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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI

Eleições Municipais D E G U A R A M I R I M

Mais vitorias para O direito de espernear••• Vi!����� iov�:s:
a U. O. N. o resultado das eleí- mo um caxinguelê, pen-' -,x� . Na Estrada Schroeder, ::eni�ad�o�ff���l ����lr�

ções neste mumeipio, sou de ir «abafar» na perto da casa de resí- nísta conseguiu eleger
deve ter deixado muita votação, p o i s como

Acaba de ser compe- nêncía do sr. Trapp, trezentos e três. depu-
gente de cabeça incha- "presidente vitalício" de lido a pedir exoneração existe um alagado na via tados, num total de qui
da, pois foi-se por água uma sociedade que Iun- do cargo de f'iscal au- pública, que é fóco de nhentos e noventa ca

abaixo fi prestígío que dou para seu Interesse xiliar da Prefeitura doenças e atesta bem o
deiras da câmara. Com

a cada momento arro- e ainda comu
.. Municipal, o sr. João relaxamento do fiscal isso, De Gasperl tem

tavam. presidente do Seleto
\

E. Eurico Flores. O moti municipal. maís oito deputados que

C., contava-se eleito e
vo: ser simpatisante da Alem de prejudicar a

a maioria simples, ou

Entre eles está o dr. como o maior votado. UDN. estrada, a água estag- seja, mais dezesseis de-

Almiro Batalha, covejro Mas veio a apuração nada pode ser prejudi- putados que as oposi-
do PTB, que depois de e a desilusão, tendo ele . 9 referido funcion�rio cíal a" saúde púfilíca, ções da direita e da

liquidar com o seu par- 74 votos.
. fOI chamado a� gabins- motivo porque vai ser esquerda combinadas.

tido em Corupá, veio Para quem gastou te do sr. !refelto e a_11 pedida a presença do Faltaram aos gover-
para esta cidade, arvo- tanto e até fez prop�- o compe!Iram a. pedír Delegado de Higiene nístas apenas cinquenta
rando-se em chefe su-I ganda de a.vião, conve-I exo�eraçao, d

d
ep.OIs de afim de compelir ao Ieí- e sete mil votos popu

premo . não somente nha que é pouco, doutor!
OUVIr dos auxIlla.res do tnra do boeiro que não lares, num total de mais

daquela agremiação

cO-I
E' tempo de arranjar ho�rado sr. Preíeíto uma dá esgoto. de vinte e sete milhões

mo tambem do PSD. outro pouso, p-ais aqui serre d� desaforos. de votos dados, para
Arrogante, pulando co- não dá mais.

.

-x- (OB. correspondente) alcançar o mínimo de

_____________________
um centesímo por cento
da metade da votaçjio.

Co.ngresso dos Ia- Surto alarmante de Fuua de presos
Esse mínimo lhes teria

b t d A assegura do dois terços
nean es e guar- paralisia infantil, . .. das cadeiras totais, pela

NP' dente "a luz do día em nova lei eleitoral.
. O arana

E tá l' d �IO. - Nunca houve que tem uma filha acome- Porlo Alegre' ---------

.

'. I s a se re� �san o em no Brasil, um surto de pa- tida da insidiosa molesne,
um . raio matou Curitiba ralisia infantil em propor- cuja propagação parece PORTO ALEGRE 1000 europeus meß=
5 pessoas ções tão alarmantes como que se está dando pela Varios detentos fugiram s�lmente 09r9O sr. Prefeito Munioi- o que assola presenfemen- agua contaminada de de- espetacularmente do U U U O

CURITIBA. _ Um ma- pal recebeu o seguinte te a capital da Republita. tritos organlcos. Por isso xadrez, da Segunda De- /"

8 Itutino local divulga um telegrama: Ouritiba-ê. 80- Só no Hospital Jesus fo- mesmo, o médico-deputa- n:gac�a, a plena luz do rasi
fato lamentavel ocorrido licitamos de V. Excia. a ram matriculadas, este ano, do aconselha que a popu- día, ísto é, cerca de GE'

,

há dias, no norte do gentilesa de comunicar nada menos de 350 criao- lação só beba agua fervi- doze horas, aproveitan- .

NEBRA - Apro-
Paraná quando um raio aos produtores de aguar- ças vitimas do flagelo. da, ao mesmo rempo em do-se do descuido dos lXImadamente 1.000
matou cinco pessoas.' dente, alambiqueiros, des- que apeja pera as autorí- policiais. europeus, proceden-
Durante um temporal, se municipio para com- Essas lmpreestonantes ridades sanltarles, no sen- Varios soldad.o! sai-I tes da Itália, Grécia,

uma faisca elétrica atin- parecerem ao Primeiro revelações foram feitas tido da organízeção de rarn em perseguiçao d�s Alemanha e Austria
gíú ã residencia do cí- Congresso ,de Produtores nÇl tribuna da Camera, equipes volantes de espe presos, entre os quais .. .

... 1
'

dadão Nilo Mendes, íul- do Paraná e Santa Ca ta- pelo deputado e medico J cíallstas pera. socorro ás estavam o menor Rami- viajam, mensa mente

minando no leito em: riua a se realísar . nesta mineiro leeder Albergaria, I vitimas. �

res Sapateiro, suspeito para o Brasil de

que dormiam três Iílhas, Capital de 14 'a 16 do dos assaltós às residen- acordo com o plano
uma outra menor e um eorrente.

.
cias. Como o �enor para reunir as f'amí-

hospede, qua dormia, Para taute deverã? pro- Com os moto-UI'sit� llS -rell'O"'eS C�. ganhasse a corrlda, o lias que ainda estão
num quarto contiguo, clJrar es�a Delegacia R�- •

t
u D U soldado sacou do revol- .

t

ferindo a-inda duas ou- gional, sita a RUa Bn- . riS as
.

feel'r�s de �t� C�t�rl'n� ver e deu-lhe um tiro neste contmente com

tras pessoas. Pereceram gadeiro Franco, �057, 2°' Será obrigatorio o "exa- U U u. U 9 U na perna, conseguindo os chefes de familias
I1ma Donztlía e Durva- andar. Bauds. Elias Ne- me psicologico" FPOLIS. - A convite assim prendê-lo. daquele país.
lina,' filhas do sr.'Nilo ele-Delegado Regional do Governador Irineu A noticia foi dada
Mendes, respectívamen- RIO, 9 - Segundo a Bornhausen é da Asso- pelo Comité Intergo-
te, de nove, seis e cinco

C
·

d P
decisão tomada pelo Oon- eíação dos Cafeicultores Näo exíste vernamental de Imi-

anos de idade. As outras orrelo O OVO selho Nacional do Tran- Catarinenses, chegaram
vitimas foram a menina sito. em face de uma por via aérea, a esta ameaça de raeio- gração Européia,
Leonice Nogueira e o senteça do Tribunal Fe- capital, os srs, Mario namento de ga- acrescentando, que o

sr. Guilherme Belted. de Esrão atendendo ao deral de Recursos, o eha- rio Penteado. e Paula zolina no país pr óximo contingente
45 anos de idade. é1tJelo dêste jornal, refor- mado «Exame Psicotéc- Soares, respectivamente de 56 alemães, che-
A família Mtlndes ha· mando suas él�'5inaturas, nico », será obrigàtorio presidente e diretor do RIO. - Não há por gará ao Rio de Ja.

via chegado há poucos para o corrente ano. mais para os motoristas em Instituto Brasileiro do hora qualquer ameaça .

dias de Santa Catarina, as seguintes pessôas: todo o território nàcio- Café. Os v,Ísitantes to- de racÍonament.6 de ga-
neJro a 26 deste

perdendo todas as filhas. Max Ramalho,' Alberto nal. Tal exame será exi, maram parte numa ses- zolina no pais, revelou mês,. . acordo do
O fato enlutou três Murara, Padre M. Stein, gido na insorição dos são solene que se rea� o delegado das emprê- transatlântico «Louis

familias. Albino TorineIli, Leüpol- candidatos a motoristas, li:z.ou na Casa Santa Ca- sas furnecedoras, a LumiérQ».·
do Cupas, Luiz Piazera, e deverá ser pestado tarina, onde foram em· propósito das informa-
Buschle Irmãos, Ouilherm'e também pelos motoristas possa-dos coo o membros ções que vem sendo
Moeller, Gervásio Costa, envolvidos em aIJidentes, da comissão fiscal da veiculadas nos últimos
Edmundo Georg, Inacio depois de lapurada a res- Associação dos Cafei- dias sôbre possivel pres
TomaseJli, Padre Luiz pectiva culpa., A resolu' cultores. são dos distribuidores
Gilg, Eugenio Wolf, Theo· ção entrará em vigor Os srs. Mario Pentea- em consequência do dé-

Com a gentil senhori- doro Roters, Luiz Gün- dentro de ao dias nas do e Paula Soares par- bito de cem milhôes de
ta Wilma Gadotti, diJéta ther, Domingos\ Chiodini, capitais e dentro de 90 tiram em visita às re- cruzeiros do Brasil com
filha do sr. José uadotti

I
Alfredo Moser, ÖUo dias nas circunscrições giões cafeeÍras do Es- os produtores estran-

e dona Herminia Gadotti Wagner e Arno Müller.. do interior. tado.j geiros.
contratou casamento no _

dia 12 do corrente, o sr.

