo Picoli - 2. me
sarlo Pedro Klein Filho.

se. seção
Cidade - Salão Paroquial
Presidente: Cantalicio Eurico Flores
1. mesarlo - Gilda Rosa Dias - 2. mesario Izolmiro
João Correia.

4a. seção
Cidade - Salão José Machado
Presidente: João Santiago do

'

Ameral
t. meserio - Antonio Gomes de Oliveira - 2. dito
Francisco José Doubrewa.

êa. seção
Cidade - Prefeitura Municipal
Presidente: Paulino de Bem
1. mesarlo - Hailte Donara de Carvalho - 2, dito
Pedro Peixer.

6a. seção
Estrada Schroeder - Escola Joaquim Wolff
Presidente: Maria Tereza Campos
1. mesarlo - Nlla Silveira - 2. dito lgnez
Heinert.

Kinas

9a. seção
Massaranduba - Salão Donarh
Presidente: Ida Freiner Alchini
t. mesarlo • Perfeito Alchini e 2. dito Beno Node,�'

10a. seção'
Masseranduba - Salão Gustavo Ienssen

IPresidente: Tomaz Tarnowsky
1. mesario • Bertholdo Weiss e 2. dito Alfredi
MuelJer.

Ha. seção
Massaranduba - Intendencia velha - 13 de Maio
Presidente: Erwtno Riback
1. mesarlo - Carlos Schneider - 2. dito
Renke.

12a: seção
Carnplnha Central - Salão Silsdorf
Presldente: Vergilio Christofolini
1. mesario • Carlos Berder - 2. dito Edmundo
Kloegler.

Iêa, seção
Guarani Assú - Escola Municipal
Presidente: Avelino Gesser
1. mesarlo • Carrnela Raymundi - 2. dito Max Wulff.

14a. seção
Massarandubinha - Escola Municipal
Presidente: Paulo Antonio Flores
1, mesario - José Feiler - 2. dito Josefa Flores
Ignaclo,

15a. seção
Guarenl-mlrím - Salão Sociedade Agrlcola
Presidente Nicolau LevEm
1. mesario - Estefano Klinchinsky - 2. dito Leoncio
Osrelan.

16a. seção
Ribeirão Gustavo - Salão Ci'a. Jens5en
Presidente: José Lino Cagnetti
1. mesario - Adolfo RoSd - 2. dito Felipe
becker.

17a. seção
Benjamin Constant - Salão Narlock
Presidente: Afonso Narlock
1. mesario - Luiz Bogo - 2. dito Hercilio Xavier.

18a. seção
Santo Antonio - Escola Estadual
Presidente: Abrão Baruffi
,1. mesario . Angelo Stringari - 2. dito Arnoldo

'1'1"
===='!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�II

Spezia.Dr. Francisco Antonio Piccione t9a. seção' UI

:M[JItnIco São José - Escola Estadoal
I Presidente: Vital Veginej Cirurgia Geral de adultos e crianças CU- 1. mesario _ Heremgarda Caglione
I nica Geral - Partos - Operações - LucheUi.

I Moléstias de Senhoras e Homens. 20a. seção

I Especialista em doenças de crianças Santa Luzia - Escola Municipal
Presidente: Henrique Karbs

I
Atende no 1. mesal'io - Fernando Campingotti e 2. dito Anto�

I
HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS T ff Inio de o e. . '

.

(Clara Hruschka) Os cidadãos nomeados para constituirem as

11 cc OB. l[J:POA S�A. CArAR][NA mezas receptoras ficam convidados a procederem
a instalação das mesmas, no dia 2 de JUllho proxi-

Peçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupá

Kuchem-

Edital de Citação
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Iereguä do Sul, Estado de
Santa Catarina, ne forma da Lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta dlas virem, ou dele
conhecimento tiverem, que estando se processando
a uma ação executiva, em que é exeqüente a Fa
zenda Municipal e executado LOURENÇO BAN
KHARDT, e tendo o Oficial de Justiça certificado
não haver encontrado devedor Lourenço Bankhardt,
que se encontra em lugar incerto e não sabido, cita
e chama-o a comparecer ou fazer-se represenrer
neste Juizo, dentro do prazo de trinta dlas, a contar
da data da primeira publicação deste edital, pera
apresentar a deíeza que tiver, sob pena de revelia.
E pare que chegue a noticia ao conhecimento do
executado, se pessou o presente edital, que será
afixado ás portas do Forum, no lugar de costume,
e publicado pelo jornal local "Correio do Povo".
Dado e passado nesta cidade de Iaragué do Sul,
aos vinte sete dlas do mez de Abril do ano de mil
novecentos e cíncoenra e tres. Eu, Ney Franco, es

crivão. o subscrevi.
(a) JOÃO MARCONDES DE MATTOS

Juiz de Direito
Está conforme o original, do que dou fé.

Iaraguä do Sul, 27 de Abril de 1953.
O Escrivão

NEY FRANCO

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANen"A

1 .>

- 2. dito Primo

Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR
,

ME o n, 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tiJhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIBA
•

MIlfANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE

�r, ��r��rt� RQrr�lf� ���I�m�
IIII II

,

Formado pela Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade do Distrito Federal

Ex-assistente ne Clínica Cirúrgica e Gíne- (
cológíca do Hospital Getúlio Vargas; ex-in-

i�terno no Hospital N. S. do Socorro do Rio
,

de Janeiro.
Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo.

f
léstíes de Senhoras.
Consultório no Hospital Iesus de Nazaré,

em Corupá neste município.
Consultas das 81/2 ás 12 e das 15

áSJ.18horas.

L��������������� v

NA FALTA DE
APPETITE

Calçados

li IR GO

II
são os melhores e
- mais baratos -

-Magresa
Cançaço
PaUidez
Fraqueza

Ê indiapeosavet
o u,o do Caixa Postal, 11

Produtos da:

indústria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

IODOlllO _

J

Jaraguá do Sul _

DE ORH---, _

T �r. r 'Santa Catarina
,"

I
, ,

mo vindouiO, as 7 horas, nos lugares designados.
Dado e passado nesta cidade. de Jaraguá ,do Sul,
BOS dois dias de Maio do ano de mit _novecentos' e
cincoenta e trez. Eu, Ney Franco, escrivão, o subs-
crevi.

JOÃO MARCONDES OB MATTOS
Juiz eleitoral da 17a. zona

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ESPORTES
I POR PAULO CESAR I

���

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro eompranâo na

FARMACIA NOVÂ
de ROBERTO M. HORST

A que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajGso�
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
����

�����
Dr. Luiz de SoúzaII

ADVOGADO

ß�emar de Borros de Relis�ro Ç.ivi I
]" "I 4 X ß r II Irene P. Gunther Otlctal do

OIOUI e ua ue Registra Civil do 1°; Distrito

fi
. . � da Comarca Iaragua do Sul,

uaramlrlm d Estado de Sa�ta Catarina,
Brasil.

