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Vendilhões da
I

Imprense Posto Agropecuário "Ministro Jóão Cleophas"

Por J. JUSTO

" JARAGUA
Os- homens de bem, pa. Si houver quem pa

as associações culturais gue, a peçonha é lança
e a classe estudantil ca- da contra o sr. Gover
tarinenses acabam de nador, Secretaríos de
iniciar uma campanha Estado, Prefeitos e au
de saneamento moral dos toridades.
meios. [ornalístícos, ou'" Deles não escapam
melhor, uma campanha nem os proprios mem
de educação e reprova- bros do clero. Haja vista
ção dos que usam e o caso de Frei Daniel, e

abusam .da. liberdade de nem os partidos, como

imprensa, para caluniar o foi O· Democrata Cris
e injuriar, numa língua- tão e seu digno presí
gem de sargeta, a todos dente _ o velho lidador
os que não lhes atendem da imprensa honesta que
o apetite monetarío, as é Martinho Galado.
.verdadeíras chantagens A' linguagem usada
que praticam para, a ultimamente centra o

qualquer preço, obterem ilustre dr. Fernando Fer
.
o dinheiro que não sa- reira de Melo, digno
bem ganhar honesta, Secretario da Educação
mente. e Saúde, provocou porem,
Em Florianopolis então uma onda de indignação

esses tipos de "[ornalls- e repulsa. A magístra
tas" estão aparecendo

I
tura, Forças . Armadas,

como cogumelos em páo os Centros Culturais,
podre. associações de classes,

Os jorpais desses todos levaram ao títular
aventureiros aparecem daquela pasta, 08 seus
e desaparecem, a medi- votos de repulsa contra
dá que os que os em- as injuriosas expressões.
preitam pára transmitir Pode ficar certo o dr.
infamias, lhes vão pa- Fernando Ferreira de
gando, já que eles pro- Melo que todos os hei
prios tem vergonha de mens de bem em Santa
usar a, linguagem míse- patarina _ repudiam. as
ravel que usam. injuriosas . expressões
Desses vendilhões da. assacadss contra sua

imprensa nínguem esca- pessoa.

Como bem diz o ma

nifesto da União Catari
nense de Estudantes, a

imprensa tem uma tri
plice missão: esclarecer
orientar, formar.
"Esclarecer o público,

por meio de noticias sa

dias e judiciosas, a fim
de que este se habitue
a julgar, com serenida
de e [ustlça, os conflitos
da sociedade".

"Orienta.r no caminho O sr. Governador Irineu Bornhausen, o' sr. Deputado Federal Licurgo Leite
do bem e do direito, e o Prefeito Artur Müller examinam as maquinas agrícolas da Prefeitura.
mostrando os erros e,
através de uma critíca
honesta e construtiva, PO.sto I1gropecuário "Ministro 100-0 Cleophas"combateIos com tens-
cidade, nunca, porem.r
caluniando Oll injurian
do, porque, assim, esta
ria desvirtuando sua no

bilitante tarefa."
"Formar, no espirito

do povo, o acendrado
amor

.
a verdade, por

meio de ensinamentos
nobres e· elevados, con

duzíndoo para o bem
comum social, economi
co, moral e inteletual."
É meritoria a campa

nha da UCE e com éla
lSomQS. _ solídaríos, .

'ini
ciando a publicação' de
uma serie de artigos'
nesse sentido.

Usina -"25 de Julho"
,

"Príncipe", Campeão de propriedade do sr. Manoel F. da Costa.

Guarám'irim ,
.

A. Câmara Municipal esteve 'àgitada e a sessão encerrada
,

Terça-feira ultima, sob No expedíente foi lida meiro projeto a entrar
a presidencia do sr. a mensagem do Prefeito em ultima discussão foi
Zimdars, teve lugar maís: encaminhado o projéto o que estabelece o dís
uma sessão da Câmara da lei orçamentaria pa- trito da estrada Schroe
Munlcípal. Compareceu- ra 1954, orçada em Cr$ der, de autoria do verea-
do os ,:ereadores .wag-/1.450.000,00.. . luor Leopoldo Wagner.:
ner, Volgt, e Moreira. No expedíente, o pn- A dí

_ ...

iscuseao lllICIOU-S9
.-

.

num ambíente já earre-

I gado, pois o Presidente
Cartas & Consultas_ queria retirar da ordem

do dia o referido projé-
J.P. - laraguá. A obrigação para com o ser- to, no que era apoiado

viço militar em tempo de paz começará no prí- pelo vereador Palma Mo
meiro dia de Janeiro, do ano em que o brasíleí- reira, os quais queriam

Inauguração da Usina "25 de Julho", em Bracinho, pelo sr. Governador ro atingir 17 anos de idade e subsistirá até 31 de a aprovação a toque de
- 'Bornhausen. Na totogratía aparecem os snrs. drs. Olinto Campos, Secreta- Dezembro do ano em que completar 45 anos. (Lei caixa, de todos os pro-
rio do Interior e Justiça. Luiz de Souza, Secretario da Segurança Pública, n. 1.585, de 283.1952). [étos, menos o do vereá-

Deputado Jorge Lacerda, desembargador Nelson 'Guímaeães o· prefeito
A Z J á A lb

. _ .

dor Wagner.
Artur Müller e os diretores Stamm e Loerenzen. .. aragu. - s contrí uíções para o IAPI

_______________________________ �de�����bem��d��- A��hM��
pregadores; dois e meios por cento para LBAI do vulto, até tornar-se

Posto Agropecuário "Ministro Ioa_-o Cleophas" SESI e um por cento para o SENA!. Si o nume- tumultuosa,·. vendo-se o

ro operarios fôr superior a 500, haverá um adi- presidente. dar socos na

cíonal de 200;0. mesa, o que' Ioí revida-
. . .

do pelos vereadores,
L.Z. - Guarámlnm. A .posse dos vereadores eleí- .

tos deverá ser 120 dias após a eleição. Assim, Foi levantada a perca
tendo o pleito se realizado no dia 2 de Junho, a do' mandato do .vereador
posse será em 2 de Outubro. Atualmente o psn Palma Moreira, que já
tem 4 vereadores eleitos e a UDN...... 3. Si a. urna ha 2 anos não .compare
que está pará ser julgada no Tribunal Regional cia as sessões.
der ganho de causa aos ndenistas, será cassado
o- diploma do inenos votodo pessedista e diplo
mado o eleíto da UDN.

Na exposição de animais no "Dia do Colono"·

)
, \

A coisa ficou tão pre
ta, que a sessão foi en
cerrada sem qualquer
deliberação.l.R. - Retorcida. Tres são as versões que correm

sobre o desaparecimento do ar, da Radio Jaraguá:
uma é que a mesma entrou em teparos, pois es-

tava em pessimo estado. Outra é que oDeparta· Machinas "de 'Oöstura
mento de Fiscalização Federal a notificou para Alemãs, Japonezas
pó-Ia. em condições dentro de 60 dlas, sob pena e outros tipos pelos me
de cassação da licença e a terceira é que o di- lhores preços v.s. pode-
retor está em lua de .mél . ,», Esta. ultima pode rá verificar sem compro-
ser veneno soltado no Café Catarinense. misso, na CASA REAL.
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Edital de Citação de Réu Ausente"
o Cidadão Erico Bldsfeld, Juiz de Paz em

exercicio do cargo de Juiz dê Direiro da Comarca
de jaraguá do Sill, Estado de Santa Catanne, Bra
sll, na fOf..'1la da lel, etc:

.

FAZ SABER aos que o presente edital com. o
praso de rrlnre (30) dlas virem', que pelo doutor
Promotor Publico da Comarca me foi -dlrlgída a

denuncia seguinte: DENUNCIA. Bxmv. Sr. Dr. Juiz
de Direito da Comarca. .0 orgão do Mlnisterío, Pu
blico, por seu representante, o infra assinado, vem

a V. Excle denunciar a SEZENANDO MANOEL
AMARO, brasileiro, maior, solteiro, residente no

munlclplo de Ouaramirim, nesta comarca, pelo fato
delituoso seguinte: Que, ha cerca de quatro anos

Marid Ana Franco, tambem conhecida por Maria
Ana Borba, então, ainda- menor impubere, se ena
morou do rapaz, então também menor, Slzenando
Manoel Amaro, com o proposito de futuro casamen

to, com o consentimento de seus pais e de sua avo,
com a quel residia desde aos dois anos de idade.
Como era natural, o denunclado captou a confiança
da familia da menor e passou a frequentar a' casa
assiduamente, mormente após o contrato de casa

meato que estava mercado pera o mez de abril ou

maio do correnre ano, sendo que da intimidade e

confiança estabelecida entre ambos que já eram noi
vos e a tnexperlencia da vitima, manteve esta con

junção carnal com o denunciado, que a defloroú,
resultando dai e gravidez que apresenta já em esta
do adientado, conforme se verIfica da prova exis
tente e do auto de exame de corpo de delito de Ils..
16. Que, ao aproximar-se a época marcada 'para' o
casamento o denuncíedo, por meios maliciosos e

D E O R E T O N R. 1 6
Hoje ás 9 horas, na Igreja Evangé-

'

desculpas despropositadas passou a desconsiderar
llca Lurherana, será reseda a mlssa por sua noiva e afinal negou-se a reparar o mal pelo

Abre crédito especial alma de casamento. E, como assim tivesse o denunciado
ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara- Helena A{bu. Kiewiet " procedido tornando-se incurso nas senções do artí-

guá do Sul. no uso das suas atribuições, decrete: go 217 do Codigo Penal, esta Promotoria oferece,
.

Art. 1. - Fica aberto o crédito especial de Aos amigos e, parentes que nos contra o mesmo, a presente denuncia, afim de que,'
Cr$. 13.296,70 (Treze mil duzentos e noventa e seis consolaràm com sua presençe a esse recebida e julgada provada, seja o denunciado con-
cruzeiros e setenta cenrevos}. para pagamento ao ato' religioso, antecipamos agradeclmen- denado nas penas do referido artigo. Autuada esta
Banco Indústria e Comércio de ôanta Catarina S/A. tos.

com o inquerito junto, requer-se a citação do de-
(INCO), reíerenre aos juros do empréstimo contraído nunciado, pare vir submeter-sé ao Inrerrogetõrío, e

pela Prefeitura Municipal com aquele esrabeleclmen- pede-se a intimação das testemunhas, abaixo arro-
l to de crédito. ledes, para em dia, hora e lugar designados, virem

Art. 2. - O crédito em questão, correrá por I'Í:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::';::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;....:::::::::� depor, com ciencia desta Promotoria. Requer-ie,
conta do excesso de arrecadação do corrente exer- ii

"

ii I outrossim,
e intimação da ofendida, para- prestar de-

CICIO.
" . _ ii AU TO JA'RAGUA S IA n clerações, Rol de testemunhas: João Iuvencío Braz,

, .

Art. 3. - �evogam-se as dlsp�s!çoes em con-

'

, • • ·H André Cereal Junior, Pascoal Filies, Pedro Treíano
trarto, en!ran�o este decreto em vigor ne data de Rua Marechal Deodoro, 991 ii Bernardes, João Romario Moreira, todas residentes
Bua pUbh':ftçao.