Olindo Maba.
.

A_qui vão aos distint08
noivos os cumprimentos
d,) "Correio do Povo".

'Eleições na lIalia

Florianópolis, 8 - E'
o seguinte o resultado
final da eleição para
vereadores realizada no

munícípío de Turvo:
U:D.N. 1.688 votos,

P.S.D: 1.080, 1:>.T.B. 434
e P.S.P. 55. Foi impug
nada uma urna.
De aeôrdo com êsse

resultado e os anterior
mente' divulgados, con

seguiu a U.D.N. maioria
nos Iegíslatívos munici
pais de Ituporanga,
Taió, Tangará, Píratuba,
Capinzal e Turvo, de
pendendo da renovação
de uma secção o resul
tado final de Guarámí-
rim ..

fnllo �e, medicamentos
I
no Russia

Contrato de
Casomentó

BANCO NA[IONAL DO
[OMÉR[IO, S.A.

'5%
' IroS

OfP.O�l4RES o

poP ao
LIMITE

Cr$ 100.000.00
REflRADAS liVRES.

FOIi'NEC'EM'SE TA ,"O'éS bE O/éQClES

TOQlHO. - O rádio durante sUa visita con- tes que a ordem só
de Peiping, tiuma trans- ferencie com o presi- afeta sete generais

.

e

missão captada aqui, dente Syngmán Rhee. dois coroneis, mas não
declarou que o acôrdo SEUL _.. Fontes mili- os outros 452 oficiais
assinado em Pan Mun tares coreanas do sul que estão se adextrando
Jom, entre aliádos e co- retificaram uma comu- na América do Norte, �ERNA A Suiça
munistas, é o prelúdio nicação feita. domingo /ESTQCOLMO. - O Es- provavelmente aceitará
da paz na Curéia. pelo governo, e segundo tado' Maior do Exército fazer I

parte da comissão
SEUL. - Chegou á a qual todos os oficiais Suéco revelou que o de cinco países neutros

capital coreana, em vi, sul-coreanos que 'se en- primeiro grupo de 50 encarregados da custo
sita de dois dias, () 'novo I contrassem nos Estados loficiais dêste pais está I dia dos prisioneiros de
chefe do alto comando Unidos haviam recebitlo pronto para partir da guerra na Coréia. Isto
unificado

norte-america-,
ordens de voltar- ime- Coréia, o que fará assim foi o que informou um

no, almirante Arthur diatamente ao seu pais. que receber ordens porta - voz do govêru-o
Radford. Espera-se que Esclarecem aquelas fon. nêsse sentido. Esses ofi- suiço.·

ciais participarão da
Comissão de 5 paises
neutros garantidores do
armisticio na Coréia.

GENOVA. - A o que
parece, há falta de de.
terminadas drogas na

Rússia, pois sabe-se
que agentes soviéticos
se I têm dirigido a co
merciantes suiços e ita
lianos, tentando com

prar produtos fa!maceuticos, entre eles penici
lina, estreptomicina e
ainda bicarbonato de
sóda. Chamou a atenção
que insistam em obter
produtos americanos,
quando é sabido que a

penicilina tluropéia é
mais barata. Agentes
diplomáticos, geralmen·
te, transportam pequenas
partidas dessas e outras
droga� em seus próprios
carros, para evitar o

controle ocidental. pa
gando em notas de 5
dólares.

ENFlM, A PAZ NA CORÉIA

A\§§nlOlal�@ � al�ijr�((D' CIrntre atinal{liQD§ C CabmlUlIDlll§tr21§
I

Oficiais norte-americanos prontos para voltar á patria

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DOMINGO, DIA 14-6-1953 -t
���������������-!���������������������������������������������----

Prefeitura Municipal. de JaraguáPrHfeitura Muni�mal ue Jara�uá �o �ul
R-eQUERIMENTOS DBS)?ftCHftDOS

Theodoro José Wolf - Requer licença pera
construir case de alvenaria. Frederico Müller - Idem.
Egold R� A. Becker - Idem. Waldemal' Loos - Re
quer licença pare construir casa de madeire. Her
bert Neuher - Idem. Theodoro Roeder - Requer li
cença pera construir uma cerca de rela de arame

defronte ao imóvel de sua propriedade. Emp, Sul
Bras. de Eletricidade SIA. - Requer licença pare
abrir uma passagem no imovel de sua propriedade,
bem assim construir um portão com armação .de
ferro. Herwig Behling - Requer transferência do im
posto sôbre um caminhão de carga para o nome do
comprador Henrique Burger ê Conrado Baratte.
Adele Koprnann - Requer licença pare construir um

.rancho de madelra nos fundos de sua proprledade
e destinado a depósito de, lenha. Ary Carolino Fruet
- Requer licença para efetuar diversos concertos,

, inclusive pintura interna e externa de sua proprle
'dade. Angelo Pereira - Requer licença ,para cons

truir um rancho de madeira nos fundos de sua pro
priedade. Hildebrando e Alfredo Klug - Requer li
cença para efetuar uma reforma no prédio de sua

propriedade.
-

Despacho - "Deferido" ,

Amancio Lopes - Requer transferência pare seu

nome do imposto sôbre uma barbearia adquirida' de
Estefano Gongrosst. Edgar Maul - Requer transfe
rência do imposto sôbre um eutornovel para o 110-
me do comprador Alfonso Benkendorf.

Despacho - "Sim"
Eugênio Frederico Theodoro Frankowiak . Re-

quer cert. si há ou não falta de prof, construtores do _

municipio. Eugênio Frederico Theodoro Frenkowiak
- Requer certidão dos 'profissionais construtores lo
tados no munícipio.

Despacho - "Certifique-se em separado"
Evanira Klug Pereira - Requer exoneração do

cargo de Prof�ssor Padrão "K", do Quadro Unico
do Municipio. ,

'

Despacho - "Lavre-se, a Portaria de exoneração"
Wilson Kolbach - Requer licença para cons

truir uma garage de rnadeira no imóvel de sua pro
priedade.
Despacho " "Deferido, de at:ôrdo com a informação"

Alice Pedri - Requer licença pare construír'ume
'. casa residencial de madeire, de acôrdo com o que
dispõe a Lei nr. 4, de 21·3·1952.

'

Despacho - "Concedo o Financlamenro de Cr$.
15.560,00. Lavre-se o contrato.

Leopoldo João Grubbe . Requer redução do
lançamento efetuado pela Municipalidade ref. ao re

colhimento do imposto si Expl. AgI'. e Industrial.
Despacho - Dou provimento a reclamação para re

duzir o Débito pare ·Cr$. 5.855,80, acrescida da
multa de 10%. Dê-se ciência do D.F. e ao

Interessado. ,

Léo Eschweiler - Requer licença pera demolir
uma casa de .rnedelra sita á Avenida Getulio Var
gas, ne vila de Corupä.

Despacho - "Indeferido"
Jaraguá do Sul, 10 de Junho de 1953.

OCTACILIO P. RAMOS
Dir. do Departamento Expediente

CORREIO DO POVO
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Proibição
Proibo terminantemente

a entrada de pessôas em

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

outro qualquer motivo.
Não me responsablllza

rei pelo que possa acon

tecer aos infratores.
Estrada Schroeder, 18-

,5-53.
Paulo Roberto Gneipel

do
.

Sul

fLIXIDf IOfiUflRA
AUX. TltAT. stFILlS

r
Relat6rio do exercício �e t952

Balanço Geral do ·Ativo e Passivo do Munieipio de Jaraguá do
Sul, em 31 de \ Dezembro de 1952

A T I V O
Bens Imoveís

.

Saldo desta conta
Bens Moveis

Saldo desta conta
Valores pertencentes ao Municipio

Saldo desta conta l\l

Caixa

1.025.575,20

990.334,00

15000,00

26.447,10

12.876,00

903.282,40

1.187.467,10
PASSIVO

4.160.981,80
I

IMPtfREZAS DO SANGUE?

Saldo desta conta
Fundos Disponiveis

Saldo desta conta
Divida Ativa

Saldo desta conta
Terço de Calçamento

Saldo desta conta

Divida Flutuante
Saldo desta conta

Restos â Pagar
Saldo desta conta

Patrimonio
Saldo desta conta

600.000,00

111.;083,40
3.449.898,40 4.160.981,80 CONTÉM

EICELENT&S
,

ELEMENTOS TONICOS

I Fósforo, .

