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prínctpíos _ mkor�is. sem

que a naçao jamais po
deria elevar-se.
Outra pergunta do IBO
PE ao eleitor-ado carioca:
"E entre um moço, um

,p'elvera
I

10 mortos e 8' �e'rl·dos homem maduro e um ve-
y - )1 lho, qual dos tres preíe-

feriria?"
Ainda bem o munící- causados. cura dos seus entes mos sacramentos aos contrado e se pesume A maioria prefere um-

pio não se havia refeito queridos. gravemente fêridos. ßsteja caido na lagoa homem maduro.
d h t t Mas logo se verificou tá dA' t b hã ba enc en e, ou ra ca- Com a atuação das que es sen o esva- qUI am em . om

tastrofe o 'atingiu. Desta
ser a fábrica de polvo- autoridades e populares

No final, 10 mortos e siada. senso, pois um, homem
vêz aínda mais dolorosa,

ra que, pela
\

Da. vêz
foi se restabelecendo a

oito feridos, sendo que Os enterramentos to- maduro tem, ,em geral,
pois levou a vida de 10

voava para os ares,
.calma,

o corpo de um deles ram feitos pela Prefei- mais estabilidade e mais
humildes operários, deí-. Grande massa de po- Automóveis iam trans-

aindà não tinha sido tura, na manhã seguinte, experíeneêa que ummoço.
xando na orfandade vo rumou nara o local portando os feridos para

encontrado; quando ena com um grande acom- Alem disso, um ho-
dezenas de crianças. e, cenas dantescas fo. o Hospital São José,

cerramos esta nota. panhamento. mem maduro não lança-
ram então verificadas. onde os médicos Drs. Morreram Arlindo 6u- L

rá o pais a experienci-
, , . / O corpo. de eopoldo tíTres secções das fá- Knu Jsen, Mazureehen e nha, Severino da Luz. as que suges tonam ape-

brícas- haviam voado Springmann com 8S de- Leopoldo Bruch e Raul
Tescher foi transportado nas a juventude, aqueles
para Corupá, onde resí- .

d
-

duuíPelos ares. Pedacos de dicadas enfermeiras se Bruch (pai e filho), Leo- que am a nao a qUH"I-'Y diam seus pais em Pedra lí ócorpos humanos jaziam desvelavam em ópera- poldo Tescher, Reinoldo de Amolar.
ram o rea ismo que s

pelos pastos' e estradas ções e curativos. Logo Jung, Alfredo Franke, os anos vividos nos per-
e 35 familias dos operá- foram chamados os Ernani Francisco da No próximo número mitem ganhae,
rios que trabalhavam revdos. Padre Alberto e Costa Arnaldo Pereira daremos detalhes dessa Muito significativa é
nos arredores, gritavam Pastor Waidner. conter- e He�cilio Sabino, cujo 'dolorosa ocorrencia que a preíerencía do carioca
desesperadamente a pro- tavam e davam 08 últí- corpo ainda não foi en- enlutou o municipio. / quanto ao

. temperame�-
,

to do candidato á presi-
�--��----------------------------------------------------------.------------------------�--------------- dencia do Brasil.

'

Murillo 'B. de Azevedo nOS Bostidores drMundo e ��t��sa�� �r���;:!�
F' lí f éríd f tOU o IBOPE - qual dose IZ

'

e em n e este- Por AL lUD dois preferiria?"[ará no próximo dia j 2
Os operérlos do Rio e tinua calma, ao menos 'do cerreute o ilustre

�� R t � � � � ��
A maioria optou. pelo

de Belo Horizonte, ece- aparentemente. Cochichos , ceusídíco e' nosso parti-
'

candidato precavido.
"

bem de lançar um manl- ha muitos. Mas nada de eular amigo Dr. Murillo O proprio IBOPE faz
festo e espalhar inumeros acertado. O candidato Barreto de Azevedo.

J � � �
o seguinte comentado:

.certezes levantando a mals viavel a sucessão ' "A conclusão a ser tí-
candidatura do Brigadei- do sr. lrlneu Bornhausen O aniversariante que rada destes indicios é a

ro Eduardo Gomes pera coatínua a ser o dr. João nésta cidade goza das de I
que o carloca orten-

candídeto a !Jresidência Bayer Filho que, pondo maís gerais simpatias O eleitorado earíoca ta suas simpatias ,no
da República, na suces- de lado o seu modo pelos seus inegáveis do. tem uma dose de bom' sentido de preferir um

SdO do sr. Getulio Var- prussiano de atender e tes de homem culto, conservador."
gas. resolver, não deixa de certamente será alvo

senso que merece a nos.
Tal conclusão é ans-

, sa admiração.Termina o manifesto ser um grande admlnls- das mais significativas' Tomando por base pícíosa porque o Bra-
com a seguinte exortação: rredor e o organtsador hemeaagens por parte uma investigação recen- síl realmente precisa de
«Devemos ainda escre- das finanças estaduais. de seus inúmeros e fiéis temente realizada pelo um conservador ao leme.

ver por toda a parte, e -x- amigos. IBOPE, os eleitores' do 'Vivemos uma era de
sempre que posetvel, esta Na politica do no��o I O Dr. Murillo tendo Distrito Federal saberão agitações, de conflitos.
legenda: «Os trabalhado. munlciplo também nada sido eleíto para o cargo votar nas próximas eleí- Não é uma era propicia
res vão eleger o �riga-, de novo. Isto é ..• isto não

.

.
" de Presidente da Liga ções presidenciais. para reformas.

'

dei ro Eduardo Gomes é bem assim. Ha Um rno- Jaraguaense de Desportos, ali vem demonstran- O IBOPE _ Instituto Se o povo brasileiro
para salvar o Brasil». vimento subterraneo .pare do .com um traba!ho elogiável o quanto tem Brasileiro de Opinião _ eleger para nosso pro
Apelamos ainda a todos liquidar a candidatura do nealízado em p r o 1 do .engrandecímento do é uma organização es- ximo presidente um re-

os b'Ons brasileiros, nos d e p u t a d o Waldemar esporte local.
'

pecíalízâda em identifi- formista, um radical, um '

ajudarem nesta campanha, Grubbe a sua própria O «Correio' do Povo» sasocíando-se as ho- car as tendencías : do elemento dado a inova-
'tomando consigo este sucessão. menagens que serão prestadas ao ilustre aniver- tIções, poderemos ser ati-

I
.

t
. pensamen o popu ar.

rados por estradas :"'e(rI·..compromisso para sa var
_

sarlan e, enVIa 08 seus calorosos cumprimentos Varias foram as per. J:I
o País, fazendo do Bri- pela feliz data. guntas feitas pelos tec- gosas de revolução e cáos.

�adeiro o candidato da nico� ao 'povo carioca. Uma 'das coisas de que
salva�ão nacional! Uma delas destinava-se o Brasil mais precisa é

-x-- �Tá] tfl\ 1m 'll �TPf<1] COJh a, noticia, pelo de- a saber se o preferido é de estabilidade.
O sr. Governador Lu- !� cru.� 11l1<Ol. V � cru. saparecimento dos con· o candidato religioso Quando se tenta vi-

cas Garcez, do Eótado correntes no Brasil. praticante ou o indife- ver excluBlivamente o
de São Paulo, que com mc1Jl li� 66'\\r lf1I � �".� rente dia de hoje,' como tan-
a maioriél dos deputados �Jlu> � \UJlll&..,,))= Mals de 50 por cento tos de nós o fazemos, é

:����on:a�ao i����s�r q�� Wage IDl99 ll1l0 rodle ((J)U1l ll1lato �:fi�1�::;r:�c�:�e�r do ß����e n�ã�u��r��m con-

.PSD, desistiu dessa ade· 1I»r' "ll§li� Pouco mais de D7" Precisamos de alguem
são. É que a canoa está J.D) .@ 1111 ]p)((J)dle fal. TIar preferiu o ,indiferente. que nos inspire confian-
vasando ...

-x- �,:R,A,';�,''>- _

� RIO, D --- Os jornais ,TI _ "'" �ãOtoOPinaram doze por ça no fu�ur� De flg��m
Parece fracassada a ...,.... criticam o áto do go- a)lem�O f eHDã 'bom' "'enso e.m pre- qãue manf en a a �gl.Ibs a-�, .

verno e' a campanha .. ç o em orma eqUI 1 ra-
tentàtiva de' agitar-se Ja ! �__De _,'

-

subterranea, qne reden. . RIO, a _ O dep�utad.o ferir um religioso praU- da, para que não nos
a Candidátura do sucessor

- ""' cante d 't d' 'ame' tedou no fracasso das Wanderley Junior (UDN' 131 emos Jarl· n
do sr. Getulio Vargas. r.u,,� negoclações para insta- _ SAN'rA CATARINA)

Virtualmente todos os com medo de acordar

I'�o prol'lximo ano serão �,NUIII�J lação da firma de quer saber j qual foi a credo�-r�li�iosos< c�nte- COmtalgdu�a novta lei lau-e eJ os, novos gover- capitais mixtos do Bra- lei ou ordem do poder
em prInClpIOS moraIS sa- men an o Imp08 os, à te-

nddores e,_ isso podem
rO-tA MAR�".

\
.

sil e Alemanha, para público que proibiu de d!os, de cuja obser_v�n- rando direitos e desfa- I

mudar completamente a
WllJj instalaçãO da fábrica falar alemão em Santa Cla só se pode benejlclar zendó nossos planos.

face politica do país. Isso dos «Volkßwagen» em Catarina. 'Nesse 'sentido o QPais. , .

d'f t
O presidente-" conser-

e as eleições para, depu-
'

UMA GARA,NnI nosso pais. \ dirigiu uma interpelação
uem e. 10 1 e�e-!l_e vador é aqúAle que joga,

tados e senadores.
O dr. Heinz Nordhof, ,por intermédio da cã-I com respeIto á r�hg�ao de acordo com as re-

A politic;:stadual con- ,\ diretor daquela Empresa mara dos Deputados, ao rPeOndtee ��ormtamr'ebsepmel·tlondaIfoe8· go'rapso'vso.ópnOudme tjroI·guonfaasrsim\ - ,

'

na Alemanha, prestou I sr. Ministro da Justiça
'� ,. .