Preliaram domingo ul- Faz saber que comparece-
timo em Guaramirim as ram no cartório exibindo os

equipes do Clube Ade- documentos exigidos pela lei
mar de Barros de Join- afim de se habilitarem para
vile e Avai daquela 10- casar-se:

calidade. O jogo que .

transcorreu namaior oa-
EditaI n: 3.344, �e.1.5- 53.

maradagem e combativi- LUIS yOlt�11D1 e

Pequeno foi o numero ta e segura. Comtinuou assinalando -

assim um dade, agradou o peque- Amah� �Ischer .

de assistentes em Coru- a partida equilibrada triunfo trabalhoso, mere- no numero de assísten- I
Ele, brasIle!rc;>,. solteiro,

pá para a peleja de do- sem mais ser movimen- cido e justo. Constitui- tes presente. Iniciada a ,�vrador, domlcl!lad.o e re

mingo ultimo entre D. tado o marcador quando ção das equipes: O O. peleja o Avai notou lo. sldent.e nes�e distrito, em

Pedro II e Olimpico de aos 44 minutos novamen- limpico formou com: _ go a superioridade dos Retocl.d�, íllho de Pa�lo
Blumenau. Os que se te 'I'aranto burla a vigl- Geraldo, Adir e. Gordí- visitantes ao abrirem a Valtol!n! e de Marcelma

deixaram ficar em casa lancia de Eduardo con- nho. Djalmo, Aduci e contagem por íntermé- Voltohm.
. . .

em virtude das chuvas sígnando o segundo ten- Heyde. Arecio, Correia, dío do centrc-ataeante Ela, braslhma� .s�ltelra,
reinante do começo ao to para o Olimpico. Taranto, Tico, Nandinho Donato, terminando as- lav�adora, doml.clh�da e

fim do prelio, muito per- Na etapa derradeira o depois Nadinho. D. Pe- sim o 1. tempo com o reslde�te ne�te dlstrlt�, em
deram. Enganaram-se to- prelio apresentou o mes- dro II com: _ Eduardo, placard assinaiando lxO R�torclda, filho de

MlgUel1davia, os que fugiram mo especto da inicial. Morretti e Munga. Zeca, para os visitantes. �Ischer e de Thereza

do «match» por esse ou Sempre com aquele Alidio e Willy. Tião, An- Na etapa derradeira" ranke.

por aquele motivo por- grande espírito de com- tenor, Horavíe, Francí- os visitantes aumenta- E para que chegue ao co

que Olimpico e D. Pedro batividade das duas e- nha e Nilo. Marcha do ram a contagem para 4 nhecimento de todos, mandei
desputaram uma partida quípes. Placard: 1ó. tempo: - enquanto os locaes passar o presente edital que
dentro de suas posoibili- Marcou o Olimpico Aos 3 e aos 44 mínu- marcaram apenas 2 ten- será publicado pela impren-
dades. mais dois tentos, finali- tos Taranto para o 0- tos. Terminou assim o sa e em cartório onde será

Logo no inicio do jo- zando assim a peleja límpleo. 2°. tempo: _ prélio com o escore de atixado durante I S dias, Si

go precisamente aos õ com o marcador assina- Aos 3 minutos 'I'aran- 4x2 para os joinvilenses. alguem souber de algum im

minutos, Taranto apro- lando 4xO pró Olimpico. to e aos 25 Nadinho pa- ------.---- pedimento acuse-o para os

veitando bem um passe. ra o Olimpico. Final. 4x fins legais :.

da direita, marcou o A impressão geral, foi O pró Olimpico. Placlrd I (sportl·YO IRENE PEDRI GUNTHER

primeiro tento para o que, apesar de não se Arbitro: Funcionou co- Oficial

Olimpico. I
desenvelver O embate mo arbitro o sr. Elias Em Jaraguá
num ritimo rapido de com boa atuação. Se- Domingo dia 10

Reagiu o D. Pedro e movimentação agradou gundo informações S. S. Baependí 5 x Seleto 3
passou a precionar for- entretanto o publico pre- pretende ínscreverse Em Corupá
temente, porem sem re- sente, fazendo o Olímpl- no quadro de -arbítros Olimpico de Blumenau 4
sultado porque a reta- co 'prevalecer a maior da L.J.D. x D. Pedro II O
guarda alva estava aten- classe de seu conjunto Renda: Cr$ 1.190,00. Em Guaramirim

Adernar de Barros 4 x

Avaí 2
Pelo RIO - SÃO PAULO
Babado dia 9
No Rio
Botafogo 2 x Portuguesa
de Desportos O

.

Em São Paulo
Corintians 3' x Santos 1
Domingo dia 10
No Rio

Vas�o 5 x Bsngü O
Flamengo 3 x Palmeiras 3
Em São Paulo
São Paulo 2 x Flumi
nense 1
Quinta-feira dia 1,(

Corintians 3 X Bangu 2
Classificação por p. p.
1. - Vasco com 2 p.p.
2. - São Paulo e Corin
tians 3 p.p.
3. '- Flamengo com 5 p.p.
4. - Botafogo, Portugue
za e Fluminense 6 p.p.
5. - Palmeiras 7 p.p.
6. - Santos, Bangú 8 p.p.

A melhor classe do Olimpi
co derrotou o D. Pedro II

Cômoda .viloria do Baependí
Compareceu ao cam- ções ê chegasse por quípes. O Baependi for

po do O. A. Baependí muintas vezes a amea- mou com: Gaulke, Bo
domingo ultimo, o me- çar a meta guarnecida naldo e Zepi. Velho Ba
nor publico destes ultí- por Jorge. Nos primei- loquínho e Sebastião.
mos tempos em partidas ros minutos da etapa Jorge, Walter, Turibio,
de futebol. A renda não complementar, com a Osvaldinho e Chico.
foi alem dos Cr$ 356,00. expulsão do atacante

Realmente a partida Jorge do. Baepêndí, .0
entre Baependi e Seleto, Seleto

. torno�.se mass

não chegou a se constí- c!>mbatIvo evítando as

tuir numa das melhores SIm a derrota por um

isso principamente devi� escore mais elevado.

do a deficiente atuação Marcadores: Para
do «onze» de Guarami- Baependi marcaram:
rim no primeiro tempo Jorge-I Turibio-2 Wal
da luta, quando suas lí- ter-r e Osvaldinho-1. Pa
nhas não se entendiam ra o Seleto: Benos, Bía
permetíndo que o Bae- e João com 1 tento ca

pendi equilibrasse as a- da. Constituição das e-

Seleto com: Jorge, Car
los e Correia. João, O
liveira e Borba. Olmger
Crespim, Vieira, Fran
cisco e Jaime.

