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N.A,'T A'L Transcorreu no dia
16 do' COrrente o ani
versário natalícío do
nosso ilustre patricio
dr. Antonio Carlos
Konder 'Reis, atual-

Festivamente comemo- Igualmente, na noite mente chefiando o ga-rado em quase todo o anterior' ao grande dia binete do dr. Ministro
Universo é o -Natal; sem celebram-se as comemo- João' Cleofas, da pastadúvida nenhuma, a mais rações simbólicas com da Agricultura.humana, a mais cristã e cantigos e músicas cara-

e por isso mesmo a mais teristicos, tudo dentro Da nova geração
bela. festa do ano. da mais perfeita alegria, catarinense é o aní-
Já nos dias que ante- daquela mais ampla uni. versariante a figura

cedem os seus festejos dade de propósitos de- expoente, que pela
observa-se um ambiente rívada do sentimento de sua capacidade de
festivo e radiante com frã.ernidade que então trabalho, sua inteligên..
as restdenoías, as lojas e predomina em toda a ela e seu amor a terra

até mesmo as ruas apre- Humanidade cristã.
,

natal cada vêz maís o elevam no conceito público.
sentando os tradicionais E quando' chega· o Na Assembléia Legislativa, foi um dos mais
«Pínheirinhoss fartamen- memorável 'e esperado brilhantes representantes do povo, sendo inúme ..

te iluminâdos com luzes instante, o dia do�Natal, ros seus trabalhos de real valôr alí apresenta-

I e adornos multi-cores, a a par da adoração reli- dos, sobresaíndo o Planejamento Agro - Pecuário,
vista dos quais as crian- giosa á que se intregam feito em colaboração com o' então deputado Ra
.cinhas por entre mani- os fieis evocando as cê- miro Emerenciano.

festações de' incontida uas da NWtividade, há a Ao aniversariante, embora tardiamente, en-
alegria se antecipam no reunião em família com víamos nossos cumprimentos.
preparo de Jogares es- parentes e amigos a sé

peciais, onde o bom presentearem alegremen-

P
Ir

'

cPl,lpa.e Noel» há-de ôo- te, numa dai maís signí- aulocar algumas das dâdi- fícatívas 'demonetraçõée
vag que sempre trás no de am?r paterno e filial, I,

seu cpesado saco» de ds can!lha para eom to- O sr. r-taurlcto Goulart, rificando essas dificulda-
brinquedos..

.

do o .genero hum�no. É
diretor de uma usina de des' e compreendendo o

'Ainda na véspe�a .da tamb�m .

nesse dia. que eçucaf em Fronteira, Es. alcance Social do empregrande festa todos os a� -erlanolDha�, 81��la8 á urdo de Minas Gerais, endlmento, têm-se mostra-meios de transporte .
a riqueza '. ou. sunphcld�d� I,acaba, .

de endereç_ar ao do tolerantes.
cemunícsções fic�m, �u- dos prese-ntes �epoSIta l"CorrelO, da' Manhã" uma. Só o Poder Público
perIotados damovímeato, dos _nos logar.es, de- ,Ilft", 'carta q:u_� _ pela' verdade não nos dá nade, ríranrede um lado oo� homens, temao prep�rados dalas

que exprime;" merece ,di- tmpoeros �L fiscais. E',mulheres
.

e crla��, "se se, &pO,§�arJ;l em. fe.sta,s, .

e vulgaçãÕ.
-

segulnêo-lhe ab "pegadàs ,

d��� '""�Bo t ca-Sfll n� sua santa 1nocenCl� Depois de historiar a decrtmlnoeo deefnterêsee,�os an ,Q t� ��;r�' ie!-Ilnt .,�pr�ce-bo� BfV!1��_ fundação da sua empresa o I.A.P.I., com seus ml
outro QO�.. a .ex",�, ,I9ao c me os a e I

nos sertões daquele Es- rabolenres penduricalhos
ddoS BtõradlOlFonatJS carFtõl�.s nbbo, �e, longlas barbf.asl redo, tece comentarios em - SESI, SENAI, LBA...

,

e as es ase e I: .

ranc�s
,

'

pe o seu I� torno dos )nstitutos, ex- É tempo do escorcbadoAno Novo, lacresOldos, d càmp.rl�ento de mais
pedindo as segutnree con- contribuinte do interior

um .sem numero de pa- uma promessa. Id -. bIt f
cd'tes contendo presentes. E.. tudo entãoo é festa, SI eraçoes. re ,e ar·se con ra .. essa a-

______________-"!" ..;...________ h râJldola de letras."
"

é alegria e fraternidade "Ning-uem -

-

nen um ,

Há cl'iánças subnutri- -

P O L I T I C A
desde as primeiras ho dos seus diretorea, n�-.

, ras de.sse grande" dia; e nhum dos seus acionistas das, que, é preciso ali-

logo pela tarde' é servida - tirou nunca, daqui, um mentar. Apelando para a

a tradicional Ceia do centavo de lucro. Ao con-
nossa solidariedade, h6 a

.

d d morra'lidade infantil. que
Senador

.

Hamilton No- Natal -de que, participa trario, ca a um eu e
htoda a família, numa continua a dar o que po-

c ega a atingir, nesta

'continuidade' da mais d�, a fim de que a obra abandonada zona rural, o
-x-

humana, da mais cristã sobreviva. Os próprios espantoso índice de 40%.
No dia 10 de Janeiro

E Há moléstias endêmic:as,
será' reaiI,'sada a eleit>ão e por isso mesmo da credores da mprêsa, ve-, .

d
.

v
mais bela festa do ano. exigm o permanente VI

para Prefeito de Sãó ;;;;.;;;.;.;;....;;;.;;.;,;;,..;;.;�;...;;.,;.....;�......- ,--------- gilância,\ como a malária,
Francisco do Sul..

D d
o bócio, o· amarelão, o

Tres candidatos vão '-I-a' o
mal de Chagas. Há_casas

disputa-la: o sr. Antonio,
'

de pau a pique, ninhos e
Silva pela UDN, .o �r. chocadeiras de' "barbei-
Antonio Varlos GuerreIro

Rese-rVI-SICI ros'i, -que urge destruir.
Carvalho pelo PSD, e o

_
Há, enfim, uma multidã,o'

sr. Francisco Machado de párias äser integradd
de Souza pelo prB. na comunhão nacional,

\ Embora o dia estives- si,) São Luiz, que' pro· ensinada no amor da Pá
se chuvoso, estiveram duziu 'uma brilhante, tria.

'

brilhantes os festejos do conferencia Bobre Olavo
.
A primeira handeira

«Dia do Reservista», Bilac. brasileira quem hasteou,
este

.

ano' obrigando o Dotado de grandes do- nesta vasta região, fomos
comparecimento das cla- tes oratorios, o confe- nós. O primeiro altar, a
ses de 1931 e t9ã2. rencista prolongou-se na 'primeira cátedra, o pri
Pelas 8 horas, presentes descrição

.

da vida pa-I melro ambulatório médiCO,
as autoridades locais triotica do saudoso es- fomos nós que construi
e

. cerca de 150 reservis- oritor, tecendo, ao final, mos. Centenas de crian
tas, formados e sob o palavra. de fé sobres os ças apren�em a ler, em
comando do 'sr. Ten. destnos da ·Pátria. / prédiOS feitos por nós,-
Lbpes, delegado da Qe- ,Prologadas salva de com professaras pagas
legacia do Recrutamento, palmas re_cebeu o orador por nós.
foi içada a Bandeira ao findar sua brilhante Do I.A.PJ., até hOje, re
Nacional, pelo exmo. sr, conferencia. , �ebemos notificações pa.
dr. Nelson Konrad, J\liz LQgo em seguida, de- ra o recolhimento de 'nu'
de Direito da Comarca, vido ao mãu tempo rei- merário. Não nos mandou
emquanto_ a Banda Mo. nante, foi suspenso o nUDcq" alguém que se in·

, nicipal executava o Hino desfil-e, iniciando-se o' leress,asscf
-

pela nossa

�aciorial.
'

. pre-eQc'himento _

das fi- sorte, que se condoesse
Logo depois, Q sr. Ar. -ehas. das necessidades dos

tur Müller, Presidente da A dar�e mesmo com nossós operários. 'Nem
Junta do Alista�ent() Mi- a chuva que reinava, os um remédio,' nem uma
litar que presidia a sole. quadroJl das suas' classes atadura, nem uma palavra
nidade, deu a palavra o teimaram em -disputar o de copselho ou incentivo.
rc:lv. Irmão Ambrósio jõgo de futebol, vencen
Luiz, professor do Gina- do a equipe de, 1932.

Ant8nio ele Gomes Rsl

Natal! Natal! Oh! noite dulçurcsa, ,

Em que nasceu Jesus - O' Deus menino,
Naquela estrebaria, silenciosa,
Sobre o capim d'um berço pequenino ...

. Natal! Natal! A estrêla do oriente,
Guia dos Magos - Rutilante e loura
Na téla Sideral Lume candente
Pendia sôbre a' pobre mangedoura.

Natal! Natal! Em todo lar há festa,
Felicidade em tôrno à ervoresínha;
E mesmo no absconso da floresta,
Há um presépio enfeitando a Capelinha.

Natal! Natal! De místicos louvores,
Natal! Natal! Do meigo Nazareno,
Natal! Nata]! Na choça dos pastores,
Natal! Ne.tall Na préce do sereno.I '

Natal! Natal! O nosso pensamento
Sobe sutil - murmúrios par� o além
E desce a paz de Deus do tírmamento,
Pela radiosa estrêla de Belém.:.

,Natal!'Natal! -Quanto calôr nos ninhos,
Quanto clamor, há por aí dísperso,
Há tomaria e preces nos caminhos,
Há, igualdade, em suma, no Universo

E, agora;:meu Jesus, ouve esta prece;
Tú que trilhaste 8 esteira dos espinhos,
Acalma, um pouco, a dôr de quem padece,
Minora a fome em nossos pobresínhos.

. -Jesusl O que te Imploro é tão pouco,
Dá-lhe côdea de pão, têto e agasalho,
E para mim, bardo tristonho e louco,
na�tne ..

dI' �môr êsse Aljofrada orvalho.·

Lança um olhar 80S pobres infelizes,
Nessas choupanas dos desventurados,
Arranca-lhes da dõr, essas raizes,

.

Dos corações dos trístes desgraçadosl.;

Estiveram {'eunidos em é emprego", Com isso
Curitib'a, sob .a pr�si· dá a entender que o sr.
dencia do sr. Getulio Protogenes esta mesmo

Val'gas, os Governado- condenado pelo situacio
res. do. Rio Grande do nismo, emborá tenha si
Sul, Santa Catarina, Pa- do um partidario leal.
raná e Säo Paulo. Mas não é só isso. O

-x- "Jornal de Mafra", adi·
Parece mesmo que o anta mais que o sr.'Pro·

sr; dep. Protogeiles Viei- togenes vai iilgressar no
ra, que foi um grande PSP e, pela legenda des

representante de'Mafra se partido, vai mostrar
na Assembléia Legisla- ao sr, Pedro Kuss quem
tiva, caIu no desagrado tem garrafas vasias pa·
do sr. Pedro Kuss, che- ra vender ...

fe..- :po.litico daquele mu- -x-

DlCIPlO. A UDN ao Distrito Fe-
É-Ísso que'se depreen- deral já fez a sua con

d.e dos jornais daquela venção, escolhendo os
cidade. O jornal que de- seus candidatos aos caro
fende o pessedismo, gos de Senadores, De·
afirma que "o sr. Pedro putados e Veréadores.
Kuss; tem razão, pois o Entre os escolhidos está
cargo de deputado não o grand� lider

-

,catolico;

Técnico em Latici.nios
------.--................-----=

Precisa se de um, que tenha lar� co
nhecimento na fabricação de queijos, tipo
lanche, parmesão, duplo crême, minas, fun
dido, etc.

, Exige·se provas de sua babilidade prá·
tica,

.

De preferência. que saiba falar o
alemão. Oferecemos bom ordenado, por
centagem' do rendimento e casa 'residencial.

Dirigir *"e por carta ou pessoalmente .

a firma: GUMZ IRMÃOS LTDA.
Rio Cêrro

DR. KONDER REIS

A MAIS BELA FESTA DO ANO

Por J. DE CASTILHO, PINTO

neles!'

gueira.

P.RADA

(C�nlinul em ollro local)

DESDII&?6

U'A MARú\
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CORREIO DO POVO .' DOMINGO,_DIA 23·12-1950

��ooal��OOOOlil�
I Aos. seus Clientes, Amigos e Fregueses desejam I
� . 00

11953' 'Bô,!s Festas e 1954. III . Feliz Ano Novo � I
;oooooooooooooo�oooooooo�oo��oooo�oo�oo�oooooo��oo.��oooo��oooooooooo�oooo�ooooooooooOOoooooooooooooooooo�
�. Con�taDtin� _Gascho e �amllia i Geronimo

.

TrentiD� e Família 1 Blrredo Cilrlos� Uloem' !loo e - f!lml'II·. ;� Oomercíante em Itapocuaínho i Estrada Itapocu-Hnnsa 1 U II U U U.. �
., i c - .'•••••••••••••• - ••••••• - - i _ �

_

� Ricardo. Kreutzleld e Família I. Emilio Klitzke e Familia
.:

Harry Buchmann e Familia 00
ii' Bíb. Grande da Luz . i .

.

.'
-

. �

E G�·���·�·�···G���h� �-·F·��iii�·I·,····..············· .,....•..
,":: : � :............. ..����·;�����

.. _··.. ··

···• ····I
00 -, .ItapocusinhO I Max UJl1f)elm Empreza de Oníbus Rio Cêrro e Rio da Lu� 00

; :
__

'
�

- - 00

00 João Carlos Stein e Pamllia e Familia :

/ i
. Alfredo Meyer - ;

00 comerciant� em Estrada Jaraguá .
" ! (OLARIA) - Estrada N.ova 00

00 , _ , - -. 00

; Àlfr'eoo Carlos ttanemann" VitorJrevoooo e Familia I _
Matias Paasteía e Família' I

00 (Construtor) . i .

.

(Fuuilaría)
-

I
.

.

Estrada Jaraguá • 84 . 00
00 ·

� : : , , - - - .. -- -- - .. -.- _ .. _ -- --- 00

� l A.._, �._.�._. .._..._.._,.._. .._.._, ._, '-'...,'-'� IIIIIIIIIittr '-''-' '-' .-=o· �
, : ,'�_.""...,.-���_.""_.""

....�_.""--..,.,�...,,_,._.���._.._.._,,._.._.._,,._.�._.�._.� " �
: J (:'��'iJ ••••••••••..,••�� ••••••••••"< .:� ••••••••• .:�.�.� :�.·••�.�'iJ.·••••••••�'iJ�X.·.:f ;'iJ •••••••••• 'iJ 'iJ ••••�'.) 2::8:S

� As enfermekas do Hos- i U r��������oo�oooo�oooo����oo����oooo���oo��, ,r Desejamos a todos os �
��t�l a:ãgi:�fsé�ima!:a1�: : ',,' 1m. Q

-.
• • ..' m�l"" nossos paroquianos um fi00 .

toridades Civis, Rcle- i l� I lOS seus amtqos, anunciantes 'e assinantes o �l" FELIZ NATAL, e Que o �

00 síástíca e Sors. Médico. II:�
.

. -

�: - bondoso Deus.fasça des- 00
00 pelos se�iço� )resta�os JllOO «.'CO'R'REIO V'O POVO» mß I', ���ss����ã�esn�o�:�o�� ti00 a este osplta. no . e- :� /' .

-
.

. �B J
rer do ANO NOVO. �

m ����e�e d:pr��;o!��.of�1j� -',', �m ·_!.�,�.·:'-.seia BO."as Festas e Feliz I1no NOVQ m�J "�I' ti
� t s desejando Febz � � J zz:sJ Padre Alberto, Vigário zes

; C1:�o�8��0 ',III�����,I,II -eos���� I 00;;
. ...,��������� .��� �v :

���� � �'-' '-' '-''-' '-''-' ����'-''-'.: '

.

-

.��_.""--_.""_.""-- _.""�_.""�_."" _.""_.,,,,..,.,�� ._.._,,��._. ._,,._,,._,,._,,._,,��: J .00
00

- -- ..

�
----- - ..

:.--
- -- - -- -

=:':':
-.-.-- -

:
- --.::. ::--

:
-- -----.-------.----- -:-.--------.--------.-._. -.-_'.---

Oo.-.Oo--:------
- ..

00
00 Eugenio ç;.ascho· e, fci'miliai Bazar EI."te ! Iß�. e Com. W. Weege 8.B. I '

� Oomercíante em Jaraguasmho i -
.

- Bío Cêrro - �

00 , _ _ .Oo .. __ .Oo __ __ _Oo_... de Ary C. Fruet : -., - .. - - .. --- -- __ . __ .. 'C .. _ .. ._ __ •. . __ ._.Oo_.;II· Oswaldo Blof;�or�e Familia Rua Marechal Deodoro. 196 8 l!OO j f1ranoisoo 13tw e f1amilia I!l� '- Garlbaldf. -::J 2:3:S

00
-. Oo : - - - - .. :. -- •.. __ COo - -- - -- - -." -

.:
-

i
.. --� - - .. "Oo-'- - .. --. - .. : - --.- •.• :.- - .••• -- ---••.•.. -- •••.Oo--.-., •• - •• - � .•• - .. -- -.--.. -.- .•..--.--- .. - - --- .-----.

Oo---;;-
..

'':':'::-'
Oo .. Oo -- .. -- Oo Oo --- --- .. --. - .. Oo - - - .. ;

I )o:� Ili�lrí Cnul e flRJiliI i Ervtoo Braodeobutg I ]F, IFrgdel������dkr I
00 - -- .. --- .. ---.--- -- -- --- -- - -------- ;

e Familia '; - - -- -- .. - .. ---.- .. ---- -- --------- ·- --·-·-·······--- .. -- .. ·---1,Ir Arnoldo' L. Schmitt
. i :" .!. J080

.

fiU81�erlo HOC�8 e fUßlilil i1

;.
\ F m-I-a

. i Comerciante em Estrada Itapoeú i fabrica de Móveis e Esquadrias �.
,

e all .

i _

. ." i _

Nereu Ramos �
........._ - -- -- - -- ------ .. -.--.--- .. -- - .. -.-- .. - :.-- --.- .. --.-.- ----- .. -- --- -.-.--.-- - --.-- - - - .. --.-.: - - .. - ----- .. -----.----.- .. ---- -.-=--------.-.-.

00�
..

Ary Carolin� Fru.et 1 Wolfgang Weege I' Farmacia -Nova 00

Im'..m:,m·�M�iEii�������ç���uu r·m�u J���,i���:����, - rmmB;�=��;·�����:�r�Ißd�.mum I� -- - - - -

-.;
- - - - -" --.- - -- - - - -- ..-:

.. - .. :..
-.:-- ,,1--:'-'- - -- -"-'- - .. - ..

-:-.
--- .. - - ----- ---- .-- - - -- - i J_ •............ -- •••••, _'. - ••• - ••••••••••• - •••••••••••••••••••••• - -- ••••• - •••••• -

00

Emm .. �.���.����?�?=:�mu luuuuuuu�����;�I�.�;��.�8.���:�i�umuuu[m��::�::.:.c!;�:�:e��,�;�8u:�:;=ili:..ml; ,. • • i
. [ /lliâio f-lÇ)riani e -Familiá .00

I. ���� �:���::�r � :�.::�� J
.

'�uil��rm� rra�i e Familia . j._ �i��I.r�.o.:���.d'.d,�.���.� :.1� OSTT1aldo T'Az-em e .Famz-lz-a i ijar Orion e Agente do "O �st. de São pauto"l Giaft:j�ni. �uiz Lenzi e -Famili(i �

i =
�iliö Beiiel' "'e fämillä

'
.. +. . ... _ ...... e • .. .. _ ........._...... .:. fE;i���·�;:i�:;d;..;:�ili�·1

. It . ���e'.�i��.I�...� ..��rr�.�,�..�.i�.. ��'.'.�.. ... i Antonio Josá FogiaHo e Familia i·:........·: ....�������....·�����... ·· ...E; Engelberto Fr�yberger . I Salão de Baile - Secos e MOlhado1s! Erico Bl�s.feld �',t)
�

. e Famllla :. .

" "_ i e Faml11a I �é
�oooooooo�oooooo�oooooooooo��oooooooo�oooooooooo�oo�oo�oooo�oooooooo���oooooooooo�oooo�oooooo0000000000000000.

.

,
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OORRÉIO PO POVO -'-
. DOMINGO. DIA 23-12- t 95b

����oooo�������������.����oo���������������w
�

.

Foto Plazera � G
.

I
-

L- d i Otauiario TlSSl e Familia �.
� Rua Mal. Deodoro - (Defronte ao Ginásio) i' umz rmaos t 3. j .

Nereu Ramos �
� .

ii'"
• •.:

.

,w
lm : : : ·.· ·i Industría e Agrfoultura, Latíclníos, Carnes e : �

- m

,�, ' i derivados, Comércio em geral, Marcinaria etc. ! I00 Alberto �oretti e Fàmilla 1
.

RIO CFJRRO .
-. � Albino Zanghelini e F3milia

� Oomereíante em Nereu Ramos: .