1';:::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� declarações a imprensa e da Guerra. Alega
'

II . CorreiO do Povo ii :ii::"t�End�:��:�r:� i:��::lt����:�� rc;=:;:;�:;==;;�==;;;;=;�='1;: ii sar os técnicos já no uso dessa lingua. .. ..

II Assinatura para t954 ii Brasil. E con.clue o'parlamen. ,r.! ,A Gerencia 'avisa aos seus assinantes II..t
,
Todas as pessõas que tomarem ulna li A Cia. iria fabricar tar udenista: '«Fala-se

. que estão em atrazo com suas assinaturas,

!! �:i��:J: �n��1:':[�I�m���.,d·o 1�;'r;-:i�bd'� II ê:�.::.:l':���: _:.:�o�� 1;:�ci.J:::'�·: :��':;,!:� li para �:�r::::�re�O:'U�i::::ad:�. nossos II
ii Povo"; até fim de Dezembro de 19M. ii em camm .oes, ca�ros o as as ?utIas linguas. ii assin,antes d'e fora da séde e, aos de outras "ii

i,'!I' ii para bombeIrOS, ombus Como, pOlS não falar o ':1:1 :1,!
'1

A. GERENCIA ii e ambulâncias. -,
,

alemão? Á lingua dos .:.:
localidades, que poderão fazer a remessa da

.:.:!: Façam seus amíricios de felicitações de ..

O
. .

d t" b importância pelo Correio, podendo para isso

=,!:.= 10 F F N f Ih • ii s. melOS Ifn us rIalS ravo� imigrantes que U dedu:t.i,r',H,s de,spesas postais. li
ii.

lJôas estas e, eliz Ano' ovo, nesta o' a.

jl amerICanos, ra!l.�ezes, n?,s aJudaram a progre· '!! " li...::::::::.-: _ ::: .::.,.. inglezes, regoSIJam-se dIr e crescer? .-;:: ��
................._._ _ ...........•••.....••_ .......•..........._ �..........

-

_ '

J a f a g u _á de luto
A' explosão da fábrica de

Dia 6, pelas 10 horas,
a cidade, foi abalada
por tres explosões que
8 deixaram 'em panico,
tal a violencia. Janelas
quebradas, quadros jo
gados das paredes, 'pen
dentes de lampadas to
ram os primeiros danos

P O L I T I C AI Dr.

\

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Doutor Nelson Konrad, Juiz de Direito da
comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oa
tarina, Brasil, na forma da Iei, etc:

FAZ SABER, aos que o presente edital de
citação com o prazo de trfl'lta dias virem, ou dele
noticia tiverem que por parte de João Romarie
Moreira e sua mulher Florinda Moreira, me foi
dirigida a petição seguinte: Exm". Bnr. Dr. Juiz
de diréito da comarca de Jaraguá do Sul. Dizem,
João Romaria Moreira e sua mulher Florinda Mo
reira, brasileiros, funcionario publico e prendas
domesticas, domiciliados e residentes na cidade de
Guaramirim, nesta comarca, por seu bastante pro
curador, advogado abaixo-assinado, o" seguinte>
I - Por escritura publica lavrada nas netas do
tabelião Herminio Oelso Moreira, em Guaramirim
e convinientemente registrada sob n; 33 fls. 20 do
livro de notas adquiriram de Henrique Gonzaga
dos Santos e sua mulher Luiza Balsanelli Santos,
a antiga posse que estes mantinham sobre o ter
reno inscrito na escritura publica que a esta
acompanha; 2, Henrique Gonzaga dos Santos e
sua mulher adquiriram por compra e sucederam a

outros 'ocupantes (Graciano Bernardino dOI Santos,
Augusto Pereira e Aquino Pereira) e ocuparam'
ha muitos anos, isto é, mais de 30 anos, mansa
e pacificamente, permanente e de boa fé, tendo o

domínio util deste terreno abaixo descriminado;
3.) Lote n. 12 doze, da Estrada Massaranduba
Itapooü, do distrito de Massaranduba, Municipi�
de Guaramtrím, confrontando atualmeute na frente
com estrada referida, ao sul, ao oeste e norte com
terras de-Bento Safanel}i e a Leste com Dal Fog,
ou com quem de direito, com area aproximada de .'" ."." * * * * ."." ." ." • ." 11/ * • .". *
300.000 (trezentos mil) m2, sobre' o qual possuem -ti
uma casa de madeirá, residencial, estrebaria oer- 4c
eas e outras bemfêitorias; 4.) E, como os supli- -ti

cantes, por si e por seus antecessores, possuem o
-ti

aludido terreno, tal como se acha supra-descrito, :
ha mais de : 30 anos (trinta), mansa e paoíficamen- -ti

te, sem oposição ou embargos de especie alguma, -ti

querem legitimar sua posse, nos termos do artigo ...

550 do Codigo Penal, digo Codigo Civil. Para dite -ti -

-ti
fim, requerem a designação de dia e hora e lugar, -ti

pata a justificação erigida pelo artigo 451 do (10- ...

digo e Processo Oivil na qual deverão ser ínquí- -ti

ridas as testemunhas. Emílio Manke-Bras. Oasado. -ti ...

Oomerciante, dom e res, em Guaramírím; Pedro -ti -te
� -tiSchramm-Bras. Casado. Oomerciante, dom e res. -ti
\. -ti

,em Guaramirim-Massaranduba; José Gobowski - -ti •• *. w . .,..." ."." •• ." '*." ...... ." ." *",,,,,,, "'." * ." -)r "c '" 'ir 'i * -Ir *."."",." v••
Bras. Casado. dom e res, em Guaraní-ássü; Theo-
doro Sapaneli-Bra� Casado. dom e re� em Gua- �P_-_C_-_�_-_5_����������������������������
rani Assú; Carlos Bublitz-bras. casado. res. e dom. "

em Massaranduba. As quais comparecerão índepen- !le�@!®�@!®@.i.®@Y@)@!®@?®�®!®@!"'@)® Iil

demente de -íntímação. Requerem, outrossim, de- Ci)
-

TAB OI R °d- R IOd �
pois de feitas a justificição, a citação pessoal dos losse, sma, rOlrqwe, ouqui ao, e es ria os

Iatuais oonfrontantes, bem como do representante É HPBRllHO Rf�PIRßIÓHIO ..
----.---

do Ministerio Público, e, por editais de lei, dos _

TODAS AS MOL STIAS DO U '

interessados ausentes e desconhecidos, todos para I §3lncontram alivio imediato com o uso do '�
acompanhar os termos da presente ação de uso

• • @)eapião, depois da terminação dos prazos dos edi-

;
I D C, O In pa. á v e I -

I'
uM" Cl{lENC" GRAVI!MIII....

tais, DOS termos do artigo 455 do Codigo de Pro- � !t:_II:O En,.��a...°�A :,.";: �o� I
cesso Oívíl, por meio da qual deverá ser r.econhe-

••

p!,-, I rilt d1I! Hngl-r I PI!III @) ��N��:b�E��::O�LT""�:t� Icido e declarado o dominio dos suplicantes, sobre

I. nn�n �. ,I
v SE. o

-

J
o aludido e declarado terreno e casa, ficando ei- I: �I: ;,','4�S;,I ;,'�!!'

I MI,ml�.f,�,tados ainda para no prazo legal, apresentarem �.!l.!l!mcontestação e para seguirem a cansa até final @) O PEITOR1l.LMAIS CONIIEUIDO .NO BRASIL

� . A SIFILIS SE APRESENTA soa

sentença, sob as penas da lei. Da-ss a presente o ���!��!��!t;;\�:t;;\�tt;;\�!t;;\�tt;;\�t��U�\�!��tta\Iii\!ta\� &lJM)MERAli rORMAs, TAIS COMO:

valor de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) -para :I�������������� J:I REUMATISMO

os efeitos fiscais. Protesta-se e desde já se requer, :�C.,.AI6:�L::
provar o alegado com os depoimentos pessoais D F ° A I

· po ° S D'r ao. D. de casa. " I • T U L A a
dos interessados e de testemunhas e viB�oria. As- r. raoclsco D 0010 leclooe ainda lhe falta uma 'ú� c E R A 8 ,

sim, D. e A. estas com os inclusos doclilmentos. ��DICO panela de pressão, uma E c Z I. M A 8

Nestes termos P. deferimento. Jaraguá do Sul, ' 19 Cirurgia Geral de adultos e crianças _ CU- bateria de aço Inox, ou � � : � � � :
de Maio de 1953 assinado) Murillo Barreto Azeve- nica Geral _ Partos _ Operações _ de Aluminio Roch�do, a 1M A N C H A 8

Ido (estavam coladas estampilhas estaduais devida- Moléstias de Senhoras e Homens. Casa Real tem sempre
mente inutilizadas com data e assinaturas). DES- para pronta entrega, pe- -ELIXIR DE NOGUEIRA"
PAOHO. - Oitem-se por mandado, os interessados Especialista em doenças de crianças los melhores .preços. =�o:..��o: ..�':-�JHenrique Gonzaga dos Santos e sua mulhel', beID 'Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

