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Mensagem de Cartas & ConslJltc7,ls
A N d

Z - São Benlo do Sul. Os empregadores estão su-

Notei em meu curso de especlallzeção sobre
, nO OVO O jeitos as seguintes obrigações para com os

cancer em Buenos Aires e Rio de Janeiro casos hor- convocados para o Serviço Militar:
tiveis pela deformação e definhamento corporal com Gov

.

Bo rn h
-

1. Dispensa do empregado para aüstamento
'

dores atrozes, gritando por morfina para lhes Imeri· • ., ausen militar e apresentação no "Dia do Beservísta".

gar o sofrimento. 2. Assegurar o lugar 'ao empregado convoca-

Que por negligencia pessoal ou de seu medico Fpolís, 2 - Da mensa- dias como de todas as
do para o Serviço Militar com todas as garantias

esslstente deixaram evoluir seu mal alem dos llrnl- gem do sr, Governador outras vezes em que se
e vantagens atribuídas ao cargo naquele tampo.

tes de probabllídade de tratamento para Cancer. ao povo c a t a ri n e n s e tem ausentado do esta-L �. Contar o tempo do Serviço para fins de
A ignorancia, a negligencia e o medo são os transmitida pela Rádio. do luta para conseguir índenísação ou aposentadoria.

maiores aliados do cancer. A politica de se enganar Nacional 8S 23;40 de 31 a - sua gente todo bem 4. Contribuir Integralmente para o instituto
a si proprlo é nefasta a negligencia 'faz perder a de Dezembro de 19M estar que de sua venta- d� aposentadoria durante o tempo da incorpora..

oportunidade da cura. "Catarinenses: lumiar du de de SUBS forças depeno çao.
. _ .

Cartaz de 41ropaganda centra o cancer usado Novo Ano é neste dia deram. Injustas" portan- )
5. Pagar dOIS terços dos salaríos �?S empre-

na Alemanha. .'."
�

em que festejamos o nas- to, são as crítícaa que gados - co�vocados para manobras mílítares ou

O cancer no inicio não provoca dores mas cimento do Senhor sob cu- a impresa adversária vem manutenção da ordem mtern� o�.externa.
apenes endurecimentos ou hemorragias ligeiras ou ja doutrina constituimos renovando com objetivo A. S. ÇarlPà: Os ter�enos !1�eIrmhos pertencem
commentos. Se ele provocasse dor como o faz d nossa família nossa Pá- de diminuir a pessêa do a!ls prol?ru:tarlOs_dos rmoveis, até a metade do
carie dentaria todos os cancerosos .seríam salvos. �ria e nossa cívílísação Governador e proprio rio ou ribeirão, quando fizerem' divisa.

O cancer quando dlegnosrlcedo precocemente é dirijo-me na qualidade Governo Tendo estudo' Sem autorisação dos proprietarios, naquela
curavel. de Governador do Esta. complet� certes� de qu� area não é permitida a. pesca, a navegação, pas-

Prezado leitor: do a todos e cada um de o povo de Santa Catarí- sagem ou retira�a de quaisquer m�teriais. Nos

Nã? ignore 05 sinais reveladores da doênça.. vós para vos desejar de na já as repeliu, porque terrenos .de �arI�ha pertencem a Uníão.
.

D�sconfle da sulceras do estomago e hemorroides Que tudo coração um ano de o conheço e com este l O propríetarío responde perante terceiros pe
neo se curam. Desconfie de toda verruga, nodulas, verdadeira felicidade e tenho estado todo esse

los danos que causar por tapumes ou desvio de
feridas em qualquer parte do corpo que ee prolonga verdadeira paz muito tempo, não de lonje, aguas.
por �ais de 1 mez: prlnctpelmenfe nos seiós, língua embora na capítal da Re- mas de perto, muito 'de ------.---.----....-------
e Iablos.

.. publica onde o trouxe o perto mesmo, a pereorer L O C A I SD�sconfje �e todp �mag�ecimento �apido, falta desejo de não faltar'a todos os recantos da nos- -,
-

de apetite, anerme, ma dlgestêo, alterações ou anor- reunião carinhosa dos sa terra, procurando aUI'

m_alídades no funcio�am�nto' dos intestinos (ora prí- parentes em torno da- cultar as SUBS necessí- Paroquia de Jarlguá. _ Foi
seo de ventre ora díarreia (ou catarro); sem causas quela que nos seus no- dades aspírações medi-
aparente. - venta e trê anos de ida- ante contato franco e

nomeado vigario da Pa-

Desconfie dos corrimentos e perdas sanguineas de foi e continua sendo pessoal. A esse povo, co-
roquia de Jaraguá o rev.

n�s. mulheres, fora das epocas ou depois da idade exemplo de dignidade mo seu Governador e
Padre Theodoro Becker,

crtnce. _.

p1:ma os que construiram com ele celebrou o 'Na. que aqui já servira como

Na suspeita de cancer; impõe-se o dlagnostícn seug lares a sua sombra tal no séio de SU8$ ta- coadjutor em 1940.

exato sem delonga.. .

virtuosa e amiga o Go. müías, nas cidades ou
O .novo vigario exerce

O exam� do l:ab�ratorIO Anatomo Tatologico vernador do 'Estado não nos campos de Santa Ca. atualmen!e o elevado �a�-
para_ ver �e e ou nao e

_ca�cer. .

' esteve um só momento tarina, envío, neste mo- �o de '".eltor d?, Semlné-
Nao a�le p�ra amanha um exame que

. hOJ� �o�e I afasu,.do de vós honrado mento minha Saudação
no de. Tau�ate,_ deve�d!l

ser pF�v�d�nclal. Toda perda de tempó e preíudlcíal e laborioso povo de San- mais sincéra e os meus
essumtr a �lI:�çao. espm

ee no 1�ICIO em 5 casos curou-se 4, no fim nem 1 ta Catarina e vem em. melhores votos de Ano
rum e admtnlstratíva da

s?br� CIDC? O �ance.r segue sua marcha progres- pregando o tempo destes Novo".
slva mvadlDdo os teCIdos e a morte com grandeso···

-

friD;Iento é o fim dos cancerosos adiantados -----.-----------,----

No tratamento do cancer, esteja alerta não con- UM NOVO TECIDO O P I f tfie em charlatães, curadores, nem tome drogas anun-
CHAMADO "VINY·L" r. lU O on 8Sciadas, será perder tempo. Porque o unico rratamen·

to efkaz é o cirurgico estirpdndo, arrncando a en··
fermidade ou pela Radioterapia e C-!lriterapia quei- t:l0va York • (i\LA). ,

mando, destruindo o mal canceroso.
. FOl lançado no mercado

.

Prezado leitor: o numero de cancerosos cresce um novo tecido chamado

asustadoramente, ata�ando mais o rico abastado e "ViIlyl" para roupas que
tambem o pobre,· não poupando raça, sexo, _ idade é impermeavel e leve,
em qualquer parte do mundo.·

. apropriado para tempera·
O numero de vitimas aumenta de ano para ano tura baixas. Émuito resis

já superando os mortos por tuberculose. tente a espeCial Dara

Já em 1927.morreram na Alemanhd 38A64-mu- roupas exteriores e po·
lhes de cancer. E numa das ultimas revistas medica de ser limpo com agua
trazia, que nesta ultima' guerra mundial, morreram e sabão, não. se reco

nos Estados Unidos, mals individuos de cancer do mendando a. lImpeza a

que soldados em campo de batalha. ,seco. Será conhecido por
E entre nós em .Rio Negro e Mafra, frequente- "U.S. Elastic Naugahyde�'.

meqte constatamos cancer do utero� s(>io, boca e re

t._o; que. já nos chegq_m em' estado
.

avançando e las-
timavel. .

CARNE URUGUAIA
Sejamos mais desconfiados e previdentes pro- PARA O BRASIL

longando a nossa saude e existência.
lola de Redação. O Dr. Frederico Kiefer tem se - Montevideu. (ALA). O

especializado em operaçães de cancer, tendo feito Conselho do Governo re
uma serie de intervenções çom grande sucesso, mo- solveu, de acôrdo com o
tivo pelo qual publicamos suas judiciosas conside· Convenio firmado com a
rações sobre o. assunto.

.

COFAP brasileira, expor
tar para o Brâsil um mi
lhão e 800 'mil toneladas
de carne vacum conjelada,
tipo continental "F".

Paroquia na primeira
quinzena de Fevereiro.
Enquanto isso, a Paro

quia será dirigida pelo
vlce-vlgarío, rev. Padre
José Mühlhoff ,

capelão do Ginásio São
Luis.
Para coadjutor da Paro
quia foi destgnado o rev.
Padre Justino. Koehler,
que até aqu' d1rígia -fi
Seminário de Rio Negrl-.

8enB�Or OI�oß MI�er nhã rev. Padre Justino já
\

. dssumiu o cargo.
Jâraguá recebeu a vi- O rev. Padre Alberto

sita do sr. Sen a d o r Jacobs, ex-viga rio, está
Othon 'Mader, ilustre re- servindo no vigariato de.
presentante da UDN pa· Varginha, Estado de Mi
ranaense na Camara Al· nas, derais.

.

