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de GuaramirimoNova linha de pro-

q-ue não vetarem - Agredido por elementos do PSD o dução da CSN
- _Um boletim injurioso - Um golpe de .deslealdade.

V I R.,.1 d
... .

f brí do ta eaon a vai InICIar o a rico e
mara Municipal e can- pressão um boletim de as cédulas para as eleí- estruturas metálicas
didato a vereador tomou ataques pessoais ao sr. ções tivessem apenas a

parte na agressão. O João Romario Moreira, 1 e gen d a do partido RIO, 28 - A Usina de o mesmo está fadado a

caso foi levado ao co- candidato a vereador «PARTIDO TRABALHIS· Volta Redonda, até o acontecer no Brasil,
nhecimento do sr. Dele- pelo PTB. Esse boletim TA BRASILEIRO» sem fim do ano, estará pro- quando as firmas cons

gado de Policia, que ·foi aqui distribuido em alusão a qualquer nome. duzindo estruturas meta- trutoras se decidirem a

abriu inquérito. grandes proporções altas Dessa forma, valendo líeas para emprego na empregá-las enr suas

-x- horas da noite. apenas a legenda, ele industria de construção. obras. Entre outras van-

-x-
irá distribuir algumas O responsavel pelo de- tagens que as estruturas

Os eleitores que deí- cédulas com o seu '{lo .. partamento de vendas levam sobre o concreto,
xarem de votar, no dia O dr. Almiro Batalha, me e, si o PTB alcançar da Companhia Siderur- iii. economia de tempo
2 de Junho próximo, fi- candidato a vereador quociente, estará eleito, gica Nacional, engenheí- na construção, economí
cam sujeitos a multá de pelo PTB, acaba de mesmo que somente te- ro Arnaldo de São Thia- ca ãe espaço as colunas
Cr$ 100,00 a Ort 1.000,00, preparar um golpe para nha 20 votos, ficando go Filho, regressou ou- de sustentação são de
alem das demals pena-I se eleger, embora prati-I os demais candidatos a tem dos Estados Unidos, menor diametro), maior
lídades previstas na leí cando äto de deslealâa- chupar no dedo... onde fora apreciar os esfabilidade e esqua-
eleitôral.

.
de para com seus

com-,
Isso é que se chama processos de fabricação drias mais perfeitas, fa-

-x-
.

'panheiros de chapa. sujeira! e venda destas estrutu- cílítando o acabamento.
Não causou bôa im- Determinou ele que (Do correspondente) ras no mercado amerí- Exemplo expressive

cano. Disse ele, em pa- da economia de tempo
lestra com a reportagem, ele viu em Nova York,
a bordo do navio da quando foram entregues,
Boa Vizinhança "Argen- prontos para ocupação,
tina", que ás estruturas tres graudes edificios
deve-se o surto de pro- (média de 25 andares)
gresso das grandes cí- em menos de um ano

dades amerioanas e que de construção. As es

truturas metalicas per
----------

mitem o trabalho nos

primeiros andares do
prédio, antes mesmo de
terminado o topo do
arbouço. Por último,

RIO. _ Cêrca de ein-
elas possibilitam uma

. grande poupança de cí-
c�enta servld�res foram mento, cuja importação
dtspensados da OOFAP, I do estrangeiro vem sa
por possturem antece- crificando as nossas es
dentes Cr!mmali, ou por cassas divisas.
serem. tíehados como O sr. São Thiago ar-

comuDIstas.. rematou suas declara-
Entre. os 50 dispensa- ções ínformando :

que
�os, mais de 20 p.ossUlam Volta Redonda produzi
fICh� nos arquivos do râ doze mil toneladas
Partido t omuDI�ta,. �e- anuais de estruturas
gundo revelou smdICa�- metálicas.
era que o c�l. Helío No« Argentina» re-

Por AL NETO B.ra�a �etermIDou. no
gressou tambem õ coro

día ímedíato �OA da. sua nel Pedro de Almeida,
posse na presídêncía da encarregado da aquísí-COFAP. ção de material belico

ii Nossa Senhora de Fá-l para o Exército, nos

rima que socorra as infe-
Estados Unidos.

llzes populações escrevi- O encouracado� "Minos
����s pela União ôõvíé-

6eraif
O arcebispo de São

Paulo, don Carlos Car
melo de Vasconcelos, ao
celebrai a Santa Missa
no estádio Maracanã, er

gue até Nossa - Senhora
de Fátima as nossas pre
ces por todos aqueles que
caírem debaixo do jugo
soviético.
Don Carlos pediu li

Virgem pelos católicos
perseguidos, pelos sacer

dotes atirados em prisões,
pelas vitimas da fúrle co

munista que são todos
aqueles que preferem a

cruz de Cristo ao símbo
lo ateu da foice e do
martelo.
Arriscando-me a que

me julgues sentimental,
amigo leitor, quero dizer
te que no meu coração o

nome de Maria Santíssi
ma evoca sempre uma

reação de felicidada e de
solidariedade humana. Re
acão de felicidade, porque
me sinto apoiado em mi
nha luta contra o ateismo

ideológico. Reação do
solidariedade humana por
que compreendo que lu
tar pelos que sofrem é
um dever de todos nós,
que eu trato de cumprir
na medida das minhas
possibilidades.

Politica
Cr$ 100,00 de multa aos

vigario da Paróquia
o PSD sempre pensou

que a eleição de Gua
ramirim fosse «canja»,
como se costuma dizer

. na giria, pois a UDN
estava um tanto debili
tada. Mas acontece que
o partido do brigadeiro
resurgíu.repentínamente
e com tàl vigôr que
deixou tontos os pesse
distas.
Começaram eles então

a forjar uma série de
intrigas. Primeiro tele
grafaram -para Florlanó
polis de que um filho
do sr. Governador havia
�stado

_J
ali ameaçando

candidatos e eleitores.

Agora, unicamente por
que o rev. Padre Vigá
rio da Paróquia, havia
esclarecido o eleitorado
sôbre a maneira de bem
votar, sem citar qual
quer nome ou mencio
nar partidos, mandaram
.·e 1 e s um desordeiro
agredir o sacerdote na

saída dà igreja, em Po
ço Grande. O prôprío
atual presidente da Cã-

Venceu
a UDN em

<, Ituporanga
RIO DO SUL, 29

(C. P.) - Foi o seguinte
o resultado da eleição
realisada dia 27 no mu

níoípío de Ituporanga:
Votos apurados 3.948.
Legendas UDN 1.881,

PSD 1.291, PSP 676 e

PTB 100
.UDN elegeu 4 vereá

dores, PSD 2 e PSP 1.
Foram eleitos pela

UDN: Frederico Probst,
Dr. Vanio de Oliveira,
Francísco Julio Müller
e Carlos Adalberto
Thiesen.
------------------

Desem�oruH�or Coroei=
ro Ri�eiro

Na Capital Federal, on
de residia, faleceu no dia
16 do corrente, o sr. de
sembargador

.

fleraclito
Carneiro Ribeiro, um dos
mais acatados membros
da Magistratura brasi
leira.
O Desembargador Car

neiro Ribeiro, serviu por
muitos anos como Juiz
de Direito da Comarca
de Joinvile, quando ainda

Jaraguá pertencia aquele
municipio.

BAN[O NA[IDMAl DO
COMÉRCIO, S.A.

·5%'Sl10S
PfPOut4Rf5 O

poP ao
LIMITE

Cr$ 100.000.00
REflRADAS LlVli'ç$.

FORNEC'EM-SE rA('O-�S /)EC'HEQIIlS

t, lo

Comunistas
na COFAP

Um �iliao de prejuizos
e 121 mortos. o soldo

do .Iemporo'
. S. DO CHILE, 29
Como um salde de 120
mortes começou a amai
nar o violentissimo tem.
peral que assolou nos
últimos dias a provincia
central do Cbile.
Os danos materiais

são calculados em mais
de 1 bilião de pesos.

'(="�';;���;=''''��'�''======='='==�'=''''==II
ii Guaramirim: fi
ii ii
1:::.1::.:

Vota concientemente nos candidatos da U. D. N. ii

Faze um confronto, lavr-ador guaramirense,
::.o

entre as atenções que vos prestam os governos
ii udenistas de Joinvile, Blumenau e Jaraguá e o

II do vosso municipio.
.

ii
- Não tendes tratores, nem inseticidas, nem

II sementes ou qualquer outro estimulo. O pouco

!! que recebestes foi do governo-do Estado. II
H Votai pois, para beneficio vosso e da coleti- li
I! vidade com a U. D. N. ii
:: ::

::::\1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::€1:::

INCa
uma disponibilidade em

caixa e em depósitos em

outro� estabelecimentos
de Cr$ 95.843.879,80; em

Titulos e Valores Cr$ ...

1.204.571.648,20; Imoveis,
Cr$ 14.788.180,90 e em

Contas de Compensação,
Cr$ 1.417.205.131,[,0.

O Capital e fundos de
reserva, atingiram a Cr$
85.000.000,00.
Sobe a 42 o número

de agências do Banco.
Somús gratos pela

oferta do exemplar do
Relatório.

Nos Bastidores do Mundo

de TodosMãe
Nossa Senhora de Fá- ria, sentimos que o nosso

time veio ao Rio. espírito se eleva, e elcan-
Amigo leitor, deixa-me çamos regiões de beleza

que-re abra meu coração, incomensurável.
e te fale hoje exclusiva' Regiões- de beleza inco
mente da Virgem Maria. mensurével, onde o cora-

Eu não sei si tu és re- ção amantíssimo da Mãe

Ilgloso, ou não. de Deus reina com a ter-

Ainda ontem eu te fala- nura maternal de quem
va na necessidade de ter nos considera a todos co-

religião. mo filhos diletos.