Cálcio, Arseniato

e Vanadato de s ó d í o

TOlIlco dos convalescentes

Tonico dos desnutridos

• ._. _�_ •••• 0 • ,-.1_. • _

Reconhecemos a exatidão do presente balanço somando um total
de quatro inilhões cento e sessenta mil novecentos oitenta e um cruzeiros
e oitenta centavos.

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
OCTACILIO RAMOS - p. Contador

F R I E l 'R A, S,
ESPiNH.AS, ETC.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com tJ
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11 Empr� Sul Brasileira de -Eletrecidade S.A. n
I. JH:AlrJR.JlLZ::: .JO][NV:m::JI[,LE ::

ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii
n Uma linha, completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa !!
H rotação; de 1 ii. '97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI- 'ii
i� ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii --<f)����

ii PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- H Cure seus males e poupe seu

ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de li bom dinheiro comprando na

ii uz, e força de qualquer capacidade. ii FARMACIA NOVÃ
ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de I�
II instalação de luz e Força.,' II
i� _ _ )} '! que dispõe de maior sortimel!•
...........................� .' _ , _ " to na praça e oferece seus artí

gos à preço� vantajoso!'
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã
����

PA R A F E R IDA�,
E C Z' E, MAS,

I I N F L A !'vi /�, ç O ES,
'COCEIRAS,•

NUN eR EXISTiU IGURL

,

r®r@)®r@)®"i'@®"i'@@Y@)®l®®Y®®Y®@5'!®®Y®®Y®®T@)@ i.t

� Tosse, Asma, B,rOllquite, Rouquidão, e Resírlados I
----

(@ TODAS AS HOLÉSTIAS DO ßPßHnH� RfSPIRßT�RIO @5
I � ,E ncontrárn a:líviO imediato com o uso do .... , �
I ,IncoDlpa,pável íI Pl!ilOfíll dI! Oogieo Pl!loll!lßl! I
@) O PEITdRAL'MAIS UONIIE�IDO .NO BRASIL �2(@@).@@i®®i@@M.®®l®@.i®�@l.®.@i®�@.i.®®J®@,a

Polias

;ii�:=!!:::!i!E!i=;;=H=i::;!=;i=!;=!i=!;:.::i!ii!!!�i!

H ,- Foto Piazep8 :=J.I
•..;::::d:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;....:::::::::� �I Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 '_ Ja,raguá do Sul Ilr

, ii I� Defronte ao Ginásio São Luiz
.,:

AU TO JARAGUA S. A.' l.=:!.: 1:".-'.' l,ll'����
Rua Marechal Deodoro,991. II'

!::I.·',ill" Fotografias, em 'geral - Filmes, de varias I":a de Ferramentas Agrícolas Oficina Mecânicà 'e Posto Texacó II marcas e tamanhos

�
===11======='=[[===== i Serviço FORD Autorisado 1"'"1' -x- DI'DE P E D R o R ENG E L

•
Tem á disposiçã9 aparelhos fotográfic0s ale,. R

, Estrada Jaraguà Esquerdo Consertos e RefQrmas a preços razoáveis 1""1" mães (lVOIGTLÄNDBR» e outros de ótima 'iil-JARAGUA DO SUL STA CA'CARINA ii I ::: qualidade - com lentes azuladas. , II"'
-. .. eX,ecu,tados por pessoa competente III

..

• - "I.!.I.i.' -o_ ":..
Veja a exposição xsem c�mprom. isso. lii.ll-1

Executa-se qualquer serviço de ferra-
mentas agrícolas para uso de lavouras, II Solda Elétrica ,e á Ox.igênio .. I Dispondo, do m�lhpr equipamento, iii
como: Machados. Bnchadas Foices etc. ii li III pode atender a todo e qualquer III

�:'�::d:: qldq"r podido L�-=,_�,���,�::��:,�::::===� Lo. c=. fO::_:� ga�i•.:.. ....J

•

Ort Waldemiro Mazureehen Febrlce-se polias tor
neadas e .coledas, de Io
dos os tipos e tamanhos,
para qualquer 'força.

'

CURT VASEL-Rio Molha
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

,

, I

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

• Ráio� Inira.vermelhos e azuis.

Machinas de Costura
Alemãs, Japonezas

'

e outros tipos pelos me

lhores preços v.s. pode
rá verificar sem compro
misso, na CA�A REAL.

de ROBERTO M. ·HORST

IÉ 11M.. DC>ENÇA GRAVISSIMA
MUITO PEf"GOSA PARA A FA·

MILIA E' PARA A RAÇA, COMO!UM BOM AUXIliAR NO T�AT •.
MENTO DtSSE GRANI1E FLAGELO I

I U SE o :
��

.!L,!I!à'lhl!
,

,

A SIFILOS SE APRESENTA SOB I4�ÚMERA.S "ORMAS, TAI,S COMO:

REUMATISMO
E8CR6FULAS
ESP.I N H AS
FlsTULAS
Ú'LCERAS
ECZEMAS
FE..RIDAS
DARTAOS
MANCHAS

.. ELIXIR ,�E NOGUEIRA"'
CONHECI DO HÁ 11 ANOS IV�O€·IE EM Tia!).. ""IHIIL
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CORREIO pO POVO DOMINGO, DIA 14·6-195õ

ESPORTES
I POR PAULO f::ESA.R J

CONVOCAÇÃO

3

Torneio
Inicio Sociedade Bolin Cata

rinense, de Poço Danta
Corupá, convida seus as

sociados para uma reuni
ão, á realizar-se no dia
28 de Junho, pelas 15
horas. na residencia do
ss. Vitorio Nones.

No proximo domingo
dia 21 do corrente, terá
lugar em Guaramirim o

Torneio Inicio da Liga
Ja. Desp,
Ja requereram suas

inscrições para o cam

peonato do corrente
ano todos os clubes da
Ia. divisão, faltando ape- "1-' Reorganisação ou li

nas um da 2a. [quidação da sociedade.

Cabe agora aos se- NOTA: Quem não c�f!l·
nhores dirigentes dos. p�recer _ a .es�e reumao

clubes inscrever tambem nae tera direito a qual
seus atletas o maís bre- quer reclamação futura.

ve possivel, pois o Tor
neio Inicio faz parte do
Campeonato e só dispu
tarão, os atletas devida
mente inscritos.

la. DIvisão no torneio
domingo ultimo

Sem decisão
-

a

realízade 'ORDEM DO DIA:

Na 2à. Divisão venceu o Botaiogo F. C. de Rio Cerro

Agradecimento

o D. Pedro. Quadros: D.
Pedro com Antoninho,
Alidio e Moretti. Irton,
Munga e Manske. Julio,
Antenor, Horavio, Nilo e

Souza. Seleto com Cor
deiro, Artur e Oorraa.
Wunibaldo, Carlos' e

Paulo. Jaime, João, Bor
ba, Luiz e Werlei.

S. jogo - Acaraí O
x Estrela O. Batido OS

penaltes venceu o Acaraí.
Quadros': Acaraf com

Nestor. Max e Carlos.
Amandus, Levinus e

Sanson. Mario,
....

Vasco,
Olinger, Cardoso e Fis
cher. Estrela com Osni,
Lopes e MeneI. Renato,

Getulio e Osmar. João,
Silvino, Valerio, Menel e

Daniel.
4. jogo - Baependí 1

x D. Pedro II O. As
equipes formaram com a

mesma constituição da
partida anterior.
Corno ja írtsamos, pa

ra o 5. e último jogo
classificaram-se Acaraí e

Baependí, partida esta

que não foi possivel
realizar-se. ,

Juizes que atuaram -

Otaeilio Ramos 3 parti
das, Artur Günther 2,
Julio Ramos 1 e Hanz
Mahnke 1.
Renda - Cr$ 1.855,00.

Reaíizou - se domingo
último no gramado do
C. A. Baependí, o tor
neio de futeból que a

,

Liga Ja. D. se propoz a

realizar entre os seus

filiados, em comemora
ção ao 1. aniversário ne

fundação.
Dos clubes participan

tes compareceram 6 da
Ia. divisão e 4 da 2a., a

saber: D. Pedro II, Se
leto, Estrela, Acaraí,
Baependí e Faixa Azul.
Da 2a.: Avaí, Agua Ver
de, Botafogo e Ipiranga.
Precisamente ás 9,30

horas foi procedido o

sorteio apresentando a

seguinte, ordem de jogos,
para os clubes da 2a.
divisão - 1. jogo, Bota- Torneio Octogonalfogo x Avaí. 2., Agua
Verde x Ipiranga. Clas
sificaram-se para a final,
Botafogo x Agua Verde.

DADOS TÉCNICOS
1. jogo - Botafogo 2

x Avaí O. Oonstituíção
das equipes - Botafogo
com Buzarelo, Tarcicio e

Olindo. Lombardi, Bona
e Rubini. Beletti, Walter,
Waldemar, Ervino e

Vieira. Avaí com Erich
Nivaldo e Manoel. Os
valdo, Gerson e Marinho.
Alceu, Joaquim, Acacio,
Santos e Walmor.

