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Sai ou
Quando da feitura do

contrato para a constru

ção da linha de energia
elétrica, obrigou se a

Empresul a dar o servi
ço por terminado em
fins de 1952.
Hoje são decorridos

maís seis meses da da
ta em que deveria estar
em pleno funcionamento,
tanto a Ligação de Ca
pivari como as óbras
de ampliação da Usina
de Bracínho e contínua
mos na mesma agonia,
ou talvez ainda em pio
res condições com a

falta de força, dando
prejuizo incalculável as
indústrias e minguando
ainda mais os parcos
recursos dos operários.
Para ser justos, deve

mos frisar qua a culpa
não cabe ao governo
do Estado, pois este

cumpre religiosamente
seus compromissos com

a Empresul, a empresa
'Concessionária do ser

� .�m�ri�an�
o Governo Americano

rejeitou a proposta in
glezas de uma reunião
dos quatro grandes
(Russia, Estados Unidos,
Inglaterra e França) pa
ra estudarem a situação
universal e assegurar a

paz no mundo.
O porta- voz america

no declarou que primei.
1'0 a Russia precisa dar
provas de boa fé e

lealdade nas discussões
de paz e assuntos in
ternacionais.

Querem
derrubar Adernar
de Barros

Os jornais tem como

principal assunto a luta
que se está tornando
cada vez mals acirrada
dentro do PSP.
E' que se procura ali

jar da pre'sidência do
partido o sr. Ademar de
Barros entregando a

chefia ao sr. Lucas
Garcez, g(Jvt>rnadur de
São Paulo.
Os ataques na Assem

bléia de São Paulo e

no interior já começou,
devendo culminar em

Julho, quando termina
o mandato do sr. Ade
mar.

Mais um sem bandeira ...

BAN[O NA[IONAL DO
COMÉR[IO. S.A.
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Cr$ 100.000.00
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sal a energia elétrica? rromoviao O �r. Mar�ona�� a� Matto�
veis por essa situação,
deverão pelo menos dar
uma satisfação ao pú
blico, explicando que
se passa nos dominios
da Empresul.
Essas considerações

as fazemos porque aca
bamos de ler num jor
nal de Blumenau, que

em Bracinho algo ocor

reu de anormal na

construção.
E é para orientação

dos consumidores que
a Empresul deveria di
zer de público, com a

responsabilidade da sua

direção técnica, o que
é que ha.

Irá para Laguna o digno magistrado
.

O sr. Governador do I Povo» envia seus respeí-
Estado assinou ante- roeos cumprimentos.
ôntem o áto promovendo
e juiz de 3a. entrancia, o
atual chefe do Poder ju
diciário nesta Comarca,
dr. Ioäo Tomaz Marcon
des de Mettos.
Servindo nesta Comar

ca ja a quatro anos, tor
nou-se o ilustre e Tnre
gro magistrado merecedor
da estima geral da popu
lação do municipio, pois
com sua atuação soube
fazer voltar ao povo a

confiança na justiça.

Si jaraguá perdeu tão
digna autoridade, resta
nos a satisfação de ve-Ia
promovida pelos seus

merttos.
Ao dr. Marcondes de

Mattos o «Correio do Dr. loio M. de Mattos

Regresso do G. Irineu Bornhausen

No dia 2 de junho pro- grama tenha corno prln
ximo, o eleitorado do clpal objetivo o fomento-
municipio de Guará-Mirim agro « pecuário, dando _

será convocado para es- maior assistência aos ho-
L O C A I 5colher seus novos repre- mens que trabalham nos

sementes á Câmara Mu- campos.
. Exposição de animais. Este

nlctpàl.
.

-

. Os. �avradores d� Gua: I ve reunida domingo últi-
Nunca é demeís alertar ré-Mlrirn, dos quais de

mo a diretoria da Asso
os votantes pera que pend.e.? pr�gresso .do cíação Rural que tomou
essa escolha venha a re- mUDl�lplO, nao rem SI�O importantes deliberações,caír nos elementos do a!en�ldo� em suas rern- resaltende d realisaçãopartido que melhor possa vlndícações e,

.

o
.

pouco no dia 26 de julho, no festa de atiradores. O Clu
defender os interesses da que, �o� �les fOI feito, re- Posto Agro _ Pecuário be Atlético Baependí rea
comuna. ve tntctanve do .gove�no «Ministro João Cleophes», lisa hoje sua tradicional
E não resta dúvida que do Estado. r;tas e preciso de primeira exposição festa de «th o de rei».

esse partido é' a União que os legisladores, os municipal de animais. Pela manhã haverá um

Dernocrétlca Naclonel. vereadores,. façam . a. re- Serão admitidos á ex-
desfile ptara condu�ir o

Detentor do poder no forma agrana munlclpal, posição somente vacas; atual. de entor do titulo,
Estado, com 30 prefeítu- dan.do� a?s lavrador�s a terneiros e bezerros' até sr

.. WIIly Sonne�hohl, �e·a ras cuias administrações asststêncta que pre.clsam, 30 mezes de idade e I gumdo-se. depols a dls-
tem dado novo surto de como vem se��o.felfo em equinos nascidos em ja .. pura do. tiro ao �lvo. Ao
progresso a terras ceterí- todos os rnumcipros onde raguá. As classificações meio dla heverä �m ,!l
nense. Guaré-Mlrlrn não ha governo da UDN. serão entre antmals de moço �e confr�termsaçao
pode deixar de formar ao DaI �ecomendarmos pa puro sangue, mestiços e

e a _!IOIte o �alle, procla-
lado dessa maioria. ra o die 2 de Junho, ao críouloe meçao do rei, dos ceva-

Mu�icipio ess�ncialmen- eleitorado de Guará-.Mirim A Co�issão de organi- lh�ir�s e distribuição dos
Ie agrlcola, precisa de ter votarem nos candidatos sação e julgdmento ficou premlOs aos vencedores.
no poder legislativo um I com a. �egenda. União constituida dos senhores As fe<stas serão abri
partido que em seu pro- Democratlca NaCIOnal. Ney Franco, Dr. Aguinal- lhan�a�as pela Banda

do de Souza, Dr. Bernar- M.umclpal. e pelo jazz de

f do' Aronowitch, jefferson RIO Negrmho.
m de Paula, Henrique. Gef- População Municipal. Segun

fert,. Wolfg�ng Relchert, do o senso demográfico
Alvmo Hadhch e Le�pol- realisado em 1. de Julho
d? Biese, tendo ficado de 1950, a população de
amda a.ssentado fazer-se Jaraguá era de 27.240 ha
o convIte ao dr. Lauro bilantes sendo 14.024
Bustamante para presidir homens' e 13.216 mulhe
a

_

Comissão de julga- res. O distrito de Jaraguá
mento. contava 19:886 e o de
A exposição foi fixada I Corupá 7.354 habitantes.

para o dia 26, po: ser A cidade contava 3.220
domingo, pois era inten- habitantes e a viia de
ção faze-Ia no. «Dia do Corupá 1592.
Colono», gabado. Dos maiores d� 5 anos,

Novo prédio. O Banco 17.680 analfabetisados e

Nacional do Comércio, 5.293 aHab"etisado8.
deu inicio a construção A zona rurdl tem 22.428
do prédiO para localisa- habitantes.

ç�o de sua agência nesta Contrabando. No PostoCidade.
.

. . .

�

Fiscal da Divisa (Paraná-
.

O
. m.ögestoso edlfl�IO Santa Catarina) os en

ficara situado na esquma carregados do fisco e
das Ruas' Marechal Deo·
doro e Getulio Vargas. (Conl, na última página)

viço e contratante da
construção da linha.
Não queremos discutir

aqui quem é o culpado
pelo erro do eälculo ou

pela morosidade dos
trabalhos ou sua falta
de competência técnica,
mas tão somente acen
tuar que os responsá-

Ainda na véspera de
seu regresso eselneu S.
Excia, vertos acôrdos
com o Ministério da
Agricultura que muito
virão tmpulsionar a in
dústria Agro pecuária de
nosso Estado, dentre os

I quais destacern-se os re

I fere�tes a execução dos

naO uui DU conuersa
serviços de Caça e Pes-

De sua viagem a Ca
pital

.

da �epública regres
sou o Governador Irineu
Bornhausen.
Durante sua estada ali

tratou o Chefe do Exe
cutivo, com altas autori
dades Federais, sobre
importantes assuntos ad
míntstratt vos de Interesse
para Santa Catarina.

