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Momento
Calendario do TRE
o

para
, Prazos e datas fixadas pelo tribunal Regional Eleiloral para o proxiDlo pleilo

as Eleições
Poli ico

de Outubro
o Tribunal Regional nos de 50 eleitores». e, no Juizo das respecíl- tivos edlíícios, ou parte . Cad. Eleit. eri, 65: mesa designarem os se-

Eleitoral organizou o se- Cod. Eleit. art. 20, le- vas zonas eleitorais, 08 destes, utilizados pare o «O Tribunal Superior, cretaríos.
guínte celendarlo para as t'a «I»: reíerenres ás eleições funcionamento das mesas os tríbunals regionais e Cod. Eleit:,' art. 69:

.

eleições de outubro: «Compete aos juizes:... municipais): receptoras». os juizes eleitorais; 10 «Constituem a mesa
4 de agosto (és 18 ho- i) dividir a zona em sec- Resolução do TSE n. O Prazo pera apresen dias antes da eleição, . te- receptora.•. dois secre-

ras) - Encerra-se o a- ções elettorats. com o 3.5,15, art. 1.0: ração de recusas dos me- rão publicar em jornal o- terlos nomeados pelo
Iistamento eleitoral. minimo de 50 eleitores, «Até vinte e cinco dlas sarios nomeados. ficial, onde houver, e não o preeídente da mesa, 72
Cod. Eleitoral art. 64: em cada uma, o maximo antes da eleição deverão Cod. Eleit",art. 69. § 4. havendo, em carrorío; os horas, pelo menos, antes

«Podendo votar os elel- de 400 nas Capitais, e o ser 'apresentados, aos or «Os motivos justos nomes dos : candidatos de começar a eleição».
rores inscritos até 30 dlas de 300 nas demals loca- gãos da j,ustiça eleitoral, que tiverem os nomeados registrados nos termos - Prazo para distribui-

, antes dela». lldades». os requerimentos de re- pera recusar a nomeação do artigo 48. ção do material pare a
-Prazo para apresen- Resolução do TSE n. gistro de candidato ás e que ficarão á livre a- 28 de setembro - Da- votação.

seção de requerimentos 3.532, art. 16: eleições ...» preclação do
.

juiz �leitc?-, ra a partir da qual, e até Cod. Eleit., art, 77:
de transferencias. <Os juizes eleitorais, 18 de setembro - Pra- ral somente poderão s�r, 48 horas após a eleição, «Os juizes eleltorels
Cod. Eleit. err. 64 cita- até 30 dlas antes da elel- zo para a realização do alegados até dez dles não se pode prender ou enviarão ao presidente de

do. ção, distribuirão Os elel- registro de candidatos. antes da eleição,- salvo deter qualquer elelror.sal- cada mesa receptora, pe- •3 de setembro ..;.. Data rores em secções...» Cod. Eleit. art.. 48: se sobrevindos dentro vo em flagrante delito ou lo menos 72 horas antes
em que deverão estar Constituição das «O registro dos cendl- desse período». '

.

em virtude de sentença de cada eleição o seguín-
despachados -deflnltiva- mesas receptoras. datos far-se-á até 15 días - Prazo pare o cedi- criminal condenatoría te material ....
mente os pedidos de alie- Cod. Eleit. art. 69. antes da eleição». dato requerer o cancela- por crime i,nafiançaveL 30 _ De setembro �tamento e lançados no li - «Constituem li mesa rece- Resolução do TSE ns. me�lo de seu nome do Cod. Eleitoral, art. 129, Prazo pera entrega devro de inscrição os no- 'ptoree um presidente, um 3.615, art, 1.°:, regístro. n. 2: tltul leltoral

,

d t d I lt prl gundo
'

. .

r que Cod Elelt art 49' N h t ld d
I os e et orare, que seremeso e .0 os os e ei ores. nrneiro e um se « . . . regre ro esse

,

. ., . .

.

