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ANO XXXIV - JARAGUA DO SUL r: Domingo, 6 de Desembro de 1953 - Sta. Catarina - N. 1.771

o A Catastrole da Fabrica de ,PolvoráCrime da Serra
de· Curiliba

Mataram o motorista :_ Linchado' um dos assassinos

No dla 28 de Novem
bro, Harry Krueger, de 24
anos de idade, natural de
Blumeneu e Fritz Simon,
de 20 anos, alugaram

18 horas e quando che
garam -na represa de VOIj
soroca, mandaram parar
o carro pera uma necessi
dade fisiologica.
Enquanto Krueger descia

Cartas & Consultas do carro, Simon desfe

B - 'R�agu.c: De acordo com o Código de
chou '2 tiros matando o

I'
_

• infeliz motorista.Posturas do Municipio, durante o mês de Dezem-
bro, os estabelecimentos comerciais poderão tun- ,Em seguida jogaram o
clonar até as 21 horas e aos domingos até as 12 corpo nas agues da repre
horas. Deverá naturalmente ser respeitado o sa rumando com o euro
tempo de trabalho do empregado. de acordo com movei até Blumenau, on-
8S leis trabalhistas. -

de abandonaram o carro,
Curioso '- laraguá. Peço explicar 'qual a deda a imposibilidade de

diferenciação entre guarda-livros e contador. Dis. vende-lo,
,

eutíu-se em local público desta cidade, sem que Vletes as manchas de
se chegasse a uma completa elucidação, da con- sangue no auromovel, a C d p' 1-

-

I -f l-Itroversia. Sustentei o ponto de vista de que policia entrou -em ação ura a aralS 1a n an 1
havia restríções de uma para outra classe de conseguindo prender 11m I '

.

", .

-

A •

profissionais. HESPOSTA: Bvídentemente, existe, dos eseesslnoe em Iolnvl- RALEIGH (UP) -- O I pregado no ano corrente, espécte em toda a hístõ-
e o ponto de vista do consulente está certo. O, Ie e o 'oulro em Curitiba.j diretor executivo da Fun- impediu alguns casos de ríe médica».. '

Decreto-Lei 9.295, de 27/5/46 que criou o Conse- ..' dação �8:scional .

contra

j
paralisia. Trata-se de uma vaeí

lho Federal da classe diz que são prerrogativas Terce-terra ultul'!a, os a Paralísía Infantil Ray· A�rescentou que êsse na, já provada nos labo
dos guarda livros diplomados ou provisionados metedores �e Febrlo ro-: mond Barrows, declarou medícamento pode ser ratorios cujo emprego te
dos. técnicos em contabilidade e dos contadore� ram cond�zt��s ao 10c�1 p�. ser possível que em� alterado o curso de al- rä inicio a 8 de fevereiro
diplomados ou provísíonados '

ra reconetítutçêo do crime. 1954, seja dominada, final- gumas epedemias locaíí- do proximo ano.

todos os trabalhos técnicos' contá�eis definidos Os motoristas de Curl- m�nte. a terrível enf,er- sadas de poliomielite. «Começando em algum
nas alíneas a

-

e b, do art. 26 do citado decreto. tiba e Ioínvíle rumaram mIdad�. A

' Barrows declarou que ,ponto do Sul - disse
Os conta�ores diplomados ou provísíonados -têm pare o local e lá aranca- Bxpös ele e.� uma con- uma «nova arma � .

Barrows I empreende
prerrogatívas privativas para executar os traba- ram da Policia o metader Ierenoía de dlrígentes da será usada, pela pnmeira remos a tremenda tarefa
lhos menciona<!_os na alínea c d� mdSm? decreto. do seu colega e começa- fundação q!le, segun�o vez el? 1.954, em uma d� iniciar cêrca de ,100
Nestas condíeões, os guarda-lívros - diplomados ram a esbordoa-Io maran- se sabe, o soro «Globulin experrencra

.

mil escolares em 200
ou provisionados, e os -téeníeos em contabilidade, do- o a cacetada�. Gamma» largamente en- «talvez a maior de sua comunidades de toda a

:?ite��e� �x�cuJ�rr�:e�r��al:��r:���lO��do�a�:� pa:a ��:�:ao�o:in�g������e rt:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::��! na�:o� vacina der resul-
que os contadores diplomados ou provisionados ,

'

'

H Correio do Povo li tado efetivo, a vitoria so-

podem executar os serviços das alíneas a e b e E quando estes se ates- �I ii bre a poliomielite sel'á
mais os da alínea c" que lhes são privativos. Em taram, Simon era um mo- ii Avisamos aos nossos prezados assí- ii uma realidade »,
todos os casos, precisa-se ter em conta os direi- ribundo, sem nariz sem!! nantes que: esta folba deixará de circular ii "

tos adquiridos por fôrça do que dispõe o art. 20. olhos" tendo ainda r&ç_e- i! domingos, dias 13 e 20, reaparecendo dia 23 H .t\slD.a!ou que sÓl?ente
do Decreto-Lei 21033 de 8/2/32 Além do maís bido um tiro nas costas. li com um número especíal. ii a slg�1flC�ça� so.c�al da

t I I
.

I
-
.,

'd
.

técní
., =,i &., li experiencia cíentíííca de

na .a. ua egis aça.o, o curso e CDlCO. em con- Krueger foi salvo do I: �vlsamos outross!m que os anuncios ii grande complexidabe,tabílídade é c?nslder�do �e �ráu médio e o de
mesmo destino ,graças a H de !Joas F,e�tas, deverao estar em nossa re- ii 'que 'muitos não poderão

;i:������t�e :��:!á!ln::t��:!lt:IO� ���m�:t��:l cci� �?����� 1�g�0�n;i1I�c��e o lL::::::!�:�::::��:::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::JJ I �Oe�f!�ender perfeita-

o automóvel de Jorge de
Fabrio. da prece de Cu
ritiba, para uma viagem a

Blumeneu.
Partiram de Curitiba as

o. que restou da fabrica 'de polvorà

A Catástrofe da Fabrica Polvora

Padre Vigario Alberto Jacobs faz a encomenda doa'
corpos das vitimas rro Oemítêrio

'.. ""1' ", """"i' ",,,, �r;Jl!";,' ,< ',"
r

'OS revdos. Pastores Schluenzen e Waidner e o Prefeito'
Artur Müller, na entrada do Cemitério

••�::::::::::::::.:::::::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::-.::=:::::::::==::::::::::::::::===:::=::� ..

ir
-"

Hii Correio do" Povo IId fi
n 1

II Assinatura para t95'" II
II Todas as peSSÔBS que tdmarem uma :j
ii assinatura anual para o ano de 1954, recebe- ii
II rão desde jii e, gratuitamente, o "Correio do 'li
ii Povo", até fim de Dezembro de 1953. II

ii A' GERENUI& "
" !I

:: u

ii B FFaçam seus anúncios de felicitações de ii
ii' ôas estas e Feliz Ano Novo, nesta folha. i:
ii.. ji'\;.:::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= -::1

ir::::::::::::::::=_;:::::::::::-::=::::::::::::::::::::::::::::::::::===::::::::::::::::::::::::::::::"
II Correio do POVO!!

No dla 1 O de Janeiro de ii II1954 terá .lugar (J eleição ii A Gerencia avisa aos seus assinantés ii
de Prefeito do Municipio li que estão em atrazo com suas assinaturas, ii

de São Francisco do Sul. li para nos remete�em com brevidade. II
ii li

.5egündo tudo indica, g Outr�sim, comunicamos aos nossos ,ii
correrão á disputa do car- III! assinantes de fora da séde e, aos de 'outrBs .'.!;,;go tres candidatos.

•
localidades, que poderão fazer a- 'remessa da

1'1 ' importâncià pelo Correio. pod�ndo para isso iiUm pelo .llDN, outro .

pelo PSD e um terceiro ii dedul,ir as despesas postais., II
pelo PTB . \\::::::�::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::di

P.O' L I T I C A
Na UDN de Mafra, a·

cabam d� ingressar os
snrs. drs. Frederico Kiefer,
medico, Cirilo von Linsin
geil, engenheiro civil, e

os snrs. João Naider e

Clemente Caldeira, este
ultimo aHo funcionario
da Rede de Viação Para·
ná-Santa Catarina.

-x-
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CORREIO DO POVO· DOMINGO, DIA 6-12-1953

Edital de Citavão

2

o Doutor Nelson Konrad, Juiz de Direito da
Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil, na forma da lel, etc.

.

FAZ SABER, aos' que o presente edital de ci
tação, com o prazo de rrlnra dias virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por parte de Manoél de
Oliveira Alves e 1$1 mulher Maria Auta de Miranda
Alves, me Ioí dirigida a petição do

.

teôr seguinte:
«Exmo. Soro Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ja
raguá do Sul. Dizem, Manoel de Oliveira Alves e

sI mulher Maria Aura de Miranda Alves, brasileiros,
residentes e domiciliados em Ioínvtlle, por seu bes
tente procurador advogado abaixo assinado, o se

·guinle:- 1 - Que, por Carta de Arrematação do
juizo desta Comarca, extraída dos autos de uma

ação executiva movida pela Fazenda do Estado, con
tra João Bento Alves, á favor dOI peticionário, para
titulo e conservação de seus dlreltos, carta ésta
passada em 7 de outubro de 1941, passou para o

seu lareiro dominio o terreno, descriminado na mes

ma. 2 _ Que, ditas terras, ja vinham sendo ocupa
das por seu antecessor por mels de 25. anos; pas-:
sendo para a posse do peticionário, desde aquela
data, perfazendo um total de 37 anos, de posse
mansa e pacifica. 3 - Que todavia, ditas terras, tem
uma área de 191.877,5 mts, 2. e não 80.000 mts. 2.,
como estabelece a carta de arrematação. .(..,.... Que
ditas terras flcarn situadas na Estrada Itapocú-Hansa,
neete Munlclplo e Comarca, confrontando ao norte
em terras de Leoni Ropelato, dO SuJ com as de
Erwino Zanghelínl, e a este com as do Domlnío Do
na Francisca, que está regísjeedo sob nO. 4.925, do
Livro n". 3-B ás fls. 134, do cartório do Oficial de

, Registro de Imóveis da Comarca. E, como os supli
cantee, por sí e por seus anrecesssores, possuem o

.

aludido terreno, ha roais de 30 anos, mensa e paci
ficamente, eern opostção- ou êmbargos de espécie
alguma, querem legitimar sua posse nos termos do
Art. 550 da Código de Processo Civil digo Código.. P

A

Civil. Para dito fim, requerem a designação de dia ii
ara apreciadores da ARTE E BOA MUSICA

e hora e lugar, pare a justificação exigida pelo Art. : O melhor presente para -o lar,
451 do Código de ::>rocesso Civil, na qual deverão ii

.

serem ouvidas e inquiridas as testemunhas arroladas..
_ é sem duvida uma RADIOFONE PHILIPS

ao pé désta. Requerem, outrossim, depois de feita a ii exposta na Casa autorizada PHILIPS
justificação, a citação pessoal dos atuais confron- ii

tentes, bem como do representante. do Ministério ii LOTHAR SONNENHOHL - Jaraguá do Sul
ii

Público, e -por editais de .Iei, os tnreressedos ausen-I : :
res e desconhecidos, todos pera acompanhar os '" '"

têrmos da presente ação, e depois de terminados os ti' .

,_.
.