.

ta·O sr. Se'nador Mader, Vitimado pelo Touro, No dia

que tambem é procura.
31

_

do mês passado, o

dor do Dominio Dona colono de Retorcida, Leo·

I Francisca, esteve em
ne Murara, de 74 anos de

longa conferencia' com idade, indo a pastagem
o sr. Prefeito Municipal. ver seus animais, foi ata·
discutindo em companhia cado po� um -touro de
dos snrs _ I

sua proprIedade.
J�roslau C. Pesch � Atingid� p.or u!Da _chi

e Correa a construção �ra�a nos 1D1estID0�, o

da estrada Itapocusinho IDdItoso lavrador V�IO a

Transcorre dia 18 o Oampo -Alegre. falecer hords dep�i�.
aniver�ario natalicio do Ficou assentado um

A enlutada famlha nos-

humanitário médico dr. trabalho em comum, en-,
sos pesames.

Paulo Tarso da Luz Fon· tre o Gover!l0 do Esta- Imposlos de Janeiro. - Na
tes, ·que �xerce atualmente d�, � . Prefe!tura, o Do· Prefeitura Municipal de
com brilhantismo as altas m�Dlo e os mteressados, Jaraguá,' paga-se no cor
funçõ€s dê Prefeito Mu.: afim de levar a termo rente mês a 1a• qubta dos
nicipal de Florianópolis. aquela ,constr�câo. . impostos e taxas.
O àniversariante é tam- �ara esse fim. haverá Na Prefeitura de ,.Oua-

bem destacado . membro na. segUJ!-da qUI n z e� a I rámirim o im.posto de li�
do Diretório Estadual da dest� mes uma reumao cença de veículos. .

UDN. dos mteressados em Ja· Nas coletorias estaduais
�. Excia. tem se im· raguá do Sul. o 10. semestre do Impos'

posto por suas qualidades ------.---- to sobre Fumo e Bebidas.
de

_ inteUgência e carater AÇUCAR DA AR- Nas coletorias Federais
O Estado de Santa Ca· no catarinense \os snrs. nos meios poIHicos cala·

GENTINA PARA
- e élté 29 de Fevereiro a

tarina está de luto pelo Drs. Nereu Ramos, Pre- sendo acompanhado dos

I
rinenses. '. O renovação de patentes de

fa!ecimento do Coro�el sidente da Camara Fe- deputados catarinens8s A esse ilustre homem PARAGUAI registro .

. Vldal Ramos, ocorrido deral, Joaquim Ramos, no Rio, tendo ainda público os nossos cum· Na repartição dos cor-
na noite de 31 de De- deputado, Celso Ramos, decretado luto oficial por I primentQs. Assunção. (ALA). Che- reios e telegrafos o regis-
ze�br9, no Rio de Ja- industrial e presidente tres dias. -

- garam 4,O�0 caixas de tro de radios, endereços�
nelfo. do PSD em Santa Ca� O corpo foi transpor· açucar, procedentes., da t I f'

.

O ilustre homem pú· ,tarina, Hugo Ramos, Vi- tado de avião para Flo- Argentina, exporAadas de
e egra ICOS e caIxas. pos-

blico catarinense, conta· daI Ramos Junior, Mau. rianopolis, onde foi dado Saudação
.

aos acordo com o regime es-
tais ..

va 88 anos de idade, ten- ro Ramos e Nilo Ramos. a sepultura com as hon- tabélecido pelo pacto de InlendeRCia d. Corup•• Ten.
do sido G unico sobre- Era sogro do falecido dr. ras de chefeJIe Estado. -udenistas ,união econômica entre os do o sr. Rudolfo Fey so-

vivente
--

da Constituinte .Pedro Silva, do sr. An- O sr. Prefeito Muniei- ,
dois países. Em troca, licitado exoneração do

de lê91. dré Wendausen e Wal- paI, logo que recebeu a O diretorio Mnnicipal será embarcada importdn- cargo. de Intendente de
FOI por _ duas veze� ter Rocha. .comunicação da morte da UDN rec�beu o se· te partida de abacaxis a Corupá, acaba de ser no-

governador do. Estado, O sr. (lovernador Iri- o saudoso politico, man· guinte telegrama:· Rio, Buenos Aires. meado para substitui-lo o

senador e deputa�o Fe- neu Bornhausen, logo dou hastear a bandeira 30· .Aos bta.vos oOll\pa- O açucar foi entregue sr. Francisco Mees, des

deral� �endo aba�donado que teve conhecimento I a meio paú, tendo tam- nl1elfos festivo natal e. ao Centro de Atacadistas tacado elemento da vida

.
a polltlCa com o golpe da. mort,e do CeI.

Vidal'l.bem
manifestado a fami- ano Novo feliz. Abraços. e será posto á venda ao social' e politica daquele

de 1937. visitou o corpo na Ca- lia do morto o pezar do Wanderley Junior· De- público, por. ocasião dos prospero distrito.
São filhos daquele dig- pela da Real Grandeza, municipio.

.

-

putado Federal. fesfejo� de fim do ano. (Continua -;.-., ultima p�gina)

Defenda-se do Cancer
(Por Dr. FREDERICO KIEFER)

J

Cel�<' V-idal Ramos

,
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. : - : FARMACIA NOVÄ.=-=;;;;;. !_r-·:W���.!EElI�e 11111. -II de ROBERTO M. HORSTH. 1- Foto Piaze.� � B; Para apreciadores da ARTE E BÔA MUSICA a que dispõe de maior sortímen-iii - _--J...
o rnelhor presente para o lar,

to na praça e oferece 'seus arti-
III Rua Mal. Deodoro da Fonse,ca, 507 _ Jaraguá do Sul II : '

gos à' preços vantajosos
G· á

.

1"1'1- é sem duvída' uma RADIOFONE PHILIPS Rua ,Mal. Deodoro 3 - JaraguáDefroDte ,ao in SIO São Luiz ..

iß"'IIPII"_=1
: exposta na Casa autorizada PHiLIPS

'

�ßml'Do�pr�ecl'sa�deumaFotografias em gerat - filmes de varias II· LOTHAR ,SONNENHOHL Jaraguã' do Sul :marcas e tamanhos : I.., , boa bícícleta, ou

I x.' • um bom rádio, então vá
Tem á dlsposlção a;relhos totográficos al�. 1·

..·.• '" • hoje mesmo consultar os

I
mães (tVOIGTLANDER» e' outros de ótima • , • preços sem compromisso

qualídade - com lentes ezutadas. III *** •• ********* ********. ******.,.. ria ,CASA' R'EA·L em

Veja a, exposição sem compromisso. I';;
R.C.18.53 .

•

Jaragllá do Sul.
'

.

x � Ji_"'SI,"'-"'_IJ"�IJAoJ'-'.'_'''_IJN._,.. _i,''\I!!!I'''-'''-i
'

!

i D��::��e��e:n�I��dO�U��:����O., N Farm.acia Central.. f, r················;;�····;;:;·��·�·�·;�·��;;.�;�.;
�

�,
I chamado fora do gabinete. H DJe JlI3ILA.DFEH.:M:AN� c'!I:: CIA.. LTDA. I (=' Promotor Público =J==_!EIEli�i!!!!!';!!!i!!l:�;ii!!iE�!EiEl!:II!I!!E==- Rua Cei.

E.miliO ,c. JOlmll. I. 62 ••- da SUl • s. e.!, .I�
I Escritório de Advocacia

:

Drogas nacionais e estrangeiras, -encontra-se, �! �
,

,

• .". • •

_

• •

_ _O ANJO PRQTI;TOR DE SEUS FILHOS É A a disposição do distinto público, apresentando. � = Aceíta causas. Cíveis Oomercíaís CO'

LOMBRIGUEIRA MINANennA � serviço criteriosa e Preçós Módicos ,.: branças > Contratos - Co�sultas., � ,

:

1=
ATENDE:· no Gabmete da PROMO-

, . __...... es '" - 'DI-"'- ''''''' sUDi _IUI .... , .. - III -�I"_"'''' III - 1\ = TORlA, sito no «FORUM», diáriamente das
Vermitugo. suave e de pronto ,

1lI!i!Ei!!!SE!=IIEiEl!!!.iIiEiiII!!!i!il�iiE!!I�iIEE::!iE!m=iliiEEl!i!. � 10 ás 12, e das 14 ás 16 horas. , _
'

efeito Dispensa: purgante e dieta! I Dr. Rená'to 'W"alte. m �.'I."""'v'''''''''''''''''''''''''''''�'''�r'''''''''v'''''''''�''''''''''''''''''' �SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- III-
__ EhDI ..... o I

�r.;,.._��
-

. '

"

ME o n.. 1, 2, 3 e 4 III lV.Ii1. JI!j "LI ���

�'Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria! "1'''1"
, iii'"Evitará muitas doenças e. poupará dinheiro em

__

CLINICA GERAL - C:RURGIA - DOENÇAS U! Oficina Mecanica "Continental"remédios '

IÜ' DE SENH?RAS - PARlOS m � '===='=========
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA.

"�
'ULTRA- SOM - Tratamento moderno e efi- iii } IWIEGAND VOIGT'

.
MlNAHCOR,A paua o se? .tilhinh? I� ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e iii )1 >

E um produto dos Laboraton�s Minancora ii Inflamações: pore� r�umáticas, artrite,s, Ium- 1'1' }
/

. Rua Rio Branco Jaraguã do Sul
- J O l N � I L L E """:" !li �agos, nevralgias, _CIátIca. Abce�sos, furun,culos, ..�

f Esta Oficina '. está lnstalada em condições, III inflamação dos seros, dos oväríos, da próstata, III' '.

d
�

���OO •. ' Afecções da pele, Iístulas, varizes e úlceras re- ....
'

para etetuar qualquer serviço e co�se�to

! O -rCLINßÍsÔAn-yMNcTuÁRb-Ia'�s--O�A�qIõU--XI:n-o"_ f�� IIJ ::�1:�!f.fa��f!1��e�:i��s�a:F%��� ImLi
ou

::�:�:r::::�m:v::::::;::�ao.1iI_-musculares ß nervosas'. AtrofIaS, traquesa fun- d
.