:. Nereu Ramos

� : _ ! .; , ..1 __ . __ __ .. __ . .. __

.

__ __ ;.: __ . . 00

�
...

Herbe�t Schneider e Familia I Hel'Orl'CIi ß·unu"t leslHaoo e faml'II·!I' I Carlos Barelt Junior e Familia' ;
� , Rio do Sul' ! 11.1)

. U! Casa de Secos e Molhados, Açougue, etc. 00·
00 . __ : __, __ __ .. __ __ .1 __ , � __ __ � __ i __ �

; B�ul1o Maass e- Familia I O's' ar B'orges' ·e· �aml-ll-a I . Heinz Mar�.uardt· ,.;
� (ALFA�AT:ARIA) : ttiar. J.'!. e Farnlha .�
� �J.��.�����.��� 1 -- _ � � : .. __L : :: � : 00-

II
... ..

., I Leopoldo Stahl i
· II!.

; . Waldemar Gumz e família I .. __ : .. __ .�����.������ �.� ������� .. ��.����� __ J Auto Jaraguã. S. A.' ;
I (Comerciante em Itapocusínho) 'I ��Gi��aú�

.

Mira�ores . uPr��re���" I' In��strla e Comércio -_
� , ,

, ,:
.. · · .. · ..

1 A Diretoria da SOCo Atiradores "Progresso" i
.. · .. -- .. ··· · ···· ': .. ·:

, · -- .. 00
.

00
. Alvlrio Hadlich i aos s�us associados, amigos e.benfeitores de- i .
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Je E. S. BenJb.ck

e Familia 8. familia
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00 ,1-:::::::::::::::::::::::::::r.::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::�

m 'CUi2 BO�;�âe· Famiiia
.

11 ff Gr êmllo das (())rQlllllRdlea§ iI
� ._:

••••• _ ••••• o oo o __ o oooo o __ oo o __ o o 00 0

0',:
Iriâ. e'Com. FIigú C.ida. I.I.!' A. Diretoria do Grêmio têm a grata setls- :.1.1zes Corupâ � fação de convidar suas sócias, sócios e

00 Irmãos Cuisuixeier Ctâa. i ' .

-,'. � n exmas. fernilias dos Clubes Atlético 3aependí li
; __ � o :. " o_ooo�o���o��oo __ oo_o __ o:ooooooo o __ o __ ooo oi • __ oooooooooooo __ .:__ oooooo ooo __ oooo:oo __ ooo __ o __�oo ; 0 : 0111 ��0����0�:r�:g���:��:�I�i�:0�t:eeB��z{��! ii
�

.

H'
, . 00 il bro. Traje äpesseto. Acompanhamento musical H,

00 Villy Germano Gessner e Família i elmuth 8eier e Familia � li á cargo de DOR,I e seu conjunto. Preço da ii
00, Corupá, i Corupá .

. 00 ii mêsa Cr$. 20,00.
'

ii
00 , 0 0 .. oo • •• o o! 0 __ 0' .----------.------------------------------------------.--.---------- .... 0 001 ;1 Pelo comparecímento de todos, desde já ii

; Pos'to Corupá Ltda.
:

Artur Eggert e' Familia III ag;;:�'NDJE ABD�R;�O;;A II
00 '

Corupâ i, FABRICA, D� VINAGRE
.

. 00 li- de SÄO SILVESTRE. fi

� -------C----------------C----·-·----·�-----." ·1"-"-I--
.. · ..

""----I--d"""
..

L

..

·�--
..

�
......

k: i ��r;:� d�:b��:���·�t:�Ü;�l�t.�. "1 ii ��g:/1l���it��:"d:�t;:e��;i�m���� II00 asa ome�Cla ngwa t tpras � <

i desej!1m a SAeus pais, irmão e dem/ais pa�entes� !!
-

pera participar,em d? grandioso baile de SÄO' n00 Corupá ,': e amigos Boas Festas de Natal e um felIz � ii SILVESTRE a rea)Jzar se nos amplos salões ir
00 ,'.

J i e prospero Ano Novo \ ,00 ii do Clube' A. Baependí, no die 31 do corrente, ii
00

---- -- ------------- .. --" .. ----------- ------ -------------- --

j o�--------;
..

o:--------
.. ------.,-------------------

00 ji com inicio ás 21,00 horas. O acompanhamento ii
� Hermann Günther e Familia:

. Os tuncionários do 00 ii musical estará a �argo �o �enoma�Q JAZZ ii'
�

.

, : 5 'eô d G
' f.' Q 'e) L d l::Q::! ii ,

FRAINER, de RodeIO. Traje a passeio. Preço ii
� Corupa j oae a e rattca I went ata. �.!i da mês� para 4 pessôas: e-s. 100,00, incluin- !i
2Z'S .

,

:
,

, � ii do a mesa t Frizanre bem gelado, serpentlne, ii
OO�OO�OO������OO�OOOO������OO����OOOOOO�����OOOOii confutis e demais apetrechos para o grit6 do !i
...__ _._._................................. li carnaval de 1954. Os snrs. sócios deverão ii
:::ir\

--..·-.. · .. · ..··.... · ..· .. · ....· ..

\�:::: li epresenrar á comissão de porta o talão' da ii

li A V I S. O�! .Sílcs e Armazens em Ca n e tas li mensalidade de Deze����. ATLßTICO BABPBNDÍ !!
:: :: Sante Catarina ii CLUBB AIMORÉ ii .

·:1.1. e;�;�:���;X:�� II ta3n:·;:r�u:�i�':I':��� ���:�r.. Pítatubarar- ·ßster6rook
�=,=,==,�'''=,=,=====,=,=,=======,=�

:1 da Rua CeI. Proc,ópio:: regiões a saber: sul-Ara-
-

\ ,

'
,

Iii Gomes de Oliveira,
..11 ranguâ, Laguna e Turvo O custo do projéto em Eseolha a Pena �@����

< para a Rua Exp, João (armazens) e Tubarão Santa Catarina eleva-se apropriada para !l,�Oiicina
.

MecaniDcEa "Conlinentál"
'

1ii.;.: Zapella, entrada ao ir.:! (armazém refrigerado). a CrI 83.400.000,00.
sua Escrita. ilado da Casa Leut- litoral 'centro Floriano-

, . _

iI precht. ii polís (silo hermético),'
'

, '�'I!TIE.t:::!. A 1a.T.D 'UTOIo!f::!.nI"I
II ii Penas renOVB-

!.
.

w., 'UI".m..L.... 'fi 'ItIJf �
lill' Ao mesmo tempo i.·:.i

Vale do Itajaí - Itajaí, . '. Rua RIO Branco
.

- jaragua do Sul iaproveita pera apre- Blumenau e Rio do Sul Ven'do' veis' de ,solido' ,
.

II,; sentar seus votos de!l (armazens) litoral do Duracrorne

1
Esta Oficina, está inSfaldda' em condições,

fi Bôas Festas e Feliz ii norte - Jaraguâ do Sul diversos chãos no j' I. pare etetuar qualquer serviço de consêrto'

::I,! Ano Novo, .!.:�.:i.i (armazem) e São Bento centro da cidade.

novo,
sortímento, ,ou reforma em seu aU,tomovel ou caminhão,

Iaregué do Sul, De- do Sul (armazem refri- recebeu. e ofere- bem como retificação de motores etc...

ii zernbro de 1963. II gera-do); Planalto Central, Escritório Fischer ce a Sooledade Grá- .

'

iill HUOO BBNTZ :I:! _

- Curitibanos e Campos

I
Rua Marechal lica Avenida LIda. -

L SERViÇO, RÁPIDO E GARAN�IDO
.

Novos [armazéns) e por Deodoro, 204 Avenida Getulio - ,

::::_, ..;::: ültí R'- O t V 3"0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 Imo, eglao es e - argas no. (J.
•

'

"

,
.

tv o s sos sinceros votos' de
Bôas Festas e, Felis: Ano Nouo

No limiar\ do NOVO ANO dirig�mqs esta saudação
cordial a' todos oe nosso, estimado. fregueses e ap .

público em geral,· agradecendo-lhes pela valiosa pre- .

ferência que nos dispensaram no ano d, 1958 e lhes
,

.

desejamo« um 1954 repleto de felicidade"
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CORREIO DO POVO QUARTA-FEIRA DIA· 23-12-1953

Páu neles! L O C' A I S, Ordem do. Mérito
Naval

.

I

.' (Continuação di II. paúina) Continuação da última pág,iDa
_

A f' f"
.

t
diretor do Posto de Wanda Prestini, restden-penes, ,

Iscal� � I�C�IS. normas, p e nos a m � n e Saúde. te em Estrada Itapocú.ôö

� �o� contrlbUJ�oe�, amealhadas por �umlldes As muitas felicitações Dia 29 aniversaria-se . ".c�ntrlbulçoes e co�trJ_bul- trabalhadores, sejam ca�- que o digno médico -re- o "Sr. Osmar Borges, mui �IO, �ezembro (V. P). A ORDEM DO MÉRI-
çoes, multas e mars .mul- re,adas pera

A

fora dé!.qu.. cebeu naquela. data [un- digno Fiscal da Fazenda Fel assmada p_!3lo. Presi- TO NAVAL só raraman
tas.

. , _, � hora de por um _cob�o tamos as do «Oo'rreio Estadual, residente nes- dente da Repubhc� de- t� é concedida a persona-O quadro, alias, nao e a secular exploração do do Povo», ta cidade ereto aprovando o ato do Iidades que tenham pres-peculiar à cidade em for- homem do interior pelas.' Dia 30' Zelíuda Ma- Conselho da Ordem do tado relevantes serviçosmação de Fron!eira! mas populações Iit�râneas, A Ani,ersáriD�, Festejou día chado dos Santos, filha �Mito Naval, que. admi-I à Mar.ipha de Guerra eabarca todo o IOrerJ�r do O ESTado nao pode por 15 seu antversärío nata- do sr. João M dos Santos tIO na mesma Ordem, no .ao PaIS .

país" q�e ,os lnstírutos de a sua_ máquina. de c��- Iícío � senhorita Adi Dia- 31 os �eninos Al� grau de Comendador, o .'. APrevldêncía - I A Pl, presseo a serviço da 101- Mohr, . miro e Adernar filhos deputado Wanderley Ju- No dia 13 deste mes,IAPC, IAPETe, .> ex- quidade. � é iníquo fir�r
.

Dia 20 fez anos a do sr. Pedro Wi�ter, in- nior,. lider da, bancada no encerrar da SEM.ANApioram em beneftcío dos da necessidade de ópera- Interessante menina Lo- dustrial em Rio Cêrro . udemsta catarmense na. PA MARINHA, Juntoc�ntribui�te� de duas ,ou rios do interi�r" desam- reta, filha do sr, José Dia 1. de janei�o Câmara Federal.
.

da estátua do MARQU:�Stres ,�ap!tals, de orgias parados e desaJudad?s de

I Modestin� JUD;kes.. transcorre a .data nata- .

DE TAMANDAR�! com

publlclt��Ii:ls ,e ,de uma tudo, para, o. supérfluo �manha o Jovem Fi- licia da sra. Wally Wolf; --l----�-�
a presel!Qa.do Pre,SI�entepa��sitarla m�qul!1� buro- dos contrJ�u�n!�s das delís Carlos Hruschk�; a menina Terezinha, Ií- O V O S
da República, mI�lstroscrauce. Funcíonérlos pu- grandes capitais. . I o �r, Jo�o José Ber!oh, lha do' sr. Engelberto ,de Estado, aut?rldadeslulam, .. lotando andares residente em RetorcIda, Freíberger: ° sr Silves- � de galinhas NEWS- � '. .

I" t' 'I'
,

t
'

d I di A'TI d
.", CIVIS, ec estas roas, mr 1-�� �Iros �,UXU?50S e _I- 1 da i��,esm� .ata tre Stoinski, residente HAMSCHIRE tares e do povo, O depu-retos. r-meneie-se. a

S!-Ilra. D. de casa. a �ra, ia ermg, em Rio Oêrro, Ainda na I . � tado Wanderley Junior,construçao de arranha- • ainda lhe falta uma residente em Guaraque- mesma data o sr João Raça seleeíonada
t I

-,

h é' .' .
,

D C 41! 2000 en re a gumas pessoas
. �ebu�t' ,,0tAIS,. ��SSt.lOosde panela de pressão, uma çab� - Paraná,

R
Maria dos Santos,

�
z. ,r'lll',

� mais receberá as honro-, OI es. S IOICla was o bateria de aço Inox, ou DIa 25 a sra. osa Dia 2 a sra Adélia E d de ní
. . ,

d O dSESI plnguemente alar Alumí R h d L' resíd t
"

ncomen as e pm- ' sas msigmas a r FIm, I'
_ •

- de ummio oc e o, a awm, resi en e em Lazzaris, esposa do sr. tos de um dia, a do Mérito Naval.' deadas, �a? trampol�m Casa Real· tem sempre Ne.r�u Ramos... Vitorio Lazzaris, Indus- � Cr$, 9 00 �
PEara prtest!glOS pessoere. para pron.ta entrega, pe-

d Dlaf.]2hB 0dmenmoL�wal- trial nesta cidade; o sr. � _' � A grande homenagemn�uan ° IS�O, a,s popu- los melhores preços. o, 1 o e- sr. UlZ e Arno Müller, também � ASSOCIAÇ�O RURAL DB: � reflete em parte sôbrelaçoes do tnreríor, que industrial nesta cidade' JARAGU� DO SUL
S t C t " r,trabalham 'de sol a eol .

,
I·

, ,
.,

•
,an a a ar ma p_lS que

t' do I' �� o Jovem Eugemo Stahl,

�
Os assocíadoe tem

�
o horaenageado é um doscon mUdam' mloran t� dma , residente na cidade de preços especiais. seus mais ilustres repre-comen o ma, ves 10 o-s�

C f' Jü.ll,e
Joínvílle: o menino Ilde- t tmal

�
,

�............... sen an es,,

a e mar, filho do sr, Walde-
.

..

,Profundamente co�ven-. mar da Gosta, residente _cldo dessd verdade,,� gu� ,

na cidade de S, Fran-Irespondo c�"? u� . na? _ . cisco do Sul. Ainda nn C O N V I T Ea esta Notlflcaçao. DIS' Torrefaçao e Moagem mesma data Eleni Clara,P?nha-se o �.�,P.I., obe- de Iilha do sr, Germano dosd�ente _ao eSplrlto �a le-
Santos, professor em Riogls�açao que o ,Cfl�)u_ a C 1 H F da Luz,

.

aplicar as cont�I�Ulçoes ar · ·
A todos os aniversa-dos· �o�sos A0p'erarl?S ,em dantes os cumprimentosbenefl�1O ,deles p�ol?rJos, Rua Angelo Piazera, 144 e votos de felicid�des

e, o dl��elro estal'a a su.a ...

do «Gorreio do Povo»,dlsposlçao Pretenda agir JARAGUÁ DO �UL - S. CATARINA
de modo diferente, e só

�
.

-

Casamento, Realizou - se
° conseguirá à fôrça, de- A Torrefação mais antiga de s�bado, .dia j2, na ,salapois que houvermos es- das audlenCIas o 'Casa-

gotado todos os recursõs

�
Jara�uá do Sul. '. mento do sr. Augusto

ao nosso alcance para Roberti com a srta, Em
impedir que aquelas :eco- � � .

Engin, =- � , ....:

A Sociedade A tiradores Progresso,
têm o grato prazer de convidar os

seuS assoçiados para 6 grandioso.
baile de SAO SILVFJSTRE, a reaHzar
se na noite de 31 do corrente, abri
lhantado Pêlo afamado Jazz Barid
Wollinger de Timbó,

Pelo seu comparecimento de&de já
a�radece. a

DIRETORIA

. "

f
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OORREIO DO POVO .- QUARTA-FEIRA DIA 23�12,.19õã -

E S-P O R TE'S Por intermédio da L.I.D., o' Clube Atlético.

�'" ," Baependí acaba de enviar� ao Presidente da
-

, F.C. F-I a seguinte carta 'de protesto
I-POR d ANDRADE Jaraguä, do Sul, De- Iôra delegada, feriu a Ia nos anos futuros e dai

����-�������'��e���������������zembrol.,deffiM. s��hlli�dede�M�s�o�rtooWa� q� se

desportistas presentes ao nos oferece para protes
embate, com marcação tar junto de V. Excía.
de penalidades as mais contra a atuação do juiz
condenáveis, forçando á Wilson Silva, o qual, ja
pacata torcida a Uma mais deverá ser desíg
unísona revoltosa, láto nado para semelhante

•

Senhor Presiddnte: que se diga de passa- empreitada.S x 2 para o Acaraí resultado final do amistoso de domingo. Saudações Esportivas! gem, nunca «1' antes vís- E porque os aconte-
Fischer e Cyrineu

_

os marcadores - Arbitragem - Outras N�tas O grsnde público es.
ta em qualquer gramado cimentos assim demons-

Mais uma vez o fute- las se chocaram com as cente quando o Acarai portívo de Jaraguá do de Jaraguä do Sul.' traram, impõe-se urgen-

b61 demonstrou ser, o traves quando Antonínho iniciou uma cera tentan- Sul que compareceu ao Os clubes filiados á te uma comple�&� revisão

esporte 1),0 qual qualquer já� estava vencido, mas o ganhar tampo. gramado da .praça de Lfga Jaraguaense de �o quadro de Ju�zes, a

prognóstico antecipado o corto é que afóra éssas Chegou mesmo a dar desportos do C.A. Bae- Desportos, contando-se fI!D de. que os íntegros

poderá trair o mais fer- jogadas outras tantas um tiro de meta pois os pendi, teve no dia 29 de mesmo 'o mais tradíeío- nao sejam afetados, pon
renho acertador. poderiam resultar em jogadores rubros não Novembro p,p uma de nal adversário, vieram do á salvo o '�om_ nome

,

Foi, [ustamsnte o que tentos si houvesse mais atendiam suas ordens, e suas maiores decepções, trazer ao C.A.B. a sua
e o �esenvolvlmento pe

aconteceu domingo por empenho por parte de déssa irregularidade sur- motívado e devido unica solidariedade pela afron- bolístêco, o. qual, uma

ocasião do amistoso en- seus jogadorés, mas ês- giu o tento da vit6ria e exclusivamente" pela ta ao desperte Jaragua- vez f?r.talecldo com ,o

tre o C. A. Baependí 9- ses dominados como já colorada. irresponsabilidade de um ense, com a nomeação prestígto �esta Federa

S. D. Acaraí no grama- disse pela eterna <mas- Em suma o sr. Heinz Juiz do Colégio de Ar- de citado Juiz, fáto que �ao, elímínarä automá-

, do da rua Abdon Batis- cara � s6mente procura- Mahnke andou muito mal bítros deste Estado. comprova mais uma vez, tIcaD_le.nte os elementos

ta, quando - oa azurras vam fazer jogadas boni- domingo. A pessoa do sr. Wil- a falta de tacto e a permciosos ao ,esp.orte.
francos favoritos do en- tas mais sem proveitos, O.lros Detalhes son Silva, árbitro da errada orientação que se Deve se, ademais não
contro foram' surpreen- dando ensêjo a retaguar- Local: Campo do (l.A. Liga Blumenauerrse de imprime a determinados descurar o valor do gran-
dentemente batidos pela da acaraiana para eles- Baependí - 111. tempo Futebol, por esse fáto setores do futebol cata- de público pagante, que
representação colorada, fazer o perigo que só Baependí lxO Final: A- árbitro suspeíto para em- rinense. - tanto vêm prestígíando
num= partida em' que o chegou a ser ameaçador carai ax2' - A renda em I bates dessa natureza, de P.odê se assegurar a o' esporte básico brasí

camp ião de 5a foi som- quando a contagem favo- beõeficio do, c NAT'AL moral esportiva duvidó- V. Exela., ainda que sua- leiro, O qual não poderá
PIo I>úperior ao seu ad- recia .a equipe color-ada DOS POBRES», rendeu sa, com folha de ser- peitos no íormuler -'- �- estar' á revelia de pes- ,

versário, maß abusando do por axl. a importância de ,Cr$.2.- viços que pouco lhe re- píníão, que indicado um sôas ínescrupulosas,
excesso de confiança pois Nessa altura, sentindo o aoo,oo - Quadros: cómendam, notadamente árbitro as direitas', pos- sem se contar com de-

já se julgavam vencedo- espantalho da derrota o C.A. Baependf Gaulke, tend,o em vista as lllti.' suidor de todas as qualí- creseímo sensivel na

res antes mesmo, de íní- Baependí se atirou a lu- Eduardo e Octaoílío, Wal- mas a t u a ç õ e s do dades que caracterizam assistência e eonsequea
ciado o encontro, tiveram ta com maior disposição ter, Balloquinho e Zéppi, certame estadual, com a um' cultor do esporte re desinteresse pelas
de o gramado amar gan- procurando desmanchar Adolfo (Turibio) Bastos, autoridade, que lhe é sem malícia, a partida cousas que se relaeio-,
do vma derreta que nas- a diferença, mas- aí já é· Taranto, Cyrineu [Osval- conferida pela defeituosa entre o C.A. Baependi e nam com o Iutebol, I

ceu não pelo desenpenho ra tarde e não obstante dinho) e Silveira. e pouco precisa regula- C.A. Carlos Renaux tería Não se entenda, atra

superior do adversário a reação desesperadora S. D. ACARAI: Anto- mentação do presente sído imensamente dlte- vês do protesto que óra
mas sim pelá maneira bí- s6meute conseguiram di- ninho, Heining (Xaxä) e campeonato, usou e .a- reute. é formulado, alguma
sonha e llté mesmo de- minuir para 3x2 placard Levinos, Amandus, Velho busou desta mesma ID- É bem verdade, que- mãgua pelo resultado
sinteressada como atua- com que terminou a pe- e Túlio, Peru, Etti, Olin- vestidura para dicidir, nesta-altura dos aconte- negativo do embate.
ram diversos jogadores leja. ger, Nó de Pinho, (Lul- por si, o desenrolar de cimentes

