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PO L IT ICAJaraguá. terra que progride
(Por Ildefonso Juvenai)Rebentou o tumor do PSP Café com

leite Outras notas De he multo não víst- jaraguá, pois é 'seu ver- por. toda a parte, de forma I tuição do Salário de
Afinal rebentou o tu- conferenciar dentro de ramos a bela e progres- dadeiro defensor perpe- a aperfeiçoar o sistema Famllla aos Funcíonérloe

mor que ha muito tempo poucos dias, os snrs. stsre cidade' de jaraguá tuo. rodoviário do municipio; o 6lesenvolvimento da
vinha dando éuidados Lucas Nogueira Garcez do Sul, onde, de uma ,Ao lermos aquela crlte- adquirindoalém do material Instrução Públlce, com ó
aos curandeiros do PSP, e Jucelíno Kubischek, feita, nos demorámos por ríosa exposição. de tudo para atender aos referidos aumento de escolas e do' "

que procuravam evitar governodores 'de São uns trinta dlas, tempo o que o Prefeito Artur serviços, caminhões, tra- professorado e a neces-

a manífestação violenta Paulo e Minas Gerais. bastante pare aquílerar do Müller tem feiro pelo mu- rores, moto - niveladoras, serla majoração dos seus

da matéria que ha muito Dizem que o assunto valor e operosidade de nlclpío, não podemos arados meceutsedos, e vencimentos; o auxilio ás
fermentavam Interna- principal é a futura su- seu laborioso pOVQ e furtar·nos ao dever pe- outros aparelhos necessé- instituições de Saúde, be
mente no partiâo do sr. cessão do sr. Getulio cultivar amizades que trioneo de felicitar ao la- rios à mecanisação da nemerencla públiêa, es-

"Adernar de Barros. ' Vargas. Os dois maiores nos são muito caras; mas, boríoso povo de jaraguá lavoura, que rem tido portívas e culturais, etc.,
Agora a bomba explo- estados politicos do pais de quando em vês, que do Sul, por contar com grande incremento em a foram patrioticas provi

díu. Ú Governador Lu- querem inaugurar a po- pela leltura do «Correio um dirigente que. está, sua modelar admlnlstra- dencias que o Prefeito
cas Nogueira Garcez litica do café com leite, do Povo», o conceituado incontestavelmente, pro- ção. Artur Müller, com a va

acaba de rompsr com o para a futura goveman- e querido .semenérlo, Ii- movendo o bem do p-ovo A concessão de bolsas liosa .coopersção de uma
sr. Ademar de Barros, ça do Brasil.

. .

.dlmo porta voz dos lnre- e engrandecimento da co. escolares a estudantes Camara Municipal console
tendo nesse sentido feito resses do povo e pro- muna. Graças aos perrlo- pobres pare aperfeiçoar jjk>s seus deveres e re-

.

publicar uma nota na
-x- pugnador da grandeza ticos esforços do Prefeito seus estudos íöre do rnu- vestida de verdadeiro pa-

imprensa. A nota deixa- Bealísou a UDN um do municipio, que por Artur MUller, foi premo- nlclplo, ou cursarem o triotismo, poude, no ano

entrever que não ha comicio na Esplanada informações de pessôes vida a pevlmenração da Ginásio São Luiz e ii de 1952, proporcionar eo

mais meias medidas, ou do Castelo, no Rio, no amigas, nos inteiramos rua principal da cidade, Escola Normal de Iara- Munrclplo, em beneficio
os politicos pessepístas qual compareceram mais do' progresso e desenvol- a começar da zona com- guá; o abono de Natal geral, cuja ação beneme
ficam com ele Governa- de 20.000 pessoas. Alem vlrnento do lugar, O' que preendida pela frente da concedido a funcionários rita está sendo continua
dor, ou com o chefe do dos oradores do Partido muito

__
nos satisfaz, pois, Estação da Estrada de da Prefeitura, quer ativos da no presente exercicio,

partido. Como é natural, também falou o deputa- em verdade, somos sln- Ferro, onde fica á peque- ou ínarlvos, o financia- ainda Com f maior dedica
a maioria dos Prefeitos, I do Federal pelo territó- cero amígo de . jaraguá na, mas linda praça da mento, à construção de ção, entusiasmo e efl
dos diretórios e dos de- rio do Rio Branco, eleíto do Sul, onde nosso hu- Estação Rodoviária, pois, casas para funcionários, ciencia.

putados logo se maní- pela legenda PSD e PTB, milde nome figura 'em não havia quem fosse á - providencia benemerí
festaram a favor do go- 0/ qual vai ingressar nas uma das estantes de sua jaraguá, em visita a bela re que causou a' melhor
vernador bandeirante, o hostes udenístas.

/ Bibliotéca Pública, e de- cidade, que não lernen- impressão em todo o Es-

que leva o sr? Adernar -x- sejamos "vê-lo cada vês resse o fato de não pos- rado e mesmo före dêle;
de Barros a perder a' O sr, Afonso Arinos, mals engrandecido, cau- suír a mesma calçamento o auxilio ao Fomento de
esperança de substítuír lider udenista na Câma- sendo inveja a outros mu- em . a sua rua principal, Produção Vegerek.e cons-

o sr. Getulio Vargas. ra Federal,.apresentou nlclplos do Estado. sempre enlameada nos trução de predios escola-
�x- o seu projéto de leí re- Agora, vimos de nos dlas de chuva.

.
res e aquisição de terre-

Na Câmara Federal ferente a reforma da lei cientificar muito melhor Jardguá atesta hole um nos pera tel fim; a tnstl-
mais um ,deputado do eleitoral, que traz a no� do progresso da impor- dos m�is moderno�, con-
PSD acaba de tomar vidade da aliança

.

de tante comuna através de fortavels e conceituados
atitude contra o sr. Ge- partidos. minuncioso

'

Relatório,

I
eSfabelecime!ltos de ,ensi-

tulio Vargas, formando Assim, previamente apresentado á Camara no �ec,u�dan� do �stß�?:
ao lado da oposição. ajustados; um partido Municipal, \ pelo seu hon- o. GmaslO Sao _LUIZ, dl.rI
Trata-se do sr. Vieira pode.rá ceder suas Ie- rado e digno Prefeito, o I gldo pelos Irm�os Marls-
de Melo, do PTB. gendas ao outro -mais operoso e infaiigavel jor- tas, c_om capacidade par.a

-x- votado, para conseguir nalista Artur Müller, que 300mternos, estabeiecl-
�onferenciam ou vão maioria absoluta. é mais do que amigo de mento que bem pode !Ser

.

Fpolis. 14 - Acompa-! núcleo triticola de Libe-
comparado, pela. sua or- nhado da numerosa

CO-I
rata. Regressando do

. ganisação, aos modelare,s mitiva,' composta de mingo para esta capital,

·Desgua'rdando uma Tradl'-ç'a-o Colégio Catarinense, de .

.sec'retários do inspeciona"á sua I exce
ft

_

.

_

,

.

. F!orianopolis, Colégio Estado, magistrados, de- lencia em Campos No-
Santo Antonio, de Blu- p\ltados, técnico e jor- vos .obras da construção

Por J. DE CASTILHO PINTO me{iau e Ginasios de La- nalistas, viaJará quinta da estrada de rodageIIl
Houve um tempo em formado, parecendo que I Temo.s de convir que jes e Laguna. feira para Videira o sr.

ao P�sso do Barracão,
q.ue a politica amistosa aquela fibra de bom aço enquanto o .descrédito A receita do municipio Governador lrineu Born. q�� �Igará esse ao mu

mas firme e inflexivel do. Brasil de antanho ao se fazia sentir só na
em o ano p. passado, foi hausen afim de presidir mClplO ganch de L�g.?a

seguida pelo Brasil no invés de se ter afirmado frente interna, ainda po-
de 3.083.641,ßO, o que naquela cidade a insta- Vermelha. Nessa vIs�a

ainbito .

int�rnacional, nos brasileiro. contem- diamos nos conformar; comprova ser Jaraguá, lação da comarca re- governament�l estarao
era adotada como oon- porâneos, destemperou· agora porém que a des- uma comuna de renda

cém _ criada aconteci- present�s tres poderes
-.....duta padrão. pela maio, se na forja da negligen- moralização passou para dpreciaveL menta que' terá lugar estadua!�, uma vez que

r�a dos paises sul-ame- cia, da passividade e do o plano internacional; é Merece ser ressaltado no próximo sábado dia
da comItIva Go!ernador

ricanos. im�atriotismo. chegada a hora de se o carinhoso interesse com .
Bornhausen, farao parte

. Suas· consultas, seus Outra não é a idéia lutar pelo resguardo de que o PrefeitQ cuidou em
19. Está sen.do �]; ag�ar- o Deputado Volney Co-

atos de então consti I que e f do B'l t li' -o pelo qu 1962,' dos problemas de
dado com VIVO mteresse laço de Oliveira e o

,
- s ez raSI uma ra�Iça ,e

e
por pa!te d!1 população Desembargador J o sétuiam TArdadeiras dire- atual, pois além do des- ainda possa restar de �ia,çdão,p 'bAI.griCUlturat' que ve aSSIm transfor- Rocha Ferreira BastosI trizes que se não eram crédito interno em que um' pais que sempre foi uau e u Ica, cons rum- .

• . '. .
'

aceitas, nunca eram re, se afunda dia' a dia co.m o, lider absoluto na do e reconstruindo estra- �ada eß} reah�ade a preSIdentes respectIva-
pelidas c-om descortezia a vida carissima e a America do Sul. d·as, pontes e boeiros, Justa aspIração. E� .sua me":te _da Assemb!éia
ou menosprezo p o r miséria crescente do passagem por CuritIba· LegIslatIva e do. Trlbu-
quem quer qúe fosse. povo, as negociatas e

_

nos.o _

chefe do �oyerno nal de .Justiça.
Essa época vai já bem especulações, está a re- I

. reahsará uma VISIta ao

�°'Jfri.J'���.:!ac�::.a��� �::a-::;.��.n·.!"�:�on�aP'::'� nauguraçao n [�
-

.