.
« e� uma a� on � e feita até a hora de errcer-Cod. Elelt., art. 64 cí- mesarto nomeados pelo deverá ser realizado até «Pod� qualque� .

candí- podera de�de CinCO dles
rer-se o expedíenre ou atérado. juiz eleitoral, trinta dias 15 dlas -entes do pleito». dato ate dez días antes antes e ate 48 horas de- h d 'h

- Comunicação pelos antes da eleição ...» - Prazo 'pare publica- do pleito requerer, em pois do encerramento da 2� '. or!is, on e ouver

Iulzes, ao TRE, do nume- - Designação dos lo- ção da lísta de eleitores -petlção com firma reco- I'
-

d d t dlstrfbuícãq noturna de
. e elçao, pren _

er ou e er titulosro de eleitores inscritos. cais de votação. aptos li VO!llr.
.

nhecida, o cancela!ßenlo qualquer eleito�,' salvo Res�lu ão do TSFCod. Eleit., art. 64, § 1°.: Cod. Eleit. art. 20: Cod. Elelt., art, 38: do -seu n0!De do regrstro». em flagrante dehto ou em 3551 deÇ 9 8-5
n.

«Os juizes eleitorais 'cCompete aos juizes:... «A lista dos eleitore& Prazo para requeri- virtude de sentença crimr- ., . o,.
c.omunicarão aos Tribu- n) design'ar, trinta dias será publicada pelo me- mento de 2.a v_iai'de titu· n<:ll condenatoria por cri- - Boletim do TSE n.
nais regionais, anualmen- antes' das eleições, os nos 15 dias antes da elei- lo eleitoral. me inafiançavel ». 4, pago 13).
te e antes de cada eleição, locais das secções». ção ... » Cedo Eleit" art. 'ö7. § 3.°: 29

-

de setembro - Pra.
o numero de eleitores a- Constituição das 23 de setembro - Pra- . «No caso dé perda ou zo para os presidentes de Contin�iJ no proximo numero
listados». juntas .apuradoras. • zo para cQmijnicação aos extravio de seu titulo, re- .

Resolução do TRE n. Resöluçãõ do TSE n. Cllefes de répârlições pu,:, qllêrerâ"ö' eleitor aO-juiZ .._--.----�----,--,-"--�-,---,-,------.--,-

3.532, art. 14: «Os juize 3.1$64. art, 3.0: blicas e aos proprietarioliJ, de seu domicílio eleitoral '< '< 'Q oo:l' •
..
•
..
•
..'C'·..• :..· xx.·.J

eleitorais, _até 30 dias an- «Depois de aprovação arrendatarios ou adminis-. até 10 dias... antes da elei- ESCRITORIO TÉCNICO - CaNTABIL
tes da eleição, comunica- do Tribunal Regional, o tradores de propriedades ção, que lhes expeça se-
rão ao Tribunal Regional presidente deste nomeará particulares, da escolha gunda via.

.

� eleitoral, pelo telegrafo, os elementos integrantes do respectivo edificio pa- Recebido o requerimen- Rua Mal. DeodorO da Fonseca No. 319
- 1

onde houver, e sob regis- das juntas, descriminan- ra ser utilizado no pleito. tQ, fará o juiz' publicar JARAOUÁ DO SUL
. SANrA CATARINA

tro, pelo correio, o nume- dO'lhes jurisdição é sede, Cod. Eleit., art. 79. § So: pela imprensa, onde hou- . -

r
'

ro de eleitores inscritos o que deverá ser feito, «Dez dias, pelo menos, ver, ou por editais, LegahzaQao d� Irmas, Estatu�ol, Atas, Contratos,
na zona

.

sob sua jurisdi- improrrogavelmente, até antes do fixado para a pelo prazo de cinco dias, .

. _ DI�tratos, Reque�lmentos. , �
ção », 30 dias antes da eleição» eleição, comunicarão os a noticia do extréWio e Escrlturaçao fiscal, comerCIal e de SOCIedades
- Distribuiçiío dos elei- 8 de setembro - Pra- juizes eleitorais aos ché- do requerimento de segun- Recreativas, Balanços, Conta_ de Lucros e'

tores pelas secções. zo para apresentação dos fes das repartições publi- da via, concedendo, findo Perdas e Declara.çoell.
,...