2. jogo - Agua Ver
de 1 x Ipiranga O. Qua
dros, Agua Verde com

Antonio, Nuries e Norival.
Curt, Ingo e Adernar. 1i><=:=��C:::::OC::::::::=OC::::::OC::::>C:::::::=C::::::O=:::::::"::::::::":::::::C::::::::=� Vermitugo suave e de pronto
Waldemar, Honório, Pe- O(!JO:::::::::::= C I B "�OO efeito Dispensa purgante e dieta!

re�ra, Agenor e José.
,

e so ran<?o SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

'Ip�ran�a com. Arn.o, ,O Despachante AduaneIro ' O ME o n. 1, 2, , e 4
OI O e Mohr Moacir Proteja' a saúde de seus filhos e a sua própria!I�pl

.

'

" O MatrIZ': Rua Babitonga, 23 Filial: Praça General Osõ- O ER
- Kl Thomsen vitará muitas doenças e poupará dinheiro emasa e em. ." Edif. próprio - Telefone, rio, 115 - Edifício «Santa '

Nascimento, Sansen. Cido O 213 - Cx. P., 35 - End. julia» - Apart. próprio, 32 O
remédios

e Paulo. Tel. <Branco> Telefone, 4773
. \ .

Compre hoje mesmo uma J.OMBRIGUEIRA •

3. e último jogo desta O S. Francisco do Sul » S. C. Curitiba Paraná O .
MINANCO}JA para o seu tilhinho.

divisão - Botafogo 4 x
I�portac;:ão _ Exportac;:ão e Cabotagem � Ques- E um produto dos Laboratórios Minancora

Agua Verde O. As squi-, ,O iões administ..ativas ,

' O =-- .....:J_O••I_N_·_V_I_L_L_E -=

pes formaram com a

O bem como todos os serviços junto à Alfândega O ��--<i�����
mesma constituÍção das de São Francisco do Sul, são executados com pon-
pa�tidas an�eriores- con-I O tualidade e presteza, dispondó para êsre fim O Dr. Arquimedes Dantasquistou aSSIm o Botafogo de uma organização perfeita com escritórios
mais um triunfo. 10 e técnicos. � �B"a.m.B.AEm seguida, ás 14 ho- II'� v'U v

ras mais ou men�s, pro- O Dispõe de páteos pare depósito de rnedeira Rua Marechal Deodoro dá Fonsêca, MD
cedeu-se o sorteio dos junto ao quadro da estação e nos trapiches �������

\ clubes que integram a O de embarque da Ponta da Cruz, bem como O '

la. divisão, apresentando
O

armazém pera depósito de mercadorias em ge-

O 151- �-==,5i5 Ia seguinte ordem de rer, junto aos trapiches de embarques na cidade. i Dr. Fernando A!, Springmann II

jogos: 1. jogo - Bâe-

O Opandí x Faixa Azul. 2. ,Encarrega-se de Embarques de ,Madeiras e de outras

Seleto x D. Pedro II. 3.
O

Mercadorias para o exterior öo Brasil e

O'
Formado pela Faculdade de Ciencias Má-

Acaraí x Estrela, classí- Localidades Brasileiras dicas da Universidade do Distrito Federal

fic!lndo-s�e para o 4. jogo O Tradição De mais de 20 anos, de serviços constantes O I ()Unica Ilédica - ()irurgia. Geral - Pal'tos

�:rie�d5. xe �iti�e:rj�g� O() às maiores firmas do E,tado e dos estados visinhes. 00 Consultório: Rua Mal. Deodoro, Fundos

Baepend� e Acaraí.
. 1i>�c::::::::=c::::::o=:::::>c::::::::::oc::::::::::oc::::::oc::::::o=::::;::::aC::=::":::::::>C::::::�i>

1
"ex·residencia do dr. Renato Walter.

AprOXImando-se anOI-' Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 .as L8 hs .

. te esta última não foi Residencia: Rua Padre Francke N. 160.

���I�Z!�:'d!���ig� n�S::� i'ßêõtiCii'i�� =--·�7.�:.·ct:;:,,�:·";'''·di�·:''�-��� ioC�:�oS' TÉCNICOS -8-.-M-a-1.-n-e'-od-o-ro-,-IS-6---Cx.19 . Tel. 51 _ Jaraguá do Sul i=;E3�;;�;-:;:;"';_':__�I'!1. jogo - Baependí 2 I ....-- C ....... Q C ti = C II.,....' !ii

i!i::d:Z�ii�if�rf:�: · f;����Z2�������f��:·����!�:it��f���r:� :: Dr. Murillo Barreto· de Azevedo �:'
e Taranto. Walter, Se- ços comerciais em geral. I I Ihastião e Nunes. Jorge, Corretores da ç. Rac. eg uros «Ipiranga»: operan- I i \

,Velho, Adolfo, Turibio e do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- I
�

Norberto. Faixa Azul tes Pessoais, Transportes, Automóveis, Res- l
com Samir, Thomsen e ponsabilidade, Civil e fidelidade.
Chico. Mario, Lourenço Sub-agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
e Silva. Jorge, Hans,

I
A COMBRCIAL LTOA.

Ivo, Artur e Ervino. uma organização as suas ord�ns!
2. jogo - Seleto O x

D. Pedro O. Batido a Eugênia Vitor Schmückel � economista e contador.

serie de penaltes, venceu �A1iI8:W;: ....IiIIiI�....II!I6I1!i&l1§B- _SB

Danta-Corupá,Poço
8-6-1953

VITORIO NONES
Presidente

t
Comunicamos aos parentes, amigos e

conhecidos a triste noticia, que Deus todo
poderoso chamou a si, a nossa querida mãe,
sogra e avó,

Emma Albertina Maria Krause
nascida Kühne

com a idade de 63 anos, 2 meses e 10 dias,
no dia 2 de junho, após uma enfermidade de
tres meses.

I

O certame ínternacío- bates realizados domin- Apresentamos n08SOS slncéros agradecí-.
go último cujo resultado mentes a todos que nos auxiliaram neste du-

foi o seguinte: ro transe, aos que enviaram flôres e enfeita
ram a sepultura e a todos os parentes e

No Rio - Vasco ;) x conhecidos que acompanharam a falecida até
Hibernian D. a ultime morada e agradecemos especielrnen-:
Em S. Paulo - Corin- te ao sr. Pastor Waidner pelas suas palavras

tians 5 x Olimpia 2. de consolo em casa e na sepultura.
Observações Ao Iaragué do Sul, 5 de Junho de 1953.

redigirmos esta nota, ti-
vemos noticia quo o Arfur e Alzira Krause, nala Piske
Nacional não tomará Allred e Ida Kaiser, nala Krause
parte neste certame. Na

I
Dielrich e Helga Brunken, nala Krause

hora da partida a C.V.D. Alberl e Irllla Will, nata Krause
cancelou 0- embarque
dos pleíers uruguaios. --------.------------

Entrará na dança em I O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

��uC�u8:rR�� �:'T��:rrso� LOMBRIGUE.IRA MINANCORA'

nal que está sendo dís
putado no Rio e em S.
Paulo, pela conquista
da Taça « Rivada-via
Corrêa Meier está . des
pertando a .curiosidade
dos esportistas em geral.
Participaram des t e

certame, os' seguintes
campeões: Hibernian da
Escocia, Sporting de
Portugal, Olímpia do Pa
raguai, Nacional do
Uruguai e Coríntíans,
Botafogo, São Paulo e

Vasco do Brasil.
Comportou a abertura

deste torneio' dois, em-

ADVOOADO I
I

;
I

; Avenida

no prédio (Dante Schiochel) .
i
I

Getulio Vargas N. 26

lal'aguá do Sul'

Escritório

I

i
- '- -

.. -
-

,,-

\

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
HO SORTEIO DE

Maio 1953 ,

J' TfX
R B L,
I F R
D B U

L!Q L
S S L

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

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo 4fonso Barbi

SEDE SOCiAL

MOÇO
DE'14 a 16 ANOS
Para trabalhar em bal

cão, precisa-se de um, de
preferencia que saiba fa
lar o alemão.
Tratar com o sr. Lau

rinor Seiffert.

Inglês
- Ensina-se falar inglês,

aulas particulares.
Preços módicos.
Rua Cél. Procopio Go

mes de Oliveira 378 em

Jaraguá do Sul, Com
Mme. Zanni.

r�R,";:êõ����7iM;Cc�":,'!� 10nlem: \

IA
VINEO C.i.,c:osO'rADO

.

• ;. S I L V � I R ,; .', ,

. .� ':mprsguo � Wta U'!: I
"

T()5S� - I
�e,hie&e.