-

como, os co.nfina�tes do imov�l, e, por� e�it�l. co� (Clara Hrusohka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL a-"....-.· II " 1== !:;-il-!!!!!!!!!E!l! l!!!!!iii!!I I!!!
prazo de _trmta dIas (30) pUblIcado no DIarIo Ofl- Ú É I 1"'1-cial do Estado, aos,interessados incertos, para. no

JES S DE NäZAR das 15 as 18 hs. �_ Dp. Renato 'W"altep __

prazo legal, contestarent o pedido, querendo. Com co H. lU:po A.. srA. CATAR.INA Ig
M É D I AI" .... I-Ia·trazo por aoumulo de serviço. Jaraguá do Sul, !II 'V ur

i�i��?'grr�r� �e i!5;i�::��a�� :u�s��o�o�����'r- - - -- - ---------- -

-, g CLINICADgE��HÕ�l�u���RTggENÇAS i
a todos. qu�ntos inter�ssar possa o direito tenham � Farmacia Central � I I'sobre �ItO Imovel a VIrem no prazo. d� lei alegar DE HA.JFERM:ÀN::N d:: CC][A.. LrDA.. I' i

ULTRA·SOM - Tratamento fuoderno e efi-

-Io que Julg�em a bem dos �eus dIreItos. E para . _ . DI ci�nte, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

que chegue ao conhecimento de todos e ninguem Rua Cei. Emillo . Jourdan, N. 62 - !!raaua do Sul � S. C.
I Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lem- Ialegue ignoranoia mando expedir o presente edi-

1=-
bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos, '

tal que será afixado no lugar de costume, publi- Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, Iii inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. I"'cada pela i,mprensa local e Diario Oficial do Es- a disposição do distinto público, apresentando ..� Afecções da pele, fistulas, varizes e úlceras re-
tado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do I serviço criterioso e Preços Módicos ,III beldes. Asma, afecções do estômago, etc... ISul, aos vinte e um di�s do mez de Outubro do ______.�_---....- iii MASSAGENS ELÉTRIOAS - Tratamento
ano de mil novecentos e cincoenta e trai. Eu, Ney lU das Paralisias com reativação das funções

IFranco, escrivão o subscrevi. Assinado) Nelson

r;:�Q)o.,.-.-Q)o.,.-.-� 1="
musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun-

Konrad - Juiz de direito. Está conforme o origi- cional dos músculos em geral, da -bexiga, or-

naI, do que dou fé. Fabrica de Ferrameolas Agrícolas gãos digestivos, etc...
Jaraguá do Sul, 21 de Outubro de 1953. " DB PBDRO RBNOBL II ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- -

O Escrivão - NEY FRANOO
fstrada Jaraguà Esquerdo

' I� CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇ.ÄO I

I
BANHOS DE LUZ - Raio$ ultra-violeta e

IJARAGUA DO SUL - STA. CATARINA infra-vermelho... '

Machinas de Costura
IMPUREZAS DO SANGUE? Executa-se qualquer serviço de ferra- CONSULTORIO - R u a dos Bomheiros

1-Alemãs, Japonezas mentas agrícolas para uso de lavouras, (Jardim Lauro. Mueller) esq. Rua 9 de Março
e outros tipos pelos me- como: Machados, Enchadas Foices. etc. I das 9 ás 12 e das 3 ás 6,horas
Ihores· preços v.s, pode-

I
RESID�NOIA - Rua Ministro Calogeras, 350

rã verificar sem compro- Slniço rápido a ,arantido e atenda-se qulquar padido ,.Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C.
.

CAS RE L AUX. TRAT. SIFILISmISSO, na A, A . _.'
.. -

,

CORREIO DO POVO DOMINGQ, DIA' 8-Ú-195õ

f�ilal ,�e Citacão com Drazo, �e �O �ias �'
PHlllpl!

, .I

• Mod. FR 717-A - Radiofone luxuoso, da
'11 válvulas com 14 funções, Alto-fcilante de

12", com difusor de tom. Contrôle da to
nalidade, Chave de seletividade variável.

• Mod. BR 306-U - 3 faixas de ondas,
'curtas e médias. Faixa ampliada de 25
e 30 metros. 5 válvulas com 7 funções.
Chave de tonalidade ncrc graves e

agudos: '

Para apreciadores da ARTE E BÔA MUSICA
"

o melhor presente para o lar,
é sem duvida uma RADIOFONE PHILIPS

exposta na Oasa autorizada PHILIPS
LOTHAR SONNENHOHL - Jaraguá do Sul

2

COMUNICAÇÃO
A comissão do Cemité

rio Evangélico de R·io da
Luz III" por seu presiden
te abaixo assinado, .

avisa
aos parentes portadores
de jazigos no referido ce

mitério, que deverão pro
videnciar a construção
dos respectivos maoso

leus, e/ou arrumar as que
estão, danificadas.
O não cumprimento

desta deterrnlneção, dará
direito a Comissão. vender
ditas sepulturas, novamen
te.

Ieragué do Sul-Rio. da
Luz III, 19-10-5õ

I

EMILIO KRÜGER
Presidente

·Proibição
Proibo terminantemente

a entrada de pessôas em
minha .

propriedade afim
de tirar bananas, capim

I branco e outros produtos .

Não me respcnsabtlíso
pelo que possa acontecer
aos infratores da presen-
te proibição.

Rio Branco Guarami
rim, 14/10/1�5õ.'

I
'

Aloys Wedekild

Canetas
9arker e

Slteafors-v
novo' sortimento,
recebeu e ofere
ce a Sallie�8de GrA
liea Avenidl Lida.
Avenida . Getulio
Vargas n-, 350.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Registro C ivi I e=:::::::::::::::::::::::�:::::::::�:::::::::::::::::,;::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;....::::::::::\'j
::
:1 ,

Irene P. Günther Oticial do li AU TO JARAGUA 'S. A.
Registro Civil do r". Distrito ii
da Comarca faraguá do 'Sul, ii

Estado de Santa Catarina, li
Brasíl. ::

Faz saber que comparece- II
Triunfo' meritório do campeão da cidade d��u������t�r�rgi&::j��� �� ·:i.i ••i.·afim de se habilitarem para
Abatido o G. E. Olimpico por 5 x 4 - Renda -:- Marcadores _

casar-se: II
Arbitragem 'Outras Notas l! Solda Elétrica e á OxigênioEdital n. 3.444, de 2610-53. li Combustivel e Lubrificantes

Peleja interessante sus- minutos após Cyrineu S�. Roberto Paulo de Li-
� Cópia de Edital de Pro- Utentaram' na tarde de do- estabeleceu o empate ao ma da Liga Blumeneuen- clamas recebida do Ofi-: =e _ M _HsiJ

mingo último no gramad0 atirar rnaglstralmente uma se de Futeból, com atua- Rial do Registro Civil de
� _' _ _ _ _ -."! _._-

da rua Abdon Batista os falta na entrada da área, ção devéras defeituosa (furitiba.
esquadrões do C. A. rendo Bastos colocado o prejudicando os dois
Baependí e Grêmio Es- Baependí em vantagem quadros, mas em maiór Ottomar Gaya e,
portivo Olimpico da cí- aos 36 mlnutos concluin- vezes Q Baependí, que Zita Elia Kalinowski
dade de Blumenau. ' do um bom trabalho de I sofreu dois tentos em si.
'O invicto da cidade, 'Silveira. O, Olimpico tuação completamente Ir-

apresentando um futeból conseguiu novo empate regular. Em suma sue
que a muito tempo não graças a uma penalidade atuação foi horrivel.
o tinha exibido, foi o máxima mal lnterpretada
vencedor da peleja e êsse pelo juiz (lance típico de OUTROS DETALHES

-felto muito lhe çredencía bola na mão) isto aos 2 Local: 'Campo do Bee-
para a primeira exibição mlnuroada fase cornple- pendí. Renda Cr$ 2,800,00.
no campeonato estadual mentar. O Baependí am- 1. tempo - Baependí 2 x 1.
na tarde de hoje, pliou para 4 x 2 eos '12 e Quadros - BAEPEN-

Evidentemente a esqua- 1� minutos por intermé- ot - Gaulke, Octacilio e

dra azurra portou-se de dío de Walter ambos os RQnaldo. Walter, ßello
maneira" diferente das tentos .de maneira espe- quinho e Zéppi. Silveira
suas 'últimas atuações, tácular chutando de fóra (Adolfo), Bastos, Cyrineu,
principalmente a sua van- da, área. Aos 24 mluutos .Turiblo e Norberto. E para que chegue ao Co

guarda que ganhou mais Renê em vlslvel impedl- OLIMPICO - Geraldo, nhecimento de todos, mandei
,agressividade CO'TI a des- men!o diminui� o �ar�a- Arécío' e ,Gordinho. Nil-

passar o presente edital que
locação de Cyrineu para dor, tendo seis rmnuros 50n, Arlindo e Ialmo. será publicado pela impren
o miolo do ataque, onde depois Bastos marcado o Tico (Carvalho), Nicolau, sa e em cartório onde gerá
esse jogador: efetivamente qufnto tento dos azurras. 'Adir (ôchíppmenn),

,

Renê afixado durante l'i dias. Si
vinha fazendo falta, To- pare Schippmann aos 38 e Aduci.