Cod. Eleit. art. 66: requerimentos de registro cas.e
.

aos proprletari08, esse prazo ':. não h�ven- Imposto de Renda, Pessôa Fisica e Juridica:
O jui� distribuirá os e- de candidatos (na� secre- arrendatarios ou adminis- do reclamaçao, o pedl�o». S8rvi�os eomereiais em geral eom assistêneia tê

.

leitores por secção, não tar.Ja do TRE, os requeri- tradores das propri�dades - Prazo pdra pubhca- '
. eDlea

podp.ndo nenhuma delas mentos referentes ás elei- particulares, a resolução ção dos nomes dos can- Sergio Thomsen. cQntador reg. C.R.C.0301
ter mais de 400 nem me- ções fed�Mis e estaduais. de que serão os respec- didatos registrados. �·...n'·.·-.:'b...·-.:·.....�c-· ... ·n: ... •......� ... •...�........·�� ..........;: .......�c......�

•• T HOMS EN"

Convenção dos Ruralistas em Caçador Bilneo ßill!. do [om�rl!io i/H.
o edificio do Banco agora, Ia nos dá a im- deste estabelecimento. de

Nacional do C o,m é r c i o pressão de segurança. crédito nos Municipios de
S/A., em Jaraguá do Sul; O balanço geral que 'se Jaraguá e Guaramirim.
aos poucos caminha para reproduz abaixo, após os As estatisticas que a
o seu termino, embelezan- .exames do ativo e passi- Matriz mantem de todas

RealÍsou-se nos dias 5, Müller, Presidente dª nessa ocasião que, se- do com a sua suntuosa vo, denota um desenvol- as suas, organizações, re-
6 e 7 do corrente a CQn- Associação Rural. gunclo inlormações obti- frente para duas dps mais vimento extraordinário: velam um percentual ele
venção das Associações ,Mais de 30 trabalhos das dias antes da vinda importantes ruas desta ci-, I"azendo um confronto vado da Agência de Jara
Ruraia de Santa Catarina, foram apresentados a ,para Santa Catarina,ou- dade, o cQnjunto de édifi- entr.e os anos _de ,1952 e �uá do Sul em relação
convocada pela Federa- convenção. Durante as vira no proprio Minieite- cios Que formam a zona de 1953, na secção de depo- as conpeneres no Estado
ção e que teve lugar no discussões das teses, o sr. rio da Agricultura, que máior movimento ein Ja- sitos, notamos que em 52 do Rio Grande do Sul.
progressistamunicip,io de Artur Müller inteJ;pelou o fornecimento estaria raguá do Sul., . os depositos atingiram ao A Agência de Jaraguá
Caçador. o -sr. diretor do Fomen- pa,ra breve. A sua loéalização não montante de Cr$ . . . do Sul, tendo á frente um
A esse certamen com- to Agricola sobre o for- . poderia ser melhor e, obe- 870.510.000,00 contra um esforçado gerente, na pes-

pareceram os snrs. Go- necimento dos ti'stores T�ndo a Secretarl.a _da. decendo ao principio tra- montante de Cr$ . . � sôa do sr. Adolpho Wer-
vernador Irineu Bornhau- requeridos pelos lavra- AgrlC�ltura a�qu�rld.o çado pela Matriz, em Pôr- 1.139.128.451,10 no de 1953, neck Filho, conseguiu em
sen, Dep. Volney de Oli- dores ao Ministerio da m_aterlal para .dIstrlbUl-, to Alegre, todos os pré o que calculado· redonda- pequeno espaço de terr.po
veira, Presidente da As- Agricultura, por inter- çao por emprestlm�, do�u dios da linha-Banco Na- mente dá uma elevação aumentar li rentabilidade
sembléia Legislativa, drs. medio daquele serviço, ao Jaraguá o seguInte ..

7 cionai do Comércio S/A., aproximada de 43% nos deste estabelecimento d�
Vitor Peluso e Olintho em Julho do aDO passa- _ar�dos, 3 grades de dls- têm necessáriamente a sua depositos regularmente feio crédito o que aliás, não
Campos, Secretarios da do e sobre os quais até 'cos, 1 gra�e de dentes, instalação em esquinas, to�. pasliou desapercebido à
Agricultura e Interior e agora nada mais se ou- 2 �emeadelras,. 1 semea- preferencialmente por on., Isso, para não entrar Direção Geral.
Justiça, Deputados Fede- viu falar. O titular desse �elra adubadel.ra, 5 �ul- de àe concentra o maior em detalhes nas demais
rais Jorge Lacerda e ierviço, dr. Afonso Vei- tJvadores, 2 trIlhadeIras movimento da cidade.' carteiras mantidas pelo
Waldemar Rupp, deputa- ga deu ampla explica- para arroz e um debu- Em Hlraguá do' Sul, a Banco Nacional do Go-
do ';oelho de Sousa, ção sobre o assunto, as- Ihador.. sua situação, por assim mércio S/A., onde sem

atualmente exercendo o sêgurando que os trato- .