-

já pouco, ou ' Absolutamente.
do Baependj, dando a' Resultado é verdade zinho) e Fischer., uma competição que se nada se pode fazer para Si mägua houvesse
entender que não acre· muito ingrato para o CoA. Na preliminar os aspi- afigurava das mais bri- que seja reparada uma de ser dem.onstrada,
ditavam r-ealmente na es- Baependí, mas o certo é rantes do Baependí, v��- Ihantes' deste fim de falta de semelhante ,ma· essa seria' pela irregu-
quadra rubra. que a vitoria do Acarai ceram a equipe princi- Campeonato. gnitude. lar atuação do. árbitr9,
Não resta dúvida, que veio mostrar mais uma paI <Ia S.E. Agua Verde E, porque abusando Entretanto, outros cam- empanando o brilho e o'

foi o Baependí o quadro vez que nunca se deve por 3x2. da autoridade que lhe peonatos estarão em te· desenvolvimento da ver-
melhor armado em cam· substimar o valôr de um

'

dadeira sequência do
po durante todos os no- adversário, muito embo·

G
'

d
futebol no gramado, es·,

venta minutos, mas a ver- ra porqualquer emergeo· oleado"· surp'r'een, en'e-, poliando os aficcionado
dade é que seus jogado- cia ele se apresente real· ,li d.o direit.o de assistir a

res dominados pelo ex· mente incapácitado para m',
-

enl'e "o ,C, .'A-• Ba"ep'endl'
uma partida decente e

cesso de, confiança pro- vencer. bem comportada.
curaram fazer fita e não A _verdade é que a vi- Manda a verdade que
jogar futeból, porquanto tória do Acarai, expres- se diga que o jQ.iz ,WH-
si houvesse empenho po- siva ou inexpressiva, IstO 8 X 2 ö resultado final do prédio de quinta-feira a' noite son Silva proporci.onou,
d_eriam até dec�dir a par- não importa o certo é -

A convite d.o Caxias .Cit.o por exemplo a a� Ivo (Thiago) Joel, Otavio na parte que lhe érà a

�Ida em 45 ,ml��t<?s de que ,ven�eu uma batalha F.C., exibiu se 'quinta- tuação do jovem e ,pro· (Jaeger) e Hoppe, Reis, feta, um �spetáculo.
Jl?go, talo (,OmlmO �xer- mesmo. Jogando mal e feira dia 10 do 'corrente, �issor' arqueiro Gaulke, Simone, Didi Euzébio Vi. Deg�adante, �o entan
Cláo pelo se� conjunto qu�m logou bem teve de sob.Jl luz dos reflet.ores que tão brilhante atua· C.A. BAEPENDí: Gaul- [to, � lDcompatIvel cpm
e,as oPbrtumdades ,�ur- deIChar. o gramado dt\ do Estádio Ernesto Schl- çã.o teve nos últimos jo· ke Rainha e Ronaldo a sa formação esportIva
gldas fora� desperdIça- cabeça Inchada como que emm Sobrinho, a equipe g.os dQ Baependi, e dés- W�lter Balloquinho, � do p_acato público desta

;

das quasI ,sem�re por quere!ldo. �ertamente a· prineipal do O.A. Bae- ta feita esteve simples· Zéppi, Silveira (Tupi) reglao.
.

querer_ florear .as Jpgad!ls gora JustifICar a derrota pendi désta cidade. mente irreconhecívella- Bastos) Taranto Turibi.o, �encer .só�ente, Ja·
ou enta<? por dlsphcencl�, pela falta de sorte, mas O conjunto jaraguáense lhando seguramente em e Oscar (Oswaldinho l. mal� constituIU preocu-
s�nd<? aInda d.?sneces�a-I essa_descu!pa franc�me!l- após parti.cipaf com brio trêá tentos, deichando

'

paçae dos ment.ores des-
rIO �lze.r qu� essa ,aflr- te nao ,tera a �celtaçao lhantismo no campeona- transparecer na sua in- '

,

te Clube 'a.o iniciar a

matlva lamaIS pode� ser que .�u�tos dese]�m. t.o estadual, quando re- segurança o nervosismo
'. jornada estadual.

negada.
. .

.. !?lflglU a partIda o .sr. presentou condignamen. que se ap.oder.ou d.o ex. Resullado da selunda radada'o O verdadeiro intuito,
TO,davla manda .amda a HeInz Mahnke da L,lga te tiL Liga Jaraguáense celente guarda.valas. Campeonatll 'a '28 Divisão, como o de qualquer des·

verdade q�e se �Iga t�r Jaragu�ense d� Despor- ae desport.os, desta feita A culpabilidade da der- portista; foi .o de parti-
o Bae�endl tambem mu�- tos .. CUla atua.çao deIXOU foi batido surpreenden- rota, porém, não jeve Em Guaramirim: AVAl cipar juntamente, c.om

ta f?lta de chance.. pOlS mUIto a �eseJ,ar. . temento p.or 8x2, a mai- recair sôbre ,o jovem 1 x IPIRANGA 1· Juiz outras entidades irmãs
nada menps de tres bo- S.S. fOI mUIto compla- ór derrvta registrada nos guardiã.o, muito embora Al;lolfo Sanspn.' na categoria estadual,

últimos anos. ser verdade que o mes- Em Corupá: 15 DE tais 'COmo o C.E. ESliva

T.odavia, manda a ver- mo andou falhando, to- NOVEMBRO 1 X BOTA- de Itajai e C.A. Carlos

dade que se diga ter davia não é menos ver- FOGO 1 - Juiz Armando Reunax de Brusque, c.om

principalmente a luz, ar- dada que o' restante d.o Taranto. os quais tivemos a ele-

tificial muito contribui- quadro J'og(ju muito a- C I
vada honra de partilhar

O oC8çio por ponlos perdidos na 1 ã d tdo para o decrécimo de quem de suas p08sibili- � evaç o o esp.or e

produção do, Baependi, I dades contribuindo tam· 1-., lugar: Botafogo, 15 péb.olistico catarinense,
pois em seu� -conjunt.o bem para a,gr8lnde de· de Novembro e Cpirariga cujos dirige:qtes e atle

milita� joga�ores que I bacIe. 1 p.p.
tas louvamos' pela, irre

nem slquer tIveram 0- Oxalá na revanche _ 2°. luga'r: Agua V�rde preensivel conduta e ca-

portunidade de conhecer marcada para o dia 17 e João Pessoa 2 p.p. maradagem.
um estádio eluminad.o, de Janeiro, possa o C.A,. a·, lugar Avaí F.C. 3 Queira V. Excia., pois
além do mais.em viagem Baependl apagar eSsa p.p.

recebr o nosso pr.otesto
em cima da hora 'tam jornada apática 'qde .o por tão triste aconteci·

bem teve sua influ'ncia, futebol lhe reservou. �mento.

FRACOS E ANe:MICOS I
Com as saudações,

Não quero com Isso Oulros Olilihes permanecemos, atencio..;
justificar a derrota, abs.o· Local: Estádio Ernesto Tomem I samente Clube Atlético-
lutàmente, mais eliminan- Schlemm Sobro - Jui�: VINHO CRKOSOTADO Baependi.
do êsses fatores cr,eio António Elias de Almei.

• . S I L v E I R A ••

rea.lmente que a vitória da 10. tempo: Caxias 5x ..........._
caxiense não chegaria a 2 • Renda Cr$6.120,00. To_
registrar éssa contagem Marcadores: Euzéblo 3 R.Jd._

Rua Mal. DeGdoro da Fon�9ca, 1S6 altr.onomica.
'

Didi 2, Reis, �imone e Vi 8ronq......�
JaB'" iC:1.U' 6. D ...,WT ' Jogou horrivelvente a par6. os vencedores e Tu- E�l'rof.I,o••,JS JS...- 4. � I3vL

� esquadra Baependiana e ,ribi,o e Walter para os
.
,_

L
Santa C�tarma �

dai a facilidade do Caxi- vencidQs. - Quadros:
, ,as em estabelecer a fol� CAXIAS - F.e. puccini,

��� gada vitória. Jaeger (Fioravante) e

- Excesso' de confiança
da ' derreta

'- Exmo. Sr.
,

príncípal fator Presidente da Federa-
ção Cátarinense de Fu-

Baependí tebo�lorianÓPOliS - S. C.do c.

.r;-
I B-a-.-e-R-e-II-t-a-u-.-a-n-t�

de Adolfo Bruch

Vende-se

Pon to

ALMOÇO E
de
JANTAR

,

Bebidas nacionais e estrangeiras
,Doces, Conservas, Galinhas as-

sad�s, churrasc.os, etc.
Comidas quentes e frias

a qualquer hora- Café.
Servem· se marmitas.

UQl. 6timo tetreno com

novas c.onstruções,
'Informações com o sr.

Reinaldo Ulrich, em Bar
ra ,do Rio Cêrro.

- ConVlIMcenç..
VINHO CREOSOTADO
É. UM .,fi:RADOR DI! "ACID"

, ..,
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·Efeilos da enchenle em Cor-up.á
Damos nesta página alguns clichés das destruições causadas naquele distrito, na noite de 22 pana 23 de Outubro

\

PONTE NA VILA UMA CASA DE COLONO

. ' .

PONTE DESTRUIDA

•

"

Oficina Mecânica e Posto Texaco
Servic;o FORD 'Autorisado

PONTE DESTRUIDA

'I'

I

!u
I,CIRURGIÄO DENTISTA I, ,�U

�
Consultório ao lado da Preíeítura Munícípal �ê�UMA CASA DESTRUIDA CLINICA . CIRURGIA BUCAL - PROTBSE �

_________�;--------
Moderno Tratamento de canaes, sob conlrole Radiogràfico �

r=��;��=�;;;;�Á'=;�=;;�" !ll. · �i : �ª�!t��l;�;d�:���a��
••

Rua Marechal Deodoro, 991 �r JARAGUÃ DO SUL - SANTA CATARINA

OO��:::::::::::::

Edital n. 3.456, de 5-12-53.
Menescal Pereira Malhei

ros e Dula Colzani
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado

II r-F""-"a""""--r";""'--'�""J"'�-'i''';-"II
...

Cill!·
...,,·...

�
...

_-h
..." ...

;-r
..."'...

;-·i'
...--",...

-Bt'l á ���idc�f. ;::��pf�d�:�
"':

Consertos e Reformas a preços razoáveis 111.
�
D� 'uAlFEH.::M:AN:N &: CIA. L�DA.

mes de Oliveira, 353, filho
t d I t toE, de Appolinário Pereira

!! execu a os por pessoa compe en e , li Rua Cei. Emilio C. JOlrdaß, ' •. 62 - Jaraluí do Sul .. S. C. Malheiros e de Appolonia
ii ' II I Stiehler

Malhetros.
n Solda Elétrica 'e á Oxigênio Iii. Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, Bla, brasidlelra! .sl�ldteira,ii Combustível e Lubrificantes II ª disposição do distinto público, apresentando doméstica, omrci ie d e

li ii serviço criterioso e Preços Módicos residente' nesta cidade, á

�::::::=====:-.:::::=:::::==::::::::--=:::===::..-:::==:::=:::::::::=::Ji �I._ IUI_ 1 _ 1_ I __ " _ I I _UI_III _ III _ 11._ I" _ I 1_.
rUê::I CeI. Procópio Gomes

PONTE DESTRUIDA
-,

Registro Civ,il
Irene P. Günther Oficial do
Registro Civil do 1°., Distrito
da Comarca Iaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
Faz saber que �omparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

de Oliveira, 353, filha de
Belmiro Colzani e de
Elvira 'Silva da Luz. '

edital n. 3.457, de 7-12-63.
Nelso Grützmacher e

Clotilde ôanson

I, Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado
e residente neste distrito,
em Itapocúsinho, filho de
Albrecht Grützmacher e

Amalia Grützmacher.

Ela, brasl lei ra, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Expedicionário Anto
nio Carlos Ferreira, filha
de Theobaldo ôanson e

de Maria de Oliveira.

Edital n. 3.458, de 9-12-53.

Franctsco Nunes da Sil-
veira e Marina Anna da

Cunha

Ele, brasileiro. solteiro,
operário, domiciliado, e

residente neste distrito,
em ltapocúslnho, filho de
Alfredo Nunes da Silvei
ra e de Luiza Nunes da
Silveira.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocúelnho, filha de
Lldlo Marque� da Cunha
e de Anna Maria Pereira.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante I'i dias, Si
alguem souber de algumim
pedimento acuse-o para os

tins legais.
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,
-

Jaraguá do Sul nicíplo que a Câmara Municipal votou e eu sanciono. Maximiliano Bággio idem 1 a 30 de Novembro
a seguinte Lel :

o Alexandre Koehler P. Zelador 1 a 30 de ôerembro
Art... 1. - - Fica Erna Hoff isenta do pagamento Waldemar S. Morais Zel. Cemlt. 2 a 31 de Dezembro

NOVEMBRO do Imposto de Indústrias e Profissões, bem assim Teodoro C. da Silva Carcereiro 2 a 31 de Agôsto
o

do de licença, que recae sôbre a casa de pasto, sita Turibio A. Elisio Extrenum, 1 a 30 de Junho
Impôsto Territorial Cr$. 2.034,40 a Rua Presidente EpUácio Pessôa, nésra cidade, Oe

.

Impôsto Predial' 7.723,50 sua propriedade.
Impôsto sobre Industrias 6 Profissões 33.492,20 Art. 2. _ Revogam-se as disposições em con-

P O R T A R I A N R. 7 3

Impôsto de Licença 17.488,30 trário e a presente leí entra em vigôr na data de António Pedri, Diretor do Departamento Muni-

DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM 7.163,20 sua publicação. .

cipal de Estradas de Rodagem, no uso das atri-

Impôsto si ExpI. agrícola e Industrial 1.659,00 _ Prefeitura Muníclpel de Iaragué do Sul, em 11 bulções que lhe são conferidas pela Let Dr. 78, de

DEP. AGRO-PECUÁRIO 12.047,30 de dezembro de 1953. 12 de Dezembro de 1351, .

Impôsto sobre Jogos e Diversões 554,50 Irlur Müller, Prefeito Municipal Consíderendo que o estacionamento de veícu-

Taxas de Expediente" 525,00 Oelaeilio P. Ramos, Diretor do Dep, do Exp. los em embos os lados da Rua Marechal Deodoro

Taxas de Custas Judiciárias e Emol. 1134,60 Anlonio Ouadros, Escriturário «S» da Fonseca, é. prejudicial ao trânsito; ,

Taxas de Fiscalização e Serviços diversos 252,30
. Considerando a necessidade de fixar o ponto

Taxas de Limpêsa Pública 294,60 de estacionamento dos veículos de aluguél a tração
Renda Imobiliária 600,00 L E I N R. 2 1 animal e a motor, resolve:

Renda de Capitais - -

: Autorlee o pagamento de salário-familia - 1.) O
_
estacionamento de veículos a motor na

Receita de Cemitérios 1.2�7,00 ao fiscal aposentado Guilherme Hering. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, só será perml-
Quota prev. no Art. 15, § 2. da Ooust. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ieragué do tido no lado direito, tomando por direção a vinda
Federal (Combustivel e Lubrificantes) Sul, no uso de suas atribuições. pela Estrqde Joinville - Jaragu�.
Quota prev. no Art. 15,

o

§ 4. da Consto Faço saber a todos os habitantes dêste muní- �.) E o privativo dos veículos de aluguél a

Federal - (Imposto sobre a Renda) -. cipio que a Câmara Municipal votou e eu sanciono tração.. animal, atualmente licenciados na Prefeilura

Quota prev. no Art. 140 da Consto Estadual a seguinte lei:' Municipal, o ponto já assinalado paralelo a .esteção
Têrço de Calçamento _ 16.439,60 Art. 1. - Fica o Executivo Municipal, eutorl- ferroviária. .

-

.

Renda do Hospital Mun. <Jesús de Nazaré> - - zado a pagar ao Fiscal aposentado do Quadro :S.) Fica estabelecido pare ponto de éstacio-

Cobrança da Dívida Activa
,-

a.260,00 Unico do Município, Guilherme -Herlng a ímportân- namento dos automóveis -'-de aluguél, o local já esst-

Multas 885,70 cia de Cr$. 1.320,00 (um mil trezentos e vinte cru- natado perelêlo 'a estação ferroviária désta cidade.

Eventuais 9.624,50 zeíros) relativo ao salário-familia da dependente Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Empréstimo 256.00000 Erlca Reif e correspondente ao período de 1944 á D. M. E ..R. da Prefeitura Municipal de Ieragué

e-s. 366405'70 junho de 1949, perfazendo um total de 66 meses do Sul, em 14 de Dezembro de 19M.
. ,

(sessenta e sels), á razão de Cr$. 20,00 (vinte cru- ANTÓNIO PEDRI
DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO zeiros) mensais. . D M I d

POR -TITULOS Art. 2. - Fica o Prefeito Municipal autorizado
iretor do Dep. unicipa e

a abrir o crédito necessário para cumprimento desta lei,
Estradas de Rodagem

Administração Geral o Cr$. 54.654,70 A 3Exação e Fiscalização FirHU1cvidl 16.864,00:: rt.. - Revogam-se as dlsposlções em con-

Sego Pública e Assistencia Social 6.741,00 trá��o, entrando esta lei em vlgôr na data de sua

Educação Pública 31.265.00 pu iCpaçãfo. M
.

I d J
'

d Q. I 1 dSaúde Pública re eitura unícípe e aragua o our, 1 e

Fomento 1 923 5 dezembro de 1953.

Serviços Industriais �400:0� �rlr .r-üll�r, {refeilg Munic:ralD B
Serviços de Utilidade Pública 66.979,20 ACI�C! 100 'd amoEs, iretC?r o ep, do xp,

Encargos Diversos 168.719,50 n uillO UI ros, scriturario «S»

359.546.90

Prefeitura Municipal de
1 9 5 3'

REOEITA DO MES DE

Cr$.
PORTARIA NR. 72

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá;do
Sul; no uso das suas atrlbulções, resolve:' '..

Aprova: ·a escala de férias anéxa a ésla Por
taria, dos funcionários désta Prefeitura e Intendência
Distrital de Corupá, para o exercicio de 1954.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de leragué do Sul, em 10

de Dezembro de 1953.
ARTUR' MÜllER - Prefeito Municipal

Saldo em Caixa e. Bancos: Cr$. 366.975,00
Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguâ

do Sul, em 5 de Dezembro de 1953.
Visto: ARTUR MÜLLER ARCÁDIO F. FISCHER

Prefeito Municipal Contador

LEI NR 19
Isenta de emolumentos as plantas e licen
ça pare construção do prédio da Socie
dade Hospital São José.

Artur MUller, Prefeito Municipal de Ieragué do
Sul, no uso das suas atribuições; .

Faço saber a todos os hábitantes deste munl

cipio que a Gâmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. �. � Fica a Sociedade do Hospital São
José, isenta do pagamento de emolumentos das
,Iantas e licença para conslrução do prédio destina
do ao Hospital, de acôrdo com o requerido pelo
Revdo. P.adre Alberto Jacobs, Diretor AdministraUvo
daquela sociedade.