Agora, com a vinda da Nos momentos de pra-

imagem de Nossa ôenho- zer, todos temos uma ten

ra de Fátima, quero dizer- dência animalesca de es

te que minha alma esteve quecer as fontes do nos

em festa. so poder espiritual. OI-
E te dito isso, amigo vldamos a Deus. Não ra

leitor, pare mostrar-te co- ro consideramos apenas
mo a- religião traz felici- nossos apetites mais bat-
dade. xos.

Há tanta luta nesre Mas nos momentos de
mundo em que vivemos: angústia, noss-a alma se

Os canhões da agressão purifica, e nosso pense
comunista troam imPiedo-1 rnenro ergue-se até o ceu.

samente na Corea e. na Quantos entre os que
Indo-China. lêm esta coluna conhecem
Debaixo da foice e do muito bem o comforto da

martelo-da Russia Sovié- oração: Quantos recorrem

ti ca, muitos inilhõ<?s jazem a Deus no momento de

oprimidos, trabalhando e dôrl
vivendo como escravos. Porque no JTlomemto <;Ie

Ameaça� de todos os dõr sentimos a necessida

gêneros se levantam no ße· de auferir novas for
horizonte.

.

ças na origem de todo
E a nossa vjda decorre poder.

entre a vulgaridad� das E é então que a Vir
contrariedades materiais. gern Maria aparece em

As contrariedades ditadas nossos pensamentos co

pelasnecessidades quenem mo Mãe bondosa e com

sempre podemos saiisfa- preensiva, sempre dispos·
zer. ta a recebernos com os

Mas quando, vQltamos, braços abertos.
com fé o nosso pensa· Neste instante, nós bra
mento para a Virgem Ma- sileiros estamos pedindo

Acaba de dar baixa
do serviço da marinha
brasileira o encoraçado
«Minas Gerais», depois
de 43 anos de ser-viços
prestados.
Em 1909, quando cons

truido, a belonave bra
sileira era a mais pode
rosa do mundo, colo
cando com o «São
Paulo» e mais 14 outros
navios de menor porte,
o Brasil como possuidor
da êa, esquadra mundial.

BANCO
Do sr. Genesio txl_iran:

da Lins, superintendente
do Banco Inco, recebe
mos o Relatória da Dire.
toria referente ao exerci
cio de 1952.
O documento em apre-

ço não faz somente
referencias a situação
daquele acreditado esta
belecimento mas tdmbem
sobre a situaÇ"ão econo·

mica geral do Estado,
estudando a situação dos
principais produtos de
exportaçdo.
O Balanço de 31 de

Dezembro último, acusava

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Edital'de CitaQão' r,=======:::==o=======;===.
, O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de II OPERA R" 105 IIDireito da Comarca de Jaraguá cio Sul, Estado ,II '

"

" IIde Santa Catarina, na forma da Lei, etc..., It IFAZ SABER aos que o presente edital de AJUDANTES I
citação, com o prazo de trinta dias virem, ou dele II II
conhecimento tiverem, que estando se processando II IIa uma ação executiva, em que é exequente a Fa- I . I
senda Municipal e executado OTTO KATWINKEL, ti N E C E S 8 I T A -'8 E Ile tendo os O,fiõiais de Justiça certificado não ha-

ti IIver encontrado o devedor Otto Katwinkel, estando
o mesmo em lugar íneerto e não sabido, cita e II J M M II C' l d II
chama-o. a comparecer ou- �az,er-se .repres.entar II osé. ue er I lO. t D. II
neste JUIZO, dentro do prazo de trinta días, a ti

"-,

II
contar da data da primeira publicação deste edi- .---------.----------.
tal, para apresentar a defeza que tiver, sob pena

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

de revelia. E para que chegue a noticia ao conhe- Ir-""""""""""""""""""""""""""""""""""""I'

cimento 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 passado nesta' cidade de Jara
guá do Snl.. aos dezoito dias do mez de Maio do
ano de mil novecentos e cincoenta e tres. Eu,
Ney Franco, escrivão, o subscrevi.

(a) JOÃO MARCONDES DE MATTOS
Juiz de Direito

Está conforme o original, do que' dou fé.
Jaraguá do Sul, 18 de Maio de 1953.

O Escrivão
NEY FRANCO

t ftgrildeeilÍ1eolo
Profundamente consternados comunica

mos a todos nossoe parentes, emígos e

conhecidos o falecimento de nosso querido
pai, sogro e avô,

JOÃO O. MÜLLER
com a idade de 51 anos, falecido no

dia 23 do correnre. As familias enlutadas
vem externar por este meio os seus slncé
ros agradecimentos e manifestar o seu re':'
conhecimento as pessôas amigas e de suas

relações que as confortaram durante o

transe que passaram e tambem a todas as

pessôas que enviaram corôas e f1ôres e

acompanheram a sua última morada.
Agradecem aos Drs. Benno Knudsen e

Fernando A. Springmann e especialmente
ao Rev. Padre Theobaldo, pelas consolado.
ras palavras, proferidas no lar e no cemitério.

MISSA

Amanhã as 7 horas, na Matriz, será
resada a miese por alma de João O. Müller.

, Aos amigos e parentes que nos con

solarem com sua presença a esse áto reli
gioso, enrecípemos-egredectmeutos.

Jaraguá do .ôul, 28-5-53.

Familia Müller

Proibição
Proibo terminantemente

a entrada de pessôas em

minhas propriedades, si
tas em Estradas ôchroe
der, Bracinho e Braço do
Sul, afim de caçar ou

outro qualquer motivo. �

� Francisco Antonio PiccioD�
I, JM�D][CO

I Cirurgia Geral de adultos e crianças - Clí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias( de Senhoras e Homens.

Especialis,a em doenças de crianças
Atende no

HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hrtischka)

Calçados

ll,JR G O

II
são os melhores e

.

- mais baratos -

Produtos da:

Caixa Postal, 11

Santa Catarina

í UM" IX\ENÇ" ORAVI..".u.
MutrO PERIOOS'" P ... "", .. F",.
MluA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILljla NO TIUTA,
MENTO OIÚlSE GRANOEFLAGELO

( U SE o

s' ELIXIR DE NOGUEIRA"
OONHeOIDO HÁ U ANOS
YSNaE-8I! EM ,6.A ".'HIl,

NA FALTA DE
J......

APPETITE

Magresa
Cançacc
Pallidea
Fraqueza

E iDdispeD5a.el�
o uso do

IODOlllO
DE ORH

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_. �

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

(REIS) de diversos ta-

I
manhas tem sempre em

stock na CASA REAL.

MOTOCICLETA

Dr. Fern8ndo A. Spriogmann
-

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

Cliliea lUédiea - Cirurgia Geral - Partos

Consultório: Rua Mal. Deodoro, Fundos
(ex-residencia do dr. Renato Walter.

-

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
Residencia: Rua Padre Francke N. 160 •

r-=-::::'_ IA, _ IIU _ IA' @! IDIIBI. I 8E ••.._.... _In.- I" &111111 - I==::ii

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A j

LOMBRIGUEIßA 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 tilhos e a sua própria!
Evitará, muitas doenças e-cpoupará dinheiro em

remédios

-Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
.

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

MINISTERIO DA GUERRA
' Indústria de Calçados

5a.R.M. 5a.D.I. 7a.D.R. 16a.C.R. Gosch Irmãos S.A.

JUIúa de Alistamento Militar
de Jaraguá do -Sul

PO I ias_: NOTICIAS MILITARES
Fabrica-se polias tor_los cidadãos abaixo relacionados, devem com- J á d S 1

parecer com a possivel urgência, na Junta de
- aragu o u -

neadas e coladas, de to
dos os tipos e tamanhos,

Alistamento Militar, com séde na .Prefeitura Muni-

para qualquer força. cipal de Jaraguá do Sul.' afim de receberem seus

»: Certificados de Reservista:
CURT VASEL-Rio Molha, Edmund Hansen, Hugú Strelow, Aludio AI:"

ves de Siqueira, Conrado Rohweder, Francíseo ..............................�...............---�_... /

Nunes da Silveira, Marino Juvenal Luiz, Remual- f • �
Não me responsabiliza- __.....�-----I

dó Alves da Silva, TerciliõFrizanco, Braz Batista, � FarmacJa Central �
rei pelo q.ue- possa acon- VE-NDE SE

Oslito Paim de Aguiar, João Bertoldo Pereira, I
DE HAJlFEH.:MLANN d:: CC][A .. JIL,�DA"I' ,

tecer, aos tnfrarores. • José Feuser! 9livio �aulo, �elvino. Binisio, A�fredo, Rua Cei. Emilio C. Jourdan, N. 62 - Jaraguá do Sul - S. C.
-

� � Burger, ObVIO Sarti, Gentil Bevilaqua, Conrado

I
'

Estrada ôchroeder, 18-
� � Steinmacker, Carlos Bínter, Irineu Teófilo, Hilario . . .,

�
5·53.

Paulo Roberto Gneipel I � siio�r �r�ço ?eerr�C:� � Mans, Jaime Silvano dos Santos, Manoel Pinheiro, Dro�as �a_clonals. e. estrat1_ge�ras, encontra-se, �
� com 150 morgos de � A_ntonio Jagielski, Afonso Rothsal, Antonio da a dlsposlção d,?' d!stmto público, �p�esentando �

iII"_on._OII ........&!O.Il_-mI I
terra, inclusive casa,

I
SIlva, Arnoldo Wiedemann, Carl Friedrjch �tulert, serviço crlteríoso e Preços Módlcos �

, _.'

rancho, contendo di- Edmund Prust, Henrique Pangratz, Henrique -----------...-----------

At
-

v 1 t
- Gonçalves Sobrinho, Henrique Francisco Klok, --------,-......----------------------

ençao I
ersas pan açoes,

I
A

.