Nos proxl�os numero.s dizer, estratégica '.
como sombra de dúvida os au

cargo de Secretario dá res serão fornecidos, de- Iremos focahsando 08 di. 'banco, foi das melhor es- mentos se fizeram senai
Viação e Obras Públicas, pendendo de formalida- versos trabalhos

_

apre- colhidàs e .a sua impor- veis qemostraódo que o

diversos prefeitos' e,.. 15-4 des a serem preenchi- sentados; .

I tância .

com a instalação publico, através de seus

representantes de asso- das ,com ,a Carteira. de em prédio próprio é incal· vários ramos de ativida-
ciações rurais. Importação e Exporta- Um'povo sem jornal vi- culáveI. des, lhe vota a confiança

. Jaraguá fez-se repre- ção.' O sr. deputado Wal- , ve as escuras, a mer- A própria fachada, tal e os negocios realizados
sentar pelo sr Artur demar Rupp adiantou cê dos,mais espertos. qUill como se apresenta dão a certeza da solidez

Presentes 154 convencionais, o sr. Governador, ,Presidente da_As
sembléia, Seoretários de Estado à Prefeitos - Os tratores - Distri-

.. buição de maquinas.
'

AgradeCidos somos pe-,
Ia remessa do memorial
e do Bdlanço do exerci
cio de 1953, de uma das
mais sólidas instituições
bancárias no sul do país,
o Banco Nacional do'Co';"
mércio S/A., com matriz
em PorIo A,legre.
(Reproduzido por ter
saido com incorreções)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JORREIO DO POVO DOMINGO DIA 14-3-1954 5

Aos, dezeseis dias do mês de fe'gereiro do a

no de mil novecentos e cincoenta e quatro, pelas
sete horas, na sala do Forum, no. edificio da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os

srs: Ney Franco, Mario Nicolini, Alfredo Langer,
Frederico Ourt Alberto Vasel, Otaviano Tissi, Kurt
Herbert Hilbrecht e Alvim Seidel. O snr. Presi
dente após ter constatado a presença de numero

legal, declarou aberta a reunião e ordenou ao sr.

1. secretário que procedesse aIeitura das atas das
sessões dos dias 2 e 9 (dois e nove) de :ievereiro.
Postas em discussão' e votação foram ambas aproo
vadas sem emenda pelo que passaram a ser assi
nadas pela Mesa. A seguir o sr. 2. secretario leu
o Expediente que constou do segniute: Relatö
río da Câmara Mullicipalj OF.-circular nr.36 rece

bido de Oanoínhas; OF.-circular nr. l/54 de Blu
menau; um requerimento do sr. Bruno Mahnke.
Com referência ao requerimento acima menciona
do o sr. Presidente consultou a casa si era ou

não objeto de deliberação. Logo a seguir pedio e

obteve a palavra o sr. Otaviano Tissi, dizendo
ser de soa opinião que a Câmara não deveria to- .. ..
mar conhecimento do mesmo. Feito a votação ve· ,

rificou-se um empate no número de votos (3 vot@s----......
---------------'--

a 3); sendo que o sr. Peesidenta em voto de qua- EI: F.E!lI!I!!!!iIEl!i!IE!:E!I!!I'-li_P...._. iEiEll!!IIiIIII!!i!!!l1l!
-

.

lidade manifestou-se pela não consideracão de ob Iii' 1-
<

[eto de deliberação. Dada livre a palav;a, pediu �:q Dp. Renato W"alte. .

�__88_�_
.

obteve-a- o snr. Otaviano _ Tissi que, requereu fos- III 'IMrYih'
ri • ß COMfHCIßl lIOD ..