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS

�

�
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Comunica aos seus amigos e aos seus

antigos clientes que está novamente exercen
do a advocacia.

Atende no seu escritório á rua Mal.

D:J0-doro da Fonseca, n. 21U.
. �.......,....;-<.....-...e

o Juiz; Drírígíu o prelio
o sr. Plinio Moreira com

atuação bastante confu
sa assinalando faltas i
nexistentes, irritando as

sim a assístencía e os

proprios jogadores.

Dr. Fernando

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade· do Distrito Federal

Clinica Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consult6rio: Rua Mal. Deodoro, Fundos
(ex-rel:!\idencia do dr. Renato Walter.
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
Residencia: Rua Padre Francke N. 160.

�PUREZAS DO SANGUE?

Dr. Murillo Barreto da AzeYa�o
I ADVOOADO I

fLmlR Df I06UfiRA Machinas de Costura
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

lhores preços V.s. pode
rá verificar sem compro
misso, na CASA REAL.

AUX. TiAT. siFlLlS

Os portadores dos
títulos em vigôr que
contiverem uma das
combinações con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em )araguá do Sul
.

Edmundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
.U��·ALFÁHDEGA. 41·E50. QUITANDA

(tdlfidO SIIla<ap)

RIO DE lAMEIRO

A. Springmann
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- Atende chamados de dia e a noite -
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III Dr. Renato W"alter ImII 00 Celso Branco c::::::=aõ
I ltI É D I C o .Despachante Aduaneiro

CLINICA GERAL C'RURGIA DOENÇA Ci:. iü I Matriz: Rua Sabitonga, 23 filial: Praça General 06Ó-. - I - v II! - Edif. próprio . Telefene, rio, 115 - Edificio «Santa

HI· DE SENHORAS - PARlOS I 213 - Cx. P.,35 - End. Julia» - Apart. próprio, 32
M Tel. eSranco» Telefone, 4773

iii ULTRA· SOM - Tratamento moderno e efi- iii,- S. Francisco do Sul - S. C. Curitiba Paraná

Lq ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III

-I'" Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- iii Importação.- Exportação e Cabotagem - Ques-
II I"" Ab f I II iões administrativas

�I�
bagos, nevra glaS, CIatICa. cessos, urúncu os,

I'
-

bem como todos os serv· I'ÇOS }'unto a' AlfAndegainflamação dos seios, dos ovários, da próstata. ii

Clinica geral médico _ cirurgia de adultos e crianças Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- de S.IO Francisco do Sul, são executados com pon·

_ Parto� Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas ,·1. beldes. Asma, afecções do estômago, etc... tuahdade e presteza, dispondo pata êste fim

. Indutotermia _ Bisturi-elétrico . Electra.cauterização
1_·

MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento

m
de umd organização perfeita com escritórios

. das Paralisias com reativaAão das funAões e técnicos.
- Ráios Infra-vermelhos e aLUlS. Y Y

;. .iii-------..---..
M

mUsculares e nervosas. Atrofias, fraquesa

fun-I Dispõe de páleos para depósito de madeira

#'=="="='="''''===='=''='=''===='===='==� I �1g:ld:BSI%�'::lU��: ..em geral, da bexiga, or- I �:I�m:r��:dr3a dto��!a�!oC"ru�osb�:::P����
It:! ••� BI.110 •• '8SIIl II .. ONg�����T�SELE��J_���âúLÄçLi�O-1 armazem para depósito de mercadorias em ge-

formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre ii I ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.
:: ii BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

-

'Itll Operações - Doenças de Senhoras - II infr'l-vermelho... II Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras
. CIIßlca Geral - Parto sem DDr ii 1- CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros ii Mercadorias para o exterior do Brasil e

ii Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa II (Jardim Lauro MueIler) esq. Rua 9 de Março !II Localidades Brasileiras
li Consult6rI'0 e Residência: ii I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

IT·I: :: RESIDÊNCIA R M" t C I 350 ,radiçlo lIe mais de 20 anos, de serviços constantes

1
..
1 Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant II I

- ua 4 lDIS ro a ogeras, o às maiores firmas do E.tado e dos estados visiDhls. O
!}.. ex.residência do Dr. Luiz de Souza �

Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C.
16>C::::=-

.

c::::::.<!J
..."\\ _ __••••�_•••••••••_ _ :-:::::::::::::i{ ií!i!5ili • e '_1' �. <:><:::a��e

........--.. _ _ _ __ _._ _ .

Escritório no prédio (Dante Schiochet)

Avenida Gefulio Vargas N. 26

laraguá do Sul

Dr. Wal�Bmiro Mazurachaß
e.la 8ISA•••

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO 4

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"

professionelle Schuhster
als Besohler bei guter
Bezahlung

Ind. Reunidas lricDlin S/A.
Canotnhes - Celxa
Postal, 48.

Tomem:

Politik in Der
Guará-Mirim

falsche Patriotismus L O K A L E S
Die erste und wich- Bewohner einmenschen- ten und nahmen die Mi

tígste Pflicht eines je- würdiges Dasein führen tarbeit des Auslandes an
den guten Patrioten ist, krennen. der Entwicklung an, die
an der Entwicklung und ... geistige Mitarbeit be-

Ausnutzung der natür- l?er. PatrlOt�smus. íst rühmter Professoren und
Durch den verehrten líchen Reichtuemer sei- beí- welt�m keine blinde Lehrer, die den Grund,

Herrn Wahlrichter der nes Vaterlandes mítzuar- Uebe�treibung und .ver- stein fuer die spätere
17. Zone, Herrn Dr. João beiten, seinen Teil dazu herrhchu�g �lorrelcher Entwicklung von Wi8-
Marcondes de Mattos, beizutragen, dass es Tage, WIe viele ,!-nter senschalt und Kunst
wurde angeordnet.