'"

prazos dos editais de Lei, nos têrmos do art. 455 ii '"

do Código. de Processo Civil, por meio da qual de- "'* * * * ".'It 1t * * * * * '*' * ... • ...... ** * * * * * * * * * *., '* * * * * * * \. ti

verá ser reconhecido e declarado o dominio dos R - C .18>- 53

Su�i�n�s, �bre o al�i�.ed�larndo �ITen� -�-----.---�-------------�-----
ficando citados ainda, pera no prazo legal, epresen-

[lli.tarem contestação e para seguirem a causa até final Francisco AntoDI"o PI"cel"one
sentença, sob penas da Lei. Protesta-se e desde já
se requer, provar o alegado com o depoimento de . ��DICO �

testemunhas, vistorias e demals provas admitidas em Cirurgia Geral de -adultoa e crianças - CU- diversos chãos no

direito. Dé-se á presente o valor de Cr$ 3.000,00 nica Geral - Partos - Operações - centro da. cidade.
(tres mil cruzelros) para os efeitos fiscais. Assim Moléstias de Senhoras e Homens.
D. e A. ésta com os Inclusos documentes. Nestes Escrilório Fischer

. Termos P. Deferimento. Ieragué do �ul, 8 de ouru- Especialis.a em doenças de crianças Rua Marechal

bro de 1953. (coladas estampilhas no valor de Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS Deodoro, 204

I �d]1I'il(Qf1l1lP1l'íltfi\n
Cr$ 3,50. (a) MuriHo B. de Azevedo. TESTEMU,:, C 1---------= _U)(Ç,I!.1ill&l!.Il�lUl)\Ulll,NHAS:- João Luiz do Nascimento, casado, lavrador. �E�Ú� ��u����R��a� .�� �; ��. h�OSPITA�
Narcizo ôchíochet, brasileiro, ferreiro. Leoni Rape-
latro, casado, lavrador. Todos residentes e domici- coH. u:poA S�A. CA�AR.NA , :::#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ö::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l.�••••

,

Itadoe, na Estrada Irapocú-Hanse. DESPACHO: - I�==="""=iiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõii"'_iiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõii.ll ii "ii
Expeça-se mandado de citação dos confinantes do .::1.:;1 Dr. Arqu.·medes Dantas :I..i:··imovel e dos interessados certos, expedindo-se edi-
tel, pelo praso de trfnta (30) dias para citação dos

MUD A S
-� ,; A D V O G D O li

��f�f�sa::sES!���to:�r: ���t�������o qu��en��:ã� '��AA-;�;�eD�_r," I.!!.! Rua Marechal DeodoroAda Fonseca, 437 !!
pedido. Jaraguá do Sul, 20-11-53. (a) Nelson Konrad", Pl.

ii

juiz de Direito. «Em virtude do que cito e chamo a :.11. Jaragoá do Sol Santa Catarln .;I,!
todos quantos interessar possa e direito tenham so- Frutiferas e ::::..\ ..,::::

bre o dito imovel, a virem no prazo da lei alegar o ",!' .;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!t

que julgarem a'bem dos seus direitos, caso queiram. Ornamentais
E para que chegue ao conhecimenfo de todos e

'ninguem· alegue ignorancia, mandei' passar o pre
sente .ed ifa I que será afixado no lugar de costume,
ás portaö do Edifício do Forum, publicado pelo jor
nal local «Correio dó Povo» e no ,Diário Oficial do
Estado. Dado e passpdo nesta cidade de jaraguá
do Sul, aos vinte dias do mez de novembro do ano

de mil novecentos e cincoenta e tres.· Eu, Ney
Franco, escrívão, o subscrevi. (a), Nelson ·Konrad,
Juiz de Direito. «Está conforme. o original, do que
dou fé. Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1953.

O Escrivão - NEY FRANCO

..Indústria de
.

Madeiras JAN SSEN SIÁ. Leopllido s_eidel JAssemblé. Geral Ordinária Corupa
Convocação

Pelo presente ficam convidados os senhores .......----...,;;;;;;;;;;;;;;.

acion isras desta sociedade /para assembléa geral or- 4:::::::1::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::�

dinária, a realisar-se no dia· 2 de janeiro de 1954, ii
.' ii

as 9 horls da manhã, no escritório da firma; nesta ti .....11110,••'.1111 fi
cidade, afim de deliberarem �obre o seguinte: II formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre .;

ORDEM DO DIA ii n
l.) Aprovação do balanço e contas ao exerci- II Operações - Doenças de SeAharas -

ii
cio de 1953.· ;il,.

CnnlelOerl1 -_ Parlo sem Dir
IIIAlta irurKia com Aparelho de Anestesia Gasosa

2.) Eleição do Conselho Fiscal. iI II

ã.) Assuntos de interesse social. f: Consultório e Residência: li
.

jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1953. ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant li
loio Batista R,udolf ii ex·resid.ência do Dr. Luiz de Souza li

Diretor Gerente �M •••_".". ••• ."."._. ._ __...J) �1l8!!I"'HliNI_ill!!Jli (!liIII"HII�__q,
.

_ _._ _ _ __ _ _......_ ......- \:1

Curioso d,enuncio em
torno do desrespeito

�e um ueldrroc em·
laões

Segundo a Asapress,
o promotor de Lages
acaba de apresentar de-

. nuncia . centra o sr.

Oarmosíno Silva, que
em completo estado
de embriaguêz penetrou
na residência de um seu

vizinho, onde se realiza
va o velório do corpo do
sr. Jovino Santos.
Carmosino Silva, de

pois de ver ó cadáver
inerte de seu amigo,
entrou a discutir com
o cunhado falecido e,
logo depois, apagou as
velas que ladeavam o

caixão.
Colocando, a seguir,

um cabo de vassoura em
cima do morto, forçou
um cachorrinho de casa
a se deitar no ataúde.
Em seguida, . acendeu

um cigarro e colocou
na boca do defunto, pro
nunciando a seguinte Ira
ze: «Fuma negão Jovino,
que a fumaça levará a

_

tua alma para o inferno ...»

• Mod. FR 717-A - Radiofone luxuoso, da
11 Válvulas com 14 funções, Alto-falante de

'12..:.', com difusor de tom. Contrôle de to
nalidade,Chave de seletividade variável.

• Mod. BR 306-U - 3 faixas de ondas,
curtas e médias. Fai·l<a ampliada de 25
e 30 metros. 5 válvulas com 7 funções.
Chave de 'tonalidade nora graves e

agudos.

Os Pálidos, Depauperados,'
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

.... * ... *****� ... **** ... **�*.
'"
'"

� � � G �-E� � L
COtiTÉM

EXCELENTES
. ELEMENTOS TONICOS

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

TODlco dos convalesaentes
Tonico dos desnutridos

Vendo

DE ORH

Mazuracheß
e•••••••8.

Dr. WaldamiroI

Laranjeiras, Pe.
cegueiros, . Ka
kiseir05, Maci·
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias�
Camélias, Co
niferas, 'Palmei
ras, etc., etc.

\ --'''S�

Magresa
Cançaço
Pallidez
Fraqueza

Rua Mal. Floriano-n. 152 - JARAGUÁ
binica geral médico - cirurgia de adultos e criancas
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico· - Electro.cauter�ação

- Ráios Infra.vermelhos e. aluis.
É iacli8peaa••" ;.

o uao do � ,��
-, '«'

.--,\,

,IOOOLIIOPeçam Catálo
go Ilustrado JTC!Õ-MISIlTiIUIHC",O!!!l8!llt-l8lInõ-ßAlBJI.,_iE@l@ADi!l8@V�BlI!�DiIIi1!ICJAi!!Ii8!__SISiiliE������BMlILIIWl@lII_

19@.

.

R. Mal. Deodoro, 210 - Cx. 19 • Tel. 34 - Jaragu' do Sil

Contratos, distrátos, Atas, Balanços· e com-

pleta assistência técnica contábil, jurídica e

fiscal. Escrituração fiscal e comercial.' Servi-
ço� comerciais em geral.

.

.

Corretores da ç.' lac. eguros «lpirangb operan-
do em Fógo-, Acidentes do Trabalho, AcidEm
tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res
ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

Sub.agentes da VAPIO: Passagens e encomendas.
-. A COMERCIAL LTDA. -

uma organização as suas ordems!

Eaaênil Vilor Schmöckel • economista e contador.

:
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CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 6-12-195D

E SI ,p- ·0 R ·T. E S· �n�;i:��th�r o:��!! L 2.9. d�};'�
" Registro Civil do 1°. Distrito

da Comarca' Jaráguá do Sul, cargos de Juiz de Paz e I ta as felicitações do

I
.

I Estado dé Santa Catarina, Sub-Delegado de Polícia. "Correio do Povo".
POR Je ANDRADE 'Brasil. Seu enterro, realizado Ainda· dia 13 o sr..:

��������������������������������� P�s�erq�oompu�� no, �miNMo m�icl�l H�ri�e BM�li� re-

ram no cartório exibindo os daquela cidade, teve um sídente em Estrada Ja-

Uma atuação extremamente faciosa de documentos exigidos pela lei grande acompanhamento, raguá Esquerdo.
•

afim de se habilitarem para
O �ue bem dem�>Ds�rou \a, Dia 14 o sr. Hilario

Wilson � SiIY3, roubou qualquer -Ch3J1Ce casar-se: eS��:m��a ���u�!�;,I��'re- ��;fc:'V�::f. do sr. Al-

de vitória ,do C. A. Baepelidi ' Edb��:;;�':���:12á��;:� ::��:e�� n03S05 sentldos
Dia 16 o menino Ru-

\ ,. clama� de Ca�a�ento, Casamenlo. Realizou _ se foe:t�\1!�:� �o asrga��t2 x O Placard: injusto, para o campeão j araguaense - AderbaI rec�blda �o. Oficiai. do ontem na sala das au- nha Jeanette, filha do
e Octavio os marcadores - Renda - Arbitragem - RWlstr.�. ClVCII de Lajes. díeneías o casamento do sr.. Erich Th. Bräuer,'

Outras Notas
.

,

, Jrc;1 I� �mfos e
_

sr. Ewaldo Benthin com residente na cidttde' de
( ana os r zeres

a srta. Wally Blödorn. Caçador.Grande público com- tinha ínterêsse em das- prezo ao esquadrão brus- Go.m�8 .

pareceu ao gramado da classificaroC.A.Baepen� quense.
- ,Ele, brasíleíro, sol tel- Anirersírios:- Amanhã Dia 17 a menina Wal-

rua Abdon Batísta 'do- di por ser um quadro de Mas infeJizmenre . tudo ro, .p��fessor est.adual, passa a data natalícía do neide.Watzko.
mingo último, apesar pouca expressão uo ce- isso aconteceu e a res- domícílíade e resldent.e sr. Francisco A. Voigt, J)' 9' Ldo tempo ameaçador, närío esportivo do Esta- ponsabilidade cabe única em Jaraguâ �? Sul, tí- comerciário, residente Rei��/fil�oJ��e:. LéJ��quando C. A. Carlos Re- do, acredito sínceramen- e exclusivamente á Fede- l�o de Hereílío A�an- nesta cidade. poldo Reiner, residente

'

naux e C.A. Baependi dís-' te que sim pois do con- r.ação que num gesto im- tmo. Campos _e de Oons- Na mesma data a sra.

putaram Ho segunda par- trarío jamais procederia pensado ou premiditado tantína Oampos. . Rosa Bortolini, esposa do em Florianópolis.
tida da série' semí-Iínal assim, por quanto êra escalou um juiz que por Ela, �raslleIra.' ��lteIra, sr. Henrique Bortolini. Dia 20 transcorre a
do campeonato estadual notório que o snr. Wilson sinal linha que ser sue- do�éstIca, doml�lhad.a e Dia 8 faz anos o me- data nátalleía do jovem
de futebol.; Silva sendo juiz da- Liga peito.' resídente em Lajes, filha nino Waldir Watzko:. .l Atonao Sthal, servindo
O Interesse em tôrno em que o Carlos Renaux Está na hora da Fede- de J.osé�. �omes e de Taínbem na mesma da- atualmente no Rio de

dessa peleja extravasa- é campeao, nunca ·iria ração acabar com êsee Zulmira Sílveíra Flores. ta o sr. Mario Nicoluzzi. Janeiro; o sr. VergiIio
va. todas as. espectati�as deixar que.a vitória -yi- m�ssaçre aos pequen?s I Edital n. 3.455, de 2·12-53. Dia 2 aniversariou-se Rubini, industrial na
pois a torcida acredíta- êsss a sorrir para os Ja- pors do contrarto multa João Teodoro Lopes e o sr. Vitorio Bortolini, Barra do Rio Cêrro. Na
va .re�l��:mte que !>s r.aguáenses,.e nssae I!ar� dor de cabeça irá causar Veneranda Borges residente em Itapocu- mesma data a menina
l�cals Iriam a campo dls- .�l(�ula.r o. Ir�esponsave� os proxrmos certam�., Ele, brasileiro, solteiro, sinho. Loreta, filha do sr. José
postos a apagar . aquele JUIZ se saiu aírõsamsnte,

.