,

i��r:����v�?urli��Ef� �!;Ei�����i�:ii��!� de Hospital ur. drnanuO f. ne ,Mel�
que leva á imoralidade, Amda nao, !a� mUlto,. . .

. Jaraguá hospedou por tor Aleixo Delagiustina,á corrupçã� ao descré· um . certo ylzmho da
_

FPOLIS. 16 - !,�II da AssembléIa e senho-, -ªlgumas horas o ilustre o sr.. Secretário inspedito.
.

nOlsa fronteIra su] ao maugurado s�bado �lt!- ra,. yolney ColaçC) de secretário da Educação cionou o G. E. Abdon
Era o Brasil de Ruy esclarecer-nos um reem: mo n� HospItal �umcI. Ollve!ra e outra� altas e Saúde, Dr. Fernando Batista, onde foi recebi,,:,

ou de Rio Branco as- barque excus'Ü de cafe paI �anto Antomo de autorIdades, mé�Icos; e Ferreira de Melo, que do pela diretora prolessombrando o mundo pela usou d� termos. tão. i!l- -Blumen!iu o. !,eceru- destacados funclOnárlO.s visitou Joinvile e Jara- sora Francisca ,da .Silva�finura e táto diplomáti· tempestIvos. e VIolentos, c.onstrmdo pav.Il�ao des- da L. R.A. Na oportum- guá em inspeção 80S á Escola Jaraguá, regi
cos; de Floriano ou de que determmou o afas- tmado. a- Matermdade e d�de dISC��sou o Pre- estabelecimentos subor- da pela professora Re-

. Caxias destruindo epi- tamento do Snr. Neves InfanCla q';le �omou no- feIto HerCllI? De,�ke que dinados a pasta que gina Finkbeiner e o
camente as ameaças e da Fontoura da nossa me de prImeIra da�a fez relato ��nucI�so das muito dignamente dirije. Posto de Saúde.
ambições insensatas do pasta do exterior. Ora, do Estado, como preIto nobres atIVIdades de·
extrangeiro insolito. atinando bem para o de homenagem daquele senvolvidas pelo noso- Acompanhavam a sua Em todos os estabele-
Era um Brasil de tra· vulto desse incidente, municipio aos esforços cõmio, salientando' os ,excia. os snrs, Professo- cimentos o sr. Secretário

di<.,ão, de uma geração. concluimos que de tal da senhora Maria Kon esforços da ilUstre ho- res Abelardo Sou�a, t�ve muito boa impresde homens capazes e modo cedemos á pres" der Bornhausen no sen- menageada e da senho- Inspetor das Escolas são. Foram autorÍsados
que não admitiam afron- são do vizinho, que tido da obtenção do ra Darcy Vargas para Normais e Balbino Mar- a construção de diversos
tas e' se preciso fosse acabamos ,por. lhe dar recurso necessário a que Blumenau contasse tins, Inspetor das Esco· melhoramentos no G. E.
deixar-se-iam matar de poderes para ,destituir instalação dos referidos com um perfeito servi· las Particulares e Na- Abdon Batista.
pé, porque eram orgll' um ministro brasileiro serviços. No ato :teve ço de Assistencia a Ma- cionalisação do Ensino.
Ihosos demais para vi- quiçá pará ditar ordeJls presença o Governador ternida_!le e a Infancia, Em. Jaraguá, em com- Desta cidade os visi
ver de joelhos. quanto ás nossas dire- do Estado e senhora de acordo com o seu panhia dos snrs. prefei-I tantes seguiram com
Hoje está tudo trans- trizes politicas. Bornhausen., Presidente progresso material. to Artur Müller e Inspe· destino a Blumenau.

jaraguá, incontestavel
mente, é uma terra que
progride, e tudo porque
possue uma Prefeitura
que, trabalha com amor,
dedicação e patriotico
interesse pela grandeza
de sua comuna.

"

Vi'ajou O snr.

Governàdor

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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li Para a nóssa distinta treguezia mantemos' em estoque: . ii
:: Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa I:

� � � ��__"""')

l! rotação, Je 1 a 97 H.Et; para 220/380,V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI-!!
-�

!! çÃO' - Bombas para. uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii IM achínas de Costura
li PARA O LAR .. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, C,ASTIÇAIS LO- ii Alemãs, Japonezas
II OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii e outros tipos pelos me

il luz e força de qualquer capacidade. H lhores preços v.s. pode
i! A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de H rá verificar sem compro

U . instalação de luz e força: . II misso, na CASA REAL.
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACÖES,
C,OCEIRAS,
FRfEIRAS,

.
.

ESPI N HAS, ETC.
�==�============�f

Vende-se uma mar
ca N.S.V._ 2 1/4 H.r.
Tratar nesta ge-

Hrofo'llu'ra Mun'I,,'lnal rlo Jaranua' rlO QUII r®!@)®Y@)@!®®Y@)@Y@-@'Y@)@Y@)@j';@)@y@)®y@)®'r@)(@iBalconistasr U li - li P Ull. H u t).. Tosse, Asma, Bronquite, I!ouquidão, 'e Resfriados
I· Precisem-se de balco-

REQUER IMENTOS DESP ftCHf\DOS
�

TODAS AS 'MOLÉSTIAS .DO ßPßR'lHO Rf�PIRß'lÓRID •. ntsres, um com .pratica,
_

. � L U podendo ser solteiro ou'

Alfonso Fellipr - Requer licença para esta- tiS) � casado, deve falar alemão,
belscer-se com casa de Generos alimentícios. Ed- � ,E n�ontrarn alívio imediato com o uso do

@) e o outro sern pratica po-
gar Barg � Requer licença para fázer diversos re-;C@I'nCOIOPaPáV e 1

�-
rem ativo, damos pensão

paros no ranoho, existente nos fundos de sua
-

..'
"

ou casa para moradia.
propriedade. Amélia Camillo - Requer licença para··

P' -,
.

I d n
·

P I I
..

Paga·se bom ordenado.
estabelecer-se com oficina de consertos de calça- �. 0I Oril n. nglAo

-

ß O ßnl"ß � Tratar com Mangel F.'

��:'seJ�!� �:�s�nd; �:i:re�s l������tfc��:, e����l:� �
I:

_ .' \
.

I:
..

'

.
,L

. I:� �.I1: � ��Si�h��a S. A. em ltapo-

e fumo á varejo. Moritz. Max Wilhelm - Requer @'. O PEITORAL MAIS CONHECI.O NiO BRASIL (éS)
��������..Gl

l!cença para .coristr:_uir uma torre �e alvenaria des- 2'�t;;\t�t;;\M�\@l®Iii\Uã\®.l®@.i®®.i.®®J®@.i®�@.i®®i.®(liií
tínada a caixa dagua da sua firmá, a ser cons-

���� �. • • •• • eI7.

truida no iinóvel de seu filho Eduardo Wil
helm." Alberto Bauer - Requer licença para fechar
uma varanda existente nos fundos de sua casa

residencial e fazer a respectiva pintura. Theodoro
José Wolf - Requer alvará de "HABITE-SE", vis
toria e fisçalisação. Clemente Schiochet - Requer
alvará de FISCALIZAÇÃO E HABITE· SE. Fre
derico Müller - Requer alvará de HABITE-SE.
Udo Bauer - Requer alvará de VISTORIA E HA
BITE-SE; Alice Pedri . Requer alvará de HA.BI
TE-SE. Alvin Bartel - Requer alvará de HABITE
SE.

-

Helmuth Neumann - Requer alvará de HA
BITE�SE. Wilson Kolbach - Requer- alvará de
HABITE-SE. Altino Pereira - Requer alvará de

. HABITE-SE. Adolfo Bruch - Requer licença para
construir nos fundos de sua propriedade a Rua
Mal. Deodoro uma casa

.

de madeira, tipo meia
agua. Eggon João da Silva - Requer licença para
construir casa de alvenaria na propriedade de
Emílio da Silva, a Rua Av. Getulio- Vargas.

DESPACHO - "Deferido"
Bruno Mahn]fe - Requer fique sem efeito

lançamento de Imposto s/ Industrias e Profissões
s/ Mercador de automoveis.

.
-

DESPACHO
"Tendo o requerente efetivamente exercido a ati
vidade constante do aviso Dr. �7 mantenho o lan

_ çamento."-
Diretoria do Déeas da Prefeitura Municipal

de Jaraguá do Sul, em 10 de Setembro de 1953.

OCTACILIO P. }lAMOS
Diretor do Dep. do Expediente

Aviso ao Intereasado
'que,' em mwha proprie
dade, apà'receu uma

leitoa, devendo o Seu

proprietário procurar a
, mesm'a no prazo de 30

Os círíadãos da
I
classe de .1934; abaixo rela- días, medíante pagamen

cíonádes, residentes no Municipio de Jaraguá do to das respectívas des

Sul, deverão apresentar-se nesta Junta, na ma- pezas. . .

nhã de 22 de setembro do corrente ano, munidos Rio Cêrro, 4-9·63.'
de seus Certificados de Alistamento, afim de Werner Konell

seguirem destíno :
-

.

Adalberto Bertoldí, Albrecht Kopsch, Ciriaco

ARTUR MÜLLER Spezia, Edgàr Becker, Egon Hoffmann, Ewaldo

Prefeito' Municipal Zemke, Francisco. Bockor, Herculano Trentini,
Kunibert Krause, Marcos Riebe" Olivio Menes-

N 'R.
trina, Othomar Kreutzfeld, Silvio Moretti, Walde-:

P O RO'T A R I A
.