< "�'
' ,

"•

. DI cional dos músculos em geral, da bexiga, or- � ��a>-...�i)ow"ooo<!ll::'1.JI CIRURGIÃO DENTISTAI. II gãos digestivos, etc...

I. ., . ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-Oonsultõrío ao lado da Preteítura �umClpal

I-
-

CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO '
,

CLINICA . OIRURGlA BUCAL - PROTESE I .

.

. Clinica de Olhos - Ouviltos Nariz e Garganla do
Moderno Tratamelto de elnaes sob controle Radiogràfieo .

BANHOS DE LUZ .r: RalOS ultra,vlole.ta e

"

_
H O R A' R I O

I m�O;�UL�ÖRIO' _ R U 'a dos Bombeiros

II
'Bit.. I.B.I�. ..11l

-MANHA - das 8 àb 12
, (Jardim Lauro "Mutlller). esq. Rua 9 de Março MODERNA, B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

TARDE - Atende 'com p.oras Marcadas

I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas A melhor aparelhada em Santa Catarina

W
IOITE - Terças e QUIntas das 8 às 10 RESIDÊNÇIA -- RuaMinistro Oalogeras, 350 Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"

JARAGuA DO SUL SANTA CATARINA I Fone 305. - �T O I NVI L LE-S. C. jOlNV!LE
� .

'

j'
I

I

,:=::::::=:::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::=:=::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::ii''':,0' ••;....
[ \ �

II. D.i". Arquimedes I Iíanras jl
a ADVOGADO U
ii !l

li
'

Bua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 !!
,ii .Jaragu4 do Sul SnDta Catarina . ii
� I'

]
.....\ .'::'"
� ;:��::==:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::

� Francisco Antonio Piccione
I. _.

J--
��D][CO '

Cirurgia Geral de adultos e crianças � Olí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialis,a em doenças de . cl'ia!1ças ..
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs ..

'CONTÉM
EXCELEHT&S

.

ELEMENTOS TOHleUS

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o ITonlco dos convalescentes
Tonico dos desnutridos

• Mod. FR 717-A - Radiofol)e luxuoso, da
11 válvulas com 14 funções. Alto·falante de

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

,

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra-.

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
'nismo com o

• Mod. BR 306-U - 3 faixas de ondas,
curtos e médios. F,aixa ampliado de 25
e 30 metros. 5 válvulas com 7 funções.

I

Chove de tonalidade flora graves.
agudos.

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro - comprando na

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINH.AS, ETC.

�

DOMINGO DIA 10·1-1954 -

ESPORTES
I POR J. A.NDRADE . I I

Segunda Divisão em Fóco
O.Jogo que eu assisti· 15 de Novembro 5 ------.

---:.....--O--T--A--l--.(--:-)--G---O-----F-·�---C---15 DE NOVEMB��ir:�!ani!guem jamais pode- 'PELO B .

. .' . . '. '.
IPIRANGA prelíaram n� rá contestar.
tarde de domingo último

OUTROS DETALHESno campinho da rua )
Quintino Bocaiuva, dan- Local: Campo do Ipí-
do prosseguimento ao ranga # Juiz Jorge Mat- Com todas as depen- de rainha, nem mesmo vando notar que este vidade, mesmo porque\ campeonato da segunda tar - 1°. tempo; !5 de elas de sua sede social isso, dissemos, conseguiu concurso parece ter sido, acreditamos não háverdivisão da Liga Jaraguá- Novembro ,exO - Final: - completamente lotadas, empanar o brilho da noí- no seu gênero, o que ressentimento de flualense de Desportos, cujo 15 de Novembro 5xã. - realizou o Botafogo F.C. te festiva, que foi uma maior numero de votos quer das facções até enresultado de 5xã a favor Marcadores pela ordem: o seu tradicional baile opotunidade feliz de eon- reuniu até o presente tão em luta; se po.rvendos corupaenses diz Aldo, Bauer (centra) Pe- de S. Silvestre, atrain.do Iraternízação. As 24 ho- m�mento no m,!nicipio, I

tura algum ressentímenbem da superíorídade do ruzinho, Faustino, Lan- além dos seus SOCl0S ras deu-se por encerra- pois sua apuraçao fmal to houver, deve ele st::rquadro do veterano Lan- ge, .Bauer, Elizardo e numeroso e seleto püblí- da a votação, e as dan- acusou perto de 155.000 colocado no röl das COlge durante o transcorrer Jorge.·· co estranho. ao seu qua- ças prosseguiram pela votos. sas .sem impor!ancia edo prélio. Todavia dada Quadros: 15 de Novem- dro social todos ansío- madrugada a fora, sem- A rainha, Snrta. Or- por ISSO esquecidas.a Igualdade de pontos bro - Lelo, Bandeira e sos por pr�stigiar a

nOi-1 pre
dentro daquele am- tencia Satler, obteve Só assim aquela comque os doís conjuntos Alvíno, Kurt, Lange e tada dansante do símpa- biente de alegria, de perto de 8ã.000 votos; a preensão, aquela harapresentavam na taba Peruzínho, Olivio, Píaz, tico alvi-negro de Barra contentamento e harmo- primeira princeza Snrta. monia e unidade de visde colocação, ou sejam Jorge, Adolfinho e Aldo. do Rio Cêrro. nía, Iria Satler maís de 41.000 tas que foi sempre a dios únicos líderes ínvío- Ipiranga - Cido, Heinz O baile, que vinha No dia seguinte, 1°. de e a Sorta. Erondina �e- visa maior nas hostestos do atual certame, e Olímpio, Carlinho,

.

despertando o maís vivo Janeiro, sob intensa es- rent co�o segunda prm- botafoguenses, po d e li áéra de se esperar uma Bauer e'Werner, Mario, interêsse porque com pectatíva procedeu-se a ceza. tot além dos 17.000, prosseguir sem soluçãomelhor
'

apresentação, Paulo, Elizardo, Faustino ele seria 'encerrado o apuração final do eon- s�gumdo-se outras can- de continuidade, possi-principalmente por par- e Dórinho. concurso para a rainha curso, tendo sido eleita dídatas menos votadas, bílítando ao clube a ca-te do Ipiranga do qual do clube transcorreu rainha com elevadíssima com o que � número de minhada na conquistadiziam maravilhas no
F 6 num ambi�nte explendí- vantagem na votação a votos aproximou-se da dos seus elevados obje-entanto, foi o 15 de No- BQ.TAFOGO .e.. do de harmonia e con- simpatica Snrta. Orten casa dos 155.000. C�mo tívos, para maior gloríaveinbro que muito em- x tentamento constituindo. cía Satler, seguida das vemos, a apuração Iínal das suas cores e do esbora tivesse. contra si JOÃO PERSÓA 1 se, por iss� mesmo, nu- distintas Snrtas. Iria Sa- apresentou enorme sorna porte ·Jaraguaense emtodos os handíeaps quem ma verdadeira festa de tler e Erondina Gerent, de votos o que �eJP do- geral.ainda melhor iinpressio- Local: Itapocuzinho -

encantamento: respectiyamente primei. monstra o ínterêsse denou. O quadro local a- Juiz Adolfo Sanzon -

Nem mesmo o calor da rß! e segunda princezas. que se revestiu o men- Ao Betatogo F. C., á.presentando uma van- Marcadores Olívio 4 e
luta dos últimos dias, Tem assim o Botafogo cionado concurso. sua Ma3estade a rainhaguarda apática e uma Lescovicz 2 para os
derivado do empenho de F. C. e sua digna rainha, Agora, eessada a luta e dístíntíssímas princedefesa onde o arqueiro vencedo.res (\ Pedri para duas poderosas facções sob cujo certo estão as pela eleição da rainha, zas, os meus cumprimenCido indiscutivelmente os venCldosB t f F C em eleger cada uma, a cores aíví-negres por to- é hora de ensarühar. as tos pois; por mais essaresponsävel por nada Q�adro�: o a ogo . .

sua, candidata ao posto do o ano de t 954, rele- armas nesse setor de ati- grande vitoria.menos de três tentos, MáriO, O!I�do e ��tzko,
_

jamais poderia esperar Lombard], :r�rclslo � _

outra sorte, muito em- W8;�ter, OlIVl�, Bubi, I

M·' I LHOES. '�ocl·8dlde· Recre'll·u& "BO!i .fsoer'ßC'"bora tenham atribuido a Keíser, Lescovícz e Ru-

Cal'çados U u '0 u u Uderrota a uma suposta bini.
A

má atuação do Juiz Jor- João Pessoa - Jango,
ge Mattar. Francamente Gi�vanel!1. e- ,M�né�a,
meus amigos nãoposso Ar], Arlindo e VItórlO,
e qualquer' pessoa de Lico, �edrinho, Ro�erti,
bom senso jamais pode- Geraldíno e Aulredínho.
rá concordar de ter o ---,-------

juiz qualquer parcela AVAl Fi' C. 2

I
são os melhores e

que viésse facilitar a
.

bvitória quinzista, Abso- x - maiS aratos -

lutamente. S.E. ,AGUA VERDE 1
_=- .

[I!ril dI!

Baile de São Silvestre e Eleicào da Rainha
por J. DE CASTILHO PINTO

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

ClWea Méd1ea - Cirurgia Geral
.