. die mächtig wird, dass sei- uns. zu glauben .schemen. legten; die Mitarbeit von
verschiedenen Kandida- nem Volke die Möglich- E� íst auch keín Grund. Hunderttausenden von

ten fuer die Wahlen, die keiten gegeben werden, mít Verachtung auf an- Einwanderern, die ins
am 2. Juni in Guarä-Mi- sich geistig zu entwi- dere La�nder herabzu- Land kamen und durch
rim stattfinden, zu regis- ekeln, dass soziale Ein- sehen. D.le�e Auffassung ihr frisches Blut ein
trieren. richtungen zum Wohle d�s �atrlOtIsmus 1st. er- tatkräftiges Volk bilde-
Es handelt sich um der körperlichen Ge- níedrígend und eu:�er ten; die Mitarbeit des

folgende Kandidaten: sundheit des Volkes solchen Denkungsweíse fremden Kapitals-durch
Fuer die UDN: Eugênio bestehen, dass Wohl- sollte man SIch schee- Anleihen und durch die

����:l, ����erLuizAd���� stand herrscht und alle m�n�r wirkliche Patrío- :�:!i:���:Ii:te!i���i:�hse�
nert, Arnoldo Bylard

tísmus ist das Vertrauen und deutschen Unternah-
Junior, Evaristo Klein,

in die schaffenden Kräf-
mungen, die die Häfen

Bruno Kickhoefel, Alfre- Jahrestaa des te des Volkes. Die Ban- erschlossen, Industrien
do Keunecke, Wladislau "Correio da deiranten, die im 16. errichteten und deren
Kasmierski und Benedi- um -17. Jahrhundert in Arbeit und Anstrengun-
to Pauli. Fuer die PSD: POVO'! die Urwälder eindrangen, gen wir alles verdanken,
Guilherme Zastrow, Odí-

um das Gebiet des Va-
was wir heute besitzen

Ion VideJa Veiga, Hel- Glückwünsche . des terlandes zu vergrös- und sind.
muth Sprung, Francisco Herrn Gouverneurs sern, waren gute Patrío- Junge Nationen, wie

Vigini, Leandro Bago, und Pressídenten der ten, so wie es die Bra- Nordameríka, Kanada,
Paulo Butschard, Arno G b d

silianer waren, die sei- Argentinien, Australienesetzge en en ít d' H II" d
Zimdars, Amaro Fran- nerzei ie o an er, und Südafrika wuchsen
cisco Soares und Felipe

Kammer. Franzosen und Englän- durch den Zustrom der
Mk F d PTB der aus dem Lande ver- Irenden Arbeitskraft undan e. uer en. : 'í Zu seinem 34. Jahres- trieben, mit keiner an,
Almiro da Cc:>�ta Batal�a, I

tag der Gruendung er- deren Waffe als mit
des fremden Kapitals.

Adolfo Damião dos ReIS, hielt dieses Blatt u. a. ihren blossen Händen
Niemals fühlten sich die

Adolfo Streit, Tomaz folgende Telegrame: d d M'
Amerikaner oder Kana

Radwauski. Olímpio João Florianopolis _ 9. Habe
un em ut, elD�.gros- dier durch die Tätigkeit

d� Souza,.! Gustavo yeigs- die .Ehre Direktion. und I
se �ache dur�hzufuhren. ausländischer Unterneh-

dI�g, Joao Romano 1\;10- Berichterstatter dieses NIemand WIrd behaup- mungen oder Einwande- Die Wahl des Kernites
retra, Ester Balbina katarinenser Presseor- ten können dass die rer bedroht. Immer ver- und der Hilfskommissio- --------
Vieira und Otaviano de gans zu Uebergang neu- Staatsmänne� des Kai- folgten diese Laender nen der UDN in Nereu
Toffel. en Jahreslaufes zu gra- serreiches, die dem Lan- die Politik der offenen Ramos ergab folgendes

tulieren. (gez.) Irineu de eine Staatsform ga- Tuer und jeder kennt Ergebnis: Alfredo Ben-

GESUCHT WERDEN Bornhauseu-Governeur. ben und es zu einer den Anteil der Auslän- kendorf, Fredolino Be
nationalen Einheit form- der an der Entwicklung cker, Thomaz Menel, Ve-

ten, keine Patrioten ge- ihrer Industrien. nieio Carlini, Cerilo De-
wesen wreren. Mehr (� li) maté, Norberto Prim,
noch waren es die lei-I

ortsetzung o gt Ovídio. Delangelo, Emilio
tenden Mrenner der Re- ---:--------- Uber, (João Gualberto

publik, die in 60 Jahren
••

Rocha, Pedro Garcia,
die gewaltige Umbildung Ausfuhr hieSiger Alberto'Moretti, Selvino
Brasiliens zu s t a nd e E g. Pincingher, Leopoldo
brachten. Sie alle such- rzeu DiSSe Menel, José Flortani,

Marciano Silveira, Esta
quio Alquini, Delfiori

Die Kandidaten der
verschiedenen Par

teien registriert

Munizipalkammer. Am letz
ten Sonntag vollzog sich
die Abstimmung zum

Wahlkomite der Natio
nal - Demokratischen' U
nion (UDN) in Nereu
Ramos. Ungefähr an

hundert Wrehler waren

dort erschienen, um an

der Versammlung teilzu
nehmen, die durch Herrn
Arthur Müller, Praesi
dent des munizipalen
Direktoriums, geleitet
wurde, der zu seiner Un
terstuetzung die Herren
Inocencio Silva und Lou
renço Gressinger, Mit
glieder desselben Direk
toriums, Kammerrat Ota
viano Tissi und Alfredo
Benkendorf, Prtesident
des Komites, bei sich
hatte.

Lenzi. Angelo Moretti,
Basilio Sohiochet, Emilio
Gorisch, Belarmino Gar
cia, Jeronimo Trentini,
Angelo Floriani, João
José Bertoli, José· Zim
mermann, Alidio Floria
ní, Alfredo Kamke, Ora
cio Lazzaris, Otto Ehlert,
Querino Bona, Hercilio
Garcia und Bruno Lenzi.

Bevor Herr Arthur
Müller zur Wahl der Landwirtscbafllicher Je re i n.
Mitglieder der Komission Heute um 9 Uhr ver
schritt, gab er einen sammelt sich das Direk
anschaulichen Bericht torium des Landwirt
ueber seine Tretigkeit als schaftliehen Vereins an

Praef�kt, las die hau_Pt- seinem Sitz, um u.a. über
seschliohsten Abschn.Itte die Organisation der 1-
aus dem Jahresbericht Vieh - Ausstellung des
von 1952 .vor un�. er�tat-I Munizips Jaraguá wie
tete somit ausfuhrh�he auch ueber die Festlich
Abrechnung ue:t>er .

seme keiten zu "Unserem Tag"
Verwaltuugsteetigkeit. (Kolonisten-Tag) zu be-

raten.

Proklamierter EhreJi
prresident _ des Komites
wurde Herr Alfredo Ben
kendorf. Nach der Wahl
wurde den Geesten ein
s a f t i g e r Spiessbraten
vorgesetst, bei dem eben
falls weitere Persönlich
keiten aus Jaraguá an
wesend waren, unter de
nen man die Herren JOr
sé Coppi und Osmar
Borges bemerkte.

Muniz:ipalpräfektur do

Amtsschreiben des
Dr. Bayer, Finanz

sekretesr

FRACOS E AN�MICOS I

Die "Bar Sorveteria e

Churrascaria Jíçara' am

grosasten Verkehrspunkt
in São Francisco do Sul
ist zu verkaufen.
Zu verhandeln im Lo

ka1 selber mit den Ei
gentuemern.