Fboa pastagens eto., ntonío rancisco da Costa, Benjamin Pinheiro de

OTIMO NEGOCIO sito no lugar Morro Carvalho, David Balbiuo Guimarães, Florentino

�
da Bôa Vista.

I
Flaviano da Silva, Flerentíno Geraldo Neves,

Vende-se o «BAR Ver e tratar cem Francisco Alves, Genesio Luiz Martins de Oliveira,

SORVETERIA E

I
os srs. Willy ou An-

I
Gabriel Aniceto Nascimento, João Balbino Pereira,

CHURRASCARIA, tonio Gehreng. João José Fernandes, João Ritz Pereira, João Sa
bína, José Augustinbo dos Santos, João Justino

«JUSARA »
..........._..........._.........................._..........._.. Furtado, Luiz João Miguel, Lidio Tertuliano Pe-

r O ponto de maior reira, Mequiades José Moreira, Manoel Alves dos
movimento em São Santos, Pedro Damião Correia, Paulino Luiz de
Francisco do Sul. IMPUREZAS DO SANGUE? Souza, Reinoldo Evaristo de Souza, Salustiano IA jiFILIS SE APRESENTA SOB

A tratar no local

All I'f 18tUfiRA
Feliz Pereira e Severino Artur de Souza. I'JNÚMERAS:R���T;:�:�10:com os proprietä- LI U Jaraguá do Sul, 19 de Maio de 1953. . UCR6FULAS

rios. MANOEL CARVALHO LOPES I
ifi

E.F 81 sP TI NU HL AI. 8.� TU.T. s1PlLJS
,,_ ••_ ..._.__-". 1. Ten. Del. 7a. D.R. I Ú-L c E A A 8

I E.CZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MA,.. C H A'S

• 1 :!i!!uni EH III_IGI ae; III!!!S III S!ii ItUöiS:Ullliial 'Ia&U'!!iiIIIII5ii5II�

- Atende chamados de dia e a noite -

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 Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo•.

lésfias de Senhoras.
'

�
Consultório no Hospital Jesus de Nazaré,

em COI'upá' neste município. '

Consultas das 81/2 ás 12 e das 15 ás 18
horas.

-x-

Tem á disposição aparelhos fotográficos ale
mães {,VOIGTl"ÄNDER» e outros de ótima

qualidade - com lentes azuladas.
Veja a exposição sem compromisso.

Dr. MuriUo . BarrBto de lzsvado
'

I ADVOGADO I
r-�

Escritório no prédio (Dante Schiochet)
Avenida Getulio Vargas N:' 26

Jaraguá do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ES·P O R T E S P�����gUáEsportiyo
.

'Quinta-feira, 21 - Co-

I POR PAULO (:!ES&B I rupá - Bonsucesso (Rio)
-

_ 4 x D. Pedro II 2.
Segunda-feira dia 26 -

Bonsucesso �J���C��so 2 x Seleção

Em Blumenau
Sabado dia 23 - C. do

Olimpico - Palmeiras 2 x

Bonsucesso O.
Em Brusque
Domingo dia 24 - Car

los Renaux 2 x Bonsu
cesso 2.
Em Testo Central
Segunde-feira, 26 - Vera .'. _

Cruz 5 x D. Pedro II 2.

P�I�gl;:SÃO PAULO Câmara Municipal
Sabado dla 23 - Flu- Ata da Reunião Ordinária de. 22-4-53

minense 4 x Vasco 1. Aos vinte e dois dias do mês de abvíl do ano
Domingo dta 24 - Por- de mil novecentos e cincoenta e tries, pelas sete

tuguesa de Desportos 2 horas, na sala do Forum, no edicicio da prefeitu-
x Flamengo 2.

ra Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os srs:

Bons'uelsso BaEnmgúS5a=oXpaSul'OPauI0 1. Ney Franco, Márlo Nicolini, Alfredo Langer, Fre·
derico Curt A. Vasel, Otaviano Tissi, Walter

Domingo dia 24 - Co- Jark Herbert Schneider e Kurt Herbert Hilbrecht.
O time do Bonsucesso Bia estiveram num grau-

rintians 3 x Palmeiras 3. O srIr. Presidente ao constatar a presença de nú.
depois de empatar do- de

.

dia, principalmente Em Santos - Botafogo mero legal, declarou aberta a esssão e ordenou
mingo último em Brus- este último. Na ínterme- 2 x Santos 2.

ao snr. 20. secretário que procedesse a leitura da
que frente ao Carlos diária Baloquinho cor- Classificação p. p. ata da sessão anterior que depois de lída e dis-
Renaux, voltou segunda- respondeu, Benor uma 1. Corintians com 4 p. p .. cutida foi aprovado sem emenda, pelo que pas-Movimentada a pelote feira á Jaraguá a· fim verdadeira muralha e

2. Vasco e São Paulo
sou a ser assinada pela Mesa. A seguir o snr. 1°.

os visitantes lançaram-se de enfrentar o selecto- Elpidio esteve fraco. No com 6 p, p. secretário iniciou a leitura do Expediente que
ao ataque marcando logo d d L Ja D A f

.

t t t t T
. 3. Flamengo e Fluminense constou de: Of. expedio nr. 132155; Ofs. recebidos

d
... . na o a . .. s or- qurn e o a acan e, urr-

7 .

e IDlCIO seu prl,?�lro tes chuvas que cairam bio foi o melhor. Jorge com p. p. do sr. Prefeito nrs. :141/53 trazendo incluso o

!ento, .

porem em vlslv�1 desde a meia noite até regular. Marcou o único 4. Bangú e Botafogo balancete da Receita Orçamentária do de Março
Impediment? .

que o erbl-
ao meio dia, não ímpe- tento dos locaes. Taran- com 8_ p, p. que foi enviada a Comissão de Finanças; . Of. nr.

tro sem dúvida ,nenhuma diu que um público bem to bem marcado não 6. Portuguesa de Despor- 143/55; Ol. nr. 160/63 trazendo anexo o projeto de
anulou. Como e. natural, I numeroso estivesse pre- produziu o que se espe-

tos com 9 P. p. lei Dr. 7 (abre créditos suplementares); Circular
o opze dompedrlno que sente para assistir o rava e finalmente Wal- 6. Palmeiras com 10 p. p. nr. 55/12 da Livraria Sulina; Circular Dr. 1/53 da
entrara em campo um tão esperado «math», ter e Olínger muito ler- 7. Santos com 12 p. p. Assembleia Legislaliva; Of. nr. 35/53 de Ohapecõtanto nervosos, com esta dos não apareceram. .____ e um projeto de Resolução que aumenta os su-
arrancada brusca dos vl- Por certo teriamos a DADOS TÉCNICOS bsídíos dos snrs. vereadores. Ninguém fez uso da
sttanres tornaram se ainda maior renda até' hoje Data - 25·5-55. COrrel"O do Povo palavra, passando-sé assim a Ordem do D�a: Em
mais apagadas, por el- arrecadada em nossas Local _ Estadio do C." 2a. discussão foi aprovado o projeto de leí ur. 4.
guns minutos. A esta canchas, si S. Pedro tí- A. Baependí. Em 1 a. discussão, depois de lido, discutido e a-
altura do préJio os carló- vesse bancado camara- la. fase _ Selecionado Estão atendendo ao provado o parecer da Comissão de Finanças, foi
cas ja eram donos do ria. Assim mesmo com o L.Ja.D. 1 x Bonsucesso O. apelo deste jornal, refor- aprovado o projeto de lei nr. 6. Também em' ia,
gramado, jogando folga- ceu ameaçando chuvas, Final _ Bonsucesso 2 mando suas assinaturas díscução Ioí aprovado o projeto de lei nr. 6, de
dínho embora sem aber- e o campo todo alaga- x Selecionado 1. para o corrente ano, maís pois de disc�tido e aprovado 0A p�recer da ,O?rura de contagem, quando do, a bilheteria se viu Marcadores _ Jorge as seguintes pessôas: missão de Finanças. Com referência ao Relatório
aos 23 minutos o meia em apuros, e a renda aos 44 m. da ia. fase Germano Müller, Harry de 1952 da Prefeitura Municipal foi, depois de decanhoto' Soca abre a ultrapassou a espetativa para os locaes e Soca Marquardt, A I e x an d r e vídamente discu�id�, aprüv�do em la. disc�ssão o
contagem pare os visi- gerai. O péssimo estado aos 16, Bene aos 23 pa- Koehler, Erich Spliter, parecer da ComissRo de FI�a_n?aS, Economia, Orrentes. Aos 39 o centro- do gramado' causado pe- ra os visitantes. Arlindo. Schiochet, Arno, çam�nt? e Con.tas do Munícípío. O parecer �amédio Muuga do D. Pe- lo temporal, prejudicou Renda - CrI 7.620,00. Ziendarz Humberto Pes-l (lomíssâo de Ftnanças, .etc., que é pela. aprovaçaodro cobrando bem uma muito a atuação das Juiz - Dirigiu a parti- solt, Faustino Piazera, do balan�et.e de fev�relro de 195�, fOI aprovadofalta fora da grande area, equipes principalmente da o sr. Otacilio F. Bar· Jens Bertelsen e Frederico por unammJdade. FOI �provado .