, alguem souber de algum im
davia 'a defensiva local minutos dar cifraa-deflnl- Na preliminar os aspi- pedimento acuse-o para 05

não reeditou seus grandes tlvas ao placard, esrabe- �antes do Baependí se fins legais. /

dias sendo envolvíde di- leeende os 5 x 4 com' que Impuseram a um quadro
ve(s�s vezes pelo ataque terminou o encontro. mixto do Faixa Azul, pela IRENE PEDRI GÜNTHER
blumenauense, que diga- Dirigiu o encontro o contagem de 3x2., Oficial
se de passagem foi o

\

ponto alto do quadro vi-

Para jaraguä do' Sul,'strenre. Outro ponto que
chamou. as atenções ge-
rais, foi, a experiência EstadaaI de Futebo'Ifeita com Silveira e Adol-
fo na extrema direita,
'onde os dois dedicados Consoante é do dornl- findo certame citadino,
jogadores se , revezaram e nio público, teremos hoje onde atravessou incólume
'embos marcaram bem no gramado da rua Ab- os compromissos e con

suas presenças no gre- don Batista, o inicio do seguindo de maneira es:
mado. Assim, muito em- campeonato estadual de petacular o título de
bora a defensiva baepen- futeból correspondente a campeão invicto da Liga
diana não se houvesse chave de Iaragué do Sul Iareguéense de Desportos.
muito bem, o seu ataque e Italeí, cujos represen- Quanto ao represenran
soube ganhar novo im- rentes, respectivamente tante da cidade marlrlma,
pulso para chegar a éssa Clube Atlético Baependí seu conjunto é de multo
espetacular vitória, por e Estiva Esporte Clube conhecido, pois militam
todos os meios justa e farão de públtco suas -em suas fileiras um pu- . C. A. BAEPENDf -

merecida, cujo feito não apresentações oficiais no nhado de grandes joga- Oaulke (Mann), Otaeilio I,desmerece, em absoluto, certame promovido pela dores" e como atração e Ronaldo, Walter, Ballo-
a conduta do onze visi- mentora máxima dos es- principal ainda ostentam quinho e Zéppi. Silveira,
tante, ao c.ontrário, valo- portes em Santa Catarina, o pomposo tHulo de tri- Bastos; Adolfo, Cyrineu e

risa o tril,mfo do cam- á Federação Catar,inense campeões ifajaienses de Turibio (Norberto).
peão, pois o Olimpico de f'uteból. futeból. ESTIVA .8. C. - Tuca,
justificou plenamente o O campeão jaraguáen" Assim, ter�mos logo Marú e Renôr. Lóca, Ge-
cartaz que ostenta. se credenciado pelo seu mais á tarde uma partida I ninho e Careta. Dido,
A contagem foi aberta úlrimo sucesso frente ao de verdadeiros campeões, Ico, Manéca, leié e Tilico.

aos 21 minutos do pri- (':squadrão do G. E. Olim
meiro tempo, quando pico de Blumenau, tentará
Tico cóbrou um escantei0 nesta oportunidade rarifi
na direita e Aduci cabe- car o prestigio que con

'ceou sem apelação. Cinco seguiu desfrutar no recén-

16>c:::::::;.C::::::::::OC::::::::::OC::::::::::OO::::::::=C:::::::OC::::>:::::::>C:::::::OC::::::::::OC::::::::::OC:::::::09�
0oc:=;:. Celso, Branco "::;::'00O ,Despachante Aduaneiro O ������.

""

O O
Escritório no prédio (Dante Schiochet)'

,

��JfF��;i:a�i}���f�;:' ��:�r5P�a�d����r���:f� '� Oficina Mecanica "Continenhil" ,

O 213 • Cx. P.,35 • End. Julia» • Apart. próprio, 32 O
Avenida Getulio Vargc:ls N. 26

'. t /

Tel. cBranco»- Telefone, 4773 laraguá do Sul
DE \

�
OS. Francisco do Sul - S.C.' Curitiba Paraná O �

WI.EGAND VOIGT
Rua Rio Branco t - Jaraguã do Sul

O
Importação - E�portação e Cabotagem - Ques-

O
'

,

Iões administrativas, ,/
-

f" @SI!1I���II5B�IIS@���� Esta Oficina, está instalada em condições

O bem como todos os serviços junto a Alfândega O I I
para etetuar qualquer serviço de consêrto

de São Francisco do Sul, são executados com' pon· ß COMfRCIHl, llOß _

ADVOCACIA - C.OIllTABILI- f'

DADE SE li i
ou re orma em seu automovel ou caminfuão,

O tualidade e pr�ste�a, disp?ndo para êS,te, !im O,' - '.. •
' - UROS '

bem como retificação de motores etc...
de umd orgamzaçao perfeita com, eSCrltorlos i R. Mal. Deodoro, 210 - Cx. 19 - Tel. 34 - Jaragu' do S1l1 '

I
O e técilicos.

"

� I L' SE,RVIÇ'O RÁPIDO E G,ARAN,TIDO�C<ontratos, distrátos, Atas, Balanços e corn-

O Dispõe de páteos para depósno de madeira pleta assistência técnica contábil, jurídica e II, ����junto ao quadro da estação e nos trapiches (fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi- li! .... � �"!"'� �

'°0 ��m::����: ddeapÓ�i��t�ed�:;����r�aesme�o;e�
�

çO�or��:::r��ci:isç.eWac�er�üros «Ipiranga» operan. I ::�j::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'::::::::õ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\�,...
ral, junto aos trapiches 'de embarques na cidade. do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden-

..:!.:! Dr. Arqu.·mledes' Dant'a's
'·

..:r.:!O
I � tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res;.

Encarrega-se de Embarque's de Madeiras e de outras
I ponsabilidade, Civil e Fidelidade.' .. .:

O MercadOr��!C���Il:S e:!�;i�:.r� Brasil e

O

i
SUb.agente� da;:�:����ge�;���comendas. :.:::.::' A D V O G A D O .i,i:1O �

Rua Marechal peodoro da Fonseca, 437

O TàrSadmaiÇãl,'orells,e fml'ramiSasdedO 2EO.taadnOos'e ddeOSseers'tiçadOoss c,ol�ssitnabnatses O
uma organização as suas ordens!

'l.li.i:i Iara-uá do Sul Saata Ca'tariaa .:'.:!OI6>c:::;:::.
,

� EugêniO, Vilor SchAlöckel - eéonomista e contador. :�,. o
"

'

.-;:g(!c::::::-c::::::::ac:=:=n::::::ac:=:><::>�@) �!iIIii ..._lii8_!II! _Si!Ib 1116 -- - -@j--..........� �l:::::::::=:::::::::::::::;::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::i:
\ '

ESPORTES
I

-

POR d,.' A.NDRADE I

Ele, brasileiro, solteiro,
funcionário público, do
miciliado e residente
nesta cidade, 'filho de
José Gays e de Adelina
Müller Gaya.
Ela, brasileira, soltei

ra, doméstica, domicili
ada e residente em Cu
ritiba, filha de Oonrado
Kalinow,ski e de 'I'heee-
za Langowski.

'

o çampeonato
hojeinicia-se

e ambos lutando pera
conseguir classificação
honrosa neste certame do
Estado, num confronto
intere-ssante entre Iareguä
do Sul e Itajaí. ,

Os dois conjuntos pro
vavelmente entrarão em

campo com as seguintes,
constituições:

tDr. Murillo Garroto de Azevedo
, -

I ADVOOADO ,I

Rua Marechal Deodoro. 991

Oficina Mecânica e Posto Texaco
Serviço FORD Autorisado

Consertos e Reformas a preços .razoáveis

executados por pessoal competente ,

_____ 1

.1
I'

,

"

Calçados

K 1R GO

II
são os melhores e GlO' 'o .-
- mais baratos - a'OE�

i g,.2.f e-=- "::IE ..

OQlIII
.. u c:'"

lIJiIiProdutos da: Eoo"G) IDe'" C)Q)< ::I
o

=O
2.0 17"

Indústria de C�lçados O'OOOo'Glo
... UI/) 0(1) O-

Gósch Irmãos S.A. eil E""'� Ö a

�o 5l &>::1 E "
1 U ... O' '" ::I

Caixa Postal, 11 I, �.E�·ä :
O '> E';: C) GI �--- W Gl�cs-g

=-, 'O ,_

'� 0'111 =-0

�Jaraguä do Sul :w "4)105:0- - � 8.êOoõ,� .!!'� ::I 1»
Santa Catarina U GI o "'._ C

W .o�c:'Oo
� "'e o o

1/)._ u > GI

I

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta do

Bit ••••klA AMIM
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A
'

melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
,

,

- JOINV!LE
'

Dr. , Fernando A� Springmann
-

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

Clinica lUédica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Ení
tácio Pessôa n. 206 tex-rasidencia do dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

.. a!5!'DI� lai z; • I ES IPI Ei! I SI ES Ir. e3 I I e3 III e3 lU' ES IIII SiiI II

- Atende chamados de dia e J.a noite - i
r;!�JI E3 III &e III S!ie IDI am.11I @E' I S9. '_10153: I • EEiS 101 es: lna es .�!!

................ 1 .

IDr. Waldemiro Mazur8c�en
_la 81 .a'811 "

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGU.Á.'
, Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças

- Partal' ,Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electra-cauterização

- Ráios, Intra.vermelhos e azuis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage des "Correio do .Povo"
POLI/TII<L o K A L E 5 Ein "Habeas - Cor

pus" abgelehnt.
Weihnachten für die' Armen. Fuss, teils i� Wagen Díe Arbeiter in Rio und Der Versuch, schon jetzt

Fuer das Weihnachten unternommen wurde. Belo Horizonte haben ein Iuer die Kandidatur des
fuer die armen Kinder Bei dieser Gelegenheit Manifest erlassen und Nachfolgers fuer Herrn
unterstuetzten folgende wurden die angefangenen unzählige Plakate verteilt, Getulio Vargas agitieren
Firmen und Personen Arbeiten zwecks provi- um die Kandidatur des zu wollen, scheint zer
mit Geschenken: Dr. Nel- sorischer Wiedecherstel- Brigadiers 'Eduardo Go- brochen zu sein.
son Konrad, Dr. ,Fran- lung des Verkehrs nach mes zum Kandidaten der Im kommenden Jahre
cisco Gottardi, Ney Fran- dem Inneren des Muni- Praesidents'chaft der Re- werden ! t neue Gonver
co, Artur Müller, Irene zips von Oorupä beendet. publik zur Nachfolge des neure gewählt werden, die
Günther, Isidoro Oopí, Es wurde auch der Herrn Getulio Vargas zu vollkommen das politische
Osni Müller, Feoularia Aufschub der meisten erheben. Antlitz des Landes wech
Rio Molha, Auto Jara- munizipalen A r b.e i t e n Das Manifest sohltesst sein können. Diese und
guä S/A., Empreza An- vorgesehen, damit alle mit folgender Ermahnung: die Wahlen der Deputier-
dorinha, Adalberto Mül· verfuegbaren Krrefte dort "Es liegt an uns, Ar- ten und Senatoren.