Ainda
o aniversário do
.t;Correio do Po-
vo»

Da Comp. Melhoramen
tos de São Paulo-Editora
de livros didáticos e in

fantís, recebemos o se

guinte carrêo.-
Senhor Diretor.
Pedindo permissão pera

tornar também nOS'5a a

vossa data festiva, forrnu
lamos võros para que o

aniversário dêsee concei
tuado jornal abra mais
UPl capítulo honroso na

história do jornalismo
brasileiro.

Municipios
((bessa»

Na Assembléia Legis
latíva deste Estado, foi
apresentada uma emen

da a Constituição que
reduz de 20.000 para
5.000 o número de habi
tantes para constituição
de novos municipios.
Se passar teremos du

plicado o número de

municipios catarinenses.

Codigo
Eleitoral

Na próxima semana

deverá entrar em dis
cussão no Senado, o no·

vo Codigo Eleitoral, com
uma série de inovações,
não somente no meca

nismo propriamente da

votação, mas especial·
mente no que se refere
aos partidos politicos.
Entre as inovações

está a autonomia das

secções estaduais,' uma
vez não filiam o estatu
to nacional e o que re

gula a mudança de uma

para outra agremiação.

ce, administração do
nucleo trificola de Curltí-

banos e o plano de Fo
mento Agro.pecuário, pelo
qual ficou estabelecido a

instalação de postos de
Suincultura em Tubarão,
Ibirama, Videira e Con
córdia. Ficou tambem
assentada a instalação de
um Campo de multiplica
ção de sementes de trigo
em Campos Novos e o

fornecimento de dois mi
lhões de cruzeiros em

rnéqulnas agricolas, atra
vés das Associações
Rurais.

Tambem foi obléto de
um acôrdo o fomento da
cultura do café nos mu

nicipios de Florianópolis,
Ttíucas, Biguaçú, Oambo
riú e Itajaí.Gov. Irineu Bornhausen

Eleitorado
de Guará-Mirirn

Ao

fscolas Heuni�DS
fiunrd Mirim

Continuam
os escandalos· da
CEXIM

Por áto do sr. Gover
nador lrineu Bornhausen
foram convertidas em

Escolas Reunidas as es

colas isoladas de Rio
Branco e São Pedro de
Guamiranga, no munici
pio de Guará Mi'rim.
A primeira tomou a

denhminação da "São
José" e a segunda de
"São Pedro".

Depois do escandalo
da Oirei S.A., que obte
ve com a maior facili
dade licenças de impor
tação de camionetes e

outros artigos desne
cessários, surgiu agora
o caso da Simab S.A.,
que obteve licença para
importar vultuosa quan
tidade de pistolas fran
cesas.
O interessante que

entre os sócios da. Si-
mab, figuram sócios da I Emquanto isso, .os pro
Cirei e ex funcionários dutos farmaceutlCos e

da Cirei, sendo' que dois máquinas agricolas, oon
dos sócios daquela fir- tinuam a ter toda sorte
ma são comunistas fi- de impecilhos nas licen-
chados. ças de importação.

Doloroso .acidente
em Guará-Mirim

Morreram duas pessoas carbonisadas

Domingo, dia 17, pelas grota, íncendíando-se to-

3 horas da manhã, os talmente,
lavradores Isidoro Fogo- Morreram cerbonlsedos
lari e Alirio Roza, com os dois colonos acima
suas respectivas familias, referidos, tendo quatro
voltavam de um easarnen- outras pessoas sido trens
to em jaraguá. No lugar portadas pera o hospital
lacú-Açú, munícípío de com queimaduras e feri
Guaré-Mlrlrn, a caminho- menros graves. Apenas
nere em que viajavam

I
duas pessoas saíram íle

derrapou e tombou numa sas do desastre.

A construção está a

cargo da firma Constru
tora Meinecke Lrda., de
Blumenau, que venceram
a concorrência feita.
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PrBf�itura Muni�i�al �e Jara�uá do �ul
REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOS

Prefeitura ProibiçãoMunicipal de Jaraguá do Sul
Relat6rio ·do exercício de t952 Nós abaixo assinados,

(Continuação do número passado) proibimos terminante
mente a entrada de pes-

Quadro Comparativo da Despeza, por títulos, do municipio de soas em nossas propríe-
Jaraguá do Sul - Relativos aos anos de 1951 e 1952. dades, afim de caçar,

extrair cipó palmitos etc.
1951 1952 á menos á mais NãQ nos resposabílíza-

345.654,40 667.936,50 322.282,10 mos pelo que possa
140.386,50 191.860,40 51.473,90 acontecer.
55.653,00 110.667,00 55.014,00 Garibaldi, Ribeirão Ja.

288.376,90 359.071,20 r 70.694,30 raraca, 15/5/53
50.410,90 39.502,00 10.908,9() Ignacío Leithold, Mathi
42.918,90 200.149,00 157.230,10 as Hilbert, Ewaldo Ga"
26.013,00 41.826,50 15.813,50 tscher, Ricardo Priebe,
714.481,80 732.145,30 17.663,50 Pedro LeítholdJnr., Her.

1.589.169,40 1.869.107,10 279.937,70 mann Priebe, João Ers-

3.253.064,80 4.212.265,00 10.908,90 970.109,10 ching, José Steindei,
10.998,90 Bertoldo Franz, Francis.

Á MAis
- -95-9-.200:20 pcol' Leith.old, GusHtavoies, Alvíno Lach, er-

Prefeitura Municipal de Jaraguá do bert Marquardt, Artur
31 de Dezembro de 1952. Kienen, Conrado Horon-

A R T UR M Ü L L E R
goso, Antonio Zipf, Car-

Prefeito Municipal los Wolf e Fracisco Ers-
ching.

António Klein· Requer licença para construir
um raneho de madeira bem como uma cerca de
tela de arame defronte a sua propriedade. Teodo
ro Roters - Requer licença para efetuar pintura
externa em sua propriedade. Arthur Rückert
Requer alvará de "Habite' se". Wilhelm Gumz >

Idem. Arno A. G. Müller - Requer licença para
construir casa de madeirá. Banco Nacional do
Comércio S/A. - Requer licença para construir no

imóvel de sua propriedade um prédio destinado a

filial désta cidade. Alvíno Bartel - Requer licença
-

para construir casa de alvenaria. Henrique Kars
ten - Requer Iioença para reformar sua casa re

sidencial. José Carlos Gerent - Requer alvará de
"Habite-ae".. Walter Kuchenbecker - Requer licen
ça para construir casa de alvenaria. Lili Hass -

Requer licença para efetuar pintura externa de
sua casa, bem assim pintura de um galpão. Agnes
Suhr - Requer alvará de "Habite-se". Mathias
Ruysan - Requer déz (10) dias de licença para
tratamento de saúde, conforme atestado médico.
Emilio Stein. Requer licença para construir uma

entrada destinada a automovel. João Holler - Re
quer licença para estabelecer-se com casa de ge
neros alimentícios. Walter Marquardt - Requer
licença para estabelecer-se com comércio à varejo
e açougue, bem como roga anotar a mudança de
seu domicilio. Erich Harbs - Requer licença para
efetuar pequenos pequenos concertos em sua casa,
inclusive pintura interna. Marta Fellip Herckenoff
- Requer licença para etstuar pintura Interna e

externa de sua propriedade, bem como construir
uma cerca de madeira 'defronte a referida casa.

Ludgéro Tepassé . Requer licença para construir
casa de alvenaria. Francisco F. Fischer - Requer
licença para construir um rancho de madeira DOI!!!
fundos -de sua casa

residencial. Alfredo Mann - Requer alvará de
"Habite-sé". Carlos Müller • Idem. Bruno Eicks
tedt - Idem. Henrique Pedri - Requer quinze (15)
dias de licença para tratamento de saúde. Gustave
R. E. Becker - Requer alvará de "Habito-se".
Hugo Müller - Requer licença para construir casa

de alvenaria em Oorupä. -Eugenio Roweder - Re
quer licença para construir casa de madeira. Cle
mente Schiochet - Requer licença para construir
casa de alvenaria. Clemente Sehíoohet - Requer
licença para demolir uma casa de sua propriedade.
Erich Harbs - Requer baixa do imposto sõbre
suas atividades comerciais.

Despacho - "Deferido"
Oswaldo Jahn - Requer baixa do imp. sôbre

suas atividades com. Martinha F. M. da Cunha -

Requer baixa do imposto sôbre um salão de se

nhoras. Alvino Müller - Requer baixa dos impos
tos s/ Fazendas, Açougue e Fabrica de Banha.
Erna Hoff - Requer licença para colocar defronte
a sua casa uma placa com os seguintes dizeres:
PENSÃO HOFF, ALMOÇOS - JANTAS E MAR
MITAS.