amda, por �nan�.manda um violento tijO-1 a do B?nsucesso.· O bosa da F.M.F. S. S. pe- Roesel midade de votos, depoIs de deVIdamente diSCUtI-
Idço marca Jaja vencendo quadro VIsitante esteve cou na marcação. de' do, o projeto de Resolução nr. 8. Nada mais ha-
a cidadela de Ari, sendo' longe daquela soberba dois impedimentos que vendo a tratar o sr. Presidente designou para� a
este o mais belo tento atuação que tivera em realmente não existiu, P ·b·

-

1 próxima sessão o dia 28 de abril, com o Ordem
da peleja. Com mais' aI· Corupá frente ao D. p�- podendo os lances ter rOl Iça0 do Dia seguinte: 3a. discussão do projeto de lei
guns minutos terminou a dro II. Com tudo o pu- modificado o resultado Proibo terminantemente a nr. 4; 28;. disé�ssãO dos proj�tos de leis �I'�. : 5
primeira etapa com 1 x 1 bli�o �aiu do gra�ado do prélio. . entrada de peesôas, em e 6: 2 dlSCUSS�o dos pr?J�, dJgo, do �elatO!lO de
no marcador. Na segunda sa�Isfelto, porque o Jogo I Constituição das equi� minha pl'Opriedade afim 195� da Pref�Itura mU�llClpal e la. �Iscussao do
fase os locaes esboçaram fo� dUI:O e c��adlDho pes ....:.. Selecionado L.Ja. de caçar. proJ�to de leI nr. 7. Fmdo o que, fOI encerrada a
diversas arrancadas a ate.o fIm. ImCIado.o D. com Eduardo, Bia e Não me responsabel iso sessao a qual fa!tara� os snr�: Adolfo Ant. Em
meta de Ari porem sem �ré�lO, notava·se o e9UI- Ronaldo. Elpidio, Balo· pelo que possa acontecer. mendoerfer, AlVIm SeIdel e '" Illy Germano Ges
resuIrado. Aos 11 minutos hbrlO das duas eqUIpes quinho e Benor. Jorge, Rio da Luz, 28 _ 5 _ 53 sner.
o meia Odir colhendo um encontrando o Bonsu.., Walter, Taranto, Turibio (ass) NEY FRANCO
centro que lhe fôra en� cesso pela frente um

e Olinger depois Chico. OTTO SCHWARTZ MARIO NICOLINI
viado manda o coro as onze dISpostO a vender Bonsucesso: Valentim, .____ ALFREDO LANGER
redes de Antoninho de- �aro a s�a d�rrota, e Ubirajara e Mauro. Jo- , _

/ .cretando assim o 2. tento ISto se eVIdenclO� c�a- fred depois Urubatão,
para os visitantes;' Aos ramente na prImeIra Décio e Serafim. Nicola,
14 Nicola aumenta para etap� quando os locae� Odir, carlos depois Wil-
3. Os locaes num esforço venCIam por 1 x O

..Ana- son Ivan depois Soca e
tremendo procuravam di- lizando o desempenho Be�e.
minuir a contagem no do quadro local em seus

.

marcador, quando aos 42 diversos setores temos �����
Horavio marca o 2. lento a observar o seguinte:
para o D. Pedro, e logo O trio final constituido
apoz aos 4R Zildo do por Eduardo, Ronaldo e

D. Pedro II x
A s. D. D. Pedro II,

não mediu 'esforço em

proporcionar ao público
Iaraguaense, uma partida
interestadual, trazendo a

Corupá o ßonsucesso F.
C. da 1 a. divisão de pro
fissionaes do Rio de Ja
neiro. Para nós, não dei
xa de ser sempre, uma

grende novidade, a exibi
ção em nossos gramados,
de uma equlpe Carióca
ou Paulista, embora ocu

pe ela, o último posto na

tabela do campeonato.
O público presente no

estadio do D. Pedro, cor
respondeu a' especratlva
pois sendo aquela quínta-

_ feira um die útil da se

mana, mais não se podia
. esperar.

OJOGO

Bonsucesso finaliza o
marcador marcando o 4.
tento para o seu bando.
O Bonsucesso fez lus

ao triunfo devido a sua

melhor classe de jogo.
DADOS TÉCNICOS

Data' - 21-5-53.
Local - Estadío D. Pe·
dro 11.
la. fase - Bonsucesso

1 x D. Pedro 1.
Final - Bonsucesso 4

x D. Pedro 2.

Juiz - Oraclllo F. Bar
bosa da F.M.F. com boa
atuação.
Renda - Cr$ 2.760,00.
Quadros - Bonsucee

so: Ari, Bibi e Mauro.
Urubatão, Gilberto e ôe
rafim. Nicola, Odír, Zildo,
Soca e B'ene.

D. Pedro II: Maba, AIi
dío e Moretti. Maffezzoli,
Munga e Zeca. Tião,
Antenor, Oravio, Franci
nha e Nilo.

TriUDfo trabal�oso do

..mml ....tBI

IIBlI [lEDSDTlII
(1ILVllf'!_Á) I

(lI'lANDE"::"�

Dp. Luiz de Souza
ADVOGADO

Comunica aos seus amigos e aos seus

antigos clientes que está novamente exercen-
. do a advocacia.

A Soco Esp. Guarani leva ao conhecimento
Atende no seu escritório á rua Mal.

D�O-de seus sócios e simpatizantes que em Assembléia
doro da Fonseca, n. 210.

Geral Ordinária realizada em 19 de Maio de 19M,
elegeu sua nova diretoria entrando assim com no· \"�JI!)oo��-<il�""""��kN-�""'''''''IlII-IF'''..e

vos elementos para suas âtividades no decm,:rer
do corrente ano.

. A nova diretoria ficou assim constituita:·
Presidente de Honra: Raulino Neckel
Presidente: Paulo Fodi
Vice dito: Leopoldo Schevinski
1°. Secretário: lienrique A. Mohr
to. Secretário: Vigand Splitter
10. TesoUl'eiro: Kilian Sohn
2°; Tesoureiro: Conrado Eggert
Diretor Social: Ingo Splitter
Jaraguá do Sul, 29 de Maio de 1953

HENRIQUE MOHR
1.°. Secretário

Sociedade GuaraníEspotiva

de Ferramentas�
DB PBDRO RBNOBL II
Estrada Jaraguà Esquerdo

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

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

Serviço rápido e garantido e atendi-se qaalquer pedido

Agradecimento
Pesarosos comunica

mos aos nosses ami
gos e parentes, o fa
lecimento, no dia 25
de Maio, de nosso

querido filho e irmão'
HELEODORO STEIN.

Agradecemos de coração a todos os que
nos confortaram nesse transe e, mui espe
cialmente ao- Rev. Padre Theobaldo pelas
palavras proferidas.
Jaraguá do Sul, 29·_ 5 - 53.

João C. Stein, esposa e filhos

Delegacia Auxiliar de Policia
de Jaraguá do Sul

AVISO
De ordem do Sr. Delegado, levo ao conhe

cimento de todos os interessados, que esta Dele
gacia reiniciou o emplacamento de bicicletas.

Outrossim, comunico que a partir do dia 15
do mês vindouro, serão apreendidas as bicicletas

I que não tiverem as respectivas placas.
Jaraguá do Sul, 28 de Maio de 1955.

OSNY MUELLER.

Escrivão de Policia

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11
ii 11= r (fi) § I (Q) 185 18 Y JE I -� ii

ii RUA MAREOHAL DEODORO DÁ FONSEOA, 158 ii
ii JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA

ii

I! Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, fIli ..

combustível e acessórios.
II

li' Lubrificação-carga de Baterias etc. f!I ..
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Die Skandale ][Ql)HIDlIlIDltder CEXIM (Ex-

. port - Import - Abtei
lung) dauern an.

Munizipien im
"lleberílass'' .

Landsteuer
Gebäudesteuer
Industrie- u. Berufssteuer
Lizenzsteuer
Verkehrsstrassen-Äbrell ung
Land- und Industriesteuer
Land. und Viehwirtschaftliche Abteilung
Spiel- u. Vergnügungssteuer
Abfertigungstaxe
Gewinnsteuern
Taxe fuer Piskelisetíon und ver

schiedene Obliegenheiten
Taxe fuer öffentliche Reinigung
Immobiliensteuer
Kapitalsteuer ,

Friedhofseinna)1men
Vorgesehener Anteil 1t. Art. 15
§ 2 der Bundesverfassung
Idem H. Art. 15 § 4
Vorgesehener Anteil H. Art. 140

. der Staatsverfessung
Anteil ueber Industrie- u. Berufssteuer
Vorgesehener Anteil H. Art. 20
der Bundesverfassung
Dritteil der Strassenpflasterung
Aktive Schuld
Strafen
Eventualitäten
Darlehn

Clube Atlético -Baependí. Wie nig in Begleitung seiner Otto Hiendlmayer mit 46
wir bereits bekannt ga- Ritter, zum Vereinslokal, Ringen; 2. Ritter: Erich

Die amerikanische Re- ben, fand am letzten wo sogleich mit dem Blasfeld mit 45 Ringen.
gierung wies den engli Sonntag im Clube Atlé- Schiessen um den Titel Die drei besten Schüs

sehen Vorschlag, an ei- tico Baependi das tradí- des diesjährigen Königs se erzielten Otto Híendl-

ner Zusammenkunft der tionelle Schützenfest begonnen wurde. mayer, Erich Blasfeld

vier Grossen (Russland, statt. Um die Mittagsstunde und Edwin Grossklags.
Am Morgen zogen die fand das Verbrüderungs- Beim Schiessen aufVereinigte Staaten, En- Schützen mit der Stadt- essen statt, wrehrenddem die 100-Meterscheibegland und Frankreich) kapelle (Banda Munici- die . Mitglieder durch gingen der Reihe nachteilzunehmen, um die

S pal) von Jaraguâ do Sul Herrn Dr. Murillo B. de folgende Sieger hervor:Weltlage und die iche-
zum Hause des letztjäh- Azevedo begrüsst wur- 1. Otto Hiendlmayer mitrung des Weltfriedens zu
rigen . Kcenígs, Herrn den, der in einer her- 231 Ringen " 2. Max

Wah I kOd e studieren, zurück.
.