-

..,' ii no municipio de Guaramírlm, distrito do mesmo DO-
Prefeitura Mumclpal de Jaragua do Sul, em 3 Oficina Mecâilica e Posto Texaco ii me. jaraguá .do Sul, 3 de Agosto de 1953. Assina-

de Setembro de}953. . . .
Serviço FORD Autorisado do) Francisco Gottardt-Promotor Publico" E,-hann-

Arlur .�uller - Prefeito.Mumclpal,. '..
- . do sido deslgnado o. dia 7 de Outubro vindouro, as

Oc�acillo P. �amos. - Dlreto� do, �e�; �? Exp. ii Consertos e Reformas a preços razoáveis 10 horas, pera ter- lugar o interrogatorio do reo, por
Alma Murara (!tolhIas - Escrlturérlo O ii executados por pessoal competente não ter sido encontrado e se encontrar, em lugar

ii incerto e não sabido, conforme certificou o snr.
- D É O R -E T'O N R. 1 7 ii S ld EI't' I

'o'
. s: •

oficial de justiça, é o presente edital com o qual
-

, �.bre crédito especial li O a e _rICa e a." xigemo cito 'e chamo ao referido denunciado SEZBNANDO
ARTUR MULLER, .Prefeíto Municipal de Iara- ii ,Combusttvel e Lubrificantes MANOEL AMARO, pera comparecer nesre juizo,

guá do Sul, no uso de .suas atribuições. I a ::
sala' das audlencles, edificio do Forum, no die e

Consíderendo que pela Lei' Munlclpal nr 9 de \':- R $I hora supra referidos, afim de ser interrogado sobre
,

. '.
. _ .. - _ � _ �_ _ .

29 de Maio de 1953, foi o Ex.ecutivo Municipal au- os fatos mirrados na denuncia acima transcrita, sob
torizado a contrair empréstimo com qualquer esta- pena de revelia. E, par-a que chegue a noticia a

beleoimento bancário;
,

•

A
"

, publico e ao conhedmento do reo, se passou Ö

Considerando que a referida lei autoriza o res- MUD' A' S AVo.! ME!' FILHA! presente edital que será afixedo no lugar de costu-

gate atravéz de crédito espeCial, por conta di.ls pres- me e publicado, pela imprensa local. Dado e passa.,.

tftções do terço de calçamento vencidas e bem assim t O O A S DEVEM USA R do ne�ta cidade de Ja'raguá do Sul, aos dois dias

do excesso de arrecadação da receita ordinária� do 'I do mez de Setembro . do ano de mil novecentos e

corrente ano; fLUXO SEDAliNA cincoentra e trez. Eu, Néy Franco escrivão, o subs-
Considerando finalmente o disposto na Lei Frutiferas e '

.

-

crevi. assinado) Erico BIosfeld - Juiz de paz em

Orgânica dos Municipios, decreta: , Ornamentais (OU REGULADOR VIEIRA) exercicio. Está conforme o original, do que dou fé.
Art. 1. - Fica aberto por conta das prestações jaraguá do Sul, 2 de Setembro de 1953.

vencidas do terço de calçamento e do saldo de ar- A MULHER EVITARA DORES (.) Escrivão

reeadação do ano em curso, o crédito especial de Laranjeiras, Pe- ALIVIA AS CÓUCAS UTfBINAS
NEY FRANCO

Cr$. 250.000,00 (Duzent(}s e cincoenta mil cruzeiros�, cegueiros, Ka- ....._........__...�_..............._--......-..--.,.._....,....

para pagamento do empréstimo contraido pelá Pre- kiseiros, Maci� amar.,a.se com vanta�m pa:. f .

'

�
,feitura MuniCipal com o Banco Indústria e Comércio eiras, Jabotica-

.

tombAter •• l,rt,ularidade51 dlts �' ,Farmacia Central .�
de Santa Catarina S/A. désta cidl.ld�. beiras, etc. Ro- fU"96S1 perl6dlcas du ••nhQras

�
DE HAJlFER:MI:AN::N &:: CICIA. ETlDA_1Art. 2. - Revogam-se as disposições em con- ,seiras, Dahlias, é: Catmante 11 le,ula4or.de.uaS .Rua tel. Emilio C. Jourdan, I. 6,2 _ Jaraguá do Sul .. S. C.trário, entrando êste decreto em vigôr na data de Camélias, Co-

-

funçõe.
sua publicação. '-

niferas, Palrtrei- FLUXO SEDATINA
I.? �

Prefeitura Municipal de Jaraguá de Sul, em 5 ras, etc" etc.
,

'.'
;jj Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, �

de Setembro de 19M.
'

a dispOSição do distinto_ público, apresentando IArlur Müller - (>refeito Municipal pOla aua comproYlida e'lcá* • serviço criterioso e Preços Módicos.

Peçam Catálo- multo r.o.ltad•• Deve •., UQIMOclacilio P. Ramos - Diretor do Dep. do Exp. go lIusfrado com.confiQnça
'

���___,................,_,. .......,_,.

Alzir. Murara Malhias - Escriturário "O"
FLUXO-SEDATINA

,-

Leopoldo Seidel
r ICorupà

...._--._--_.
j"

---------,-..-----�----�--�-----

CORREIO DO POVO

Prefeitura Municipal de Jaragaá do Sul
D E O R E TON R. 1 5

Abr.e crédito' suplementai'
'

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de lera
guá do Sul, DO uso das suas atribuições, decreta:

Art. 1. - Fica dberto por conta do excesso

de arrecadação do correnre exercíclo, o crédito su

plementar de Cr$. 194.739,20, pare retôrço .....das do
tàções orçamentárias abaixo descrlmlnádas:
0-43- t e-s. 10.000,00
2-94-2 10.000,00
2-94-3 8.000,00
2-94-4

'

4.000,00
3-84-4 60,00
5-24-4 5.000,00
5-24:-5 15.000,00
8-14-1 20.000,00
8-21-1 80.000,00
9-31-1 10.000,00
9-34-2 4.000,00
9-44-2 179,20

<; 9-84-1 3.500,00
9-94-1 '. 25.000,00

II Cr$. 194.739,20
Art. 2. - Revogam-se as disposições em con

trário, entrando êste decreto em vigôr na data de
sua publlceção..

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 31
de Agôsto de 1953.

,

Arlur Müller - Prefeito Municipal
Oclacilio P. Ramos • Diretor do Dep. do Exp.
Alzira Murara Malhias - Escriturário "O"

P O R T A R I A N R. 5 7,
ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul,. no uso das suas atribuições, resolve:
Designar o Escriturário Padrão "X", OCTA

CIUO P. RAMOS, para sem prejuizo do cargo que
ocupa, responder pela Contadoria Municipal.

- Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura' MuniCipal de )éiraguá do Sul, 28 de

Allôsto de 1953.
_

ARTUR MÜLLER
Prefeito Mu_nicipal

DOMINGO,-DIA 13-9-1953

t Agradecim'ento
::>rofundamente consternados comu

nicamos a todos os nossos parentes,
amigos e conhecidos; o falecimento de
nossa querida mãe, sogra e irmã,

Helena f1/bus Kiewiet
ocorrido no dia 3. de Setembro, C9m

a idade de 44 anos e -frmeses.
A familia enlutada vem externar por

'este meio os seus sincéros agredecímen
tos as pessôes amlgas e vizinhos que

_ prestaram' o seu valioso auxilio e a con
fortaram durante o transe por que pas
saram, assim como agradecem a todas
as pessôes que enviaram f1ôres, cartões,
telegramas, fonogramas e corôas, e

acompanharem a querida falecida até a

sua ultima rnoi ada.
Especialmente agradecem ao Pastor

Waidner, pelas consoladoras' palavras
proferidas no lar e no cemitério.

'

Herbert e Senbora e Irene
José Albus e Familia

\

MISSA

Clinica' de Olhos - ouvido$ - Nariz e Garganla do

.!t� ••••IIA a.ull
MODBRNA -It PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte Il liA NOTICIA"
�- JOlNV!LE -

Prefeitura ;vIunicipal de jaraguá'do Sul', em '28
de AgÔsto de 1953.

ARTUR MÜLLER
I Prefeito Municipal I

_. Q l.· iI''' --.>-". - ,... .... "'- .....

---- i7:::;;;::::::::::::::::::::�·a::;::;;;::•••�:::_:::=:=--::::::::�::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::.;::�\
P O R -T A R I A N R. 5.9 ..

Ia It II • e •• �el e IIIIS" II

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Jara- II IIP O R T A R I A NR. - 58 guá do Sul, no uso das suas -atribuições, resolve: _ JARAGUÁ DO SUL, -=- :.
�

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Jara-
'

Designar o Motorista Padrão "S", ARTHUR li ii
guá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve: GÜNTHER, para responder pela direção do Depar- li Medicamentol e Perfumarias ii

Designar o EscJ1iturário Padrão "S", ANTÓ- tamento Agro-Pecuário da Prefeitura Municipal. II Simbolo de- Honestidade ii
NIO QUADROS, para sem ·prejuizo das funções que Registre-se e Cumpra-se ii O f' P ii
exerce, responder pelo Departamento de Serviços· ,Prefeitura Municipal de jaraguá 40 Sul, em 29 ii on lança e ' resteza ii
Gerais pa Prefeitufa Municipal, enquanto 'durar as de'Agôsto de 1.953. ' ii - A que melhor lhe aténde ii
férias do respectivo Jitu,lar.

'

. ARTUR,MaLLER ii e pelos menores preços ii
n .

C P f' M' ..

I ii ;:Keglstre· se e umpra-se re eno uOlclpa, '':::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:=::::::::::::::::::::::::::::,;'
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CORREIO DO POVO

7 de Setembro
Dll.TA ,MAGNA DA. NOSSA

HISTÓRIA PÁTRIA'
Por J. de Cástilho Pinto

I,
, COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS

NO SORTEIO nE

Agosto 1953'
B P QI
LFY
YFN
AGT

,

O L O
QHX

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 Jaraguã do Sul

Edmundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
RUA DA ALFÁNDEGA. 41-ESQ, QUITAMDA

(Edlfído Sulalapl

RIO DE JANEIRO

N. B. - Por falta de espaço deixamos de publicar
em nossa edição de domingo último, o que hoje fa
zemos transcrevendo-o da A NOTIC,A de 9/9;53.

MILHOESCalçados
DE PESSOAS tÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULL�

DEPURATIVOn IR (Ge O
ELIXIR 914
A SinuS na.cA TO� � OaSAIlSMU

são os melhores e

.,.- mais baratos 1---
o Figa�. !) Baço. o CoraçàQ. o
eatc.mago. os Pl1tmÖes. a Pele
Produz Dores nes assoa. ReLlrna.
rismo. Cagu_ira" Q�eda do Cabe

.., An,mia, e Aboi·t�Sl.
Ccnsulig o m�ico '

.,tome o popular depurativo

Produtos da: \

Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S.!.

Caixa Postal, 11 ELIXIR 914
Inofensivo ao orgaAJsmo.-Agrada.·
"I c"ma um licôr. Aprovado ee

mo auxilla� no tratemento da S'·
F{LIS e REUMATISMO da mes

ma otigem, p'elo D_ N. S. F .

- Jaragll'á do Sul -

Santa Catarina
./

,

DQMINGO, DIA 13·9-1953 .3

Isenlos de Selos, la- câ rnara
xas e fmolumenlos

Municipal

) ° sr. Governador Irt
�. 1

neu Bornhausen sancio
nou a Lei da Assembléia
Legislativa, que isenta
os lavradores do paga.
mento de selos, taxas e

quaisquer outros emolu
mentos para porte e re

gisto de arma de
1caça,bem como para c,mpra

da respetiva munição.

Ata da Reunião Ordinária de 28-7-53

o registo das armas Aos vinte e oito dias do mês de julho do,

de lavradores ano de mil novecentos e cincoenta e treis, pe
las sete. horas, na sala do Forum, no edííícío da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos
os srs. Kurt Herbert Hilbrecht, Mário Nicolini,
Alfredo Langer, Frederico Curt, Alberto Vasel
Otavíano Tissi, Walter Jark e Herbert Schneider:

, Sob a presidência do snr. Kurt H. Hilbrecht
foi declarada aberta a sessão depois de cons

tatada a presença de número legal, e, ordenado
ao Sr.