6 1 miro Mochewski, Wendalie Tribess, Wendenn
ARTUR- M LLER, Prefeito Municipal de Ja- Fischer. .

_ -;-

raguá do Sul, no l!IS0 'de suas atribuições, resolve: I Jaraguá do Suí, 2 de setembro de 1963.
: . Designar o professon .Padrão K. Paula Eleo-

, MANOEL 'CAJIVALHO LOPES
nora Plastwich, para ficar a disposiçãc do .Depa�. 1. TeD. Del.' 7a. D. R..
tamento do Expsdiente, Educaçao a ASSIeltenClà-

.

Social da Prefeitura Municipal, a contar desta data.
Registre-se. e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 14
-de Setembro de 1953.

P O R T A R I A N R. 6 2
ARTUR MÜLLER, Prefeito. Municipal de Ja-

raguá do Sul no uso das suas atribúieões, resolve; =-- ,

Conceder quinze (15). dias de licença para .'II-'__II=="-II-'I==II-"-"-=II-"=='I==-'I"'==-'
tratamento de saúde li Willy JIarry Felix Wensers- ·1··_.._,_,,_.._.._.._.._I'_,�_n_Io_I,;.._!

ki, ocúp�n�e do cargo. �e. motorista. Padrão S. d? III Dr. Renato W"alte. li
quadro �mco d.o mumc1IHo que dIgO com venCl� 1'1-1 .

,

"Wr :fbDI d"t .o.
" IIImentos llltegrals e � contar desta data.

...

.'

1'1.11. 1<ßj 'õLI 'UI II.
RegIstré-se e cumpra-se, III '

. iii'
�refeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 14 .,.

CUN1CA GERAL - G.RURGIA - DOENÇAS U.
de Setembro de 1953.' III

DE SENHORAS - PARTOS III
ARTUR MÜLLER _.. ULTRA·SOM - Tratamento.moderno e efi- ...�
Prefeito Municipal �I ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e �I --------------------

'1'·1' Inflamações:· Dores reumáticas, artrites, lurn- 1:1"@1I!B�@B�IE!!Il!!!�I@lI!JII€Ií"8@l�H!l!Il98�I@.UtJ_18l!!I .. bagos, nevralgiae, ciáticà. Abcessos, furúnculos, J
� ß MfRCIßl

. 1"1- inflamação_dos seios, dos ovários, da próstata. 1'11'
I CD

.

nOß -

ADVOCACIA - CONTAB1LI-
••• Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- :::

____

• DADE - SEIJ'OBOS
III beldes. Asma, afecções do estômago, etc... I�B. Mal. Deodoro, 210 • CX. 19 - TeL34 - Jaraguá do Sul ... ,MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento

mo,:e t d· t't At B I IIII das Paralisi.as com reativação das funções
.

ontra os, IS ra os, as, a anços e com-
.•g musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- II:..

�������

pleta assistência técnica contábil, jurídica e III III
fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi- III

cional dos músculos em

g.
eral, da bexiga, or- III' __..: _ � --,- _� ,. _ " .

çO�or���r��ci:�sÇ.eKaC�e::!ros «Ipiranga» operaD- I �ã��:�g�5�0;À;tc�..

DIATERMIA - ELETRO,. mi rf ;·;·i·· ··fi·"j'·
_ ..

··::s·e·.··"··I··;::· -"H

I
do 'em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- III CIRURGJA - ELETRO-COAGULAÇAO ii '_ JARAGUÂ ii
tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res- Iii. BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta. e -1"I.ii

DO SUL -:- !!
ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

.

U mfra-vermelho...· !j. ii

Sub-agentes d� VARIG: Passagens e encomendas. iii CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros i ii MedIcamentos e Perfumadas ii·

k
- A COMERCIAL LTDA. - III (Jardi� Laur� Mueller) �sq.,Rua 9 de Março. !I Simbolo de Honestidade ii
unia organização as suas ordems! I

das 9 as 12 e das. 3. as. 6 horas III ii Confian{}Jl, e Presteza ii
, . RESfDÊNCIA - Rua MmIstro Calogeras, 350 II ii A que melhor lhe atende ii

e!a!:!!��!e�:_�:=�t=:::.� ii

" Fone. 30�
- .1 O IN,V I �L :..:!a�...llt:::::::::::::::::::::::::;.:::�::��:�::::::���::�::�:::::::::�:::=::::::::::::::Jr

Mirilsterio da Guerra
Ißa. Circunscrição de Recrutamento
Juntà='de AlistamentQ Milit�r' de

;- Jaraguá do Sul.
NOTICIAS MILITARES

�������

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

, Rua Marechal Deodoro da FODsêca, 343

.A -V�· S O

AS PtLLULAS DO
A8:BADE MOSS
IAO INfAlLIVEIS

I" '<i:·Na Pris-do de Ventre
.

\, e MS molestias do
flGADO

. &SIOMAGO
I _

�, INtESTINOS

P O RT A R I A N B� 6 O
ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja

raguä do SuL, no uso das suas atribuições, resolve:
,De.signar o escriturario Padrão 0, Alzira Mu

rara Mathias, para ficar a disposição do Juizo
Eleitoral da 17a. zona, desta cidade.

Registre-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de· Jaraguá do Sul,' 14

de Setembro de 1953.
. .

, .

ARTUR MÜLLER
Prefeito . Municipal

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINV!LE .:...

.

,� A.z'i�1 Vomrtos,
.

p.�.s I tn d'i,s\g �S-tõ e 5,
C.o4�i:c__ 'Ci o f i g-d 'd o .

.

' ,GêI�.s� Qi�SlÕ.eS Penosas,
.

DÔl1ß no Est"omago, Mdo
_+"hrJlil� Retenção de B"ilis.
é .----

Vende-se em tode parte.

CONTÉM.
EXCELENTES

ELEMENTOS TONICOS

I Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convaléscentes
Tonico

.

dos desnutridos

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

quíticas, receberão a to

nHicaçã? geral do orga-
msmo com o

Clinica 'de Olhos - Ouvidos Nariz e Garganla do
. B.� I•••�l.,-ÁIII.
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB 'INSTALADA

À melhor aparelhada em Santa Catarina

• •

IMUBAS
Frutiferas e

. Ornamentà.is

Laranjeiras, Pe
cegueíros, "Ka
kíselros, Macl
eiras, Iabotica
beires, etc. Ro
seiras, Dehlías;
Camélias, Co- _

-

niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Peçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Baependi Grandes
d
--

d·
·

t
Grandes festejos estão bes filiados á ia. divisão

e e, I re I o sendo preparados pel�s da Liga local, numa ver-

mentores do Clube Atle-, dadeira festa de confrater-
tlco Baependi para come- nização.
morar condignamente a

.

No baile, alem de ou

conquista do. titulo de tras homenagens, será fei
campeão de 53, da Liga re a distribuição das me

Ieraguéense de Desportos. dalhas .a todos os Inte
Destacam-se dos feste- grantes do 10• team do

los, o baile da vitória, CAB.
em que o salão daquela No dia 4 de Outubro -

agremiação atlética será Domingo- será oferecida
ornenienredo com todos uma suculenta churrasca
os pavllhões dos clubes da aos jogadores, de cu

participantes, devendo ja festividade ternbern po
participar mesmo, daque- derão filiar-se os slmpa
Ie balle, que se realizará nzenres do C.A.B., os

no dia 26 de setembro, quais assinarão a lista de
-sábado próximo- os men- adesão, em poder do se

tores maximos e exmas.! cretário daquele clube, sr,
senhoras dos demais clu- Osní Mueller.

Teve prosseguimento possibilidade de êxito pe- I corpo do zagueiro Horá- méritos e éssa foi sem
na tarde de doming-o úl- ra vlsarem a meta.

.

vio, ganhou o fundo dás dúvida o C.A. Baependi.
timo no estadio da Rua Tanto isto é verdade, redes. Dirigiu a partida o ar
Abdon Batista, o carnpeo- que o goleiro Gaulke no Aos quatro minutos da bitro snr. Roland Dorns
nato da Liga Iereguäense primeiro tempo sómente fase complementar quan- busch, com aceitável a
de Desportos, com a rea- por duas vezes foi ernpre- do Taranto invadiu a á- tuação, seguro nas decl
llzação da penúltima ro- gado a fundo e isto para rea após receber de Círl- sões e acompanhando
dada do returno, que co- interceptar duas faltas neu, e com chance ebso- bem as jogadas.
,locou frente a freme as bem cobrados pelo centro luta para marcar, Horavío l Quanto a marcação da
representações do Clube médio Munga. desastradamente o alerrou\ penelídade máxima, S.S.
Atlético Baependi e So- -- Na segunda fase após cometendo "fouL pênalti", agiu corréramente pois
ciedade Desportiva D. Pe· ter o Beependl consigna- que o mesmo Taranto

I
na verdade a infração foi

dro II, respectivamente Ii- -do o seu segundo tento, converteu no ultimo tento flagrante.
der e vice líder do atual procurou garantir

-

éssa da tarde. Público bastante nume-

certame, num confronto vantagem o que lhe daria raso compareceu ao espe-
que iria decidir a sorte do a _consagração final, e No quadro vencedor rãculo, proporcionando a

campeonato de 19�3. .Evl- nêsse mistér se houve não há nomes a destacar arrecadação de Cr$ ...
-dentemenre as duas equi- bem, pois manteve íncö- pois todos jogaram no 4.221,00, sendo que os

pes entraram em campo lume a sua cidadela não mesmo nível contribuindo sócios do Baependi paga- �����=����IIl�������w�s:m
munidas de grandes éspe- obstante os esforços de- com sua parcela de es- ram meio ingresso. �mzm=zmZ3:SmZ3:Smzmlm�zmZ3:SzmmlZ'S��ranças e tudo fizeram pa- sesperadoe da' equlpe fôrço para a grande vítö- zes m
re' alcançar a tão almeja- dompedrina. I ria. OUTROS DETALHES