X. Der amerikanieehe Re- Willy Sonnenhohl, wo vorragenden stegreifen Híendlmayer mit 228

porter erklrerte, dass sie in freigebigster �eí- R.ede die Organísatíon Ringen; 3.. Lothar. San:
In der nsechsten Woche erstmal Russland Bewei- se . durch Herrn. W�Ily dieser F�st.e WIe auch nenho�l mit 227 Ringen; =-----------

duerfte im Senat der se seines guten Willens I e�pfangen und re��hhch den patrl?tIsche� Sport 4. Ed'YIn Grosskl�gs mit Suche
neue Wahlkodex zur I und Loyalitret bei den mít belegten Br��chen des Scheíbenschíessens 224 RIngen; 5. Ral!llun�(I P f I e g e r
Sprache kommen, in dem Friedensbesprechungen

und guten Getranken darlegte, was dem Red- EI!lmen.doerfer mít �_2
fuer meinen Bruder.

eine Reihe von Neuer-I und den internationalen versorgt wurden. In e.r �anganhaltenden RIngen, 6
.. Alfredo

..

D.
Bevorzugt verhei-

ungen, nicht nur ueber Geschreften geben muss- Bald danach mar-
Beifall einbrachte. Janssen mít 220 .und 7.

die eigentliche Abstim- se. schierten alle, der Kö- Am Abend fand der ��rry .

Karger mit 206 ft���e:a :���e���
�:c�1ich s��:e��lit�:C�� .":::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;. ���ei����lfa:���teUm d�l: .l�;�:. Schiess�n auf Gutes Gehalt. Unab-

Parteien betreffend vor- ír . �l Praesident, Herr AJfred die 50-Me�erschelbe g_?- haengige Wohnung.
gesehen sind. :i II • It IIII DE •• U I iii ii Krause, die .neuen Sie- wan.nen die Herre:r;t Joao ���ienA��ebote zu

Unter den Neuerungen :�:.'.:!:" �I .I·.! ger, die auf die Koenígs- L�C10 da Costa ml� 280
WALTER GOSCH

sind auch die Selbstren- A D V O KAT wie auch auf die Preis:' RIngen, .Otto H.lendl-
digkeit der staatlichen ii scheibe geschossen hat- mMayerH�Illtdl278 Rmge:r;tt; In�os�� I��13�:oS
Sektionen vorgesehen, l.�.. gibt hiermit seinen Freunden und alten ten und beglückwünsch- cy

ax
.

ien mayer I!ll .
.

ohne den nationalen Klienten bekannt, dass er sich hier wieder te Herrn Dr. Luiz ue _77 RlDge� und .Hemz Jaraguä da Sul

Statuten zu nahe zu tre-�! als Rechtsanwalt niedergelassen hat.
.

Souza die Sieger. Blasfeld mit 215 Rmgen.
ten, und die Regelung ii Zu sprechen In seinem Kontor In der Das Resultat war íol- Kelel- Abteilung. B e i m

��� �e�:rSee�s P:��ei.einer I U::::::::�:::�:::�:�::�::�::::;:�::::::::::��::�::�:::::�:::::���;:::::::::::::::::::�.: ß�n���s�:�ni1: AJ����� ���ke;:�n da�mRe:�Y:a� GESUCHT WERDEN
__________________________________________ folgendes: 1. Platz: Ha- professionelle Schuhster

rold Ristow mit 78 Holz;
als Besohler bei guter

von
. Jaraguá do Sul 2. Platz: Amandus Colin Bezahlung

mit 76 Holz; 3. Platz: Ind. Reunidas TricoUn S/A.
Miguel Schwartz mit 69 Canoinhas - Caixa
Holz Und 4. Platz- Dr. Postal, 48.

I Murillo B. de Azevedo
M e h r mit 69 Holz.

- - Wähler von Guaramirim. Wäh-
7.717,60 Ie vertrauensvoll die
- -

r Kandidaten der UD N.
67.471,80 Guaramirenser Landwirt,
16.505,40 vergleiche zwischen den Die "Bar Sorveteria e

29.053,2U Vorteilen, die die ude- Churrascaria Jtçaia' am

3.930,80 nistischen Munizipien �roos_sten Ve�kehrspunkt
_ _ von Joínvílle Blumenau 110 Sao FranCISCO do Sul

2.957,00 und Jarag�â da Sul. ist zu verkaufen.
3.189,30 Euch zukommen liessen Zu verhandeln im Lo-

und denen Eures Muni- kaI selber mit den Ei

zíps. Ihr' habt keine gentuemern.
Traktoren, weder Insek- _

tenvertilgungsmittel,
noch Samen oder sonst unterzeichne nicht. Ich

3.413,50 irgendwelchen Anreiz. ziehe Irineu und die
Das Bischen, das Ihr UDN, auch wenn sie

14.838,10 empfingt, gab Euch die jeden Tag die Steuern
49.635,10 Staatsregierung. Daher erhöhen, Nereu und der

wählt zu Eurem eigenen PSD vor. Ich habe die
wie auch zum Vorteil Zeit noch nicht verges

- -I der gesamten Einwohner sen, in der er uns die
l'mít der UDN. Radios, die Jagdgeweh

re, Automobile, Motor
resder und das bischen
Geld von den Banken
nahmt Ich vergesse auch
nicht die Verhaftungen,
Prozesse, Ausweise (Sal
vo-Condutos) und poli
zeilichen Verfolgungen ...
Ich unterschreibe
nichts!" Daraufhin ent
gegnete die Abordnung:
"Er hat recht!" ... Und
zerrissen die Protestein
gabe ....

Nach dem Skandal der
"Cirei S.A.", die mit
groesster Leichtigkeit die
Erlaubnis zum Import
von Lieferautos (camio
netes) und anderen un

ncetigen Artikeln erh ielt,
taucht jetzt der Fall der
"Simab S.A." auf, die
die Erlaubnis zum Im
port ausgedehnter Men
gen von französischen
Pistolen erhielt.
Das Interessante babei

ist, dass unter den So
sius der "Simab" Sozius
und Ex-Angestellte der
Cirei figurieren, von de
nen zwei Sozius jener
F i r m a eingetragene
Kommunisten sind.
Unterdessen kämpft

man" weiter um die Im
porterlaubnis fuer phar
mazeutische Produkte
und landwirtschaftliche
Maschinen und hofft auf
das grasse' Glück, die
Hindernisse überwinden
zu krannon.

Bei Abmachung des noch immer in densel
Kontraktes betreffs der ben Kalamitaeten oder
Konstruktion der elek- vielleicht in noch seh
trisehen Stromleitung, limmeren Zu s t ä nd e n

verpflichtete sich die durch das Fehlen des
Empresul, die Arbeiten Kraftstroms, was der In
bis Ende 1952 zu been- dustrie unberechenbaren
den. Schaden zufügt und die

kargen Erwerbsmittel
dér Arbeiter vermindert.

Empresul, als konzessio
niertes Unternehmen
dieser Obliegenheit und
Kontrahent der Kons
truktion der Leitung.

. Wir wollen hier nicht
darueber diskutieren,
wer der Schuldige ist,
ob durch Irrtum bei der
Kalkulation, durch Lang
wierigkeit der Arbeiten
oder durch fehlende
technische Kompetenz,
doch möchten wir beto
nen, dass die Verant
wortlichen dieser Situa
tion wenigsten eine öf-

fentliche Erklärung ge
ben krennten und darle
gen, was im Bereich der
Empresul los ist.
Diese Erwregungen

machen wir, da wir in
einer Blumenauer Zei
tung lasen, dass irgen
detwas Anormales bei
der Konstruktion pas
siert sein soll.
Zur Orientierung der

Konsumenten dürfte die
Empresul, unter Verant
wortung der technischen1------·---
Direktion, bekannt ge
ben, was eingentlich los
ist.

Bei der Gesetzgeben
den Koorperschaft dieses
Staates wurde ein Abän
derungsvorsehlag zur

Konstitution eingereicht,
der die Einwohnerzahl
von 20.000 auf 5.000 re
duziert um neue Muni
zjpien zu gründen.
Wenn dieser Vorschlag

durchkommt, werden sich
die ca tarinenser Munizi
pien verdoppeln.

Heute sind schon 6
Monate vergangen, wo

eigentlich der Ansen- Um' gerecht zu sein,
luss von Capivari wie muessen wir betonen,
auch die Erweiterungen dass die Schuld nicht
des Elektrizitätswerkes die Staatsregierung trifft,
in Bracinho in voUem denn diese erfüllte ge
Betrieb sein muessten. wíssenhaít ihre Verpf
Doch befinden wir uns lichtung gegenüber der

Der Hmerikaner oeht
nicfil zur Uersummlunu.

LOKALES

Der Kreuzer

"Minus iernis".
Der Kreuzer

.