ASSIm se. conta a hisrö- operário,' domiciliado e Na mesma data o jo- M. Junckes, comercian-
.placard de séte días a- Conheço bem o citado ne da peleja (em C!�e_ o residente neste distrito, I vem Albano Buhr, reei- te em Estrada Nova.
traz em �rusque. . apítador e �eus erro� j�- Carlos Re�au� claSSIfICOU- em Rretorcida, filho de dente nesta cidade e o �inda na �esma d�ta �,E na

• ver�ade ISSO a- mais podsrão ser atribuí- se como flDah�ta do cem- Teodoro Lopes e, de Ma- sr. Henrique Beyer. Jovem Albíno 'I'orínellí,
conteceu. pOl.S a t�rma do dos .a falhas tecnícas peoné!to es�adual de 19.53, ria Lopes. Dia 10 passa a data que .está pr.estan�o seus
Baependí Im�Ulda de pois de -fato é, eompe- mas e preclso�que se �tga Ela, brasileira,- solteira, natalicia do sr. Joaquim serv�ços de Rädlo-Tele
grande propósíto para te?te,.mas sua atuação ter o snr: �lls�n StI.va -do�éstica, domicil�ad� e Piazer6, residente nesta graflsta el}l Campqs-Es-
ven�e�, entrou e� campo fOi eVidentemente de ho- papel sahen.e . nessa 10- reSIdente neste dIstrIto, cidade. tado do RIO.
e eXI�lU o mâXlmo

..

do mem sem escrupulo e Justa. derrota d� Clube em Retorcida, filha de Transcorre dia 12 o Dia 21 passa. a d.ata,
--

ca�acltad� quadro :B.rus- extremamente indecoro- AtlétICO Beapendl. Calixto Domingos Bsrges aniversârio natalicio do natalicia do sr. Walde-quens.e,. nao per�ll�mdo so,
OUTnOQ DETAHEQ

e de Maria Borges. jovem Mario Marcos Ai- mar Rau, comercianteaos visitantes, eXI�lr a Realmente o BDr. WH- K U \.1
roso, filho do sr. Luiz N. em Estrada Nova.aquele futeb�l VistosO son Silva foi uma cala- Local: Campo 'do C.A. E para que chegue ao co" Airoso. _

que cos�umam fazer, pe- midade, prejudicou o Baependí Renda: Cr$. 11. rihecimento de todbS, mandei
_ Dia 22 'o sr. J o ã oIõ contrario foi o Bae- Baependi no que viu e 920,00 {record em jaraguá passar o presente edital que João Lucia da Cosia Schl'einer sócio da Imex

'pendi que num cômputo no que não viu., do Sul) Juiz: Wilson Silva será publicado pela impren- Internacional Ltda., e o
geral do encontro teve Iniciou sua parcialida- 10. tempo Carlos Renaux sa e em çartório onde será. Dia 1 D transcorre a da- sr. Honorato- Bortolini,maiores ações no gra. de anulando um goal li- 1 x O (Aderbai aos Dl mi- atixado dUlante I'i dias. Si ta natalicia do sr. João residente 'em Itapocusimado principalmente na gitimo do meia Bastos nutos) Final: Carlos Re- alguem soub:!r de algum im- Luéio da Costa, comer- nho.
fase complementar em aos 15minutos de luta, naux 2 x O IOctavio aos peclimento acuse-o para os ciante em Itapocuzinho.
que predominou por lar- optando por uma falta 41 minutos). tins legais, Ao sr. João L. da Cos.;. Dia 23 o sr Alfredo
'ga margem de tempo. vencI'da quando Adolfo -.. Vasell industrial em Rio

IRENE PEDRI GUNTHER C
A -

Todavia éssa' grande levara vantagem no Ian- QIJADROS Oticial
erro.

atuação dos comandados ce proporcionando ao

I
A todos os aniversa-de Cyrineu foram' bar- seu companheiro opor- C.A. CARLOS RENAUX: riantes os cumprimentos

,
radas ,pela atuação e� tunidade para marcar. Mosimann, Afonsinho

Ven,do do "Correio do Povo".tremamente facciosa do Dez minutos após,con- (Ivo) e Ivo (Tesoura),
juiz Wilson Silva da� Liga verteu em falta fóra oa Branco, Bolognini e Pilo
Blumenauense, de Fute- área uma penalidade Jo, Petrusky, Esnel,Octa
ból, que com seus erros -máxima indiscutível de vio, AderbaI e Te§..oura
injustificáveis .traçou no- Tesoura em AdolfO' e (Afonsinho)., '

vos rumos para uma culminou 'com a transfor . C.A. BAPENDL" Gaulke,
partida que tinha tudo mação em penalty um Octacilio e Ronaldo, Wal
para agradar. lance. em que' a pelota ter, Balloquinho e Zé:>Pi,
As falhas cometid,t\s föra detida· ilicitamente Adolfo, Bastos, Cyrineu, '-----.-------=

pelo apitador em ptejui- por 'Branco quando ésta Turibio e Taranto.
zo do Baependi foram já havia cruzado a linha Na preliminar os aspi-
tantas que ao final do fatal. rantes do C. A. Baependi '

encontro alguns torcedo- Evidentemente três Ian- empataram por um tento
res tentaram agredi·.;Jo e çes em que a sorte da com a equipe principal da
então louve·se a atitude partida poderia ser modi- S.E.R Faixa Azul.
de Octacilio, Zéppi, Ro- fi<.ada, principalmente si
naldo, Baloquinho e ou- levarmos em conta cjueos ----------------------.
tros que num gesto de�s dois primeir6s erros' se O ANJO PROTETOR, DE SEUS FILHOS É A

.

portivo conseguiram man- verificaram quando .0 pla- .LOMD,RIGUEJRA MINANCOßAter a integridade física card ainda permanecia em pdo desonesto api-tador. branco.
Francamente não con· Tenho quasi cerreza _se

sigo entender o
-

gesto da a partida' fösse dirigida SERVEFederação Catarinense por um juiz criteriol)O
de Futeból, indicando dificilmen'te o Baipendí
para arbitro um elemen- deixaria o c"mpo como
to pertencente a Liga em perdedor, pois na verdade
que Um dos disputantes é seu conjunto estava capa
seu Campeão, ou será citado para tanto e nisso
que a entidade maxima não vai nenhum menos

div-ersos ,chãos no

centro da cidade.

Escrilório Fischer
Rua Marechal
Deodoro, 204

/ � - .

'

A ;5 r F I - L I S.
• u.... IX>ENÇ" ORAVIAII.IA
.. IIITO "ERIGO'" "ARA A "A.
MIL'A E PARA A RAÇA, co...
UM 110M AUlUL ... R !<tO T.AT",
MEN,TO OtssE GRANDE FLAGI!LO

I USE o

OONHiiCl.OO HA 7.' ANO.
�.......... ",,1Ift.

PRADATOSSES I. BRONQUITES l

ilIBO [RfOSOTADO DESDE 1176
(SILVIIRÀ)

GRANDE TONteio Ri.U'MATlSMO
a.CROI"ULAa
E ... INHA.
I"I.TULA.
Ú .... C.ERA.
ECZEMAS
F"RIDA8
DARTAoa,
M"NCHA.

UM NOME;

I,

. U'A ,MARCA

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!
PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a sande de seus tilhos e a -:.ua própria!
Evitará muitas doenças � pOuparä dinheiro em

remédios

Compre hoje, mesmo uma LOMBRIGUEIRA
•

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

€f==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::t� '- .-..Ii.....,;;;,O..;;I;..N;.;...V.;...;;.I..;;L;..;;;L...;E;;;.._' �
'1 n

ii -= eGllw ••a = iin I.
U ii
:: O Clube Aimoré têm a grata satisfação ii

'1.1 de convidar seus sócios e exmas. familis, .1.1
II bem como os sócios do Clube Atlético Bae II

IIII pendi para assistirem a ap'resentação dE:' !!' ..!,escolhidos números da escola de Ballet da
II

N '11

Ii.! Prof. Liselotte 'iemeyer, com a cooperação ;.:1.da orquestra lirica, que fará realizar hoje,

1II1 dia 6, nos salões do Clube Atlético Bae- ':.11.pendi, às 20 horas. Após a apresentação,:! haverá sarau dançante, a cargo de D O R I ii
ilil- e seu conjunto.

.

,I!I.;:A DIRBTORIA

��::::::::::::::::::::::::::::i::::::!::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tJ

UMA GARANTIA •EliXIR !JE
-

NOGUEIRA "

Clinica de Olhos Ouvidos ..,.. 'Mariz e Garganla do

Bit......11•••11l
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA.

,. melhor aparelhada en, 'Santa Catarina

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

'!o.,. ::.i� .4.t••u. ,�••
4
••4. i. tiOU'••'\ .U••4.mr.....4••4•••••4••*. t.JeAA ...X.4••'0•••••••u. i. ti?

� G rande L:iqu idação de � 't:.-'-':"--'::-:::::-::_-H:::-::�I"'-..=:-:::;;-;�••
-

..;:::-:::::--.:=-.õ:::-:::·:-:,:::-:::-:-:::::-::::-::::::.-.:::-:::::-:::.;.-.::....

�::. C h a p é u s I ir •a ... ae .a "S e II "UI" II
A Casa Ervino Brandenburg(está liquidando li - ,JARAGUÁ DO SUL - ii

um grande estoque de chapéus, de li !!todos os tipos.' !l Medicamentos e Perfumarias :i
Chegou a ocasião de 'comprar barato! Ili�l� Simbolo de Honestidáde :.i.!:;Confiança -e Presteza
Economisem mais de 20% fazendo suas com- II ·A que melhor lhe ... atende . !!

pras na Casa Ervino Brandenburg. ii ,'e pelos menores preços , ii
··.··.:.:··,.··.· .....·�··.·,.··-:l�·A··A··.···..:;�c··,··.. ",··..:;··.··A· ..·�V·.· ..·�·�··.. ·.·�:) �:::;:::::::::::::::::::::= :::::::==::::::::::::::::::::::::::�::,:::::==-=::::::::::=:::::::::::::::0
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CORR�IO DO POVO
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-
, DOMINGO. DIA 6-12-195õ 4

Indústria de Madeiras JA N S SEN
RELATÓRIO da DIRETORIA

Senhores Acionistas!
'

.Em atenção ao que dispõe .es estatutos sociais;
apresento Ó relat6rio relativo ao, exercicio encer
rado em 31 -ds outubro do ano corrente.

Pelo balanço e demonstrativo da- conta Lucros
e Perdas, constantes abaixo, poderão os Snrs. acio
nistas ficar inteirados da situação económica e fi-
nanêeíra da sociedade.