. da vitória. A esquadra
'

Vitória -justa e merecida No D. Pedro II, i2 sua
Local: Campo do Bae-dompedrina jogàva sua do Clube Atlético Bae- retaguarda mostrou certa

última cartada- com rele- pendi, conqulstando as segurança, sendo Munga �:r�íado�o'T�r�:� 1�0ção a conquista suprema, honras de legítimo repre.. e Moretti 0.15 nomes/de
P' R O C U R A _ S' Epois se achava distancia- sen tante do futeból jara- maiór evidência. QUADROS

. da do líder com quatro guáense. O .eraque. dornpedrlno 00
pontos e uma derrote a A contagem ·foi aberta decepcionou de um modo C.A. Baependt - Gaul- � Itessa altura sign,ificaria a aos 29 minutos da prl- geral, jogando completa- ke, Ocrecíllo e Renaldo, 00 COMPANHIA MAQUINAS F A M A O ;perda irremediavel do meira etapa, após bem mente desorganlzadó, não Walter, Balloquinho e Zép-

Sucessora dscampeonato. Já o ßeepen- organizada manobra pela merecendo mesmo melhor pi, Clrlneu, Bastos, Ta- 00
C L

�

di mais tranquilo na po- direita que culminou com sorte. ranto, Turibio e Norberto. 00 Josê M. Mueller & ia. tda. 00
síção que se encontrava, um passe na media de

.

E assim se conta a D. Pedro - Antoninho, 00 . 00
iria a campo dteposto a Bastos para Taranto, ren- história do encontro que Horävío e Moretti, Tíão- OOOOOO�OOOOiâOOOO�OOOOOO�OOOOlni�!!OOOOrepetir Bua vitoriosa cam- do êsre fuzilado da entra- indiscutivelmente apresen- zínho; Munge e Mário,
panha ínvíera que havia da da área, e após a pe- tou como vencedor a e- Bagé, Ulisses, Tião, �iJO 1:��··"·"·"�··"D·"·R··r..··"·F"··R·�A··"N·

..

·C··�I··S
..

·O····O·'(it
..

·G··-:-Oi"·T�T
..

··A
..

·"R.�D··"I·
..

-:-·�oi'''·''·''�:liniciado dêsde a' primeira lota se ter chocado do qulpe que obteve maióres e Canário.
, ,partida do certame, .poel-

•

: Promotor Público '" :
çãoéssaqueapós ater-

E S P O R T ES:" dA' =1�:�:/�d��fr�a��!�o���:
'

'_: I!:::.
Escritório e dvoçacla �:.Jte. Diante désta perspectl- Aceita causas: Civeis - Comerciais - Co-

va foi iniciado a grande I brancas - Contratos - Consultas.
beralha que após noventa

I I l'
ATENDE:- no Gabinete da PROMO- :mlnutos de acirrada dis-.I POR J•. A.NDRADE �.' TORlA, sito no «FORUMh», diáriamente das :

puta apresentou a espeta- _

-

(!)
,10 ás 12 e das 14 ás 16 oras. �cular e elgníflcetlva vítö- .

• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••• .. ········�·.:·.· ..··ft··,:·.··.·'\t •••••••••�<!K'e

�:ra��� p�fam����":.?':n:� Jogando meno.s mal o Seletor--�2xO, cujo resultado espe- "

� Farmacia Central �
�ha�:i����!� �u:u���%� suplantou '0 F. Azul por 3x I DE :U:AFJER�AN:N &= C][A. ETUA. �
tendo a saldar seu último Rua Cei. Emilio C. JourdaD, N. 62 - Jaraguá do Sul,· S. C. �
compromisso frente ao Abrindo a penúltima ro- guim colocou o bàlão fó-I Daí por d·iante desmo: .

�seu tradicional rival a S. dada do returno do cam- ra do 'alcance do arquei- ronou o 'Onze pinguim Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,.� .

. D. Acarai, 'já estão de peonato da L.J:D .. tivemos ro local.
.....

permitindo 6 minutos de- a dispOSição do distinto público, apresélHandolp�se por direito e justi- na tarde de sábado últi- AolS 28 minutos' num pois a ampliação da con- serviço criterioso e Preços Módicos
ça'do título de campeões mo nésta cidade, o encon· lance bastante duvidoso tagern.

.

____..... ... __
.

jaraguáenses de t 953. tro entre 'Os quadros do o faixa Azul foi castiga-
Seleto E.C. x faixa A- do com a marcação de Vitória justa lJão resta

Sem duvida alguma foi zul, numa partida que pe- uma penalidade máxima dúvida do Seleto pOÍ'quan-
/ o Baependi o quadro lo reduzido publico pre- que Bramorski c-onverteu to jogando menos mal do
mais bem armado em to· sente

-

bem demonstra o no �egundo tento dos que seu adverário soube
dos os momentos da ba- interêsse que éla desper- _se_u_s_. e_s_ta_bele.cer ésta vantag.em.'1talha, não permitindo que tava.
seu adversário tomasse Na verdade ambos os

.

p'
A

nunca élS rédeas da parti- disputantes nada mais as- Avai 3 X \ João es_soa 2da, dando assim uma 150- piravam com relação a
beja demonstraçlio que bôas �olocações nês�e Como estava previsto Pessôa, Geraldinho e Li-
seu conjunto estava real- certame, pois com 12 pon- a Sociedade Esportiva <'0. .

mente capacitado para tos perdidos.- cada um i- João Pessôa escurcionou Juiz: Henrique Woern
tanto. riam -acampo sómente a Guâramirim onde en- berg que atuou a conten-
E jogando com acêl·to com um' objetivo, saldar frentou o forte -esquadrao to.

e serenidade, o .Bilependí o compromisso. do Avi f.C. num encon· Assistencia � fraca
mostrou que o titulo má- E foi isso o que se viu, tro amistoso que finalizou João' Pessôa formou
ximo de 1953, ficou na pé:lrtida monótona se'll com 'O escorre de 3x2 pro com os seguintes Jogadorealfdade em poder do nenhum atrafivo que pU4 Avai que melhor soube res: Jango, -Maneca e A
�e!hor quadro do .!TIu.lJi. desse sacudir os ânimos aproveitar as oportunida-' ry (depois Giovaneli), Ar
ClplO, dando de pubhco da pequena assistência des de assim:lar os ten- lindo, Roberfi e Luiz, Li-
uma demonstração d� que present�.. tos. co, Z.épi (depois Smamis.
nenhum outro merE'Cla o: O faixa. Azul iniciou A rapaziada. do João fi) Chico, Geraldinho e
título' de campeão senão o cotejo com mais desen- Pes&ôa que embora sem Alfredo, tendo tados joga
êle próprio.

.

voUura e ésta sua melhor treino nâo eSQ10receram do com força de vontade,
.A primeira..etapa da pe· conduta foi logo espelha- diante dos 3xO no j)lacard desJacando se no entanto

leIa caracterlsou-se com da no marcador co'm a do primeiro' tempo, jaga- o jovem zagueiro Giova-
joga�as bem executadas conquista do seu primeiro ram com força. d� vont�- neli.

. .d� Imha atacante bae�en- tento, que dilla-se de pas- de e consegUlri!m dOIS (.) 10�0 çorreu na maIOr
diana qu� bem .é!P�lada sagem foi um aptêntico I tentos no segundo. tempo I ha�moDla Ae a turma do 0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::Upela sua mtermedl�rta, Ie· "frango", como· s� diz contra, nenhum do Aval. Joao Pess?a agradecem.a 1.1"1.:;.' 11=

TIJ) t1l\ � 1[' lf1\ TIJ) 16 W JE.TI» =11 :.;1.1::.,vava constante. pertgo a? na giria futebolística, de
_

boa' acolhIda pelos ,Aval-
..

l[ \UI � \UI JD) 11 .Iß
.

.

_
arco de Antomnho, 0�f1- do arqueiro Cordeiro. Marcaram para o Joao anos. '

gando o exelente goleiro' Com êóse resulrado fin- ij::::-':::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:� 11- RUA MARE?HAL DEODORO DJl FONSEOA, 158 "a pri!.ticar seguras inter' dou os primeiros quaren- ..:� .

,aSII j! ii JARAGUA DO SUL STA. OATARINA iivençoes. ta e cinco minutos. Ii Bit.. BII110 III • ii i: iiO at·que do D Pedro I' '.

:,':.:__ ,Secção de I.avagein, depósito_ de lubrificanles, I,:.
U " .

-

ii for-mado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre ii
que mormente ser o mais Na etapa complementar .

II ii combustível e acessórios. il
poaifivo do campeonato, o Seleto melhorou um '1'11 Operações - DoeDç�s de SeRhoras - :.'i.! ii Lubrificaçao-carga de Baterias etc. ii .

�ést�o�ii�aJ�i i����a�e��: �fa�c�O�a�:i�d�re�u:��f� ii
C'

CII.Dlca Ger� -lb�ar�� �e!s!��a Oafiosa ii li CONSÊRTO � RB�ORMA B RETIPICAÇÃO DB AUTO- !!quarda local que atuou a meta de Samir. 1',1 Ita' Ir urgia com pare

I.il li' MOVBL B CAMINHÃO:
lide maneira soberbâ, com O empate foi estabele- Consultório e Residência:

I II I!
seus homens marcando cido aos 12 minutos II Jaraguá do Snl - Rua Benjamin Constant Illl'il SERVIOO RÁPIDO E' GARANTIDO i,·!..em cima do adversário, quando Reinke após dri- l! .

ex·residência do Dr. I:-uiz de Souza
fi'

d d f
. .." /" \.\..•••__•.- --•••- _ _.•._ _ __•__._"._':'j�não permitindo qu.alquer blar· to a a e esa pm- il:::::'::::::::::::::::::::::::::::;::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::C:::::::::::::� ••••••••••_._••••••• -- - ••••••- -- _••••••_._�

Olube Atlético
Campeão de 'fato

NA FALTA DE'
APPETITE

Magresa'
Cançaço
P211ide2
fraqueza

É indisp-en·1ul\'el
o u�o do

10DOLIIO

/' ..