.
.

.

Despacho - "Sim"
Diretoria do DÉEAS da Prefeitura Municipal

de Jaraguá do Sul, em 18 de Maio de 1953.
OCTACILIO P. RAMOS

Diretor do Dep. do Expediente

Administração Geral
Exação e Físc. Financeira
Sego Publica e Ass. Social
Educação Publica
Saúde Publica
Fomento
Serviços Industriais
Servo de Utilidade Publica
Encargos Diversos

Contadoria da
Sul,

OCTACILIO P. RAMOS
P. Ooutador

Precisa-se
de sapateiros profissio-

nais soladores.
- Paga-se bem -

Ind. Reunidas Trieolin S.A.
Canoinhas - Caixa
Postal, 48.

- .

I II MUD A S

Peçam Catálo
go Ilustrado Está conforme o orlglnal.. dou fé.

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

NEY FRANCO

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOnA
Vermifuga suave e de 'pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
•

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

- jOINVILLE-

Frutiferas e

Ornamentais (OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALIVIA AS CÓllC�S UifRINASLaranjeiras, Pe
ceguelros, Ka
kiseiros, Mecí
eiras, Iebotíca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

. fImotiigaul. com wllnta2am pa�e
éombnter taS Irro"ularidadó& das
fU�Çl6I1lG p&ri6dlcas deu 8cmhoras

É Calmaf'iiil o 16gulador caGSUS
fUnQõ_1J

�
II II II

Formado pela Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade do Distrito Federal

(a) JOÃO MARCONDES DE MATTOS
juiz de Direito da Comarcapela IUH' comproY&da eficáCia'

multo r.cllliado. Deve aif ulida
com confiança ..

flUXO",SEDATINA'�Leopoldo Seidel

ICorupá
--;;;;;;;;;;;------

;

Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine
cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex-in
terno no Hospital N. S. do-Socorro do Rio
de janeiro.
Clínica Médlca; Cirurgia Geral; Partos; Mo

léstias de Senhoras.
Consultório no Hospital Iesus de Nazaré,

em Corupé neste município.
Consultas das 81/2 ás 12 e das 15 ás 18

horas.

� Francisco Antonio Piccione

i ==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii '" I' _.

- -

� ��DICO
-

t i.:�(.: F",!o�:la��!d�� M�����O�O·AIegre �:!.I.1 Ciru�r�: g:�:� de ::�l��s� ö�:�iQa;es-_ ou-
I

� Moléstias de Senhoras e Homens.

I.i.i Operações - Doenças de Senhoras - ii
..

ennlea Geral --'- Parlo sem Dôr ii Especialista em doenças de crianças
ii Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa ii Atende noII Consultório e Residência: ii

b;SPITAL
DOS FERROVIÁRIOS

ii Jaraguä do Sul - Rua Benjamin Constant U (Clara Hruschka)
ii ex-residência do Dr. Luiz de Souza ii lIIJPA - srA. CA�.AH.][NA
=s ...:.::

y :I::::!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::ii I\;;;;;;=== =======.....======�II
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E S P O R T E S P��;:.:::�������:� Prel:�::t�f:io:�����;�;��;:aI:� J�::I POR PAULO CESAR I de Rio Cerro-t x Oaçu- guá do Sul, no uso das suas atribuições:.. .

-

_ la de Jomvíle-t. Faço saber a todos os habitantes deste mU�I��������������������������������
Em São Bento: Acara� cipi� que a Câmara Municipal vorou e eu sanclo�

F -I'
- -

d
'

4 O
4 x Figuerense-O. no a seguinte lel: -

aCI vitoria' o Acaraí x Em Oorupá - dia 21 Art. 1. - Fica aberto o crédito suplementar de
Bonsucesso (Rio) 4 X Cr$. 232.350,00, a distribuir nas verbas seguintes:
D. Pedro II 2 0-24-1 e-s. 30.000,00Excurcionando domín- a meta guarnecida po-r dores e defensores. O Em Joinvile: Oaxías-z 1�00�4 « 600,00go ultimo â cidade de S. Antoninho, que jogando quinteto atacante com; x Bonsucesso do Rio-2. 2�94-2 « 10.000,00Bento, o Acarai Hão en- num grande dia não Schiochet, Eti, Vasco, O. Pelo Rio-São Paulo 3-02�1 « 10.000,00controu dificuldades em permitiu que fosse vasa- Ungar e Ficher, cumpri- Sabado dia 16 3-04 1 .

« 12.000,00vencer a equipe do Fi- da. Analizaudo o desem- ram muito bem suas No Rio' 'Vasco-O x Bo- 3-30.1 « 20.000,00guerense daquela Ioealí- penho do on�e vencedor respetívas tarefas. O A- taíogo-O
.

3-30-3 « 22.000,00dade por 4xO, embora o temos a dizer que: o earai pISOU o gramado Em São Paulo: Palmei- 3-84-1 « 77.750,00quadro serrano tivesse triangulo final formado com a seguinte constí. ras-t x Bangú-S, 8-14-1 « 50.000,00do jogo violento' Já na por: Antoninho, Levinus tuíção. Antoninho, Levi- Domingo dia 17
.

Crê. 232.350,00primeira fase da partida e Perú, estiveram num nus e Peru. Amandus, Em São Paulo: S. Pau- Art. 2. _ A dotação será pelo excesso de ar-era Ilagrante a superfort- grande dia. Sempre Iír- Ari e Bauer. Schiochet, 10-2 x Santos-O recadação..dade dos rubros que mes e vigilantes, não Eti, Vasco, Olinger e Fí- Ooríntíans-s x Portueza Art. 3. _ Esta lei entrará em vigôr na datavenciam por 2xO. Para consentiram que a me- cher. Os tentos Foram de Desportos-O de sua publicação, revogadas as disposições ema etapa derradeira toda- ta rubra fosse vasada. de autoria de: Schiochet No Rio: Flamengo-I x contrário.via voltou o figueirense A intermediaria for- 2 Eti e Pieher 1 cada. Fluminense-1
. Prefeitura Municipal de Jar,aguá do Sul, em 7com grande vontade de mada por: Amandus, A-

de Maio de 1953.diminuir o marcador Ia- ri e Bauer, Trabalharam Resultano final: Aca Classificação por p.p,
Arlur Müller " Prefeito Municipalzendo perigar por vezes a contento como apoia- rai-4 x Ftguelrense-O. 10. - Vasco, Corintians,
Oelaeilio P. Ramos _ Dir. do Dep. do Exp,________________________________ S�Pa�ocom3p�. A���rnrnM�MH-Es�ritu�rio'�'.

Liga Jaragua8ßs8 da 08SportoS B8tallgo de Riu Cerru 1 p,i:: �:::::g: ;::i�
Na Assembleia Geral ça dos snr. prsidentes

.

e X Cocal. �e JoinuiUe 1 ne:o�ep��:q�;��' e Ban-
da Liga Jaraguaense de representantes dos clu- gú com 8 p.p.
Desportos realizada no bes mais distantes como O Betatogo não foi a- 50. Palmeiras com 9
dia 14 do corrente foi os de Corupá, Guaram.i- lern de um empate pela p.p.deliberado e aprovados rim, Nereu Ramos, RIO contagem minima, ao 60• Santos com 10 p.p.
entre outros assuntos os Cerro, em numero de enfrentar domingo ulti-
seguintes: seis, enquanto os que mo em Rio Cerro o Ca- ----,------

1°. - Festival do prí- tem suas sedes nesta çula F.C. de Joinvile
meiro aniversario de cidade .tambem em nu- Deixamos de dar maio
fundação da Liga á rea- mero de seis, apenas res detalhes 'Sobre este
lízar-se no 1ia 7 de Ju- compareceu um. encontro por não ter
nho, no campo do C. A. Si � Liga convoca uma mos conhecinento do
Baepenpi, com a parti- Assembleia é pará tra- desenrrolar da peleja.
cípação dos clubes filia- tar de assuntos que in
dos na 18• e �. divisão. teressam aos clubes e a

20• � Torneio Inicio do propria Liga e os que
campeonato de 53, mar- não comparecerem que
cado para o dia 21 de se conformem com o

Junho. que foi deliberado e a·

30. � Filiação da Liga provado. Não ponham
Jaraguaense de Desper- dopois a lingua no mun-

tos á F.A.C. do com seus comenta-
. _ rios e criticas mesqui-Colaboraçãa e Org8Dlsaçao nhas, Urge tambem que

Como vemos a. Liga o Conselho Diretor da -...-.---............................_..................,.._,,_......._-�-...-.--

Jaraguaense de Despor- Liga organíse uma Co
tos deu os primeiros missão Tecnica e uma

passos para o campeo- Junta Diciplinar Desper
nato municipal do cor- tiva, lançando suas vis
rente ano, eom a reali- ta na escolha de ele
zação do Torneio Inicio mentes capazes nos.
marcado para o dia 21 quaes possam os espor- Rua. Marechal Deodoro da Fonsêca, 343
de Junho proximo. Oum- tistas Jaraguaenses de- �������
pre agora aos clubes fi- positar sua confiança.