,,'

Ficam a disposição' dos snrs. acionistas todos
os documentos referentes ao exercício aludido, po
dendo os mesmos serem examinados no escrit6rio
da sociedade, onde também 'poderão obter quais
quer outros esclarecimentos que julgarem ne-

cessãríoa.
,

BALANQO DO ATIVO-E PASSIVO em

31 de outubro de 1953.
AT.IVO

S/A. PREFITURA �MUNICIPAL DE JARAGUA
,

DO SUL
-

Edital

-

Indústria e Comércio W. We-ege S/A;
Assembléia Geral Extraordinária

232.315,90

De ordern do Snr. Prefeito Municipal, faço pú
bllco.que até o dia 31 de Dezembro do corrente ano,
todos os proprietários ou ocupantes de terrenos são
obrigados de acôrdo com

_

o Art. 20, § 1° e 2°, da
lei Dr. 18. de 26 de Maio de 1948, a:

1. - Roçar as testadas das vias públicas Mu
nicipais na distância minima de 15 metros em ambos
os lados; ,

2. - limpar e carpir as valetas, drenes, sargeres
córregos e riberões, afim de darem escoamento as

- águas;
,

F':::::::::::::::::::::::�:;:::::::::;::::::::::::::::';::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.n.:::::::::�,

3. - derrubar as arvores frutlferae
'

uma vêz II
'

,

_

.'

i:

Que .prejudiquem a projeção do sól nas estradas' e II AU TO JARAGUA' S A IIruas, " II • • I:

4. - podar as cêrcas vivas, numa altura máxi- ll Rua rvlarechal Deodoro. 991 ii
ma de 1,60 metros; ii H

870.272,80 5. - lançar no mesmo díe,. os detritos e ve- ll. Oßcinà Mecêinica e Posto texaco ii
gerals da llmpese, para tentro de seus terrenos nu- ii SerViço FO�D Autorisado ii
ma dtsrancta nunca inferior a 2 metros, ii ii

, 6. - Os detritos da llmpesá das ruas poderão ii Consertos, e Reformas' a preços razoáveis
.

II
ser removidos pelos caminhões da Prefeitura quan- ii executados por pessoal competente ii

87..406,40 do solicitado. " ,II i:
/

,A metragem fixa será de 600 merros por ' lote, ii
' c

ii
Sendo que a Prefeitura Municipal subvencionará por 'l: Solda Elétrica e á, Oxigênio ii
metro excedente, com déz cenraves, quando de umjj] ii -

lado, e vinte centavos, quando em embos os lados, ii Combustivel e Lubrificantes. ii
Os Infresores das disp�si.Ções acima serão rnul- ii " n � " ; � __• .)j

tados na importancia de Cr...,.30,00 á 100,00.
. _ _ _ _ n._ ...

[aragua do Sul, 1 de 'De�em�ró de 1953-� 1!:.:n=:DlS!lIJI&iillnl�.IIe3:.UI.egH._n)_IDI_IU.'@5.nIEBIP._.rl
ANTONIO PEDRI - DIretor do D.M.E.R. '- , ,- ,

-

EMILIO DA SILVA - Diretor do D.S.G.
r

'Dr. Fernando. A� SpringmanD

Pelo presente ficam convldados os Senhores
AcioQistas desta Sociedade, a comparecerem à As
sembléia 'Geral Extraordinária a realizar-se no dia 7
de Dezembro p. futuro, pelas 8 horas, 'na sede so

cial, nesta cidade' de Jaraguá, afim de deliberarem
sôbre ci seguinte

'

ORDEM' DO DIA: '

1.) - Aumento do capital social e consequente
modificação dos estatutos; r

,

2.) - Assuntos de ínterrese social. -

Jaraguá, 28 de Novembro de 1953: 'I
WOLFGANG WEEGE· Diretor Presidente

..

ImobiUsado
Edifieíoe e Dependsncías
Máquinas e Instalaçõee
Imoveís

'

Eslavel
Moveis e Utensilios 7.828,10'
Almoxarifado 20.491,50
�áquinas Paes' Leme 12.859,80
_Yehiculos 46.227,00

ReaUsavel á curlo ou lonuo praso
CI Correntes- mensais • 35.415,80
Cl Correntes 10.268,70
Titulos em Cobrança' 108.269,40
Mercadorias 78.362,00

Disponivel
Caixa

125.570,80
202.552,00
42.150,00

PASSIVO

3.336,80
693.331,90

I

,
Nio Exiuivel

Capital
"

460.000,00
Fundo de reserva legal 30.000,00

Exigivel' á curto ou lonuo praso
"I'itulos a pagar 50.000,00
Letras descontadas 97.460,70
Gratificações 25.000.00
Dividendos 30.871,20

Escrit6rio no prédlo (Dante Schiochet)
Avenida' Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul

I /

(i:���Ii&��S8�_\@

f úril dI! ßbl!lhill

I e ••••••
IMEX INTERNACIONAL LTDA.

i (FÁBRICA DE VÉLAS)
• Rua Elisa Stein, sino .

.

�--
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Ministério da Guerra' nll•li
!F.!! li ;;==iiW�l It-=!!-=i� Cf\Mf\Rf\ MUNICIPf\L :!�iadadeR��R�i;_���3

êa. RM. óa:O.1. 16a._C.I}. t« O.R. m 1-
Foto PIazer. ':::I -

, Aos-dez dias do mês de novembro do ano de
Junla de Alislamenlo Mililar de Jarauu do Sul

, I
Rua Mal. Deodoro da Fonseca,. 507 - Jaraguá do Sul I' mil novecentos e cíncoenra e treís; pelas sete horas

Nolicias Mililares Alislallenlo a' Revelia Defronte ao Ginásio sao Luiz I
na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Munici-

I'd pai de jaraguá' do ôul, reunidos os snrs.: Kurt
, , Cidadãos da Classe de 1935 ,g

I
Herbert Hilbrecht, Mario Nlcollní, Alfredo Langer,

De acôrdo com o § 10. do Art. 22 da L,S.M. iii Fotografias em geral _ Filmes de, varias n Adolfo A. Emmendoefer, Frederico Curt A. Vasel,
Dec.- Lei n-. 9.500 de 23!Vn/ 1946, 'são alistados aI' marcas e tamanhos I"· Oravleno

Tissi e Walter Iark.
revelia nesta data, os cidadãos abaixo relacionados 11'1

- x- ,

Por estar o sr. Presidente impedido de compa
que 'poderão recebe� seus certific�dos de alistamento..., Tem á díspoelçêo aparelhos fotográficos ele- Irecer a. sessão,. assumiu a direção .dos trabalhos o

mediante comparecimento nesta Junta de Alistamen 1'1' mães <<VOlGTLANDER�> e outros de ótima II. o sr. vice Prestdenre Kurt, Herbert HIlbrecht que ao

to.
�

, ',_ qualidade _ com lentes azuladas. III constatar.� presença de nu-nero legal, d��larou aber-
Alfredo Todt, João Narciio F. Lima, Guílher- III Veja a exposição sem compromisso. m"

ta, a reußJ�o e ordenou a sr. �o. secre�arlo que pro-:
me Karsten, Adolfo Max Wilhelm Kopmann, Artur 0I -x- desse a leltura da ata da sessao antertor.

Zeh, Walde�ar Mar,9ues .d� CUl�.ha, C�nrado Hobbel, li!!·
Dispondo do melhor equipamento,

.. Foi a mesma depois de di8c�tida, aprovada
Harry Bu�htz, Joao �lsIDeskl, W�lI� Borchard!. _ pode atender á todo e qualquer J'

sem �menda pelo que passo� a ser esatnada pela mesa.

Lauro Sohíochet, Claudio Henke, Silvino Bassani, chamado fora do - gabinete. � .Segulr o sr, Presídente ordenou ao sr. 10.

Harry Schunke, Ennoli Sohunke, NelsonLange' secretarto que procedesse a leitura do expedíenre
Heinz Schmelzer, Reinoldo Engels, Lourívaldo Wer� :==: P_I:=iII!!!l!!!!lU-H=:I==::_I:=I:=1 que constou do segulnte> ofs. expedidos nrs.: 165

ner, Erich Holz, Gilberto Plinio Bortolini, Tadeu /63 166/63; ofs. recebidos do sr. Prefeito nrs.: 374,
João Woyeckoweki, Willy Schulz, Albrecht Fischer (i)�c::;::::.�c::::=c::::::=o<:><:::>�c::::=o�, 075, 076, 077, e 378/50, trazendo incluso esre último,
Ingo Kogler, Enio Enelson Winter, Ananaias Antoni� O C'elso

'

Branco O os projetos de leis: nr. 17 « Autorisa a abertura de

Martins, Arno Hornburg, Emmanoêl Liberato Rank -

, crédíro extraordinário» e nr. 18 « Dispõe sobre' as
HarryWestphal, Osnildo Ropelato, Bgon J. dos'San: . Despachante Aduaneiro m�nsalidades .dos professores Municipais de

tos, Arno Nagel, Egon Grutzmaoher, João Saivasdo- Matriz: Rua Babit<:lnga, 23 Filia1� Praça General O&Ó' jaragua do Sul, na qualidade de associados da Be-

wsky, Kuniberi Gessner, Luiz Clerice, José Silva - Edif. próprio - Telefone, ,rio, 115 - Edifi'cio «Santa nefi.:iência dos professores de Santa Catarina ».

Benjamin Salaí, Carlos Schmekel,' Bruno Bóing 213 T��' �B�a3:co-_ End. Julia- - Apart. próprio, 32 Ambos os projetos de leis forem encaminhadós
Oscar de Oliveira, Placido Petersen, Willy Behnke, S. Francisco do Sul _ S.. CUriti�el�on�, 477�araná a Comissão de Finanças, ,Economia orçamento e

Selso Weiler, Silvino de Borba, Coelho, Artur Wils- contas do Munlclplo, ..

son .Evaldo Bchewínskí, Lourival Corrêa, Henrique O
Importação - Exportação e Cabotagem - Quea- � sr. Prefeito Munic�pal, em seu oficio nr. 074/6D

da Silva, Carlos Zezuino, Odonor da Rocha, Bruno
' tões admiDistrativaa , comumcou que pretendia comparecer perante esre

Carlos Neuber, Altamiro Flasmo de Oliveira

�
bem como todos os serviços junto à 'lfindega _

Câmara ein sessão de hoje.
Osmar Wolf, Sigfried Kilhn.e Bruno Fischer Elm� de sao Francisco do Sul, são executados com pon- Atendendo o oficio o sr. Presidente' designou
Kaiser, Waldemar Brosowskí, Adalberto WoelÍ, Otto tualidade e presteza, dispondo para êsre fim os snres, Walter Iark e Otavlano Tissi pera Intrudu-

Baehmann, Odaír- Fanderutí, Artur Ganske, Lauro de uma organização perfeita com escritórios zlrern o ,sr. Prefeito ao recinto.

,Leopoldo de Souza, Rolando Ranthum, Amandos �
e técnicos.

,

O chefe do executivo, depois de tomar assento á

Melchert, José Amaral de Oliveira, Oladino da Silva,
' Mesa da Presidencia, usou da palavra pera relatar

Harry Sepedra da Pureza, Bento Pinheiro, Alfredo Dispõe de páteos para depõsrro de madeira oe danos causades pela enchente da noíre de 22 á

Vist, Brulino Borba, Plácido Gonçalves, Claudinor

�
junto ao quadro da estação e nos trapiches' 20 de outubro, suas consequenclae e das providências

Oamila, Osvaldo Costa.
de embarque da Ponta da Cruz, bem como já tomadas e a tomar pela Prefeitura Municipal.-

Jaraguá do Sul,27 de novembro de 1953.
armazem para depósito de mercadorias em ge-: A seguir o sr. Prefeito paSBOU ás mãos do sr.

MANOEL CARVALHO LOPES
ral, junto aos trapiches de embarques-na Cidàd�� Presi�eDle uma mAe!1�agem sôbr� o mes�o a�sunto

1 T D J 7 DR ',. Encarrega se de Embarques de Madeir'as e de ou'tra's e pedIU certa urgencla na voraçao do proJeto-lei que
o. en. e. a. .

-

«autoriza a abertura de crédito extraordinário».

O MercadOrl�!c::��4:S err�:i�:ir�� Brasil e
(Chega ao recinto o sr. Alvim Seidel).