ADVOCACIA - �,OIT�BrLr-
sem passa. r,s telegramas aos snrs.: Governador II LV. nD I C O III i �

_

. DADE - SEGUROS

Ireneu - Bornhausen. Ministro da
.

ViaQ-äo e Obras II CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS Iii ® R. lVial. DeoDoru, 210 - ex. ii! . Tel. 34 - Jaragu' do Sul

Públicas e ao Diretor da Rede Viação Paraná Sta··I·: DE SENHORAS - PARTOS I"·Catarina, pedindo previdências 'e no .sentido de
Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com-

ser regularisado o fornecimento de vagões para iii ULTRA-SOM - Tratamento moderno e

efi-I
.

pleta assistência técnica contábil, jurídica- e

a exportação da banana. Em votação foi o reque- III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi-

'rimento aprovado unanimamente. Como ninguém iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- ços comerciais em geral,

mais qulsesse fazer uso da palavra, passou-se a III bagos, nevralgías, ciática. Abcessos, furúnculos,
Corretores da ç. Kac. eguros «Ipirangb operan-

discussão da Ordem do día.Eleição das Comissões. Os

I
inflamação dos seios, dos ovários, da próstata'lm

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden-

snrs. vereadores votaram pela Ordem da chamada Afecções da pele, fístulas, varizes e úl-ceras re-: tes Pessoais, Transportes, Automóveis,- Res-

E como escrutinador foi convidado o snr Kurt H. beldes. Asma, afecções do estômago, etc... ponsabilidade, Civil. e Fidelidade.

Hilbrecht que apurou o ssguite resultado: Oomís- MASSAGENS ELÉTRICAS _ Tratamento' Sub-agentes da VARIß: Passagens e encomendas.

,são de .Einancas, Economia Orçamento e Contas das Paralisias com reativação das funções - A COMERCIAL LTDA. -

do Município: Otaviano Tissi, Fredirico Gut Alber-
.. musculares e' nervosas. Atrofias, fraquesa fun- uma organização as suas ordene!

to Vasel, Alfredo Langer, Mário Nicolíni.. Walter cional dos músculos em geral, da bexiga, or-
ElaeOI', VI'lor Sehmö'k I

---o
d

Jark; Comissão de Legislação e iUBtiça: Mário .gãoa d'igestivos, ete.., e e . - economista e conta oro

Níoolíní, Adolfo Antonio Emmendoerfer e Kurt - ONDAS CURTAS_ - DIATERMIA - ELETRO- iI!!II!!Ji�lIlJI!!II_ -1!I8lI!B�-�"iill

Herbert Hílbrecht; Comissão de 'Educação e Assis- CIRURGIA ,- ELETRO-COAGULAÇÄO
,

têncía Social: Willy Germano Gessner, Frederico BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

Curt Alberto Vasel e Kurt Herbert Hílbreeht; Co- infra-vermelho ...
missão de Viação e Obras Publicas, Agricultura, CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros

IIndustria e Comercio: Adolfo Antonio Emmendoer- (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
-fer, Frederíco Curt Alberto Vasel e Otaviano Tissi;

I
das 9 ás 12 8- das 3 ás 6 horas

Comissão de Redação: Otaviano Tissi, Mario Nico- RESIDÊNCIA - RuaMinistro Calogeras, 350
I

-

lini e Walter Jark. Com exceção da Comissão de Fone 305 _ J O I N V I L L E • S. C.
Legislação e Justiça, que teve úm voto em branco, .l!!I! _
foram todas aprovadas unanimamente. Nada maís!

. a....._· I_...__(_.
havendo a tratar o sr. Presidente marcou para _a � - ..

- - --

próxima sessão o dia 23 do corrente com a seguia- -- -- - - - - -- - -

te Ordem do .Dia: la� discussão do projeto de lei I
nr. 3. Findo o que foi encerrada a sessão a qual
faltaram os snrs. Adolfo Antonio Emmendoerfer,
Walter Jark' e Wiily Germano GeBsner.

�

(ass) KURT HERBERT HILHRECHT
1_

MARIO NIOOLINI
ALFREPO LANGER

,

...
);::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::=:::::::::::::::::=:::::=:::�::::::::"

• .u'" ..�...