����--"__'''''''''__�m-Ier, Indústria de Calça- eingesetzt' werden kcen- b�iter, zur �indern, d.ass -x-

�i!-uWA'�ll-=RAIDx-�tdos Gosch Irmães S/A., nen. díeses geschieht;. es hegt Die staatliche Politik � ), '. ��

::!����:�:!� j}� ��;l�:t!��i!:�!�!: ����1;���.��lt:!�eD�i� :���:ii' E:���:���i�; I O r. Os ny C � ba s
_

O A qUI n o

li�niewiez, Victer Gaulke, ser beruehrten und ge· spielen; es liegt an UDS, níchts Verständiges. Der

l{�
I CIRURGIAO DENTISTA I i�Walter Picolli, O t t o sohssdigten Strassen be- uns, um den Brigadier aussichtsreichste Kandidat

,
�Hiendlmayer, Gustavo scheeftigt, die Privatar- Eduardo Gomes zu sehe- zur Nachfolge des Herrn

�
Consultório ao lado da Prefeitura Municipal

CLiNICA o CIRU1lGIA BUCAL - PRÓTESELoewen, Walter Doubra- beiten, selbst in der ren, ihn auszurufen und Irrneu Bornhausen faehrt
Moderno Tralamealo de canaes sob conlrole Radiouràficowa,' BIosfeld & Oia., Landwirschaft, wurden zum Kandidaten zur na- fort, der Dr. João Bayer

H O R Á R I OMielke & Grossklags, ausgesetzt. tionalen Rettung zu ma-I Filho zu sein, der fuer I!! 1l.LI1lTHA- _ das 8 àb t2Jalile Tobias, Afonso chen, unsere Arme zu sich die Mode hat, preus-
,.. tl"

Scheibei, Germano Enke, Munizipalkammer. U n t e r seiner gloriosen Erwartung sisch zu handeln und zu

In
TARDE - Atende com horas Marcadas

Roberto Horst, Walter ��� �i�����h�e�e�Se::. zu vereinen, um neue beschlíessen, doch war er NOITE - Terças e Quintas das 8 às tO
Hertel. Dante Schiochet, melte sich die Munizi-

Ausblicke fuer unser Va- ein grosser Verwalter und JARAGUÁ DG SUL SANTA CATARINA
Lothar Sonnenhohl, Pos- terland, das wohl ein an- Organisator der Staatsfl- �������
to Beyer, Ari Fruet, A palkammer, die unter deres Schicksal verdlenr.: nanzen. �...............----...............�---- --...._..........--

Comercial Ltda., Casa anderem folgende Be- elnzulassen. -x-

Kopmann, Alfaiataria schluesse fasste: /"'.

José Ersehing, Oswaldo Es wurden in letzter

Klug, Inácio Leutprecht, Lesung folgende Geset

Waldomiro Schmitz, Pi- zesanträge genehmigt:
eoli & Leutprecht Ltda., Neuordnung der Tabelle

Seme Mattar, Mahnke der munizipalen Auges
Irmãos, Padaria Moris- tellten; die Stiftung zur

. sen, Alberto Bauer, Ber- Gruendung der katarí

nardino da Silva, Sapa- nen�.er Munizipien zur

ria Freiberger, Silvio Bekämpfung der Tub�r-
Indalecio Oasa Real culose wurde gutgeheís-
Farmacia' Hafermann:

I
sen;. der Beruf der

A]faiataria de Olibio �auslerer und umher-

Müller, Breithaupt S/A., ZIehenden Ver�reuf�r O f d::�:ac�rá�f�aulzAV����e� ��:::dun�er��:l�e.hr��� fs wird keine "Wolks-- a r man o er
Ltda., Lourenço Gressín- hauses zum offent!Ich�n d f

·

hger, Indústria Reunidas Nutzen erwogen, díe 1llllgen" mehr I·n 8rt- ar man nie tJaraguä S/A., Leopoldo A��echnung des Herrn WU II u .

,

João Grubba, Fábrica Prafekten. betr. der. Mo- sl·ll·en gehenFamac Ltda., n-. Beno nate JUDl und JulI an- U.

O t h 'h?Knudsen, Mario Nicolini, genommen und der Be- Rio, 3. - Die Zeítun- 8U SC sprec en.
Eugenio Sehmceckel ucd s�hluss, \ das Gehalt des

gen kristisleren die Hand
Editora "Correio do Po- Dlrektor� des Ka��er� hmg der Regierung und

ek ta t b h Rio, 3 � Der Deputier-vo" Ltda. s re rIa s zu er � en die unterirdische Kampag- WAm kom e d D ens te an d e r I e y JuniorDer Reinertrag aus .. m. n en 1 .- ae, die auf ein Z("rschla- (UDN _ SANTA CATA-
dem "Bingo dançante" t�g durfte lD der MUDl-

gen dl"r Verhandlungen RINA) ,wl'll wl'ssen, wel- -------'""!"'"-----------,--IC $ zIpalkammer der Herr I II d F O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E, Abetrug r 9.20000... .. zur nsta ierung er irma ches das Gesetz oder' ,Prafekt Artur Muller er- von gemischren Kapitalien lOMDRIGUEIRA MINANCORA'Wohllätilkeitsfesle. Die Ge·ll!lc.h�inen, der .einen de-
von Brasilien und Deut- Anordnung der öffentli-

I
.

,t II t B ht b chen Gewalt sei, lilas ver-
seIlschaft evangelischer �I ler en erIe ue er schland zur Errichtung

I dIe durch das HochwR'S bietet, in Santa Catarina Vermitugo suave e di prontoFrauen veranstaltet heu-
-

einer "Volkswagen" - Fa- Deuts.ch zu sprechen. In f't O' d' Iser am 2% d M verur - e el O lspensa purgante e leta "

'

te im Hofraum der evan- r.J. • 1 '.
-

brik. in unserem Lande
ht S h d t t diesem Sinne richtete er SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- ,gelischen Kirche ein sac �n c re. en ers a -

hinauslief. durch ,Vermittlung der ME 1
WohltätigkeHsfest, auf ten WIrd,. dam�t das.Haus Herr Dr. Heinz Nordhóf, Deputl'ertenkammer el'ne P' 'd da n. 'í.2Ih' 3 e 4

" Iueber dIe 4'Inanzlellen roteJa a sau e e seus 1 os e a �ua propria.dem es einen Bazar mit .l Direktor der Volkswagen-Massnahmen b e r a t e n Interpellation an den Herrn Evitará muitas doenças e poupará dinheiro emGeschenken,
'

Tombolas . ., werke in Deutschland,kan d 4'u d WIe Justiz· und Kriegsminister. remédiosund eine gut sortierte
,

n, Ie.l er Ie
..

-

erklärte der Presse gegen- bderherstellung der Bru Dieser Parlamentarier ga Compre bOJ'e mesmo uma, LOMBRIGUEIRABar und Restaurant ge- �

-

über, dass die Verhand-
an, ddSS das Kommando DI

ben wird. cken und Str�ssen zu lungen abgebrochen seien .
MIRARCOIUl para o seu tilhinho .

.._, Im Club Baependi ve- verausgaben ,slDd. und die schon in Brasi-
des 13. Jägerbataillons in E um produto dos Labor,iltórios Minancora
JoinvHIe den Gebrauch der �

- I O I N V I L L E -ranstaltet heute die mu- lien anwesenden Techni- deutschen Sprache verbot.
, nizipale Kómmission des ker _ zurückkehren.

Vereins "Pró Prevento- Ausgezeichnete Ma- Die Gesellschaft haette Und, es schloss der
rio einen "Bingo Dan- nicht nur Passagierautos udcriistische Parlamentar-
çante" mit wertvollen risten-Brüder. fabriziert, sondern duch ier: "Man spricht Englisch,
Prre�mien. Lastwagen . (caminhões), man spricht Französisch,

, Rio, 31. � Der Präsi- Feuerwoorautos, Omnibus- man spricht syrisch, man

lachrichlen der Praelektur. de.nt Ge t u.1 i o . Var�a8 se und Krankenautros. spricht Italienisch und man
Herr Arcádio F. Fischer zeichnete mit den Inslg- Die industriellen Kreise spricht alle anderen Spra
uebernahin bei der hie· nen de� Orden� des Kreuz der Amerikaner, Franzo- ehen. Warum soll man
sigen Präfektur die Stel- deI?, Sudens die !i0chw. sen und Engländer frel,len nicht Deutsch sprechen?
Ie des Contadors. Bislang Bru�er �xupe�ancJO u�d sich ueber die Nachricht, Die Sprache der mutigen
war er beim Banco do Mano Cns!ovao aus,

..

dIe durch das Versch�inden Emigranten, die uns zu

Comércio 9 Indústria do grosse ErZieher und. ub�r eines Konkurrenten in Fortschritt und Wachstum I
Estado de São Paulo in em halbes, Zahrhunaert 10 Brasilien. verhalfen ? €1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�
Blumenau beschäftig.t. Brasilien unterrichtet ha- ii ii

ben. Die Auszeichnungen

,i:::,,:.!:., ,u= r@§ I � JB 16 I JE IR =11 i"liiA.li:In Gesellschaft des werden durch 'den Minis- H �.