I
Art. 2. - Revogam se as dis:;>osições em con-

trário, entrando esta lei em vigôr na - data de sua

publicação.
::>refeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 11

de dezembro de 1953
Arlur Müller, Prefeito Municipal
Oelaeilio P. Ramos, Diretor do Dep. do Exp.
Anlónio Quadros, Escriturário «S»

'
----

NOMES CARGO BPOCA
Geni C. Ô. e -Silva Tesoureiro 2 a 31 de .Malo
Arcádia F. Fischer Contador- 1 a ãO de Novembro
Oc..taciIio P. Ramos E&criturário 2 a 3.1 de Julho
ManoeI' L. da Silva. idem 2 a 31 de. Agôsto
António Quadros idem 2 a 31 -de Março
João M. Verbinenn idem 2 a 31 de Julho
Ad�mar M. da Silva-' . idem 1 a· 30 de Abril
Alzira M. Mathias idem. 2, a 31 de Março
Egidio VaItolini idem 2 a 31 de Maio'
Emilio da Silva

.

idem 1 a 30 de Setembro
Gabriel Maurissens idêm' 1 a 30 de Setembro
Lourenço Gresinger idem 1 a 28 de' Fevereiro
Antóni� Pedri o

Fiscal 2 a 51 de Dezembro
Henriqu� Ferrazza idem 2 a Dl de Outubro
Henrique Pedri

o

idem 1 a 30 de Novembro
Verdi F. lenzi idem 2 a 31 de Agôsto
Artur Günlher Motorista 2 a 31 de ,Maio
Henrique Jacóbi idem 2 a 31 de Março
Mathias Ruysam idem 2 a 31 de Dezembro
Berino Raduenz idem 2 a 31 de Outubro
Rodolfo B�sse idem 2 a 31 dt Dezembro
Willy Wensersky idem 1 a 30 de Novembro
Fiorenço C. Piccinini 'ic�em 2 a öl de Outubro
Walter A. Ballock idem 2 a 30 de Junho
Francisco Pinheiro idem . 2 a 51 de ,Julho

L E I ·oN R. 2 O
Concede isenção de impostos a Erna Hoff

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso d.as suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
"

COH.lIJPA

AS prLLUL.AS DO
ABBA DE MOSS
Ilo tN'FALLlVEIS
/ " Na Prlsiio de Ventre

1
t! ttõS mo/lestlas do
flGADO

!ESTOMAGO
.� IN r E STIN OS
,� At'i", Vollri'to·s,
P eae-âefo:s, In d'i-s g_Q e s,

Coti>Ga:s do Fi ga-do.
Gafts., DigeilõeS Penosas,
Dõre,s no Esfom"go, Mão
_.Halito_� Retenção de B'ilis •.
-i"

V.nde-s. -;;todl plrte. � ,

Leopoldo Seidel

CorUf)à

r-n;= Francisco Antonio Piccione
I,

---

:M:�DICO <

I, Çirurgia Geral de adultos e crianças - Clí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

laranjeiras, Pe
cegueiras, Ka
kiselros, Mací
eiras, Jabottee
beiras, etc. Ro
seíres, Dahlías,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

Peçam Calálo
go Ilustrado

LTDA.
•

o �
Escritório de advocacia, contabilida
de, e serviços comerciais em geralCOMERCIAL

.0

Rua Marecp.al Deodorp, 210 Caixa Postal, 19 Telefone, 34.laragull do Sul

Registo de Firmas
Patente de Registo e Marca
de Fabricas no Departamento
Indústria e Comércio.
Imposto sobre a Renda
Analises

.

Administração de Predios e

Cobranças de Alugueis
Vendas de Imoveis
Minutas de Escrituras
Requerimentos

.

Escrituração Mercantil

ContabiUdade
Abertura de Escritas' e

Organização de Sociedades,
inçlusive as anonimas

Balanços
Peritagens
Informações sobre
Processos Fiscais
Impostos, etc.

Advocacia em geral
Civil
Comercial
Criminal
Inventários
ContrAtos
Defesas Fiscais
Cobranças
Naturalizações
Defe.as e Orientação nas

.

Leis Trabalhistas é Sociais

SERVIÇOS AÉ1iEOSVA R I G - Passagens e encomendas., Agora
de BuenoS Aires até Natal (R. G. do Norte). K L M - Cia. Real
Holandeza de Aviação - Aviões de passageiros para a Europa.

o ,

Santa Catarina

Seguros «/plranga'l>
Incendio
Transportes
Acidentes de Trabalho

"

Acidentes Pessoais
Automoveis .

Assistencia Judiciária por
dois Advogados

Eugênio Vitor Schmöckel
-

Economista e Contador

LINEA «C,.
Linhas ,maritimas regulares de passageiros entre
a America do Sul e a Europa - através dos na

.

vios Ana· «C» �- Giovana o«C,. e Andrea «C».
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CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 23-12�19õõ

Higiene da
Ordenha'

Tudo que V. S. desejar
comprar encontrará na

Preferindo os produtos .

da fábriaa MARCA REGt&TRADA

Refrigerantes
- natll rais WILHELIVIRefrescos

Guaraná Extra
Refresco Jaraguá
Xaropes diversos
Gengibre Especial,
Agua Tonica - extra-forte

.laraguã do Sul
Sucos de Abacaxi

Caixa Postal, 22 Telefone, 22 End. Telegr. «Emedoblevê»
Sucos de Laranja INDÚSTRIA FUNDADA' EM 1924

Depósito d'e,
�

De�vejas - Aguas - .Mineraís

Enlarrafame.,to· 'de
Vinhos'· Aguardente

Gazozas Conta ÇOrT.'l larga experiência e profunda
prática no ramo

Agua Fonte do Castelo
Abacaxí . Laranja

Framboeza
_ Limão

/'

Produtos fabricados nos estabelecimentos, nas instàl�·
- ções mais modernas e higiênicas'

LARANJINHA- - a mais natupal, a maiS conhecida, a mais gostosa'
o _ -.

•

_ � _ , .

.............. � .
........•...............•......•.•.._ .
. -- _ .•.......

................................................................................................_•.•.......

.......•....- _._.._ ......•..........._ . ::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
_ _ _ .•........
_ _ _ _ _ ...••...•............

................................................_ .

..................................•...._ .

MAX WILHELM MIO& DE LTD-A.
�

c u R I T I B A - Rua Oap. Souza Franco, 635 - Telef. 1706 End. telegr. «Emedoblevê)

. r"
,

� \V I M I - a L....anjad.
a que p�volueionou.

o

mep.
eado Papanaen.se

�::una;:;DifiD;;��III����������J
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OORREIO DO POVO DOMING0. DIA 23-12-195ã -

EDUCAVAO SANITÁRIA

Agua Potável
.������������������=����������.

"------------------
----------

II Grandes Negócios Imobiliários �.
RIIMUNOI ESTRELA II VENDEM ..SE / I,

A allua 'ocupa
I

3/4 se encontre que pode ser potável, mas ela não é II II
do globo terrestre, de considerada potável. pura., II NESTA CIDADE: Uma casa de material cl 2000 mts. à Av. "
maneira que, nêsre planeta É água saudável, em Ao atravessar a atmos- II Get. Vargas, com água encanada, chuveiro etc. Ótima resídêncía. "
em que vivemos, há rnaís condições de ser usada fera, I� �ncontré!..�icróbios " Uma casa de material e! 1000 mts. à Rua Mal. Deodoro, II
abundância de agua do que como bebida, e materIa� org,an�ca� que "

ótimo ponto para comércio e residência.
"próprlamente do elemento Deve ser transparente, a tornam rrnpropna a be- Diversos Iotes no centro da cidade, medindo 15x50 cada um,

rerra. ' inodora. sem sabor, ou bida; pode ser purificada, II para pagamento a prestações de Cr$ 600,00 mensais. U
A 'água é um elemento com ó sabor especial, sul mas enquanto não o for " BAR E SORVETERIA: Vende-se um bar com sorveteria' bem II

utilissimo à vida de todos generis, que ela possui. não apresenta as qualida." montada, com ótimo movimento menaal, A propiedade será vendida II
os seres. I Deve dissolver o sabão, des lndlspensévels para U ou alugada ao ínteressado, Base de negócio t,r$ 10.000,00. IIO organismo humano cozi!lhar os legumes.. , s� considerada como po-

I'
NEREU RAMOS: Uma casa de material cl ranchos e terreno

"tem necessidade de água Nao deve conter micro- tavel.
I

com 18 morgos, diversas plantações, pastagem e curral de material",juntamente porque cêrca de blos. ' Os rios, os lagos, QS para criação de suínos, Sendo, tambem ótimo ponto pI comércio.
de 650/0 do nosso corpo Deve-se fazer a dlstln- córregós são fontes de n CURITIBA: Lotes a prestações. Diversos planos de vendas II
é consfituido de água. ção entre micróbios pato- água para ser utilizada, n que facilita a todos fazer uma segura e vantajosa aplicação de II
Ora se a matéria viva a:ná�o_e��:�_O : c������r�: :��v:ro���mc����iS que ',11

capital.
FÓZ DO IGUAÇÚ: Colonias à venda; uma fonte de riqueza IIpor excelêncle, que ,é o d o futu I' d B '1 V· t'

.

t d
,

l que nao sao causa ores
A

"

di'"
n, ro ce eiro ' o rasu. ragem gra IS aos m eressa os.

IIprotop asma, contém essa de doenças. agua ,e um ' ago
.

e CAFEEIROS: Lotes a prestações no Norte do Paraná.

�orceDlagem, eleva�a d.e Entre os elementos nor- porada, e�t� mas sugetta n HIPOTECAS: Parcelas para aplicação imediata Cr$. . � .Jl
agua, .daí seA pode Im,agl- mais na composição da a contamtnar � .

a ca!r�- n 40.000,00 e Cr$. 150.000,00. Negócios para os interessados na aplí- Jlnar a ImportanclAa �a agua'água, 1I1ém doe elemebã- gllr·se de materte ergam- II cação de capital, com garantia de hipoteca, sôbre imóveis no pe- IIpera a vída orgal!lC�a pe- etcos oxigênio e hldro- ca.
.

rimetro urbano.
ra a. -manutenção ,do gênio', há peq'u,enas quan- .

As águas dos rl<_>s, dos n COMPRA·SE: Nesta cidade. Terrenos com 2000 mts. ou It
orgamsm? em bom esta- tldades d� sais; se tiver rl!lchos. e .dos corregos n mais, que seja próprio para residências. n
do de saude. teor multo grande deesee s�o mais limpas porque n 'It
. C::a!cula-s� .q.ue cada sais, essa 'iigua perde o

sao cor!entes; mas, mes- II
Informações com Vielor ZimmermlRn - RUI CeI. PrDc. Glmes, 634 - JI,alu6 �D SII

III�dlvlduo �hmlDe de 2 � 3 caráter de' potabilidade. mo �sslm, devem ser suo

II
Corretor a serviço dos compradores e vendedores de imóveis

IIlitros, de agua por dla, , " bmetldes a um processo "faça destes bons negócios de hoje o seu capital de amanhã",
Ele ingere muita água A. agua �otavel deve ser de purificação capaz de I II

mas a elimina em grende f��ca e n!�con�r ma- �m��s utilizaveis como���������.

abundância térías orga�lc�s. , água potável. '

- A procedêncta da agua '

Machinas de Costura -------------------

.

O org�nismo �ão seurl- que se destina à bebida
,

Usam-se m!1ito tambén Alemãs, Japonezas
'

,
,

!Iza de toda � agua que d�ve s� levada em con- agu_as.subterrâneas, �s que e outros tipos pelos me- tf':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
IDge�e. _ , slder�çao. ,

se lnflltraram, atr.a�es de Ihores preços v.s. pode-' ii
'

ii
,

A lD�estao .d! agua po- A agua da ch�va e �ma fendas, na superfícte ter- rá verificar sem compro- ii w==::. TD>, tfl\ � I t1l\ TO) 16 W JE lI»
� ii

tavel, as refelçõee, pode fonte de produção de ilg'ua reetre, o formaram poços; misso na CASA REAL. ,I �.[ \LV � \UI l.IJ) 11 Jß
====I ii

ser de 300 a 400 centime- potável. os poços arteziano são' i! II
tros cúbicos. Sabemos que li chuva resultantes dessas Infiltra- 'I! RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA., 158 II
Não engerimos água é' formada pela evaporil- ções. ,FRACOS E ANê:MICO� I !i JARAGUÁ DO SUL -

- BTA. OATARINA i!

apenas em natureza, mas ção da água existente na Quando estão muito su- Tomem, ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii
também, nos alimentos, suptrficie da terra. perficfais; essas águao �?��� li combustível e acessórios. ii
pois quase todos êles Essli 6gua que esta em não devem ser bebidas; iI Lubrifiça,çãe-carga . de Baterias etc. ii
contêm água em sua cons- estado líquido -ha super· mas quando estão 'num a ......- ... .. II II
tifuição. fície da terra é evaporada, profudidade de 30 metros Touee II CONSBRTO - RHPORMA H RHTIPICAÇÃO OH 'AUTO- ii
Agua potável é a que isto é passa IS estado de mais o menos, podem ser ReJd'" i1 MÓVHL H C�MINHÃO. ii

se bebe e a que se utiliza vapor, nd atmosfera o va- colhidas e usada para be� Brcmqlli.. II ii
no prep!lro dos alimentos. por dágua condensa·seeber.' 1: l..I___!1 Á ii
Essa água deve, ter precipira'be em �eguida Enfim, tôda e qualquer

�...- li SERVIÇO R PIDO E GA.RANTIDO li
caracteristicas especiais. em forma de chuva. água precisa_ ser prévia- -:..Cotw.IMcençH �"-------------..;-- ...- ...---- _------:::b�
'�ão é uma água comum A água da chuva é. mente purificada para tor. VINHO CRE08OTADO

"--------.---.-.---•••- •••---- --------

não é qualquer água
,

que muitas vêzes usada como nar-se potdvel.
t UM� - ü6D!L

Indúslria
e

CODlércio

Rua Marechal Deodoro da FODsenca
.J

Santa Catarina
•

,I

ESTOQUE PERMANENTE DE PEÇAS PARA:

Ford, Chevrolet, I�tern-acional - Bombas de ar - "Material para confecQão de
juntas de todos os tipos - Rolamentos diversos - Metal patente para encher
manc,aes Folhas de serra, para aQo e ferro, - Correias para transmissão e

refrigeraQão - Bronze - Estanho e Artefatos de Borracha - Molas para Auto
moveis e Caminhões de diversos tipos - Parafusos e' porcas de todos os tipo's

e tamanhos - Molas de Tensão e pressão, (suécas).

Solda Elétrica à, Oxigênioe

Executam-se conserto. e reformas completas em Automóveis, daminhões com perfeiQão e presteeá a preQos razoaveis
�

Sot> ,direç�o de pessoal çompetente
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CO'RREIO DO POVO -" QUARTA-FEIRA DIA 23-12-1953 -

Negócios Imobiliários

VENDEM-SE

NESTA CIDADE:- Uma propriedade com 600 mts. de frente, '

sendo 26 morgos de terras' para plantações ti pasto, com as seguintes
benfeitorias: Uma casa de material com loja comercial e residência -
Uma casa de Madeira pl residência - Um salão de baile - Um
açougue e fábrica de laticínios - Uma ferraria - Um àrmazam com

garagem -- Um curral moderno p/oriação de suínos e' díversos
ranohos. Negõcíe de oportunidade. Vende-se total ou somente o ter
reno com as benâeítorías, facilitando-se o pagamento ao interessado.
Está a venda também um caminhão Chevrolet Gigante: ano 1942 -

e uma caminhonete" nova ohevrolet furgão ano 1948.
.

VENDE-SE uma propriedade com 70 morgos de terra para
arado, com casa nova de material pl residência, dois ranohos novos
- engenho de açucar - descascador de arroz - batedeira - atafona

- e circular, tudo movido por luz prõpria. Diversas plantações e cria'
ções. Pagamento a vista ou a prazo.' Neg6cio de oportunidade.

VENJ?E-SE: Um terreno cj 1200 mts. 2, com casa de material
e instalações sanitaria completa. Anexo uma padaria construída de
material com forno patente e instalações movida a motor, com bôa
freguesia e preço razoavel. Bôa oportunidade a interessado no ramo.

VENDE·SE: Uma casa de madeira cl instalações sanitarias e
terreno de 1000mts �., sito à Rua Ooronel. Proo. Gomes, nesta cidade.

VENDE-SE: Diversos lo.tes no centro desta cidade, medindo
15 x 50 cada, a vista ou em prestações mensais de Cr$. 600,00.

BAR E SORVETERIA:- Vende"se um bar com sorveteria bem
montada, sendo a propriedade alugada ou vendida ao interessa-
do. Ótimo ponto. .,

'

CURITIBA:- Lotes a prestações de Cr$. 300,00 mensais. Uma
segura e vantajosa aplicação de capital. .

'

FÓZ DO IGUAQÚ:- Colonlas para plantações no futuro ce
leiro do Brasil. Clima saudável. Uma fonte de riqueza vos espera.
Viagem gratis aos interessados. Srs. COlonos, solicitem informações
sem compromisso.

-

�

HIPOTECA:- Oferta a intsressado na aplicação de capital até
Cr$. 120,000,00, com garantia de hipoteca de im6veis no valor superior.
I Melhores inferma\lies destes bons neg�ios: eom VITOB ZtMMEBIÍA:N:J

�ua Coronel Proo. Gomes, 634 - Jaraguá do Sul

Corretor a serviço dos compradores e vendedores de ímöveís.
/

'"

, .

Indústrias Reunidas Jaraguá' S. A.
Jararuä ,�O" S llli!

,

Caixa Postal, 15

-

§ an ta C altartna
í Iffi:rast1

Funt)ação oe

9?od: Pufê/luessle,
•

Fá,brica de
� .

Essências. Cal.ina· e Feeularia

FABRICA BE ESS�NtIA8 PARA" �(JA.L�UER FIM, COMO' S�!W.DO PAKA:
Bebidas sem. alcool (Gasosas) - Bebidas alcoolicai - Caramelos. e Doces Sorvetes

FABRIC.&�AO EM �RA:NDE ESCALA DE:
Suco Integral de Laranjas

Óleo dOe Laranj a, Óleo de Tangerina
FABRICANTES ,DAS SEGUINTES ESPECIALIDADES:

Óleo de Limão' Deterpenado
Óleo de Laranj a Deterpsnado
Óleo de Tangerina, Deterpenado

<

Extrato de 'Guaraná Natural; em conformidade com o que dispõe. o regulamento do emprego do
GUARANÁ na fabricação de , bebidas.

\

- '

Arligos para sorveleria, copinhos e sorvelina

fít»?A(��_���:u�;ainmif!&JJWSf�'�
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CORREIO DO POVO -:" QUARTA-FEIRA DIA 25�12-195l>

Profundemente consternedos comu

nicamos a todos os n08SOS
.

parentes,
amigos e conhecidos, o falecimento de
nossa .querida fllhe, irmã e cunhada

'

FPOLIS., 11 - Estão deliberar, aprovando ou do .vínte Deputados. Isso
prontos e ein condíções regeítando, quaisquer repetiu-se na sessão de
de serem vetados os projetos de leí, um nú- hoje e demonstrá e pro
projetos de origem go- mero de vinte Deputados va que a bancada do
vernamental de aumento no 'mínimo. Desde .outem PSD está realmente con

de vencimentos de al- estão em Ordem do Dia tra a eríaçãö dos novos

gumas categorias de e sobre a mesa da pre- municipios e aumento
funcionários do Estado, sidência da assembléia de vencimentos dos ser- Convém saber que
compreendidos na men- esses

.

projetos, todavia vidores púbJicos, 'cuja embora não dando nú
sagem de quatro -do a bancada (lo PSD in- vigência deveria se dar mero, furtando - se a

corrente, e os projetos regrada de dezoito De- a partir de primeiro de comparecer, os membros
de .

criação aos, novos putados, negou-se a dar dezembro. da bancada do PSD
municípios. número e. na sua fuga A opinião pública re- passeiam e zombam pe-
Compõe-se '�.. Assem- dessabalada levou como cebeu com peoíunda los corredores da As

bléia Leglslatíva de

trin-I caudatäríos
os Deputa- mágua e revolta essa .sembléía, dirigindo cons

ta e nove Deputados, dos Francisco Neves e atitude de cinismo e Ie- tantes remoques aos
sendo necessário para Oswaldo Cabral, soman- lonía de 'uma bancada parlamentares que estão

. �'.

como a do PSD 'que se se batendo com denôdo
-

I proclama, para uso ex- e coerência pelo aumen-

mlj\�::'i,;;;;;;;;;m;";;;;;;:i;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;i:;;i�;;,;;;;;;;;i:::;;;;;;:;;;;;mlj\:,:::: tce�anç0!.. Pdartidárioa mda tco. ad�_fun cd'ionalismo pela
•••=;.. ••�••••••_" �t.>... rI ao - os nov s u- rI çao 08 novos mu-

m ilH nícípíos e amigo e pro- nícípíos, parlamentàres
mi iiii tetora dos servidores esses todos integrantes'
!lii CAR LOS H A RDT iiii públicos de Santa Cata da bancada da UDN do
1m II.: -

PTB d PRP d PSPiill illl rl��je a tarde haverá .

o e o .

!Iii Casa Comercial a !iii· sessão extraordínäría. Em sessão de hoje o

mi Varejo mi Todavia escassas só â Deputado Celso Ramos
_------------------_

iii! HH esperanças de que a Branco-formulou impor-
mi !!li Assembléia

-

coute com tante questão de ordem,
mi F A ZEN DAS ARMARINHOS iiH número legal.para a de- inquinando de íneonstí-
ii!! LOUÇAS HII liberação.

-

ral manobra: tucíonalídade as

emen-.,iiil iill é tanto mais reprovável das apresentadas pela
lI!i S E C O S E MOLHADOS mI se tivermos em vista bancada do PSD e que
mi

. iiii que a Assembléia está visão . deformar e im-
ii!! A ç O U G U E ii!! funcionando em sessão poeeíbílítar a sanção e

IIH i!ii extraordinária desde 23 promulgação do projeto
"'1 ••••

d b d tmi Rua. Quintino Bocaiuva n. 1551 li!! e novem roo e aumen o.

illl Jaraguá do Sul llii
� :m
ii:: .

Bta. Catarinà !!iI

00 m
lIi\

.

iill
...y\ _ _ _ _ ,.�..