\ 2. secretário que procedesse a leitura
ia ata da sessão anterior que depois de lida e

discutida foi a�rovada sem emenda pelo que
passou a ser assinada pela Mesa; A seguir o sr.

1. secretário leu o Expedíente que constou de :

______.
um cartão de agradecímentos do revmo. Reitor
do Sem�nário. S. Coração de J�sus. em Corupá,

, e um requerímento do sr. MárIO NIColinil solící-
A V I SO· tando que fosse inscrito em ata um voto de con

Aviso ao ínteressado gratulações ao' Revmo. Padre Alberto Jacobs,
que, em minba propríe- pela passagem de seu 25. ano de estádía em

-

dade, apareceu um Ja'I'aguá. Em discussão foi o requerimento apro
leítoa, devendo o seu

vado. Findo a leitura do Expediente ninguém
proprietário. procurar a fez uso da palavra. Na Ordem do Dia foi apro
mesma' no prazo de 30 v�do em 3a

..
e úl�ima discussão, depois de de

días. mediante pagamen-
vídamente díscutído, o projeto de lei nr. 10. A

to
. das respectivas des- seguir pediu e obteve a palavra o sr. Otavíano

pezas.
I Tissi, requerendo a dispensa da ida do projeto

Rio Cêrro, 4-9-53. l�i a Comissão _de R�dação para ir a Redação
Iínal. Em votação fOI o requerimento aprovado

Werner Konell por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o

, s�. -Presidente designou para a próxima sessão o
,

_____

I
dIS 4 de agosto com a Ordem do Dia seguinte,

.'

I P' I Trabalho das Comissões. Findo o que foi encer-
reclsa-se

I
rada a ses�ão a. qual �altaram os snrs.: Ney

MO�ß RßPßI
Franco, AlVIm Seidel, WIlly Germano Gess.ner e

OU Gerhard Roeder.
, '(ass) KURT H. HILBRECHT

MÁRIO NICOLINI
ALFREDO LANGER

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO

','SILVEIRA"

Teppeno
Vende-se- um, perto da

ci�ad� de Rio Negrinho,
proprio para plantação
de hortas etc., ou fazer
um loteamento. í
- Preço de ocasião -

Informações com o sr.
Waldemar Werner em

Corupá.

TOSMI
Resfriado.

,

Bronquit..
Escrofulos.

- (.�nvaltt'lcenças
VINHO CREOSOTADO
e: UM a"'H,doR 00; SAÚDE.

a=:-=::=!i=:=:i=::-!!-·:�=.t�!I=-"�"_'.'.

r;:brica de Ferramen::-� � Dp. R-:.n,ato wili";;1
)l II DE P B D R o RB N G B L II ! .::

IE D I «J O ' III
} \ Estrada Jaraguà Esquerdo ê IIII CLINICA GERAL - GRURGIA. - DOE;:NÇAS III
, JAR,AGUA DO SU� STA. CATARINA

i I�
DE SE�HORAS - PARTOS ,i_I_:} II

ULTRA, SOM - Tratamento moderno e éfi-
EXl?cuta-se, qualquer serviço de ferra- ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III
mentes agrfcolas pare uso de lavouras, 1:11: Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- :,1
como: ,M�chados.. _

Enchadas Foices

etc.�
o!: �agos, nevralgias, .ci�tica. Abcessos, furúnculos, II�

VIÇO. rápido e garantido e atende-se qu.alquer pedido 1,1,1, mfla�açao dos SeIOS, dos ovários, da próstata. 1:1'1'Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-
�����..,_� III b ld A f

-
:=

e es. sma, a ecço�s do estômago, etc.. III
IP m �""'- ? ,,- ......

"'fil ......_. iii
MASSAGENS ELETRICAS -, Tratamento U:

'&'.. $ '11;0.. JJ lê Q arPriiiR "'. II das Paralisias com reativação das funções III
Ur. Murillo BarrBto· de AZlvedo �l �;��rl���S ;ú�:��:ss�s� ���::��:r���f::,f��: m

III gaos digestivos, etc... ..:

I :ADVOQADO I ! ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- m
. III .CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO Ir

Iii .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e -

Ilq infra-vermelhe.; lU
III .CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros "ii
III (Jardim Laur� Mueller) esq. Rua 9 de .Março ln
BI' das 9 as 12 e das 3 ás 6 boras ' 1-1'1"I RESIDENCIA - RuaMinistro Calogeras, 350 --

Ig .

Fone 305 - lT O I N V I L L E • S. c. I� ,

EIl_liE!lll!iiil i-:t!!!!!!!!i!:' 11_.;=::_" nEi!!!!!!!!i!lEE!iii

Ur. Wal�8miro Mazurec�en
e.SA DI .AIBI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Partos Diathermie Ondas curtas e _ Ultra-curtas

- Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electro-caurerização
- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

,

Escritório no prédio (Dante Schíocher)
Avenida Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul

..
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CORREIO DO' POVO -

'

-DOMINGO. DIA 13-9-1953

'E S'/P O R ·T E S Poderá ser decídído hoje o,

, Campeonato' da ta Divisão da L.j.D., f

I POR Je ANDRADE' I Empolgante e�petaculo dompedrina rude fará. ��- Ia ma!s s�nsacional parti-
-

esportivo rravarao logo ra quebrar a ínvenclbili- da deste campeonato, cu-
.

meís a tarde nó estádio dade azurre o que lhe da- to resultado poderá vir
, .'

batí
da Rua Abfdon Batista, rá ainda uma espera�ça ap�esentar o. f�t�ro cam-

ROSarIO de tentos na. sa atína as ,e�uipes do C. A. Bae- com relação a conqutsta peao,do mumcipio de Ja-
. .' pendi .x D. Pedro II, res- suprema. ragua do Sul.

.-
,

pectivamente lider e vice- Assim sendo, teremos Aguardemos pOlS os a-Derrotado o Seleto pala berrante contagem de 9 x 1 lider do atual certame, nu. oportunidade de assistir conrectmenros."
,

......

Abrindo a quarta ro- guem [ogeu futebol, hou- Dados Técnicos' ma partida que' terá tudo
dada do returno do cam- ve isto sim um montos-

"

pera Çlgradar'a asslsiên-

peonato [araguáense, tí- do de jogadores sem sa- L�al: Campo tio D. cia presente. C
-.

ara Munic i p'a Ivemos na tarde de sä- ber o que fazer. Toda- Ped : Juiz Heínz Mahn-
O Baependi defenderá a rn

bado na vísínha vila de via é de justiça se des- keQ��d��:�b. 6;�dro _
a

_

su.a previl�giada posí- Ata da Reunião Ordinária de 21-7-53Corupä, o encontro entre tacar no ataque vísítaa-
Antonínho, Horavio e çao de po�telro da tab.e-,as representações do D. te a combatividade de
Moretti. Manske, Munga la e cas? IStO. s� conflr- Aos vinte e um dias do mês de julho do ano

Pedro II e Seleto, cujo Reinke e o desêjó de a-
e Mário, Bagé, Ulisses, me sera merecida_mente de um mil novecentos e cincoenta e [reis, pelasresultado apresentou a certar do meia direita
'I'íã ,,'_ .

h C á- proclamado cempeao de sete horas, na sala do Forum, no edificio da Previtória quilométrica da Bramorskí que lutaram .. o, lIao�m o e an
1953, enquanto a equipe feitura Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os

equipe local pela conta:' muito roas não tiveram rIO.
,

.

srs. Kurt H. Hilbrecht, Mário NicoJini, Alfredo Lan-
gem de 9x1; dando uma apôio necessário de seus S�leto -A Lauro, B�a e

.

_"(j ger, Frederico Curt Alberto Vasel, Otaviano Tissi,
prova lisonjeira do po- companheíros. Dirigiu � Oálí, Benor, .Ju�andlr � 'Walter [erk e Herbert Schneider. O snr. Kurt H.
derío de .sua vanguarda. partida

-

o snr. Heinz Badéc?, Re�nke, Bra MOTOCICL&TA Hilbrecht, Presidente em exercício, ao constatar a
Desnecessário e tecer Mahnke, com atuação �orskI, Borbínha, ,Fran·

presença de número legal, declarou aberta a sessão
qualquer comentário com regular, errando somen- ça e Duarte.

Vende-se uma mar- e ordenou ao sr. 2. secretário que procedesse a
respeito ao desenrolar 'te na marcaçeo de al- Marcadores' - Tião 3, "'T S U 2 1/4 H P leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma
dêste prélio, vistó a e- guns impedimentos con-, Tiãozinho 3, Canário 2 ca 1�. ••

,

••

depois de discutida, aprovada sem emenda pelo quequípe dompedrína ter tra a ofensiva dompedrí- e Bagé para os vence-
ATr�tar nesta ge- 1 passou' a ser assinada pela Mesa. O Expedientemanobrado á vontade na, mail de um modo ge-, dores e Bia de penalti reneia. -

,
constou de: um telegrama expedido ao sr. Presi-

dentro da cancha não ral saiu-se bem. para os vencidos. I���� dente da República e oficios expedidos nrs.: 140,tendo' o Seleto opôsto 141 e 142/53. Ninguém fez uso da palavra. Na Or- ,

qualquer r e s ist ê n c i a

�
dem, do Dia foi aprovado em 2a. discussão o pro-quanto as pretenções do �,'. P ({)fnn 11í'I AI dJl '\\Tllo 11- tffirn° It] A11fl\ fdJln"W' It] ß 7llUl jeto -de lei nr. 10 (dez). Nada meis havendo, a

více líder. Indíscutível- U1��MM \.\Il<tU. VJ lLiUI' <tU. ,M'UI <tU. Ißcm ßl� tratar, o snr. Presidente 'em exercício, designou,mente surpreendeu a
C

.

E 1 1 t d 4 2 pera d próxima sessão o dia 28 do corrente com
maneira apática como �lU O ' stre;a Ile�' con agem e x

a 'Ordem do Dia seguinte: 3a. e última discussão
se apresentou o quadro Completando a rodada sempre supeeíor o' qua- Quadros: Faixa Azul - do projeto de lei nr. 10. Findo o que foi encerrada
visitante jogando c?m- jogaram domingo ultimo dro de Frutuoso que dês- Samir, Aliberto, e Ver- a sessão a qual faltarem os enrs. Ney Franco, AI
pletamente desorgamza- no campo do Acarai as taIeíte parece fugir de- gundes, Frutuoso, Mário, vim Seidel,' Willy Germano' Gessner e Gerherd
do, prmc�palmente !la equipes do Faíxs, Azul Iínítívamente da lauter- e Thomsen, Jorge, Lou- Roeder.
sua deíensíva 0D:de nm- 'e do Estrela, perante U-, na. .Jogou com acerto o renço, Arturzinho, Nutzi
guem se entendía nem ma assistência deveras Faixa Azul principal e Silvinha.
mesmo suas graudes es- diminuta sendo a arreca- mente á sua ofensiva 'Estrela Osny.. More
tre�as. como B�a, Ben.?r dação a menor do atual que soube explorar CQm tti e Tisst, Getulio, Va
e (JálI. O D. Pedro diS- certame: O onze pinguim sucesso as falhas do ad- lério e Alcides, Nique,'
'�utou uIl!-a grande par- fazendo as pazes com a versário para estabele- Daniel, José, Januar'o e

tida. 91UInto embora
A

a vitória conseguiu ven- cer o placard <!e 4x2; Estanislau,
fragIlIdade do Seleto fos:, cer com merecimentos cujo resultado nao me- Marcaram para os ven
se ,nagr�nte, mas meso 'a representação do Es- rece' conte�taçio alg�- cedores, Lourenço 2 e
mo �ssim demonstrou trela, que diga-se de ma. Funciopou na arbl- Silvinha 2, enquanto Ja.
pOSSUIr um ataque veloz

passagem não anda bem

I
tragem o snr. Rolando nnário e Estanislau mar

e com s�nso notável de 'nêste' campeonato. Foi Dornbusch, Juiz da LJD caram para os vencidos,
penetraçao" marcando 'com atuação aceitavel. j
nada menos de 9 tentos.