Herrn Intendenten Ru- ter Vicente Ráo, der
k �'S b I "dolfo Fey und deI!! Di- Schüler dieser hervorra- Apothe e e U Z !l RUA MARECHAL DEODORO. DA FONSECA, 158 li

rektors des munizipalfln genden Moenche war, li ii JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA !!Departaments der Ver- ueberreicht. ,/ JA.R&GU.& DO SUL ii Secção de lavagem, depÓsito de lubrificantes, ii
kehrsstrassen, H e r r n Die Hochw. Brueder - - II combustível e acessórios. ii
Antonio Pedri, durohfuhr Exuperancio und Cristo-

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN. II Lubrificação-carga de Baierias etc. iider Herr Prre:lekt diese vão waren Provinziale der " ii
Woche die ganze durch mUtieren Provinz, in die Das Symbol der Rechtschaffenheit, des ii CONSÊRTO - REPORMA E RETIPICAÇÃO DE AUTO- !�das Hochwasser vom 23. bis vor Kurzem auch Ja· "='Ii MÓVEL E CAMINHÃO. . ii.h· Z

•.

hl V"rtrauens und dDr Dienstbarkeit, die S,ie id.M. gesc redlgte one l'agua elngesc ossen war, ",.. li !!iund besuchte die ver- und beide wirkten mit am am besten zu den geringsten Preisen bedient. !i
SOO' Á

I

B d G
. lili ERVI R PIDO E GARANTIDO :i;.:schiedenen Strassen, wo· au es ymnaslums

bei die Reise teils zu "São Luiz". 11=====================11 �:::::::::::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::=:::::::::_:..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,!.l

Cure 'seus males e poupe seu

FlorianopoJis, 31. Das bom dinheiro. ccmpranao Da

Gericht lehnte einstimmig FARMACIA NOVÃdas Hebeas-Corpus-Ge- ,

de ROBERTO li BORSTsuch ab, welches zu

I'
.

Gunsten des Irineu Peters a que, dispõe de maior sortime�.
eingereicht war, der auf I

to na p�aça e oferece �eus artí

A d d R ht gos a preços vantajesos
nor nung

.

es ec s- .

,

richters der Komark von Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
Iaragué do Sul im Ge- ����

Ieengnls sitzt.

:1:::;;;;;;::::::::::=:::::·::::::::;;.. ::··..·::::::::::::-··:::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;::�\
Der G��;;neur des In der Politik unseres ii Ia R•• e •• <>tis e • U II" ii

Staates São Paulo, Herr Munizips gibt es auch i! !i
Lucas Garcez, der mit nichts 'Neues. Das heísst, IH - JARAGUÁ DO SUL _ ii
d M h hl d O _

es ist nicht ganz so. Es li' H -,

er e rza er epu besteht eine versteckte II

tíerten den 'PSP verlassen ii Medicamentos e Perfumarias
hat und in den P�D B.ewegu�g, um die .Kan- i! S' b I d H tid dU

d d d D iiii im o o e ones I a e

uebergehen wollte, stand '

I atur e� Depunerren Confiança e presteza
von dieser Absicht ab.' W�ddem�r Grubba und ii A que melhor lhe atende
Es I'St, weil das Kanu seme e.lgene Nachfolge ..

I d ..ii e pelos menores preçosversackt... zu er e rgen, '\{

- \�:::::::::::::::::::::::::::=�:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::�::::=�:::::::::::::::::::::::::::f,:-x-

::.})::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::;::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u
ii 8lt� BIIl.O •••8SI. II

U
n

ii
ii
ii

II
ii
U
::

� ni:::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::...

Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre
J

Operações - Doenças de Senhoras -

Cllnlca Geral - Parlo sem Dôr
Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa

Consultório e Residência:

Jaraguâ do Sul - Rua Benjamin Constant
ex-residência do Dr. Luiz de Souza �

Vendo
I

TOSSES r
� �'m'r, ''I rrs ? !

VlHHO DLJE:nU3,
diversos chãos no
centro da cidade.

Escritório fischer
Rua tMarechal'
Deodoro, 2 04

lili ,SILVEIRA 1

etRANDF -l"Ö"'i'." i
��______________________J

,
,
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CORREIO DO POVO DOMINGO. DIA 8-11-195ã - 5

Câmara Municipal������ Proibição
1) Sociedade Despor,"tiva e Recreativa ',I, Proíbe ,erlnlnOD!emeD,e,

'a entrada de pessoas, em Aos vinte dias do mês de Outubro, do ano de

BA E
\ '

' minha propriedade, sem mil novecentos e cíncoenra e treís, pelas sete hores..

1 oa Spe rança minha licença. 'na sala' do Forum, no edlflclo da Prefeitura Muni-
Não me responsablliso .clpal de jaraguá do Sul, reunidos os snrs.: Ney

'I \" ir pelo que possa acontecer Franco, Mário Nicolini, Alfredo Langer, Adolfo An- (

� A diretoria da Sociedade Desportiva e Recreativa Bôa I.. äos. i�f�atores da presente tonio Emmendoerfer, Walter jark, Herbert Schneider,

1
Esperança têm a' grata satisfação 'de convidar os seus associa-

I
proíbíçäo. Kurt H. Hilbrecht e Alvim Seidel. Constatada a pre-

dos e exmas. familias, para participarem .dos grandes fett.tejos de
,

Itapocusinho, 20-10,�D. sença de número legal o SDr. Presidente declarou

in�ug�ração �e, sua séde soci!!l própria, sita á Rua Presidente,
,-.

,

'

Manoel Bortolini aberta a sessão e levou ao conhecimento dos snrs,

1 Epítácío Pessoa, 1350, nesta CIdade. \

, .i'�' vereadores que convocou' sessão extraordinária em

Ao ensejo desta inauguração, a- -sociedade fará realizar � I virtude de estarem pendentes de discussão diversos

1 di�ersas Iestívldades, nos dias 14 e 15' do ,corrente, com o, se- I
projetos leis. A seguir o snr. Presidente ordenou ao

guínte programa:.
' 'TI)) snr. 2. secretário que procedesse a leitura da ata da

. Dia 14 as 8,30 horas: Desfile dos associados, com saída ' 1[ Ir((J)Clillra .., §e sessão anterior, sendo a mesma, após discutida,

J deíronte ao Bar Rodoviário para a séde social; As 9,00' horas: i' aprovada sem emenda pelo que passou a ser esst-
Inauguração oficial da séde, com respectivos discursos; As 9,30 � I 'diversos nada pela Mesa. Prosseguindo os rrabelhos o sr. 1;

) horas: Tiro ao alvo com disputa de valiosos prêmios e inicio da I' S A P' A T E I R O S secretário iniciou a leitura do Expediente 'que cons-

disputa de bolão, tambem com prêmios, alem de outras diversões; � para montagem tou de: Oficios recebidos do sr. Prefeito Municipal:

:I
As 20 horas: Grande, baile de inauguração, acompanhamento

(
Dr. ,277/53 encaminhando o projeto de lei (nr. 11)

musical pelo Jazz Freiheit, de Itoupava; e mais 2·.· "Orça a receita e fixa a despesa deste MunicipioT A LH A D O R E S
para o exercício de 1954"; Dito projeto de lei foi

/ � Dia 15 do corrente . DOMINGO
. I" '

enviado a Comissão de Finanças, Economia, Orça-
ti Desde às 8,00 horas contínuação dos festejos, demais, di- � Apresentar-se na

mento e Constas do Municipio. Of. Dr. 28�/53; Ofs, �

J
versões e disputa de tiro ao alvo e bolão. Em ambos os días

I:
Indústria de, Calçados' 322153 e 344153, trazendo incluso os balancetes da

'haverá completo serviço de bar e restaurante, não faltando
•

GOSCH IRMÄOS SIA. Receita Orçamentária referente aos meses Julho e
mesmo suculentos churrascos e galinhas assadas. Agosto, respectivamente. O snr. Presidente encami-

:I
I

� nliou os balancetes à .Comtssêo ,de Finanças, etc.Pelo' comparecimento antecipadamente agradece, � Of. Dr. 346163; trazendo anexo o projeto-lei (nr. 12)

:I '

.

'

I,' \ :
"

�

A DIRE
.'
TORIA

'

I' que "reestrutura o quadro de Funcíonárlos e dá

� Q A li n II [ li n L outras providências". O projeto de lei acima men-

� WUWlIIIWlIIIIIIllI.IJ,UlllllllllllJllWlllIWlIuJJWlIIIIIIllI.IJ,WllllllllllWUIIIIIIIIIIIW�WIIIIIIIIIIIIIl O 1\ tlll U [ It U clonado foi enviado a Comissão de Finanças, Eco-
�;t-x;t-x;t-x�y-'\,��� nomía, Orçamento e Contas do Municipio. -Of. Dr.

,352153 trazendo anexo o projeto de lei (nr. 13) "Au
torisa a Instttulção da Fundação Municípios Cerart
nenses de Combate a Tuberculose" que, após con

siderado objeto de deliberação foi encaminhado a
" Comissão de Educação, Saúde e Asslsrêncfa Social.