I Ainda com a palavra o sr. Prefeito, fdiou sobre

'O Tradiçao' ie mais de 20 anos de serviços constantes ii tremenda ca:ástrofe que foi li explosão da fábrica

'00 às mal,ores firmas do E.tado e dos estados vislnhls. O de pólvora, e, das despesàs que a ,Pref�itura teve

(i)� ,

,

' C:::><!J
com ét mesma. , \

6c::::=oc:::>-c-c::.o...c>c::::=uc:::-<::>c-::>c:::ac::::aC::;::(j
I DepOis das considerações e explicações feitas

, '.

o Chefe do executivo, retirou-se da sala das sessões

r,dfi)'!loo�w�...w������..-...Q)"-...Q)"-00�.Io;(l�,,,",\ desta Câmara.
Livre a palavra pediu e obteve-a o sr. Alvim

Seidel, que requereu inserção em ata de um voto de
profundo pezar, pela morte de 10 humildes OP,IJ9!r 'riasna explosão da 'fabrica de pólvora e, caso aprova
do, fossem cientificados as familias dos extintos. ,

Requereu ainda que em homenagem a esses

i'nfelizes, fosse suspensa a Ordem do dia e de pé
guardado um minuto de silêncio.

Em discussão, pediu e obteve a palavra o sr.

Mário Nicolini, soliedarizando-se em nóme do seu

partido, com os requerimentos feitos pelo sr. Alvim
Seidel. Posto em v�tação foram todos aprovados
unanimamente. .

Dépois do minuto de silêncio guardado pelos
srs. vereadores, pediu e obteve a palavra o snr.
Alfredo Langer que requereu inscrição em ata de
um voto de louvor ao sr. Prefeito Municipal pe
los esforços' e providências que tem tomado
para solucionar os problemas provocados pela última

.......1.: enchente em Corupá. ,

, Em votação foi o requerimento aprovado unanima
To....

, mente. Fez uso dapalavra a seguir, o sr. Mário Nico-

����J. �J��' linire���doin�M�oema�umw�de�ok�o
II ' I B-ronquiMI contra a reconstrução da fábrica de pólvora QO mesmo

II _ �andes- Nesócios Imobiliários· II Elcrofulo.. local. Pediu ainda o mesmo

II II vereador, caso aprovado selI requerimento fosse o

II VENDEM _SE II VINmf����� sr. Prefeito cientificado do mesmo.

II II t UM .1IRAD01l De .sAÚDE.

.

Em votação foi o requerimento apro'vado ·por
,

, unanimidade.

II' NESTA CIDADE: Uma casa de material cl 2000 mts. à A.v. II ' De conformidade com o .requerido pelO sr. Alvim

II Get. Vargas, com água encanada, chuveiro etc. Ótima residência. II�� Sei.del não foi disc!ltida a arde",! do Dia,
.
e, nada

II,'
Uma casa de material c/ 1000 mts; à Rua Mal. Deodoro, II Cure leus males e poupe seu maIs ·havendo -a tratar o sr. Presl<Jente deSIgnou pa

ótimo ponto para comércio e residência.
II bom dinbeiro compramlo n� ra a pró,xima sessão o dia 17 de novembro com a

Diversos lotes no centro da cidade, medindo 16x50 cada um,
U FA,RMA'CI,A' NOVA� seg�inte Ord�m do Dia; , 1a.

-

-discussão dos
para pagamento. a prestações de Cr$ 600,00 mensais. It:

, projetos de leIS nrs.: 11, 16, 17 e 18.

n BAR E SORVETERIA: Vende-se um bar com sorveteria bem II de ROBERTO M. HORST Findo o que foi encerradá a sessão·a qUàl
.

II montada, com ótimo movimento mensal. A propiedade será vendida II a que dispõe de maior sorti�en.- falta�am os srs.: Ney' Franco, Herbert Schneider

." ou alUgada ao .interessado. Base de negócio t�r$ 70.000,00. II to na p�aça e oferece �eus arti e Willy Germano. Gessner.'. ,

U
NEREU RAMOS: Uma casa de material cl ranchos e terreno

'II, gos a preços vaDtaleSOg
_

'

(ass.) KURT H. HILBRECHT

II
com 18 morgos, divérsas plantações, pastagem e curral de material-

II I Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã MARIO NICOLINI
para criação de Buin08. Sendo, tambem ótimo ponto p/ comércio. n

n CURITIBA: Lotes a prestações. Diversos planos de vendas II���
,

,

,

"
. �LFKEDO LANOER'

n ��t:cili� a ��s �z� uma �grn�eva���a�lic��'de 1I1�������������
II FÓZ DO IGUAÇÚ: Colonias à venda; uma fonte de riqueza 1"1) T' A B ·t' R 'd- R f' d@1

1'1' no 'futuro celeiro do Brasil. Viagem gratis aos interessados. I ;'
osse, sma, ,roDqul e, ouqui ao, e es ria os

I'CAFEEIROS: Lotes a prestações no Norte do Paraná; II .• T,ODAS AS M,OLÉSTIAS DO ßPßRflHO' Rf�PIRßIÓRIO •.

HIPOTECAS: Parcelas para aplicação imediata Cr$. '. . n _

(
u

'I 40.000,00 e Cr$. 160.000,00. Negócios para os interessados na a"pli- 'I I III'
cação de capital, com garantia de hipoteca, sôbre imóveis no pe'- • • !3 ncontram alivio imediato,com o uso do .

•

rimetro urbano.
.

_

. n ' I n C O m. p a r a' v e I
COMPRA-S'E: Nesta cidade. Terrenos com 2000 mts. ou II �. "

- �
'II mais, que seja próprio para residências.

-

II � p. I d ft- PI' �
II 1�"':Çr�:o!l: !�!�II:��II:o:;;P:ad!��.Pr�\�::�:'e;d�:!�?isSàl III "1!llora I!. Rgieß I! OII!JI1I!_1
II ,"faça destes bons negócios de �oje o seu capital de ,amanhã" n§)O •PE!TO�� M�I���N�E�ID� N� B��S!L _ (01
.=================_=:::=!==========. ���®i®��®i®@.ilj)@.i.®®i.®®.i®@.i®CI1i

��
.

-..:

Calçados

Fabrica de Ferramentas Agrícolas'
II Da pa D R o R a N o a _L II

são os melhores e
- mais baratos -

estrada Jaraguà Esquerpo
JARAGUA DO SUL - SrA. 0ATARINA

Produtos (Ja,:-

Ex.ecuta-se qualquer serviço de ferra
mentas agrícolas para uso de lavouras,

'

'como: Machados, Enchadas Foices etc.'

Serviço rápido e garantido ,e, atendl-s_e- qualquer pedidoIndústria de Calçàdos
,Gosch Irmãos S.A.

Gaixa PO,st�I" 11

Santa Catarina

Machinas de_ Costl_.lra -

Alemãs, Japonezas
e outros tipos pelos me""
lhores preços V.s. pode

, rá, verificar sem compro- 2·

misso, na CASA_ REAL.

, Tomem.

FRACOS E ANl!MICOS !

- ..faraguá do Sul - 'VINHO CREOSOTADO

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Apotheke "Sob ul�",
JARAGUÁ.. DO SUL

N..&4JHRUF
"Wenn Liebe könnte Wunder tun

-

Und Tränen Tote wecken,
so würde Dich jetzt sicher nicht
die kühle Erde decken'

�

Bei uns ist es sö still und leer,
wir haben keine Mutter mehr;
so ruhe IInft nach bitt' rem Schmerz
du liebe. treues Mutterherz !
Es ist bestimmt in Gottes Rat, .

dass man vom Liebsten was man hat
muss scheiden.

CORREIO DO POVO - DOMINGO. DIA 6·12-1953 6
. '

Deutsche Beilagé des "Correio do Povo"
LOKALES

. ,

Politik Das Verbrechen in der
Serra von Curitiba

In die UDN von Mafra

W traten folgende Herren
einnachten der Armln. Zum Borges, Irmã Paula, Irmã mit Instruktionen aufmerk- ein: die Doktoren Fre

ßeeren des Weihnachten Veronica und lolanda W. sam, welches durch das derico Kiefer, Arzt, Ci-
der armen Kinder von Ja- Ehmke, Munízlp ausgegeben wird. rilo von Linsingen, Zi-
raguá do Sul veranstalten' '1'
die Klubs Acaraí und KaUeepfianzlnu. Unter der Casas Pernambucanas. In VI mgenieur, und, die

Bsependl heute ein Pre- Leitung des, Landwirtes Anwesenheit der Autorl- Herren João Naider und Am.28. November mie- und nahm die Mörder,

undsoheftssptel' auf dem Arminio Kaiser begann täten, der Vertreter des Clemente Caldeira, der teten Harry Krueger, 24 den einen in Joinville

Kamp der letzten Mann- die Präfektur mit der Handels und der Industrie letzte ist hoher Beamter Jahre alt und aus ßlu- und den anderen in Cu-

schart, Pflanz..ung des Kaffeesa- und ,einer bestimmten des Verkehrsnetzes von menau gebürtig, und rítíba fest .

. Der Billettv-erkauf wird mens auf dem Lande bei Volksmenge wurde die Fi- Paraná - Santa Catarina. Fritz Simon, 20 Jahre Am letzten Dienstag
vollkommen zum Wohle der Landwirtschafts- und liale der �Firma CASAS -x- alt, das Mietauto des wurden die beiden Mör-

der Kampagne fuer das Viehzuchtstation "Ministro PERNAMBUCANAS, die Am 10. Januar 1964 Jorge de Fabrio in Cu- der an den Tatort ge-

Weihnachten der Armen João Cleophes". auf der Avenida Getulio findet die Wahl des Mu- ritiba für eine Reise bracht, um das Verbre-

verwandt werden, wie wir Die erste Aussaat um- Vargas im Gebäude ne- nízipalpreelekten von São nach Blumenau. chen zu rekonstruieren.

schon sagten.' fasst 240.000 Pflanzen. ben der Cia. Telefonica Francisco' do Sul statt. Sie fuhren von curitf'l Die Kraftfahrer von

DI'e Organlslerungakorn- "e
.

d P neu installiert wurde ein- Nach den vorliegenden ba um 18 Uhr ab und Ourítíba und Joinville
• cO orrelO O OVO"•. Da wir ' Nach' ht ko' f" l' d St b I

�

mlsslon des Wel'h-n"cht'en geweiht.' .

nc en m�en ur a s SIe an as au e- begaben sich' an den
u eine spezielle Weihnachts- diesen Po t d K k V k

der Armen erhielt weitere Die Einsegnung der. .

s en Tel
.

an- c en vo!! ossor?ca a- Tatort und entrissen dort

Geschenke -der folgenden ���"!�o�����r��e"p;�� Niederlassung vollzog der dídatsn 1D Frage. Emer men, Iíessen SIe den den Mörder ihres Kelle

Personen: Otaviano Ttssl, "

h
Hochw. Pater José, die f�r die UDN, ein anderer Wagen für e�ne �ringli- gen der Polizei, began

Fredolind' Becker, Jorge ��ht ���ch!f�en. Sonnrag Anwesenden begruesste fu� deD:. PSD, und ein ehe No��endigkeIt hal- nen ihn zu zerreissen

Becker, Hilario Moretti, beider Ernweihung der dritter fur den PTB. ten. Wahrend Krueger und töteten ihn durch

Silvestre Lunelll, N. N., .. AbschlusspruefuRU der Fort- Inpsektor der Firma Lund- den \yagen ver�iess, "gab Stockschläge.
Guilherme ôchíocher, AI- blldunusschueller. Am 11.d.M. gren Irmãos Tecidos S/A. D�Ulll!h�

-

der SImon. zwei Schusse Die Polizei war macht-

varo Bertoli, Otilia G. findet die. Aushändigung - Casas Pernambucanas a�. un.d tötete den una los, die Lynchet' zurück-
Morem, Cecilia M!)r- der Zeugnisse 'an die Herr Arno Müller, der -dle glücklichen Kraftfahrer. zuhalten. Während diese

quard, Jacob Becher, Pau- Fortbildungsschüler statt, Lebensgeschichte der tra- Darauf warfen sie den sich entfernten, lag Sí-

Iina Garcia, Antonio Ruy- die den Kursus in der ditionellen Niederlassun- Bücherausleihung Leichnam in das Stau- mon im Sterben ohne

sern, Albino Zánghelini Volksschule "Abdon Ba- gen, die heute mit über - becken und fuhren mit Nase, ohne Augen und

und João Gualberto Ro- tlsta" beenden. Pate der 800 Filialen in Brasilien Näheres bei Sociedade dem' Auto bis Blumenau, noch mit einem Schuss

cha. Prueflinge wird Herr' Ar- vertreten sind, beschrieb. Gráficli Avenida LIda. wo sie es verliessen, da im Rücken.