Vom dem Finanzse- H d tkretrer, Herrn Dr. João un er
Bayer Filho; erhielt der
Herr Präfekt folgendes Da ist ein Herr mit Namen Meyer;
Amtsschreiben, betraf- Der Mann ist allgemein beliebt,
fend der durch die Coap Weil er alljeehrlích eine Feier
verbotenen Ausfuhr hie- VOll imposanter Groesse gibt.
siger Erzeugnisse: Es kommen stets fast hundert Leute,
Um falschem Verständ- Was doch gewiss nicht wenig Ist;

-------------------------------n�und w�t�haft��m Na,-�dw�d�se MeM��meu�
Schaden vorzubeugen, An Sekt versäuft, an Austern frisst!
ersuche ich um Ihre Es schmaust bei Königen und Kaisern
Vorsichtsmassregeln im Nicht herrlicher der Schranzen Chor ..
Sinne. dass den Interes- Und Stars aus ersten Bühenhäusern
sénten bekannt gegeben Die Tragen nach dem Essen vor.
wird, dass alle Erzeug- Betreffs der Stars, die -zu ihm kamen,
nisse, die Verfuegllng Frug ich Herrn Meyer nebendei
2/53 der COAP betref- Ob er mit diesen Herrn und Damen ..

fend, exportiert werden Denn wirKlich so befreundet sei?
krnnnen, jedoch hierzu Da sagte lächelnd mir Herr Meyer,
eine Genehmigung der- Ich sei naiver als ein Kind;
seIben benrntigen. Man wisse, dass zu solcher Feier
Die Interessenten müs- Die "Stars" stets nur geliehen sind.

lien bei der COAP die Ich sah dort hundert Goldlack-Stühle.
Erlaubnis vorher einho- "Was die wohl kosten?" frug icn ihn
len und stets einen an- Doch er mit unnahbarer Kühle
g�me8set:;len .

Anteil fuer Entgegnete: "Die sind geliehen:'
dIe rnrthche Versorgung Ich sagte auch, dass ich bewundert,
zur�eckbeha!ten. . Wie fein fürs Prozellan gesorgt:
DIe st�athchen �mts-I "An Tellern sah ich fast achthundert.."

st�llen smd angewIesen, "Ja", grinste er, "die sind geborgt:'
O1lt grrnsster Sorgfalt "Und Ihre Diener wie manierlich
und �rosszügigkeit �ie Ein jeder eine tü�htige Kraft.."

'

AbfertIgung der fr�Ien "Ja", sagte er, "die sind natürlich
'Yaaren zu !>enuecksICh- Auch nur für heut auf Pump verschafft.'·
tIgen und dIeselben der "Und die damastenen Gedecke
Genehmigung durch die Die Lreffel silbern, echt und g�t.:'
COAP zu empfehlen. "Ja", grunzt er, "Tischtuch und Bestecke

Borgt ein bekanntes InstitutI"
Drauf ich: "Das kostet schwer Moneten.
Wenn solch ein Hundert Menschen lumpt?"
Und er: "Was 8011 man da viel reden -

(.ILVU.A) J
Das Geld, na, das ist auch gepumpt!"

."AMOIE TONtOO GUSTAV HOCHSTETTER.

Florianopolis 11. Wün
sche weiter steigenden
Erfolg zu gestrigem
Gründungstag d i e S e r

Zeitung. Volney Oolaço
de Oliveira - President
der Gesetzgebenden Kam
mer.

"''TIrRO CREOSOTADO
··SIL.VEIRA'·

laptepdl .. úi&a .. :

Tos...
Re.frl.d..
Bronquit..
Escrofulos.

"_"'�.ur' Conval.,cenç..
VINHO CREOSOTADO
I!: UM GRRADOR mr 6AÚOi!.

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

"ßc�tunD frstklnssiúes
UnterneHmen"

íf::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�,
illl .It� IIII BE leuliJl
ii· A DVO KAT

II giM hiermit seinen Freunden und alten

II Klienten bekannt, dass er sich hier wieder

!! als Rechtsanwalt niedergelassen hat.

ii Zu sprechen in seinem Kontor in der
ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca N. 210.

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)

Personen

von daraguá Sul

.Jahresbericht von t952
(Fortzetzung)

MUNIZIPA.LE VERUÖCilENSBILANZ VON :1952

FINANZIELLES GUTHABEN
Zur Verfügung:
Kasse

Kassenbesbmd
Zu zahlende Gehälter
Bankguthaben

DAUERNDES GUTHABEN
Immobilien

Saldo dieses Kontos
Bewegliche Gueter

Saldo dieses Kontos
Dem Munizip gehrnrende Wede

Saldo dieses Kontos
Aktive Schuld

Saldo dieses Kontos
Drittel der Pflasterung

Saldo dieses Kontos

26.447,10
12,876,00 39.323,10

1.025.575,20

990.334,00

15,000,00

903.282,40

1.187.467,10 4.121.658.70
4.160.981,80

WIRTSCHAFTS-SALDO
Laufende Schuld

Saldo dieses Kontos
Noch zu zahlende Schuld

Saldo dieses Kontos
Vermrngensübersehuss .

Saldo dieses Kontos

600.000,00
,

111.083,40

3.449.398,40 4.160.981,80

(Fortsetzung lolgt)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHMITT S/A. Edital de CitaçãoAssembléia Geral Ordinária O D t J

-

M d d M tt J' I'O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de ou or oao arcon es e li os, UIZ e er-

C O N V O-C A ç Ã O Direito da Comarca de leragué do Sul, Estado de roral da 17a. zona de Iereguä do Sul, etc ...

Santa Catarina, na forma da Lei, etc... FAZ SABER que a União Democratica Naclo-
Por este edital ficam convidados os senhores FAZ SABER aos que o presente edital de ci- nal, (UDN), por seu delegado, requereu e teve defe-

acíonísras a se reunirem em assembléia geral ordl- teção, com o prazo de trinta tlia� virem, ou dele ri.do o registro d.e. seus can�idados ao .pleito rnuni-
. nária, em sua séde social, sita á Estrada Blumenau- conhecimento tiverem, que estando-se procedendo a clpal de �uarammm, a re_ahzar-se no. dia 2 de Jun�o
Km. 4, nesta cidade de Iaregué do Sul ás 15 ho- uma ação executiva, em que é exequente a Fazenda proximo Vindouro, que sao os seguintes.: _Eu�enlo
ras do dia 28 de Maio de 1963, pera 'deliberarem Municipal e executado