1�!i.EIi>l
8;onquittlll

" � E ' I·i1.�I� scroru OU)

!;'�7:JJ- (0nval��cellça�
VU,HO Cf?EOSOTADO

CI
-=
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Deutsche Beilage des "Correio do PoV'o'��
Vorsicht

r

Immer

für

mehr Siege Die Wahlen in Guaramirim 'KIugedie, UDN

Florianopolis, 8. - Das
Endergebnis der Wahl
Iuer die Kammerraete Die Wahl in Guaramt- treter des PSD beanstan- Odilon V. Veiga 61
im Munizip Turvo war rim am 2. d. M. verlief der wurde, da sie ange- PTB

.

folgendes: 'UDN 1.688, normal. E8 ereignete sich blich beschädigt sei. Der João Romario Moreira 122
PSD 1.080, PTB 434 und nicht der geringste Zwl- Delegíene der UDN, Herr Almiro C. Batalha 74
PSP 55 Stimmen. Eine schenfall, der Wähler hatte Dr. Luiz de Souza, bean Oravlano de Tofel 40
Urne wurde annullíert. vollkommene Freiheit. Die tragte sofortige Festetel- Adolfo Damião dos Reis 17

. .. Wahlbeteiligung be r-r u g lung. Mit diesem Antrag Errer Balbina Vieíra 7
�n �eberelOstImmung 66%, was einer grossen erklaerte sich die Korn- Tomaz Radwanski 6

mít diesem und den

I Stimmenenthaltung enr- mission einverstanden und Adolfo Streit
'

5
schon vorher be�a�nt spricht. ernannte hierzu den Herrn Gustavo Weigsding 4
gemachten

. Ergebmss�n Die Prüfung'skomis5ion, Bertoldo Hort. Die Sir- Olimpio J. de Souza 2
erlangt� �Ie UDN �Ie zusammengestellt aus den zung wurde fuer 2 ôtun- Der PTB wählte' nicht
Mehrheit 10 den .L��IS- Herren Dr. Norberto Mi- den zum Abendessen einen Kammerrat. Augen-lativen der MumzIpl�!l randa Ramos, Rechtsrich- ausgesetzt. blicklieh, mit Ausnahme
von Ituporanga, Taíó, ter der Komark von Ioln- Nach Wiedereröffnung der 'annullierten Llrne,Tangará, Piratuba, Ca- ville, Jefferson de Paula erkannte der hiermit ße- weehlre der PSD 4 und
pínzal und Turvo, abge- und Aleixo Delagiustina, auftragte die Urne fuer die UDN 3 Kammerräte.
sehen von der Neuwahl begann ihre- Arbeiten um nicht beschaedigt, worau- Die Differenz betraegt so-einer Sektion zum En- 9 Uhr des 3. Juni.

.

fhin die Kommission be- mir 65 Stimmen.
dergebms der Wahl von Die Stimmenzählung schloss, die Urne separat I

In der nächsten Num-
Guaramirim. verlief normal. Die ein- zu zaehlen. Gegen diesen mer werden wir die allge-

zelnen Parteien waren Entscheid wandte sich meine Liste ueber die
vertreten durch die Dele- Herr Wilmar Dias, wah Abstimmung bringen.

D M .. I hl gierten der> U-D N, den rerid Herr Dr. Luiz de
Eine Gegenüberstellungie UnlZlpa wa en Herren Deputierter Luiz Souza dagegen sprach.

de Souza und Dr. Murllo Der Praesident der 1949 t 953
Barreto de Azevedo, der Kommission rechtfertigte UDN 694 1.31fl
PSD durch den Deputler- lange den Emseheld. PSD 1.896 1.38'1
ten Wilmar Dias und der Nachdem die Urne ge- Der PTB kam bei den
PTB durch Herrn João öffnet war, stellte sich Wahlen 1949 nicht in
Romario Moreira. heraus, dass zwei Stimm- Frage.

zettél ueber waren, wes- _

Die 19. Urne traf erst halb die Abstimmung an-

D UDNarn späten Nachmittag nulllert und die Urne ie .

desselben Tages ein, da an das Regiondl-Gericht
sie lIUS der Zone von zum endgliltigen Entscheid
Luiz Alves kam und auf gesandt wurde.

'

der Post in Itajaí Irenger Der Delegierte der UDN, florianopolis, 6. _ Dasliegen blieb. Dr. Murllo Barreto de Ergebnis der arn 3.d.M.Um 6 Uhr nachmittags Azevedo appellierte gegen stattgefundenen Wahlenwar praktisch die Zählung den Entscheid der Korn- war folgendes:der Urnen beendet, es mlsston, die II Stimmen Tangará: UDN 1.21-3,fehlte nur noch die 19. der Urne aus Guamiranga PSD 831 und PTB. 140 Die 'U e b e r s c h w e m-
Urne, die durch den Ver- annullierte. Stimmen. mungskarastrophe nimmt . �

Das totale Ergebnis, Caplnzal : UDN 1.386. zu. Hunger und Elend
ausser der annullierten PSD 1.150 und PTB 404. drohen vielen Ortschaften,

I
_lOsml .....IUIUrne, war folgendes: Taió: UDN 1.165 und und auf vielen Fazendas
IIIII [lEnOTlIIUpSDDN 11338161 PSD 888. kämpft Rman verzwv�ifhe!t ('ILV"t.�l.

um die ettung des re s'll, PTB 280
----.------

Die Fluten bedrohen be- aRANDE ":ÖNIOOPersoenliches Wahler- Lãage der Eisen-,
,

::�?r�Bartel 264 Ohn�a:!::::�'igUng rl:I:=;":;'��"';;�'�=;�=;=;�I'I=lWladislau Kasneirski 249 der fuer den Güterverkehr ii iiArnoldo Bilard Ir, 222 erforderlichen zwei- und H A D V OKAT' iiEugenio J. Dunzer 200 dreigleisigen Strecken hatii, !!Benedito Pauli 94 Brasilien gegenwaertig ii gibt hiermit seinen Freunden und alten iiAlfredo Keunicke 94 etwa 37000 Kilometer ii Klienten bekannt, dass er sich hier wieder iiEvaristo Klein 81 Bahnstrecken. Dazu kom- H als Rechtsanwalt niedergelassen hat. liJacob L. Reinert 60
men die teilweise erheb- ii Zu sprechen in seinem Kontor in der iiBruno Kickhoefel 51 lichen Glelsanschluesse ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca N. 210. .

HPSD von Industriewerken.' . �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:Arno Zlmdars 271
Francisco Virgini 229
Helrnurh Sprung =32
Felipe Mahnke 196
Paulo ßutscherdr 116
Amaro F. Soares 112
Guilherme Zastrow 92
Leandro Bogo 71

Verlauf ohne Zwischen-frolle - 35% Stimmenthaltung - Resul
tat unentschieden durch Annullísrung einer Sektion - Die UDN

·machte gute Fortschritte

Rio do Sul, 29. Das
Ergebnis der am �7.' Mai
im Munizip Iruporanga
stattgefundenen Wahl war
folgendes: Abgegebene
Stimmen 3.948. Davon
entfallen auf die U D N
1.881, auf den PSD 1.231
PSP 676 und PTB 100.
Die UDN wählte 4 Kam
merreete, PSD 2 und
PSP 1.
Durch die UDN wurden

gewählt: Frederico' Probst,
Dr. Vanio de Oliveira,
Francisco Julio MüUer
und Carlos Adalberto
Thiesen.

siegte in Tangará,
Taió und Capinzal.

t Todesaozeige I' Baoksn.III,
Allen Verwandten, Freunden

und Bekannten die traurige Nachricht,
dass es Gott dem Allmächtigen geíal
Ien hat, unsere liebe Mutter, Schwie
germutter und Grossmutter

Emma Albertina, Maria Krause
gebe Kühne

im' Alter von 63 Jahren 2 Monaten und
10 Tagen nach dreimonatlicher schwe
rer Krankheit am 2. Juni zu sich zu

nehmen.
Herzlichen Dank allen denen, die

uns in den schweren Stunden hilfreich
zur Seite standen, Sarg und Grab mit
Blumen schmückten, und allen Ver
wandten und Bekannten, die' sich in
der Schroederstrasse III versammelt
hatten und der lieben Verstorbenen
das Geleit zur letzten Ruhestätte ga
ben. Besonders danken wir Herrn Pas
tor Waidner fuer seine trostreichen
Worte im Hause und am Grabe.