Die Verteilung der Ge- tur Müller sein und Eh- "
JARAGUA" DO SUL es unmöglich zu verkau- 'Krueger wurde dank

schenke an die elngesch- rengäste Herr Inspektor .

Der �err �rafekt gratu- Av! Getulio Vargas, 350 fen war. Als die Blutf- der Polizei von JoinvilJe,
riebenen Kinder findet am Aleixo Delegtusttne, Di-

llerte Sich m!t �em Volke lecken im Automobil die ihn gleich von dem

19. d. M. um 16 Uhr in rektorin Francisca Perei-
von Iaragué ID k.urzen lebte, starb arn letzten entdeckt wurden, trat Ort entfernte, vor dem

der Halle der Munizipal- ra da �ilva, die Lenrerín-
Worten zu der NI�der; Sonntag Herr Antonio aie Polizei in Aktion selben Schicksal gerettet.

präfektur statt, am 20.d.M. nen Diva Koerig Garcia, las�ung des"neu emge- Zimmermann aus der tra- J

um 10 Uhr im Grupo Bs- Estéria Lenzi Friedrich,
weihten populare� Hauses

ditionellen karerínenser
-------------

colar in Nereu Ramos und lone Rodrigues de Mene- ��gliess���châ����ytmb:�- Familie. �� .•. .t �� ••• .t '\:';"• .t �.�.. � -::- � � -n' e

16 Uhr in Corupá in der zes, Ema Gedorrt und
.

Der Vrestorbene war eine'
.

'lHalle der Dlstrtkrfnren- Herr Lauro Braga. sehe Band:. in diesem' Munlzip hoch- i Co e
·

d P
,

:

denz. 'Folgende ôchueler be- Durc� die Firma wurde
geachtete Person, dle len- f':::.=

·.P J.O O OVO .�
Die Personen, welche enden den Kursus: Bruno d�n Eingeladenen durch

ge Jah;e den Posten eines

i:::::
,WI'r geben hlerrnltt unseren wer'ten Abon- �.·.1noch helfen. wollen, dass Behling, Celso Medeiros,

einen Kelch Champagner Friedensrichters und Po- 1
die armen Kinder von Ja- Freimundo Lewerenz, Ive-

und ôchopps, wie
.

auch
Iizeidelegados bekleidete. nenten bekannt, dass dieses Blatt an den :1

ragué ein glücklicheres nes Rodrigues, Jacob dl;lrch einen gut so�tJert�n Seine Beerdigung, die Sonntagen des 13. und 20. des Monars nicht �!.
Weih ackten feiern, kön- Reimer, Jorge Franco, T!�c� vo� Al:lfschmtt und auf dem Munizipalfriedhof

:::"
erscheinen wird und erst am 23. d. M. mit

I'
,

nen ihre Geschenke an Nelson Klitzke und Va- Suss)gkelten
.
aufgewartet. jener Stadt stattfand, harre einer Extranummer wieder in Erscheinung

-das Sekretartat der Munt- nildo Pradi Der <Correto do Povo» . tritt.
ou' dankt für dleJlebenswür- eine grosse Begleitung,

zlpelpreefektur oder an Reservistentau. Dieses Jahr dige Einladung und spricht wa�. am besten die.Wert-: Wir geben weiterhin bekannt, dass die •

die brasilianische Hllfsle- wird wieder der "Reser- seine herzlichsten Glück- s�hatzu�g kennzeíchner.jji Glueckwunech-Annoncen bis zum 20. d. M. h
gion (L.B,A) einsenden. vístentag" gefeiert wer- wünsche aus.

die er genossen hatte.
.. �._ ��n.unserer Red,aktion abgegeberr. sein müs- �:.ß-den der am 16 Dezember Der trauernden Familie

�
- �rVerein Böa Esperança. Beim statifindet. '

. Sterbefall. In Guaramirim, sprechen wir unser tiefes � 'C '!. �� �:\�:.� ",:,C)
, Austrag, um die Schüt-

Dieses Jahr muessen
wo er seit langen Ja�ren I Mitgefühl aus. ,

zenkõn igs- un d Ri tterwür .

sich die Reservisten der tf;:::;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::�
, ��r;!�g��na;i�u�i���i��� Jahrgänge 1931 und 1932 ,

ii ' 1TJ.) li
Oswaldo Thiem un'd Os- vorstellen, die auch die

t ii Ie l[ -� § I ([)) J 16 Y IEI ===;1 ;;-

car Siebert hervor. ��::��lll�:� ha�::�eikarten lo�eslnzeiue 10' . DaoksOIUÕU. I li
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSEOA,�8 Ii

Abschlussprllelunu der Relio- Die Feierlichkeiten' ent-
' !l JARAGUÁ DO SUL BTA. CATARIN.A

ii
nalschueler. Am 10. d.M. um halten folgendes Pro· Allen Verwandten, Freunden und, Be- II n
20 Uhr finder im Saal I gramm: Um 8 Uhr Flag-I

. kannten die traurige Nachricht, dass es ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii
ib�C�;�d�J�t;r R��� �:: a:�%s::i�rpa;�äf���:��� �eottli:�� ������ti���w1����:u�:� u�8:d II LUbri���ç���t����ae :�e����:� etc. II
P r U er u n g ,bestandene,ó ter Absingung der Natio- Grossmutter ii!:

' ii
CONSÊRTO - REPORMA E RETrPICAçio DE AUTO- II

Schüler des regionalen nalhymme; sofort darauf .0 L 'Q A U L LRI CH II MOVEL E CAMINHÃO., I!;!Normalkursus der Schule Ansprache uebel' die Be- geb. Feldmann ii

"Divina Providência" -in deutung des Tages; 'um
- II ii

dieser Stadt statt. 8,30 Uhr Marsch der Re- im Alter VO:l 61 Jahren und 10 Monaten ii SERVIÇO RÁPIDO E GARA;NTIDO d
Pate dieses Kursus wird servisten durch die Stras. nach, langem schweren Leiden aro 17. No- ..

' n

Herr Dr. Murilo Barreto sen der Stadt, angefuehrt vember zu sich in die Ewigkeit abzurufen. �::::::::::::.:::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ll
de Azevedo sein und Eh- durch die Munizipalkapel- Herzlichen Dank allen denen. die uns

,rengäste Dona Ondina Ie, wubei auch die loka· in den schweren Stunden hilfreich zur-Seite
Nupes Gonzaga, Artur len Autoritäten teilnehmen standen, sowie Sarg und Grab mit Blumen
Müller, Aleixo Delagiusti;. werden; um 9 Uhr Beginn '�chIIÍückten, und allen ,Verw�ndten und
na; Mario Tavares da der Ausfüllung der. Kar- Bekannten, die sich in der Kirche zu Vila
Cunha Melo und' Pater teikarten und um 15 Uhr Itouphva und am Friedhofe 'versammelt hat.
Alberto jacobs.. Sportnachmittag auf dem ten und der lieben Verstorbenen das Geleit
Folgender Schüler we�- FlJssballplatz des Baepen- zur letzten Ruhestätte gaben. Herzlichen

den den Kursus beend�n: drmit einem Fussballspiel Dank Herrn Pastor Weingärtner für seine'
Emirens Martins, Gertru· zwis.:hen den Jahrgängen trostreichen Worte in der Kirche sowie
,des Baeumle, Glácy Ri- 19M, und 1932 um eine am Grabe.
beiro, Gertrudes S. Vo- von der Präfektur ausge- Jaraguâ do Sul, dãn 3. Dezember 1953.
gel, Ingeborg Voigt, Ma- setzte Prremie.
'ria Buzzarelo, Maria da Wir machen die lnteres
Graça Fischer, Maria, F. senten auf das Progràmm

Der Kraftfahrer getestet -, Einer der
Moorder gelyncht

1IIJIIIiiIl1l!E!l:;;;;;rp.;...;_!lI!EillEEllE!!:..:.....EE'd!El:!I!iIIlISE1II

Dp. Renato lWaItep 'I�
MÉDI'(jO

, I
CLlNICA GERAL - GRURGIA - DOENÇAS �I

DE SENHORAS - PARTOS I
UI ULTRA· SOM - Tratamento moderno e

efi-I-I� ciente, pelas ondas ultra-son'oras, das Dores e

iR Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum-

I!!I_.�_ bagos, nevralgias,
,ciática. Abcessos, furúnculos,

inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
. Afecções da pele, fístulas, varizes e úlcera'S re-

III beldes. Asma, afecções do estômago, etl)...
-

_.. MASSAGENS ELÉTRICAS ...:.... .Tratamento OI

I
das Paralisias com reativação das funções
musculares e nervosas. Atrofi,lls, fraquesa fun
cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

gãos' digestivos, etc...
'

'

ONDAS CURTAS - DIATERMIA, - ELETRO-

I CIRURGIA - BLETRO-COAGULAÇÄO

'I-
BANHOS DE LUZ .,- Raios ultra-violeta e

infra-vermelho... '

, CQNSULTÚRIO - R u a dos Bombeiros
(Jardim, Lauro Mrieller) esq. Rua 9 de, Março

I
das 9 ás 12 e 'das 3 ás 6 horas

,

RESIDÊNCIA - RuaMinistro Calogeras, 350
Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C.

ll=-======================�==�I"""""""",,""""""'.""""HE""""""�""·.

'MEDIKAMENTE UND PARFUMERIBN.

, Die trauernden hinterbliebenen Kinder:
Pailla nebst Mann und' Kind
Renald" nebst Frau Helga
Nina nebst Mann und Kinder Roll
Leonora nebst Mann

,

Das Symbol der I<echtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA 6-12-1953

L E I' NR. 17
Autorisa a Alienação de Imóveis

ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de Iara
guá do Sul, no uso das suas at�ibuições.A·'

Faço saber a todos os habitantes deste Munt> Administraçlo Geral Cr$ 31.689,70cíplo que a Câmara Municipal votou e eu sanciono Exação e FilcaIização Fínanceíra 16.200,00
a seguinte Lei: 'Segurança Pública 8 Alsistência Social 12.175.50Art. 1. - Fica o snr, Prefe.�to M�ni�ip�1 a�to- Educação Pública - 30.790,00risado a vender, ne forma da leí, os rmoveis s�IOS Saúde Pública 12.649,60á Rua Marechal Deodoro da Fonseca com a aree Fomento 7.242,60de 50 .e- outro c�� 2,80 mel�os ,q�adrados, terrenos Serviços Industriais 4.200,50
esses que consntutam ? antlg,? Jeito .di!. rua. Serviços de Utilidade Pública 93.685,40Art. 2. -- Esta lei entrara em vigor na data de Enoargos Díveesos 85.790,70
sua publicação, revogadas as disposições em con-

Cr$ 294.424,00trário.
'

Prefeifüra Municipal de Jaraguá do Sul, em 30
de Novembro de 1953.