- Partos
I

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.

llIRGO

O juiz Jorge Mattar a ,Local: Campo do Agua
meu ver errou sómente Verde - Juiz Elpidio da
em dois lançes capitais Silva - Marcadores: Quin
da partida à que resul- cas e Schunke I contra)
tar'm em tentos. Cito o para. os vencedore.s e

caso do terceiro goal do I MaUI:l para os v.enCldos
Ipiranga consignado iÍi.: "Q�adros:.Aval - Eu
citamente quando o ,go- gemo.. PereJra_ e Néco,
leiro Lolo foi sargeado MaurIto, Jordao � Os

irregularm�nte, e o ou- waldo, Alc�u, Qum�a�,
tro lance por ocasião do Santos, Marmho e Vlel-

quarto goal de 15 de No- ra.
. .

vembro, quando S.S. de' Agua Verde - F)dé�IS, 1'-- ----------'.
via dar o hands de Car.; Nunes e Schunke, pIlo,
linho antes de Lange Cebola e Santos, Grimm! ill=I::::=!I:=----------------..

�rconsignar o tento, mas Klitzke, Agenor, Maurl
O Fernando A. Spr.'ngmanncomo o quadro lavore- e Nestor. r.

cido levou vantagem no i=:;;;:=====�79lance
.

o juiz mandou TOSSES I BRONQUITES 7

prosseguir a jogada. 11180 "tRJ:OSOTADOBem ai ha duas inter- u I.

pretações· que· poderá
ser dada pero juiz, ou Iapita, em cim� do lan.ce
ou deixa contmuar a JO- Machinas. de Costura
gada, e foi isso sómente Alemãs, Japonezas
o que aconteceu. Ad.e- e outros tipos pelos me

mais, tive oportunidade Ihores 'preços V.S. pode
de· assistir um jogador rá verificar sem compro
do Ipiranga .comentando misso, na CASA REAL
o lance quando a�irmou

@i�@8���_�__ il!lirrita llssimo que o juiz
devia ter assinalado o

hands de Carlinho (sem
'comentário). NãQ estou
aqui para defender o sr.

Jorge Mattar, mas acho
uma injustiça a onda a

tir_da sôbre ê�e ?or di
versos ipiranguistas que
parece não· se confor
mat"em com a derrota,
m•• a verdade é que a

vltOlta áo 15 de Novem·
bro toi Justissima e dé- L.. .._lilIliIIil@II �

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseb Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do Sul, -

Santa Catarina

.....US ,. USAßO coa Assembleia Ger91 '

- IIIIIUMDO O ....,.,. São Convidados os senhores sócios para a
;- lEAIIA1IVI .� Assembléia Geral, a realísar-se na séde social, as

ELIXI·R 914 20° horas do dia 12 do corrente, com a seguinte
rdem do día.

1- Prestação de contas .

......-.. • .... 2- Eleição da nova diretoria
ã- Assuntos diversos.
-

Jaraguá do Sul, ã de Janeiro 1954
A Diretoria

o· �.
" m Pul e Pale
."..._ o-. ......
...... C Queda dO Cebe-
....................
�...� .��----���.

.1oIM • pop.'.' depu,.Uv.

AVÓ! MÃE! fiLHA.!
TODAS DEVEM USAR

MUD A SELIXIR 914
...................0. Ap••
... GOIDO .. I...... Aprovado COo
.....1181 DO tratamento da SI.
Ffus. REUMATISMO da "'...
............. p�lo O. N S. P.

F,.utileras e

Ornamentais
fLUXO-SEOATINA I'

(OU REGULADOR VIEIRA)

A ·IUlHER EVITARA DORES

ALI.IA AS COUCIS UTfRINAS
amot.ca-•• com wantapm pua
tombAt.r .•• 1".CUlarldades das
funQ6... periódicas .du ••nhOJ'.s

é C.lmarate e I8gu.lador d.....
runçõ••

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir08, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc. FLUXO·SEDATINA 4

,
( .

Pel. sua compro'lfocfa ,'Icácta •
multo rR.bada. Oe••••r u....

com conflsru;a l
flUXO-SEDATINA

,I

II
Peçam Catálo
go Ilustrado

.1'" 101 !&li III .. lU i!& lU_lu_nl _IPI &I: 1'1 &!II 1111 EI IUI3it _,II- I'

!i- Atende' chamados de dia & a noite -

=-::.._.IIIElII ...... _ ..... UI!iil1 _lUIS; I I_UI_III ...::':

ßbl!lhill

IMEX INTERNACIONAL LTDA.
(FÁBRICA DE VÉLAS)
Rua Elisa Stein, sInO.
�ARAGuÁ no SUL

Leopoldo Séidel

ICorupa

. ----

. DCONTíU,.SB �I11 TODA P"RH

"

VDmO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

......- ..._
To...
LsIrt.. '

1I!iI� 8roaq" .

Esc:rof.Jo.e
- �.I.,cenç..

VlNHóCRKOSOTADo
.

t UM� .. ""De.

FRACOS E ANê:MICOS I

Tomeml

�=::::::=.::::::::==::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:�
!i ••� 8111110 K.U.SIIl �II Formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre li

li . :1 ..'II Operações -"- Doenças Ife Senhoras -

I' '1'1!
.

"

,
. CUnlea Gerll - Parto sem Dir. li'· Alta Cirurgt·a com Aparelho de Anestesia Oasosa II

II li
.'. II, ConsuItório"e Residência: II
li Jaraguá do Sul -- Rua Benjamin Constant n
fi .

ex·residência do Dr. Luiz de Souza II
u.··

.

.

J}�========:;=:::::-:___:_.===_.:..:_====-===r::V

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



rE:';�:�������f!::-d:d:S:A.l
II Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: II
ii Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros, de alta:e baixa iin rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- ii
li ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii:: PARA O �AR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS- LO. II

ii OS, de ARANDELAS, MATERJAL ELETRICO em geral para instalações de li:: luz. e torça de qualquer capacidade. _ ,!:III A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedldo de I!:1 instalação de luz e torça.
'

ii\�::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::==:::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::=::::::::::::::::::::!".::::::::::::::::::::::-.::::::$0"
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CORREIO DO POVO ' DOMINGO DIA 10·1-1954 - 4 .

Deutsche 'Beilage 'des '�Correio do Povo"
Bríeíe und Konsulten. Das ,Krokodil und ich @Ißiiciil�Z - São Benlo do Sul. Die Arbeitgeber sínd gege- Am Vormittag ging I ich meine Fische kaufe,nüber den zum Mtllreardlenst Einberufenen folgender ich ins. Aquarium, um unterscheidet sich von R. Mal. Deodoro, 210 - Cx. 19 - Tel. 34 _ Jaraguá do Sil
Verpflichtungen unterworfen:

. , mir die Tiere anzuse· anderen Gescheeíten die-
1. Dlepensíerung des Angestellten zur mtlttär- hen.' Das ist eines der ser. Art dadurch, dass in

Ischen Aushebung und Gestellung em "Reservisten- schwersten. Übel dieser ihm eln
: Haussegen auf

tag". .

_

. Zeit, dass wir sowenig geheengt ist. Dieser Haus-2. Zusicherung dêr Stelle des zum Militärdienst Tiere zu sehen bekom- segen enthätt die Worte:
einberufenen Angestellten mit allen Garantien und men. Die Pferde, Hunde "Wo Glaube, da Liebe;Vorteilen die diese zur Zeit genoss. und Katzen werden im- wo Liebe, da Hoffnung;3. Den Militärdienst mit eiberechnen zum Zweck mer seltener in den wo Hoffnung, da Gott;der Bntscheedtgung oder Pensionskasse (Aposenta- Städten, die Natur zieht wo Gott, da keine Not"
dorle), sich von uns zurück und ist ueber der Bank_

4. An das Pensionsinstitut die gleichen Belrrä- und überlresst uns unse- angebracht, auf der die
ge weehrend der Dienstzeit abfuehren. ren respektiven Veran- Fische zubereitet werden.

6, Zweidrittel
. der Löhne den Eingezogenen staltungen. "Soll ich ihn gleichzahlen fuer militärische Manöver oder Aufrechter- Deshalb also ging ich totmachen?" fragte mich'

haltung der inneren. und auesseren Ordnung.
.

I
in das Aquarium, wo es, das Fräulein. und lächelte

A. S.• Carupà. Die Flussländereien gehoeren den wie immer, ausseror- verführerisch.
Besitzern der Länder bis zur Hälfte des Flusses denflieh voll war. Um den Ich ware arn liebsten
oder Baches wo sie angrenzen. ôchwenzmoéch draengten wieder fortgelaufen. "Wenn

Ohne Erlaubnis -der Besitzer dieses Areals ist sich Hunderte von Zu-, ich bitten darf", sagte ich
_ O seu Jornal _Fischen, ôchíffahn, Uebergang oder Entnahme Ir- schauern, und vor den mit heiserer Stimme. "

genc!welchen Materials nicht erlaubt. Die Maríne- Schlangen hatten sich I Das Fräulein trug den
_ländereíen gehören dem Bund. ôchlengen gebildet. Karpfen auf die Bank un-

Der Eigentümer ist gegenueber. Dritten verant- Den Haupterfolg aber ter dem Haussegen, wi-

(i)?C::::::O�C:::=C::::::OC:::>C:::::>C:::::::::::OC::::::::=C:::::>C:::::=O�.c:::=<!�
wortlieh fuer ôchaeden, die durch Hecken oder Um- konnte das grosse Kro- ekelte ihn in ein Tuch �OC:::::::::::O C·elso Branco Oleltung des Wassers verursacht werden. kodll verzeichnen, das und hieb ihm den Kopf .

mit dem' Bauch im Was- ein. Dann drehte sie sich Despachante Aduaneiro

L O K A
I

L E 5
ser lag. Das grosse Kro· um und lachte uns alie an Matriz: Rua Babít-mga, 23. Filial: Praça GeneralOsd-kodll lag mit dem Bauch und war stolz, dass sie . Edif. próprio _ Telefone, rio, 115 • Edificio «Santa.

im Wasser und beschäí- das so fein gemacht harte. 213· Cx. P., 35 • End. Julial> • Apart. próprio, 32 O.Steuern im Januar� Bei der tlgte sich damit, auf sein Das Krokodil wird heu- Tel. «Branco.
, ,Telefone, 4773 ..