',,!!!!�"""''''''''''''''''''''''��'IIIíados sua colaboração Só assim talvez pode- IF

para o bom andamento remos chegar ao fim do
deste certame e não as- campeonato sem dar
sim como tiv�mos oca- margem para criticas,
síão de observar na As- aos mäus esportístas
sembleia Geral realizada que desejam aniquilar
no día 14 do corrente, de uma vez por todas o

onde notamos a presen- esporte em nossa terra.

���...-.�""""""" ....

����i Farmacia Central �
DE HAJlFERD::J[ANN di:: C][A. I,XDA.

Rua Cei. Emilio C. Jourdan, N. 62 - Jaraguá do Sul - S. C.

L E I NR. 7
Isenta de emolumentos as plantas e licen
ça pera a alteração do prédio da Igr-eja
da Comunidade Evangélica Lurherana de
Corupá.

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iera-
guá do Sul, no uso das sua� atribuiç�ões. ....

Faço saber a todos habltanres deste mumcipro,
que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a

seguinte lei:
..msa' ......... , I Art. 1. - Fica isento do pagamento de emo-

11111' [IEBUIII. Jumentos a.s plantas e licença pera a �Iteração do
prédio da Igreja pertencente a Comunidade Evan-

('ILYIII�A) I gélica Lutherana de Corupá, nêste municipio, de
GRANDE'::"� acôrdo com o que requereu o Presidente daquéla

Comunidade.
Art. 2. - Esta Iel -entraré em vrgor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 7

de Maio de 1953.
,

Artur MUller � Prefeito Municipal
OelReilio P. Ramos - Dir. do Dép, de Exp.
Alzira Murara Malhils - Escriturário "O"

Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,
a disposição do distinto' público, �p�esentando

serviço criterioso e Preços Mödtcos

�:��������--��

Dr. Ar,quimedes ,Dantas
••••G•••

Calçados ...

llIRGO

Formado pela Faculdade de Oiencias Mê
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinica Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório: Rua Mal. Deodoro, Fundos
\ex-reSlidencia do dr. Renato Walter.
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15_as 18 hs.
Resideneia: Rua' Padre Franeke N. 160.

IlIii!!5" IDI M!!IIU_UI sa IUI &i!i lU" IUI s; Ir. &iii 111 SR Idl:&iil lU &II 101_ n

Produtos da:

Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Caixa' Postal, 11

� Jaraguá do Sul �

Santa Catarina

LEIN R. 8
Cria 4 (Quatro) cargos de motoristas

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara
guá do Sul, no uso das suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste munlcl
pio, que a Câmara Municipal votou e <eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1. - Ficam criados quatro cargos de
Motorista Padrão "S", de livre nomeação do Exe
cutivo.

Art. 2. - Fica o Prefeito Municipal eurorlsado
a abrir o crédito necessário pare fazer face a des
pesa no corrente exercicio ..

Art. 3. - Esta lei entrará em vigôr na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 15
de Maio de 1963.

Arlur Müller - Prefeito Municipal
Oelaeilio P. Ramos . Dir. do Dep. do Exp.
Alzira Murara Malhias • Eacrlturério "O"

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

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital de cl
reçäo, com o prazo de trinta dias virem, ou dele
conhecimento tiverem, que estando se processando .

a uma ação executiva, em que é exequente 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 repre�entar
nesle Juizo, dentro do prazo de trinta dias, a' contar
da data da primeira publicação deste edital, para
apresentar a defeza que tiver, sob pena de revelia.
E para que che\fue a noticia ao conhecimento do
executado, se passou o presente edital, que será
afixado ás portas do Forum, no lugar de costume,
e publicado pelo jornal local "Correio do Povo".
Dado e pa3sado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte sete dias do mez de Abril do ano de mil
novecentos e cincoenta 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.

Jaraguá do Sul, 27 de Abril de 1953.
.

O Escrivão
NEY FRANCO

.:=::=:=======::=::=::=.=======::==:==========0 - -- -- --

111II1II l1li" II .._ - 1IIiiJ_IIM!IIIIIi!fDI;_JSI

II OPERAR lOS II ; ; Dr. Mlrillo Barrato da Amado
·

II AJUDANTES
� 1- I ADVOOADO I

IIN E C E S S I T A - S E I,,' Escritório no prédio (Dante Schioche'l
II III Avenida Getulio Vargas N. 26

II José M. Mueller I eil. U�H. II I ISl'sguá do Sul
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CORREIO DO POVO 4

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
L OKALESDer falsche Patriotismus r=:�;�:;li=;:�:;;';';';"'�'l

:: gibt hiermit seinen Freunden und alten ::

II Klienten bekannt, dass er sich hier wieder .1.1als Rechtsanwalt niedergelassen hat.

.:I.;:! ZU sprechen in seinem Kontor in der
...:1:1.Rua Mal. Deodoro da Fonseca N. 210.

l.?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;�}

(Fortsetzung)
Yiehausslellung. Am letz- nenhohl, feierlich abge

ten Sonntag versammel- holt, woran sich das Niemand wird zu be-: dustriezentrum Lateina-
te sich das Direktorium Scheibenschiessen an- haupten wagen, dass die merikas geworden. Sein

des Landwirtschaftlichen schloss. Am Mittag fin- führenden Nordamerika- Reichtum ist die feste

Vereins, um wichtige det ein Verbrüderungs- ner keine Patrioten ge- Grund-lage der nationa-

Beschlüsse betr. des 25. essen statt und am wesen wseren oder dass len Wirtschaft.

•Juli zu fassen, wo die Abend der Ball, wäh- die Richtung, die sie der Wenn wir auf die so

erste munizipale Vie- renddem der König und witschaftlichen Entwick- genannten "Patrioten" .. ;,

hausstellung in der Land- die Ritter proklamiert lung der Republik ga- von denen viele ihr Le

wirtschaftlichen Vieh- und die Prtemíen an die ben, nicht die beste ge- ben lang dem Staatssee-

zuchstation "Ministro Sieger verteilt werden. wesep. s�i. Die fals.chen c�el z�r Last lagen und Rekl9uens1ller·ler Huf!lll 8 a n co I D CoCleophas" stattfindet. Das Fest wird durch brasilianischen Patrioten SICh mr-

I
U W U

Es werden zur Auss- die Munizipalkapelle und fordern fuer sich nun gendwo auszeichneten, 'In fiu!lr!Í ·M'lrl'mteIlung nur in Jaraguá den Jaz-z aus Rio Ne- �as Monopol d�s �atri�- od�r au.f.diese Gelegen U U·.. Von Herrn Genesio

geborene Kuehe, Rinder grinho musikalisch ver- tIS':llus. In Wirklichkeit h�Itspol!tIker, die sonst. Miranda Lins, Superin-
und Kälber im Alter bis schönt.

. weiss man aber von mit mchts aufwarten Zwei Personen ver- tendent des Banco Inco
zu 30 Monaten zugelas- nichts Wertvollem, wel- kamnen, heeren würden, brannt. erhielten wir den Jah�
sen. Es wird klassifiziert Munizipale Bevölkerung. Nach ches von jenen, die den weere bis zum heutigen resberícht- des Direkto-
zwischen Vieh von rei- der arn 1. Juli 1950 voll- Jakobinismus predigen Tage weder fuer noch in Am Sonntag, den 17. ríums betreffs des Rech-

d di E' h k B '1' t B d.M., gegen 3 Uhr mor- .

h 952nem Blut, gemischtem zogenen Volksstatistik o er re InSC rten ung rastneu e was von e- , nungsja res I .

d I d· h M't I d t h ff gens, kehrten die Lan-
Blut und Kriolen. zählte Jaraguá 27:240 er aus een ISC en 1 ar- eu ung gesc a en wor·

beit I h f d ur wirte Isidoro FogolariDie Organisations- und Eínwohner, von denen iet ver angen, gesc a - en.. .lr muessen gegen
f d· t D di h d und Alírío Roza mit ih-

Pr üf un gs ko m m is s i o n 14.024 männlichen und en wor en IS. as lesen unwa rsn un

B·
.