-

JOÃO BANKHARDT, e ren- Jorge Dunzer. Adolfo. BarteI, J�cob LUI.z Remert,
sôbre a seguinte ordem do die: do o Oficial de Justiça certificado não haver encon- A�noldo Bylaardt JUnior, Evarlst� Klein, �run�

a) - Exame, discussão e aprovação das contas trado o devedor João Bankhardt, que se encontra Klchkoe�el, Alfr,:do Keunecke, Wledtsleu Kasmlerskí
do diretorio, Parecer do Conselho Plecel e do em lugar incerto e não sabido, cita e chama-o a

e Benedito Pa�h. Para vereadores. E para que ehe
Balanço; comparecer ou fazer-se representar neste Juizo, den- gue �o conheclm,ent? de todos, passou-se o presen

b) - Eleição do Conselho Fiscal pare o exer - tro do prazo de trinta dias, a contar da data da te edltal que sere aflx.ado no lugar de, costume. Da-
cício de 1953. primeira publicação deste edital, pera apresentar

do e p�&sado nesta clda�e de Iaragué d� Sul, aos

c) - Assuntos diversos de interesse da socidade. defeza que tiver, sob pena de revelia .. E pare que
onze dt�s do mez de �alo do ano de mil n.o�ecen·

Acha se á disposição dos srs. acionistas, os chegue a noticia ao conhecimento do executado, tos e cl�coenta e trez. Eu, Ney Franco, escnvao, o

documentos a que se refere o arr. 99, do Decreto- se passou o presente edital que será afixado as
subscrevi.

Lei n. 2.627, de 26 de Setembro @Ie 1940. portas do Forum, no lugar de costume, e publicado JOÃO .MAR�ONDES DE MATTOS
Ieragué elo Sul, 14 de Fevereiro de 1952. pelo jornal local "Correio do Povo". Dado e passa- JUIZ elelt?ral da 17. zona

Arnoldo L. SlIbmitt, Dir. ::>residente do nesta cidade de Iereguä do Sul, aos vinte sete
Antonio A. Scbmitt, Dir. Comercial dlas do mez de Abril do ano de mil novecentos e

____________
cincoenta e tres, Eu, Ney Franco, escrivão, o subs
crevi.

Sociedade Esportiva Guarani
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Convoca-se os senhores sócios para uma As

sembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19
de Maio próximo, com inicio as 20 horas em sua

séde social, no Salão·Doering ex - Salão Sohn,
afim de serem tomadas as deliberações seguintes>

1. -- Prestação de contas da Diretoria;
2. - Eleição da nova Diretoria, para o pe

riodo de 1953 e 1954.
3. - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 8-5-1953.
RAULINO NECKEL HENRIQUE MOHR

Presidente Secretário

Clinico de Olhos -. Ouvidos - Nariz e Garganla do

DR" 58••liA AMIM
MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a HA NOTICIA"
- JOINV!LE' -

Fogões Economico das
a f a m a d a m a rc a

(REIS) de diversos ta-

I manhos tem sempre em

________________•
stock na CASA REAL.

r®r®®Y@)@5!@@5!@@)'!@@).@®Y@)®f@)@'?@)@5!@@'f@)@'r@)(@ W

� Tosse, Asma, Breaquííe, Rouquidão, e Reslriad�s I
� TODAS AS MOLÉSTIAS DO HPHHUHO HfSPIHßIOftlO @5
� E ncontrarn alívio imediato com o uso do .�(@ Incomparável I'I Pl!ilnfill dI! ftogien PI!�nll!lßl! II FÓ;�:�:::::::10
@ o PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL

.. @j e Vanadato de s ó d i o

;t®@U.®@l®@.i®�®1@@.i..®®i@®J®�@i.®@l.®®.i®®Ji Tonlco doS convalescentes
Tonico dos desnutridos

=I�
f II DE P E O R O R ENG E L II

Estrada Jaraguà Esquerdo
JARAGUA DO SU!!....:.. STA. CATARINA

1
Executa-se qualquer serviço de ferra-
mentas agrícolas pare uso de lavouras,
como: Machados, Enchadas Foices etc.

viço rápido e garantido é atende-se q�alqUer pedido i
��...........����

§�IDlglUleIDl(())1 I r��------�
:.- -1 � Farmacia Central � .

-------------------- DE HAJlFER.JH:ANN &:: CIC][A .. ][,�DA.. l
Prefeitura Municipal de Ja. ag u á doS u I Rua Cei. Emilio C. Jourdan, N. 62 - Jara'uuá do Sul � S. c. �

Relatório ,do exercício de t952 D I. rogas nacionais e estrangeiras, encontra-se
(Continuaçio cio número passaclo) a disposição do distinto público, apresentand� �

EXERCICIO DE 1952 serviço criterioso e Preços Módicos ��������iiiiiiii���

NUNCR EXISTIU IGURL

·BALANQO PATRIMONIAL
A T I V O

EDITAL

EDITAL
o Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

eleitoral desta lIa. zona - Jaraguá do Sul, etc:
FAZ SABER que o Partido, Social Demoeren

co (PSD), por seu delegado, requereu e teve deferi
do o registro de seus candidatos ao pleito municipal
de Guaramirim a reelíser-se no dia 2 de Junho pra
ximo vindouro, que são os seguintes: Para

-

verea
dores: Guilherme Zastrow, Odilon Villela Veiga,

________.
.Helmuth Sprung, Francisco Vegini, Leandro Bogo,
Paulo Butschardt, Arno Zíndars, Amaro Francisco
Soares e Felipe Manke. E pare que chegue ao co
nhecimento de todos, passou-ee o presente edital
que será afixado no lugar de costume. Dado e pas
sado nesta cidade de Ieragué do Sul, aos onze dlas
do mez de maio do ano de mil novecentos e ein
coenta e trez. Eu, Ney Franco, escrivão, o subs-

(a) JOÄO MARCONDES DE MATTOS
Juiz de Direito da Comarca

Está conforme o original, dou fé.
leragué do Sul, 27 de Abril de 1953.

O Escrivão
NEY FRANCO•

MOTOCICLETA

CONTÉM

i UMA [)gENÇA GRAVlll8l_
MUITO PERIOOSA PARA A FA··
MiLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
'MENTO DÊSSE ORANOEPLAOELO

USE o
Vende-se uma mar

ca R O Y A L, de 4
H. P., estado de con

servação bôa,

T r a t a r nesta ge-

I rên_c_ia_. __

crevi.
JOÄO MARCONDES DE MArTOS

Juiz eleitoral da 17a. zona
A SIFILIS SI: AP�I!SENTA SOB
....�ERAS �R.M"'" TAIS COMO:

REUMATISMO
1I<.0,,6FUL ....
IESP'tNHAS
,..ISTUL.Aa
Ú�CIl"Aa
1l0ZIlMAS
FI"IOA8
DA"TROS

MANCHA�

EDITAL
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz

eleitoral da 17a. zona eleitoral Ieragué do Sul, etc ...
f'AZ SABER que o Partido Trabalhista Brasi

leiro (PTB) por seu delegado, requereu e teve defe
rido o registro de seus candidalos ao pleito Muni
cipal de Guaramirim, a realizar-se no dra 2 de Ju
nho proxlmo vindouro, que são os seguintes: Para
vereadores: Almiro da Costa Batalha, Adolfo Da
mião dos Reis, Adolfo Streit, Thomaz Radwansky,
Olyrnpío João de Souza, Gustavo Veigsding, João
Romerle Moreira, Esrher Balbina Vieira e Otavleno
De Toffel. E pera que chegue ao conhecimento de
todos, paseou-se o presente edital que será afixado
no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos onze dias do mez de maio
do ano de mil novecentos e cíncoenra e trez. Eu,
Ney Franco, escrivão, o subscrevi.