Ainda do SDr. Prefeito Municipal, oficio Dr. 354/53
Fósforo, Cálçio, Arseniato encaminhando o balancete da" Receita Orçamentária
e Vanadato de s ó d í o

referente ao mês de Setembro que, para '0 devido
estudo foi encaminhado a Comissão de Flnenças,

Tomco dos convalesl1entes etc. O vereador Herbert Schneider, epresentou um

Tonico _ dos desnutridos' projeto de lel (nr. 14) que Regula a licença pare a

profissão de mascate e vendedores ambulantes".
I

Dito projeto-lei' 'foi encaminhado a Comissão de

ii::::·!::\:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::.:::::::.�. �:g��!:s�' �:���;,er��:� ��fi:I�Ç��ojé!���f(�r.DfÕ )u���ia "t:�id��ri�e N���:
I.i. Empr_ Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. ..!!.: qq��í���:a��c�b����as� ��: dade pública a Fundação da Casa dos Professores

de Santa Catarina. O aludido projeto lei foi enviado

�I ':M:A�RIZ::: JOINVILEE [I niticaç:�m�er���oo orga.", a CIomiSSdãO de EEducadção, Saúde ed Assistência Sdorii '

Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: �ij cial. Ain a no xpe tente foi Il o um, projeto e

li Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii I sanzueno�

I
Resolução nr. 14, aumentando os vencímenjos da

H rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50160 çiclos, APARELHOS QE MEDI- ii U> & � vA funcionária desta ,Câmara; .Clrcular Dr.30 da- L.B.A.;
ii ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii ......;..__ Of.-circular nr. 163 de Ituporanga; -Of.-circular Dr.

i! PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de • LUSTRES, CASTIÇt\lS LO-, II
_...

,183 de Iruporanga, Of. Dr. 19/53 de Ouaramirim;
H OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de, li r"":":"'-::;:-;-::--""', � I

Circular 17/8153 de Lajes; Of-círcular de Gueramt-

li. luz e força de qualquer capacidade. ii \ f 1-:1,'-':)0 E ANEMICO� I rim; Oficio-circular de Piratuba e um exemplar do
ii A nossa secão de instalacões atenderà com presteza e qualquer pedido de li í T crn e.n I "Relatório dos negócios administrativos do municl-

ii instalação de luz 'e força.
'

ii I VINEO CREOSOTADO pio de Blumenau referente ao ano de 1952". Encer->
•• • ••

'.õ ( L V E I R A ••

'

rada a leitura do Expediente foí dada livre a pala-�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::l·l I IlmplllpdJ .. UiiI ..: vra. Solicitou e obteve-a o snr. Alvim Seidel, re-I

I ToS!� querendo que constasse em ata, um voto de louvor

'HmolnO precisa' de uma � ao sr. Prefeito Municipal, pela apresentação do pro-

y ,
' boa bicicleta, ou I�·

R••fri.d.. jeto 'de lei "Reestrutura o quadro de Funcionários e

1M I LH 0- ES um bom, rádio, então vá
.. Bronquites dá outras providências". Em votação foi 0 requeri-

hClje mesmo consultar os '!''''-i7'ik Esc:rofulose mento aprovado unanimamente. Não houve Ordem
.,.,... r_ �-�.�- ,- �'���-'1 preços sem compromisso . I.;-_;;...:l,li' C<;lnvale�cenç.. do DIa a ser discutida e nada mais havendo a 'ra-

IE PESSOAS ,til USAOO COM na C KS A R E A L em j VILHO'CREOSOTADO tar o snr. Presidente designou para a próxima ses-

8011 8ESUI!TAOO O PGPUW Jaraguá do Sul. FC u,·, " ..""DOR Di!: .sAÚDE. são o dia 27 do córrente com a seguinte Ordem do
-

}; Dia: 1 a. discussão dos projetos de leis DrS.: poze,
1 DEPURATIVO ;'

.'l.........!=====I!l...:__I!=-!:=-..

=-.!lI!=-!l=-.:=-!l=-:=":=-�1
treze, quartoze e quinze (12, 13, 14 e 15) e discus�

, r ( ,

••• ._....._ .._ .._ .._1••••_._ .._ .._•••••__

são do projeto de Resolução Dr. 14. Findo o queEL IX 'R 914 1.1 I� Foto Piazep8 -. i1 foi, 'encerr,ada a sessão a qu.al fiilIt�ré!m os sn�s.:
• .sfU AT._ 8 OBGAIISM9, III _---J

-1·''=1 WI!Iy �ermano Gessner, Otavlano Tlssl e FrederICO
,

� .. ,'::: Rua Mal. Deodoro da Fons�ca,. 507 - Jaraguá do Sul
..

Curt A. Vase!.
" ,

O RsadO. CI eaoo. o CotaOãO. o fll' 'DefroDte ao GiDásio São Luiz 1'·1· (ass.) NEY FRANCO
,EstDmago. 08 Pulmaes. a, Pele I',i

/ MARIO NICOLINI
Produz Dores nos Oesoe. lleuma. II iJ ALFREDO LANGER
Iisfno.:Cesueiraö (lu". cio Cabe- !,i �F f' I r·1 d ' . 1'1...Anemia,e Abortas. F 't· '11"1' otogra Jas em gera - I mes e varias _� @@� v :'.� �� ••• , ��' � � �<!lI6l'

. CGnsultaom� '::, ,- marcas, e

x

tamdnhos m r: DR. FRANCISOO GOTTARDI f:.J.... CI popular aepureu+ III Tem á disposiçã.9, apar�lhos fotográficos ale- ii ä Promotor Público J
ELIXIR 91 A, 1·,'1' mães (tV�IGTLANDER» e outros de ,ótima .", ,f� Escritório de Advocacia, �J" �:,. , qu�hdade -. c�m lentes aZU1é!das.' 1,11, :., :.Inofeneivo _,.,..AiHIo. Alrad.. III V a a exposlçao s

, "' coma u. 11oôr. Aprovado cb.: II.,
,e)

_ :em compromls o.

III, {� Aceita causas: Oiveis' - Oomerciais - Co- :�mo auxiliar rio trat2m8l)to da sj. ;!3 D·' d d Ih'·
' "'": branças � Contratos - Oonsultas. :

I Im ,Ispon o o. m� or eqUIpamento, - Ilr: ATENDE:- no Gabinete da PROMO- :FI'_as � REtJM�T'SMO ,da. m.�. .II' pode atend� a todo e, qua_lquer '. . .. f.: TORlA,' 'sito no «FORUM», diáriamente das- :1ma orlsem. pelo O. N; S. �. ß chamado fora do gabmete. =='i [i 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas.
' :1W '- (!) '\ <!l

1!�:=i=i=i:=!=:=U=!i=i:.E!!i!ii!::=!:= <!(i�r·.··.··.·,··.. ·.··.··..··,:·.. ·.·'r·...*··.··,.········.··h·!..··.··.·····.··#··#··"··.··..y��
\
,-

Ata da Reunião Extraordinária de 20,-10-53

COtiTÉM
�================��

EXCELENTES

ELEMENTO TONICOS

PARA FERIDAS,
E C Z E M 'A S,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R 'I E I R AS,
ES P I N H.A 5" E TC,

�================�f

•
•

, .

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir05, Maci�
eiras, jabotica-,
beiras, etc. Ro
seiras, Dãhlias,
Camélias, 'Co
niferas, Palmei
ras, etc" etc.

Peçam Caláló-.
go lJu,strado

LeopoldO
.

Seidel

Corupà
"===

,

I '

,/

•

•

����,����o��================iI:���������������iJ3t�2EIJ����[·�����.������

dé' -Cilind·ros
Posto

o PREFERIDO DA OIDADE

Para retificar seus motores procure
imediatamente o
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/

Y' O Condecorados
, Irmãos Maristas

ANO XXXIV JARAOUÁ DO SUL DOMINGO, 8 PB NOV'BMBRO DB N. 1167 RIO, 31 -- O Presíden- graades educadores que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!���!!!!!!!�����!!!!!!!�!!!!!!!��!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������!!!!!!!!!!!!!!��� te Getulio Vargas, con- ha mais de melo século

decorou com as ínsíg- vem trabalhando pelo

L o,C' A I S
sendo apllcedas 152 inje- nias da Ordem do ensino no Brasil.

,

__.,'
i

ções em 'crianças. A Co- Cruzeiros do Sul, os As ctmdecorações se-

sínha Dietética, atendeu revmos. Irmãos Exupe- rão entregues pelo mí-
_

\ 248 crlenças, rancio e Mario Cristovão, nistro Vicente Ráo, que
Câmara Municipal. Sob a Seme Mattar, M'ahnke Ir. versas estradas, sendo o Nos Serviços de ende- " foi aluno dos dístínguí-

presidência do sr. Curt mãos, Padaria, Morrisen, treléto feito parte a pé e mias rurais, foram aplica- dos religiosos.
Hilbrecht, esteve reunida Alberto Bauer, Bernardino parte em carroça. das t05 doses de verrnl- � 11\\ ß P Os revmos. Irmãos
a Cámará Municipal, que da Silva, Sapataria Frej,- Nessa ocasião foram fugo, convindo mencionar U10 Jl)Jo ßlCalfatll Exuperanoío � C.ri�tovão
entre outras, tomou as berger, Silvio Indalencio, determinadas as óbras que cada pessôa recebe foram provmciars da

seguíntes deliberações: Casa Real, Farmacia iniciais para dar trânstto após o vermifugo, um Classificação das eon- Provincia do Centro, a

Aprovando em última Hafermann, Alfaiataria de provisório no interior do fôrtificante para o sangue. currentes ao titulo de qual até pouco tambem
discussão os projetos de Olibio Müller, Breithaupt distrito de Corupá.