:1: ••:::=,:::,::�:=::::::,=:.::,:::::: ::,::::::=,:,:,:,::=::::,:::, :::::::::=::::mm..::;., :::
•••� fi.•••__ _ � _ _ •••••••••_ ,,/Í' .

U:: � >':.' :::: Dr. Murino Barreto da Azavado .�'..·..·.t..� � *.t �..�.�;.rl �.�.�x.�
.. .

..

;,f=M-==A==O==E+==I'=R==A===s·11
... , I atto Hiendlmayer I

• Q 'f" êdí (O f S h; h f)
: Fabric:a.. de A,_rtefatos de Cobre :

II Para Construções 1,,1, :'::1::100::11:'"v�Orga:�� 2óc
10C e

� !'!r���!çãO de Metal �_;II /araguá do Sul Rua �enj�'ll!in ,Consfant, 433 - Cx. P_08!al, 60 •

',', II II II �.r.Rlt do 8aI - Sánla IJaI.rI.. 'ii::lII ,Aceita-se �qualquer. pedido ''',
II r

�

.

.

•

• .1 J

II ',', �.@II!!II88@8.·�.�@l!!!f8illíliBiêB__@

':.
TACI10S DE Cobre e Aluminio ,:.=:iII. I
pera qualquer fim J

II ���gR����S��:' III [Rfil dI! Hbl!lhill I�· :�!Rli��o?� .fg��r�;��OS �
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Aumento vencimentos
de novos

e

ocorrido no dla 6 de dezembro,
com a idade de 54 anos..

As familias enlutadas vem externar
por es te meío os seus slncéros agrade
cimentos e manifester o seu reconheci
menro as pessôes amlgas que prestarem
auxilio e n03 confortarem durante o

franse por que pessamos e. também a fo
das as pessôae que enviaram flôres,
cartões, telegramas e corôas, e, acompa
nharam a querida falecida até a sua

úlrí-na morada.
Especialmente agredecemos ao Dr.

Benno -Knudsen, pelos esforços c1inicos,
e ao Rev, Padre José, pelas confortado
ras palavras proferidas no sepultamento.

Iaragué do Sul: Dezembro de 1953.

FAMILIA SALA)

o ANJO PROTETQR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEI·RA.· MINANen"A
Verrnitugo suave e de pronto

eleito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR.

ME o n, 1, 2-, 3 e 4.
_

,

Protejax a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBBIIJOEIBA .

MINAReOBl '

para o seu filhinho. .

f um produto dos Laboratórios Minancora
OINVILLE

i{FRENZEL)) tpadtgiio em· tp8n8popte'

Empreza de Transportes «fREnZEb» 5.A.
MatrÚ: /ARAOuÁ DO SUL - Av. Oetulio Vargas, sln. - End. Tel. «FRENZEL» - Caixa Postal, 25 - Fone,54 .

====1' Transportes Rodoviários. em geral �==

�--
.���==��==����==��========�========

"

�ACENCIAS

JOINVILLE CURITIBA BLUMENAU
Rua 16 de Novembro, 786. Fone,464 Rua João Negrão, 1900. Fone,121 Rua São Páulo, 1.184. Fone, 1.�14

Desembaraço e redespachos de cargas para qualquer praça do país. ,Entrega de carga em qualquer praça dó' Estado por combinação
com outras Emprezas. Cargas para os demais Estados por Emprezas concessionárias ou

.

de indicação dos remetentes. Tránsporté em
oaminllões próprios com entregas de domicilio a domicilio nas praças de CURITIBA, CANOINHAS, JOINVILLE, BLUMENAU, RIO
DO SUL, INDAIAL, TIMBÚ -e IBIRAMA. Dispomos de_ amplos armazens para carga em trânsito bem como perfeito serviço de

,

,despachos junto ·à Rêde Viação Paraná· Santa Catarina.

de
. -

cnaçao
. , .

murucrpros
As razões mais fortes

da convocação são ex�
tamente esses da cria
ção de novos municipios
e de aumento de venci
mentos do funcionalismo.

RIO DO SUL
Avenida Hui Barboza, s/n.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO
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QUARTA-FEIRA DIA, 23-12-19õb

Notas - Escolares De ,: Gúarámirim
/

... ColoclO de grau �e normulistos [ftOftt.fiEIKDI
Traja-se elegantemente, mandando

confeccionar seus ternos
- na-

.11•••••••• 8.

I MIGUat sea••••1

Rua Mal. Floriano Peixoto, 40 r--;

Preços Mddicos -' Servico fiBrBßti�o

ComPlellentar!stas do Grupo E. Completaram o .curso_ Ret-IOfIOCDCB-O"Sao José" os alunos seguintes : '

. Benta Alzira Mascare:
No día 12 teve �u.gar nhas. Maria Angélica Em oficio, pede-nos, o Almiro Batalha e home

a entrega dos qertífíca- Mascarenhas; Maria Ro- sr. Arno Zimdars, retifi- nageados os snrs. Go
d.os dos complemente- drígues, Agostinho Ma- quemos a nota por nós vernador Irineu

Born-)rlsta.s ,do Gr,�p.? Escol�r rinélli, Evanildo ,Florià- publicada e referente 'a hausen, preteit.o Emílio
Particular Sao. José ; ni (Orador) e Waldir sessão da Câmara Mu- Mahnke e diret.ora do .

de Oorupá e reg�do pe- Schiochet. 'nicipal. I Dep. Educação, sra.
las Irmãs. Francíseanas. . ó-" •

" ' Ondína Nunes Gonzaga,A soleDld�de teve lu- lovo ClrurUlao Dentista, O oficio es.clarece q�e 1.nspetor João Romario 1gar no SaJa? Koerner, N F ld d d F _.o sr. Arno Zlmdars nao Moreira Diretor Urbano
send� �araDlnfo ..

o sr. iDac�a :cgdo�t:lo:ia a;e presldíu aquela sessão, Fonsec� e professorasPrefeito Artur Muller; Santa' Catarina, colará mas SIm o sr. ver�ador Maria Maluta, Ivone Fe-
.Completaram esse Cur- =-,

d t 1 Arnoldo Bylard pois es- lípe e Zeni Silva
so os alunos seguintes: grau, com� 01 onRo �gd teve ausenta e' que não'

.

Adalberto Hauck, Adol- U JoveT-lh a: o o�nl foi aprovada.' a emenda Comnletaram o cursot fo Lischke, AdoJar B. nguer, I o �dsr. a -

do sr vereador Adolfo
"""

Gonçalves Alberto H. ter nger, resi ente em
Ba t l' f t 100

as alunas seguintes:
. , Corupá r e , ,re eren e aos

Hoch, Edmundo Benken-
,

.

mil cruzeiros para
"

a
.

Arnoldo Paulo Kinas,
dorf, Egon Larsen, Hart- .

Contabilistas Ponte sobre o Rio Ita- Basilio Fernandes Dias,
wi�Milnitz,HilárioGumz,

..

pocusinho, mal sim dada Floriano Stähelin, Lauro
Joao Lopes. Amorim, Na Es.col� Tecnica �? uma autorísação ao sr. Danker, Nestor Luiz ...._IIIlIlI\.�.�
Raul Ant. da Silva, .Re- Come.rClo Bom J�su.s , Preíeíto.para se enten- Silveira, Nivaldo Fer-
nato Fuck, Rolf Weber, da Cidade de JOll�vIle, der sobre o assunto com nandes Dias, Oswaldo _ I

Valdir Lindroth, Amália .colarä grau, no día 12
o seu -colega de Jara- Antonio'da Silva, Amelía_-----------

Conceição, Edit Kreutz- do corrente, como eon- guä Paulina da Costa, Ana
.

feldt, Ingeborg
:

Mar- tabílístas, os jovens ja-
.

-x- Tonet, Generosa Toma- 1!lEIi!!i!:�Ili!!Iii!!.' 1I-!l=:'-!l�ii===í1 ::_.i-:m
quardt, Iso�e Schuenke, raguaen�es, Ren�.to J. zelli, Isolde Lickfeld, iiil .

, 'I-liMathilde Lischka, OUvia Wunderlich e Günther Dia 19 colaram gräu Laura' Rosalina Costa, III' Dp. Renaio W'alter .q
Custódio e Silvia Souza. Werner Gosch.. "

as alunas do Ourso Nor- Manoelita Nelcy da Sil- I
I

ItI É D I C 4) I
lo G. E. Euclides da Cunha Na Policia. Militar mal Regional, do G. E. 'va, Maura Decker, Nilda

'1 li'lHeitor Luz. Grützmacher e Veronica CLlNICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS U
Na noite de 12 do.an- Completou o Curso de Foi paraninfo o dr. Medeiros Parrella. iii DE SENHORAS - 'PARTOS iiidante, o G. E. Euclides Formação da Policia III II

da Gunha, da locálidade Militar de Santa Catarl- -
'

,.. ULTRA- SOM, - Tratame-nto modernoe efi- ,..

de .Nereu Ramos, Iez a na e' foi nomeado se- im _ nu> m ciente; pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e I�
, �i�:���O:n���g:I:��S Cqe:�'1 ����r!���n�: ��. ��:� m��;�;mmmm!!!w:mlilmffilmlm!��ilillll!!�!llmm!lmilm7.�mllm�!mmmlr:mt��m m ����������lgPa����á��c��!t�::�;:.tf�!��c��:� II�
completaram o Curso de Mello.

'

iii! mi ri infla�ação dos seio,s, dos ovärios, d� próstata. iii
'

Complementar. I
-

uH GllmZ Irm"a-os -Ltda'. mi .., Afecçoes da pele, f1!ltulas, var�zes e ulceras re- III
Paraninfou o áto o sr.

I
��--<f) ii!! iii! I beldes. A.8ma, a.

fecçoes do

êstomag•
o, eto.. IInspetor -Aleixo Dela- Cure seus males e poupe seu !iii ii:i - MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento'

giustina, sendo homena-, bom dinheiro compranâc na im Indlistria e Comércio e Agricultura iill I das' Paralisias com reativação' das funções
geados os revdos Padre FARMACIA NOV

- HI! ill!

I"'"
musculares e nervosas. Atrofias,

fraquesa.
fun-

I
....

Antonio Echelm�yer e
. A iii! Rio Cêrro /araguá do Sul liii eional dos músculos em geral, da bexiga, or-

Vicente Schmitz, o sr. da ROBERTO -M. BORST Ilu liU gãos digestivos, etc.; '

Alvaro João Bertoli e ii que díspõede maior sortimen· mi / ii!!. ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-
as professoras I'óra S. to na praça e oferece seus. arti i.i,I.I. ..!.ill·•11 I

CIRURGIA - ELE'FRO-COAGULAÇÄO
K I (d' t ) D gos à preços vantajltso9 "nenze Ire ora eo- mI ExpoI:tação de Prôdutos i Coloniais: ,UH .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-�ioleta e
linda F. Phicegher e Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá !m Manteiga, queijo marca «Sant'Ana», i!ii mfra-vermelho... '

Emília Moretti. ��� IIU Banha" Salâmes, etc. ,mi I OONSULTÓRIO R u a dos Bomheiros ..

!Ul
_ Fábr'l'ca de móvel's e tamancos. _ Mi (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março

iii! iiil I das 9) ás 12 e das 3 ás 6 horas
liil Comércio de Fazendas, louças, ferra- mi RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350
Nil gens, Secos e Molhàdos. Uli I' Fone 305 - ,T O I N Y I L L-E - S. C. '

I:::! I m� �i i '���.
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1
dAR,&. G V'A. DO S'UL ��

�
,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 1'83
'

�

1::::::.=:::
BICICLETAS - MAQUINAS DE COSTURA - RADIOS - MATE-

::::::�lf RIÀL ELÉTRICO -; FERRAGENS - TINTAS - ESMAL1'ES -

VERNIZES· PINCEIS - ESCOVAS - BROCHAS

:

- E todos os' pertences ao Ramo da Pintura,
-

�l
� Distribuid�r da� tintas ccTU�ANO:.:. ��
é�" ··zy·.··.��C'·.····.:.:.··w: �'!.••••�!.' � •••••••••••• '!.•••••• , •••••••••• " •••••••••••••••••••••• ,: ••••••••• ,:'!.''!.•••• v'!.·······�o I

- Calçados

llIRGO

I
são os melhores e

- mals baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos ,S.A.

Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sul

Santa Catarina

Magresa
Cançaço
Paltidel
Fraqueza.

É iadi.pe......
'

0-0 uso do

i UMA CK'ENÇA ORAvl_MA

"
MUITO PERIOOSA PARA A "A.
MILIA E "ARA A RAÇA, COMO
UM 80M AUXILiaR HO TIIA''',
MENTO OUSE GRANDE "LAOElO

I l! S,I: O

IA
SIFtLIS SE ,"'RESENTA soa i

"'ÚMEiIIAS "'''''MAS. TAIS COMO:

IRE.UMATISMO

!
E8CFlÓFULAS ,

ESPINHAS I

I:::l.!!
,.!aTULA. I� Ú-I..CIERAi

I1 I ECZEMAS,
I

' 'F E R I O A 8 !

.DAATAOS!
I M�NCHA! I
.. ELIXIR OE NOGUEmA";

CONHECIDO' HÁ 71 ANÓ, I
VUlOII·§ IlM T;)OA PA� fr.! !
------��.,....,_

10001110
DE ORH

.

JORGE MAYERLE S� A. • Comércio
A T A C A 0'1 S TAS

JOINVILLE Casa fundada ern' 1918
SANTA CATARINA

Avenida Getulio Vargas, 998' Caixa Postal, 39' End. Tel. «JOMA»Tel. 609

Compradores de produtos, coloniais' em
�

grande escala
-

I
� ._

•

I mp,or'tação e Expo'rtação

I' de Secos

1!�:mIlW3

e Molhados, Armarinhos, FerrageDs, Louças e Vidros, CODs�rvas, Pedumarias, Papelarias, etc.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ORREIO DO POVO QUARTA-FEIRA DIA 23-12-1953 -.

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
L-OK'ALES Beamten und Arbeiter,

eínschllessüch der Erhö
hung seit Juli dieses [ah-

Paler Alberio Jacobs. Nach- bllcklicher Rektor, des palpräfektur, war ein in res, aus.
'

Obwohl der Tag regn- einen brillanten Vortrag
dem er über .::?5 Jahre das Seminars zum Heiligsten diesem Munizip niemals Die Auszahlung beläuft erlsch war, verliefen die über Olavo Bilac hielt.
Priesteramt in dieser Stadt Herzen In Taubaté, hier gesehenes soziales Werk. sich auf ungeíeehr 147 Festlichkeilen des «Reser- Ausgestattet mit einer
ausübte, verlegte der .begrüssen zu dürfen. • Die jaraguáenser und Tausend Cruzeiros, wo- vísrenreges», der dieses g r o s s e n Rednergabe,
Hochw. Pater Alberto Ja- D e r ausgezeichnete corupenser Damen stellten mit die munizipalen An- Jahr die Iahrgeenge von beschrieb der Vortragende
cobs, Pfarrer dieser Pa- Priester, der seit circa. 13 durch dieses wohltätige gestellten ihre Weihnachts- t931 und .1932 zum Er- das patriotische Leben'
rochie, seinen Wohnsitz Jahren Kaplan in dieser Werk ihre christlichen e,inkreufe teerigen können. scheinen verpflichtete, dieses stimmungsvollen
in die Bundeshauptstadt. Parochie war, besuchte Gefühle unter Beweis, wie Verhalleie Diebe Di'e Poli- gleenzend. ôchnírsrellers und endete
Das Munizip verdankt den. Herrn I Präfekten in man niemals ihresgleichen zei verhaftete den Gauner Um 8 Uhr traten in Ge- anschlíessend mit Worten

dem Hochw. Pater lacobs BegleiJung' des Herrn findet, und wurden unter- Silvino Avelino Fagundes, genwart der Autoritäten des Vertrauens über das
anerkennenswerte Dienste, João Frenzner, einer der stützt durch die öffentll- ein Fahrraddieb, der in ungefähr t50 Reservisten Schicksal des Vererlen-
nicht nur als geistigen Direktoren der Fabrik der chen Aemter, durch den lolnvllle wohnhaft ist. unter dem Kommando des des.
Helfer, wie auch auf dem lokalen Kirche. Handel und die Industrie, Letzten ôonnebend war Leutnants Lopes, Delega- Lang anhaltendes Hän-
Gebiet der sozialen Hilfe. Am 21. d. M. reiste der Es wurden an alle 979 d�r Dieb in jaraguá, stahl do der Rekrutierung, an deklatschen belohnte den
Als Erbauer verschiede- Hochw. Pater Teodoro I Pakete verteilt, die Klei- em neues �dd und ver- und wurde die Nanonett- Redner für seinen ausge-

ner Bauwerke zum AUge- nach Rio de Janeiro ab. derstoffe, Süssigkeiten kaufte es 10 Masearen- lagge durch den Rechts- zeichneten Vortrag.
.

meinwohl wird sein Name V Bô und Bonbons enthielten. I
duba.

.

I richter, Herrn Dr. Nelson 'ln der Folge schloss
stets mit der jaraguaenser

erein a Esperança. Beim Von diesen Geschenken Die Polizei prozessiert Konrad unter den' Klän- sich die Eintragung der
Bewölkerung verbunden ��;e��h����:�����sJen� fielen 729 auf Ieragué und

I ��n GUeb��ä�e�, darit er

g.
en d�r Nationalhymne, Karten an und wurde des

sein. , 13. d. M. durch den Sport- 250 auf Corupá. ,Ie ewo n eít ver tert. ausgeführt durch die schlechten Wetters, wegen
Wir wtssen nicht, ob und Erholungsvereirf «Bôa Es wurden an alle, Der Herr Delegado Munizlpalkapelle, gehisst. von einem Vorbeimarsch

die Versetzung unseres Esperança» veranstaltet eusser circa 100 fertigen Coppl .verh�!.tet� au�h I

parauf anschltessend abgesehen.
Pfarrers auf seinen elge- d Anzügen, 2.550 Meter zwei M!ndenahrlge, d!e erteilte Herr Artur Müller Am Nachmittag trugen
nen .Wunsch hin erfolgte

wur e, ginge� als Sieger Stoffe, 250 KO ôü ...slgkei- am hellichten Tage díe in Elgenschaft als Präsi- die Abteilungen der bei-Herr Wigándo Franke ....,.
K d A doder auf Beschluss seiner und als 1. und 2. Ritter ren und 250 KG Benbons asse er Empreza n 0- denr des Aushebungskorn- den Klassen, rrorz des

Vorgesetzten, wie es all- die Herren Lourinor Sei- verteilt. rinha aufbrachen und aus mandos, dem Hochw. herrschenden Regens, ein
gemeine Gepflogenheit in fert und Wendelln Sie- Die Vertellungen fanden' ihr Cr$ .. 1.650,00 stahlen. Bruder Ambrósio Luiz; Fussballspiel aus. bei
der religiösen Gemein- wardt hervor. in dieser Stadt, in Coru- Die Ve�hafreten .

hatten Lehrer am Gymnasium lIem der Jahrgang 1932
scheft ist. Wir selbst pá und Nereu Ramos schon einen Tell des «São Luiz», das Wort, der gewann.
hatten etwa zehn Vikare Weinachlen der armen lin- statt. Geldes in Kauf von Re-
und verschiedene Kapläne der. Das 'Weihnachten der volvem aus Masea Plas-
hier.

'

armen Kinder, veranstaltet Auszahlung der Beamlen. Die tica, Zündplättchen (es- KA.RL LA.NIK:
Wir führen zu diesem mit Llnterstürzung der Präfektur zahlte am 21. poletas) und «Sherif

.

Pali van. dass sich das Brasilianischen Hilfsiegion d. M. im voreus die Ge- - Abzeichen ausgegeben.
Gerücht verbreitet, dass (L.B.A.) und der Munizi- hälter und Löhne an ihre Erfo!g der Re\.'istas t
der Abschied nes Hochw. • • _

Paters Alberto von Ja- ;;================,,====================�
regué

.

wegen Politik und
auf Veranlassung der 10-

ka.len Autoritäten erfolgt IseI. '

Dieses ist eine Unge
rechrlgkeit, Erstens war
der würdige Priester kein
Politiker und wünschte
auch nicht Wähler zu sein.
Zweitens wissen die

_ Autoritäten von leragué,
wo sie' ihre Nase haben
und mischen sich nicht'
in Sächen, aus denen'
nichts zu .ersehen ist. Die
ses fordert zum Streit
heraus.
Was die Autoritäten

von Iaragué immer mach
ten, jetzt mehr wie nie
mals, war, den Kongre-]

�

garlonen und religiösen
Gemeinschaften vollkom
mene moralische Unter
stützung zu geben, eine
Unterstützung, die bis zur

materiellen Hilfeleistung
fUr Bauten zum Allge
meinwohl diente, wie sie
hier entstanden sind.
Der «Correio do Povo»,

als Vertreter des jaragua
enser Volkes, kann nur

dem Hochw. Pater Alberto
lecobs in seiner neuen

Stellung, die ihm durch
seine würdigen Vorgesetz
ten angewiesen wurde,
alles Glück wünschen.