"Minas
Gerais" wurde nach 43
jrehriger Dienstbereit
schaft bei der brasilia
nischen Marine ausser
Dienst gestellt.
Im Jahre 1909, wo er

gebaut wurde, war die
ses brasilianische Kriegs
schiff das stärkste der
Welt. Zusammen mit der
"São Paulo" und weite
ren 14 kleineren Schiff
seinheiten, gehoerte Bra
silien s.Z. zur drittgrras
sten Flotte der WeU!

Munizipalpräfektur--------------------------------�

Vergleichsplan der Einnahmen der
�

einzelnen Titel des Munizips
Jaraguá do Sul bezüglich der Jahre 1951 und 1952

19 5 I I 9 5 2 Weniger
86.664,30 84.987,70 1.576,60
200.t13,70 208.331,30 - -

629.857,60 618.033,80 11.823,80
348.363,80 415.835,60
59.209,90 75.715,30
228.264,00 257.317,20
186.253,70 190.184,60
18.181,80 16.455,90
4.513,00 7.470,00
8.678,80 " 11.768,10

"ßchlunD frstklnssiues
Unlernufimen"

1.725,90

20.742,20
18.979,90
55.958,70
13.719,30
12.727,00

17.126,70
18.302,70
12.188,00
7.581,60
16.140,50

3.615,50
677,20

43.770,70
6.137,70

102.621,20
249.400,20

117.359,30
299.036,30

300.248,40
148.000,00

248.124,00 52.124,40
148.000,00

250.000,00
691.451,80

512.418,50 fine oute Antwort: ...kam
6.611,80 da vor einiger Zeit eine
1.745,80 Abordnung zu einem

125.398,50 alten Kaufmann deuts-
- - - eher Abstammung in

834.88640 Blumenau mit der Bitte,
691.45(80 eine . Unterschriftenliste

143.434 60 als Protest. g�gen die
iiiiiiiiiiiiiii'iIiii damals proJektierte Er-

1552 höhung der "Vendas e

Consignações"-Steuer zu
unterzeichnen. Der alte
Mann antwortete: "Ich

172.000,00

15.728,60
13.487,10

107.805,50
500.000,00

3.501.718,70

612.418,60
22.340,40
15.232,90

233.204,00
260.800jOO

3.645:163,30

172.000,00

Mehr ....

Rechnungsamt der Munizipalpräfektur von Jaraguá da Sul, den 31. Dezember

OCTACILIO RAMOS ARTHUR MÜLLER
f. Rechnungsführer Präfekt "
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M ulher- M-ãe

Clinica de Olhos =: Ouvid-os - Nariz e Garganla do

.It<> '••AII. alliM
MODBRNA H PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTlCIA"�
JOINV!LE -

• •

IMUDAS
"

Frutiferas e
-

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kisetros, Mecl
eiras, Iabotíca
beiras; etc. Ro
seiras, Dehlles,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Peçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

. Corupá

Proibíçào

FARMACIA NOVÁ

Nós abaixo assinados,
proibimos terminante
mente a entrada de pes
soas em nossas proprie
dades, afim de caçar,
extrair cipó palmitos etc.
Não nos resposabílíza

mos pelo que possa
acontecer.
Garibaldi, Ribeirão Ja

raraca, 15/6/53

Machinas de Costura
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

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

��N��t��L
CONTÉM

Ignacio Leithold, Mathi
as Hilbert, Ewaldo Ga·
tscher, Ricardo Priebe,

�========�� Pedro Leíthold Jnr., Her-
PA R A F ER IDA 5, mann Priebe, João Ers-

E C Z E M A 5 ching, José SteindeI,
, Bertoldo Franz, Francis..

I N F L A M A çO E S, co Leithold, Gustavo
PUes, Alvino Lach, Her-

e o e E I R AS, bert Marquardt, Artur

F R I E I R A 5 Kienen, Conrado Horen-
,

goso, Antonio Zipf, Car-
ES P I N HA 5, E T e. los Wolf e Fracisco Ers.

e

chíng,

de ROBERTO M. HORST

�C�O�R�R�E�IO�D�O�P�O�V�O�����������������D�O�M�I�N�GO�,�'D�I�A�31�-5�-�19�������������������,�
!l®@.f@)@Y@)@!@)@!@)@Y@)@.A.®__®'f®�(I'f@<§tr@)(§)�

�

§.
�

Tosse, Asma, Bronquite, Ro'uquidâo, e Resfriados
IMILTON OSNY STiNGHEN �

..."E um dia surgiu" aquela que' há muito (@ TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPBRnHO RfSPIRßIÓftlD • �

não se apresentava, que há" muito era des- .� §!'ncontram alivio imediato com o uso do �presada ... , a mulher mae... � @
Como SÓi- acontecer em cada ano, também � I n C O m p a r á v e 1 .

�neste, engalanou-se tôdos os espíritos para, eon- �
.

@jdig�a���tefif��te���t�, ���ad:�t����a filha r�n?�u � '-Pl!ilorill dI! nogieo P�lol�nl� �preito de homensagem aquela que marcou o InICIO � _ �de existir. A mãe:.. .

.

, . @) O PEITORALMAIS�ONDEUIDO NO BRASIL (é&Segundo dommgo de MaIO, o sol surgiu ��t;;\!�t;;\%ItS\t;;\%t8\t;;\:ta\t;;\%t8\M\%t8\r.:i\%t8\t;;\%tä\t;;\%tä\t;;\!t8\t;;\%ItS\�!t8\.«\P-'mais sorridente, a passarada gorjeou com
'

���������������\SfJ3
mais vigor, e nas faces enrugadas de nossa

-

velhinha mãe pairou o eterno sorrir das almas ._.......�-:-��.....__
felizes.

"A missão da mulher é árdua, é repleta de
sacrifícios e batalhas mas ela é parte, ela resiste,
ela triunfa, porque é mãe ... E a mãe sabe que não
pode deixar-se dominar, ela precisa educar o filho
querido, a filha amada ...

"

Artistas tôdos, no apogeu da glória, param
um instante, e absortos relembram que tudo o

que possuem de nobre e de santo, devem única e
exclusivamente à u'a mãe.

'

,·
...Sois -,ós que pela mão da glória à vida inquieta, -������������������.������������
Levais um vosso filho, um pálido profeta, •

----.------

Que Newton ou Pet-rarca, Angelo ou Rafael, I Edital_.d.e CitaRão Precisa-seCom o pincel e a pena e o compasso e o cinzel Y
Fazendo enobrecer quem lhe seguir o exemplo ...
Sois vós que o conduzis ao pórtico do templo
Onde o porvir coroa os gênios imortais ..."

...Ou se um filho extraviado, de derrocada em

derrocada, espezinhado pelas agrüras da vida, tra
zendo n'alma o desespêro, tiver a sorte de encon
trar ainda, entre' os escombros, a pálida figura da
u'a mãezinha, terá que exclamar, como aquele que
assim cantou:

..."Depois de peregrinar pelo mundo afora,
Buscando glörias, nomes... Conquistas buscande,
Voltei, desenganado de amores tantos
Trazendo n'alma os fiapos de uma vida ..

Entre as ruinas de um passado de esperanças
Lívido, fitava o céu crepuscular... -

Eis que surge então ... - Quem? - Uma velhinha ...
- Quem era?... - perguntei. - Sou tua mãe ... -

me respondeu ...
Ohorei ... E, desde então certifiquei-me
Que glórias, nomes, feitos, façanhas,
Poderes, conquistas, nada são �

Ao lado Ele um santo amor de mãe ...

(Transcrito do "Diario dos Campos"
de Ponta Grossa).

ITc�
I R. Mal. Deodoro, 136 • Cx. 19 - Tel. 51 - Jaraguá do Sul I
I

Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com- --���������_._������-

pleta assistência técnica contábil, jurídica

e;
II

fiscal. Escrituração flscal-e comercial. ôervl- !§! Edital de Citação
ços comerciais em geral.

Corretores da ç. Nac. eguros «Ipiranga»: operan- O Doutor João Marcondes de Mattos, juiz de

Õ
.

� do em Fogo; Acidentes do Trabalho, Acíden- Direito da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de .

M I LH ES I
tes Pessoais. Transportes, )\utomóveis, Res- Santa Catarina, ne forma da lei, etc.

ponsabllldade, Civil e Fldelldade. FAZ SABER aos que o presente edital de cí-

DE PESSOAS l�M USADO COM iIIl Sub-agentes da VARIG: Pessegens e encomendas. tação, com o prazo de trinta dias virem, ou dele
II! conhecimento tiverem, que estando se processando

BOM RESULTADO O POPUW

I
- A CO.ME!_?ClAL LTOA.

I a uma ação executiva, em que é exeqüente a Fa-
DEPURATIVO uma orgalllzaç� suas ordensl

zende do Estado e executado jOSE.fACIOLA, e

EL IX IR 914
Eugênia Vitor Schmückel - economista e contador. tendo os Oficiais de justiça certificado não haverem

encontrado o devedor Iosé Faciola, estando o mes@@i!ilI'€ii!§l;:i§If�����@ß�® mo em lugar incerto e não sabido, cita e chama-o
A SlflUS ATACA TODO O OR6A11SMU (i)C:::::::OO:::;:::::OC:::::::OC::::::Oc:::::=íC:::::=II:="C:::::::=C:::::::::=OC::::::=C::::::=c::::::::=rc:::::::=� a comparecer ou fazer-se representar neete juizo,

�.::��, :sB�����e�.0�9��t:�00= C;:!;�leB.[d���� =õ� �::����;:a�:!�����n:��l::�d�:�:�:��E������f!Produa Dores'nos Ossos, Rauma- - .

chegue a noticia ao conhecimento do executado,tismo. Coeu.lra" Queda do Cabe- Matriz: Rua Babítenga, 23 Filial: Praça General Osó-
se passou o presente edital, que será afixado ás

'0 Anemia. e Abortos. - Edif. próprio • Telefone, rio! 115 - Edifici� .�anta
C t s. ,"

�
213 - Cx, P., 35 - End. [ulía» - Apart. propno, 32 portas do Forum, no lugar de costume e publicado�nsu ie o i'ilc(OfCO , Tel. «Branco. Telefone, 4773 pelo jornal local «Correio do Povo». Dado e pas-e tome o pop�lar dep\i_!auvo S. Francisco do Sul - S. C. Curitiba Paraná sado nesta cidade de Ieragué do Sul, aos vinte e

ELIXIR 91 A.
I Importação - �xportaç�o_e·CC!botagem - Ques- dois dias do mez de maio do ano de mil novecen- .