Festejos

Calçados

llIRGO
são os' melhores e
-

.

mais baratos -

Produtos da: .,.

Indústria -de Calçados
Gosch Irmãos S.A./

Caixa Postal, 11

Jaraguá, do Sul

Santa Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche· Beilage des·· "Correio· do Povo"
Grosser sieg durch Adenauer bei den in Der . Kro h I d 'H'
Deutschlead Stattgefundenenwahlen erreicht' -

nsc a z es y auses

Furchtbarer Kampf gegen kommunistischen Druck Hohenaollem ' geslohl��
aufrechterhalten Der Einbruch auf der Hohenzo.lJern und für I unverständlicher, als / die

RIO, 8 - Telegramme seines _ neuen, Kabinetts.' 'MOSKAU, 8 _ Der Burg Hohenzollern. dem Deutschland. 250QOO Men- Täter wissen mussten,
aus Deutschland beríeh- Weehrenddem setzten die Radio Moskau sandte wertvolle Stücke des sehen hatten allein im dass die gestohlenen Ge

ten ueber die Wahlen, Sozialisten' fuer heute eine kurze Nachricht der prêusslschen Kronscher- vergangenen Jahr das genstände nicht in den

die gastem zur Neube- eine Versammlung an, Agentur TASS über die �es zu� Opfer fielen, hat kleine Museum auf der Handel gebracht werden

setzung des Bundestages um die Ursachen ihrer Wahlen am Sonntag in mternatl.on�les Auf�ehen Burg beslchtígt. Der Dieb- können. Sie sind zu wert

stattfanden. Verschiedene krachenden Niederlage, Westdeutschland in der und berichtigte Empörung stahl der Erinnerungs- voll und zu bekannt, um
.

Millionen MrenIIer und die .sie erlitten, zu stu- es hiess, dass der Sieg e�regt. Es geht dabei stücke, die dort. aUfbe-, nicht sorort erkannt zu

Frauen, die auf dreiund-' dieren. des Bundeskanzlers Ade.c mcht nur um den realen wahrt wurden! ist um so werden.

dreissig Millionen, ge- nauer die "Gefahr des Wert .�er gestohlenen Ge-
scheetzt werden, machten D e r Bundeskanzler Fasohísmus und des genstande, d e r etwa --------

von ihrem Wahlrecht Ge- Adenauer hielt gestern Krieges" erhoehe. Die 200 �OO - 300000 DM

�@�
1""\

brauch. Jede Gruppe von Abend eine Rede an das angeführte Agentur sagt, betraS!t, son�ern, vor allem .", �zehntausend Personen Volk, in der er erklärte, dass die.Wahlen bei "of- um I�ren. Ideellen. Wert Oi" M · "C"'· "

wrehlt einen Deputierten dass er nicht ruhen wer- fenem Terror" stattfan- als hl.�torls�.he. Erínner-

!
lelna eeanlea onllnental" .

in den Bundestag.' de, .bís der Rest des den und Adenauer ver- ungsstücke fur das Haus DE 'iWie man weíss, gibt es deutschen Volkes aus häItnismressig ein betrü- -, WIEGAMD VOIGT
'in Deutschland verschie· den Klauen �e� Kommu- gerísohes S y s f e m an- � Rua Rio Branco Jaraguá do Sul

.

dene Parteien unter ihnen msmus befreit Ist.
'

wandte. Zwet Ga··rtner )
auch die "Christlich De� !'mokratische Union" (CDUJ,

Esta Oficina está instalada em condições

ipara efetuar qualquer serviço de consêrto
.

zu der der Bundeskauz- L O K A L E 5 Zwei der' b'edeu-1' ou reforma em seu autornovel ou caminhão,
,

ler A'denauer gehcert. t di t
. bem como retificação de motores .erc...

Andere wichtige Parteien Dr lelson lanrad I d' "C
.

d P ...

en s en eU�?prel-
si�d: die Demo�ratisch- ser Komark befind:t siI:h GI�!��\�'ue�sc��O. �e�n� s�hen. Staatsmann�r, SERViÇO RÁPIDO E GARAN�TDO

-

Liberale �nd ,.�te .D�ut- schon Herr Dr. Nelson hofft, dass sein Aufent-
SIr WInston Ohurchill

sehe Partei.. Es eXI�tlert Konrad, der aus Ouriti- halt ein langer und und Dr. Konrad Ade- .��

,

auch .no�p. d�e Bayrl�{}he banos nach hier versetz- glueeklícher unter uns nauer, haben ein ge-
.Parteí, .dle �ICht wen.lger te Rechtsrichter sein mrege. meínsames Steckenp 1�,'!I!ii"�-;-�iJ"-,,�-··-_,,"-_--.·

-

..rs··
_

_.-._-iiJ....
-

......
starkt Ist. Die Kathohken _

.
-

_. �
-

- _ - - -- - -

und Flüchtlinge haben Der werte JustizlJeam- lachrichten der Präfektur. Der ferd: beid� sind lei- â Dr. Murl·llo H.arroto, de AZlv'ado t,�.auch ihre Parteien mit ta uebernahm sein Amt Herr Präfekt Artu» Mül- denschafthche Grert- I

beachtlicher WrehJerzahl. am 14.d.M., somit hat die ler empfing diese Woche ner. Sie verbringen ;
Diese sind weit davon Komark �ied,er .

ihren den, Besuch. des hoehw.] einen grossen _

Teil I ; I Ientfernt, ein parteiliches rechtsgueltIgen RIchter. Bruder MarIO.' Dlrekt_?r ihrer' Freizeitmi'
ADVOOADO .

Leben getrennt von den Herrn Dr. Nelson Kon- des Gymnasíums Sao G
. , til ;

meistén anderen Parteien rad uebermittalt der Luiz, welcher in Gesell- artenarbeiten, an-

zu fuehren, ausser na- schaft einer Kommiesion gefangen vom Säen t! Escritório "no prédio (Dante ôchtocher) � •
tuerlioh die Kommunis- von Schülern gekommen und Pflanzen bis zum II

I

tsn, díastets versuchen, EHEPAAR war, um ihn als Pata Bau von Wegen Tre- I
Avenida Getulio Vargas N. 26

sich in alle Parteien ein- fuer .díe ia diesem Jah ppen und Mauer'n ! I
�

zudrrengen. ht f re zur Bntlassung kom- "'.' .• laraguá do _Sul I

Die Wahlen von gss-
gesucn' uer

menden Gymnasiasten Woohrend Ohurchill ...IIIlIIiIlIil;j_iJ_-IIJ_-••�iDl;i!.�;t!WI-.
tern brachten der Partei LAID u. VIEHWIRISCHAFI

I zu bitten. besonders, stolz auf -

- - _ - -- -"

/.._
des Bundeskanzlers Ade· -beí 'festem Lohn u.. Der hochw. Bruder seine Blumenrabatten 11===="""!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!""I

nauer einen überlegenen Gewinnbeteiligung. Direktor rêehtfertígte bei 'und seine Teíchanla- �DF' A
.

p
��:;;"::';'�h::::it g��:i�� ��t�;�'A��:hi���: lll:r:�nn��I·:��::rH:� gen ist, gehört Dr. I �r. raDd:'lfoU:!:io icdoDe

te, ungeachtet des Kamp- '. hauden. Erwachsene Artur Müller für die ihm Ad-enauers g a n z e Cirurgia Geral de adultos e crianças - CU-
fes gegen den durch die Soehne oder Toech- zugedachte Ehr-e dankte. Sorge seinen Rosen- nica Geral - Partos - Operações - :
Kommunisten'

.

ausgeüb- ter finden lohnende Dieses Jahr kommen strssuchem. In der Moléstias - de Senhoras' e Homens.
ten starken Druck. '

Beschaeftígung. ueber 2�. Schu�ler. die- Liebe und Begeiste-
beP��n g�:t�ig�d;:�f:: Bitte sich nur zu ses EErzIehungslDstItutes rung, mit der die EspeCialisl.� em dQenças de crianças

melden, wer wirklich zur ntlassung. 'b'd St t Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
bedeutet gleichzeitig ein Lust zur Arbeit u.

ai en aa s�renn�r (Cl H h
Sieg, der Demokratie. Interesse 8,m Vor- .Heu.te fI.·ndet in Cor,upá ihrer gre.-rtnerisahen

ara rusc ka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
d E

JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

BONN, 8 _ Gleich waertskommen hat.
Ie lllw�l�un� dertlurch Leidenschaft nachge· ,

nach der vernichtenden Probezeit wird ver-
da,s MU�IZlP In dßr Isa- hen, zeigt sich ihr' coR. "II PA - S�A. CA�AH.INA

. langt.
bel Alto-St_fasse erbauten t' f' E f' d f"Mehrheit bei den Wahlen Bruecke statt Ie es mp lD en ur

. am letzten Sonntag' be- ,Zu melden bei Durch Verf�egung des die N_atur _

und das

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!I,gann dar Bundeskanzler WALTER GOSCH Herrn Präfekten wurde Wachstum von Oro I PRECISAM _ SE.
I

Dr. Adenauer heute mit Rua Abdon Batista die �chreiberin_ Alzira ganismen. '_ e i n e
'

den Studien zur Bildung '===========.:J.I Mathlas zur yerfuegung wichtige Vorausset. de dois marceneiros, 1 DE 14' A 16 ANOS

____________
des Wahlgerichts auf- -

"

d' I" k e dois serventes de I Para trabalhar em bal-
gestellt sie wird in der zung un eIn g uc -

marceneiros. cão, precisa-se de um, de

Briefe und Konsulten I
Wahls�hreibs�ube der 17. Hch.e� Omen für ihr Tratar com: preferência que saiba fa-

._ Zone Ihren DIenst tun. polItIsches Werk. '. ANTONIO GtHRINGI lar o. alemão.