Park - und Halleplälze. Der
Herr Direktor der 'Fahr
strassenabteilung geneh
migte den Erlass des
Herrn Präfekten; der den

'

Verkehr und die Halte
plätze ,in dieser Stadt
regelt.
Vpn jetzt' an können

die 'Motorfahrzeuge in der
Rua Marechal Deodoro
da Fonseca nur auf dêr
rechten Seite. �eßn man

von Joinville kommt,
hallen.
tfalte.,lätze für Mietwa

gth von Pferd�n und
Motor in der Avenida
GetuJio Vargas auf ,der
S�;re der Eisenbahnsta
tion.

Paler Teodoro Becker. Ni;1ch
Vielen Jahren seiner Ab
wesenheit von dieser
Stadt, hauen wir das "erg
nügen, den Hoehw. Pater
Teodoro Becker, augen-

Es läuft ein fremdes Kind
Am Abend vor Weihnachten
Durch die Stadt geschwind,
Die Lichter zu betrachten,
Die angezündet sind.
Es steht vor jedem Haus
Und sieht die hellen Räume,
Die drinnen schaun heraus,
Die lampenvollen Bäume;
Weh wird's ihm überaus.

Das Kindlein weint und spricht:
"Ein jedes Kind hat heute
Ein Bäumchen und ein Licht
Und hat dran seine Freude,
Nur bloss ich armes nicht.

-

An der Geschwister Hand,
Als ich daheim gesessen,
Hat es auch mir gebrannt;
Doch hier bin ích vergessen
In diesem fremden Land.

Lässt mich denn niemand ein
Llnd gömit mir auch ein Fleckchen?'
In' all den Hãuserreíh'n
Ist denn für mich kein Eckchen,
Und wär' es nach 'so klein?'
Lässt mich denn niemand ein?
Ich will ja selbst nichts haben;
Ich will ja nur am .-Schein
Der fremden Weihnachtsgaben
Mich laben ganz allein."

Es klopft a�" -TUI' un� ;Tor,
An Fenster und an 'Laden;
Doch niemand tritt hervor,
Das Kindlein einzuladen;
Sie haben drin kein Ohr.
Ein jeder Vater lenkt
Den Sinn �uf seine Kinder;
Die Murter· sie beschenkt,

. Denktsonst ni,chI mehr poch minder;
Ans Kindlein niemand' denkt.

"O, lieber. heil'g,er, Christ,
Nicht Mutter und nicht VareI'
Hab' ich, wenn du's nicht bist.
0, sei du -meio Berater,
Weihl man mich hier vergisst!"
Das Kindlein reibt' die Hand;

Si� ist von Frost erstarret;
, Es .kríeehr, in sein Gewand
Und in .dem Gässlein harret,
Den Blick hinaus gewandt.

Da kommt mit einem Licht
Durchs Gässlein her gewallet
Im weissen Kleide schlicht
Ein ander Kind; - wie schellet
Es lieblich, .da es spricht:
"Ich bin der heil'ge Christ,
War auch ein Kind vordessen.
Wie du ein Kindlein bist; .

Ich will dich nicht vergessen,
Wenn alles dich vergisst.

Ich bin mit meinem Wort
Bei allen gleichermassen;
Ich biete meinen Hort
So gut hier auf den Strassen,
Wie in den Zimmern dort.

Ich will dir deinen ßeum,
'Fremd Kind, hier lassen schimmern
Auf diesem offnen Raum,
So schön, dass die in Zimmern
So schön sein sollen kaum."

Da deutet mit der Hand
Christkindlein auf zum Himmel,
Und droben leuchteud stand
Ein Baum voll ôrerngewlrnmel
Vielästig ausgespannt

�o.. ferp, und. doch so nah,
Wie funkelten (lIie Kerzen!
Wie ward dem Kindlein da,
Dem fremden, still zu Herzen,
Das seinen Christbaum sah!

Es ward jhm wie ein Traum;
Da langten hergebogen

,

Englein herab vom Baum
Zum Kindlein. das sie zogen
Hinauf zum lichten Raum.
Das fremde Kindlein ist

. Zur Heimat nun gekehret
Bei seinem heil'gen Christ,
Und wàs hier ward besehret,
Es dorten leicht vergisst.

FrieJ,icb Rückert.

Reservistentag.

., I

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und d�r Dienstb�rkeit, die Sie

am besten zu. .den geringsten Prei�en bedient.

PRÄPARATE
,

.

Professor Lennemann Der Professor war wü-
betrat den 'Prüfungssaal tend: "Bier trinken und
der anatomischen Uni- in den Kneipen herumr
versitret. In der Hand sitzen, das krennen die
trug er vorsichtig ein Herren!"wetterte er vom
Glas mit einem Präparat, hohen Katheder, "aber
das er soeben im Mu- studieren und etwas
seum ausgewählt hatte. . lernen, dazu fehlt Ihnen
Er baute das Glas allen der noetíge Ernst, Wis
sichtbar auf sein Pult, sen Sie, meine Herren,
zog sein Notizbuch, he- was das. Prssparat in
raus und begann die diesem Glase darstellt?
Prüfungen. Es ist die Schrumpfnie-
"Kandidat Müller, was re eines Manes in den

stellt dieses Präparat mittleren Jahren."
vor?"
Müller hustete verz

weifelt, dann stotterte
ér: "Eine 'I'rínkerleber,
Herr Professor!"
Der Professor schüttel

te unwillig den Kopf.
Setzen Sie síeht" Er no- "Ja? Was gibt es?"
tierte etwas in seinem
Notizbuch und rief den Der Pedell näherte
Nächsten auf: "Kandidat seinen Mund dem Ohr
Richter, was stellt die- des Professors und sagte:
ses Preeparat vor?"

, "Ich wollte Sie nur da-
Der Student Richter rauf aufmerksam ma

II erhob sich zitternd. "Es chen, dass in dem Glas

I is.! der Herzbeutel ..einer schon seit vorigem. Se-
ZIege," sagte er angst- mester nicht mehr 'dielich. .'

S h f
. -

D'"Ungenügend! Setzen ? rump mere .Ist: �e
Sie sich!" ,NIer.e haben wir In em

Der neechste Kandidat anderes
I G�fress ge

antwortete: "Das ist die, steckt In �Iesem. Glas
zerstrerte Milz eines verwahre Ich seItdem

Kettenrauchers, Hert m e i n e n Fens�er-
Professor." schwamm ... ,"

Der Pedell war in den
Lehrsaal getreten und
neeherte sich leise:
"Verzeihen Sie, Herr
Professor --" (

.

Auch er bekam sein
Ungenügend.. Und, mit
ihm' alle dreiund_dreissig
Prüflinge, die abwech
selnd auf den Magen ====;===
eines Krebskranken, die BOcheraúsleihung
Lunge einer Kuh und
das Grosshirn eines

.

Näheres bei Sociedade
Grosskaufmannes rieten. Gráfica avenida LIda.

.
.

Keiner wusste es wirk· JARAGUA DO SUL
lich. Av. Getulio Vargas, 350

Ein Hirscp mit prrechtigem Geweih
von acpt���p, �p,(f>�IJ .ging sPllzi�ren.
Eín Hase hlilf vorbet,
sah ihn und stutzte. Starr aufallen
steht er und gafft ihn an, [Vieren
macht Mrennchen, geht heran,
sagt: cLieber, sieh mich an!
Ich bin ein kleiner Hirsch!

ESE,L
Denn, spitz jch' meioe Ohren.
.so hab' ich solch Geweih wie du!»
Ein Esel hoorte zu,
sprach: cHreschen, du hast recgt;
wir sind. von einerlAi Geschlt'cht,
der Hirsch und ich und dU!:t
Der Hirsch tat einen Seitenblick
und ging in seinen Wald zurück.

Job.nn Wilbe/m LUdwig GI.im

Apotheke "Sobulz"

-�

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.
. I
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Fabric.a de Moveis' 510. Anlonio
Moveis, Esquadrias e' Estofarias

�

VITORIO'

I

E.pelhos, Vidros e .Molduras

LAZZARIS
Proprietário

Fabrica:

Rua Domingos da Nova, 200

d&RAGUA. DO SUL

Loja e Exposição:
Avenida. Dr. Getulio Vargas, 79

Caixa Postal N. 78 SA.N.TA CAT:&BINA

..

Ofereée a sua distinta c�ientela :

Um lindo dormitório confeccionado em Imbuia, garantia por 5
anos, só na Fabrica de Moveis de Vitorio Lazzaris,

Para. grupos Estofados, procure a Fabrica de Moveis de
Vitorio Lazzaris.

Um conjunto estofado. com, braça de madeira, só na afamada
Casa de Moveis de Vitorio Lazzaris.

Um bom dormitório V. S.' encontrará somente na Fabrica de
Vitorio Lazzaris.

",."",.,.. si

-

.� ...r._""(, _'." ...�., .......� ��
Este grupo estofado de fino acabamento V. S. encontrará na

Fabrica de Moveis de Vitorio Lazzaris.

, ._.

� �

O grupo estofado acima, V.-S.' só encontrará na afamada Casa
de Moveis de Vitorio Lazzarís.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CO,RREIO DO POVO DOMINGO, DIA. 23-12-1950,

.

Em�a�O�!r �!!�!ã�onr��. J���. !���On!� � .

comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca-

PHtarina, na forma da Lei, etc... .

F4Z SABER aos que o presente, edital, com "

o prazo de quinze (15) dias virem, ou dele oonhe
cimento tiverem, que, 'pelo Dr. Promotor Público
da Comarca, me foi dirigida a denuncia do teôr
seguinte» "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Oo
marca. O Representante do Ministério Público' da
Comaroa, infra-assinado, no uso de suas atribui
ções, vem perante V. Excia. oferecer denuncia con

tra VALENTIM FERRETTI, solteiro, com 19 anos

de idade, residente na Estrada do Sul, município
de Joinvile, neste Estado, filho de Arlindo e Ana
Ferretti, pelo fato delituoso que passa a expôr:
No dia 26 de setembro do corrente ano, realisava
se um baile, no salão de propriedade de Carlos
Peixer, no lugar Rio da Prata, município de Gua
ramirim, aonde se encontravam entre -outras pes
soas, o denunciado VALENTIM FERRETTI, e as

,

vitimas OARMELO AMORIM e FRANCISCO MA�
.CHADO. Que mais ou menos pelas vinte e treis
horas Donilda Conradt tendo sido tirada para
dansar, por dois moços.Tsto é, por Carmelo Amo
rim e Valentim Ferretti, deu preferencia ao pri
meiro, por haver chegado antes e saio a dansar
com Carmelo, porem, apenas haviam dado Sl pri
meira volta pelo salão, quando o denunciado pe
las costas vibrou uma canivetada na vitima Oar
-melo Amorim, produzindo-lhe o ferimento descrito
no auto de exame de corpo de delito -de fls. 3.
Que isto feito o denunciado foi transpor' a porta
de saída do salão e quando alí se encontrava te ..

-

rido, também. a Praneisco Machado. com o oaní- • * * .. * * * * * * .. * * * 'I( '* * * * *

vete, produzindo-lhe a lesão descrita ás fls. 4 dos ':
autos.". Assim, havendo o denunciado VALENTIM ..

FER�ETTI, cometido o crime previsto no artigo ..

129 do Cóàigo Penal, em cuja pena se acha incur- ..

so duas ve2es, oferece esta Promotoria, a presente ..

denuncia. para que centra o mesmo seja instaura- : O melhor presente para o lar,
do o respetivo processo, inquirindo-se as testems-.. ...

nhas abaixo arroladas, procedendo se, ainda, aos.. e sem duvida uma RADIOFQNE PHILIPS
.demaís termos para a formação da culpa. Jaraguâ .. '

exposta' na Casa autorizada PHILIPS
do Sul, 9 da-novembro 1953. (a) Francisco Gotta·r· .., - ,

�

-di. Promotor Püblíod, "E. havendo sido designado: LOTHAR' SONNENJIOHL - Jaraguá do Sul ..

o dia 1� de janeiro do ano vindouro, as 10 horas, .. :
para ter lugar o interrogatório do réu, por não -te «

ter sido encontrado e se achar em lugar incerto ii ..

e não sabido, conforme certificou o sr. Oficial de -te ...

.�ustiça de Joiúville, á o presente edital com oqual ..****w ..... ***,*****.**************'* *******\••
��e�amoab �furido denunciadoVALENTIM ��_"C�"_�_-_5_3_.�������__��__���������������_

FERRETTI, para comparecer neste Juizo, sala
das audiencias, Edificio do Forum, no dia e hora
supra mencionados, afim de ser interrogado. sobre
os fatos narrados na denuncia acima transcrita,
sob pena de revelia. E, para que chegue a noticia
a público e, ao conhecimento do réo, -se passou
o presente edital que será afixado no lugar de
costume e publicado pela imprensa local. Dado e

passado-nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos qua
tro dias do mez de dezembro do ano de mil no
vecentos e cincoenta e tres. .Eu, Ney Franco, es

crivão, o subscrevi. (a) Nelson Konrad. Juiz de
Direito." Está conforme o original, dou fé.

Jaraguá do Sul, 4 de dezembro de 1953.

O Escrivão - NEY FRANCO

- Do ordem do snr.' Prefeito Municipal, torno pú
blico que 0'5 tnrerressados em obtenção de- Bolsas
Escolares para o ano de 1954, deverão requerer ao
snr. Prefeito, instruindo os pedldos com os documen
tos seguintes:

Certidão de Nascimento
Atestado de habilitação ou promoção em ano

do curso.
Os requerimentos deverão ser apresentados até

30 de Janeiro de 2954, devendo ser declarado o cur-
so a que se destina a bolsa.

'

De acôrdo com a Lei nr", 1, de 1-3-1951, terão
preferência pera a obtenção na ordem de colocação:

.

a) o orfão de Pai e Mãe;

I
b) os filhos de pais reconhecídamenre pobres,
c) os filhos dos funcionários e operarios munl-

nipais. .

Não serão concedidas bolsas escolares em cur

���'-��-, sos de estabelecimentos particulares, quando existam
os de ensino .gratuito, na residência ou domicilio do
aluno,

Diretoria do DÉEAS da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, em '1 de Dezembro de 1953.

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor' do Departamento do Expediente, Edu

cação e assistência Social.

"

-.

Clinico de' Olhos - Ouvidos - Nariz e Garoanla do

Bit" .a••I6•••••1
MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"

JOINV!LE -

-,

I'

IllPS

• Mod. FR 717-A...:. Radiofone luxuoso; de
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,
curtese médios. Faixa ampliada de 25
e 30 metros. 5 válvulas com 7.funções.
Chave de tonalidade nora graves EI

agu�os., _ '_ ....
-

_

•

..
•

Para apreciadores da ARTE E BÔA- MUSICA

'Prefeitura 'Munié:ipál de Jatágua do Sul

BOLSAS ESCOLARES
-

,

/

Fernando
lill 11181 =:�I -.1 • aB 11111iiiä 1111 ä9 1111 &ii: .111" lO' _ UI_ IOIIE IUI .. "' _.

���

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprancio lia

FA_RMACIA NOVÄ
EDITAL de BOBEBTO M. HOBST

.t que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos à preçC?� vantajesos
..

,

Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
����

Dr.

-

@ster6rOOk
Escolha a Pena
apropriada para

sua Escrita.
'Penas renova
veis de solido
Duracrorrie

novo sortimento,
recebeu, e ofere
ce a SOlliedade GrA
fica Avenida LIda.
Avenida Getulio
Vargas n». 350.

ßm"IBO precisa de uma

" ,boa bicicleta, ou
um bom rádio, então vá
hoje mesmo consultar os
preços sem compromisso
na C A S A R E A L em

Jaraguá do Sul.

Vendo
diversos chãos no

centro da cidade .

Escritório Fischer
.Rua Marechal
Deodoro, 2 O 4

�
,

A, '5 r F I ,L I S.
tUM" CKOINç.t. GRAVI.., ....
MUITO rlRI� rARA A �A.

MiLIA E PARA A RAç.t., 00_ ;
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO obSE GRAftOE �I.AGIP:LO

Jim lil"1 ií:IHR II i1iI�
A .iFIl.II: Sl APRESENTA soa

IIIItlMERAS'PORMAa. TA'S COMO:

REUMATISMO
E6CAÓFULAS
ESPINHAS
",tiTULAS
Ú-t.. O & fi A I
!OZI!MA8
FERIDAS
DARTAOS
MANCHA.

.. EUXIR OE NOGUEIRA"
CONMSCIOO HÁ JS ",",Da
\l8l0Il-_ ... T6.. PARft.

,

A.· Springmann
Formado pela Faculdade de Oienetas Mé-;
dicas da Universidade do Distrito Federal

CliDi�a 11Mies - Cirurgia Geral' - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 (ex-residencia do dr.

. Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.-

II'" I I!EB: 111_ 'U_II'!BISIU'_'UI_IFJ&B'I'�IJI_IU_"'_ I.

- Atende chamados de dia e a noite -

de Ferramentas ��
DE P B D R o R E N o E L II

��,O Despachante- Adua�eiro -

Matriz: Rua Babit"litga, 23 Filial: Praça General Os6"
• Edif. próprio" Telefone, rio, 115 " Edificio «Santa
213 "Cx. P., 35 - End. Juliu • Apart. próprio, 32

Tel. cBranco� Telefone,4773
S. Francisco do Sul • S.C. Curitiba "araná

Estrada Jaraguà Esquerdo
Importação - Exportação e Cabotagem - Quas· 1II -_·�I!!!!!I!!!!!!I!!I·-=tl!!!!!!!!!ll!!null_!l",_"".._u_, .....,.,._!_ JARAGUA DO SUL - STA. CATA'RINAiões administrativas 1(

";;;;;;;;;;·;··_.._·;;;;;;;;;;;··_101 _iiiiiIõIõ;Ii__;'_'_',
bem como todos oS serviços junto à Alflndega Im' 1- Foto Piaz8pa .__. Executa-se qualquer serviço de ferra-
de São Francisco do Sul, são executados com pon· " _.....J mentas agrícolas para uso de lavouras,
tualidãde e presteza, dispondo - para êste fim

'1"
Bua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul como: Machados, Enchadas Foices etc.

,de Unld organização perfeita com escritórios Defronte ao Ginásio São Luiz Serv'�o rápido e (aranUdo e atendi-se qualquer pedido

��;'f:����:t,r�8:�!ai��\�:�fE II-� Fotografias ��rca�er:lx- tam:n��:s de varias

(f=-I::.:::::::.-_:...··:.
...

:::-;·
...

I·:::==·,:.:::::� .·::::::::::::.I'::::��:·l:::�armazem para depósito de mercadorias em ge- ii - � - � � 9 !Ii li
.

ral, junto a_o� trapiches de embàrques na cidade. Tem á disposição aparelhos fotográficos ale· ii li
Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras il�

mãesq������L�N��R»le�te�ut���la��s�tima -1- 1.,1. �.d:':::D:Á .D:.::ari: I,i.'Mercadorias para o exterior do Brasil e
'

Veja a exposição sem compromisso. R
LoeaHda"es Brasileiras '

'11
/ - X - u ii Simbolo de Honestidade �,

. '. .

'In
Dispondo do melhor equipamento,

I"
ii Confiançll' e Presteza II

,Tradi,çã�, ae ma�s_ de 20 anos, de serviços eo�stantes O
pode arender á todp e qUal.quer :!11' A que melhor lhe atende ' Ir:!-A6 $alOres firmas 40 E.tado e dos estados vlstnhllsc' chamado fora' do 'o-ãblnefe. l'

..

ö' ii e pe os_ menores preços !!

e���=-::;::-:::.-� .=-=iE!!li-� ui!!!!!E!iSF!'_'1 li II lI_iliEiii:::w �::::::::::::::::::::::::=.:::::;::::::::::::::::::::::::::=::::::==.=::::::::::::::::::::::::::-P ,

J
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Ne Assembléia'Legislativa ����;'"E�#.'T�g-�,��,=���
FPOLlS., 18. - Desde 'total dos munlclplos de rantir certos aspectos ça do deputado Coelho - '!!II FrUI-nO mOßogollo ii!!

qulnta feira a Assembléia origem, sendo por estes políticos pera o PSD. 'ôousa que abandonaram im L It: It: llU
vem realisando mais uma administrados atravéi de Está sérlamente amee- o recinto da Assembléia, UI! : ii!!
sessão diária, além da um capataz. çada a unidade partidária afim de evitar que o PSD HH II II !IH
ordinária, a fim de con- A escrita e verbas esta- do PSD, visto vários de- _consumasse monstruosl- !iii I Illlt. It •• liii
seguir aprovação' dos rão a cargo do municipio putados ameaçarem rebe- dade jurídico. Em reclntos

I !IH mi -

projetos- de criação de de origem. Assim ficárão lião, pois tem compromls- fechados ocorreram sérios Uii !iii
novos municipios e eu- até as eleições de outubro, so firmado no sentido, atritos -enrre deputados I iii! ABRIC DE iiii
mento de -vencímentoe a ocasião em que serão de autonomia ampla, de- pessedlstas uns com os IiI! F A m!
alguns servidores do Es- eleitos pr�feitos e verea- finitiva e imediata. outros e com � membros iiji, CARROÇAS mi
tedo, dores. Face esse projeto O projeto pessedista das Comissões, de Emen- iii! FERRAMENTA -DE iii!
A bancada do PSD nem 'quota ce Imposto retire do Governador a cipação de Municipios, i!1l mi

composta de dezoito' sobre Rendas, atingirá no arrlbuíçâo de nomear o aqui no momento. mi CORTE, ETC.