.

.

Os cidadãos da classe de 1934, abaixo rela-
na mesma defensiva que cionados, r�sidentes no -Múnicipio de �araguá doséte dias atráz havia, Snra. D. de cas� Outra YI1to'rl'a do Rotafoun Sul, deverão apresentar-se nesta Junta, na ma-sustentado ,de ',maneira ainda lhe falta uma,

.

,

"

nhã de 22 de setembro do corrente ano, munidosbrilhante a ofensiva do A- panela de press�o, uma
de seus Certificados de Alistamento, afim" decarai,

.

que 'a guisa de bateria �e. aço Inox, ou Melhor resultado mereéia o Avaí segulreJIÍ' destiriõ :
.

,

curiosidade era Ia, mais� de Alumlmo Rochedo, a '

Adalberto Bertoldi, Albrecht Kopsch, Ciriacopositiva do athal cam- Casa Real tem sempre Por W. R. Spezia, Edgar Becker, Egon Hoffmann, Ewa�d?peonato .. Assim venceu para pronta entrega, pe-
Preliaram domingo dia I Dados Técnicos do EnCBolro Zem�e, Francisco Bockor, .HercuJa�o. TrentIm,o D. Pedro de maneira los melhores preços.

50 em Rio Cerro em seu .. Kumbert Krause, Marcos R.le�e" OIIYI? Menes�, indiscutivel e merecidà
campo o Botafogo" CO-I �rlmelro te�po. Bota- trina, Othomar Kreutzfeld, SIlvIO MoréttI, Wald��I justificando plenamente
!heu �ovo, e expressivo fog� 1 x Aval, O. '

m.iro Mochewski, Wendßlie Tribess, Wendelm
a posição de vice lider --<f)���� triunlo ao abater a e- Fmal. Botafogo 4 x FIscher.
que atualmente ocupa. Cure seus males e poupe seu quipe �guerida do'Avai, Avai 1. .

Jaraguá do Sul, 2 �,e sete�bro de 1955.
,Na equipe vencedora bóm dinheiro comprand� lia

de Guaramirim, pelo es- Quadros, Botafogo _, MANOEL CARVALtIO LO�ESnão há-nomes a desta- FARMACIA NOVÂ corre de Quatro Tentos Mario, Lombardi e Olin,"
,

1. Ten. DeI. 7a. D. R.ear pois todos atuaram
U •

. de ROBERTO M. HORST a m.
>. do. Bubi, Tarcisio e Ma- 1':�mgjj:"'-0111- "_...3 .."',,.,. ..................,,_ ... _1I'........-11!no mesmo plano contrI- Sem dUVIda um pla- rinho. Úlivio, Keiser, Ru-buindo eficasmente para l que dispõe de maior sortimen· card, que mostra clara- bini. Mabinha, e Zico.,o maiusculo triunfo. No to na praça e oferece,seus arti

mente c,omo, portou-se a
'

S 1 "I
'

, d' .h··l 't gos à preços vantajttsos
d

.e e o e IIlCI Cl ar no-
equipe alvi-negrà, no Avai - Erich epolsmeso paincipalmente na Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã gramado. ; _Bier, Neco e José. Os:

sua defensiva onde nin-��� Entretanto.o e'scorre waldo, Jordam e Gerson:
•.•._._.._ .._ .._.._ .._.._.....;...._.._.._.._....

foi meio \�ltc') para. a e- MhaurIJ·to!. JoaMql�im, Mari
!!!;_,._,;=;;=;;-n-;;=;;=;;=;;_,,=;;_..=;::: quipe vizItante, pOlS a n o, oao e Iro.

III Dp Renato VValtep �I,mesma não conduziu-s� Marcaram 'para'o Bo..o •
_.

a, merecer tamanha dl-�J M É D I C O III, ferença no placard, �af���in?liViO 2, Mabinhal,
m CLINICA GERAL - C:'RURGIA - DOENÇAS II Contudo não devemos Para o \ Avai, marcoul
III DE SENHORAS - PARTOS ri desmerecer,.a vitória do João. ::-Atende chamados de dia e a noite - iiii ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi-

,'Ii' !:30tafogo, bOlS seg�':��� Juiz, Arthur G,!inter, iIi�._......,.,__,._......... _�"__......,,,,,_ ....... ,,,,_.�!l!
UI ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e li J�garam em, com regula� atuaçao, ,

.

_.. Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- .'0 quem soube melhor a-

Preliminar: Botafago 8 ������"I bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos, II� proveita� 8:s oportunida-
D 'A

·

d D t..o "O des surgIdas. x A vai 2. '.

f. ' rqulme es' 3n asIII inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. II

1,::�1i��ijEi�:!!i�.�!��j:::�����;;; I r,,::::::,,:=r'";'§=I";=�i=E"YE"i=:',,:"=�' ���.:��... musculares e nervosas. Atrofias, fraquesaJun- :1'1"" l.l. .,�J ci,?nal �os I?úscu!os em geral; da bexiga, or-
1.0 l.i. RUA l\Í4-REOHA.L DEODORO DA. FONSEOA, 158 ,�Q�""''';';�''''' �Q' �� -:;-..�.� �c:" J�:"'..'f.� �i gaos, dIgestiVos, etc...
I" 1:5:. JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA' !: t= DR. FRANCISOO GOTTiARDI ;1III ONDAS CURTAS. - DIATERMIA � ELETRO- .g ii ' = Promotor Público : '

III CIRURGIA -, ELETRO,-COAGULAÇÄO ,I !.!. Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, !.!. : • , .'

d Ad
.

�l
combustível e acessórios.

I
Esc ItorlO e vocaclaiii .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e "1"1'1 ii LubrificaçãQ-cargfl de Baterias etc. H 1 ' r ,

'

�III mfn-vermelho... .- ii !: :
. . ..

C
:iii CONSULTÓRIO - R u a dos' Bomheiros I II CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO OB AUTo� ii : Aceita causas: CIVeIS - ComerCiais - 0- :.III (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março. li MÓVBL B CAMINHÃO. \ !! � branças - Cont.ratos - Oo�sultas. i

I
.

das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas iii !! li 'I:
ATENDE.- no Gabmete. d.a PROMO-

':1RESIDÊNCIA - RuaMinistro Calogeras, 350 IL ii· ii ': TORIA, sito no «FORUM», dlãrlamente das :
'1 . ,F,one 305 - J O I N V I L L.E-S. C,, 111 It SERVIÇO RÁ,PIDO E GARANTIDO jl'J .�.?..��..�.�.,�.���.�:.��.�?..��:�s:.... • .....��.......��aEEIIi -=�! L &! Ii:=' �!l!Ei!!. \;::::::::::::::::::.:::::::::::::::::.::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:$1 � ••••••

,
,

(ees) KURT H. HILBRECHT
MÁRIO NICOLINI
ALFREDO LANGER

Ministerio dá Guerra
i6a. Oircunscrt_Qão de Recrutamento
Junta de Alistamento Militar' de

Jaraguá do Sul
NOTIOIAS MILITARES

Fernando A. SpringmanDDr.
, '-

Formado peta Faculdade de Ciencias Mé-
dicas da Universidad.3 do Distrito Federal

CliDif�a �édiea - CiI,'m'gia Gel'a! - Partos

Consultório: Rua Mal. Deodoro, Fundos
'�ex'reSlideI)cia do dr. Renato Walter.

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

4
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Prefeitura Municipal, de Jaraauá do Sul 'r�®,!®@!@)�®Y@)�@'!@)_�@r@)®i)
R I t.,

-

d
-

I d' t�-='� m
Tosse, Asma, Bronquite, Reaquídäe, e Resíríaâes

�e a orlo o exerclC o e ;;gr......-r. .

,

,

. (Co�tinuaçio cio número anterior) .

�.

TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßftflHO RfSPIRßIÓRIO ...

DEPARTAMENTO DE SERVIçoS GERA,IS � Encontram alivio imediato ceim o uso do IO Departamento de Serviços Gerais, tem como diretor o Escriturário (@ I
-

á V e 1Emilio da

r'�::i�f:mat ��ftoesf
as

8egU������:�e�: ���es I r�ilD;;'lc.i�Dlft;gil!�
.

r�IDI�m� IEsse Departamento tem a. seu cargo a dlstrlbulçâo e conservação dos,� O PEITORALMAIS CONIIECJIDO .NO BRASIL®!veículos seguIDt0S: .

�====�=============================== ��������� a
Veiculo Mirea LOlação Mldelo ' Molor Cilindro

�c:::::=oc:::::::oc:::::::oc:::::::oc:::::;:::.c:::::::oo:::::::><:::::c:::::::oc:::::;:::.c:::C:::::::OC:::::::O(j

0Ô� 'Celso Branco C:::::::OÕOO Despachante Aduaneiro O

�
Matriz: Rua Babit"nga, 23 Filiál: Praça General ose-

�:":!!':-;::. ::,:.:...�:.:�::: - Edif. próprio - Telefone, - rio, 115 • Edificio «Santa
REUMATISMO 213 - Cx. P.,35 • End. Julia. - Apart. próprio, 32
E8CAÓFULA8 Tel. eBranco. Telefone, 4773

.

E 8 .. , N H A •

I
S. Francisco do Sul • S. C. Curitiba - Paraná

,I,TUI.Â.

m_-'mI!!!!!!!!!!!!!!I�"-"�"'I-u-I-"-I-'-''''''''''1
ú -t.. o E .. A S

O'
'Importação' - Exportação e Cabotagem - Ques·

OH
·'a........._._ ..

_;;.õ.:-
.._..;;;;;;;;;.._....

_'_._ ßmioo, g�:c���i�:taU,moua- E c.z E M A 8 tões ádministrative:. '

Fo"'o PI8Ze-a F E II , D A 8

O bem como todos os ,serviços junto à AIfAnJlega O'I'�- I It .r -.
_,.

um bom rádio, então vá D A Pl T R o S
Si F 1 d S I_ ---I de o raDC sco o �; ,são executados com pon-

_

' lU hhje mesmo consultar os 'I
MA" C H A 8

O t l'd d t a d' d A

t f'm

�
Iii Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul II! preços sem compromisso "EUlan OE NOGUEIRA"
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Caminhão Basc., Chevr.
, Chevrolet
Chevr. irrig.
Chevrolet
Ford
Chevróler

HEH 0463265
F6RLSBX 1528
6704317
2162005
517706
276233
HAM 276804

4,6 ton.
4,6 «

3 «

3 «

3 «

3 c

êpeeseg.

1951
1951
1938
1939
1939
1940

11950

8
8
6
6
6
6
6

«

«

c

«

«

Limousine «

Bicicleta Guerike
Motoniveladora Allis Chalmers
Arado Mecanisado Int, Kochschutt (P. ao Fom. Vegetal
Caminhonete da Flscelísaçâo.

Foram construidos nos cemitérios désta cidade e no de Corupá
seguintes números de mausoléos :

.

No Cemitério' Municipal . . • , • .

ou seja .14% superlor ao ano de 1961.
No Cemitério Distrital. . . . , . .

ou seja 40% superlor ao 'ano de 1961.