A. J. Jaraguá. Die Eingetragenen fuer dEm MUi-I ' • I . em Estrada BGa visia'":''' Tratar com o sr. Louri-

trerdienst der Klasse '1935, augenblicklich der W· d N P b'
� Dor Seiffert.

rerztlichen Unters�chung und A';tswahl.unterwor- ,Ie' er 'anga ar at I

fen, muessen auf Ihre geleg�ntlIche Emberufung
..

IIwartâ�·B. JàraDUá.. Es wurde' t'chon durch daß Ar- bezwungen wurde Uendos' de· Terrns no rÓI do JgUOCÚ
'. beitsgericht entschieden, "dass die Freisprechung

-.--------_",,;�-�-.;.:,:�

des Angeklagten wegen Unvollständigkeit der bil- Der Sieg einer Deutsch- Darlegungen· der Vorgän- O futuro celeiro do Brasil

denden Elemente des Kririlinalgerichts ihn nicht oeste�reichi8Chen Expedi- ge, die der alpin-interes
àls Angestellten von der Veralltwortung fuer das tion über den jahrzehnte- sierte Leser erwarten darf

Fehlen im Dienst freispricht, was seitens ,der Ar- lang öpferreich umkämpf
beitsge,setzgebung vollständig karakterisiert jst." ten Gipfe� des 812.5!D REVUE bringt heute

, W. R. Corupá. Ein Terrain kaufen, dass schon hohen� Hlmalara - Riesen den Abschluss ihres Be

zum reffentlichen Nutzen zur Enteignung erklärt hat em wellweues !3cho richtes über die letzten

wurde, heis!:!t, sich iIi das eigene ,Fleisch schnei- gefunde�: I� glel.chen drei Tage vor dem Siege
den...

. ,Ma�se wie die englische Hermann Buhls am Man-

A. S, Jaraguá. Die eingezogenen InformatioI;len Mount �verest-Expedition ga Parbat, niedergelegt
sind die, 'dasS die Empresul Wasser reserviert wurde <;:he de� Deutschen nach dessen erster Aus

um, zukuenftigen Razionierungen verzubeugen: und Österreicher zum sage unmittelbar nach

Capivari fährt fort, regelmaessig Strom zu liefern. Nanga Parbat zu":I Ge- dem Eint.reffen im Haupt
, genstand begeisterter lag�r. Die letzte Portset-

Kundgebungen, aber auth zung schloss' mit, dem
zum Opfer verschiedener, Eintreffen Hermann Buhls

Fé!ls�hmeldungen. . Ohne im Ausgangslager am

Zweifel war keine der Grat zwiséhén· R'akhiot
Falschmeldungen gewollt, Peak und Silbersattel am

�lôiiiiiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõ_,iiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõ.iiiiõiii......iiiiiiõ.....J1

sie waren nur die Folge Abend des, 4: Juli 19M. :------..;...-------------.
einer umständlichen Nach-

-

richtenübermittlung. In _

diesen Wochen, nach der
Rückkehr aller Teilnehmer
entstehen' in England wie
in Deutschland ,und Ö8-'
terreich durch die Zusam-

. menfassung .aller Einzel-
II;;;;;;�==;:;;;;;:;;-==============;;II berichte jene exakten

(SILVElRÁ)

'RANDE -r:0N'_

Apotheke "SobuIz"

MEDIKAMENTE q_ND PARFUMERlEN.

nHOO cuosnuno'
Das Symbol der' Rechtschaffenheit, des

Vertrlluens �nd du Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringsfen Preisen bedient.

TOSSES 1 BRONQUITES 1

, Uma empresa 'de colonização projéta com
seu profícuo labor, para todo o Brasil, um
pedaço precioso da terra da «Promissãol).

Desenvolvimento da produção- cafeeira do
paraná, livre das gead'as.' -

I Estrada 'Federal' ligando Fóz do Iguaçú
a Ponta Grossa e Cuí'itiba.

'

PRODUTOS DE RIQUEZA ECONOMI
CA: ',Café, lpilho, trigo, cana de açucar,
frutas e etc. Vendas de Colonias a presta
ções. BreveIlUlD.le uma viagem levando inte
,ressados na compra de terras.

Informações sem compromisso com o

agente _:__autorisado, sr. Victor Zimmermànn,
Corretor de Imóveis - JARAGUÁ DO SUL.

.,

el�nica de Olhos - Ouvidos - Nariz· e Garganla do

•... I•••liIA a.111
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

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

, .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 20�9-1953

Câr:flar.B ·Tep.eno Prefeitura Municipal de Jaragaá do Sal
Vende-se um, perto da

Ata da .Reuníão Ordinária de
-

4-8�53 Proibo terminante�ente cidade de Rio Negrínho, Relatório do exerelelo
....
Aos quat�� �liäs' do mes 'de Agosto

- d�: ano a entrada de peesôes e pröprío para plantação de t9�2
de mil novecentos e cíneoento e .treís, pelas se-

animais, em minha pro- a� 'ro����eeJf;. ou f.azer (Continuaçio J,o número anterior)
te horas, na sala do Forum, no edificio da Pre- priedade, sita - no .Iuger .

feitura Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os
"Ilha da Figueira", sem - Preço. de ocasião PODER JUDICIÁRIO

H minha licença. Iníormaoões com o sr, O F d
-

C t s ui tosnrs. Kurt . �ilbrecht, Mário Nicoli�i, A1fr�d? Na-o me- responsebtlizo
Y J orum a .omarca apresen ou o eg m v

Langer, Lrederíeo Ourt A. Vasel Qtavlano TISSI, Waldemar Werner em movimento:
Walter Jark e Herbert Schneider. Constatada a

pelo .que possa acontecer Corupá. Ações propostas
P�esença de n�mero .legat o snr

..
Kurt Herbert �eo�r�i����es da presen- ----.------ Inventários

Hllbreeht, �re�Idente .�m exe�cicIO,.. declaro'!- a- Ilha da ,Fi·gueira, 6-9.53 FRACOS E,ANÊMICOS J .��ee::�:o�rocessos fio orfanologico

: bt.artada pnmeira reumao do 3. período Legisla- u, Emílio -BehlinO'
'4>

Tomem I Justíoa do TrabalhoIVO o corrente ano e ordenou ao sr. 2°. secre- õ �

tärío que· procedesse a leitura da ata da sessão' �?é�o��� Audiências
anterior. Posta' em votação foi a mesma aprova- Ia,. _ kiU ..:

Juri
da sem emenda pelo que passou a ser 'assinada ßmol·ß.ß precisa de uma Sentenças proferidas no iOríme

- pela Mesa. O Expedlente constou de: oficios ex- yu, boabíeicleta, ou Tossa Sentanças proferidas no Cível
'

pedidos nrs.: 267/63 e 261/63: um requerimento do ulD: bom rádio, então vá R••Fri.d.. ó

sr. Herbert Schneider que posto em discussão e hoje mesmo consulta� os Bronquita Regístro Civil

votação foi aprovado por unanimidade de votos. preços s�m �ompromlsso E.crofulol.
Nascimentos Casamentos

Ninguém fez uso da palavra e não houve Ordem na C A S A R E A L em Jaraguá do Sul 744 144

do Dia a ser discutida. Nada mais havendo a tra- Jaraguá do Sul.
- C9nval••cenç.. . Corupá 351 70

tar o snr. Presidente marcou para a próxima ses- I
VINHO CREOSOTADO Guará-Mirim :�� _ :�

são o dia 11 de Agosto com a Ordem do Dia se-
----------- l_.É UM GERAÕOR Dá 6AÚDE.. Massarariduba

guínte: Trabalho das Comissões.' Findo' o que foi I����
encerrada a sessão â qual faltaram os snrs. Ney
Franoo, Alvim Seidel, Willy Germano Gessner e

Gerhad Roeder. »:

A .IFILI. ft APRESENTA soe
INÚMERA. FORMAe, TAl. OOM.:

R�UMATI."O
••0"ÓtrULA·.
�8"INHA.
trtaTULA.

S D d" nra. .' e casa. '

�! : : : : : aínda lhe falta uma

." ... I DA. ' panela de pressão, uma
Imposto Territorial 7.381,70. A " T ".0 • bateria de aço Inox, ou
Imposto Predial 20.634,60 ' II A .. o " A • de Alumínío Rochedo, a
Imposto s/ Indústria e Profissões 84.169,70

-

C8sa Real tem sempreImposto de Licença, 35.826,60 00 d ri ..... pa onta ntrega peDEP. DE ESTRADA DE RODAGEM 7.526,60 __ IÍII .... PAne.
ra pr e .,-

Imposto s/ Expl. Agr. e Industrial 2.41-2,40
� los melhores preços .

.