1· S- P 1 f 1 h "P t
.

ti " ren respektiven Familien
setzt sich aus folgenden 13.216 weiblichen Gesch- eispie von ao au o a sc en a rIO Ismus

.

t eí
.

ht id 1 ( di N' Ii von einer Hochzeit in
Herren zusammen: Ney Iechrs waren. Der Distrikt IS em mo zu WI. er e- gegen lesen attona IS-

d G b
.

tü
.

d h b Jaraguá zurueck. Im
Franco, Dr. Aguinaldi de Jaraguá zaehlte 19.88{ und gen er egen ewe IS ur mus o er noc esser

di h tift d N ti
.

) kä f . Orte Jacú-Açú, im Mn-
Souza, Dr. Bernardo der von Corupá 7.354 lese unru es 1 en en a rvismus amp en ; y

"P t
.

t
., (di

.

b d 'ft t di nízíp Guará-Mírím, gerietAronowitch, Jefferson Einwohner. .
a rIO en íe WIr es- enn .er vergt e ie

I N ti 1· t d S I J d die Caminhonete, in der
de Paula, He.nrique Gef- Die Stadt zählte 3.220 ser.a.s a lona IS. en o er �e e unsere� ugenu.

N t t b h ) W h b d F d sie fubren, ins Schleu-
fert, UTolfgang Reichert, Bínwohner und die Ort- a IVIS en ezeio nen; .Ir a en ie rem e.nn

d d k dAI ht f ht t I dern und fiel in eine
Alvino Hadlich und Leo- schaft Corupá 1592. -

enn an er us een- mc. ge uerc e, a s
..

wir
Schlucht, wo sie voll-

poldo Ble80. Es ist vor- Unter den ueber 5 Jahre �er. und. de� Art �n4 klein, .schwach und ruck-
kommen verbrannte,

gesehen, Herrn Dr. Lau- allen Einwohnern gab es Welse, WIe SIe und Ihre stamdig .waren. Warum
D.

1'0 Bustamante eínzula- 17.680 A If a b e t e n und Unterneh�en gefcerdert sollte� WIr es heut� tun nte�e z��lo���:n ge���� Die Bilanz vom 31.

den, um der Prüfungs- 5.293 Analreberen. wurden, ist heute Sao als �llle. der g�:ossten Dezember 1952 stellt
P I t I k h M ht? brannten, 4 Personen l ", V Iü b keít

.

kommission vorzustehen. Die Landzone zaehlr au o zum greess en n- ameri aniso sn ac e eme er ug ar ei In
wurden mit schweren Kasse und Depositen inDie Ausstellung wurde 22.4::!8 Einwohner. Verbrennungen und Ver-

für den 26 beschlossen 7L W lk1 � o
.

� o o anderen Niederlassungen
da dieses' ein Sonntag Schmuggel. An der Gren- umr 21111111 llIIll \lICUll21IralHilllllIrnm wUbndu��e� ins Ho��tal fest in Höhe von Cr$ ..
ist, sie war eigentlich p

,

SC'
ge rac . ur zwei e�· 95.843.879,80; in Werten

f d "K I
.

t t "
ze arana- anta atarma s?nen ;tramen unbeschä- und Wertpapieren Cr$..uer en o ODlS en ag hielten die Beamten des Am kommenden 2. wirtschaftliches Munizip dígt mít dem Leben da- 1.204.571.648.20; Immobi-(Unser Tag) am Sonna-: dortigen Posto Fiscal und Juni wird der Wähler gebraucht fuer die Ge- von. lien Cr$ 14.788.180,90bend vorgesehen. der Coap zwei Lastautos des Munizips Guará ·Mi- setzgebende Macht eine
jaraguáenser Firmen an, rim eingeladen, seine Partei, die in ihrem ----,------

und in Ausgleichskonten
Heues Gebäude. Der Ban- die die Agenten insofern Vertreter in die Munizi- Programm als ihr prín- . Suche

von Cr$ 1.417.205.131,50.
co Nacional do Comer- anführen wollten, indem palkammer zu wählen. zipielles Ziel die Frer- P f Icio begann mit dem Bau sie bei den transporlierten Niemals ist v(Jn den derung der Landwirt- e � e r Das Kapital und die

.

Gb·' d f
.

B Reservefonds belaufen·semes neuen e au es, BJechbüchsen (latas) einen Stimmberechtigten mehr scliaft und somit den uer memen ruder.
das zur Unterbringung falschen Inhalt angaben. darüber gewacht wor- Landwü.ten die nötige Bevorzugt verhei- sich auf Cr$ 85.000.00,00.
seiner in dieser Stadt Bei einem war die Waare den, dass die Auswahl Hilfe gibt, wie sie es ratet, da Frau zum Die Bankagenturen
befindlichen Agentur be- als Orangeninus (melaço) wieder an Elemente der I in allen Munizipien ge- Kochen benoetigt. stiegen auf 42.

stimmt ist. deklariert, waehrend der Partei zurueckfrellt, die tan hat, wo die UDN Gutes Gehalt. Unab- . Wir danken fuer die
Das majestätische Ge- tatsaechliche Inhalt Sch- am besten die Interes- regiert. haengige Wohnung. ·Zusendung eines Exem-

bäude wird an der Ecke malz war. Der andere sen der Gemeinde wahr- Daher empfehlen wir Gell. Angebote zu I pIares dieses JahreBbe-
der Rua Mal. Deodoro Wagen transportierte 40 nehmen kann. den Wählern von Gua- richten an

,richtes. _

und Getulio Vargas ent- Blechbüchsen, enlhielt
.

rã MI·r�m fuer den 2 WALTER GOSCH
h Es besteht wohl kein -." .. ..ste en. aber in Wirklichkeit eben-

Zw�ifel darueber, dass Jum,. dass SI� fuer d�e Ind. de Calçados
Den Bau bat die Fir-, falls Schmalz. Die Unter-

aia Partei die National- �andldaten stImmen, dIe Gosch Irmãos.
ma Constr�tora Meine- suchung wurde sofort

De mo kr at is ch e-U ni ão SIch zu den Farben der Jaraguã do Sul
cke Ltda. In Blumenau

I
eingeleitet und die Waare

(UDN) ist. UDN bekennen.
übernommen, die ueber beschlagnahmt.
d i e ausgeschriebene Inhaber der Macht im
Konkurrenz siegte. Staate mit 30 Präfektu-

Desembargador. ren, deren Verwaltun-
GESUCHT WEHDEN gen dem katarinenser

Land neuen fortschrit
professionelle Schuhster tHchen Aufschwung ga

als Besohler bei guter ben, wird· Guarã-Mirim
Bezahlung . nicht umhin krennen,

Ind. Reunidas Iricolin S/A. sich auf die Seite dieser
Canoinhas - Caixa Mehrheit zu stellen.
Postal, 48. Ein ausnehmend land-

Das angefuehrte Do
kument bezieht sich
nicht nur auf die Lage
dieses angesehenen Ban
kistituts, sondern auch
auf die allgemeine wirt
schaftliche Lage des
Staates unter Berück
sichtigung der Situation
der hauptsächlichsten
Exportprodukte.

Schuetzenfesl. Der Klub
Atletico Baependi ve

ranstaltet heute sein
traditionelles K ö n i g s
schiessen.
Am Morgen wurde der

aktuelle Inhaber des
TitAls, -.Herr Willy 80n-

"ßc�tunD frst�IHssileS
Unternefimen"

Carneiro Ribeiro
ner der geachtetsten
Mitglieder des brasilia
nischen Richterstandes.
Der Desembargador

Carneiro Ribeiro amtier
te viele Jahre als
Rechtsrichter in Joinvil
Ie, wie noch Jaraguá zu

diesem Munizip gehörte.

Die "Bar Sorveteria e

Churrascaria Jiçara" am

greessten Verkehrspunkt
in São Francisco do Sul
ist zu verkaufen.
Zu verhandeln ím Lo

ka] selber mit den Ei
gentuemern.