Mlrregessen zu warten. In te auch Fische zu seinem S. Francisco do Sul· S.C. Curitiba Parana OMunizipalpräfektur von

Jaraguá zahlt man im lau- dieser Tätigkeit ltess es Mi.rrageasen bekommen. Importação - Exportação e Cabotagem - Ques·
Ofenden Monat die 1. Quo- sich weder durch die Aber selbstverständlich, Iões qdmiDistraüvas

re der Steuern und Taxen. Neckereien noch durch besitzt dieses Krokodil bem' corno todos os serviços iunro ii Alfândega OBei' der Präfektur in die Zurufe der Beschauer keinen Haussegen mit de São Francisco do Sul são executados com pon.'Guarérnlrlm die Zulas- stören; es hatte die Au- Glaube, Li.ebe und. Hoff- rualldade e prestez�, dispondo para êsre firn Osurrgasteuer fuer Fahrzeu- gen halb geschlossen, nung, weil es Ja zur de ume organização perfeita com escritórios
ge. .

und um seinen fuer ge- Klasse der
. Reptilien ge- e técnicos. O.

Bei den Stearskollekto- wõhnllch so ironischen hört und deshalb keine
,

rien das 1. Semester der Mund spielte ein Zug von Seele hat.
.
Dispõe de päteos para '!_epósllo de mél�eira OTabak· undGetränkesteuer. Melancholie. Lebensküns- I Junto ao quadro da estação e nos trapiches

OBei den .Bundeskollek- tler haben oft dicht vor

n
. li B I li fI' d

de embarque da Ponta da Cruz, bem como .

torien bis zum 28.'Februar dem Essen einen solchen eUJanrS- O sena es arm�zem para de�ó&ifo de mercadorias'=»: Odie Erneuerung der Regi- �elal!choIi8chen Zug um

fi
ral, Junto (lOS trapiches de embarques na CIdade.

sterpetente. die LIppen.. . .

OaUernHUrS Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outrasBei den Post- und Te- Am Nachmittag gmg Mercadorias para o exterior do Brasil e
legrafenabteilungen}_ die ich in das Físchgeschzaft, Krankheits-halber brln- ,

LocaIidallês Brasileiras�egistrierung von Radios, um einen Karpfen für das gen- wir die Botschelt des '

Telegrammadressen und Fest zu kaufen. Gouy�nieurs von, Santa Tradição lie mais de 20 anos, de serviços constantes
Postfächer. Das Geschäft, in dem Cerarme enleesellch des O às maiores firmas do Ertado e dos estados vistnhos. OJahreswechsels in pnserer' -

C::::::=<!lnaechsren Ausgabe. . (!J�C::::::::=OC:::c:::::u::::::=-c:::::>�c::::::=oc:::::>c::::=>Ci

Contratos, dlsrrétos, Atas, Balanços e com

pleta assistência técnica contábil, jurídica e
fiscal. Escrltureção fiscal e comercial. Servi
ços comerciais em geral.

Corretores da ç. lac. eguros «Jpirangb operan
do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden
tes- Pessoais. Transportes, Automóveis, Res
,ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
- A COMERCIAL LTOA. .L

,
uma organização as suas ordens!

.

Eugênil Vitor SchDllicket :7conomista e contador.
-
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"CORREIO DO .POVO"

Parochie von Jaraauà. Zum
Vikar der Parochie von

Jaraguá w u r d e der
hochw. Pater Theodoro
Becker, der hier schon
im Jahr.e 1940 als Mitar
beiteíter tmtig war, er

nannt.
Der neue Vikar bak

leidet augenblicklich die
hohe Stelle eines Rek
tors des Seminars in
Taubaté und

.

dürfte die
gAistige und administra
tive Leitung der Paro·
chie in der ersten Hälfte
des Februars überneh-
men.

Unterdessen wird die
Parochie durch den Vi-

.» zevíkar, deu hoehw. Pa
ter José Mühlhoff, Kap
lan des Gymnasiums São
Luiz, geleitet.
Zum Mitarbeiter der

P a r o c h i e wurde, der
hoehw. Pater- Justino
Koehler ernannt, der Der Kleinbahnzug war I ren Reisenden. Die ande-

bi I d S·
. schon geknüppelt voll, als I ren Reisenden konnten

IS ang as emmar ID
er in den Bahnhof einlief. mich ueber die trennendeRio Negrinho leitete. Man konnte durch die niedrige Wand da allein

.

Der hoc.hw, Pater J�s- Fenster sehen, dass in sitzen- sehen, und siet1l10 hat die Stelle bereits
jedem , Kupee zwanzig machten ihre Bemerkunangetreten. ,I Personen etanden.: '_ j' gen. Ich hörte, wie sieDer hoehw. Pater, Al Nur "in Abteil wer ganz untereinander murmelten:�er�o J�co�s, Ex·Vlkar"leer, an Jem eine Inschrift "Der hat ja gar ke;neplS.t Im �lkarlat von yar- hing: "Für Reisende mit Hund. Wie kommt dennglDh� Im. Staate MIDas Hunden".

.

der dazu, sich da hinein-GeraIs ta9tlg. Ich öffnete die Tür die- zusetzen?"
Durch einen Stier verlnalückl. ses Abteils weit, sti.� eiD

�r::D::� :�:g v���a7�gj�:� ��:��achte. es mir

b�-I ei��h�e:tsl��� r�3:t� rri:�� S n !í�da�h!1alfaau�C:; q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\i
ge Kolonist Leooe Mura- Emmal drl9nen, war dl� ueber die Wand hioweg panela de pressão uma ii 10> tfl\ � "Ir tfl\ lI» 16 Y JE 10)

-ä li
ra aus Re�orcida uebe!: lifrosste. Gefahr vorueber, an: "Sie haben ja ger I bateria de aço In�x ou ii r II \UI � It 'UI lI» � -_

II i;
seine Weide um nach denn. du! Schaffner und keine.n Hund. Da könnte de Alum'l'nl'o Roched'o a !

..i.. .il.:h St tr hb sah n ' RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA" 158seinen Tieren. zu se_. en, a Ionsvors, � . er e._ 8ich" jeder da hineinset· Casa Real tem sempre jl lials er '\7o.n selDem �Ige- von ausse�. J� nur IIJel zent para prollta entrega, pe- H JA,AGU,Á DO SUL STA, OATARIN� linen Stier angegrIffen nen �opf, .

sIe ,konn!en los melhores preços. ii Secção d� lavagem, depósito de lubrificantes, iiwurde. also mcht Wl�8en, ob Ich Ich erwiderte folgendes: . !!' combustível e acessórios.· , iiDurch einen Stoss der einen Hund bei mit haUe "Mein Herr, Sie haben
.

ii Lubrificação-carga�de Baterias etc. IIHoorner in die Gedrerme oder nicht. Ich nahm vollkommen� recht; es ii ..

schwer verletzt, starb möglichst waidmännische krenn'e sich jeder in �lie- li COl\lSÊRTO - REFÓRMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- !.:j:der unglückliche Land- Zuege an, i�dem ich mei� ses leere und �inDlose ii 'MÓVEL E CAMINHÃO. _

wirt einige Stund�n- da- nen tIut schIef setzte und Abteil setzen. Dass ich II iirauf. das linke Auge etwas zu- allein den Mut dazu fand, ii Á IDO nDer trauernde� Fami- sammenkniff.. ist tief beklagenswert und ii SERVIÇO R PIDO E GARANT. ii.

lie unser herzlIches Bei- Grosser war die Sch- erklil,m die Nota Deut- li
_ _._� _ _ __ ; _ _:t;�leid. wierigkeit mit den ande- schlands. Denn, mein

__ _ _ _ _ .

Herr, sagen Sie s�lbst:
welohen Zweck hat ein
Abteil fuer Hunde, wenn
keine Katze drin sitzt?"

Für Hunde�

Apotheke "Scbulz"
JAR..t\.GIJÁ DO 'SUL Ob' ich den Herrn mit

dieser Red.e zu einer et
was freieren Weltansch:'
auung' bekehrt babe, das
weiss ich nicht, ja, ich
bezweifle es. Wahrschein
lich wird er, wie das
uebllch ist, meine Worte
fuer .. einen, fauleQ

.

Witz
gehalten haben.

Vendo
diversos chãos no·
centro da cidade.

Escritório Fischer
Rua Marechal
Deodoro, 204

\

D�Ulll!h�
-

-

Bücherausl,ei h ung
...Näheres bei Sociedade

GrAllol Avenida �ld8.
JARAGUA DO SUL

Av. Getulio Vargas, 360

r;:briça
"

. de Ferramentas Agrícolas
DE PE D R o R E N o E L II

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

.
Vertrauens und du; Dienstbarkeit, die Sie

.

am besten zu den 'geringsten Preisen bedient.