JOÄO MARCONDES DE MATTOS
Juiz eleitoral da 17a. zona

a [L1xm DE NOGUEIRA a

CONHECIDO HÁ 71 ANOa
Vlllloe·1E 11M T61ll" PA.Ta-

PA R A F E R IDA S,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A SI
ES P I N HA 5 I E TC.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quiticas, receberão a to

niticaçã.o geral do orga-
msmo com o

PASSIVO

ATIVO FINANOEIRO
Disponivel :

Caixa
Na Tesouraria

Em numerario sonante 26.447,10'
Em bancos 12.876,00 39.323,10

ATIVO PERMANENTE
Bens Imoveis

Saldo desta· conta 1.025.575,20
Bens Moveis

Saldo desta conta
Valores pertencentes ao

Municipio
II

Saldo desta conta
Divida· Ativa

Saldo desta conta
Terço de Calçamento

Saldo desta conta .1.187.467,10 4.121.658,70
4.160.981,80

990.334,00

15.000,00

903.282,40

1=-:Il�I-ei!li!E!lEiiI!l!!!E!;'!!E!i.I.-!Ei!!
..-u-.-1 'II:!I

SOO.OOO,Oí'. ,.-Foto' P'f�z;;';D�=O:II.. ,I
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

111.083,40
,

Defronte ao GtDásio sao Luiz

I3.449.898,40

1-- F fotogra ias em geral - Filmes de varias
4.160.981,80 marcas e tamdnhos

I Tem á disposição apa�elhos fotográficos ale

Oontadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá I
mães <tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima

do Sul, al de Dezembro de 1952. qualidade - com lentes azuladas.

OCTACILIO P. RAMOS Veja a exposição sem compromisso.
- P. Contador III

D' d d
-x-

.

..

L
. Ispon o o melhor eqUIpamento,

ARTU� MU��ER pode atender á todo e qualquerPrefeito MUDlClpal .. chamado fora do gabinete.
(Continua 'no próximo n!Ímero) -",,_,,"!!!!I!!!I!!!O!U-lf-I!!!!III!!!!!!I1----,I'.a=äiiiiiiiiiliiiiiii&i&iiiiiiiiiiiliimiiiiiiiiiiiiiiil_••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii_iiIiiiiIiiiIIIiiiiililii

SALDO ECONÔMICO

Divida Flutuante
Saldo desta conta

Restos á Pagär
Saldo desta conta

Patrimonio Liquido
Saldo desta conta

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 343

V O
ElIiII!IIl!EElli!!!!ll!!iElI_i!!lEll:S::i!!i!!!i:=::; 1!!iii!lI!!i!iII!iiii!i!i!!IC!

F b (Sezões, Malárias, I� r�s Impaludismo II � � Maleitas, Tremedeira ...

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ I
" Capsu las Antisesonicas I"·Minancora"

I
'É um produto dos Laboratórios MINANCORA I
I - Joinville _ Sta. Catarina .: I
iii!-!�i=iiEE!lii!iiIl!EliiI:1 II Ia r,:z=:!!!!!!!!F!I li 11!iEili"

Emílio Stein e Senho-
ra, por intermédio desta Politica Municlpat. Realí- João Gualberto Rocha, assim as festividades do
folha, querem agradecer seu-se domingo' último Pedro Garcia, . Alberto «Día do Colono».
aos seus parentes, arni- a eleição do Comité Moretti, Selvino Pince-

Poslo Beyer Co
.

gos e conhecidos, as Ie- Eleitoral da União De- gher, Leopoldo Menel, . mumca-

licitações enviadas por mocrätíca Nacional em José Florlaní, Marciano n?s o Posto Beyer, desta
ocasião de suas bodas Nereu Ramos. Silveira, Estaquio Alqui- �Idade, que acaba

..

de
de prata. Oerca de uma oente- ni, Delfiori Lenzi, An, lD�talar em sua oflclne

1IE,,-,u_m_",SB'"_"_S na de eleitores ali com- gelo Moretti, Basilio dOIS noyos aparelhos de

pareceram afim de to- Schíoehet, Emílio Go- grand.e !�teresse pare os

Atença-O marem ,parte �a. reunião, ríseh, Belarmino Garcia, proprtetanos �e automo

que fOI presídída pelo Jeronimo Trentini, An- veis e caminhões. �r�ta-I
OTIMO NEGOCIO sr. Artur Müller, Presí- gelo Floriani João José se de aparelhos retifica- �����

.

ó M Ii J té Z· dores de blocos de mo- �_._..dente do Díret rio u- Berto I, os Immer..
t d I las ��.4.•·.i.':�.·..·..·..,\.·..·..·..�.·.,,:'."'.��.4..'..4.."f'i) (!Xi)

nícípal, que teve como mann, Alidio Florãaní, ore� e e .va vu
.... <.!'. ��Ö���TE�I;BA� auxiliares nos trabalhos Alfredo Kamke, Oraeío fica assim. o murncipro �� . DR. FRANCISOO IG<?TTARDI �l

I CHURRASCARIA os snrs, Inocencio Silva Lazzarís, Otto Ehlert, a prestar mais. um 'Serv�- l: Promotor PublIco :J
i «JUSARA» e Lourenço Gressinger, Querino Bona, Hercílio ço aos

motorI,stas"s�rvl-l� Escritório de Advocacia :�membros do mesmo di- Garcia e Bruno Lenzi. ço esse q�e ate aquI. tl.nha : :
O ponto de maio F' 1 d

. que ser feito em oííclnas

.=::: :�::.
. I r retório, Vereador Ota- 01 ac ama o prest- d f' 'Aceita causas: Civeis - Comerciais - Co-movimento em São viano Tissi e Alfredo f dente de honra do Oo- e ora.

brancas _ Contratos _ Consultas,Francisco do Sul. . I lté Alf d B Y

A tratar no local Benken�orf, presidente mr ,o sr. !e o e�- Enlace Mldrock-llilzke. Rea·

t:
ATENDE:- no Gabinete da PROMO-

:}do Oomíté. I kendorf. DepOIS da ele1-
I' t

. : TORlA, sito no «FORUM», diäriamente das :
com os proprietá Müll f' f íd izou-se on em, na resr- : :

rios.
-

O sr. Artur u er,
I ç�� oi o ereci o aos

dêncía dos 'pais da noiva, � 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas. . �antes de mandar proce- VISItantes uma suculenta
em Estrada Ieraguã Es- �""',".............'�@""'.'''''.c.''...............,'�:''''''''''-::'''.......''....''.'�c.-'...n�

.,_ou- 1111_. der a escolha �os mem- churrascada! na qual querdo, o enlace matrl-
--...------__

bros da comlss�o.! fez também estiveram p!e- monial da gentil senhorlte lio, filho do sr. Erico IJ � uma long� exposiçao de sentes outras pessoas Alzida Modrock, filha do ßruns, comerciante em � -.