-

RAINHA DA PRIMA- abrangia Jaraguá e am-

lets seguintes: Reestrutu- & Cia., Farmacia ôchulz, Também foi províden- Ainda durante o, mesmo VERA de 1953, promovi- bos atuaram para a

ração do quadro dos fun- Sociedade Gráfica Aveni- ciado a suspensão de to- mês o Posto aplicou 25 do pela' S. D. Acaraí construção. do Ginásio
cionários munlclpals; au- da Ltda, Lourenço Gres- dos . os demals servlços vacinas contra difteria e apóz a 3a. apuração: 'São Luiz.
rortsando a Instituição da singer, Indústrias Reunidas municipais pare que todos coqueluche, 26 contre va-

,

votos

Fundação dos Municípíos Jaraguá S. A., Leopoldo os recursos dtspontvels rlole e 70 centra febre Joana Panstein 6.310

Catarinenses de Combate João Grubbe, Fábrica possern ser aplicados ali. tifoide. lnez Papp 6.190 A U X I L I O '\
a Tuberculose; regulando Famac Ltda., Dr. Benno Devendo os tratores Não foi registrado caso Vilma Pacheco 4.680

a profissão de mascate e Knudsen, Mario Nicolini,' serem Iodos ocupados na nenhum de raiva. Alice Pedri 3.520 a_ reeeastruçãe das
vendedores embulanres, Eugênio, ôchmoeckel e reconstrução das estradas. Eis aí um registro dos Edeltraud Feldmann 1.085 pontes e estradas'
considerando de utilidade Editora Correio do Povo atingidas e danificadas, serviços que o Posto vem Erica Hardt 585

OR S 505 Snr. Governador
pública a Fundação da Ltda.

'

foram suspensos, os tra- prestando a população de osa ouza
'. J

"

Casa do Professor; apro- A renda do Bingo dan- balhos em serviços parti- Jaraguá.' Delorms Wunderhch 175 I r i neu Bornhausen
vando as contas do sr. çante atingiu ao total de culares e mesmo da le- I

Glaci Ribeiro 155 abriu crédito
prefeito, referentes aos Cr$ 9.200,00. voura. Cas,menlos: Realizaram·se Cecilia Pedri 140

meses d€ Junho e Julho;
ontem na sala das audí- Leonilda Schiochet 130 O sr. Prefeito Artur

e a resolução que aumen- feslas beneficienles. A so. ,Haroldo Schneider. Em vi-
encias ()� s�guintes. casa- Tereza Benksndorff 100 Müller recebeu do sr.

ta os vencimentos e o ciedade das senhoras sita a seus pais, encontra-
mentes: Arlindo Egmo de Jalile Tobias 45 Governador do, Estado,

diretor da secretaria da evangélicas realísem hoje se em Iaragué, acompa-
Souza com srta. Maria Onelia Sohíochet 25 o seguinte telegrama .

Câmara. 'um festiva! beneflcíente; nhado je sua farnllle, o
Bisoni; Jorge Piazera com Isolde Verk 25 «Florianópolis, fi - 00-

Na pröxlme terça.feira no páteo ao lado da sr. Haroldo Schneider,
a srta. "Mercedes Fagun- 'Adelaide Feldmann 10 muníco-vos acabo abrir

deverá comparecer a Cê- Igreja Eyangélica, onde funcionário da alfandega des; Arno Volkmann com Esteria Wolf, Ruth crédito extraordínárío
mera Municipal, o' sr. haverá, bazar de prendas, em Rio Grande do Sul.

a srte, Eltritha Gíelow e Arnold, E. Butzke e duzentos mil cruzeíros

Prefeito Artur Müller, 'Que tombolas e um bem sor-
Primo Chiodini com a sra. E. Wunderlich cada 5 como auxilio esse muni-

fará um relato minucioso, tido bar e reetaurante. �OVimenlo do Poslo de,Saúde. Wan�a Araldi. Total de ';voto; 23.700 cipi? pelos prejuízos
d d ád I N CI b B dí O A dO' A" á'.

' sofrídos consequenciaos anos caus os pe a - o u e aepen I, u anre o mes e uni. .Dlvers nos. Tr.a.n�corre O encerramento deste última enchente. '

enchente do dia 25, afim a Comissão Municipal da bro, - o Posto de Saúde, hole a �ata n?tahcla. da concurso terá Jogar exa- Saudaçõesde que aquela Casa�s- Associação Pró Preventö- que vem presrando a srta. AlZIra Wm!er, fll.ha tamente as 24 horas do Irineu Bornhausen
sa deliberar sôbre a� rio, realísaré . hoje um população os mels .essl- do sr:. Pedro

. WID!er, ID- dia 15 do corrente. Gove nad
-medídas de ordem finan- Bingo Dançante; com va- nalados serviços, 1.594 dustrlal em RIO Cerro.

r or

ceira a serem .adotadas líosoe prêmios. garrafas de leite. As' ma- Amanhã passa a data
para a reconstrução das madeiras são Iornecldas natalicía do sr. Artur Bor- "

pontes e estradas. laias da Prefeililra. Assu- diariamente, em garrafas tolini, residenfe em Itap,o- m t' cl 1 .l
�

latal liDS r,bres. Contri-
miu o .:argo de Contador esterelisadas (autoclava- cUZí,nhQ.

Dia 10

aniVerSa-j'
o.ts ca Otto.s ,0, que, elfe L,"'!'-_,

buiram com brindes para
da Prefeitura Municipal, o das) e em cestinhas para ria-se a exma, sra. Edith ,..w-�',

o NataJ das Cr,ianças po-
snr. Arcádio F. Fischer, carregar. Franco, prendada esposa q.din� ')rudciroj I.�' \

....

)
que vin'ha'exercendo'suas AC,lram:,se"matr1culado" ll\o sr--Ney Franco ""'crl· }.l, ".

Y
.:.

bres as seguintes fir,mas ... ""
"

• , �'"
' - -,

e pessôas:' Dr. Nelson
atividades até, agara no no Posto 520 crianças, vão do Juizo e Presiden-

Konrad, Dr� Francisco
Banco do Comércio e sendo 75 de menos de te da Câmara Munidipal;

Gottardi, Ney
-

Franco,
hídústria do Estado de um ano, 297 de 1 a 7 a sra. Asta MarQuadt, _ es-

'

Artur Müller, .Irene Gün-
Sao Paulo., em Blumenau. anos e 148 de 7 a 14 posa do sr. Heinz Mar

ther, Isidoro Copi, Osni
- Em companhia do anos. Durante o mesmo guardt, induslrial nesta

sr. Intendente Rudolfo mês foram inscritas 22 praçaMüller, Fecularia Rio Mo. Féy, do Diretor' do De- gestantes. Exepcionalmen.' Ain'da na mesma data o

�:;;pr!:�oAJ���rn��, �d!i� partamento Municipal de te tambem foram inscritos jovem Milton Albus.

berto Müller" Indústria de
Estradas de Rodagem, 132 adultos, pois o Posto Dié1 12 o sr. Geraldo

Calçados Goöch Irmãos,
sur. Antonio Pedri, o snr. não está aparelhado para Meier.

Edmundo Spliter, Nivardo
Prefeito ,percorreu esta atender adultos. Dia 13 a srti;l. Camilla

Pereira, Artur Zimmer-
semana toda a zona da- Foram atendidas 30 Isberner, filha do ar. Gus. ';t

mann, Ernesto Czernie-
niflcada pela' enchente do crianças de menos de 1 favo Isberner, residente á

wicz, Vitor Gaulke, Wal-
dia 25, visitando as <fi .. ano e 218 de 1 a 14 anos, EstradaJaraguá Esquerdo; 00_'0'_"''''"'''''''"''''_''''''''''''''''''"''''''_'''_'''_'''_'''_00

ter Picolli, Otto HindlM iü li 1iiiiii!ii!IIiiiii!ii!UEiiil ==:;SI5i:a:& r.lffar�inho, A�ã� fraulg'
mayer, Gustavo Loewen, III I·.

I o. o sr. o o o .

Walter Doubrawa, Blos-" F b (Sezões, Malárias, .11 Pereira, cont�dor do �a?-
feld & Cia., Mielke & m I'!J r"'s I Impaludismo. iii

co Jnc� de Sao FranCISco

Grossklags, JaIile Tobias,

I
� � Maleitas Tremedeira II. I

do �ul, " MAS S A SAf S h 'b I G ' '.
'

m Amda na mesma data
onso c el e, erma- - CURAM-SE �APIDAMENTE COM -

.
a menina Carmen Beyer,no Enke, Roberto Horst,

I
",

Walter Hertel, Dante .'. "Capsu las Antisesonicas I
filha do sr. Hans Beyer. .A L I ME N T I C IAS

Schiochet, Lotar Sonne- III M
·

' "

nhohl, Posto Beyer, Ari '- lnanCOra "A todos os aniversari-

Fruet, A Comercial Ltda., III Em Todas as Boas Farmácias , 1·1'1'
ante os votos de felicida'"

ICasa Kopmann, Alfaiata- III' ...

des do "Correio do Po-

ria José Ersching, Oswal- �; É um produto dos Laboratórios MINANCORA III
vo". '

do Klug, Inácio Leutprecht, :; ••.

��ld�miL�ut�r��htitZLtlai.� ml:�Ui !i_:!::�::'�-=i::!���::::�ij ';_i=a!! Nes;ado um I

'((Habeas-C�rpus))
FLORIANÓPOLIS, a1

- O Tribunal de Justiça, S. f, M P R E
por unanimidade de vo-

.BElOS E DEMAIS tos,
'

negQu o pedido de

,habeas-corpus, requeri- ASME L H O R E" S I,AfECtOU DO do a favor de' lrineu
Peters, com prisão, ad:

Iminisvativa do Juizo de
.'•••••••••I�!�:��â �� ��rarca de

___."EI"'_"" .... "'_ ...�...... "'�.'.n._"'_oro!i3>.,,_I/II_.

/'

ExnJam ó sabãO

Virgem Especialidade
Ola CllAo WIEIlEt llNJI))l(J§IllAl

!

(Marca Registrada)

s,..SÃ� 'j'RC(A.t
. -.

EspECIAl fOAOI
pois conserva e desinfeta a, sua rt>1ipa.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