'

DEPARTAMENTO'AGRO'PECUÁRIO 13.369,50 _--------'-------_
.Imposto s/ Jogos e Diversões 567,00

. ,Ta,xa de Expediente 725,00
,Emolumentos - 2.394,4:0
Taxa de Fisc. e Serviços Diversos 693,90 '

Taxa de Limpesa Pública 2.032,40
Renda Imobiliária

- -

- -

Renda de Capitais 2.720,60
Receita de Cemitérios 0951,00
,Qu6ta prevista no Art. 15, § 2. da

Consto Federai (Comb. e Lubr.)
Quôta prevista no Art. 15, § 4. da
Consto Federal (Imp, s/ Renda)

Quõta prevista no Art. 140, da
Oonstituíção Estadual

Terço de Calçamento
Renda do Hospital Municipal
Divida Activa
Multas
Eventuais
Emprestimo

Inquéritos Policiais
Foram efetuados durante o exercicio supra

- 3·:H7,OO
III=IU=-:=------_.------�-... 39 tnquérttos89 0·, •.

1. 7,5 _

29.027,40 Dr•

MunicipaJ

(ASS) KURT H. HILBRECHT
MÁRIO NICOLINI
ALFREDO LANGER

Prefeitura Municipal d'e . Jaraguá do Sul
,

:tOã3

RECEITA DO MÊS DE JULHO

589.076,20

73.079,70
.
- -

I

,.Qr.$. 877.933,20

DERPESA

'Proibição-

Cure seus males e. poupe seu

bom dinheiro comprando na

Administraçâo Geral
Exação e Fisc. Finanoeira
Segurança Pública e Assist. Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Industriais
Serviços de Utilidade' Pública
Encargos Diversos

'76.616,70 .

27.550,00
4.048,00
51.455,00
3.831,70
16.972,70
6.882,00

125.270,90
376.213.80 1IJ;:I1RIoo__...... �õiII

t UMA OOENÇA ORAVI"'MA
MUITO PERIGOSA PA"A A "A.
MillA E PARA A RAÇA. OOMO
UM BON! "UXILIA" ..o TIIATA.'
MENTOD�SSEOI'tA�DE ..LAGÉLO

jO U SE o

FARMACIA NOVÂ

Cr$. 688.840,80 li>c::::::::a<::::ac::::::::a��(!
0c::::::::.:o . <::::0&

Jaraguá do Sul, em 10 de Setembro de 1953. O Celso Branco O
Visto: ARTUR MÜLLER Despachante Aduaneiro

Prefeito'

OCTACILIO P. RAMOS
flontador

de ROBERTO M. 80RST-
A 'que dispõe' de maior sortímen
to na praça e oferece seus artí

gos à preçós vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
����

Óbitos
. 183

88
78
66

Juiz de Direito
Dr. João. Tomaz Marcondes de Mattos

Promotor Público
Dr. Francisco Gottardi

Juizes de Paz
Erico Blosfeld

.

-Waldemar Rau
Oscar Pinto da' Luz (Oorupä)

Serventuários.
Escrivão do Oieel, Comércio e Anexos

NEY FRANCO

Tabelião e Oficial do Registro
Mário Tavares da Cunha Mello

'

Oficial do Registro Civil (ii Títulos e

Documentos
_
Irene Pedri Günther (Interino)

Escrivão Distrital
José Pasqualini

Polícia
Delegado de Policia - Jós-é Izidoro .Óoppi
Suple,ntes: - Lourenço Gtesing.r

- Alvino Hadlioh
- Osny Müller

.

- Ernesto Oestreicher Filho
- José Pasqualini

Registro de Veículos
Automotores

'

Bicicletas
Carros de lavoura e outros.

Escrivão _

Sub Del, de Corupá
Bsorívão

309
2.4:51
2.645

(Continua no próximo nú",eto)

Dr. Wal�8miro Mazur8C�8n
aS.8IS••8.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- PartoF - Diathermi" Ondas curtas e Ultra-curtas
.. Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro.cauterização

- Ráios Inira.vermelhos e azuis.
- Atende 'chamados de dia e a noite -

,
-

Ferramentas
II Da p a D R O R a N o a L

Estrada Jaraguà Esquerdo
JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

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

Seniço rápido e ,aranUdo e atendl-s.e q1l8lquer pedido

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA
.

MINANCOnA
Verrnitugo suave e de pronto

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

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

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
MllfAlfCORA para o seu tilbinho.

Ê um produto dos Laboratórios Mióancora
OINVIL-LE

Femando -- Ai Springmann
•

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

eliniea Médiea .....:... (Jirnrgia Geral - Partos

Oonsuttörío: Rua Mal. Deodoro, Fundos
\�x'relllidencia do dI:. Renato Walter.
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
Residencia: Rua Padre Francke N. 160.

II_UI_IIIII!IJIU&!il':IBI_ 1I1_,ldI _1F1_III_III .. aalliiill'l J _II

103
61
27
304
.9
92

. 1
a9
187

Matriz: Rua Babit"lnga, 23 Filial: Praça General 056·
- Edif. próprio. Telefone, rio, 115 • Edificio eSanta
213 • çx. P., 35 - End. Julia•• Apart. próprio, 32

Tel. eBranco. Telefone, 4773
S. Francisco do Sul - S. C. Curitiba Paraná

HlllmUII:S=IEliI-FIIS==ot:liiiiiiiiol:=e=.plml!!!i!!ia!l!!!I!!EzeH�a
...

_";" 'I._I
Importação -

t�:o::l�:tr�g���agem .,... Ques·

•

a- bem como todos os serviços junto à Alfândega
de São Francisco do Sul, são executados com pon·

iii .

Bua Mal. Deodorlf da Fonseca,,507 - Jaraguá do Sul �II dtualidade e preste�a, disfPondo parà ês!e, !im g==::::::::::::=:::::::::=::::.,,:::::::::::::::::.:::::::�::=::::::::::::::::::::::::::::::::::;
••••

:::::::::�
III Defronte ao Ginásio sao Luiz e umd organiza'çao per eira com escrJlorlOs ii ' ii

Iii I
e técnicos.

'

I,il AUTO JARAGUA S. A. ·:1,.1:...:Dispõe de páteos para dep6sJlo de madeira Ru'a Marechal Deodoro, 991

I
Fotografias em geral Filmes de varias junto ao quadró da ·estação e nos .trapiches

marcas e tamdnhos I de embarque da Ponta da Cruz, bem como Oficina Mecânica. e Posto Texaco li
-x-

"-1-
armazem para dep6sito de mercadorias em ge- Servic;o 'FORD Autorisado ii

Tem á disposiç�9 aparelhos fotográficos ale· ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. ii.!!.mães (tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima

I
Consertos e �eformas a preços razoáveis II

qualidade - com lentes azuladas. Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras
'. executad6s por pessoal competente ii

I Veja a exposição sem compromisso. DI
. Mercadorias para o exterior do Brasil e "ii ii

iii . � X-. III· Localidades BrasUeiras - ii
-----

Il-

l....2pondo
do m.elhor eqUipamento,

I'
'- , ii Solda Elétrica e á Oxigênio ii

ode atender á todo e qualquer. R Tradição Jie mais de 20 anos, de serviços constantes ii . . II
amado fora do O'abinete O às maiores firmas do Ertado e dos as.tados ,íslnhDs. O li . Combus!ivel e Lubriticantes H

Õ • II II

ii e-u u--_ä ..-=·! ._ ""�_�==�,.. l\.. _. _ __ __ . __._ __.. j)
.

--"__11_"_.,_ . .,,_--___ _ ." -.::_ __ _._ _ _._ _ _ _ _._ __......

.
'
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C \0 R R :::ui::'8��::Ul;�::��}!lli�S I:�:ru:-=:__..:... .:!!!!!Y!í!.t!l!D ..--��-......---.-----__:'� zeiros -, 15 niil sacas de arroz na . águaJARAOUÁ D9 SUL � DOMINOO, 20 DB SBTBMBRO DB 1953 - SANTA CKTARINA N. 1760
Em São. Francisco, em reparos o

"Loyd Paraguai" que esteve encalhado
na altura de Imbituba

SÃO FRANCISOO, - de, destinando-se a San-
A. T. - JARAGUÁ. OS alistados para o Ser- - Encon- tos, Rio e pertos donor-

viço Militar da Classe de '1935, atualmente sub- Dr. Nelson Konrad. Já se Prefeito Municipal foi tra-se no porto de São te. Com o prejuizo eau-
metidos a exame e seleção, deverão aguardar. a encontra nesta Gomarca posta a . disposição do Francisco o navio "Lloyd sado,' fatalmente irá se

oportuna convocação. o sr. dr. Nelson Konrad, Juizo Eleitoral a escn- Paraguay", que esteve agravar ainda mais a,
Juiz de Direito para turaria Alzira Mathias, encalhado na altura de falta do arroz nos gran-:A. B. - ·JARAGUÁ. Já foi decidido pela Jus- aqui transferido_ da de que vai servir no cartó- Imbituba, no sul do esta- des centros.tíçe do Trabalho, «que a absolvíção do 'acusaddo Ouritibanos. rio eleitoral da 17a. Zo- do.por falta de intregração dos elementos forma 0- O ilustre nragístrado na. Para conseguir safar-:res da \'-imputabilidade criminal não o. isenta da assumiu' o respetívo]. . se, o navio teve de lan-responsabilidade como empregado pela falta tun- cargo no día 14 do cor- Casamenlos: Realizarem-

çar ao mar mais de quín-cional perfeitamente caraterisada em face da rente, passando assim-a se _?nte!D na sala. �as ze mil sacas de arroz.Iegíslação trabalhista.» Comarca a ter o seu .audíencías .os seguiu es
4;500 caixas de conserva Alexandre Avanci e.

.