. Estrada Jaraguà Esquerdo
.JARAGUA DO SUL - -STA. CATARINA

.

Executa-se qualquer serviço de' ferra":
mentas agrícolas para uso de lavouras,
como; M�chados, Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e raranUdo e atendi-se qlliquer pedido
•

.

o
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO
,

DOMINGO DIA 10-1-1954 5

\

INDUSTRIAS REUNIDAS JARAGUÁ S.A. Associação Rural de Jara.uá do, Sul Prefeilura MaDieipal d� Jaragaá' do, SulRelatório' da Diretoria "

.

' li

Senhores Acionistas:
'

Balanço 'Ge�al do Exercício ds 1953, DECRETO N. 23
Em conformidade com os dispositivos legals Demonstração dos Resultados do Exercicio '

e estatuários, temos o prazer de submeter à sua DÉBITO' ARTUR MOLLER, Prefeito Municipal de Iara-
apreciação e deliberação o nosso balanço geral Despêsas Gerais 83.528,20 guá \ do Sul, no uso de suas atribuições, decreta:
encerrado em 31 de �ezembro de 1953,', aeompa- Custeio de Tratores 25.446,10 ,ART. 1°; - Ficam anuladas as seguintes dota-
nhado da demonstração ,da conta d�' 1:ucros e Variação Patrimonial,

; -

103.51720 212491 50 ções orçamentárias:
Perdas" e do "Parecer do Conselho Fiscal '. ' • ., 0�Ol-1 Cr$ 4.750,00

Os algarismos oonstantes dos mencionados,. {;RE�ITO 0-01-2 1.600,06
documentos evidenciam os resultados obtidos no Anuidades \ 17.200,00 0-02-1 4.500,00
exercício de 1953 e a situação .exata em que se Jóias' 3.6iO,00 0�03-1

.

700,00
encontra a sociedade, possuindo, assím, 'os Senho- Juros e Descentos ' 3.843,50 0-04-1 500,00
res Acionistas todos os dados necessários para S';lbven.�!Oe8 , 39.298,20 0-22-1 �.2(jo,00
julgarem os atos da diretoria que, mesmo assím, F�nanc�amento-Séde 84.405,80 0-23·1 1.000,00
permaneee à sua díspesíçãe para quaisquer escla- F�nanc�amento..;.Corup� 3.563.00 0-24·3 2.000,00
recímsntos que acharem necessários. Ffnancíamento-Retoroída 4.829,50 0·44-4 8.000,00

Acham-se a dísposíção dos Sra. acionistas os Receita de Tratores 55.731,50 212.491,50 0-74-2 3.000,00
documentos a que se refere o artigo 99, do De- DEMONSTRAÇÃO DE ATIVO E PASSIVO 2-94-2 2.500,00
ereto-lei n. 2.627, �e 26 d� Setembro de .1940. &TI.VO' 22�g�:54 ,

2.500,00,
Lembramos amda que deve ser eleito o novo Caixa 1320810. 18.500,00

Conselho Fiscal e seus suplentes para o exeroício Bancos 30:266:10 3-04-1 4.500,00
de 1e54. Capitalização 3 450 00

3-04-2 2.000,00
Jaraguá do Sul, em 7 de Janeiro .de 1954. Móve1s e Utenailios 3410'00 3-30-1 16.500,00

RODOLPO HUPBNUBSSLBR - Diretor Presidente Máquinas Agricolas 262:000;00 3-30-2 3.000,00

B I G Fínaneíamento-Sêde 32.989,�0
3-42-1 12.0500,00a anço eral das INDUSTRIAS REUNI- v 4-11·1 o 00 ou

DAS JARAGUÁ S.A., encerrado em 31 de FF�nanc�amentto-RCortuP�d 44'282154'5500 5-14·1
�

7:200:00
,

D h d 1953
manciamen 0- e orei a • ',5-14-2 6.000,00ezem'i'ro e

354.363�50 354.363,50 5-24-1 2
, ATIVO, .000,00'

'Imobilizado: PASSIVO 5-24·3 4.000,00

Propriedades diversas 1.016.069,50 Variação Patrimonial 171.798,50 6:40-1 1.600,o�
Eslàvel: Obrigação a Pagar 179.820.00 8-00-1 3.000,00

Máquinas, Caldeiras, Instala- Seguros : 2.740,00 8-14-1 15.500,00
-

t 3 032 497 90
8·84-1 2.500,00

çoes e c. _. . , Jaraguá do Sul, em 31 de Dezembro de 1953. 8·84-4 1 7
Moveis, Utens., Laborat6rio .

ARTUR MÜLLBR ,. Presidente 9-31-1 3'
00,00

e Análises, ' 146.889,50 . EUGBNIO VITOR SCHMÖCKEL. _ Secretário 9-34-1 õ'ooo,oo
Veículos 4:44.640,70 3.624.028,10 LOURENÇO GRESSINGBR - Tesoureiro 9-44-1 2.000,00

O• I I .000,00
Ispon ve : ARCÁDIO PR., PISCHER ... Contador CRCSC-1244 9-84-4 2�00,00

Ca��iiZàVel I curlo e,lonU8 prazo:
18.382,70 PAREOER DO OONSELHO FISOAL 9·94-3 3.500,00

Merc. e Matérias Primas 1.23l.147,00, Os seguintes membros, abaíxo assinados, Cr$ 149.350,00
Almoxarifado 221.696,00 componentes de Conselho 'Fiscal da ASSOCIAÇÃO ART. 28• - Por conta déssa anulação ficn aber-

Duplicatas a -Receber' 2.487.662.70
' RURAL DE JARAGUÀ,DO SUL, após estudo de- to o crédito suplementar de Cri 149.350,00 (cento

Devedores em C. Corrente 1.058.072,90.
' tido e detalhado de .tôdas as contas e documen- e' quarenta e, nove mil trezentos e cíncoenra cruzei-

, Notas a Cobrar 37.477,50 tos, são de 'parecer que o resultado do exercício ros), 'pare refôrço das verbas segulmes:
Empr" Lei 1476 de 26.11.51. 28.124,90

'

óra findo do ano de 1953 deve ser aprovado em 0-24-1 Cr$ 4.500,00
Participações ,16.620,00 5.080.801 00 tod�s o� pontos na próxima Assembléia Geral 2 94-3 1.380,00

-' Ordínäría. 3-84-1 4.000,00Conla de 'Compensaçãa: ,

. J á d S I' 5 d J
.

d 1954
-

5-24-5 1300000
Ações em cauçã-o 30.000,00 ' aragu ou, em e anelro e .

8-11-1
. ,

, , 470,00
, I 9.769.�81 ,30, ALPREDO BORT'ÜUNI 8-1�-1

PASSIVO
MARIANO WITKOSKY

,

8-21'-1 � 6�:���:��LOTAVIANO TISSI, '

9_04_0 56Ião Exiglvel: ATILIO UBER ç. &.
, .000,00

l Oapital em Ações 3.300.000,00 Cr$ 149.350,00
Fundo de Reserva Legal 341.196,90 ��!I;\\��!I;\\�\�!I;\\��!I;\\ • ART. 3°. - Revogam-se as dlspoelçõee em con-
Fundo de Reserva Especjal 176·aOl,60 \EI�\SI.��\SI.� t�\2I';��@!®@ trário, entrando o -presente decreto em vigôr na data de

'

Fundo de Depreciações 1.257:854,8'0 5.075.353,30 � ,

" �
.

,� sua publicação. '

'

Exiglvel II curlo e lonuo prazo: ,t@ Oom 2� c�rso_s de ap�rfeiç.õamento @ Prefeitura Municipal de Jaraguá' do �ul, e!ll 30
Oredores em C. Corrente, 2.478.908,80

�
- e especialização em Cirurgia Geral

;
de Dezembro de 1953.

..

'

,

Empr.éstimo Industrial 1.200.000,pO 8 Enf�rmidade de.Senhoras (cân�er), •• ARTUR MU:L�R -

Pr,efeito Municipal
Letras Descontadas

.

,42l:J.380,OO
no RIO. de Janeiro Buenos-Airea OCT.CILIO P. RAMOS DIretor do D�p. ,d� Exp,

Dividendos não procurados 130.152,20'

; Al h
/

A t' ·s' .

,

'

I
AITDIIO ,QUADRDS - Escrlturério "S'

Dividendo N. 10 ,�64.000,00 eman a, us rra e. uiça ••

Imp. sI Dividendo N. 10 52.800,00

r��:ir:�:::::�ria mn:� 4.668.928.00 fDR="FRIEf'ER=1
.

.

.

.

.

�b�.O=!��.:�C�:I .... ·

Caução da Diretoria ., 9.7:�:���:�� � : _ ..� : ��..ó � , ; � guá aAA'0��T�1�on��F�ocLa�Raab� �r't�o�:pi_t�tr���ti��d�ld!�J:�a-
Jaraguá d� S�l, em 31 de, Dezembro de 1953. �""Di�'�'��;""""Õ�'�'�';'d�;""'�-"R'�'di�l�;i��� � de �rre�adação- d� corre�te ex��ci�7:' � c�écÍi��esess�
RODOLPO HUPBNUESSLER - Diretor Presidente � do Ho�pital de Mafra -em magnifi- (@ p�clal .de e-s -276 �83,30 (duzeptos e s�tenta e �eis
DIBTRICH H: W. HU�BNUESSLER - Diretor Gerente � t b I

" b'" lh _ �
mil quinhentos. e oítente e tres cruzeJr(�s � rrtnta

RODOLFO P. HUPENUBSSLBR - Diretor Suplente
•• co �s a e ecímento, em

_ apar�_ a., centavos), para pagamento do �aiIco Indústrta e Co-
,

, Contador CRCSC 0736 _, do, lmdo panorama e exelente clIma.
_

mércio ,de Santd Catarina S/A� (Inco), referente aó
,

",

_, ,,: � Preço, de cönsulta, Cr$ 50,00. E das �! resgate de um� Nota Prömjssória e demais despesas
Demonstraçau da çonta de LUCROS. E @j operações para úlcera .gastroduodenal, ve-, (@' de juros e comissão, correspondente ao empréstimo

PERDA,S" em, 31' de Dezembro de

1953, � �ícula, bAiliar,- rim. b.exiga. pr6stat,a, p.ap,
o,

I'
c�>DtraiCilo pela, f':1,uniCiPalid,

ade com,' aq,uel,e estabete-

',(}RÉDITO .