Am 16.d.M. vers�arb in
der Bundeshauptstadt,
wo er wohnte, der Herr
Desembargador Heracli
to Carneiro Ribeiro, ei-

Der Ochse auf der Löwenhochzeit. Munizipalpräf_ek_t_u_r_v_on__J_s_raguá do Sul
Der Loewe hielt Hochzeit. Da bat er zum Feste
Die Grossen des Reiches als Zeugen und Gaeste.
Er sandte die Boten zum Tiger, zum Fuchse,
Zum Panther, zum Bären, zum Wolfe, zum Luchse.
Er sandte zu allen von Adel und Ehren,
Den Glanz seines freudigen Festes zu mehren.
Vom Armenvolk aber, vom Gros. der Proleten,
Natuerlich wird niemand zu Gaste geBeten!
- Doch plötzlich durchlief eine seltsame Kunde
Die Reihe der Niedern von Mund 2.U Munde:
Es habe der Löwe in huldvollsten Gnaden
Zuletzt auch den Ochsen zur Hochzeit geladen.
"Nicht möglichI" so rief man, und alle erschienen
Beim gluecklichen Ochsen mit zweifelnden Mienen.
"Is1's wahr denn'?" � Der bruellte: "Nun ja! Selbstverstrendlich!
Der König erweist sich mir endlich erkenntlich!"
Und labte sich, suesser als je auf der Weide,
Am Staunen der Tiere und an ihrem'Neide.
Und schmueckte sich festlich mit blumigem Kranze
Und sto]zte zu Hof mit erhobenem Schwanze.
Der L9we sprach gnredig: "Herr OCbse, willkommen!"
Und hat ihn dann freundlich beiseite genommen.
Vermutlich verleiht er ihm jetzt einen Ord�n '? -

Erst spät ist der Ochs wieder sichtbar geworden.
Das war bei dem Festmahl der Aristokraten,
Da sass der Beglueckte - fein knusprig gebraten I

THEODOR ETZEL

.Jahresbericht von t952
(Fortzetzung)

Allgemeine Verwaltung
Finönzielle Einkassierung
u. Fiskalisation
Oeffenlliche Sicherheit
u. Soziale Hilfe
Erziehungwesen
Gesundheitswesen
Förderung
Industrielle Obliegenheiten
Oeffentlich nÜJzliche DiensIe
Verschiedene OQliegenheiten

140.386,50

55.653�00
288.376,90
50.410,90
42.918,90
26.015,00

''(14.481,80
1.589.169,40
3.253.064,80

191.860,40

110.667,00
359.071,20
39.502,00
200.149,00
41.826,5U
732.145,30

1.869.107,10
4�2·i2.265,OO

10.908,90

51.473,90

55.014,00
70.694,30

157.230,10
15.813,50
17.663,50

279.937,70
970.109,10
10.908,90

959.200,20<

I ,

.
.

Spesenvergleichsplan der einzelnen Titel des Munizips
Jaragu� do Sul bezüglich der Jahre 1951 und 1952

'i) 195! 1952 Weniger Mehr
345.654,40 667.J36,50 322.282,10

10.908,90

Mehr Cr$

R�chDungsamt der Munizipalpräfektur von Jaraguá do Sul, den 31. Dezember 1952

OCTACILIO P. RAMOS ARTHUR MÜLLER
f•. Rechnung�führer Praefekt

(Fortsetzung lo/gt)
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Proibo termínanremente
a entrada de pessôas em

minhas propriedades, si- Aos quartoze dias do mês de Abril do ano
tas em �stradas ôchroe- de um mil novecentos e cincuenta e treis, pelas

I 95 3 der, Bra.cmho e Braço do sete horas, na sala do Forum, no edeficio da Pre.
63 6 30 Sul, afim de ceçar ou feitura Municipal de Jaraguä do Sul, reunidos os141::1�:60 outr� qualquer motiv?. snrs.: Ney Franco, Mario Nícollní, Alfredo Langer,

470.471,10 .Nao me responsabtllze- Adolfo Antonio Emendoerfer, Otaviano Ttssí e

a20.846,70
rei pelo q.ue possa aco�- Herbert Scheider. Constatada a presença de nü-

22.617,40
tecer aos lnfratores. mero legal o sr. Ney Franco, Presidente, declarou

247.20980 Estrada ôchroeder, 18- aberta a sessão e ordenou ao snr. 2°. secretário
55.2(i)3:30 5·53. que precedesse a leitura das atas dos dias 24 e

4.30870 Paula Roberio Gneipel 31 de março e do día 7 de abril. Foram as men-

2.150:00 cionadas atas, depois de lidas e discutidas, cada
2.839,40 uma deper si, aprovadas sem emenda, pelo que
6.726.30 passaram a ser assinadas pela Mesa. A seguir o

12.247,90 SDr. Presidente ordenou a leitura do Expediente
1.800,00 t UMA OPENÇA ORAVIAiMA que constou de: O. expedido nr. 131/53; Of. recebi.
_

- MUITO PEA.I006A PARA A "A. do nr. 137/53 no snr. Prefeito, encaminhando o
MIl.IA E PARA A RAQA. 00_ •

t
-

I' ... ( b édít
.

1)3.219,00 UM BOM AUXILIAR HO TRATA. proje o ue ei nr. o a re cr 1 o especia que
MENTODêssEORANOEPUOfU.O foi enviado a Comissão de Fínanças; -um oficio doI USE O Y

snr. Prefeito, trazendo anexo o Relatório da Pre-
feitura Municipal de Jaraguä do exercício de 1952.
Dito Relatório foi enviado a Comissão de Finan
ças, Economia, Orçamento e Contas do Munícípío,
uma circular do Centro de Estudos e Defesa do :

Petróleo e da Economia Nacional; projeto de leí
nr. 6, (isenta de emolumentos as plantas e licen
ça para alteração do prédio da igreja da Comu
nidade Evangélista Lutberana em Oorupá] de au
toria do vereador sr. Alfredo Langer, sendo en
viado a Comissão de Finança. Como ninguém qui
zesesse fazer uso da palavra passou- se a díscu-

"ELIXIR DE NOGUEIRA" ção da Ordem do Dia: Foi o projeto de lei nr. 4,
aprovado em la. discussão depois de lido, discu
tido e aprovado o parecer da Comissão de Legis-
lação e Justiça, referente ao aludido projeto de
lei. Foram também, aprovados os pareceres da
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e
Gontas do Munícípío referente aos balancetes
dos meses de: outubro, novembre e dezembro de
1952 e janeiro de 1953.
Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente de
signou para/a próxima sessão o dia 22 do Cor
rente coro a Ordem do Dia seguinte:- 2a. discus
são do prejeto de lei nr. 4; Ia, discussão dos pro
jetos de leis nrs.: 5 e 6 (cinco e seis) e discussão
do Relatório de 1952. Findo o que foi encerrada
a sessão a qual faltaram os snrs. Frederico Curt
A. Vasel, Walter Jark, Alvim Seidel, Kurt H. Hil
brecht e Willy Germano Gessner,

Tonlco dos convalescentes (ass) NEY FRANCO
fonico dos desnutridos MARIO NICOLINI

ALFREDO LANGER

Prefeitura Municipal de Jaraauá do Sul
1953

Comparativo da. Receita por
até 30 de Abril de 1953

1952

Quac:lro Titulos

Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto sI Industrias e Profissões
Imposto de Licença

Dep. de Estrada de Rodagem
Imposto si Expl. Agricola e Industrial

Dep. Agro Pecuario
Impostos si Jogos e Diversões
Taxa de Expediente
Emolumentos
Taxa de Piso. e .Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pubica
Renda Imobiliaria
Renda Capitais
Receita de Cemiterios
Quota prevista no art. 15 § 2.

da Consto Federal (Oomb. Lubr.)
Quota prevista no art. 15 § 4.

da Consto Federal (Imp. Renda)
Quota prevista no art. 140. da

da Consto Estadual
Terço de Calçamento
Renda do Hospital
Divida Ativa
Multas
Eventuais

57.959,60
140.774,00
386.140,20
277.831,40
25.261,10
244.687,50
65.687.50
3.190,70
2.781,00
4.262,30
7.067,10
12.584,60
1.500,00

5.499,00

31.293,50

42.712,00

289.451,80 85.968,40

13.831,60
5.546,40
90.684,70

5.753,40
3.548,00
15.813,60

1.634.740,50 1.539.805,40
39.3�3,10Saldo .disponivel do Exercício de 1952

Despesas pagas
Saldo em caixa e bancos

1.579.128,50
1.240.997,40
338,131.10

1953
Demonstração das Despezas por Titulos até

30 de Abril de -1953
1952 1953

Adminístração Geral
Exação e Fisc. Financeira
Sego Publica e Ass. Social
Educação Publica
Saude Publica
Fomento
Serviços Industriais
Serviços de Ut. Publica
Encargos Diversos

119.860,80
45.590,00
20.080,50
87.499,00
7.057,00
15.353,00
10.926,50

257.335,60
478.979,50

Proibição

A SiFIL.I. SE A.PRE5ENTA soa
",ÚMERA6I'ORMA$. TAIS COMO:

REUMATISMO
EaCAÓFULAI
Ii.SPINHA.
FIsTULA.
Ú� C E FI A.
aCZE.MAß
FE.RIDA8
DARTROS
MANCHAI

CONHEOIDO Hol JS ANO.
Y&NDa·1E .11 "'... PARTL

CONTÉM154.717,60
61.853,40
24.977,50
142.677,00 ELEMElfTOS TOlfICOS
. 5.662,00 I45.310,30 F6sforo. Cálcio, Arseniato
13.642,00 e Vanadato de s 6 d i o

227.541,90
564.615,70

.