.
. Juiz togado e efetivo. ',cas�mentos. A f f o nso.

ilh dW. R. - .qORUP�. !J0mprar terreno J� d�· Ao dr. Nelson Konrad FI�I�chmann. com a srta. ��t���x:o]�m��, a::�san� Familia, havendo rrans-
clarado de utílídade publIca para desapropríação o «Correio do Povo» Alldia Klein, Renato

so um prejuizo de mais �i���e r::i����:rbaP:�ã�é pegar em rabo de foguete... apresenta seus cumpri- H�nn �om a srta. Tecla
de dez milhões de cru- sendo possível despedi.A. S. - JARAGUÁ. As informações que co- mentos e votos de longa Muller, Harry. Ba.uer zeiros. rem-sé de seus paren-lhemos é de que a Empresul está fazendo reser- e feliz permanencia en- ckom. aG�rta MLucIII HeIde· tes, compadres, amigos,d

'.
f t

.

t tre nös c er' iga ue er com E S- Fr '1va
.

e agua para evttar u uros raoronamen o�. . ,

a srta. Edeltraud Seh-
m ao ano sco o canhecídos , e freguêzesOapívarí contínua a fornecer regularmente a

D.ia do Jornalisla. Em sua midt; João. Modestino
navio está procedendo os COmo desejavam, o Ia-

energia. última reumao houve J1inkes com a srta. A- reparos, enquant�. está zem por este meio, oíe-
por bem o Rotary Club delía Ticilla e Erwin sen�o. também ratificado recendo seus prestímos
de Jaraguá do Sul, apro- Küster com a srta. Rös-

em JUIZO o protesto ma-. naquela cida'de.
d rítímo.

I
var um voto e congra- chen Hornburg. A carga procedia de Itapocusínho, 17 de Se-

. tulações pelo "Dia do
Pörto Alegre e Rio Gran. tembro l1e-1953. '

Jornalista".. Aniversários: Faz anos ho-
.,Daquela entidade re- j e o sr. Lourenço Er::' !r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i'.

cebemos, sobre o assun- sching alfaiate uesta lf E TLÉTICO BAEPENDÍ ::

to,.a seguinte carta que cidade. Na' mesma data ,.r.; CLUB A i:)!:muíto agradecemos: "Ex· a menina Marilene Iílhí- BAILE D·A VIT·O'RIAm�. Sr.' Diretor GO "Cor- nha do sr. José Úidoro
reio d� Povo" Nest�. Copi, mui digno delega.A Junta de Alistamento Militar, com séde na Saudações. Em a reuni- do de policia desta cí- O Clube Atlético Baependi tem a máxí-

Prefeilura Municipal de Jaraguá do Sul, convida os ão ôntem realisada nes- dade ma honea de convidar os seus sócios e ex-
cidadãos abaixo relacionados, a

.

comparecerem na te Retary Club, foi apro. Di� 17 o snr. Willy mas. familias para assistirem ao grandiososéde da mesma, afim de receberem Seus Certifica- vado u� voto d&t con- Winsersky, _ motorista BAILE DA VITÓRIA,' que fará realizar em.
dos de Reserviere: grat.ulaçoes a V, Sa., p�r municipal. .

seus
I amplos salões, em data de 26 de Se-

Alexandre ôpredemann, Artur Emílio Fritz Mül- motivo da passagem:. d�a Amanhã os srs. Max :i tembro de 1953, com inicio ás 21 horas. Re- ii
ler, Arno Procl)now, Alfredo Llpínskl, Atanasio João 10 do corrente, do DIa Schneider' Alfredo Gus .. !i servas de mesas na Farmácia Schulz, ao II.

de Borda, Bruno Gessner, Bertholdo Kamke, Egon do Jornalista:'. Essas nos- tavo Horst filho do sr. ii prêço de CrS 50,00. - O baile será abrí- liKreutzfeldr, Florduardo Vieira da - Rosa, Germano sas felicitações solicita- Roberto M� Horst Iarma- ·.iI lhantado pejo exelente. Jazz Elite. !.:i.! _Kwiatkosky. Herbert Eger, Herbert Reichert, João mos sejam por V. Sa. ceut1co: nesta cid'ade. . Pelo comparecimento de todos os só-

.�!t�i(�:o�:�!:�g���:�������;����Eli=��::·I%:�;n.: ��:a���i�:J�:�:��: .l � :.·..� :.!,.:._ �� :
e

� ::
a

,: :��._..: ::=:�:�:,'��,�,���=,Jnesto WaJrer, Osreml Nunes, Rudolfo Tleges, MarIa.;.llocal. te nesta cidáde. __

no· Pacherpski, Cerino Dana, Nelson Latzke, Ervin <?o.m nossos votos de Na mesma data à sra. 'ii1EEE!!l:=l!_il-;I�ill!l!iiE�-:�:=ii=!i=:I=iiiiJoão Nichelatti, Francisco Leier! Pedro Paulo �ert�.;. felICIdades a to.dos os Miracj Doering, esposa I _

I • ,Ili, Mario Welk, Raynoldo Frehhch, Lauro Kasaeller, que labutam na Imp,resa do sr. Bertoldo M. Doe- IgFebres (Sezões, MafarIas, .liOnadir de Oliveira Motta, Ricardo Maas, Agosfinho Jaraguaense e de. pros- ring residente a Estra- PJ Impaludismo I "

Mar.fins, Argemiro da Silva, Herbert Baumgärtei, A- peridades ao "Correio da 'Itapocú. Ainda dia

I'
Maleitas, Tremedeira ",.

genor da Silva, Henrique Silva, Waldemar Porath, do Povo" em quem o 22 a srta. Lourdes _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM mJercy Cardoso, Eugenio Möeller, Arno Beck, Alfredo Rotary ,Club de Lenzi filha do sr. Giar·

I'"Kwiatkoski, Edmundo Silvero, José Vicente, João Jaraguá do Sul sempre dine i: Lenzi, residente.- "Capsu las Antisesonicas

��tl

Corrêa de Miranda, Fran�isco Nunes da Silveira, encontrou fidaJga aco- em Ribeirão Grande do11M' "
Olivio Paulo, Gentil Bevilaqua, Carlos Binter, I"ineu Ihida, nos subscrevemos Norte; a sra. Elsa IfftJer-

,.,.,.
Inancora

Theófilo, lIario Manns, Alperto Hoch, Rudolfo Kla- rotariamente e Pela Paz
ner, �sposa· do sr. Gus. Em Todas as Boas Farmáciasbunde, Rudibert Klitzke, Manoel, Pinheiro, Oslito_ Universal·Rotary Club tavo lsberner. fr,·Paim de Aguiilr, João BeItaldo Pereira, José Feuser, de Jaraguá do �ul. (a) Dia 24 passa II data D É um produitl dos Laboratórios MINANCORA IIITercilio Friznnco, Arnoldo Wiedmann, Antonio Sil- Augusto H. Schmldt- Se- natalícia do sr. Ignacio 1.1 ,I.

va, Afonso Rothsal, Abronio Jagielski, Edmundo cretario." Leutprecht, comerciante li - Joinville - Sta. Catarina -:- IPrust, Henrique Gonçalves Sobrinho, Henrique Pan- nesta cidade. Na mesma 11I==:Ii=ii=n=mEiiEli ;i!!i!!E,i=::=i:=Il-liiiiiiiiiiii:::::::!gratz, Carl Friedrich Stuhlert, Jaime Silvano dos Nalas �a Prefeilura. O sr.
data o jovem Artur Er-

Santos, Henrique Fernandes Klock, Emilio Ernesro Prefeito Municipal, sr.
sching.Döscher.

. Artur Müller.. recebeu
DI'a 21'õ. a sra. Hermi.'

.

b 5'X. esta semana a visita do U

J�raguá do Sul, 17 de setem ro de 13 U

I
_

M' d' nia Tomasselli, esposa
ARTUR' Mi.'rLLER

rev. rm�o ..arl�, l1:e- do sr Santos 'romaselliu tor do GmaslO Sao LUIZ, f' DM'Presidente da J.A.M. o qual em companhia de I pro essor em uas a-
. -

I mas; a srta. Isolde da
u�a coml�sao de a unos

Costa, filha jo sr. Joio
vel<! conVIda-lo para p�- Lucio da Costa, residenran�nfo_...da turma de gl- te em Itapocusinho.naslanos dest�_ an�., .. Dia 26 e sr. RicardoNessa ocas�ao JustIfI- Pieske; sr. Walter J,:.a--cando o convIte falou o

'. ta: Otilia Sch-
I'" rev. Irmão Diretor, ten- wm, a sr .

ao o sr. Artur' Müller -------------------

agradecido o honronso
convito. Este ano

.

for
mam-se mais 23 alunos
Idaquele modelãr edu
candário.

-

- Hoje terá lugar- em

Corupá a .inauguração
da ponte contruida pelo
municipio á Estrada Isa
bel Alto.
Por Portaria do sr.

ANO XXXIV

ICartas & Consultas. L O c A I S

Despedida

Mrnisterio da Guerra
16a.· Circunscrição de Recrutamento
\ Junta de Alistamento Militar de

.

Jaraguá do Sul
/NOTICIAS MILlTARES

mitt, filha do sr. Arnol'/'-- ----Idu L. Schmitt, industrio -

precisa-seaI a &trada Jaraguá; e

I
.

o jovem Teodoro da MOCft OU ß'ßPßI .

Maia filho da sra. Maria ..

Cezarina dos Santos e

enteado do sr. João Ma- inteligente para
ria dos Santos. _. ESCRITÓRIO
A todos os aniversa

riantes da. semana os

votos de felicidades do
"Correio do Povo".

Industrias de Calçados

I�CH lRMÃ��

o ideal para cosinha, lavanderia e lavadeira.

CO�TRA CaSPA,
QUEDA 'DOS CA·

BElOS f· DEMAIS

AffCÇOES DO

'COURO CABELUDO.
TONICO CAPilAR

POR EXChfNCIA

.
(()) sa,lbã!..o.. (Marca Registrada)

.Virgem Especialidavde
dia CIlAo WJEIlIEt IlN]I}l{J§1[IIAt ]onilllvftBt

Ir
�·it
,;.

___�-d' i Dencme ')\:;u", ......_•••_-. -��

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