.,

�
toes admlmstrabvas tos e cincoenta e trez. Eu, Ney Franco, escrivão, o

Inotan.alvo ao erpAJsmo. Alfada. -. ., ,sub&crevi. -
.

nl cltlmll um UcÕr. Aprovado co. bem como todos os s_ervlços Junto a Alfândega
(a)

-

JOÃO MARCONDES DE MATTOS
� mo auxiliar no tratemento da S 1- de S.ãO Francisco do Sul, sa� executados c�m p�n. Juiz de Direito
FILIS e REUMATtSMO da mes- O tuahdade e pr�ste�a, dlsP�>ndo para es!e. !Im Está conforme o original, dou fé .

.

ma ori.em. pelo O. N. S. P. de ,UID.d orgalllzaçao perfeita com escrltOrlOS
Jaraguc:Í do Sul, 22 de maio de 19M .

e tecmcos.
O escrivão _ NEY FRANCO

Dispõe de páteos para depósito de·madeira
....._ _........... J'unto ao quadro da estaçã.o e ilOS trapiches (i�••�'it.�•••••� ••••4.:r \.y.�'it •••••••�••*.ft. �•••••••••�<!Xi)jj::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:._ _ ••••••••••

\\... �:::�.

'8DIl'.... "ii de embarque da Ponta da Cruz, bem como: DR. FRANCISCO GOTTARDI :1li B!lt BIIl110 IIIlU �?�nIU-" ii armazem para depósito de mercadorias emge-: Promotor Público �1i.:.I, Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre '.1.1: ral, junto aos trapiches de embarques na cidage.

.:::.'1Escritório de Advocacia
li.ll. Operações - Doenças de Senhoras -

1,'11. Encarrega�se de Embarques de Madeiras e de outras

':::.1
CliniCO Geral - Parlo sem Ofir

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Aceita causas: Civeis - Oomerciais - Co-

I:,: Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa II· Localidades Brasileiras branças - Contratos - Consultas.
!. Consultório e Residência: II O Tradição lÍe mais de 20 anos, de serviços constantes ATENDE:- no Gabinete da PROMO� �l·ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant II 00 às maiores firmas do E,tado e dos estados visinhos O .

TORIA, sito no «FORUM», diáriamente das

�!1:�._ �:�::�.��::�..��.:.�..�:�:"�:..::�.:..:::::::.::::::::::=él Q���������i) �.!� ?::..��.�:�:.: ;�.. !!-;�;...��.�����..� � J5�
......�- _ _ __ �......... _ _ _ .

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 ci
tação, com o prazo de trinta dies virem, ou dele
conhecimento tiverem, que estando se processando
a uma ação executiva, em que é exequente a Fa
zenda Munlcfpal e executado Ricardo Hornburg, e
tendo os Oficiais de justiça certificado não haverem
encontrado o devedor RICARDO HORNBURG, es
tando o mesmo em lugar incerto e não sabido, cita
chama-o a comparecer ou fazer-se r-epresentar neste
juizo, dentro do prazo de trinta dias, a contar da
data da primeira publicação deste edital, pera apre-

d f b d I E
.. que dispõe de maior sortimen- EXCELENTESsentar a e eza que tiver, so pena e reve ia. to na praça e oferece seus arti

.

pera que chegue a noticia ;0 conhecimento do exe- gos à preços vantajesos
., ELEMENTOS TONICOScutado, se passou. o presente edital, que será afixa- Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá Ido ás portas do Forum, no lugar de costume e

���� Fósforo, Cálcio, Arseniato
publicado pelo jornal loca-I «Correio do Povo». Da-

e Vanadato de s ó d i odo e passado nesta cidade de . Jaraguá do Sul, aos
vinte dols dias do mez de maio do ano de mil no
vecentos e cíncoenta e tres. Eu, Ney Franco, escri
vão, O subscrevi.

(a) JOÃO MARCONDES DE MATTOS
juiz de Direito

Está conforme o original, dou fé.
jaraguá do Sul, 22 de maio de 1963.

O escrivão - NEY FRANCO

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

Ind. Reunidas Iricolin S.A •

Canoinhas - Caixa
Postal, 48. 1...- _

�����

Cure seus males e poupe seu I
bom dinheiro comprando aa

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Tonlco dos convalescentes
Tonico dos desnutridos

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

quíticas, receberão a to

qjficação geral do orga-
nismo com o

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem i

&.pnpà _ úiU ..:

Toss..
Re.fri.d..
Bronquit..
E.crofulô••

. Cgnvallt..cençu
VINHO CREOSOTADO
t UM GERADOR DI: SAÚDE.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Edla Marquardt Guilherme Gustavo ôch-
Ele, brasileiro, solteiro, midi e de Hulda Frieda

ferreiro, domiciliado e re- Frankowiack Schmidt.
sídenre neste distrito, em Ela, brasileira, solteira,
Rio Cêrro, filho de Guí- doméstica, domiciliada e

lherme Giese e de Anna residente neste distrito,
Eíchstädt Gtese. em Rio Cêrro,

.

filha de
Ela, brasileira, solteira, Clemens Koepp e de Au

doméstica, domiciliada e gusta Schroeder Koepp.

Registro Civil ��idRr�edanr�: mhzi�� Edital n. 3.359, d�. 26-5-53.
Irene P. Günther Oficial. do Gustavo Marqu�rdt e de Leopoldo Schmucker e

Registro Civil do 1°. Distrito Ema Marquardt. Alrun t:Ia!emann .

Clube Allético Baependl. Co- lin com 76 pontos; 3. nancio Nicoluzzi, hábil ti- da Comarca Jaraguá do Sul, Edital n. 3.357, de 2t-5-53. Ele, brasllelr_?,. �oItelro,
.
mo estava anunciado, Miguel ôchwarrz, com 69 pógrafo da Soco Gráfica Estado de . Santa. Catarina, Egon Theilacker e lav�ador, domlclha�o. e

I domí '1
.

4 1 d M A íd Lid B '1 R' L lt k residente neste dlstrlto,rea ízou-se ommgo u n- pontos e . ugar r. u- vem a a; rast . oSlm.ar. el z e. em Três Rios do Norte,mo no Clube Atlético ríllo B. de Azevedo. o sr. lngo Klitzke, comer- Faz saber que comparece- Ele, brasIleu?,. �oltelro, filho de OUo SchmückerBaependí a tradicional
U O I O C ilté EI'I

ciante nesta cidade. Ainda ram no cartório exibindo os lavrador, domícllíado e
d H I ôchrnückerfesta do Rei do Tiro. . I d

.

UDN
orm � elo"

na mesma data o sr. Wi- documentos exigidos pela lei residente. nest� di�trito, á e E�a. ��;�Ielra, solteir�,Pela manhã, tendo éS r� a em tap�cu gando Brzlnger, comerei- afim de. se habilitarem para estrada Irapocú, filho de
d
,.

d
.

'1' dfrente a Banda Musical slnho �Iegeu éS se.gulllte ário. casar-se: Oswaldo Theilacker e de o�esllca, ormct I� a. e

de Ieregué do Sul, os
mesa diretora: Pre�lde�!e, Dia 3 faz anos o menino Ella Theilacker. reslden�e. �este dlsrrlto,

atiradores, rumaram para
Germano G.ascho, �I'_.e, Luis Carlos, filho do sr, Edlraln. 3.353, de 18-5-53. EI b '1' ltelra.: em Tres RIOS do Norte,
B M 1 t W ld R

.

k �, .

resi eira: .S? eira, filha de Arthur Hafemanna casa do sr, Willy ôon- run� aes; . secre .arIo, Faustlno Rubini, industri- a emar em e e
do�esllca, dornlc.. lla�a � d Al Hefemann.nenhohl, Rei do ano pas- Francl�c? Pavanello, 2. aI em [oínvllle. Cili Ehmke residente neste dlstrtro, a

e e ma

sedo, onde foram recebi- Secret?rIO, . AI�xand�e Dia 4 de Iunho anlver- Ele, . brasileiro, solteiro, estrada lrapocú, filha de Edital n. 3.õ60, de 26-5-53.dos fidalgamente, tendo Av�ncl; 1. tesoureiro, V,I- sane-se a gentil senhorl- operário, . domlcllíado e Adolfo Leltzke e de Hilda Eduardo Geisler e
lhes sido oferecido pelo tono .Campr��her e. 2. ra Almida Menel, restden- e residente nesre distrito, Heldecke Leltzke. Agnes Gurz
sr. Willy lauta mesa de tes�uretro, Inãcío Toma- te em Nereu Ramos. em Rio Cêrro, filho de Ed Ite I n. 3.358, de 26·5-53. Ele, brasileiro, solteiro,doces

.

e sandwiches, re-
seIh. Dia 5 o sr. Inácio To- Erwin Reinke e de Berta Amandio ôchrnldt e lavrador, domiciliado e

gados com finas bebidas. Inspetor de Quarteirão. foi rnaselll, residente em Ira- Reinke. llse Koepp residente neste distrito, á
Logo em seguida, o nomeado Inspetor de pocuzinho; Ainda ne mes- Ela, brasileira, solteira,' Ele, brasllelro, so-lteiro, estrada ltapocúslnho, filhoRei, acompanhado dos Qut!rteirão

.

em Irapocuzi- ma data o jovem Mario doméstica, domiciliada e operérle, domiciliado e de Augusto Geisler e de
cavalheiros, rumaram pa- nho o sr. Inácio Torna- Rau, filho do sr, Walde residente neste distrito, residente nesre distrito, á Helena Franz Geisler.
ra a séde da associação, selli, em substítuição ao mar Rau, comerciante em eAm Rio EChêrrko, fidlhac de estrada ltapocú, filho de Ela, brasileira, solteira,onde teve inicio a dispu" sr, Henrique Mafessolli, estrada Nova. ugusro m e e e rima

doméstica, domiciliada e
ta do titulo pera o cor- que pedira exoneração e Dia 7 a sre. Maria Sil- Ehmke.

residente neste distrito.
rente ano. - que exercera esse cargo va Mascarenhas, esposa Edital n. 3.354, de 20.5-53.