Arlur Moeller - Prefeito Municipal •
'

Oclacilio P. Ramos - Dir. do Dep. do Exp.
Anlonio Quadros - Escriturdrio "S"

Pr�f�itura Muni�i�al n� Jara�uá �O �ul
-REQUERIMENTOS DESP f\CHf\DOS

Afonso Feiler - Requer licença construir galpão
de madeira. Frederico Müller - Requer licença cons

truir galpão de madelra. Theodoro José Wolf - Re
quer licença construir casa de madeira á Rua Expe
dicionário Antônio,Carlos Ferreira. João Dornback •

Requer licença demolir dois ranchos, e construir um

outro, fazer cerce de sarrafos, e alvará de habíre-se.
Bernardo Grubba S. A. • Requer licença fazer arn
pliação e remodelação da Fábrica de Laticinios.
Ricardo ôatler • Requer cancelamento s/ imposto de
um auromovel, vendido pare fóra do rnunlclplo. Pa
dre Alberto Iacobs - Requer licença construir uma

garage pera automóvel, em terras da ,mitra. Ed!th
Rahn. Requer licença construir casa residencial em
alvenaria. Rodolfo Hospedarch - Requer licença
construir casa eil alvenaria. Theodoro J. Wolf - Re-
quer licença demolir uma casa de madeira e construir D E C R E TON R. 2 O
uma cerce de sarrafos. João Dombeck - Requer Anula e suplemente dotações orçamentáriaslicença efetuar pintura Interna e externa de sua casa ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara-residencial. Manoel Gonzaga dos Santos - Requer gu6 do Sul, no ueo das suas atribuições, decreta:.

licença mandar fazer cerca de sarrafos em frente de Art 1. _ Ficam anuladas as eegulntes dote-]sua ease e dos lados de arame fa,rpaGlo. Willy Maf-
çöee orçamentárias:fezzolli - Requer licença substlnílr .por uma porta 'a 0�44-9. Cr$ 1.000,00'_'- janela existente em-frente ..ao seu prédio.. Vera Eva 0-44.3 1.000,00Ruth E. Pasa - �equer ltcença !econstrulr sua .casa 0.70-1 3.000,00de madeira destruída pela enchente bem, como I.sen- 0-73-1 4.000,00 Transporte do mês anterior .'

. Cr$ 327.880,30-ção de plantas e emolumentos. Pedro .M·I P�rfelt<? -

1-00-3 8.500,00 575 _ Angelo Píazera 1.092,00Requer licença fazer diversos reparos IDC usive .pl�- 5-24-1 5.500,00 576 _ Vva. Elisa Freygang 482,00tura interna e externa em sua casa. Arcangelo PICCI- 5-24-3 16.000,00 577 _ Germano Stein S.A. 600,00mm - Requer Iicenç� mandar f��er dlvereos rl�paro� 3-03- i � 5.000,00 578 _ Reinoldo Rau 1.700.50em sua oficina. Anelíse Weh. Rosel - Requer rcença 3-04-2 3.000,00 579 _ Reinoldo lVlu 12.666,50fazer pequenos reparos em sua casa. 8-84-1 '�.000,00 580 _ Leopoldo Mahnke 838,00Despacho - «Deferido» 9-84-4 8.000,00 581 _ Willi Mahnke 462,00. Ferdinando A. Lange - Requer cancelamento
C" 1:.8 00000 W I 1 541 00( ) B Id

'

r..,. u. , 582 - Elsa F. ilhe 01 •. ,s/imposto oficina de concertos, ferrarla). erro o
Art. 2. _ Por conta déssa anulação, fica aber- 583 - B�bidas Bo.ss Ltda. 500,40Gumz - Requer baixa do imposto sjcamlnhão de

to o crédito suplementar de Cr$. 58.000,00 (cln- 584 - Lma Schneider
, 547,00carga. Despacho «Cancele-se.. . d 585 I d À C W W S A 392 00Olsen Irmãos LIda. - Requer lhe seja forneclda coenfa e oito mil cruzeiros), para refôrço as ver- - n." om. . eege . . ,

certidão negarlva. bas seguintes: 586 - Vva. Ro'Qerto, Horst 726,00
Despacho ..Certifique-se o que constar» 0-24-1 Cr$. 5.000,00 587 - João R. 'F. LOIS 756,00
Silvestre Lunelll - Requer seja feita transterên-, 1-13-1' 3.000,00 588 - Arnoldo L. Schmidt 442,0'

d b b
. 2 94 1 1.000,00 589 - Arnoldo L. Schmid t 2.728,00c.ia ,para seu nome dos impostos e uma ar eana r - -

10.000,00 590 _ Arnoldo ,L. Schmidt 431,00adquerida de Daniel Tissi. 58-2�.41 .10.000,00 591 _ Arnoldo L. Schmidt 554,00 'Despacho «Sim» -tc,.
, Diretoria' do DEEAS da Prefeitura Municipal 8·21-t 18.000,00 592 - Auto Jaraguä S.A. 486,00

9 9 34 2 1.000,00 593 - Frederico Barg 610,00de Jaraguá do Sul, em 24 de Novembro de 1 53. . -

10.000tOO 594: _ Adão Noroschny 461,00'
, OCTACILIO P. RAMOS 9·94-t
Diretor do Dep, do Expedtenre Cr$. 58.000;00 595 - E(3gar Piazera 1.032,00

dl
. - 596 - Teias Lessmann 4:50,,00

_.

Art. 3. -- R�vogam-se as .ISpo.sl�oes em con-
597 _ Alberto Bauer 1.293,00L E I N R. 1 5 trérlo, e�tran�o êste decreto em vigor na data de
598 • Com. e Ind. Breithaupt S.A. 7.509,00Autorisa a abertura de crédito extraordinário sua pubhc�çao. �.. _ 599 _ Walter Breithaupt 2.034,00ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara- Prefeltpra Munlclpal de Jaragua do Sul, em 26
600 _ Artur Breithaupt 1.965,00guá do Sul, no uso das suas atribuições. '

.

de Novembro de 1953.
. ..

' 601 _ Maria Bachara 1.012,00Faço saber a todos os habitantes dêste �um- .rlur .�I.ller - Prefelt� Mumclpal 602 • Luiz Kienen 2.646,00cipio que a Câmara Municipal votou e eu sancIOno OClac!lIo P. Ramos - 01.1'. dp. D�p'"do Exp. 603 _. Artur Mueller 1.503,00,a seguinte Lei:
,.

'

. _.
-Anlollo Quadfos - Escflturarlo S

• 604 - Ricardo Harnack
, 420,00' Art. 1. -, Ficd aberto o credito extraordmarlO �

605 _ Ricardo Harnac"k 420,00de quinhentos mil cruzeiros (Cr$. 500.000,00), para P O R TA R 1 A NR. 71 606 - Joaquim Pi,azara 438,00fazer fa�e �s desp�s�s inicia_is !Ja reconstrução d�s ARTUR MÜLLER, Prefeitõ Municipal de Jara- 607 - Theodoro H!nsch�ng 5.622,30obras publicas damflcadas co� a enchente da nOite
g-uá do SJ.lI, no uso das suas atribuições, resolve: 608 - Theodoro �mS?hlllg 1.570,50de 22 para 23 de Outu�r? �e, ...953. ,

Conceder exoneração a LUCIA KUROLl HEIN, 610 - Alberto Malochl 808,00Art. 2. --:- Esre credito e pro�<?gavp.1 ao ano de
ocu'pante do. catgo de Professôr Padrão "I", do Cr$ 384.618,501954 e correra por _conta do aUXIlio estadual e ex-
Quadro Único do Municipio, a contar de 30' de .........

cesso de arrecadaçao.
. , . A Maio do corrente ano;

, Jaraguá do ,Sul, (SC), em 16 dê Novembro de 1953.
Art.. 3. ::- Esta lei entrara e!D VI&O� na data de

Registre-se e Cumpra-se " Arcadio Fischer
sU,a. publlcaçao, revogadas as dlSposlçoes em con-

Prefeitura Municipal de Jaraguá do 5ul, em 10 -.. Oont�dor
tranop' f't M' .. I d J agua' do Sul em '18 de Novembro de 1963. ..' I --------

re el ura UDlClpa e ar , ,

"

ARTUR MULLERde Novembro de 1953.
Prefeito MunicipalAríur Müller - Prefeito Municipal

. Oclacilio P. Ramos - Dir. do Dep. do Exp.
Antonio Quadros . Escriturário "S" • 1953

RECEITA DO MÊS DE OUTUBROL E I NR. 16
Dispõe sôbre. �s . mensalidades, dos pro:, Imposto Territorial Cr$ 5,620,90
fessôres. mumClpalS de. Jaragua do Su.. , Imposto Predial

. . _

17.326.30
na quahdade de aSSOCiados da Ben.dl- Imposto sobre Industrias e Profissoes 80.893,30
ciênci�. dos Profess?res de. �ta. Catarma. Im osto do Licença 31.690,80ARTUR MULLER, Prefeito Mumclpal de Jara- -EEP. DE ESTRADAS DE RODAGE� 5.504;,00guá do Sul no uso de suas atri�uições. A • Imposto s/ Exploração A6lr. e Industrial 1.374,30

, Faço saber a todos os habitantes deste �um- DEPARTAMENTO 'AGRO-PECUARIO 17.224,20cipio que a Câmara Municipal votou e eu sanciono Imposto' sobre Jegos e D�versõel!l
'

384,00
a seguinte lei: ,

_ . _ .. Taxas de Expediente
'

620,00Art. 1. - Passara a ser obngaçao do Mumc!· Taxas de Custas Judie. e Emolumentos 2.008,20pio de Jaragmí do Sul,
A

o pag�f!l�nt<? das me!l�ah- Taxas de Fiscalização e Serviços Diver,sos 510,40dades dos seus professores. mUDlClpalS em. ahvlda- Taxas de Limpêsa Pú,blica 1.694,80de e: aposentados, na quahdade de associa�os da Renda Imebiliária 709,00Beneficiência dos Professôres de Santa Catarma. Renda de CapitaisArt. 2. '- O orçalpento anual da d_espe�a con.", Receita de Cemitérios
signará dotação p;róp�ia para a execuç�o desta lei. Quota prevista no Artigo 15, § 2.' da

Art. 3. ,- Ate trinta e um de Jan,elfo, de cada Constituição Federal - (Combustível
ano, a Prefeitura Municipal de iaragua do Sul, r�- e Lubrificantes)

.

colherá, na Coletoria Estadual a conta �a Ben�fl- Quota prevista no Artigo 15, § 4. da
ciên�ia dos Professôr-es de. Santa Catarma, a }m- Constituição Federal - (Imposto so
portancia anual das mensahdades dos Professores bre a Rendar

, municipais.
. . .. Quota prevista no Artigo ao da

Art. 4. - Fica �. Poder Exe�utJvo aut�)fJzad? Constitllição Estadual ,

a abrir crédito necessa�lo ao �umprn�e�to desta lei. Têrço de Clalçamento
'

Art. 6. - Esta lei entrara �m vl�or n� �ata de Renda do HOlpital Munioipal "JESUS
1. de Janeiro de 1954, revogadas as dlSposlçoes em DE NAZARÉ"contrário. 'I Cohrança da' Dívida Activa

Prefeitura MUllicipal de Jarag-uá do Sul, em 18 Multasde Novembro de 1953.' EventuaisArlur MUllier :.. Prefeito Municipal EmpréstimoOclacilio r., Ramos - Dir. do Dep. do Exp. •

Anlonio Q.ladros - Escritur6rio '.'S"
.

•

Cr$ 361.770,50

.953
DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO

POR TITULOS

Jaraguä do Sul (SC), em 16' de Novembro de 1953.
Visto: Arlur Müller Arca�iD fischer
Prefeito Municipal Contador

NUMERARIO EXISTENTE
Em moeda sonante
Em Bancos

Cr$ 158.504,70
CrS 201.611,50
Cr$ 360.116,20

1953

,TERÇO DE CALÇAMENTO
Relação das, prestações pagas em

Outubro de 1953

Com 20 cursos de' aperfeiçoainento
e especialisação em Cirurgia Geral
e Enfermidade. de Senhoras, no Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Alemanha,

-

Austria e Suiça

I Ur. f.� ".(f(<< I
PREÇO DE CONSULTAS Cr$ 50,00
,E das operações no estomago,

vesicula bilhar" rim, bexiga, pros
tata, papo ., uooro por- proéeslol
modlrn0s e aperfeiçoados, com ins
trumental que recentemente trouxe
da Alemanha; por Cr$ '2.000,00 ca-
da operação.' ,

As operações menores: Apendici
te, hernia, trompa,' ovario, ulcera
varicosa e hemorroides: por Cri
500,00 cada operação.
Dr. KIEFER - Diretor, Operador

e Radiolqgista do HE>spital e Ma
ternidade de Mafra.
RESIDÊNCIA E CONSULTAS
DAS 2 ÁS 6 DA TARDE, EM

a'8 111,6 It.