28 mausoléos,

30 mausoléos,

Este Departamento apresenta as atividades registradas durante o exer

cicijl findo, dos veículos de carga abaixo:

Caminhão irrigador: ,

a) Executou 1.296 viagens, cujo cômputo .consumlu cêrca de 3.888.000
litros de água pera a irrigação das prlncipels ruas da cidade.

, b) consumiu 2,097 litros de gazcllna e 69 litros de oleo.
c) Para a manutenção do veículo, dlspendeu-se a importância de .

e-s. 9.078,40.
Caminhão Ford nr.. ,2:

-

_ a) Iniciou no mês de Março a-té fim de Dezembro do exercido findo,
executando 181 díes de serviço na séde e 36 dias nas estradas situadas ns
zona rural.

I

,

b) consumiu durante êsse periodo cerca de 3056 litros' de gazolína e
68 litros de oleo.

'

,

c) dlspendeu-se á manutenção do mesma da importância de Cr$.. , .

10.707,20.
Caminhão Chevrolet nr. 1 - Vendido

a) Durante 8 mêses de atividades' produziu 207 dies de serviço dentro
da séde.

_.

,

b) consumiu cêrca de 2,283 litros de gazolina e 46 de oleo.
,

c) Dlspendeu-se com a manutenção do mesmo a importância de Cr$.
13;164,80 até o mês de Agôsto.
Caminhão Ford Alemão nr. 8:

a) Computou-�e 236 días de serviço prestado na estrada da zona rural,
e viagens intermunicipais e 48 dias de serviço na séde do munlclplo.

b) Consumiu cerca de 6.632 litros de gazolina e 140 de oleo.
c) Para a manutenção do mesmo foi dispendido e importância de

e-s, 10.260,00",
Caminhão Ford Basculante nr. 5

a) Efetuou 200 dlas de serviço nas estradas rurais e 93 dias na séde
do municipio. ,

b) Foi consumido pelo referido veículo cêrca de 5.444 litros de gezolí
na e 108 litros de oleo.

c) Para 'a manutenção do mesmo dispendeu-se a importância de
e-s. 15.670,00.

DEPARTAMENTO AGRO-PEOUÁRIO
O Departamento Agro-Pecuário está em pleno funcionamento, aaeístln

do aos lavradorês e tratando do fomento da produção.
O Pôsto Agro-Pecuário, é o centro de onde se irradía todo o serviço.
Adquirindo o terreno da EMPRESUL, Empresa Sul Brasileira de Ele

.

trlcldade por Cr$. 25.000,00, foram feitas as prtnclpels construções: residêncía
do encarregado, estábulos e pocilgas. I

IAdquiriu inicialmente um plantel de gado Jersey do. snr. Diamantino
Figueiredo, em Cachoeira, Rio Grande do Sul, constante de 46 cabeças e que Icustou inclusive transperre até aqui Cr$. 163,974,20.

Foi depois assinado o acôrdo com Serviço Florestal, pare produção
de mudas, o que ve� favorecer grandemente o reflorestamento.

(Continua �o próximo número)
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li . Para a nóssa distinta treguesia mantemos em -estoque: !!
:: Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ::
ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI- ii

�:! ..!.; CÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS I!!!PARA' O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO.
ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii
ii' luz e torça de qualquer capacidade.

,
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

- .........__.

F R , E I R A ',S ,

.ESPINH.AS, ETC.
�================:=7.

&a. Região Militar
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

, de Jaraguá aQ Sul
Cidadãos da Classe de 1935,
Época geral da seleção para

Incorporação em 1954

Todo o Brasileiro residente no Munlcípío de lere
guá do Sul, pertencente a classe de 1935, ou ante
riores, ainda em falta com o Serviço Militar, devera
apresentar-se de 15 a 19 de Setembro a Comissão
Militar de seleção na cidade de Iareguä do Sul, pa
ra ser inspecionado e selecionado.

J. A. M. de Jaragu,á do Sul, 25 de Agosto de
1965.

Balconistas

ARTUR MÜLLER
Presidente da J. A. M.

Precisem-se' de barco
nlstes, um com pratica,
podendo ser solteiro ou

casado, deve falar alemão,
e o outro sern pratica po
rem ativo, damos pensão
ou casa pera moradia.
Paga-se bom ordenado.
Tratar com Manoel F.

da Costa S. A. em lrapo
cuslnho,

Proibição
Proibo terminantemente

a entrada de pessôes e .--------=0----------.
animais, em minha pro- U-------- --:--------"priedade, sita no lugar It

'

li"I!ha d� Figueira", sem

I' O P E, R A R lOS I'minha llcença.
Não me responseblllzo li It

pelo que possa acontecer '1' ,U
aos in.fr�t!?res da presen- I �RECIRAM�SE, PARA TRABALHAR ,IIte prOlblçao:. 'li na FÁBRICA DE BEBIDAS nIlha da Fíguetra, 6-9-63

n ItEmilio Behlin� n M A X W I L H E L M n

L--- --'------J
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-CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 13�9-195ã

Hausierer der Presse EHEPAAR
t von J. Justo - JARAGUÁ J. P. - laragu4· Die mílítserísche Dienstp

flicht beginnt in Friedenszeiten am 1. Januar des
Die guten Menschen, Bruders Daniel gesehen' hin und bekrempfe sie Jahres, in dem der Brasilianer sein 17. Lebens-:

bei festen: Lohn u.die kulturellen Vereine habeu, nicht die Parteien, I hartneeekig in ehrlicher [ahr erreicht und erlischt, am 31. Dezember des
und die studierten kata- wie es mit den christli- und hinweisender Kritik, Jahres, in dem er sein 45, Lebensjahr vollendet. Gewinnbeteiligung,
rinenser Klassen besohle- chen Demokrateri war, I niemals jedoch beleidi- (Gesetz Ns; 1.585 vom 28.3,1952). Traktor, Maschinen,
ssen, eine moralische dessen .Prresident und! gend oder verleumdend, A, Z. laraguá. - Die Beitrrege für die IAPI �l::��·n."i�l!��h;eo:�Reinigungskampagne auf alter Führer der ehr li- denn somit verscherzt betragen 6% mI' die Arbeitnehmer und weitere Soehne oder 'I'oech-journalistischem Wege chen Presse Martinho du dir deine ehrenvolle 6% für die Arbeitgeber. 2 1/2% für die LBA/SESI
zu erosffnen, oder besser Calado ist. Aufgabe> und 1% für die SENAI. Wenn die Anzahl der ter finden lohnende
gesagt, eine Kampagne Die zuletzt gebrauchte «Bilde im Geiste des Arbeiter 500 uebersteigt, kommt ein Aufschlag Beschaeftigung.

k' ., .

L' b Bitte sich uur zuder Erziehung und Ver- Sprache gegen den wer- Vol es díê reme Ie, e von .200/r dazu;
werfung derjenigen, die ten Dr. Fernando Fer- zur Wahrheit mittels L. Z. - Ouerémirtm. Die gewrehlten Kam- melden, wer wirklichIS

� h B Lust zur Arbeit u.Pressefreiheit zum ver- reira de Melo, würdiger edler unu hre erer
'

e- merrrete treten 120 Tage nach der Wahl ihr,

Interesse am Vor-leumden und beleidigen Sekretär des Erzie- lehrungen, es somit zum Amt an. Auf diese Weise, wo die Wahl am 2.
in der Spracne der hungs-und Gesundheit- Besten der sozialen Go- Juni stattgefunden hat, erfolgt Ger Amtsantritt waertskommen hat.
Gosse an alle diejenigen swesens, provozierte ja- meinsehaft, Wirtschaft, amz. Oktober. Augenblicklich hat der PSD 4 und Probezei wird ver-

gebrauchen und miss- doch eine Welle der Moral und Intellektuel- die UDN' 3 gewählte Kammerräte. Wenn die Ur- langt:
brauchen, d'i e ihren Entrüstung und Abstos- litret führend. '>

ne, die sich beim Regional-Gericht zur rechts- Zu melden bei
Appetit nach Geld nicht sung. Der Richterstand, Die Kampagne der kräftigen Entscheidung befindet, Zu Gunsten der WALTER GOSCH
befriedigen, die reinsten das Militär, die kultu- UCE (Studentenvereini- Udenísten entscheidet, wird dem Pessidisten, der Rua Ahdon .Batista
Klamaukaffen die prak- rellen Zentren" die Ge- gu.n'g) ist verdienstvoll I die wenigsten Stimmen erlangte, das Diplom ent- 1,='============'�
tizieren, um zu jedem seIlschaftsklassen spra- und erklären wir uns zogen und der' Gewsehlte -der UDN héerfuer

UPreis Geld zu erlangen chen fde�IIInhabe� hdieses md it "ihr SO�ii:l�riS(;Vh, inf- eíngesetzt..
E

.

d ,lnn �es HlerIHn�eS.und nicht wissen, wie Porte eui es 1 r e n em wir mit uer erre - I, R. - Retorcida. s sm drei Geruechte Y
man es ehrlich verdient. Abscheu gegen die aus- I fentHchung einer Reihe die ueber das Verschwinden des Radios Jaraguâ In allen Schulen des
In Florianopolis er- gedrückten Beleidigun- von Artikeln in diesem' aus der' Luft kursieren: dass eine ist, dass er Munizips wurde die va-

scheinen in diesem Falle gungen aus. Sinne beginnen. sich in, Reparatur befindet, denn er war in terländische Woche in
diese Typen von sog.' Herr, Dr. Fernando schlechtestem Zustande. Das andere, dass das glänzender-Weise in Erín-
«Journalisten» wie" die Ferr.eira de. Melo kann Lokales Dep�r.tam.ento de Fiscaliz3:ção Federal ihn be- nerung. gebracht und en-
Pilze in faulem Brot. versichert sein, dass alle ' 'nachrlChtIgte, den Sender Innerhalb von 60 Ta- dete mit dem grossenDie Zeitungen di�ser anstrendigen M�nsch�n Gebäude fuer die POlizeibe-1 g�n in' Ordnung zu. bringen, ander�falls ihm die Vorbeimarsch der Schulen
Abenteurer erscheinen von Santa Catarma die hörde. Der Herr Gonver- LIzenz entzogen WIrd. Und das dritte, dass der und Sportvereine dieser
und verschwinden wie- gegen seine Person ge- neur Irrneu Boruheusen l Direktor sich im Honigmond befindet ... ?! Das Stadt.
der, im Durchschnitt richteten Beleidigungen beschloss in den Voran- Ietztere ist wohl nur im Café Catarinense Iosge- An d i e s e m . Vorbei-
z�hlen diejenigen, die

I zurü.ckw�ise':l.,
#

schlag, de� nächsten lah- lassenes Gift.
'

, marsch, der einer der
SI?h verdun�en. haben, I

• W�e richtig sagt. das
res die nötige Konsrruk-

,
schönsten war, der bisherNiedertrsechtígkeíten zu

I
Manifest der katarm��- tion eines Gebäudes, fuer L" t d d kt d" d h B "I" hier erschienen, nahmen

verbreiten schon wegen ser Stude�t�nvereml- die Hilfspolizeibehörde IS e er pro 11 e, re ure rasnren teil: die Schulen "Abdon
der Unverschssmtheit der g?ng, d�ss die �re�se dieses Munízlps mit ein- und deutschland importiert werden sollen. Batista", "Divina I Provi-

mi- eme dreifache �ISSI?n zuschliessen. dência", Gymnasium São
die sie habe: .Elfklrereri; ortentre- Ueber diese Angelegen- Der Minister Vicente Baumwollgewebe. Luiz", "Schule Iareguã",

ren, bilden, heil erhielt der Herr Prä- Rao, der Botschafter Auf der Liste «B» der Volksschule der Estrada
<Erkläre . dem Publi- fekt Artur Müller vom Fritz Oellers und Herr deutschen Produkte, die Nova. Die Sportvereinekum in gesunde� und Herrn Professor Altino von Maltzan, Cbef der durch Brasilien impor- "Baependi", "Faixa Azul".gerechten, NachrIC.hten Flores, Regierungssekre- deutschen 'Wirtschafts! tiert werden,. befindet "Ypiranga", "Agua ver-.

z�m Zwecke, dass dlese.R tär, folgendes Telegramm: mission, unterzeichneten sich der Betrag von 42 de", "União dos Operasich daran .gewmhn�, m�t "Florianopolis, 3 die Listen «A» und «B» Millionen Dollar, die zur rios" und "Botafogo" vonRuhe und ,GeréchtIgkelt Habe die Ehre Ihnen mit- der deutschen und bra- Finanzierung auf lange Rio Cerro, ausser der
die Konflikte der Ge- Zuteilen dass ôtaarsgou- silíaníschen Produkte Sicht' von besonderen weiblichen Turnabteilung

I

seIlschaft zu beurteilen». verneur' fuer nächstes Jahr' die importiert werden Maschineneinrichtungen des "Baependi".
, .