III·Hmembros maís, os depu- ano vindouro próximo um primeiro prefeito; cuja iiii i ii
tados Oswaldo Cabral e milhão de cruzeíros, be- prerrogativa está regulada

-

liii ilU
Francisco Neves negam- n�ficiará novas unidades, na lel-duzentos e cinquen- S D r a. D., de, c a s a, !!l! ilU
ee de comparecer obleti- Visto faltar-lhes ceracre- ta de 1949. .»

ainda lhe falta uma!iii Iß S TR ADAN O VA !li i
vando de isso tmpesslbl- rtstlcas fu�da"!entais de Membros da UDN e panela de pressão, uma -liii !lllrar a aprovação dos ditos autodetermmaçao. ,PTB no assento da dita bateria de aço Inox ou !iii, 'araguá do Sul - Santa Catarina iii!projetos. É sabido que Nenhuma objeção de Com'issão de Divisão de Aluminio Rochedo, a HU -,

, UH
�e:::,o�:�e��a��e:re:ee:du� �[::::: 12�����c� o�o�:�!�: J::;it��=�e��o�s a�e �� ;::: p�:�!a't:�res::��� !!!�j.!!ilimlmm!!ili�!!ªlli5!mf:ilimffimilimr:=:iliiliillf:ili!ilimi!!ffimmmffi:��j.!isendo os membros' da distas, apenas visam ga- protesto, sobre a llderan- los melhores preços.

.... . ..

UDN, PRP, ::>TB e pSP
que não podem deliberar,

-------------------.---.....---------------.-----------

por falta de número legal, ............-....-..,.-....--....--._---._-'----........,.-----................-----..-�----_,....;...------------

Reina aqui grande re- � /
'

volta ante a atitude do l�
.

PSD. �

Ontem, sabado, a Co
missão de Divisão

Terri-1forial, orgão incumbido
de resolver e opinár in
reíramenre na Assembléia
sobre a crlação de novos

munlclpíos;" teve

'uma!sessão agitada, pois os:

peesedlsras não compare
cem ao plenário, os
mals compareceram na

comlssão e apresentaram
prolero, e parecer criando

I treze munlcípíos, deixando
fóra es de Braço do
do Norte e Santo Amaro
da lrnperatríz, mesmo as
sim esta lei entrará em
vigôr sómente-ng dia �
p�ilneiro de jun�� �o prö- � "

. �:�:���U;�E�t::�L�:''::__::_:::�U:'::�=-:::''_�

QUARTA-FEIRA DIA 23-12-195ã

TIPOGRAFIA PAPELARIA LIVRARIA

Pelo lí1bor Il!mprl! igUíll i! II!U cilfi! idl!'íll.
Umil

.

DI!I eompfildo· Duoeil· milil fl!elßgdo.
,

,

CAfÉ BAUER é o prafurido u poda um qualquBr casa ser adquirido
.='

fabricado

I Jaraguã do Sul -.- RII MIl. ·DI8'lft dI fillICI, no-rn - Santa- Catarina

. • ••�,m

Impressos de todo género Livros Oomerciais - Materiais Escolares - Papeis de todas
as qualidades - Grande sortímento. de Artigos de Escritório - Baralhos - Albuns para

fotografias -
- Pratos e Bandejas de papelão, e demaís artigos do ramo.

'

r

Cartões de Felicitações' de toda espécie Papel Celofan

,

I�������MßUML�.
- �

BAUER,::!

�.� �.�, '.�.�.�.'! �''!.�',! �.'! �.'! �I,! �.�.�.!.�.,+�.'!.,.� �''!.:'',! �',!.�',!
,.,t, ... , -.t,.,t",. ,.,t,., I., ,., I., ,.,+,., ,.�"., I.' """,.,,�_..t,.,

:

I
SIMBOLO DE QUALIDADE

Puro Aromáfiao Saboroso
/

aafé Bauer Hlberlo'

/

"
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238.200,00

Pessoal fixo
Tesöureíro Padrão «Z»
Escriturários Padrão ((X:. á Cr$. 1800,00
Excriturários Padrão eR» (2) á Cr$. 1.300,00
Quebras de Caixa do Tesoureiro
Serviço de Arrecadação.

Intendente Exator
Material de Consumo

Aquisição de talonários e livros
Despesas Diversas
Serviço de Fiscalização
Pessoal Fixo '

Fiscais Pdr. -x- á Or$. 1.800,00 (3) e pato
cZ» á Cr$. 2.000,00 (1)

SEG. PÚBLICA E ASS.· SOCIAL
Assistência Policial
Pessoal Píxo

Carcereiro Padrão eS»
Subvenções, Contribuições e Auxilios
Despesas Diversas

Auxilio ao Asilo Santa Tereza (Leprosãrto)
Assistência Social .

Despesas Diversas
Esmolas a Indigentes .

Assistência Médica e Farmaceutica
Assíatêncía Hospitalar
Sepultamento de Indigentes
Amparo á Maternidade e a Infância

EDUCAQÃO PÚBLICA
.

Material Permanente
Aquisição da Moveis e Utencilios

.

Material de Consumo
Material didático em geral
Despesas Diversas

. Aluguél de Prédios escolares 2.000,00
Assistência a alunos necessitados 5.000,00 '

'

Ensino Primário, secundário e complementar
Pessoal Pixo

Vencimentos de Professôres das escolas iso-
ladas, sendo 15 Padrão eM:. ã Cr$. 1.000.00
e 7 Padrão «K» li Cr$. 900,00 ,.

3302 Gratificação a Professôres que regem cursos

desdobrados, sendo os titulados Cr$. 150,00

1.346.000,00 e os não Cr$. 120,00 -5.000,00
3 30 3 Vencimentos de Inativos, sendo (3) Proteeso-

I;. res Padrão :.K», 11) Carcereiro Padrão eS»,
e.ooo.oo (1) F' 1 (6

. Isca Padrão eX:. e 1) Tesoureiro Pa-
.000,00 _

120.000.00 131.000,00 drao cZ:., respectivamente á Cr$. 900,00 -

TOTAL GERAL DA RECEITAOi: .. , .. 3,327,47-6,UO-
1.400,00, 1200,00 e 2.000,00 e CrS. 200,00

•
. .. grat. mensal ao Tesoureiro

..

Art. 2.) - � �espesa geral do Municipio de Iaragué do Sul, para o
34

, Orgãos Culturais

exer�lclo de 1964, e (Ixada em Cr$. 3.327.476,00 a qual será efetuada de con-
342 Material Permanente

formldade com a seguinte classificação:
342 1 Aquisição de Material para a Bíbiiotéea

O
.

A��I.NIST�AÇÂO �GERAl g:� 1 'G:r��i���:��!'i:� Inspetor Escolar· ,i,
.

00 L g i s I a t I v o
<

-

• -\-

g 64 .. Despesas Diversas
..

Câmara Mu�icipal 3 64 1 V'
_ Pessoal FIXO

iagens de inter�se de serviço
'

Dlreto d S t í 2
38 Subvenção, contríbuíção e auxilios

r
.

a/ ecre ar a 13. 00,00 384 D D'
Pessoal Verlevel

espesas iversas

Remuneração aos Vereadores ;. 68.000,00
<1841 Bolsas Escolares ' 150.000,00

Representação da Câmara Municipal 6.000,00 33884423 Contr. para o Curso Normal Reg. de Corupá 27.000,00

MI' I P 5
Auxilio ao Ginásio Feminino de Jaraguá do Sul 12.000,00

a ena ermanente 4. 00,00 38'4 4 A '1' doí C Cl' 9 6
Aquisição de M

.

UI T 4 I;.
UXI 15> a ,OIS ursos omp ementares __..........-0_0,00

. oveis e ensi lOS .eoo.oo .t. SAUDE· PÚBLICA
'

Material de Consumo
�

Malerial de Expedlente _ Livros 1.000;00.
4 1. Assistencia Hospitalar

.

Despesas Diversas
4 11 Pessoal Variavel

Serviço Postal Telegráfico 600,00 ..

4 11 1 Gratificação ao Delegado de Higiene
Assinatura de Orgãos Oficiais 200,00 ,4112 Hospital Municipal «Jesus de Nazaré

Publícaçäo do expedlente da Cêmare Municipal
"-

3.60ö,oo
.

87.000,00 44 994 Serviços Diversos
'

EXECUTIVO
" Despesas Diversas

G o v ê rno' 4 94 1 Desobtrução de córregos e rios

Pessoal Fixo 4942. Drenagem de terrenos alagadíços

Subsidio ao Prefeito Municipal 36.000,00
494 3 Límpesa de valos, boeiros e sargetas

Representação do Prefeito Municipal 12.000,00 5 FOMENTO
.

Malerial Permanente, 5,1 , Fomente da Produção Vegetal.
Aquisição de Veículos, Móveis e Llrensllios 3.000,00 5 1� Despesas Diversas

.

Malerial de Consumo
5141 .Auxilio li AasocíaçãoRural de Jaraguä do Sul 7.200,00

Aquisição de combustível para o automóvel 5.000,00 5142 Aquisição de sementes, máquinas e transpeete 120.000,00

Despesas Diversas
. 52 Fomento da. Produção Vegetal e Animal

Custeio de Velculos, Moveis e Lltenclllos 19.675,00 ,524 Despesas Diversas 1 ,

Diárias ao Prefeito quando fóra do Muntclplo _ 3.000,00 78.515,00 5 24 1 Compra de remédios e inseticidas

����lSF1�:ÇÃO SUPEAIOR � �!: ��:f��n��sAd�mV��rináriO
Escriturário Padrão «Z» 24.000,00 ,55 22� 45 Posto Agro Pecuário - Pessoal Variavel

Malerial de Consumo
'I< Idem Idem· Mat9rial

Impressos e Material de Expedlenre 10.000,00 <,

6 SERVIQOS INDUSTRIAIS

DespesasDiv2rsas·
6 4 Industriais, Fabris e Manufatureiras

Serviço Postal 1.000,00 641 Pessoal Variavel

Serviço Telegráfico
'%. 6 41 1 Operârios da fábrica de tubos de cimento

. u.ooo,oo
Serviço Telefônico ,2.000,00. 69 Serviços Diversos

Publicação do Expedlenre da Pref. Muni'Cipal 20.000,00 690 Pessoal Fixo

AssinatunJ. de jornais 1.000,00 61.000,00 690 1. Zelador de Cemitério, sendo (1) Padrão eS:.

Serviços Técnicos Especializados
e (1) Padrão »I:., respectivamente á, (Jr$�

Pessoal fixo
1.400,00 e Cr$. 800,00

' ,

Contador ::>adrão «Z» 24 168 90 2 Escriturário Padrão -x- - Serviços Gerais
.000,00 '

Escriturário Padrão «Z» 24.000,00 SERVIÇOS DE UTIL. PUBLICA

Escriturários Padrão cU» (2) e Padrão cT» (I) 56.400,00 8 O Administração Superior
,Malerial de Consumo .

800 Pessoal Variavel

Livros e Impressos 8.000,00 8 00 1 Gratificação a Agentes Fiscais

. Despesas Diversas
8 1 Oonstr. e.Oons, de logradouros públicos

Deap. de rransp. á func. quando em serviço 2.000,00 811 Pessoal Variaval

Diárias a func. quando em viagem de serviço 15.000,00 8111 Pessoal dos serviços de· ruas, praças e jardins 40.000,00

Servlços Diversos :
. 8 13 Material de Consumo

. �Pessoal fixo
8 13 1 Para o serviço de· ruas, praças e jardins

'

26.000,1)0

Motoristas Padrão «05» (10) á Cr$. 1.400,00 168.000,00 8 14 Despesas Diversas
.

Porteiro Zelador Padrão «U» 19.200 ...00
8141 Combustivel pIo transp. de pessoal e .material' 12.000,00

Despesás Diversas
8 2 Cons�rucão e conservação de rodevias

'Serviço de Iimpesa da Prefeilura e Intendência 6.000,00 322.600,06 821 Pessoal Variavel

., Exação e fiscalizöção financeira
8 21 1 Dep. Municipal de Estradas de ROdagem

Adminislração Superior
8 8

.

Ih:íminaçãö' Píiblica ,

.

ContInua na próxIma páglna\

. '. . !-rtur MUller, Prefelro Municipal de jaraguá do Sul, no uso de suas

atrlb!ll.çoes. faço saber a todos os habitantes dêste municipio que a Câmara
Munlclpal votou e eu sanciono a seguinte lei :

..

Art. 1.) _.� receite geral do munlclplo de jaraguá do Sul, para o

exercicio de 1964, e orçada em Cr$. 3 327.476,00, a qual será arrecadada de
conformidade com a I� gislação em' vigõr e obedecida a seguinte classificação:
Código· ReceBa
Geral . DESIGNAÇÃO DA RECEITA prevista

RECEITA ORDINÁRIA TRIBUTÁRIA
a) l m po s t o s

O u 1 Imposto Territorial
O 121 Imposto Predial
O 17 3 Imposto s/lnds. e Profissões
O 1.8 3 • Imposto de Licença

•

O 26 2 Imposto s/Expl. Agr. e Indusrríal
O 27 3 Imposto sfJogos e Diversões

,b) Taxas
Taxa de Expedlente
Taxas de cusreé judiciárias e emolumentos
Taxas de Fiscalização e ôervlços Diversos
Taxa de Llmpesa Pública
Patrimonial

1 01 O Renda Imobiliária
2 02 O Renda de Capltals

Re c e
í

t e s Diversas
4 12 O Rec(tila de Cemitérios
413 O Quóla prevísra no Art. 15, § 2°. da, Const.

federal (Combustível e Lubrlflcantes)
QuÓfé1 prev. no Art. 16, § 4°. da Const, Federal
Quöte prevista no Art. 140. da Consto Estedual
Terço de Calçamento

.

Renda do Hospitàl «Jesus de Nazaré»
Empréstlmos .

RECEITA BXT'RAORDINÁRIA
Cobrança da. Divida Aliva
Multas
Eventuals

021 4
1 224
1 234
1241

414 O
416 O
4161
4169-
4163

612 O
6 21 ti
O 23 O

000,
0001
001
0011
0012
002
0'021
003
0031
004
0041
(r042
0043

02
O ?O
0201
0202
022
0221
023

. 0231
024
0�41
0243
04
040
040'1
043
0431
044
0441
0442
0443
0444
0446
07
070
0701
O t02
0,103
013
0131
0.14
01411
0142
09
000
0901
0ª02
094
0941
1
1 O

100
100 f
1002
1003
1004
111
1111
113
1131
114
121
1 2
1 �11

LE I

-,

24.000,00
64.800,00
26.400,00
1.200,00

24.000,00

9.000,00

88.800,00
------

16.800,00 �

2 Q80,OO

10.500,00
10.000,00
12.000,00
4.000,00
22.000,00

5.000,00

5.000,00

255.600,00

�
97.200,00

3.000,00

, 3.600,00

1.200,00

·6.000,00
36,000,00 t

5.000,00
8.000,00
10.000,00

---...,;-

10.000,00
20.000,00
48.000,00
50.000,00
20.000,,22

12.000,00

26.400,00
21,600,00
-

18.000,00

386.420,00

77:380,00

.c

584.700,00

65.000,00

275.200,00

60.000,011

II r. 18-·
Orça a Receila e fixa a despesa do Municipio
de jaraguá do Sul, para o exercicio de 1964.

80�000,00
200.000,00
600.000,00
470.000,00
436.476,00
10.000,00

2
24
240

TOT A b 2401
28
284
2841
29
2·94
2941
2942
2943

1.796.475.0,0 2 94 4:
2945
3.
302
a 021

42.000,00 � 03
3031
304

12.000,00 3 04 1
3042
33
330
3301

3.000,00
6.000,00
18.000,00
16.000,00

10.000,00
__2_.0_�

10.000,00

100.000,00
400.000,00
160.000,00
300.000,00
36.000,00

. 360.000,00

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Despesas Diversas
/

_

Iluminação pública da cidade
_ 28.000,00

Iluminação Pública, de Corupá 6.000,00
Iluminação Pública de Retorcida 3.090,00
Energia para diversos motores da Prefeitura 6.000,00 ,524.420,00

-

ENCARGOS DIVERSOS'
Cl No dia primeiro de Dezembro do ano de mil

Indenisações e Restituições novecentos e cíncoenra e rrels, pelas sete horas, na
Despesas Diversas sala do Forum, no edificio da Prefeitura MunicipalRestituições de imp. de exeroíoíos encerrados 600,00 de Iaragué do Sul, reunidos os snrs. : Ney Franco,Terço de .Oalçamento 200.000,00 Mario Nicolini, Alfredo Langer, Adolfo Antonio Em-
Encargos Transit6rios mendoerfer, Frederico Curt A. Vasel, Otevleno Ttssí,Pessoal Variavel Walter Ierk e -Kurr H. Hilbrecht.

,E x t r a num e r á r i os 50.600,00 Havendo número legal o sr. Presídénre decle-
Despesas Diversas

rou aberta a reunião e ordenou ao 2.. secretárioOonstr. de prédios esc. e aq. dos terrenos 53.200,00 que procedesse a leitura da ata da .seasêo anterior.Salário - Familia 30.000,00 À mencionada ata foi depois de lida e discuti-Oonstrução de casas .populares á functonäríoe 60.000,00 da, aprovada sern restrições, pelo que pessou a ser'Prêmios de seguros e Ind. por acidentes assinada pela Mesa.
Despesas Diversas

_ A seguir o sr, 1°_ secretário leu o ExpedíenteSeguros centra acidentes no trabalho 20.000,00 que.consrou do seguinte: 11m telegrama expedido ao
Seguros eontra bens möveís e .Imõveís 13.500,00 sr. Leoberro Leal; Of, expedido nr. ,170/03; Of. rece-

Subvenções, contribuições e auxílios bido da Câmara Municipal de Hajaf; um requerimetoDespesas Diversas
'

do sr. Mário Nicolini solicitando inscrição em ataContribuições ao IAPI, IAPETC e SESI 15.000,00 de um voto de louvor e gratidão aos operarios e
Contribuições a L.B.A. 2.500,00 dlretores das firmas Ernpreze lndustrtal Garcia

-

ePara custas e emolumentos prev. pelo Deere- Arrex S.A. e da Ind. -e Com. Carl. Zíegler de Blu-to-Lei" nr. 93, de 1 de abril de 1942 1.000,00 menau e. caso aprovado fosse o ato levado ao con-
9 84 4 Subvenções concedidas p/Leí a div. instituições 26'.800,06 heclmenro dos mesmos.
9 84 5 Subvenção á Associação dos Ex-Combatentes Ainda no Expedlente um folheto «Sertanejo» de

Secção de Jaraguá do Sul 4.800,00 Apucerena.Gratificação a cinco (5) Diretores de DIp. 18.000,00 495.400,00 Ninguém tez uso da palavra, ,

DIVERSOS A seguir passou-se a discussão da Ordem do
Despesas Diversas Dia: Inicialmente foi aprovado o projeto de Reso-

Despesas Imprevistas' 32.400,00 lução que concede 120 (cento e vinte) d�as de licença
Despesas Policiais e Judiciárias 6.000,00 ao er. Herbert Schneider.
Aquisição de Placas ,9.000,00 Com referência ao requerimento nr.16, a Comís-
Amortisação dos Empréstim'ol!l 350.000,00 são de Legtsleção e Iustíçe, eleborou um parecer
Juros dos respectivos empréstimos

/

25.000,00 e um projeto-lei Iavorével lIO requerimento.
AuxUio a entidades esportivas e euIturais 35.600,00 458.000,00 Posto em discussão e votação foi o parecer e

TOTAL GERAL DA� DESPESA Cr$. 3.327.475,00 o_projeto·lei aprovado unanimamente, em Ia. dlscus-

Art. 3: - ��ta'lei entrará .em vigor na_data de sua pubríoação, re-
sao.

Os projetos d� leis nrs. 19 e 20 (dezenove e
vogadas as �ISposIçoes. �m' conträrio. vinte ), depois de aprovados, os pareceres das Co-

Prefeitura MUnICIpal de Jar�guá do Sul, em 2 de Dezembro �.e 1953. missões de Finanças, Economia, Orçemeuro e Con-
OCTACILIO P. RAMOS ARCAD(O F. FISCHER ARTUR MULLER tas do Municipio e da Legtsleção e Justiça respec-
Dir. do Dep. do Expediente Contador Prefeito Municipal tívemenre, foram aprovados em Ia. discussão.,

Nada mels havendo a tratar, o sr, PresidenteA receita do Departamento Munioipal de E�tradas de Rodagem da
designou pera li' próxima sessão o díe 9 do corrente,Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, para o exercício de 1954, é orçada
com a seguinte Ordem do -Día: 2a. discussão dosem Cr$. 1.170.000,00, a qual será arrecadada de conformidade com a legisla-
projetos leis nrs, : 19 20 e 2a.. dlscussêo do Requ�.ção em vigõr e obedeoida a seguinte classifica�ã,o: ?

rlmento nr. 16.
Código DESIGNAÇÃO DA RECEITA '��" ReceUa prevista

.