-

. • utero, cance� do seIo etc.; por.Cr$ 2.000,00
••

' cImento de credlro. I' .

,

.

'

,

' cada operaçao. ,ART. ,2.<>. - Revogamfse as c1isposiçõe� em con ..

t'
' �e �?rcado��aci ,,' 5.1n·���'�g �

As operaQões menores:

APendicite,';' trário,
enrrando êsse decreto em vigõr ,na data de',

e moxarl a o

DÉ:BIT�
,

. ,
•. hérnia trompa, ovàrio, varizes, úlcerás V8'- •• sua publicação. .

",. :
,

' ,

'

A Im o to d C
'

,

49 242 40
' ricosas das pernas, hemorroides ípternas ' Prefeitura Municipal ide jaraguá do Sul, em 30

A E tp s 'lh,e onsumo

26:375'00 �
e e.:cternas, etc. por Cr$' '500jOO cada ope- � d� Dezembro de 19M. '"

,.' ,',
s ampl as

,

' • • raçao I .' • ' '.

A Sêlos Estaduais 238.600,00 '

Dr. Kiefer opera por proÓessos mo:',
-

ARTUR M/OU.ER - Prefeito Municipal
A Impostos

..
'

326·167,40

I (jernos precisos e aperf,eiçOados com ins- I
DCTAtlLm P. RaMOS - Olretor do Dep. do ,EX".A Imp. _sI Dlvlden,d? N. 10 52.800,00 • • trume�tal que recentemente t�ouxe da

• 11,0110 QUADROS - Es<..ri'turdrio "S!'
A Ordenados, �alarlOs e�. 9�9.029,50 Alemanha.""
A Aposen�adorla

,'/
09.612,20 � Residencia e Consultas sob cOI,lrole de LabO,ralóFil próprio �' DEORETO' N� 25'A Seguros 234.168,90 (@ Das 2 as 6 da tarde em RIO NEGRO ' @A Juro� -:. pescontos 3,OO�801.,40 t.:;'\�:tB\��!I;\\�i a.!tB\�,.'�:I;\\�tâ\ abre crédito especialA Comlssoes 212.461,00 ��\2I.���.�;t��.��\SI.�:.c ..

EÂ Fretes
-

167.411,70' _"
" ARTUR MULL R, Prefeito Municipal de Jara-

A C t 'Despesa 157582580 . .'
I ',-

'

, .-, gU"á de Sul, no uso das suas �tribuições, decreta:ona, '. . ,
.

Os I�fra assmad.()�" memb.ros do Conselho ART. 1°. - fica aberto por conta do excessoA Valores em Liquidação 38.664,30 FIsca} da firma I�dustrlas R�uDldas .Jar�gu'á S.A., de arrecadação dQ. corrente exercicio, o crédito es-A Fundo de R�serva Legal 48.687,60 depOiS de terem lido e �xammado mmuclOsamente pecial de Cr$ 65.000,00 (sesseDld e cinco mil cru-

! �����d:eR��:-r��!:E:�ial ���:g��:�g : o �alanQO- Ge-r.al� ,�nce�rado" enl 3�; .de ,De,z.e,wbro, zeiros), que 3e destinam ao pagilmento oriundo da

A Dividendo N. lO 264.000,00
de !953, a de�onstraç�o da. conta. Lucros e Per- compra de'um veículo marca "WILLYS" jeep, adqui.d�� , o relat<:;flO da Dlretor!a, os. lIvros, de, conta- rido pela Prefeitura Municipal.

'

A Gratificação à Diretoria
,

9.7.375,20 blhdade, regIstros e dema:ls documento� . co�pro- ART. 20. _ Este crédito. vigor�rá no ano de 1954.5.154.111,30,5.154.111,30 va.ntes, re!*,:rentes ao menCl0l!-a�o exerCl�1O fman- ART. 30. '"_ Revogam-se as disposições em con-

Jaraguá do Sul, em ;lI de Dezembro de 1953. CeIr?, c�rtlflCaram-s� da exatl�ao e perf�l�a erdem, trário, entrando êste decreto em vigor' na data de
motlV�. porque 08 r�c<?�enda a �provaçao ,da As- sua publicação. ' \

RODOLPO HUPENUESSLER - Diretor Presidente semble�a Ger,al Ordmarl8, a reahz.ar·se em 20 de Prefeitura Municipal de' Jaraa á d Sul em .30
DIETRIeH H. w. HUPENUESSLER '_ Diretor Gerente Fevereiro de 1954. d D 9

õ'U o ,

.

J g,' do' Sul 7 d, J
'. d' 1954

e ezembro de 1 53.
RODOLPO P� HUPENUBSSL�R - Dilletor Suplente ara ua

"
em e anelro e .

'

,

""'_', Contador ,CRCSC 0736
' EUG:ffiNI0 JUERGE.NS "

'-

ARTUR, MOLLER., Pr,efeitö Municil?éll
AUGUSTO H� SCHMIDT DCIACILlO P. RAMOS - Diretor do Dep. do Exp.

PAREOER DO OONSELHO. FISCAL, VIR'GILIO RUBJ�I
'

, ANTOIIO QUADROS - Escriturário ,"S"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'y o�� ���:!�r o:�V!!
Registro Civil do Iq. Distrito
da Comarca [araguá do Sul,

_-:- �--------------------------.-.;-------- Estado dé Santa Catarina,
ANO' XXXIV JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, tO DB JANBIRO DB 19M ' SANTA CATARINA N. 1774, Brasil.

faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

.

casar-se:

c o R R E I O. O O p O
Vende-se oa alaga
se por Contrato

pedreiro, domiciliado e

residente nesre distrito, a

Estrada Ieragué-Bsquer
do, filho de Mathias
Scheuer e de Maria Les
kowícz Scheuer.
Ela, brasileira, 'solteira,

l!Ioméstica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Eugenio Oemarchi e de
Tereza Demarchl.

-

-:
. (Conti�ullçio c/II primeirll plIgi�lI)

O sr, Prefeito Munici- srta. Marina Anna da acordo' com 'o municipio
Um prédio sito em Goa, Edital n. 3.460, d� 23-12,53. EditaIE�i�:6��!�!9/2-53.

pai, ao conceder o pedi- Cunha; Nelson Grützma- a verba de CrS . . � róatuba, próximo a praia. Oswaldo LUCia.no e Lieschen Holz
d d

-

d h 'timo ponto pera hotel I d PI
�

o e exoneraçao o sr, c er com a srta. Olotíl- 300.000,00, destinados a
ou bar. rmg��. ISS. Ele, braslleíro, solteiro,

f'ey, que desde o inicio de Sanson e Harry Príe- ampliação daquele esta- Ele, brasIJelJ!�,.�oltelro, lavrador, domiciliado e
da sue administração be com a, seta. Wally belecimento.' AI���:, .c�� °C:��eJJ'��� lav�ador, doml�lIl�do, e residente neste distrito,
exercia com probidade, Rueckert. O orçamento tambem Brahma em CurUiba. res2deo�e neste distrItO,. em em Rio da Luz, filho de
lealdade e verdadeiro es-

Ob' '.'
' destaca a importancia de Tres RIO� �o Nort.e, filho Augusto Kresln e de Ma-

pirito público aquele car-' "

itDS InsCrllos .. No O.a�- Cri 1000.000,00 para os de Horrnlnlo �uclano .e ria Holz. ,

go, endereçou-lhe longa :O�I� do .reglstro �IVI1, serviços iniciais do oam- de Helena Schutze Luci- Ela,' brasileira, solteira,
carta expressando os va- 01. I?-,scrl � o seguínte po' de avíacão a ser V E N O E S E

ano •

d
I·

.

t d obíto LeODl Murara com Y
, - E'I- b '1' I

I oméstica, domiciliada e
10SOS S��VI.ÇOS pres él os 14' dei íd d

' construido neste muní- a, rasi eira, so teira, resldente neste distrito,
ao Munlcipto. '

V a�os" eM1 a e, el".a cipio com a colabora- Oito lotes de terra, sí- lavradora, domiciliado e em Rio da Luz, filha de
O novo intendente, que

voo � �ma urara, resi- ção da Prefeitura. toados nas imediações resi�ente. �este distrito, Alberto Holz .e de Ana
p�l.a sua hones!idade e,e�. dente

em Nereo Ramos. Em lei especial, para do Ginásio São Luiz, Gartb?ldl, filha de G�sta- Hornburg Holz, '

píríto I?rogresslsta tem sr- Aniversários: Amanhã pas- construção de armazens nesta Cidade, negocio de
vo Pllss � de Berta Mar-

do valI,oso �olab�r?dor na sa a data natalícia da, de cereíaís, São previs- ocasião e por preços
quardr Phss. Edital n. 3.464, de 30-12-53.

atu'!l sltuaç�o politica, de- gentil srta. Olga Sehmítt, tas as .verbas para o ar- d V .Ioão dos Santos e

:vera assumir o cargo ho- filha do sr. Arnoldo L. mazem de Jaraguá, que
compensa ores.