J VENOE-SE � sU,a atuação co�o .Pr�- de
.
Jaraguä, entre as

casal francisco _ Minna [olnvllle; a srta. Ingeburg,

I I
feito, lendo os prm�Ipais quars nota�os os sn.rs. Modrock, industrial nesta filha do sr. Alvino Hatrechos do relatörlo do José Ooppi .e Osmar

cidade, com o sr. Wigant dlich, tndusrrial em Estra-Por preço de oca-- aD� de 1962, .prestando Borges. Klitzke, comerciário, reel-l da Irepocú.J síão, um terreno

I
assim ampla conta de dente nesta cidade

J com 150 morgos de sua administração.
, Associaç�8 Rural. Reunir- Ao jovem casal' e seus C�Samen(Os:- Realizara-��

I
terra, inclusive casa, A es�ol�a do q�mlté se-ha hoje, em sua ,Sé-I dignos progenitores os

ontem ne sala. das audl.rancho, contendo di· e connssoes auxílíares de, as 9 horas, a díre- cumprimentos do «Correio enças os seguintes Casa
versas plantações, da UDN em Nereu Ra- torta da Associação Ru- do Povo». mentost- Sr. Ehart Kupas
boa pastagens eto., � mos ficou assim constí- ral, que entre outros

_ Ontem também rea-
com a srta, lIdegart Les-

sito no lugar Morro � tuída: Alfredo Benken- assuntos irá tratar da lisou-se o enlace matrl- smenn; Helmuth. Raduenzda Bôa Vista. � dorf Fredolino Becker organísação da la. Ex- monial< da srta Iolenda com a srte. LODl Seil; Ja,
Ver e tratar com � Thoinaz MeneI, Venici� posição de. Animais do ôanson filha do casal c?b. Derre!i com a s�ta.

os srs. Willy ou An-

J
Carlini, Ceri�o DeIl)�t�, Município d� Jaraguá Adolfo.' Palmira Sanson, LI.dl� SchlOchet; Elt:Jench

tonio Gehreng, Norberto Prim.. ,

OVIdIO d� Sul, a reallssr-se no
com o sr. Curt Rohweder, ElchlD�er co� a srta. <?l:

_u __u_ Delangelo, Emillo Uber, dIa 26 de Julho e bem alfaiate residente nesta ga Klein; Marl.o Bortoh�1��---
.'. com a srta. fllomena BI-.

� cidade,'
k' B d Kl'

F
.'

_ .. ' ,

.� Os cumprimentos-. do er�az I�
..

ernar o
.

lenen

_�_�m !i «Correio do Povo». com a srta. Irmgard lOll-

� na Rabock; Afonso Ram-
Bfi • •

s:a:l lrrliersárlos:- Faz anos th.um com, a srta. Paula

I -g===����=���!��,,=�����==�, I !::Ir�td:��!� :�:t:!: B�E���i�rt· 8r���:�1;
Bfi I Voigt esposa do sr. fran- com a s�ta. lola�da San-

Precisa-se
.

mesmo data transcorre o

00 ( 1 ehUI! tIl!nf I!It ) :�i1;�á�� Fr�:������ad��00 da Prefeitura Municipal
desta cidade.

A diretoria tem a subida honra de, convidar os Dia 20 faz anos a gen-
snrs. atiradores, sócios e exmas. famílias desta sociedade til srta. Ilse Renala Horst,
para tomarem parte na Festa do Tiro de Rei, que obede- filha do sr. Roberto M.

• _

cerá ao seguinte programa: Horst, proprietário da
ás 7,30 horas - Concentração da séde social Famacia Nova.
ás 8,00 horas - Desfi]e Dia 21 a sra. Tereza
ás 9,30 horas - Inicio do Tiro de Rei Buerger, sesidente em Es-
ás 11 00 horas - Inicio do tiro em disputa de prêmios trada Itapocú,
às 12:00 horas - Almoço de confraternização Dia 22 o sr, Augusto
ás 21,00 horas - Inicio do grande baile social Tomelin, residente em Ira,
ás 2200 horas -- Proclamação do Rei e dos Cava� pocusinho.,

Iheiros - Distribuição' dos prê- Dia 23 o menino Brau
mios aos vencedores.

A festa será abrilhantada pela Banda Musical de

Jaraguá do Sul e o baile pelo renomado «Jazz Cruzeiro», �de Rio Negrinho.
_ 00TIRO AO ALVO,.TOMBOLAS, BOLAOI 00

Reserva de mesas para o baile, com o ecônomo, 00na Séde Social, ou na Farmacia Schulz. sm00 Com exceção do baile, a entrada será franca. m

00 A DIRETORIA I
����

ANO XXXIV JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 17 DB MAIO DB 1953 - N. 1743SANTA CATARINA

Agradecimento LOCAIS Em Todas as Boas Farmácias

�����������.�

Dr. Arquimedes Dantas
•••eG•••

Bolos
mais macios

Ba/os
fl7Cíis10/0$ !

-----_ ... _-_._...,II

Anunciando no

"Correio do Povo�'
o progr9sso de
seus negócios é
evidente.

de sapateiros profissio-
nais Boladores.
- Paga-se bem -

Ind. RIIDidas Tricolin S .•.
Canoinhas - Caixa
Postal, 48.

Polias
fabrica-se polias tor

neadas e coladas, de to
dos os tipos e tamanhos,
para qualquer força.

CURT VASEL
Rio Molha

COITHA CUPA, '

QUEDA DOS CA·

BUOS E DEMAIS

AUCeDn DO

COURO CaBElUDO.
,ÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

({J) sabão (Marca Registrada)

Virgem· Especialidade
ola CllÂ\� WEllEl IlN]}[J§IllAl co jOllIDlvllBe

recomenda-se para hospitäis, co!egios, etc., pela sua qualidade desinfectante.

�ßÃ� Y'RC(At•••
ESPECIALIDADE •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