Jaraguä do Sul, den 5. Juni 1953

Die trauernden Hinterbliebenen,
, 5 Kinder und 16 Enkel:

I

Arthur I. Alzira Krause, geb. Piske
.Ifred u. Ida' Kaiser, gebt Krause
Dietrich u. Helda Brunken, geb. Krause
Albert u. Irma Will, leb. Krause

Frau Levy traf das Missgeschick
Dass ihr nach kurzem Eheglück
Der Tod den Gatten wieder nahm. -
In ihrem tiefen Leid und Gram
Nahm sie von niemand Trostwort an
Und klagte schluchzend: "Lieber Mann!
Was ist das Leben ohne dich!
Ich wollte, man begrueb auch mich I
Mein Leben ist nun freudenleer;
Ich 'habe keine Hoffnung mehr!"
Und als der, Rabbi ihrem Mann
Die Sterbekleider legte an,
Fing sie nur lauter an zu klagen,

_

Man sollt auch sie zum Friedhof tragen.
Rebb Leiser aber dachte schlau:
"Ich will doch prüfen diese Frau,
Ob ihre Tränen, die sie weint,
Auch treu und ehrlich sind gemeint."
"Frau Levy", sprach mit List der Mann,
"Wir zlehn- dem Mann den) Gürtel an.
Drum s611t Ihr mir vorher verkünden,
Wie wir den Gurt ihm sollen binden."
Da schluchzt sie auf in wilder Qual:
"Macht wie Ihr's wollt, mir íst's egal!"
Rebb Leiser aber spricht: "O nein,
So gleich darf Euch das doch nicht sein.
Denn hört, was ich Euch muss verkünden;
Wenn wir den Gurt nach hinten binden,
Dann dürft Ihr, :- so steht es geschrieben,
Nie einen andern Mann mehr lieben,
Muesst Witwe bleiben allezeit. -

Doch binden vorn wir ihm das Kleid,
Dann dürft Ihr wieder Euch vermählen.
Drum sagt mir nun, wie wollt Ihr wählen?"
Da hemmt sie ihrer Tränen, Lauf,
Blickt sorgenvoll zum Frager auf,
Spricht seufzend dann: "Lasst mich in Ruh";
Macht ihm den Gürtel vorne zu!"

o

S. KATZ

'Amazonasüber
schwemmung :

reifs die Stadt Manaos.
Seit 192,2 hat man nicht
solche Ueberschwemmung
erlebt.

Munizipalpräfektur von Jaraguá Sul.do

des
Abschlussbilanz der Aktiven und

Munizips Jaraguá do Sul am 3L

,A K T I V

Passiven
Dezernber 1952.

.

Die obige Bilanz im Totalwert von Vier Millionen Einhundertundsech-
zigtausend Neunhunderteinundachtzig Cruzeiros und Achtzig Centavos erken
nen wir an.

Immobilien
Saldo dieses Kontos

Ue�ersee-Wer�efunk. Mobilien
Saldo dieses Kontos

Dem Munizlp gehörende Werte
Saldo dieses Kontos

Kassenbestand
Saldo dieses Kontos

Verfügbares Kapital
Saldo dieses Kontos

Aktive Schuld
Saldo dieses Kontos

Drittel der Pflasterung
Saldo dieses Kontos

Die Rundfunksender
Mauâ (Rio) und Excelsior
(São Paulo) wer den
künftig in zunehmendem
Masse den Uebersee
Werbefunk aus Bonn
e ins e tz e n, und zwar

Mauâ im Montagabend
Programm in der deut
sch-brasilianischen Stun
de von 20 bis 20,30 Uhr
und São Paulo iru An
schluss 'an die Sendung
der "Joias da música
alemã" um 9 Uhr vor

mittags. Der Werbefunk
dient der Vel'tiéfung der
kulturellen und wlrt

, schaftlichen Beziehun
gen zwischen Deutsch
land und Uebersee und
der Anregung diS Rei
severkehrs nach Deut
schland.

War war Dein ganzes Leben
Von Deiner Jugend an

Als Müh' und Sorg' gewesen,
Solang' man denken kann.
Unter Lilien sollst Du weilen,
Treue Mutter schlafe wohl,
Musstest hier wohl vieles leiden,
Doch der Herr, macht alles wohl.
Du bist so weit von uns geschieden,
Du gutes, treues Mutterherz,
Wir lebten stets mit- Dir zufrieden,
Drum ist so schwer der Trennungsschmerz.
Weinend legten wir Dich nieder
In das stille kühle Grab:
Niemals kehrst Du zu uns wieder,
Ach drum weinen wir Dir nach.
,So ;uhe sanft, auf Wiedersehn.

Laufende Schuld
Saldo dieses Kontos

Zu zahlende Schuld
Saldo dieses Kontos

Munizipa(vermögen
Saldo dieses Kontos

•

1.026.575,20

990.334,00 .

t5.000,00

, 26.447,tO

12.876,00

903.282,40

1.187.467,10
PASSIV

4.160.981,80

600.000,00

111.083,40

3.449.898,40 4.160.981,80

ARTHUR MÜLLER - Präfekt
OtTA.CILIO RAMOS - f. Rechnungführer

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Terminará no die 30 de Junho correnre, o pra
zo para aumento de capital de acôrdo com as prer
rogativas estabelecidas pela Lei n. 1.474, de 26 de
Novembro de 1951, em face da prorrogação cons
tante da Lei n. 1.772, de 18 de Dezembro de 1952
- 0.0. de 22 seguinte -.

Estipulando tributação exepcional para os au

mentos de capital com aproveitamento de reservas
acumuladas até 31 de Dezembro de 1951 e já tribu
tadas na pessôa jurídica, bem asstm pera os au

mentos realizados com reavaliação do ativo imobi
lizado e adquirido até 31. de Dezembro de 1946,
trouxe tambem a Lei 1.474, ao contribuinte. a van

tagem toda especlal de lhe proporcionar pagamento
- parcelado do tributo, estabelecendo pera o primeiro
caso 12 e pera o segundo 24 prestações.

Seria de grande inrerêsse pare as, sociedades
comerciais em geral o eproveítameaio dessas van

tagens, pois, qualquer distribuição futura de reservas

que se vêm acumulando ha anos, ou, a consequente
da reavaliação do ativq imobilizado pare um rea

justamento do seu \"(Ilôl', acarretará, na ocasião" pe-
\ sados ônus pare os beneficiados, através a tributa
ção complementar progressiva ne pessôa física. ou

taxação bem maís elevada do que a agora estabele
cida, no caso de se tratar de beneficiários de titulos
ao portador.

Deveriam, pois, aquelas sociedades não perder
esta grande oportunidade, promovendo, nestes últi
mos dias que decorrerão até o final do prazo esti
pulado na Lei 1.772, - o aumento de seus capitais
aproveitando as condições, as taxas excepcionais e

oe prazos estabelecldos na cilada Lei 10474, como
P O R T A R I A NR. 5 Osegue:.

•

da) AUMENTO De CAPITAL COM APRO- Artur Müller, Prefeito Municipal de Ieragué o

VEITAMENTO DE RESERVAS JÁ TRIBUTADAS: Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
_ _. 1 Nomear Fiorenço Cezar Picinini, pare oçupar

. ta�a de 15%,. retenção na fonte, exc�uld.a ��va o cargo de Motorista Padrão «S», do Quadro Unico
irlbuteçêo proporcional e� poder da pessoa Jurldl�a do Municipio, e designá-lo para ter exercicio ne
e complementar progressrve, em poder da pessoa Intendência Dlsrrltel de Corupá.

'

física, recaindo o ônus sôbre os sócios ou aclorrís- Registre-se e Cumpra-se
tas, titulares de ações nominativas ou ao� portador Prefeitura MunicipaÍ de Jaraguá do Sul, em 8 I II II II(§ 3. do art. 1. do Decreto 30.812, de 2/5/(2); de Junho de 1953. d de Ciênci Médiimposto a ser recolhido em 12 prestações men- _�

, ARTUR MÜLLER Prefeito Muulclpel Formado pela Faculda e e iências
.

icas

sais e sucessivas, iniciando-se a primeira dentrode,
,. da Universidade do Distrito Federal

30 dias a contar da ��ta em que fôr aprovado. o �� '................................... . �

1
---'--

aumento em Assembleia, Geral ou da data do regrs- �- GOTTARDI: Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gíne-tro do contrato social no órgão competente. �:: DR. FRANOISOO:: V.Promotor Público cológica do Hospital Getúlio ergas: ex-in-

b) AUMENTO DE CAPITAL COM REAVA- ': • ".

d Ad'
.,

=1
terno no Hospital N. S. do Socorro do Rio

LlAÇÄO DO ATIVO:
-

I

_
,

!�
Escrltorlo e vocacla � de Janeiro.

taxa de 10% que, constituindo ônus da pessôa :
. . . .

: Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo.
jurídica, por substituir a taxação prevista no art. 43,: Aceita causas: Cíveis - Comerciais - 00- g léstias de Senhoras.
§ 1. alínea "h" do Regulamento aprovado pelo De- � brancas - Contratos - OOt;'sQltas. B Consultório no Hospital Jesus de Nazaréereto n. 24.239, exclúe a tributação complementar, t� ATE�DE:- no Gabmete. d.a PROMO-

JI' �m
CoJ'U á neste município.