.

er e Editaln.3.462,.de29-12-53. ��nna Maria Schrnltt
Je, as 10 horas, com a Schmitt industrial em deverá atender a todo o

tratar com o Senhor Ar- Alberto Scheuer e
.

Ele, 'brasileiro, solteiro,
presença das autor!da�es Estrada' Jaraguã. norte do Estado e de ma1}do T.aranto, em sua

I Adelaide Demarchí operário, domiciliado e

e povo d�CIuele distrito. Dia 12 o jovem Arcá- um frigorífico para o
resídencía. ,Ele, brasileiro, solteiro, residente. em -Iotnvue, á

Na, �caslao da posse dio Fischer, contador da municipio de São Bento Avenida Getúlio Vargas,
f.alar� o nomead� e o sr. Prefeitura ', Municipal; a do Sul.

,

' filho de João José dos

Pre,felto Artur Müller; que sra, Madalena Braga es- Tudo isso devemos a BOTAFOGO., FUTEBÓL (,LUB, Santos e Ioaquina Clara
fara um. �etrospecto da posa do sr. Lauro Braga, intervenção das autori- de Ramos.
sua adrnlnistração durante residente nesta cidade; dades Iocaís e a atíví- Assembléia Geral Ordínäria Elà, brasileira, soIreira,
o� rres anos em que ado. a sra, Wanda Prestini, dàde parlamentar dos doméstica, domiciliada e

mtsrra a comuna. esposa do sr. Luiz Pres- deputados e senadores Pelo, presente ficam convidados os se�hores residente neste distrito, á

Janlar dos Ballcários do Inco. tini,. professora. ,

catarinenses no Rio. sócios para Assembléia Geral Ordinária a realí- Estrada Jaraguá, filha de

Revestiu-se do maiór brí- �Inda na m�sma d�t�1--_-------- zar se no dia 17 de Janeiro ás 9 horas da manhã, Bertholdo Nicolau Schrnitt

Ihantismo, o jantar dos ,o J?vem Flävío Rubíní, em sua séde social, afim de deliberarem sôbre e Ignês Würges Schmltt.

bancários do INCO ote- residente em Paranavat- a seguinte ordem do día:
'

Edital n. 3.465, de 30-12-1;)3.
recido pela admínístra- Alto do Paraná. 1 - Prestação de Contas. .

Emilio Tecílle e

ção da agência local da- Diä 15 aniversaria-se
�

2 - Eleição da nova Diretoria, para o perío- Terezínha Campolina
quele acreditado Estabe- a sra, Maria dos Santos, do de 1954. ''vieira da Rosa
lecimento de crédito aos esposa do sr. Germano 3 - Assuntos de interesse social. Ele, brasilei:-o, soJteirQ,
seus dedicados funcio- dos Santos, professor eF Jaraguá do Sul, 4-1-1954 lavrador. domiciliado, e

nário�, cújo agape, teve .Rio da Luz. Na mesma Alfredo Bruch - Presidente residente neste distrito,
logar na noite de 6 do data a sra. Zélia Rengel,

-- X -_ em Pedras Brancas. filho
corrente, pela!' 20 horàs, esposa do sr. Pedro Ben- V B%-s Baile da coroação da rainha do de João ITecilla e Paulina
no Hotel e Restaurante gel. industrial em' Estr.. mais ,crescIdos

.

I Botafogo F. C. Felippe Tecilla.
Paran,á. Na sobremesa, Jguá. Esquerdo. .

.

Convida·se os senhores sócios e suas exmas. Ela, brasileira, solteira,
usou da) palavra o sr. Ainda na mesma data ,famílias, para o Baile da coroação da Rainha, a doméstica, domiciliada e'

Oswaldo Heusi, gerênte a sr,a. Emília Rubini, es- realizar-se na noite de ÖO, de Janeil"o, na séde residente neste distrito,
da agênoia désta cidade, posa do sr. Virgílio Ru- désta agremiação. em RIbeirão Molha, ,filha
fazendo o oferecimento bini, residente na Barra Pelo comparecimento de todos, agaãece de Saturilino Vieira· da
e congratulando·se com do Rio Cêrro.

'

A DIRETORIA 'Rosa e d� JOc:Jna Rosa
os seus colégas pelo sa- ..

.

.. _ d'Aquino da Rosa.
dio e elevado espirito I EPIZOI18.de raiva.. ��tá
de

. companheirismo e grass�n�o no �UDl�IPH?, ßSSOPl'lÇil Hurll de )lr1Iu' do 'ui I Edital n. 3.466, de 7-1-54.

cordialidade reinante en- eSpeCla.lmente no dl�trl- It U U U U U U U . Cópia de Edital de Pro-

tre a numerósa família to de Corupá, a raIva, clamas de Casamento re-
'

Incoana local, tendo ain- pue. !em dado 'grande.s Bolos
Assembléia Geral Ordinária cebida do Oficial do Re·

da, em agradecimento, preJUlzos no gado bovl-

f<5fi
São convidados os senhores socios para to- gistl'o Civil de JoinvUe.

feito uso da palavr'" ou-
no.
..

mais' Ô os marem parte na Assemblé' G IOd' á
. Ruben Mommsen e

'"

N d t t d C á
.' la era r In rIa, a

'Ingeborg Thel'lacker'
tros colégas. ,o I� rI o e orup,

• realisar.se na séde social, as 9 horas do dia 7 de
somente em uma estra- Fevereiro deste ano, afim de deliberarem, sobre Ele, brasileiro, solteiro,

Nascimenlo. O lar do ca· da morreram 70 animais. - a seguintes ordem do dia' •
viajante comercial, domi-

sal Rod,rigo Nicoluzzi e A prefeitura, em combi· 1 • Tomar conhecimt:>nto do Relatório do ciliado e residente em

de sua espJlSa Da. Olair nação com o Serviço de Prôibição Presidente.
- Joinvile, filho de Carlos.

Motta Nw't,luzzi foi en· Defeza ,Sanitaria Animal, , 2 _ Discutir e votar o parecer da Comissão Paulo M0'?1IÍlsen e,de Fri-

riquecido dia 5 do cor- está procedendo 8 vaci- Proibo terminantemente Fiscal sôbre o Balanç'o e contas do exercicio de. da Carohn,a. Momms.en.
rente com o nascimento nação anti. rabica. a entrada de 'pessoas, em 1953. Ela, brasIleira, solteIra,
de sua primogenita- que 'b d I d minhas propriedades, afim 3 - Assuntos diversos de interesse da asso- do�éstica, domi�i1i�da �
na pia batismal receberá er as es aca 8S no orçamen· de pescar, caçar, tirar. ci. ciação.· reSidente oestt> dl�frJto. a

o nome de Eliete Suili. lo, O orçamento E�deral, pós, palmitos etc. Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1954. 7.stra�a Nov�, filha de

,Os parabens do «Cor: alem das verbas de.st�- Não me responsabilizo ., ARTUR MÜLLER _ Presl'dente Aod.reas. Thellacke.r e de

'rel'o do Povo». cadas para o.s hpspItals L d S dt Th I k
e estabeleCimentos, de pelo que' possa acontecer NOTA. O Balanço e Parecer da Comissão y Ia lewer el ac er.

Casamenlos: Realizàram- ensino já an u a Ime n t e aos infratores da presen- Fiscal estão pública10s neste jornal. E para que chegue ao co-

se ontem na sala
.

das subvencionados, prevê te proibição. -

'

nhecimento de todos, mandei
audiencias os seguintes para o Posto Agrope- deE��::br��!b���3 30 IiiI.:......sàli!iiiiilii-!i�dUIU:-� II_I; Ji! 11!ll

passar o presente edital que
casamentos: Francisco cuário "Ministro João I

F b
será publicado pela impren-

Nunes da Silveira côm a Cleopahs", em serviço�de .
Frederico Keiser iii ,., r"5

(Sezõ�s, M.alârias, ::. sa e em cartório onde será
I � � ImpaludIsmo '

III atíxado dmante:: I'i dias. Si

I
Maleitas, Tremedeira... alguem soub::r de algum im-

,

- CURAM-SE RAPIDAME:r{'rE COM - 'r� pedimento acuse-o para os

iii'
" Cap,su las Antisesonicas II

tins legais.

U
[RENE PEDRI GÜNTHER

:-: Minancora" I OtiCial

_I_I., Em Todas as Boas Farmácias iii ------'--

, III IMPU"EZA<; 00 ,,"lll',GI,;E,' ,';,1'

!� É um produto dos Laboratórios MINANCOR'A M ' �IIVIR nt U:ti., j::,;lt!
rn,

. .... LU n UL nl.l""" ,,,I,, I
,

ilL _ii li Ji��i�::_i!:!�!���::�i=l! AUX, TRAT, �lfILi� :'

I

T.(f1;,i_(O CAf'llAR

POR;tx,�E-L1NCIA

I
.......................� I I ...

pois conserva e desinfecta a sua roupa .

Sil'BÀ��'RCfAt '
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ESPECIALIDADE

EXRjam (Ü) Sat1bäo' - (Marca Registrada)

Virgen:-· Especialidade
.

Ola CllA� WEIlEt llNJI))l[J§1[IRllAl co ,JoRJmville
/'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