Fogões Economico das I _�._ _ _ _ _ .

. a f a m.a d a ma rc a ff • ••.. • • · .. • • ••.. • • .. • .. • • ••••• _ ::,\
(REIS) de diversos ta- H
manhos tem sempre em �= lP (Ü) § I ({J) JB 18 f JE I . " ii
stock na CASA REAL.. M ii

RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 i!
JARAGUÁ DO SUL' BTA. OATARINA ii

n
Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II

FARMACIA NOVA" .:l!:
combustível e acessórios.

i::.:::·Lubrificação-carga de Baterias etc.
de ROBERTO M. HORST ii ::

n CONSÊRTO - REPORMA E RBTIPICAÇÃO DE AUTO- ii
II MÓVEL E CAMINHÃO. ii
� H
iI SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO ii:: ..

\::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti

9i�=!!!!!E!!!i=:;!=:iE!i!!iiii=!!!!!i!!=!!EEiEiE!iiiii!==-

ii ,- Foto PiaZ8r8 :=:J i ®I@liJß8il!l!C�OMfftClnlIDßlfi�;A�;:'::-III Rua Mal. Deodoro da Fonseca" 507 - Jaraguá do Sul III •

-

DADE � SEGUROS

III Defronte ao Ginásio São Luiz m I
R. Mal. Deodoro, 13G - CX. 19 . Tel. 51 - Jaraguá do Sul

II iii Contratos, dlsträtos, Atas, Balanços e com-

;; m piela assistência técnica contábil, jurídica e

li!ill Poregraflas em geral -=- Filmes de varias iii fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi-
I!I marcas e tamanhos III . .

I
" "'. ços cOtmerclalsCe� gera.

III
-x-

Ilr Corre ores da .' naco eguros «piranga»: operan-
Tem á disposição aparelhos fotográficos ele- do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aclden-

1'11' mães (IVOIGTLÄNDER» e outros de ótima II tes Pessoais. Trensportes, Automóveis, Res-
- qualidade - com lentes azuladas. .... ponsabllldade, Civil e Fidelidade.

.

I Veja a exposição sern compromisso. iii, Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
Eli D

-

xh-· �I � A COMERCIAL LTDA. -

"I isPdondo ddo m�1 tOdr eqUipamlento, III uma organização as suas ordensl1 po e aten er a o o e quaquer... --

H chamado fora do gabinete. I Euoênio Vitor Schmückel - economista e contador.

am:::;=:;!=:;;=!:=J�i!=:!!!!!!E!!:=H=:i=;l:=:';J @�SIi��l@iiI�fIBlSEliI8���

1.042.681,90

198.315,50

1.240.997,40

Diferença á mais Cr$.

Jaraguá do Sul, 5 de Maio de 1953.
ARY FRUET
Contador

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACÖES,.
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPIN HAS, ETC.

:"p:.::>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::"

!I Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. II
ii :MI:AlrRIZ::; .JO]J[IIIi'V][I,L]E ::

:,i

i:::i,:::., Para a nóssa distinta tregnezia mantemos em estoque:
. Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa

�: rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS �E MEDI

i! ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS

i.i. PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO·
:: OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de

::.;...:.i uz e torça de qualquer capacidade.
::Ê:.!:::A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de

�i instalação de luz e força.
ii

\.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$I

EICELElfTES

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quítícas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
���--"<f)�

Câmara Municipal

IMPUREZAS DO SANGUE?

fLlllR Df 1060fl8A
� TRAT. síFILIS

Ata da Reunião Ordinária de 14-4-53

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garuanta do

J)lt� ••••11. ••••
MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina
Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"

- JOINV!LE -

Dr. Wal�emiro' Mazurechan
eA.a BE .a181

Rua Mal, Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral médico .: cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

�����
Fabrica de Ferramentas Agrícolas 1

II DB P E D R o R ENG E L II
Estrada )araguà Esquerdo

JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

Executa-se qualquer serviço de ferra
mentas egrícoles pera uso de lavouras,
como: Machados, Euchades Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pedido
\oDI:�,���

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Retristro Civil Leopoldina Pretti Louren-
e. zetti.

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 10. Distrito
da Comarca i araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
JARAGUÁ DO SUL N. 1744 Faz saber que comparece-

!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei

L O C A I S ���.�..�� :��� -:7�' :'i:� '
..'.:� �:� afim de se habilitarem para

(Contillllllçlo da Ia. ,álila) � DI. 31 DE ••18 DE 1953 � I Edital N. ;.::�. 11-5-53.Coap aprenderam dois merciante em Estrada No-

:1 Gabriel Schwirkowski e

�:;���;::s, �euef���f:ri��: �f�oo ��ni��. M����jos�: -Tradicionol leslo �e n. S. do Corououuio � EI�e���:i1e���s���eiro,do
_

os agentes, davam Mascarenhas, digno agen. � lavrador, domiciliado e
falso conreudo as latas te da RVPSC, em Nereu 1 NEREU RAMOS (RETORCIDA) :.:.:1 residente neste distrito,
que transportavam. Em Ramos.

f J em Garibaldi, filho Je
um deles a mercadoria Dia 29 o sr. Luiz ôa-

t:::.
Programa dos festejos' Dia 22 de maio -

�
Francisco Schwirkowski

despachada era doce de tier, lndusrrlal em Rio Inicio da Novena. em pr�paração à testivida- =:' e de Maria Pinter ôchwír-
laranja (melado) e o con- Cerro; a menina Lidia d á 1930 h

.

kowski.1:', s , oras. .

':::.1
feudo era banha. O outro filha do sr. João Carlos f�:. Dia 26 - Dia da Festa de N. S. do Cara- Ela, brasileira, solteira,veiculo transportava 40 Stein, comerciante em f vaggio. Haverá uma Sta. Missa ás 9,30 ho· lavradora, domiciliada e
lates de manteiga, mas Estrada Jaraguá.

-

t:
ras com Comunhão Geral das Filhas de

:�:::::
residente neste distrito,

na verdade elas contl- Tambem na mesma da- : Maria e dos Marianos. em Garibaldi, filha de
nham .tambem banha. Foi ta o garotinho Jaime B. � Dia 30 - As 19,30 horas Coroação solene João Panstein e de Bar-
aberto inquérito e feita a

I
Corrêa, filho do sr. An-. f: de N. S. com pregação alusiva pelo Revmo. bara Schlawanitz.

apreensão da mercadoria. tonio M. Corrêa, farma- {: Pe. Roque Schmitt S. C. J.
C"SO'm nlos, R r

'

_I ce!ltico
em Barra do Rio �� Dia 31 - Domingo, dia da Festa, celebrar- �::l

Cópia dde "Edital de
ue.. ee izaram Cerro. .: se-ão três Stas. Missas: Ia. ás 6 horas, 2a. Proclamas e casamento,

se. on.tem ne sala. das eu- Tambem completou seu '. recebida do Oficial do
d

f
ás 7,30 e a 3a. ás 9,30 horas.

'::.'::::.1
reneras o.s segumtes c.a- aniverserío nereltcío. dia :: F Registro Civil de Indaial.

t C Após as Stas. Missas início da esta comsam,en os. - onsrennno 19 do corrente, a senhora = Churrascada', galinhas assadas, bebidas" dô- Edital N. 3.346, de 11-5-53.Jose Mach.ado c�!ll � Da. Evelína Rank, esposa ces, tortas, café, Tiro ao Alvo, jogo de Bo- Horacio Christofolini eerra.
,.
Regma

.
Wurges, do snr. José Rank. Ião, roda da Fortuna, tômbolas e outras Tecla PackerVandéllo

..