IaaJlllllllliIlIIJIlIIIIIIIlllAIIIIIIIIlI1llIIJIIIIII""
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C O· R- R E I·O.
I

O O'
-

p O V O
verão preencher as res- de um premio dado- pela
petívas fichas. Prefeitura,

•
o

As solenidades consta- Chamamos a atenção
rão-do programa seguin- dos interessados para o

te : As 8 horas, Hastea- programa com instru-

_______________

'

-�---_------.--------' mento da - Bandeira, no ções que esta sen�o. �i-
DOMINGO, 6 DB DBZBMBRO DB 19õ3 SANTA CATARINA - N.. 1711 edificio da Prefeitura vulgado pelo MUnIClpIO.

Municipal, sendo canta-] \.
.

do o Hino Nacional; Logo CaSis Pernambucanas..Com a

I Jorge Franco, Nelson em seguida alocução so- presença das autoridades)
Klitzke e Vanildo Pradi. bre a data; as 8,30, desfile de r�pres�ntante� do co-

_ .
dos resenistas pelas mercio e Industrla, e re:

I Dia dos Ilesemslas. .

ruas da. cidade, puxados �ular massa pop��ar, fol

IAIIL DOS POBRES. Em be- das alunas do Curso Nor- Garcia, Estéria Lenzi E t á pela Banda Municipal e Inaugurada a flhal. das

neficio do Natal das Cri- mal Regional
.

«Divina Friedrich Ione Rodrí- s de ano'D�erd Rcome-, no qual tomarão parte �.sas rernallbuCln�s, recém-

P b d J Provídeneí d ld d'M E
mora o o« la o eser- . '. lnstalada a Avemda Getu-anças o res e ara- rOVI encra, esta Cl a- gues e enezes, ma vista» que se realiza as autorídades Iooats; (Li r' v dlguá, os Clubes Acarai e de. Gadotti e sr. Lauro Bra- em 16 'de Dezembro 9 horas, inicio do preen-

10
•
arga§, pr� 10 anexo

Baependi farão hoje uma Será paraninfo da tur- ga. Terminam Oe curso
.

ohünento das fichas e
a C.�a. TeIefomcll.

partida amistosa., no cam- ma o dr. Murilo Barreto 08 alunes Este ano 'deverão a- as 15 horas, Tarde espor- .

A bença? �o estebele-

pe de.ste ult!mo quadro. de Azevedo e h�mena- seguíntes;�runo Bshlíng, presentar-se os reservís- tiva �o campe) do Bae. cplmdentoJ fO_' feltad pelo r�v.
A bílhetería será, como geados dona Ondína N: OelsoMedeíros, Freímun- tas de qualquer catego- pendi, com um jogo de. ii .re ose, ten o ne ato

já di8.s�mos, toda ela em Go�zaga,. A�tur. Müller, do,Lewerenz, Ivenes. Ro- ria das. classes de 1931 futebol entre as c!asses maugural saudaA"os M'?IS
/
benefício da campanha AleIXO Delagíusüne, Ma- drígues, Jacob Beíner, e 1932, que tampem de- de 1931 e 1932, dísputa PIrese�tes o sr.

d rnof' ur-'do natal dos pobres. rio Tavares da Cunha er, inspetor
_

a I.rma
- A Comissão .orga- Melo e Padre Alberto. rs Lundgren Irmaos Tecldos

nizadora do Natal dos Jacobs. S.A. -Caees Pernambuce-
Pobres recebeu mais do- Terminarão o Curso a8 TI)) JE 1f «1\ Tl)) Ir ll1l\\ � nas -. que historiou a ví-

nativos das seguintes alunas seguintes: Emire- �
.

\.Ui J1\ \l.J0 1UJ ßl da des�es· tradicio�ais es-

pessoas: Otaviano 'rissi, na
-

Martjns, Gertrudes tab�!eclme�t�� hoíe.: co!ß
Fredolino Becker, Jorge Baeumle, Glacy Ribeiro, IE Mi J 1U� B 11 o� .I.

mEUS SOO fJha�s no Bra.sl.1.
Becker, Hila- Gertrudes S. Voge),Inge- O. sr. Prefelto MUDlCI-
rio Moretti, Silvestre butg Voigt, Maria Buzza- pal, em breves palavras,
Lunelli, N. N., G;uilherme relo, Maria da Gtaça Fis- c�n�ratulou-�e com o no-

Schiochet, Alvaro Berto- cher, Maria F. Borges, É' com- crescente entusíasmo que estão se intensificando os vo eerabelecímero, � com-

U Otílía G. Moretti Ceci- Irmã Paula Irmã Veroni- preparativos para OB festejos primícíaís com que a população catö- o povo de Jaragu� pela
li� Marquardt, Jac'ob Be- 'ca e Iolanda, W. Hhmke: lica de Nereu Ramos, no pröximo dia 13 de dezembro, irá homena- popular casa que ia in�u.
oker Paulína Garcia

o

• gear um de seus primeiros filhos elevado à dignidade sacerdotal, gurar, tendo em segulda
Anto�io Ruysam Albin� PL�N!AÇAO DE CAFt Sob a dl- Pe. Miguel Arcângelo, Moretti, S. C. J. cortadó a fita simbolica.

Zanghelini, Joã� Gual- re.ç�o <W .agl'0D:0�? Ar- Natural deste Município, filho da tradicionálmente cat6lica Pela fi�ma foi .servlda
berto Rocha e Firma mimo

..
Kalser InICIOU a família do Sr. João Moretti e D. Maria Moretti, nasceu o neo-saoer- aos convidados uma taça

Marquardt & Cia. #_
Preteítura a plantação dote a08 10 de agosto ds 1926. Cursou es estudos semíuarísttoos em de champanhe e chops

.'

� A. distribuição dos das sementes d� café, Corupá, em Brusq1;le e Taubaté (S. Paulo), onde no pr6ximo dia 8 c<?m bem sortida mesa de

presentes as' crianças em terreno proxlm� ao de dezembro receberá, após 12 anos de Iabores e estudos, a orde- frIOS e d?ces"
inscritas será realisada P?s�O Agr_opecuárIo ti:

nação sacerdotal que o fará para sempre Ministro do Deus Altíssimo. «CorreIo do Povo» a-

no dia 19 do corrente, :MIDlstr? J?ao Cleopha!l»: . É. mais um· brioso filho de Jaraguá do Sul, que corajosa- gradece o gentil coõ.vite e

as tP horas, no pa.iio da A prImeIra sementeIra mente' integrará as fileiras_ dos apóstolos do .Sagrado Coração. É apresenta seus cumprlmen-
PreÍeitura. Municipal'em abrange 240.000 mudas. mais um glilardão com que Deus recompensou a religiosidade dêsté tOS.

Jaraguâ,..no dia 20, pelas -CORREIO DO PDVa povo, que se orgulha de enviar seus filhos para b",m servir a Páiria- fBlecimenlo. Em guarami-10 horas, no G. Escolar nas fileiras do glorioso Exército Nacjonal, sab� também encaminhá-
de Nereu Ramos. e ,as 16 Por estarmos preparando los para o serviço de Deus e salvaçãb das alma�, _. rim, onde residia ha lon-

horas, em Corupá, no à 'edição especial p�a
.

" gos anos, faleceu domin-

patio da Intendencia Dis- Natal, o «Correio do Po- � li) � � go ultimo o sr. -Antonio
- .

I á
- . Zimmermann, de tradicio-tritaI.

-

vo» nao cucu ar no pro. OS FEST�JOS OBEOECERAO AO SEGUINTE nal familia catarinense.As pessoas que ainda ximo dQmingo. P R 00 ,G R A MA: O '. I. . eXlSl,e era pessoa a -

��:�:�ria����1;�brf8a�: FORMATURA �E CIMPLEMEITA-
. DIAS - 1.0, 1.1, l.�. Tríduo solene com -práticas tamente conceituada na-

Jaraguá tenham tambem RISTAS. No dIa 11 do cor- alusivas ao sacerdócio.
.

. quele municipio, onde e-

. um natal mais feliz, po-I rente ter�l'!l�a.r a entre- DIA � 13. Às 6 horas, primeira santa mi"sa.
_

xerceu por ml,litos anos os
derão' enviar seus dona- ga de certIfI�ados das Ás 7 horas, segunda santa missa, com comunhão geral de Continua na 3a. página
tivos a Secretaria· . da com]?lementarlstas que, todas as associações e do povg. .'

Prefeitura Municipal, ou termmaram o �urso no, Às. 8 horas, RECEPÇAO do NEO - SACERDOTE, -próximo
a Legião Brasileira de G.E. Abdon �atista. o,

à antiga capela do Rosário, onde será organizado o cortejo de Re·
As·sistenéia. maSn9dras'poarsarn.AInrftOurdaMSU..flloerr- cepção. Saudação em frente à caia do sr. Hilário Moretti, ·de onde -

será levado em procissão até à igreja, diante- da qual lhe ierão
FORMAÇAD DAS REGIONALISTAS .e homenagiados 08 srs. tributadas Homenagens.
Terá lugar no dia �10 Inspetor Aleixo Dela- Às 9 horas, Missa Solene do Neo·Sacerdote. Bêncão da· nova

do corrente, as 20 horas giustina, dirêtora .... Fran.;. imagem de N. Sra. tio Caravaggio. 'Logo. a seguir o Neo·Sacerdote
nos a 1 ã o «Cristo cisca Pereira da Silva, dará sua bênção primicial io povo. Pregador: Pe. Inocêncio
Rei», a colação de grau profess�ras Diva Koerig Warmling S .. C. J;

.

.

o

As 12 horas, Banquete festivo..
Cartõei se encontram à venda até O' dia 8 de dezembro em

casa dos srs. HiláriôMcretti, Alberto Moretti, Ályaro Bert�li;
PreQo: Crs.$ 50,00. Casal Crs.$ 75,00.
Às 17 horas, Benção solene com o SS, Sacramento. Te Deum.

Benção Individual do Primiciante.
N� B. - No decorrer do dia o público poderá encontrar

alimentos e bebidas nas barracas da igreja. Do lucro da festa será
adquirido um presente para o Neo-Sacerdote em nome dos seus

conterrâneôs. O restante reverterá em benefício da no\)'a igreja
em construçãó.

• I

Rejubilai. Preparai os vossos corações, Oferecei· os
VOSSO! prést!mos em enfeites e..preparativo.s da fe8ta.
Pedi a Deus novos ministros -

para a sua vinha
pois, a messe é grande e poucos

-

os operários. .

ll. �OMISSA.O·

"

,

ANO XXXIV - JARAGU..Á
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(Sezões, Malãrias, m
Impaludismo EIE----------------,

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m
· "Capsulas Antisesonicas 1-Iii

Minancora"
III Em Tod�s' as Boas Farmácias II .

� É um produto dos Laboratórios MINANCOR-A IL _

1�;iEl;_:_::�ille�:�:Ii S�I:_��::;�,�=J"

,-----------------------m

COITRA CASPA, ,

, 'OUEDA DOS CA·

.BELOS E DEMAIS

AUCÇOU' DO
COURO CABELUDO.
TÓNICO CA PILAR

po� EXCELÊNCIA

EXRjam 'o) sabão (Marca Registrada)

Virgem -Espe�ialidade�
dia ClAp WIEIZEt HNJI))l(J§l[IUAl = JoftllllviUe

\ /

o ideal para, cosinlta, lavanderia e lavadeira.

,

($.'

v Ba/os
maIs cl"escidos

Bolos

mOis/%s
•

13%s
mals macios

I.

s�iÁ��'RCe",
. . .

ESPECIALIDADE

I
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