«Orientiere in anstän- in Voranschlag Konstruk- sollen un� der Billigung bestim�t sind; 1.1 Millio- Die Autoritäten wohnten
diger und gerechter tion Polízetgebeede dieser durch die Beratende nen fuI'. MontIerungen dem Vorbeimarsch auf der
Weise, weise auf Irrtümer Stadt mil einschloss.

- Kommisston der Han- anderer Fahrzeuge, in· Tribüne an der Praça 7
Impfung geaen das gelbe delsvertreege empfohlen cl�s!ve «.�hassis»; ,3 de Setembro, wo die Mu-

Fieber. Die. Impfung gegen WIrd.
. . Mllb.o�en fur !raktorel!; nizipalkapelle unter Leii

das gelbe Fieber wurde Das Total .dIeser Lís- 4 MJllIonen fur �a�chl- ung des Dirigenten Vos
in diesem Munizip been- te? .belreuft SIch �:Uf 14� nen zur ErschlIessung gerau spielte, bei.
det es wurden J 16.290 MIllIonen Dollar fur beI� und Erhaltung von Stras-

,

_

Pe;sonen geimpft. de Seiten'.
.

sen; 4 Million�n, für Ei- Von steuermarken. Taxen und
KaffeepHanzen. In der kom- Auf der LIste .«A» �er 8�n�ahnmat�.rlal; 4 1/2, Abgaben Befreit

menden Woche transpor- an Deutsc�1and JrehrlIch MIl�lOnen fuI'. Platten, Registrierung von Wafr
tieren die Lastautos der zu export!erende� Pro- WeIssblech, Else!!'-. und fen der Landwirte
Präfektur die erste Sen- dukte befmden SIch: 65 Stahlrohre; 3 MIllIOnen

,

dung von KaffeePflanzen.1
Millionen Dolla'r Kaffee; für galvanisierten Stac- Der Herr ,Gou�e.rneur 'Irineuf·· d' M·· d s- 95 Millionen Baumwolle· heldracht und galvani. Borahanset\ bestatlgte das C!.e-ur leses U01�lp, e -,

.. -. : .. ,.. .. setz der Gesetzgebenden Kor-
sen Kultur anfangt an 1 6 1/2 MIllIonen EIsenerz, slerte Krampen fur Zau- perschaft das die Landwirte von

best".r IStelle zu stehen,' ,6 Millionen, Kakao; 4 ne; 2 1/2 Millionen für Zahlnng'der Steuermarken (se-
11====-='-==========-======11 da die Lrendereien be- Millionen Fl�üchte und landwirtschaftliche Ma- los), Tachen und jeglichen an
".

d u dl·esem Zweck Oe-lsamen· 5 Millionen schinen und Iustrumen- der�n .Abgaben für Porto und
sono ers z

.
.

',_. d: . . ;.. Reglstnerung von Jagdwaffen,geeIgnet smd. Hreute, 2 MJlh.0l!en un te, 5 MIllIOnen fuI' wie auch zum Kauf der respekti-
Die erste Sendung ent- 750 Tausend PInlen- und «Portland» - Zement. ven Mun\tiou befreit.

hält 305.000 Pflanzen, die anderes Holz; ,�.500,000
scho'n 5ämtlichst unlerge- Bananen, ApfelSInen und
bracht sind., andere Frücbte; 1,500.000

serableu Sprache
gebrauchten.
Diese Pressehausierer

entgehen niemanden. Die
Bosheit ist meistens' ge
gen den Herrn' Gouver
neur, die Staatssekretre
re, Prrefekten und Auto
ritreten gerichtet.
Reiner wird gesehen t,

nicht einmal die eigenen
Mitglieder des Klerus,
wie wir im Falle des

Apotheke, "Sobulz"
JAR.&.GuA DO SUL •

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und d�r Dienstba'rkeit, die Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient.

...............................

tDftnK�n(jun(j
Tief erschüttert teilen wir allEn Ver

wanàttln, Freunden und Bekannten mit, dass
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und
Schwester

I
Helena Albus Kiewiet

'am
3. September im Alte'r von 44 Jahre�

und 6 Monaten gestorben ist.
Die trauernde Familie dankt auf die

sem Wege allen Freunden und Nachbarn
für ihre freundliche Hilfe, die sÍe wrehrend
der ,letzten Stunden geleistet haben wie auch
allen Personen, die Blumen, Karten, Tel
gramme, Fonogramme und Rrrenze sandten
und die liebe Verstorbene zu ihrer letzten
Ruhestlttt begleiteten.

Besonders danken wir dem Herrn Pas
tor WaidnAr für seine trostreichén Wotte im
Hause-und am. 'Grabe. ,

HERBERT UND FRAU UND (IRENE
JosÉ ALBUS UND FAMILIE._

MESSE
Heute um 9 Uhr

..
findet in der Evan

gelisch-Lutheriscben Kirche eine Messe statt
für die Seele der

HELENA ALBUS KIEWIET
Alle Fréunde und Verwandten, die uns mit
ihrer Anwésenheit bei .dieser religi03sen
Handlung trresten, danken wir im voraus.

GuaráIniriDl
'

Die Munizipalkammer heflig bewegl und die Silzung geschlossen. '

I
Letzten Dienstag fand gesordnung setzen, wo

wieder eine Sitzung der bei er vom .Kammerrat
Munizipalkammer unter Palma MoreIra

.

unter

Vorsitz des Prresidenten, stützt wurde, dIe alle

Herrn Zimdars, statt. Es Gesotzesanträge. ausse!
waren die Kammerrrete I dem des Rammerrates

Wagner, Voigt. und Mo- Wagner,. i� Pausc�. und
reira erschienen. I Bogen bIlligen woJten.
Zur verhandlung wur- Die Erörterung wurde

de' die Eingabe des Prre- immor stürmi8�her .und
fekte11 verleS$eD, .�ie den artete zuletzt In .emen
Haushaltsplan fur 1954 Tumult aus, wobel .der
vorsieht, der mit Cr$ Frresident auf den ,TIS�
1.450.000,00 veranschl�gt schlug, was ��rcp dIe

ist. Kamm,errrete uberboten
, Zur· Verhandlung kam wurde.
ferner der erste Geset- Der Verlust des Man

zesaIitrag, veranlasst dates, des KB:mmerrates
durch den Kammerrat Palma Morel!a, d e r

Wagne�. der die\ Grün- schon 2 Jah�e nicht �ehr
d-,mg des Distrikts bei. den SItzungen er

Schroederetrasse vor- schIen, wurde aufgeho-
sieht, zur letzten Lesung. ben.

.

Die Er03rterung be- Die Sache wu·rde Im-

gann schon mit dicker �er .schwrerzer, .

sodass

Luft, denn der Prresi- dIe SItzung ohne Irgend
dent .wollte besagten Ge- welchen Beschluss gesch-
setzesantrag von der Ta- lossen wurde. �===============

gesucht fuer
UND u. VIEHWIRTSCHAFT

...

SÁBADO (SONNABEND) 1� / Stbro./1953,
no

\ Salão C. A. Baependí, às 20,30 horas.

Gelangt zur Auffuehrung das erfolgreiche
Será levadª à scena a interessante e grandiosa

SINGSPIEL in 1 Aufzug
PEÇA TEATRAL em 1 ato
Mit Orchesterbegieitung ,

Com acompanhamento de Orquestra

allfgefiihrt durch die Amataurgruppe Corupá.
apresentada gelO grupo de amàdores de

.Corupá.
Em Benefício da Comunidade

Evangélica de Corupá.
ALLE, besonders diejenigen, denen anspre

chende MUSIK, sin Genuss ililt, sind
herzlichst eingeladen, diesel' Allffueh
rung beizuwohnen, und einen schoe-

nen Abend zu verbringen.
CONVIDA-SE gentilmente a todos para as

sistirem esta função cheia de
MÚSIOAS ASRADÁVEIS.

Adultos Cr$ 15,00
ENTRADAS: Crian'ças c 5,00

Cadeiras Numeradas" 20,00

6
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ß COMfRCIßllIOß ADVOCACIA - CONTABILI-
•

- DADE - SEGUROS
'a r I·a B. Mal. oàíc.n, 210 • cx. 19 • Tel. 34 • Jaragú do Sal

E 1 t f t· . ..

O Df-I - Contratos, dlstrétos, Ates, - Balanços e com-

mpo gan es OS� es elos nQ munlclplo - es 1 e plera assistência técnica contábil, jurídica e
.

'_ Nas escolas :. No Ginásio São Luiz. _

fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi-
I, ços comerciais em geral.

Em todas as escolas Imana todo o Brasil ce - dade profunda do maior homem à prática de tÔ- Sorretores da ç. Nac. eguros «Iplranga» operan-
do muníeípío tot

.

brí- lebrou.
_ dos brasileiros, quando- das as virtudes públicas do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aclden- . ilhantemente comemora- Não sou afeito a Ion- compulsando as páginas e privadas, que são os tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res-

da a Semana da Pátria,
.

gas srengas e nem é de sua vida, deparamos mais s6lidos fundame-n- ponsabilidade, Civil e' Fidelidade.
-

que terminou com o místér repisar os aspe- entre
..
outras revelações tos da sociedade». Sub.agentes da VARIG: Pessegens e encomendas.

graúde desfile escolar e tos biográficos de Caxias. que era praxe da Iamí- Nada de extranhävel - A' COMERCIAL LTDA. _

de esportistas nesta cí- Cinjo-me a perfilar o lia Lima Silva fazer-se se me antolha na atítu- uma organização as suas ordene!
dade. I

ilustre homem de armas, as orações diárias em de religiosa de Caxias, -----"

.Nesse desfile, um dos pelo ângulo da sua relí- comum; portanto. Religião não é Euoênio Vitor Schmückel • economista e contador.
mais belos que já apre- giosidade, de sua admí-

Exemplo edificante _

previlégio exclusivo à @�I@B'������@8��;@EI!:®
ciamos, tomaram parte rável docilidade aos' condição mediana dos

.

os Grupos Escolares preceitos de Deus e da dístíntos alunos - que homens, e sim uma ne
«Abdon Batista», «Divina Igreja Católica, em 'que legou as familias bra- cessídade .de ordem so

Provldêncla», Ginásio pesa como modêlo de sileld·ras, o imortéal ptatro. brenatural de tõda cria-
.São Luiz, Escola Jara- imitação a todos nós. no? noss? ex l'CJ o:

. tura.
'

guá, Escola Rural da l E' um fato inconteste Maís -:- .