'

em poder da pessôe física ou da fonte (§ 6. do art. : TORIA, síto no «FORUM», diäríamente das = p
. • . •2. do cítado Decreto n. 30.812); � 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas. &, Consultas das 81/2 as 12 e das 15

aSJ18irnpôsto a ser recolhido em 24 prestações men- (6)@ �� �@ � �: -:. ,@(!) horas. .,

sais e sucessivas, iniciando-se a primeira dentro de
��_�� y

30 diás a contar da data ent que a Assembléia Ge- ..-=== • '

ral, aprovar o aumento ou, da data em que for

re-Igistrado o contráto social no órgão competente. M' U O A SOutros esclarecimentos como quanto à prepa
ração e instrução dos processos e toda e qualquer
as�istência técnica necessária, poderão ser obtidos
nas Delegacias do Impô�to de Renda, sempre pron
tas no sentido de bem orientar os contribuintes na Frutiferas e

fiél execução de' suas obrigações fiscais.
r

Aproveitamento de ,Reservas oU Reava- Prefeitura Municipal de Jar�guá do Sul Câ rnara Munic i pa I
lição de Ativo Imobilizado para efeito P o R T A R I A N R. 4 7 Ata da Reunião Ordinária de -12-5-53
de aumento' de Capital das Sociedades Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Ao� doze dias do mês de maio de mil nove-
Comerciais em Geral Sul, DO uso das suas atribuições, resolve:

centos e cincoenta e treis, pelas sete horas, na sa-Conceder exoneração a Rolando L. G. Ianssen, .
..

Iocupante do cargo de Escriturário Padrão «O», do la do Forum, no edifício da Prefeitura
_

Munioipa
.

d de Jaraguá do Sul, reunidos os snrs.: Ner Fran-Quadro Unido o Municipio.
co, Mário Nicolini, Alfredo Langer, Frederico Ourt

, Registre-se e Cumpra-se KPrefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 3 A. Vasel, Otaviano Tissi, Herbert Schneider e urt

de junho de 1953. H. Hilbrecht. O snr. Ney Franco, Presidente, após
ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal constatar a presença de número legal e declarar

aberta a sessão, ordenou ao- snr. 2°, secretário que
procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Lí-

P O R T A R.1 A N R. 4 8 da e discutida, foi a mesma aprovada sem emenda,
Artur Müller, prefeito Municipal de Jaraguá do pelo que passou a ser assinada pela Mesa. A se-

Sul, no uso das suas atribuições, resolve: guir o sr. 1°. secretário procedeu a leitura do Ex-
Conceder exoneração a Evanira Klug Pereira! pedisnte que constou de: Of expedido nr., 135/53

ocupante do cargo de Professôr Padrão «K», do Ofs. recebidos do sr. Prefeito nrs.: 165/53,e 167/53,
Quadro Único do Municipio, a conter- désta data. 1 tranzendo incluso, este último, o projeto de lei nr.

Registre-se e Cumpra-se '

9 (autorisa empréstimo) que foi' encaminhado a
,

Prefeitura Munlcl paI de Jaraguá do Sul, em 8 Comissão de Finanças, Economia, Orçament<? e
de Junho de 1953. Oontas do Município: oficio de Porto Belo. Nm-

, ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal guém fez uso da palavra. Prosseguindo os traba-
lhos passou-se a discussão da Ordem do .Dia: Em
2a. e última discussão foi aprovado, depois de de
vidamente discutido, o projeto de lei nr. 8. Livre
a palavra solicitou e obteve-a o vereador s�. Ota
víano Tissi que requereu a dispensa, da Ida do
projeto lei supra menciona do, á Comissão de �e
dação para ir a Redação Final. Em votação fOI o

requerimento do snr. Otavíano 'I'iss] aprovado una

nimimamente. Nada mais havendo a tratar o sr.

Presidente desgnou par a a próxima sessão o dia
19 do corrente com a seguinte Ordem do Dia: La.
discussão do projeto de lei nr. 9. Findo o que foi
encerrada a sessão a qual faltaram os snrs. Adol
fo A. Emmendoerfer, Water Jark, Alvim Seidel e

Willy Germano Gessner.
(ass.) NEY FRANOO

MARIO NIOOLINI
ALFREDO LANGER

P O R T A R I A N R. 4 9
Artur Müller, Prefeiio Municlpal de Iaragué do

Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
,

Nomear a complernentartsta Maura Dirce Mas
ceranhas, para ocupar o cargo de Professôr Padrão
«K», do Quadro Único do Municipio, e designa-Ia
para ter exercicio na Escola «Victor Konder», de
Pedras Brancas, 1. distrito do Municipio.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 8

de Junho de 1953. 0

,ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal

'Dr. Noro�rto Ronolfo ��nl�m;t

Ornamentais

TODAS nEVEM USAR

,AVÓ! MÃE! FILHA! Illi. Francisco Antonio,' Piccione -

I '_
:mn:�D][CO

_

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

especialista em' doenças de criança�
Átende PQ

-I

'.HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka)rc������;,.

I
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flUXO-SEOATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVIIARA DORES

, UIVIA AS COUCJS UTERINAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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D�'(f -P o V o,'D�legaCia Auxil!ar de Policia
'�,�' .��,,:.(' ,. de Jaragua do Sul

Para conhecimento de todos transcrevo na íntí
.

. gra o Of. Circular n=. 214 de 8·6 19M da Delega-
---....----------------------------------------- cia da Ordem Politica e Socíal ; Florianópolis.

JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 14 DB JUNHO D� 1953 ·SANTA CATARIl'!!A N. 1747ANO XXXIV
Senhor Delegado:

/
.

C °lv'.·1
Tendo em vista que a prática de jógos de

Registro azar, achá-se proibida em todo o território na-

.,
. . cíonal, constituindo contravenção penal o seu

lren� P. �unther ?hc�al ,do exercício; esta Delegacia no uso de suas atribui:'
srta. Sofia Marina Lange; Registro CIVil do I

"
Distrito ções, resolve expedir a seguinte recomendação:

Haroldo' Giese com a da Comarca Jaragua do Sul, _ 1) É terminantemente proibida a prática . de
srta. Edla Marquardt; Estado de Sa,:ta Catarina, todo e qualqu.er jogo de azar, mesmo que estes
Anselmo Marangoni com Brasil.

se apresentem sob nomes ou títulos disfarçados;
srta. Adele Nazato; Egon -Faz saber. que c��parece- 2) Sob nenhum pretexto se permítírá o jogo,
Theilacker com a srta, rarn no carton? .exlbilldo o� não só ém casas franqueadas ao público, como
Rosimar Leitzke e Edu- d<!cumentos eXI��dos pela lei tambem em clubes ou sociedades particulares;
ardo'Geisler com a srta. afim de se habilitarem jJara

.

3) Todo aquele fôr encontrado na prática de
Agues Gutz. casar-se: jogos de azar, deverá ser autuado em flagranteEdital n. 3.366, de 3-6-53. delito e processado na forma legal;Aniversários:- Fazem. anos Ernesto Alvíno Campte- 4) As autoridades policiais que não Iízeremhoje Domingos Rech, re- gher e Etelvina Roberti

a necessária repressão ou que cientes, permitisidente em Itapocusinho; Ele, brasileiro, solteiro, rem -1J. prática de tais jogos, serão responsabilia menina Norma Terezi- lavrador, domiciliado e sadas criminalmente como coniventes no delito.nha, filha do sr. Alberto residente neste distrito, SAUDAÇÕESSbardelatti. em lrapocúslnho, filho de (Ass. Trogilio Antonio de MéloALFREDQ KRAU,sE Victorio Campregher e de
Dil. da O. P. e SocialTrancorre hoje a data .Adelia Campragher. Ja:raguá do Sul, 12 de Junho de 1953.natalicia jäo sr. Alfredo Ela, brasileira, solteira. .

José Izidoro CopiKrause, gerente da Em- doméstica, domiciliada e Del. Aux. de Policia
presa Sul Brasileira de residente neste distrito,
Eletrecidaàtl S.A., e pre- em Irapocúsinho, filha de

Casamentos:- Realizaram- sidente dó Clube Atlético Pedro Roberti e de Ro-
se ontem na sala das au- Baependí. milda Marchi.
diencias os seguintes ca;-· Amanhã passa a data
sarnentos:' Snr. Francis- natalicia da gentil senho- Edital n.3.567, de 56-M.
co Albino Sobrinho com rita Marcia filha do sr. Érico de Aviz e

É � seguinte a sua a srta. Maria Sofia Klin- Mario Tavares da Cu. Iolanda Mielker
composição: Lederner koski; José Jacobi com a nha Mello. Tambem a Ele, brasileiro, solteiro,
Mendes da Silva, ferro- srta., Maria da Cunha: srta. Hella Fuck filha do motorista, domiciliado e

yiário;. Leopoldo �ulff, Stephano Schramowsky sr. Henrique Fuck. residente neste dístrlro, á
indusrríal; dr. Antonlo lo- com a srta.: Alzira Klein; Fez anos dia 9 o sr. estrada Ribeirão Molha,
sé Ribeiro; cirurgião den- Harry Zastrow com a Fiorenço Cesar Piecinjni, filho de José Domingos
lista; Mário Blume, ferroo, residente em Oorupä. de Aviz e de Cristina
viário; Manoél José Silva,

\ Dia 16 o sr. Santos Soares de Aviz.
ferroviário; Eugênio f'ran- 'I'omassilli, professor em Ela, brasileira. solteira,
kowiack, pedreiro; ôebas- . Duas Mamas. doméstica, domiciliada e
rläo !Jeixer, ferroviário; Dia 17 aniversaria-se a residente neste distrito, á
Roberto Lavin, Industríal; Viuva Amanda da Costa, Estrada Iaragué - Esquer- Martins Schmauch, Alfredo Kwíatkoskí, Ar-
Miguel Antonio da Silva, cunhada do sr. Manoel do, filha de Alfredo Miel- no Kühn, Aristides David Travassos, Antonio
motorista; Aroldo Orlando F. da Costa.