I I
em Ribeirão Grande da

Ao meio dia teve lug�r durante alguns anos com do sr. Pedro Mascarenhas, Harry Zastrow e Clnil Luz, filha de Ernesto GUIZ
o almoço de confraterm- muita retidão.

. mui digno agente da Sofia Mina Lange

Ci
- ./

e de Wilhelmine Schünke
sação, tendo os associa- - Foram suprimidas RVPSC em Ner�u

. Ramo�. Ele, brasileiro, solteiro, ' ... . -I- Gutz.
dos sidos sé:udados pelo todas as inspetorias que A todos ,os amvers�rl- lavrador, domiciliado e

.

:,eWlf!lU{Y
I' Edita! n. 3.361, de 27-5-53.

Dr. Murillo B. de Azeve-I distam a menos de 10 antes os votos de feltc1'- residente neste distrito á C'f77'_. _L.6'__�.1 I Germano Kresin e

�o, q�e .n.um. brilhante qUilbmetro.s
-

da séde da da�es do "Correio do

PO.je.strada hapocú, filho 'de

�/telll:ft/a;;;�
Elisabelha'Burger

Imp�ovl�O historiou a .o�- delegacia. vo .' Carlos Zastrow e de Ma- Ele, brasileiro, solteiro.
gamsaçao dessas festlvl-

.. _ . ria Zastrow. , t Ba/os lavrador, domiciliado e
dades e do patriótico Enlace Florl8nl-Bagatoll. Rea- Ela brasileira solteira V. 'clt. residente neste' distrito,esporte de tiro ao alvo. João O. Müller. Causou Jizou-se ontem na resi- domé�tica domi'ciliada � Ç!l!!!-S �I'esc,- os em Jaraguá-Alto, filho de
O orador foi longamen- profundo pezar o faleci- dência da noiva, -em Ne- residente.' nesle distrito, Alberto Kressin e de Au-

te aplaudi.do. . mento, nas últimas horas re.u Ra.mos, o enla.ce maA em Itapocúsinho, filha de gusta Kressin.
A nOite realtzou"se do dia 23 do corrente, trll1�oDlal �a .gentll �rtg. Fritz Lange e de Luiza ÚYln Ela, brasileira, solteira,

o baile social. As onze do sr. João O. Müller, ElVira Floriam com o sr. Lange. doméstica, domiciliada e
horas, o sr. Presidente viuvo de dona Madalenal Henrique Bagatoli, comer· residente neste distrito,Alfredo Krause, fez a D. Müller.. ciário, �ilho do casal. Gera�- Edital. n. 3.355, de 20-�-53. em Jaraguá-Alto, filha de..
proclamação dos' novos Era natural de Parana- do-AlbIna Bagatoll, reSl- Anselmo MarangoDl e .

João Burger e de Rosalia
vencedores, tanto do Tiro guá, contava 61 anos de dent� na cidad� de Rio Adele. �azaJo . Nass Burger.do R�i, como nos p�e- idade. Negrmho. Ao Jovem ca-

.
Ele, bra'5ll_elr?,. �oltelro, .

E
� para qJ.le chegue ao co-mios, ·tendo O sr. Dr. Deixa os seguintes fi- -sal e seus 1Ugn08

.
proge- lav�adOf, -.(;f()lß1c!lfa�o �

Ba/os �

I

nhecimento de todos, mand�iLujz de Souza, feito a lhos:
/

Maria Iracema, ca- ni�o[es o� cumprJme,�tos reSidente �este distrito: a
passar o presente edital quesaudação aos vencedores. sada com José Isidoro do 'Correlo do Povo. estrad� Vila Nova,. filho mais fôf'os será publicado pela impren-.O resultado foi o se- Copi, Delegado de ::>olí-" de Lu�z MarangoDl. e de J '/ ..

sa 'e em cartório onde seráguinte: Rei -; Alfredo D. cia desta cidade; Maria Casamenlos:-Realizaram-se Josephma �ar.angoDl. .

.. afixado diuante 15 dias. SiJanssen; 1. C.avalheiro - Irani, casada com Euge- ontem na sala das audi- El�, .brasllelr�, .s.oltelra, alguem soub�r de algum im-Oito Hiendlmayer, com nio I. da Silva; Maria encias os seguintes casa- do�estlca, domlcllt�da._ e
pedimento acuse-o para os46 pontos; 2. Cavalheiro Terezinha, casada com mentos:-Va�co Lazzar-is reslde�te �este .dlstrttO, tins legab. ..- Erico BIosfeld, com 45 José Ersching. Sobrinho; cam a srta. Francisca de em

,

RIO Cerro, filha de
IRENE -PEDRI GUNTHERpontos. Mario casado com Arlete Souza; Luiz Votolini com lo�e Nazato e de Adela .

OticialOs três melhores tiros Silva' e Onélia Maria a srta. Amalia Fischer e Stl�ghen Nazato.
pertenceram a O t t o casada com Fidelis Er- João Soares com a stra. Editai n. 3.356, .de 21-5-53.
Hiendlmayer, E:-ico Blos- sching. Paula da Costa. Haroldo Glese e

.

M O ç A.
fel�oe aT!Wi�e���s���;:� noOce:it:;��m�:��a ��u�â: tf=:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....:::::::::.� B%s pa�!e������a� d:m U:!.��sairam vencedores,! na com grande acompanha· li , ii

ma' o' s é ã oordem de. colo�açao: 1. mento o que bem prOVd II AU TO JARAGUA S. A. li __LS m CIO Tr�tar na relojoaris_Otlo Hiendlmayer, com a estima que o falecido II Rua Marechal Deodoro, 991 ii Hertel.

��!ndl�����; c�m �:� go:ava'familia enlutada" Oficina Mecânica e Posto Texaco II �EIIlEEIli 1i!!iii!!1 !1=iI:::::=!�-I!-l:=ii!!!i!l!!
pontos; D. Lothar Son..., apresentamos nossos pe- ii

S
-

FORD A torisado iiõi' .

III��nh�J�f�m 6��s����:: zames. H erV1ço . u

III�F17r"r"'s (SeIi���lU�i���ias, 1::'1com 224 pontos; 5. Rai- Consertos e Reformas a preços razoáveis , ii, III
. �1J � Maleitas, Tremêdeira ,,.

mundo
.

Emmendoerfer, Aniversários: Transcorre . executados por pe�soal competente ii III _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ Icom 222 pontos; 6. Alfre- hoje a data natalicia da

---"I IIdo D. Janssen com 220 srta. Irene Voigt, .filha do
Solda Ele1trl'ca l:lJ aI Oxigênio i:.!.., "Caps.uJa.s Antise,s,oniçaspontos e 7. H�rry Karger sr. franci�co A. Voigt. ... .

M ��
com 205 pontos. I?ia 2 passa a data na- Combustivel e Lub�ificantes _ II lnanCOra �J.No alvo de 50 metros talicia da sra ..Wand�. Ni- ..

1'1'1' E T d B
-

Fã
"

IIIos srs. João Lucio da coluzzi, esposa do sr. Ve- �� " K , _ __.Jj m o as as· oas rmaclas

Costa, com 280 pontos;
_ _ __.

m É um produto dos Laboratórios f"IINANCORA ílQuo Hiendlmayer, com _'
...

,

�:y:ro��!; 2��xpo����dl; COKTRA OCUPA. I!=!!�ii J!���!ille!!=:II:I�I��=��:=!iiiliiiiii!!i!i!Ei!!U
e Heinz BIosfeld, com QUEDA O S CA·
215 pomos.

Secção Bolão. Na seçção
de Bolão, em disputa de
uma pé!ca,. o resultado foi
o seguinte:- 1. lugar '

Haroldo Ristow, com 78
pontos; 2. Amandus Co-

vo
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L o C A I s

BELOS E DEMAIS

AnCçOES DO

COURO CABELUDO.

������--<fJ�

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Rua Marechal Deodoro .da Fonsêca, 343
��������

TÖNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

recomenda-se para hospitais, co!egios, etQ., pela sua qualidade desinfectante.

I(()) salhlã(Ü) (Marca Registrada)

'Virgem Especialidade
dia (tAo WEIlEt HN]lJ)l(J§IIJAl JJonll1lvHlie S,..6Á� 'fIRClAt

. ".

EspEC1ALIDADE

i
\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