Iíél ao precei- Distintos alunos! Que
Estrada Nova. As socíe- na Hístóría da Humani- tOA domm,Iéal, podia-se .Oaxías não sirva de l Vermitugo suave, e d; pronto .

dades esportivas Bae- dade que a Providência v.e-�o asslduam�nte as- exemplo. Exemplos de efeito Dispensa purgante e dieta!

pendí, Faixa Azul, Ypí- suseíta, de tempos em s�stIr à Sta. MIssa, em .engrandecímento de nos- SERVE PARA QUALQUER IDADF." CONf.OR-
ranga, Agua Verde, tempos,. homens extra- d!as de ,semana, com a "Ba amada Pátria, de ME o n. 1, 2, 3 e 4
União dos Operários e ordinários

-

em cujas piedade- e comp�netra- amor e respeito à leí,
'

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Botafogo de Barra do mãos abandona o desti- çao de um. simples de veneração à religião. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Rio Cerro, alem da sec- no que Ela reserva a
crente do anon�ma�o. Exemplos de saerítíclos remédios

ção Iemínína de glnästí- um povo ou à' humaní- A ordem do dIa. do e heroismo em defesa Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
co do Baependf. dade tôda.

. General, após def�r�dos de nossos ideais. -Assím
•

MllANCORA para o seu tilhinho.
As autoridades assís- Para explicar palpá- 08 comb�tes decísívos 'consàgraremos nêle as f. um produto dos Laboratórios Minancora

tiram o desfile no pa- velmente, Hitler, esta de suas caJ!lpanhas,. era virtudes de que o Brasil - J O I N V I L L E -

Ianque armado na Praça forma germânica de Ãti. a celebraçao d� MIssa, tanto necessita, para
=-----------------------=

7 de Setembro, onde la, este arroxeador da em suträgío das almas tríuntar; no presente co- -

� ,

tambem tocava a Banda liberdade dos povos e
dos combatentes tomba-

mo triunfou no passado. r;: ��rer..-��M
.. . dos em luta

.

bríea de Ferramentas 'Agrl'colas 'unícípal, sob ,a direção das conscíêncías, esta ,

.

. Todos, graudes e pe- ,

do maestro Vosgerau. corporalização precur-j
Em Bagé, no RJO

quenos, ilustrados ou de
A seguir damos o dís- sora dos males apeca-

Grande do Sul,. qU!indo. cartilha, prometamos II DB PB D R o RB N G E L II (
CUJ·so pronunciado na líptícos, azorrague por o. Rvd�o. Pe, VI�árIO da perante a maior figura Estrada Jaraguà Esquerdo �
sessão comemorativa que Deus pune as íní- dita Cidade,. qUIZ cele- de nossa Hístöría, que JARAGUA DO SUL -: STA.- CATARINA t
realisada no Ginásio São quidades da terra, e albrar u91a MIssa solene [amais compremetere- áLuiz pelo proíessor Ir- Ilgura . benemérita e ím- .em a98;O. de graças pe- 'mos a sorte desta Pâtrla Executa-se qualquer serviço de ferra- i'.mäo Evaristo Pio : poluta do General Luiz las vítörías alcanç�das querida, afim de que mentes agrícolas para uso de lavouras, .

<-<) «Em todo território Alves de Lima e Silva, na guerra dos Far�apos seja sempre lívre e como: Machados, Enchadas Foices etc.
nãeíonal a Semana da que sobrepassa em vín- c_?ntra os revol!l.CIon_á- grandiosa, amante na �ViÇO rápido e '.arantido e atendi-se qualquer P�didOPátria é - consagrada a cos ímorredouros na rios, noss� h�rol nao paz e invencível, na

homenagear e estudar tela histórica, salva adere ,à, flD!ilI�a�e do
guerra. _. ������....,_._..

.

os grandes homens e guarda que foi de nossa Magno Sacrífícío, mas Prometamos, sim, que -------------------_
heróis que o passado Pátria nos labores pri ,ordena que seja cele-

como valentes soldados
nos legou, e incrementar meiros de sua

emanci-I
brado pelos ,mortos, de

em defesa da integrida
mais acendrado amor e pação politica.. ' �.'}-.as. tropas como o� do de naeíonal, seremos

patriotismo nos corações Estes dois persona- mnmgo.
. _ com igual razão, os

de todos os brasileiros. gens, repito, corroboram I
� grande caxI,as.nao intrépidos vanguardeiros

Em milhares de esta- plenamente a minha fOI cr.çe�te só para SI, ao do sagrado patrimônio
belecimentos, nestes se· asserção; �ont�arI? exerceu a da Religião Católica. Walter Oestreicher _ Requer licença para
te dias, a nossa imacu- ... mf�uenCI� de um 'v�rda· Ao imortal Luiz Alves construir uma casa de alvenaria e madeira no dis·

lada' Bandeira balouça Se o prImeIro p�r�e. deI�o s�cerd�te Junto de Lima e! Silva, honra trito de Oorupá. Helmuth Goetzke - Requer licen·.
tra obras de destrUlçao dos coetaneos ló· A D' d �a' para construir um gaipão de' alvenaria desti-nos_ ares as suas core_s, A ,. . ' _"

. .' . e g rIa. o
_.

uque .ß '>I

a dizer alto__ e pom som:
este ul�Imo fOI nas m.aos As su.as palavras me- Caxias nosso preito. Ao nado a instalação de uma oficinã. António José

«Filho honra a tua ter- do Ompotente, um I!lS- moráveIS e repletas de
patrono do exército Foggiato. - Requer licença para anexar em seu

trumento de bençaos bom senso nao podem b ·1·
. botequim a, venda de generos alimenticios. G: Ru-ra».

d d d t 'lt d
raSI eIrO nosso Jura- d lf F' h R I'Nestes sete dias não arr.e aI?- o e nossa erra perlD�neeer sep� � _!is mento de fidelidade. o. o, ISC er - equer lCença para demolir a

há
'

colégio - onde não o vértICe da auto·des- e olvIdadas na HIstorIa.. ·. ' varanda existente em anexo a sua propriedade.-
·b I truição a que a condu· Quando presidente e Cerilo Zanghelini - Requer licença para canalisarVI re unissora a a ma

ZI·am I·nexora'velme'nte pac·lfI·cador do Mara- [ á d R- It
'

t d bbrasileira em transporte gua o 10 apocu a ravessan o so re o leito

de júbilo pela siggifiea:- os distúrbios intestinos hhão, assim se dirigiu Q A li, n II [ li n L
da Estrada Geral e destinado a irrigação de uma

tiva efeméride da pas-
e a cupidez. pantagrué- aos deputados' daquela l) H " l1 U [ " U arrozeira. Irmãos Emmendoerfer . Requer licença

sag�m das festividades lica de um ditador pa- província; para construir uma e�enda onde funoiona sua

da Independência. raguaio: «Não é este' o lugar
É

oficina mecânica. Karl Heinzle - Requer licença
O Ginásio São Luiz Sumariando, direi a je encetar a análise das CONT 1"\ para construir um mausoléo na sepultura de Do-

não quer e não pode filo priori,. que o Duque de necessidädes do culto: lores Soares, inhumada no Oemitério Municipal
car alheio a estes sen-

Caxias foi um cristão nem farei injustiça, à EXCELENTES .désta cidade. Hilário BaraUo - Requer licença para
. • de polpa, um piedoso e VOSba inteligência e construil' um, rancho de madeira nQs fundos det1�entos universais que esclarecido católico; sentimentos piedosos, ELEMENTOS TONICOS sua casa residencial. Carlos Hafermann - Requerammam os

-

brasileiros
,A que se deve o p'le- prouando' vos que sem I I ·vel m to e li h t d

. ,

1 d'- todos. Em cada dia desta .. ' Dl a en a n amen o o Imove e sua pro--

s.emana, me.stres e alu- no
-

êxito- que niI�,bou religião, não há -Uberda- F6sforo, Cálcio, Arsenialo prieda'de. Erwino Grutzmacher - Requer licença
nos' aqui _ conjugados, tôdas as realizações do de nem civilização. E se e Vanadato de s 6 d 1 o para oonstruir càsa de· alvenaria na localidade de

não medem esforços pa- grande pacifista patri- alguém· dissesse que, a Tonlco dos convaleseentes
Retorcida. Albano Kanzler - Requer licença pára

cio? As' suas creden. par da ineficácia' das construir casa de madeira. Arnoldo L. Schmitt _

ra, por meio de modes-
cias ingênitas de militar leis e da negligência, Tonico dos desnutridos Requer licençá para efetuar pequenos concertostas declamações e can-

'dO 1 t d·
-.

di autorI·dade'" a au inclusive pintura interna e externa em casa de sua'tos patrióticos, ovacio- e IP oma a IreIS sem as "',.-
dúvida ... Afirmo melhor, sência do sentimento Os Pálidos, Depauperados, 'propriedade. Albano Kanzler - Requer licença pa-narem este nosso queri- à integridade de seu religioso muito concorre Esgotados, Magros, Mães ra construir casa de alvenaria. "'heodoro Josédo Brasil. .a,

caráter e aos salutares para a insurreição das que Criam, Crianças, ra- Wolf - Requer alvará de "Vistoria, Fiscalisação e

Srs.1 Não é mero princípios da ética cris- classes, infe,riOJ;es, de� quiticas, receberão a to- Habite-se". Adão Norosohni - Requer licença para
capricho que me traz tã, que lhe foram norte certo não erraria; grave nificação geral do orga- efetuar pintura externa em sua ca!lla residencial
aquí, mas· a obediência em vida. A sua fé pos- assunto é este para nism_o com o sita á Rua Presidente Epitácio Pessôa.

�

e um cumprimento: o sante na Providência, vyssas consciências". �
DESPACHO - "Deferido"

"

vosso direito 8 o meu ditava-lhe os meios Seis an<�8 -'mahl tarde, §a1l1l<Ofll1ltIDl.{h I Germano Martins - Requer éóntagem de tem-
dever. Sem dúvida ei- justos para consumar dirigindo-se aos deputa-

'

&. � po de serviço como Professôr Municipal.
tais esperando palavras seus intentos, consciên- dos riograndenses, cort- DESPACHO - "Deferi4o, nos termos da
que descrevam o magno cia vIvida de seu dever dena, o hd�ismo '

..do es,.

I PRECISAM _ SE
informação"

fato da Independência. e em relação a Deus e à tado e advoga à n'eces- Madeireira Corupá/ Ltda. - Requer cancela-
Todavia não o farei. Pátria, alçavam-lhe num, sidade do culto público: mento do imposto sôbre uma Serraria.
Vários oradores me pre. a�biente muito supe· ,«A� .IQ�i� be:pt ,'p-el)sa- de dois/ Plarceneiros,

.

DES PACHO - "Cancele·se"
cede�am e hão de su- rior, àquele doutra gente das leis, exclama êle, e dois serventes de I

Irmã Diretora da Escola Normal Regionàl
ceder-me aquí por estes que de ordinário, colima as mais belas institui- marceneiros.

Dfviva Pr�vi.dência - Requer _certidão se li .Escola
dias. De sobejo aclara- tão somente interêsses ções não podem suprir Tratar com:

Normal ,RegIOnal e Grupo Escolar D. ProvIdência
rão vo.... inteligência. me.qulnho. e indivi· por nenhum modo alai·

. 1I1OIID GEHRII6I
funciona nêsla cidade.

'

sôbre
.

estes insignes duais. ta de sentimento reli-
-

DESPA-OHO - "Expe-ça·se o Atestado"
acontecimentos. Falar- É em vista desta no- giOBo e do culto públiço, �m Eslrada Bôa Visla Editora EJorreio dó Povo Ltda. - Requer 'Cer·

vos-ei se mo permitir- breza de
-

átitudes e da qualquer que, seja êle, tidão si é -ou não devedor a Fazenda Municipal.
des, s!)bre o maior vulto retidãq de consciência e muito mais ainda a DESPACHO � "Certifique·se o que constar"
d H· ó·

.