.

ker e de Olga Mielker. Reiser, Alvim Baade, Alex Séll, Luiz Dama,
Conceição, ferroviário;

.

Na ru.9sma .data. a me-' Edital n.3.568, de 66-53. Manfredo Hornburg, Osmar Rosa, Rubem Lei-
Frederico ßanderlo Junior, nma Iria Mana ,fIlha do José Anacleto e thold, Waldemar João Rosa, Edmundo Silvéro,ferroviário; Martinho de

sr.)30nifaci? Petri.
I • • Ilza Fagundes Bgon Erdmann. Herrut Zieze, João Arnaldo Tait,,.SouUJ , comerciário; , José Bolos "

.

Dia 1'8 o ]o�em Políbio Ele, brasileiro, solteiro, Curt Hass, Affonso Bertolíní, Lauro Frederico
Plonrevlcz, ferroviário; mais fôfos_ A. Braga, filho do sr. sapateiro, domiciliado e Teubert, Juvenal Fossile, Afonso Bollauí, Afonso'
Nilo Gomes, comerciante; J ''J'' Lauro Braga. Na me.sma residente neste distrito, Machado, Mandel Schneíder, Roberto Voltolini,
Ulisses Leal, ferroviário; ., data a srta. Teresinha

em Francisco de Paula Ewal� Poratb, Alaor Langhammer, Albano Lo-
Máximo Pedro Silva, .fer- Peters, filh� do sr. Jos.é filho de Julio Anaclero � renzetti, Díonislo Giovanella, Wigand Roweder,
roviário; Alcibino Manoel' Peters, residente na CI- de Maria Anacleto. J?sé Vi�ente,. Alexandre Fer.raz, M.iguel B�ernaz-Corrêa, trabalhador bra- dade de Curitiba. . EI b '1" It' kl, Hoidl DavId, Braz FranCISCO DIas, ,Joao Cor-

I· j 'G Iv s X a, rasl elrd, so eira, .

d M' d B' d GI b k'ça,
.

cse onça e, e -

Dia 19 o sr. Alexandre d 't' d "1' d' ,rela e 1 Iran, a, elnar o em Ows 1,
portador de frutas' Herc)' .., I'

M
ornes Ica, omlcup a e

. Gerha-rd PI'ske'
..

Kohler, funCionarlO u- residente nesta cidade á .. ., , .
'

Iio Matias, alfaidte; João nicipal. Dia 2Ó. o j?vem rua Abdon' Batista', fiiha gerh�rdA K��ge� R;ald��o F�za�co, COr;e�IOFrancisco Borges, ferro- Rafael Tomaseh, reslden- de Sebastião F'agundes e .arCla, rm o Sa�la...a! mOul!! .

o panlsen,S'l r. D-viário; Irlon de Souza. te em ftapocusinho. d 1\1 'd D r d CISC? Nunes da � vena, . �VIO a? o, : VIllOLeal, ferroviária; Silvestre e
\

.

argarl a eo In a
BemslO, Alfredo Burger, OhVIO Sarh, Gentil Be-

Woginski, ferroviário;
,,/ Ba/os Coelho Fagundes. vilaqua, Conrado Steinmacker, Qarlos Binter, Iri-

Agenor Gonçalves, expor-._/ Edital n. 3.369, de 9-6-53. neu Teófilo, Ilário Manns, Ml!-rino Juvenal Luiz,
tador de frufas; Ouo maiS cl'esciaos Ppoibi9ão- Lindolfo Nunes e - Braz Batista, 'Tercilio Frizanco, Oslito Paim de
Misk, ferro'viário; Fritz t

•. Maria Leite Aguiar, João Bertoldo Pereira, José Feuser; Ar-
Lishka, ferroviário; Cris- Nós abaixo assinados, Ele brasileiro soltei'ro, noldo Wiedmann, Antonio da Silva, Afonso Roth-
-fiano Rabbock, ferrQviário; prOibimos terminai.1temen- operá�io \ domi�i1iado e sal,' Antonio Jagelski, Edmundo Prust, HenriqueTobias Cardoso, ferl'oviá- I te a entrada de pessôas resident� nesta cidade, á Gonçalves Sobrinho, Henrique Pangratz, Carl
rio aposentado; Marcelino em nossas propriedades, rua CeI. Procópià _ Friedrich Stuhlert, Jaime Silvano dos Santos,• Tibúrcio Soares, traba� afim de caçar, extrair Gomés de Oliveira, filho Manoel Pinheiro, Henrique Fernandes Klock, Ru-
Ihador braçal e Alfredo cipós, palmitos etc. de Fermínio José Nunes dibert Klitzke.
Langer, industrial. Não nos responsabili- e de Madalen� Moreira Jaraguá do Sul, 11 de junho de 1953.

Banquete ao dr. Marcond.es
samos pelo que possa Nunes.
acontecer. Ela, brasileira, solteira,de Mattos. Ao encerrarmos I

.

h 12 6 1"3Bo'os tapocusm 0, - -u • domé�tica, domiciliada e.esta ediçdo está se reali- II

sando no Clube Atlético mais macios LeopoldO Vogel rE:.sidente nesta cidade, á

Baependí, um banquere Erico Vogel ma CeI. Procópio ,Gomes
de despedida oferecido Armin Hackbardl de Oljveira, filha de Ber-

.

nardino Leite. e de Erme-
linda dos Santos Leite.

LOCAIS
Torneio de tiro ao alvo. A ao ilustre magistrado dr.

Sociedade Desportiva e João Tomas Marcondes
Recreativa «Boa' Espe- de Mattos e sua exma.

rança», realizou domingo senhora, por motivo de
úllimo mais um torneio sua promoção pare a co

de tiro-ao alvo. De dts marca de Laguna. .

puta saírem vencedores No próximo número
em prímelro lugar. o sr. daremos detalhada noticia
Adolfo Schloesser, em sobre esse acontecimento
segundo o sr. Oscar Ste social.
werdr e em terceiro o sr.

Afonso Stricker, com 57 Juizo de Direito. Com a

1>ODt08 ceda um. promoção do dr. Juiz de

Na secção feminina Direito para a Comarca

saíram vencedoras as se- de Laguna e emquanto
nhoras Tecla Hadlích, não fôr nomeado o subs

Iolanda franke e Ema tiruro, passou a exercer

Besecke. o cargo o sr, Erico Blos
feldt, Juiz de Paz, sendo
o, cargo deste exercido
pelo sr. Waldemar Rau.

Diretorio do' PIB. O PT3
'acaba de orgenlser seu

díretorio neste munlcípto,
ficando sob a presidencia
do dr. Artur Urano de
Carvalho e více-preslden
ela do dr. Fausto Brasil.

\

MINISTÉRIO DA GUERRA

5a. R. M. e õa. D. I. 7a. D. R - 16a. C. R.

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
DE JARAGUÁ DO SUL

NOTICIAS MILITARES,
Os cidadãos abaixo relacionados, devem

comparecer com a possivel nrgência, a Junta
de Alistamento Militar, com séde na Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, afim de receberem
seus Certificados de Reservista:

!,II

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
atixado dU! ante 15 dias. SI

alguem soub�r de algum im

peàimentQ acuse-o para os

fins iegai5. ..

IRENE PEDRI GUNTHER
ÜllClal

Ma'l1oel CarvaJhô Lopes
1. Ten. Delegado dt:!- 7a. D. R.

"

i

eOllIlA CISPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.
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IIIF b' (Sezões, Malárias, III
1-1'1" "r"s Impaludismo· III
-- � � Maleitas. Tremedeira ,,.

.,

III :_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _: III
I� "Capsu las Antise�onicas II
I Mínancora' �i
III Em Todas as Boas Farmácias III- I -

III É um produto dos LaboratÓrios MINAN00RA IIJ
�

mIII - .Joinville - Sta. Catarina -

_ ..
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T6NI�O ��"t(AR
POR fXHLÊNCIA

(()) §all�ã(()) (Marca Registrada}.

Virgem Especialidade
dIa ClAo WIETZEl llNJD)lU§II�J!I· co JOIlIDlVnne sp..SÃ� Y'RC(At

. '.

ESPECIALIDADE
torna a roupa branquissima!

•

I
•

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