Pereira �om a A todos os anlversa- novidades. Abrilhantará a Festa o conjunto'l
Ele, brasileiro, solteiro,srta. Osllla [unkes; Rolf riantes 05 votos de feli- musical TREML de São Bento do Sul. � a!faiate, domici!iad.o e re-Kreutzfeld com a srta. cidades do «Correio do Pelo comparecimento de todos agradecem : sl�ent':.. nest� dtstrlto, emEdith Hartmann; Waldi!l0 Povo». I os FESTEIROS e a COMISSÃO,�

: �IO Ce�ro, fJ)�� de ôeve-Mayer com a srta, Elvira
': nno Crlstofolíní e de Ro.Vogel e Helrnurh Withöft

r.�.�.�." ��.:;v••.::oc."••.•"••" ••.• � •.••,:,; .•*••*••••�:;.:.:.:;.:;�: saJia Crístofollnt.com a srta. Elvira Rei-
._ I�IIII Ela, brasileira, solteira,

�:;!�: R����ne:� �.�t �::e��::�E:': B11!F: ....'r-=s' '-�s:-I �{S\���:�:!�d:!�r��r�
dêncla dos pais da noiva, ce R O Y A L, de 4 .

� lJ . � Maleitas, Tremedeira jl cília Packer.
á Rua Presidente Epitácio H. P., estado de con-

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I Edital N. 3.347, de 11-5-53Pessôa nesta cidade, o servação bôa. " C I A t·
· li Vasco Lezzerts eenlace matrimonial da apsu as n ISeSOnlCaS Francisca de Souzagentil senhorlta Leonlde T r a t a r nesta ge- M.'nanco rau IWaltraud Rudolf, filhd do rência. Efé, brasileiro, solteiro,

casal João Batista Rudolf- Em Todas as Boas Farmácias marcineiro, domiciliado e
Kärhe Rudolf com o sr. residente nesta cidade, á
lves Correia, comerciante, Proibiç;ão I É um produto dos Laboratórios MINANCORA m rua Domingos da Nova,
residente na cidade de Proibo terminantemen- Iii I

filho de José Lazzaris e
Curitiba. te a entrada de pessôas I

- Joinville Sta. 9atarina de Rosa Costa Lazzaris.
Os- cumprimentos- do em minha. propriedade !II!lIBl::LCl! ii i I • a:.11 p, l;'iiEiiElililii Ela, bresrleíre, solteira,

«Correio dó Povo». lt I NR. doméstica, domiciliada eSI a no ugar ereu a-
pO II a S residente nesta cidade, a'Aniversários. Faz anos mos, afim de caça".

hoje o sr. Francisco Pe- Não me responsabili- Fabrica-se polias ror- ___,_.._,_.._,_...._..._ rua Rio Branco, filha le
droni, residente em Cu- zarei pelo que possa neadas e coladas de to-

! I
gítima de Nilo Eduardo

rltlba; a sra. Frida Mey acontecer. dos os tipos e tdmanhos, VENDE-SE d� Souza e. de Maria
espoea do sr. Leopoldo Nereu Ramos, 21-5.53. pare qualquer força. Virtuoso _da SIlva.
Mey, índustrlal nesta ci- JOSÉ MARUTTI CURT VASEL-Rio Molha

Por preço de oca- Edital N. 3�õ48,. de 13-5.53.dade; e a sra. Erotldes
, _

Outra Hafermann esposa � sião um terreno � Angelo Prenclsco ßono
do sr. Carlos Hafermann, COMÉROIO E INDÚSTRIA SCHMITT S/A.' f com' 150 morgos de f

mini e Ignez Lourenzetti
hábil farmaceutico nesta Assembléia Geral Ordinária

t
terra, inclusive casa,

I Ele, brasileiro, solteiro,cidade. _

. C O N V O C A ç Ã O rancho, contendo di- lavrador, domiciliado e
Amanhã passa a data Por este edital fiéam convidados os senhores. versas plantações, residente neste distrito,naralicia da sra. Delaudi- acionistas a se reunirem em assembléia geral ordi- � boa pastagens etc., � em Itapocúsinho, filho de

na Soares, viuva do sau- nária, em sua séde social, sita á Estrada Blume�au- f sito no Jugar Morro f Angelo Eugenio Bonomi
doso Martinho Soares. Km. 4, nesta cidade de Jaraguá do Sul, ás 15

hO-!
da Bôa Vista. f ni e de Olivia Montebello

Dia 26 o garotinho Ha., ras do dia 28 de Maio de 1963, para deliberarem Ver e tratar com f Bonomini.
roIdo, filho do casal sôbre a seguinte ordem do dia:' os srs. Willy ou An-

I
Ela, brasileira, solteira,Max-Leonidia Finkbeiner. a) -' Exame, discussão e aprovação das contas tonio Gehreng. doméstica, domiciliada e

Dia 27 a sra. Irene La- do diretorio, Parecer do Conselho Fi�cal e do residente neste distrito,
fio, residente em Nereu Balanço; ----------

em Itapocusinho, filha de
Ramos e a menina Maria b) - Eleição do Conselho Fiscal pdra o exer· Luiz Lourenzetti e de
Irjs, filha do casal Luiz- cicio de 1953.
Wanda Prestini, residente c) - Assuntos diversos de interesse da socidade. -------- , _

em Estrada ltapocÚ. Acha se á disposição dos srs. acionistas, os
, Dia 28 o sr. Germano documentos a que se refere o art. 99, do DecretO-Idos Santos, professor em Lei n. 2.627, de 26 de Setembro eile 1940.
Rio da Luz; a menina Jaraguá do Sul, 14 de Fev�reiro de 1952. I
Ozilda Tereza, filha do Arnoldo L. Sabmitt, Dir. !Jresidente
sr. Waldemar Rau, co,;, Antonio A. Scbmitt, Dir. Comercial

COR
ANO XXXIV DOMINGO, 24 PE MAIO DE 1953 - SANTA CATARINA

COITRA CISPA, '

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AffCÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR fXCELÉ"ICiA

@ §at1l1Jãl.o (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CHA� WlEIlIEIL KNJD)[J§IIHAIL .. JJollIDlvHlie

recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade desinfectante.

Edital N. 3.349, de 16·5·53.
José Jacobi e

Noema Maria da Cunha
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente' neste distrito,
em Itapocúsinho, filho de
Guilherme Jacobi e de
Matilde Rosa da Silva.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em, Itapocúslnho, filha de
Dionisio Marcos da Cu
nha e de Maria José de
Araujo da Cunha.

Edital N. 3.350, de 16-5-53.
Francisco Teodoro da
Costa e Nayr Martins
Ele, brasileiro, solteiro,

ferroviário, domiciliado e

residente. nesta cidade, á
Avenida Angelo Piazera
fundos, filho de Teodoro
Joaquim da Costa e de
Paulina Júlia da Silva.
Ela, bresilelra, solteira,

comerciária, domiciliada e

residente nesta cidade, á
Avenida Angelo Plazere
fundos, filha de João
Martins e de Ottilia Riti.l.

Edital N. 3.351, de 18-5-53.
Stephano Schramowsky e

Alzira Klein
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapocúslnho, filho de
José Schramowsky e de
Maria Stein Schramowsky.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrada Nova, filha de
Leopoldo'Klein e de Ma
ria Gerern Klein.

Edital N. 3.352, de 18-5-53.
Francisco Albino Sobri
nho e Maria S. Kllnkoskl
Ele, brasileiro, solteiro,

indusrriário, domiciliado e

residente na cidade de
Iotnvlle, á rua Ministro
Calógeras, n. 963, filho
de Gonçalo Albino do
Nascimento e de Maria
Conceição do Nascimen
to.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrade Môrro da Bôa
Vista, filha de José Klln
koski e de Sofia Reiniak
Klinkoski.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado' pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dU! ante IS dias. Si
alguem soub�r de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legai5
..

IRENE PEDRI GUNTHER
Olicial

, Precisa-se
De uma moça para

serviços de escritório.
Dirigir se por cartas

de próprio punho á EM
PREZA DE TRANSPOR
TES' FRENZEL S/A..

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

(REIS) de diversos ta
manhas bem sempre em

stock na CASA REAL.

S�0Ã��/RCfAt
.. -

ESPECIALIDADE

I
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