Findo «que foi encerrada a sessão a qual fai-
a) I M' POS TOS > ���j taram ds SQQ. J HERBERT Schneider, Alvim Seidel,

0183 Imposto de Licença', ').,. . Cr$. 470.000,00 e Willy Germa�o GessnerNEy FRANCO413 O Qu6ta prevista no Art. 15, §,2. da Consto Federal 100.000,00 .:»: ",

(ass)
MARIO NICOLINI414 O Qu6ta prevista no Art. 15, § 4. da Consto Federal 31t0.000,OO 1

LFREDO LANGER415 O , Qu6ta prevista no Art. 140 da Constituição Estadual 100.000,00 A
4 15 1 Terço de Calçamento 200.000,00

� 111111!11"" ""

TOTAL GERAL DA RECEITA Cr$. 1.170.000,00

O W 1.1' M
-

-

r

hA despesa geral do Departamento Municipal de Estrad�� de Roda-
. r. '_ a uBmlro azurec in

gem da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, para o eXerClO!O de 1954,
é fixada em Cr$. 1.170.000,06, a qual será efetuada de conformidade com

a seguinte classificação:

884
S 841-
8842
8843
8"844
9
92
924
9241
9242
93
931
9311
934
934-1
9342
9343
94
944
9441
9442
98
984
9841
9842
9843

9846
99
994
9941
9942
9943
9944
9945
9946

Cârna.ra Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 1. de

Dezembro de 1953.

ca•••• S.,••
Rua Mal. Floriano n, 152 - 'JARAGUÁ

Código DESIGNAÇÃO DA RECEITA Total
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
_ Partos ,Oiathermiêl Ondas 'curtas e Ultra-curtas Os Pálidos, Depauperados,
Indutotermia - Bisturi-elétrico _ Electro-cauterizaçäo Esgotados, Magros, Mães

�- Ráios Infra.vermelhos e azuis, que Ceiam, Crianças, ra-

88,800,00 _ quíticas, receberão a to-
19.200,00

._ __ _ __ _ __ _.._ _........................ niíicação geral do orga-
168.000,00 {j-::- _ . ..,. _ __ __ __ _N

N._�
_

i.,�:::: nismo com o

2:�:�:�1� Dr Arquimedes Dantas II � §aIDlgJUlenno!'250.000,00 :I •
:: I

70.000,00 II A D V o GA DO·' li '-.�.--.,. ,

-

70.000,00 il ii IMPUREZAS DO SANGUE?!! Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 g

200.000,00 II "aragoá do S'nl Santa Catariaa II fLIXIB Df 106UfiBI
!�:� :'�::!!20.000,00 '3::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1 Exação e Fiscalização Financeira
1 2 Serviço de Fisoalização

1 21 Pessoal Fixo
.

1 211 Fiscais Pd. X (3) â e-s. 1.800,00 e (1) Pd. Z á CrS. 2.000,00
0703 Escriturário Padrão cU:t á Cr$. 1.600,00
O 90 1 Motoristas Padrão «S:t á Cr$. 1400,00 (10)
3303 'Fiscal Aposentado Padrão «X:t ,(1) á Cr$. 1.800,00
8211 Para Obras Públicas
821 2. Pessoal Variave!
8 21 3 O o m b u' s t i v e I
8 214M a t e r i a i s

9 Encargos Diversos
9 24 Despesas Diversas

9 24 2 Terço de Calçamento,
9 3 Encargos Transitórios

9311 E x t r a num ii r á ri o B

9 8 Súbvenções, OontribuiQões e Auxilios
984 Despesas Diversas _

.

9 846 Gratificação do Dir. do D.M.E.R. Cr$. 300,00 (meI!-S,aIs) 3,600,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS Cr$. 1.170.000,00

(Um milhão cento e setenta mil cruzeiros)
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, e� 9 de Dezembro de 1953.

ARTUR MÜLLER ANTÓNIO PEDRI
Prefeito Municipal Diretor do Dep. de

Estr. de Rodagem

Jr--' •

:':Jj
f"i;!J
"'i;�-�

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS �
NO SORTEIO DE _INovembro 1953

'

RDP
XPU
N B E
A E Z
L K N
S P K-

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

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, 17
Sob. - FLORIAJfÓPOLIS

Agente em Jaraguã do Sul

Edmundo Afonso 8arbi

�IUA)A ALFÂNDEGA. 41·ESQ, QUITANDA i.:l(Edili,lo ".ldI.p) I;;.!

�1�
g

.� l�_-�IIiiIIi_/

SEDE SOCIAL

RIO DE JANEIRO

"""""""'........_-�---"""':

�.� � � � t � � L
COl'ITÉJ1

EICELElfT&S

ELEMElfTOS TOlfICOS

Fósforo" ê'àlcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convaleuentes
Tonico , dos 'desnutridos

r�.
-��.. �..�.�.Q!.��..�..�.��,..�..�,"�(""l:... 'S';�;��;��;��;���;��;��;��.��;��;�'='

@J
.�.:::.::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::.::::::�,

Tosse,
/

Asma, BroDquite, Roúquidão, e Resfriados � rr Empr- Sul Brasileira de Eletrecidade S.A.
li

I TODAS AS 810LÉ8TIAI§ DO
.

ßPHKUHO RfSPIKßIÓKIO @!I .' ""....'I'RIZ. "'ÓINVILLE
-

, � :: Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque:� §: ncontram aHvio imediato com o uso do
@} ii Uma linha completa de motores lJ�cionais e estrangeiros àe alta e baixa� I n C O m p a p á v e 1 I,fl:,! rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI-

.11:I çÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS _
ii

·

ft
.'

P I I
"

, · II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES CASTIÇAIS LO. li

I POI-Iorill. dO nglno ,o O °nl"O III. os, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalaçÕes de III: I: L I: I:.sl: •. li luz e força de qualquer capaCIdade. liOl •

"li A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de II
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I 7 horas na sala do Forum, no edificio da Prefeitura
Câ rnara unic Ipa Municipal de Iaragué, do Sul, reunidos os snrs.: �ey

Franco, Mario Nicolini, Alfredo Langer, Frederico
Cur A. Vasel, Otaviano Ttssl, Walter Ierk 0 Kurt
Herbert Hilbrecht. .

O snr, Presidente ao ,constatar a presença de
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano número legal declarou aberta a sessão e ordenou ao

de mil novecentos e cíncoenta e trels, pelas sete
sr, 2°, secretário que procedesse a leitura da ata da

horas. na Sala do Forum, no edificio da Prefeitura sesssão anterior, sendo a mesma depols de lida, sub.
Munícípal de Iereguä do Sul, reunidos os snrs.: metida a discussão e subsequente aprovação, o que
Kurt Herbert Hilbrecht, .Mérlo Nicolinl, Alfredo Lan- foi feito sem emenda, pelo que passou a ser assina-
ger, Adolfo Antonio Emmendoeríer, Frederico "Curt da pela Mesa.· .

A, Vasel, Otavíeno Tissí e Walter jark. A seguir o sr. 1°. secretário leu o Expediente
O sr, Kurt H, Hilbrecht, Presidente em exercício, que constou do seguinte: of, expedido nr. 169/�3;após constatar a presença de número legal, ,d.eclarou Um parecer da Comissão de Finanças" Economia,

aberta p reunião e ordenou ao sr. 2°. secreta!lo .
que Orçamento e Contas do Municlpío' r�ferente a.o. b�procedesse é;I leitura' da ata da sessão anterior, een- lancet-e do mes de setembro da Prefeitura Municlpak

do a mesma depois de lida e discutida, aprovadae Requerimento(nr, 15) no qual o sr. HerbertSchneider
assinada pela mesa. solicita uma licença de cenro e vinte (120) dias; Ofs.

. o. Expediente constou do seguinte: Telegram�s recebidos do sr. Prefeito: - nr. 388/53; nr. 391/63
recebidos de São Francisco, Florianópolis e

..
RIo trazendo incluso os projetos de leis (nr, 19) «Autoriza

assinados pelos srs.: Alvaro T. Dlppold, Volney C.
o pagamento de aalérto-Iemlla ao fiscal aposentado

Oliveira e Leoberto Leal respectivamente; Of nr. 382/- Guilherme Henrlng» e (nr.:20> «Isenta de emolumen-
63 do sr. Prefeito Municipal; um parecer da Comls- tos as plantas e Itcençe para construção do prédio
são de finanças, Economia, Orçamento e Contas da Sociedade Hospital São José».
do Município, referente ao balancete do mes de a- Os proíeroe-leís acima mencionados, foram
gosto e uma brochura da Prefeitura Municipal de encaminhados. a Comissão de finanças etc. e e de Le
Palhoça. gislação e justiça, respeçtlvemente; Of; nr. 393/52;

Nada mais havendo a tratar na Hora destinada Of. 397/63, trazendo anexo, um �equerlmento �� queao Expediente, passou-se a discussão da Ordern do Erna Hoff solicita a isenção de Impostos Munlclpels.
Dia: Inicialmente foi lído urna emenda e um pa�ecer Dito requer+nento (nr.tß), foi pelo sr. Presiden
da Comissão de Fj{lanças etc, referente ao projeto- te enviado a Cómissão de Legislação e justiça; Um
lei nr.t t. Posto em discussão e -voteçäo foi a emen- ci�cular da Comissão Permanente da Assembléia
da e o parecer aprovado unanimamente e, em c�n- Legislativa do Estado e uma circular da Câmara
sequência foi aprovado o projeto-lei nr, 11, la. dís- Municipal àe Capinzal.
cussão. .

. Corno ninguém quizesse . fazer uso da palavra,
Ainda em Ia, discussão foram aprovadcs por passou-se a 'discussão da Ordem do Dia: ,Em ,vc;>ta.uanimidade de votos, os proletos-leis nrs, 16,17 e 18

ção, foi aprovado unanim,amente, �m �a. e última @@BI���_HI!lI�ll@iBlI!!tI!!lI1S1!B1lli!lliillli!l8l_!BlI!�
depois de devidamente discutidos e aprovados os díscuseêo O prolese de lel nr. 11 lncluslve a emenda � ß COMfRCIßl llOß ADVOCACIA _ COlfTABILI-
pareceres das Comissões de Legislação e justiça e

nr. 1. Também em 3a, e última discussão foi apro- I .

- DADE _ SEGUROS
Finanças e economia, Orçamento e Contas do Mu- vado o proleto-Iel nr. 16,- A. seguir,usou, .da palavra

á Suld d ii
R. Mal. Deodoro, 210 - Cx. 19 • Tel. 34 - Jaragu donicipio respectivemenre. '

o sr. Otavlano Tissi, pera requerer a repensa a!llFoi aprovado também, �ep�is de
.

devldarnente da dos projetos leis, aprovados em última discussão,

I
Contratos.. disrréros, Atas, Balanços e com-

discutido, o parecer da Comtssäo de Flnaças, Eco á Comissão de Redação. -
.

plera assistência técnica contábil, jurídica e
nornía, Or- eAcontas do Munlclplo, .,referente ,ac;> Ba- Ern votação foi o requerimento eprovado unam- fiscal. Esc�it�ração flscel e comercia�. Servi-

' lancete ,do mes de agosto da Prefeitura Munlclpal. t mamente, -

ços comerciais em geral.A seguir pediu e obteve a pa.lavra o snr: Ora- Nada mais havendo a tratar o er, Presidente Corretores da ç. Rac. �guros «Ipirangb. operan- ivíeno Tissi, requerendo que, depois de OUVido o
marcou pare a próxima sessão o diã 1°. de Dezembro

I
.. do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Acldenplenário ne forma regimental fosse �onvocada .

nove com a Ordem.do Dia 'Seguinte; Requerimento nr: 15. ,i,.tes Pessoais. Transportes, Auromõvels, Res
reunião pera o dla de hoje, para adiantar a dlscus-

em la. discpssão; la. discussão do Requerimento nr.· ,:'ponsabiIidade, Civil e Fidelidade.são dos projetos-leis em pauta, por estarem os mes- 16 e la. diScussão dos projétos-Ieis nrs,: 19 e 20. ... . ••. Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
mos em r�gime ?e u�gência. ,. .

" Findo o qu� foi encerra�a a sess.ão a �ual falta'r�m

'I:"�:
_ A COMERCIAL LTOA. _�m ,dlscussao fOi o requ.ert,mento do

.

sr. Otavl'
os srs.: H�rbert Schneider, AlVim Seidel e Will,.

urna organização as suas ordtns!ano TISSI aprovado por unam!llldade de \otos.
A Germano Gessner.

.Nada mais havendo a tr�tar e �Ill. consequen_:_ (ass) NEY -FRANCO 'Eugênia Yilor Schmückel _ economista e contador.
cia dO requeridl) pelo sr. otéjvlano TISSJ, o sr. Pre- MARIO NICOLiNI ' .

.

@jg!lI 'Õ'FM ��sidente convocou os srs. vereadores para a próxima
. ALFREDO LANGER �1SI!f8liil'II!!!IiIlilf@l!illIl!BS8��1@I8 ��

sessão a realizar-se no dia de hoje ás 9 horascom,
_ _ _ :._..,

�eSf��i��s.��tl�,�� :ifs.2a. discussão dos projetos
R E S O L U ç �O· NàRf' � 5á ' 'd' ��···:·"·G"·""r···a··mn··"Yd"·"eY:'·
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ç·"'\a:··O·�Jmd"·"e·""""fFindo o que foi encerrada a reunião ,o qual Aumento de ��nCImentos _

unCIon ria a �� .,.faltaram os srns. Ney Franco, He.rbert ·Schnelder, .e Câmara MUnICIpa
..

l. '

, A· h C h a p e u sWilly Germano Gesner. O cidadão Ney Franco, PresIdente da Camara f: _..

(ass) KURT H. HILBRECHT Municipal de Jaraguá do Sul, no 'uso de suas (� A Casa Ervino Brandenburg, está liquidari'doMARIO NICOLlNf atribuições, RE S O LVE: ,.
" �: d h é dALFREDO LANGER Aumentar OS venciQlentos da funCIOnárIa da: um grande estoque e c ap us, e

Câmara Municipal de Jaraguá �o 8ul, para Or$.

�:
todos os tipos.

Ata da Reunião Ordinária de 17 de 1.400,00 mensais, a contar de Julho. do corrente : Chegou a ocasião de comprar barato!novembro de 1953 I ano, correndo as despesas por conta da verba : ,
" .'

,,_

•
. respectiva. Cumpra .. se.

'.

i� Economlsem malS de 2�% fazendo suas com- :Aos 17 dias do mes de nO,vembro do ano de Sala das Sessões, 3 de novembro de 195,3. rl pras na Casa Ervmo Brandenburg, :mil novecentos e cincoendtaf e tredlst- ��Iaf�tnoveMho�a�, (ass) NhY FRANCO - PreSidente ,;
, , '.:''1. ��na sala do Forum, no e i icio a _l::..Je el qra UntCI'

,
-.-.... � _-.-....

��Irb��r j���r��h't�OM��� N���:��� Xifr:d�' Lan���: R E SOL·U ç Ã O
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Adolfo Antonio Emmenooerfer, Frederico Curt A. Concede 120 (cento e vmte). dias �e

lICen-1Vasel, Otaviano Tissi, Alvim Seidel e Walter jark, ça ao vere�dor sr: Herbert S�hnelder, .

O sr, Kurt H. Hilbrecht ao constatar a presen· Eu, Ney Franco, PreSidente da.Oamara MUnI-
ça de número legal, declarou aberta a reuni�o e or- cipal de Jaragfiá do ß�l! .faço saberA a todos, os
denou ao 2'- Secretário que procedesse a leitura da habitantes, deste MU�lClPIO que a Oamtra. votouata da sessão anterior.· e eu sanCIono a seguInte R E S O L U ç o. 1Po�ta em discusão e votação foi a mesma .�.. Art: 1. �. Fica concedido ao sr. Herbert
provado sem restrições pelo que passou a ser assl Schneider, a lIcença que o mesmo: requereu, em

nada pela Mesa, por não haver Expediente a ser li- base na letra e do art. 29 do Regl,mento Interno
-do e ninguém fazer uso da palavra, pa.ssou .. se a dis· desta Câmara, pelo prazo de 120 �Ias. , _

cussão· da Ordern do. Oía: Foram aprovados., unani- Art. 2. - Revogam-se· as diSpos�çoes em

mamente em 2a. discussão, os projetos de leis ms.: contrário.
_

'

9lõ.�I t e 16. Sala das Sessoes, 24 de novembro de 1 �C1.
Ern 2a. e última discussão, foram aprovados (ass) N�Y FRANCO _. PreSIdente

I1�0: ��v���m����i��ca��d03� o:or��jetos de leis nrs.

�_"'_."_d\._II"_.�d_""@O
..

d_.�._"'_II._I.,_IDI_�
A seguir, solicitou e o'bteve a palavra o snr. � Farm'aci� Central �

Otaviano Tissi, requerendo dispensa (da ida dos

1
DE HÀ.JFER:l'1I[AN::N d::: C:m:A. :m:,rlDA. �projeto-leis ap�ova�os �m última discussã�, á �omis· Rua Cei. Emilio C. Jourdan, I, 62 - Jaraóuí do Sul � S. C. J-são de redaçao para Irem logo a redaçao floal. '

.

IErn discussão r!- votação foi o requerimento � ,

, ... .

aprovado unanimamente...
. � Drogas �a_clonals .. e. estran,ge�ras, encontra-se,

Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente

�
a disposlçao d� d!stmto publIco, ,!p�e�entando �

designou para a próxima sesssão o dia 24 do cor- serviço criteriOSO e Preços MQdlcos Jrente com a Ordem do dia· seguinte: Ba. e última _�I._IDIIBII_ID.E!5.IIE!IIIEiE'IJI_III_III_lItlee.II&iHQI_1I

discussão dos projetos-leis nrs. : li, e 16. 5':::::::::::::::::'::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::.':::::::�::.�Findo o que foi encerrada a �essão a qual I'

Bit 811l1l0 MIlU.SEIl II

faIraram os nrs. Willy Germano Gessner, Ney Fran· ·,�.i',i iit:.'co e Herbert .Schneider. formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre
(ass)�;�lt�1�88NI '::III,! Operações - Doenças de Senhoras - '.lli'jREDO LANGER Clinlca Gerll - Parlo sem DIrALF

II
II

Ata da Reunia-o Ordl'na'ria de 24 de II Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa

ii;!! Consultório e Residência:
IInovembro de .1953 ii Jaraguá do �u.l :- Rua B�njamin Constant li

1:1; ..:i ex-restdenct,a do Dr. Lutz de Souza .

_

••i::.iAos vinte e quatro dias do mes de novembro _

,do ano de mil novecentos e cincoeilta e treis, pelas ;.::::::::::!::::::::::::::::-.::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:c::::::::::::::::::;.'

Ata da Reunião Ordinária de 17 de
Novembro de 1953 t Agradecimento

da SIA, PERNAMBUCO
. POWDER FACTORY

às Autoridades Civis, lIilital'es, Iclesiásticas
e ao Povo em geral da cidade de I

Jaraguá do Snl

A S/A. PERNAMBUOO POWDER·
FAOTORY, profundamente consternada
com a explosão de sua fábrica,

.
fato

ocorrido no dia 6 de novembro p. pas
sado, nesta cidade, vem, dé público, fa
zer chegar a tôdas as autoridades oívís,
militares, eclesiásticas e ao povo em

geral, o seu maís sincéro agradecimen
to por toda a colaboração dada e pelas

. comovedoras homenagens que presta
'ram irmanando - se expontaneamente
com a fábrica, naquêle dia lutuoso em

que se deplorava: o funest� acidente e

'em que eram tão choradas as trágicas
mortes de seus operários.

A tôdos, os sentimentos de perfeita
e imorredoura gratidão da S/A. PER
NAMBUCO, POWDER FACTORY.

Recife, 2 de dezembro de 1953.

A DIRETORIA

Com 20 cursos de aperfeiçoamento
e especialisaQão em Cirurgia Geral
e Enfermidadeil de Senhorae, no Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Alemanha,

Austria e Suiça

I Dr. f. Killiil
PREÇO DE CONSULTAS Cr$ 50,00

E das operações no e.stomago,
vesicula. bilhar, rim, bexiga, pros·
tatà, papo e utero- por proces!os.
modernos e aperfeiçoados, com ins
t�umental que reaentemente trouxe
da Alemanha; por Cr$ 2.000,00 ca·
da operação.

'

As operações menores: Apendici
te, . hernia, . trompa, ovario, ulcera
varicosa e hemorroides: por Gr$
50o,.Qo cada operação. ..

Dr. KIEFER - Diretor, Operador
e . Radiologista .. do Hospital e Ma
ternldade de Mafra.
RESIDÊNCIA E CONSULTAS
DAS 2 ÁS 6 DA TARDE, EM

1t18 lllfillt.
UIWJlllllllli�IIlIGlllllllllIIIlIlJIIIIIIIIIIIJlIã)
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CORREIO 00 POVO
ANO XXXIV - JARAOUÁ DO SUL

LOCAIS

Exijam (1) sabäo (ltarea Registrada)

Virgêm Especialidade'
dla CR.A\� WEIlEt llNlIDlU§IIR.A\l co JOllIDlvUle,

-I,

pois conserva e desinteeta a sua roupa.
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