1··_ tã t IMPUREZAS DO SANGUE?e nossa 1st rIa: o pa- por que o ovaCionavam nossa re Iglao •
o san a, Diretoria do Dé.as da Prefeitura MunicipaÍtrono do soldado brasi- vencedores e vencidos, tão humana por si só, �LIXIR Df H06UfiRA de Jaraguá do Sul, em 2 de Setembro de 1953,leiro, o imortal Duque nas horas de seus triun- fielmente cumprida� su- rL

de Caxias, cujo sesqui- fos milltares. pra 'muitas leis, obsta
AUX. TRAT. SIFILIS OCTACILIO P.

-

RAMOS
r

_

centenário, há uma se- É notó�ia a religiosi- muitoS'''IIlales e chama o Diretor do Dep. do Expediente

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
.

LOMBRIGUEIRA MINANCORA

rrefeitura Muni�i�al ue Jara�uá fio �ur
REQUERIMçNTOS DESPf\CHf\DOS
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ANO XXXIV JA.RAGui DO SUL' - DOMINGO, 13 OB SBTBMBRO DE 1953 - SA.NTA CA.TARINA - N. 1759

Registro Civil
Irene P. Günther Oficial do

Registro Civil do r". Distrito
da, Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Pela segunda vês de- que representa 86,2% do
pois da guerra a Alema- eleitorado da Alemanha
nha convocou seus 33 Ocidental: Funcionaram
milhões de eleitores pa- 70.000 oolegios eleito-

,

ra elegerem os 484 mem- raís, durante as dez ho
bros da ( amara dos De- ras,em que as urnas es

putados. Desse total, 242 tiveram abertas ontem
são eleitos por voto di- (das 8 ás 18 horas).
reto, e os demais são O resultado oficial e

esoolhídos por um com- definitivo do pleito é o

plicado .sístema de re- seguinte: Partido Cristão
presentação proporcío Democrata � t 2.440.790
nal dos partidos das 9 votos (45.2%);� Partido
provincias em que se Social-Democrata -

...

devide 'a Alemanha Oci- 7'939.773 (28,80%); Parti
dental. do Liberal - 2.628.146
Cada eleitor terá di- (9,50%); Partido Alemão

reito a dois votos, um da direita - 897.852 (3,30
para o candidato pre- %); Associação de Reíu
ferido e outro pela rela-, giados

- 1.614.474 (5,90%
ção partidaria da qual Partido Comunísta -

...

sairá metade do Parla- �07.413 (2,20%); Partido
mento. Popular da Unidade Ale-
Oerca de 50 partidos mã - 318.323 (: ,20%) Par

estão registrados, mas tido 00 Reich Alemão
apenas uns cinco, tem (neonazista) - 295.615 (1,
influencia decisiva nos 10%); Partido do' "Zen
pleitos: a "União Demo- trum" (Partido Catolico

a sra. Lídia Schneider,
cratica Independente", a de Esquerda) .. 217.342

esposa do sr. Oito ôchnel- "União Democratica (0,80'>/0); Partido Bavaro

d Cristã", que é o partido - 465.522 (1,70%); Outros
e� todos os anlversa- do ,�han�eler .Aden�uer, Partidos-115.66� (0,50%).
riantes 05 votos de fell- � P�rtIdo L�b_er,�l, o -

cidades do "Correio do I"Part!do Alem8;o � o A Associação dos Re,

Povo"
' Partido da Bavíera". fugiados obteve 27 es-

.
,

I
A vitoria dos partida- deiras e o Partido (len-

Casamenlos: Realizaram- rios -de Adenauer, que trista (Zentrum), que se

se ontem na sala das au eram, centra os CODlU- uniu á coligação, coo

dienelas os seguintes ca- nistas foi de 60%. quistou 4. oomo se sa

sarnentos: Alex �chwanz Das 484 eadeíras, que be, (IS partidos que não

com 'a srta. EIII Konell; constituem .0 antigo chegaram a obter 5%
Werner K.?nell co� a seta, "Bundestag" (camara dos sufragios foram ex-

Laura Kopp; Rudl Dorn baixa do parlamento a- cluidos, automatícamen

com a srta. Elsira Nass; lemão), a coligação go- te, da distribuição de

Alv�� Karsten 'com a srta. vernamental .conquístou cadeiras.
Cecilía ôarler e Benhol- 306, assim distribuidas:
do . Enke com a srta. Partido Cristão Demo-
Edelrreudr Henschel. crata, 243; Partido Líbe-

______•
ral-Democrata, 48, e Par-
tido Alemã, 15. A oposí- Precisam-se
ção social-democrata
conquistou sómente 150
cadeiras.
Compareceram as urnas
28.468.054 eleitores, o

Posto Agropecuário Cleophas"

Edital n. 3,406, de 31-8-53.
Getulio Antonio de SoUM
elidia Campreger

'Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente neste distrito,
em Irapocúslnho, filho de
Antonio Goulart de Sou
sa e de Engracia Toma
sie de Sousa.
Ela, brasileira, solreíra,

lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito,
em ltepocúsínho, filha de Edital n. 3.410, de 5·9·53.
Herminio Carnpreger e Frederico Döge. e

de Iulía Trentini Campte- Marta Hass Gädke
ger. Ele, brasileiro, solteiro, Planlas de. café. Na pró-
Edital n. 3.407, de 1..9-53.

'lavrador, domiciliado e xima semana os caml-
Q K

residente neste distrito, nhões da Prefeitura trens-Erwín üsrer e em' Rio Cêrro, filho de
Ro"schen Hornbure

' portarão pera esre rnunl-
to OHo Döge . e de Bertha

Ele brasllelro olrel clpio a primeira remessa
, ,s erro, Blödorn Döge..lavrador dornl Illad de mudas de plantas de

, CI I o e Ela, brasileira, viúva,
residente n t dí t 't café, cuja cultura estáes e IS n o, lavradora, domiciliada e
em Rio Cêrro, filho de d di

sendo iniciada e maior

Alberto Küster e de Mar-
res i ente rieste istrlto, escala, visto seue terrenos
em Rio Cêrro, filha de l , .

the Döge. Germano Hass e de ßer-
serem proprios para esse

Ela. brasileira, solteira, tha Hass.
fim.

lavradora, domiciliada e As plantas dessa prl-
residente neste distrito, Edital n. 3.411, de 5-9-53. 'm.eira remessa .são em

em Ribeirão das Pedras, Cópia de Ed'ital de Pro- numero de 30.000, todas
filha de Emilio Hornburg clamas de Casamento, elas já colocadas.

e de Amande Hornburg. rece�ida �o. Oficial do AniverSário: Amanhã pas
Edítal n. 3.408, de 2-9-53. Regls!�o CIV.J1 de Mafra. sa a data natalicia do sr.

Llno Jacomini e Lot�frJO G�J1her�ek 1an- Rodolfo Ehlert.
Maria Franceschi '

EI
er be '1

r?i! c Ie .
Dia 15 eníverserla-se o

Ele, brasileiro, solteiro. �'. ras�erro, 'I�odtelro, sr. Waldemar Gumz, co-

lavr d d
.

'1' d opera rIO, omrci Ia o e

I merciante em Itapecusí-
.

a or, ormci Ia. o. e residente nesta cidade fi-
residente neste dístrlto, Ih d' J

•

T dI
'

d
nho.

em Ilha da Figueira, filho .0 e ose an er e e Ainda -na mesma data

de José Iecomlnt e de
Llna Tack !a�dler. .

transcorre a data natalicia

Henrí t P d r J . Ela, breslletre; solteira, da sra. Yolanda Pradi I
. .

Ique a e ro I aco- doméstica, domlclliede e
.

mlEml· brasllel lr
" resldenre em Mafra, filha Dia 16

.

passa mais uma I·a, I erra, so erra, d H' E k 1 Filh
'

doméstica domiciliada e I
e enflquEe c e I o data natallcia do sr. AI-

residente 'neste distrito
e de Rosa. ekel, bano Lyra, residente na

em Retorcida, filha d� E para que chegue ao co-
vizinha Cidade de Gua

Cesar Franceschl e de nhecimento de todos, mandei ramirim.

Emilia Franceschi. passar o presente edital que
Dia 14 faz anos a gen

será ,publicado pela impren- til senhorita Odalzita Bor.

sa e em cartório onde será ges, residente nesta cida
atixado dUlank I \ dias. Si de.

alguem soub�r de algum im- Festejará dia 20 do cor·

peclimento acuse-o para os
rente seu aniversario na

tins legais. taliciu o'sr. Honorato To

IRENE PEDRI GÜNTHER melin, ex-diretor deste

Oticial jornal e do diar.io "A Na-
ção" de Blumenau, e a

----.------ tualm�i1te diretor do "Lu-
me" da mesma cidade.
Dia 18 a sra. Ana Gumz,

HO ( ro�nTftnn viuva do ·sr. 'GUSTavo
. Vlfi RL' �u J.I U Gumz. Na. mesma data.o

(SILVEIRAJ.

I �r. Helmuth Bey_�r, resi-
.

<lIRANDE TÖN"':",,,, dente em Carupá. Dia 19

"M inistro João
A derrota dos \ comunistas

"Gauchadas" dos vencedores "Dia do Colono". Animais de propriedade
dos snrs. Walter Yark r

e Alex Haacke,

Edital n. 3.409, de 4-9-5õ�
Edgar Strelow e

Edi Ramthum.
Ele, brasileiro, solteiro,

\ motorista, domiciliado e

resiàent� nesté distrito,
em Rio Cêrro, filho de

.

Ricardo Strelow e de Ema
Gielow Strelow.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

r�sidente neste distrito,
em Rio Cêrrio, filha de
Erwim Ramthom e de
Rosa Klitzke Ramthum.

L. O' C A 1·5

Iv B%s

L !I!.!!.f_s crescIdos

B%s
'12Qj_S/0/05J

•

TOSSES 1 BROHO!HTfSl

•

I

COlrRA CISPA,
I GUEDI DOS CA-i
'I

I BELOS E DEMAIS

, AfECCOU DO

COURO CABELUDO. "
Bolos

mais macios
-;6..,1(0 'C,,\PILAR

POR EXCHÉNCIA

de aprendizes e meios o

ficiais de marcineiros.
> Informações a Rua CeI.
Procoplo Gomes N. �28

IOO�OOOOOOOO�OOIOOOOOOOOOOOOOO��;
I Operários Ajudantes I·
00 00

; PROCURA-SE W
00 �
00 COMPANHIA MAQUINAS' FAMAO 00
00 Sucessora de �
00 - José M. Mueller & Cili. Ltda. �

00'
. " m
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ll!EiiIIlii!!E!!;;;;;;;;;,i=!I!EE!I!EEi==:!ii!!i!ii==:=!!!i!!!iili!i!!!ii,!=!!!!
1"1'1:'Fehr'e's .

(Sezões, M.alárias, III
. ImpaludIsmo III·

II Maleitas, Tremedeira.,.

H
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - •

III' "Capsula,s Antise�onicas U.
:,: Mlnancora ��
m -

:::
Em Todas as Boas Farmácias III

III É um produto dos Laboratórios MINANC0RA Iii
111== l!�l��!�:l;' ;i:!�!���!���=j;==,==I�

(()) §a lbãl.([)) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade'
dIa CKAo WETZEt KNJD)[J§IIKAl jonIDlvliBe Sf>.6Á� ylRei""

•••

ESPECIALIDADE
recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

•

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