II r CERA DE ABELHAS.., '11
1

ti

I I'
'i

HII!!!!!i!!!=::::'-lIi!E1l:li5IiIIiIll
iU!!Ei!E!l!!!!!!!!!�j!! '181.

1

Avenida Getulio Vargas N. 26 I. II
-

COMPRAM ti
" li d S J 1 II -!i

m.·· c=
Foto PlaZ8pa -::::J _fl-IIIIJI.....,lIall1r,.ag..uJl·..�IIt;iIIMull-__-,.-....• II I.EX INTERNACIONAL LTDA. ii

Rua Mal. .Deodoro da Fonseca, 507 � Jaraguá do Sul
- - - - - - -

-

- iI (Fábrica de Vélas) ii

Defronte ao Gtnásio São Luiz "Roe�er S. D. _ Duricillura, In�ústria e ,Com'rcl'o li Rua Elisa Stein, sIno (viBinho de B. Mahnke) li
_______=-......��....;.�;.;.,,;�;..;;,__;;.:,;;;;,;I;,;.;;;,;:,: II Jaraguá do Sul -':- Santa Catarina i!

,� �

Potografias em g.eral _ Filmes de varias Assembléía geral ordinária
1.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(:

marcas, e tamdnhos

II
-

) -x- Edital de'· convocação (i)�C=.<::=H=::::::III:=-�c;::::.�(!
Tem á disposi�.9 aparelhos fotográficos ale·

--

O C I B' Omães <tVOIGTLANDER» e, outros de ótima.. Pelo presentá ficam convidados os senho,rAs
e so ranco

,

,IM
.qualidade - com .lentes azuladas. I Acionistas desta Sociedade para compareceremA Despachante Aduaneiro

g
Veja a exposição sem compromisso. I

assembléia geral ordinária a realizar·se n o dia Matriz: Rua Babit'lnga, 23 Filial: Praça General Os6-

III
-x..... 29 de Março do corrente ano, ás 9 (nove) horas - Edif.próprio - Telefene, rio,115 - Edificio eSanta

I
Dispondo do melhor eqUipamento, I·

na sede social, afim de deliberarem sobre a se- 213 - Cx. P., 35 • End. Julialt : Apart. pr6prio, 32

pode atender á todo e qualquer guinte:
Tel. _. .Branco. Telefone, 4773 '

chamado fora do gabinete. ii f ORDEM DO DIA
S. Francisco do Sul - S.C. Curitiba" - Paraná

=::'11:1111111'_I!!I'_Em ill""f_!a=lllt 1)
.

Discusão e aprovap.ão do Balanp.o
-

e con: I�portação - �rtação e Cabotagem - Qu••-
__ y y tõe8� admiDlatrativas

tas do exercicio de 1953.

;���Si�29ESE�ES6i�E2���S����E�E�ã,=-�ã��i- 2) Eleição do Con,elho Fiscal
bem como todos os serviços junto à AlfAndega

� ;;.,; � 3) Outros assuntos de interesse social.
de Sio Francisco do Su" são executados com pon-

CLINICA DENTÁRIA __ RAIOX, Aviso: Acham�se a disposição dos senhores
tualidade e presteza, dispondo para êsre fim

O O C b O,'
· Acionistas, na sede social, os documentos a que

de umd �rganização perfeita com escritórios

r s n y u a s A q U II n o � �
se refere o art. 99, do Decreto-lei 2.657, de 26 de

e técnicos.

· . t setembro de 1940. _.. Dispõe de páteos para depósíro de madeira

-I CIRUROIÃO DBNTISTA 1
• - Rio Cerro '(Jaraguá do Sftl), 20-1-64: junto ao quadro da estação e nos trapiches
•

t Ricardo Roeder • Diretor Presidente de embarque da Conta da Cruz, bem como

.__--.- - --- ----- --.- --.-.----.--- _... arm.a,",am p'"ra dep�osl'to de mercadorl'as -m O'e-

rr-
-- - -- ---- --.�._-_ --_ -_ -,..�

..,._ u � Ö

I :: ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

"" PRECIZA' - SE DE OPERARIOS
/

li Encarrega-se de Embar,ues de Madeiras e de outras

.1 ii na ij Mercadorias para o el1:erior de Brasil e

II FA�RICA DE BSPULAS
' P LocaHdues Brasllelr_as,

,t

.', ii:.:;· ·.ADOLFO BAEU M',' LE _ CO'RU P-A
..,:11 O

Tradlçlo lÍa m_ats de 20 anos, de serviços constantes
/I,às malorls firmas do E.tado e dos estados ,Ismhes. �

�:sê��E3SS!E3lESe��:iE-�� �\.u.-.-_._.- _ _ -.-- - - - _ __ Ji� = o"--__:"'__ �
a: _ _ _ _N N "_ _._"(/__ ..-_�_ICOIc:::::n::::>.

MunicipalCarnara

t AGRADECIMENTO
Ata da Reunião Ordinária de 16-2 54.

Profundamente consternados comunicamos
a todos os noeeos parentes, amigos e conhe
cidos, o falecimento de nosso querido pai e 80·
gro,
FRANCISCO FINTA

ocorrido no dia 26 de fevereiro com a idade
de 53 anos.

A família enlutada vem por meio deale
externar os seus sincéros agradecimentos as

pessôas amigas e vizinhos que prestaram o

seu valioso auxilio e o confortaram durante o

transe por que passaram, assim como agra
decem a, todas as peseôes que enviaram flôres
e corôas, e acompanharam o querido -íalecídc
até á sua última morada.

Especialmente agradecem ao Sr. Wende
Iln Schmidt, pelas palavras de Fé e consolo
proferidas em casa e no cemitério.

Pedra de Amol�r - Corupá, 9:3-54
FAMILIA FINTA.

Dri Murillo Barrato da AZlvldo
'I ADVOOADO I

1

_
Escritório no prédio (Dante Schiochet)

I

�

ARIMA

Consultório ao lado da Prefeitura Municipal
CLINICA - CIROROIA BUCAL - PRÓTI!SB

Moderno Iralamello d. canaes sob coolr,le Radiolriliel
. H'O,RÁR-'O

.

MANDl - das 8 à& 12 I

TARDE - Atende com horas Marcadas
- NOITE - Terças e Quintas das 8 às 10

fmpreza �e lransportes frenzel S/D.
Edital de convocação

São convidados os Snrs. Acionistas désta So
cíedade pera a Assembléia Geral' Ordinária, a reell
zar-se no dia J3 de março de 1954, as 9 horas' nu- ,

ma das Salas do Cine Buhr á Rua Emilio Carlos
lourdan, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1°. Exame, discussão e aprovação do Balanço
Geral do exerclclo de 1953, demonstração da conta
de lucros e perdas, relatório da Diretoria e parecer
do Conselho Fiscal. -

2°. Eleição dos membros de Conselho Fiscal e
suplentes, para o exerclclo de ,1954.

3°. Assuntos diversos de lnterêsse da Socieda
de.

.

4°: Eleição da Diretoria para 9 novo quadri
emo.

-

NÓTA: Achem-se a disposição dos Senhores
Acionistas, os documentos a que se refére o art. 99
do Decreto lei 2627, de 26 de Setembro de 1940.

'

Jaraguá do Sul,,15 de fevereiro de 1954
RUY FELIPE FRBNZEL - Diretor Gerente
EUGENIO J.

-

DA SILVA· Diretor Gerente

I Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CllBlea Médiea - Cirurgia Geral' - Partos

Consult6rio e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 tex-resldeneía do dr.
Alvaro Batalha). <'

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 h9.
I

! -

•
I

I
I
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·ESPORTES
,

I ':08 WALDIR O. RUBllWl I

Segunda Divisão em Peco
BOTAFOGO E AVAl, OS VITORIOSOS'

O Botafogo passou um susto com O João Pessôa, vencendo
por 3 a 2; e o Avai, goleou o Agua Verde por 6 a O. Hoje o

XV de Novembro defenderá a Liderança frente ao Ipiranga em

Corupá. De camaróte os Botafoguenses. ,

Frederico C. Alberto Vasel

Ao aniversariante Edital n. ö.492, de 1°.-ö-54.

No dia 18 aníver

saría-se o sr. Fre

derico Ourt Alberto

Vasel, destacado e

lemento da banca

da udenista na Oä

mara Municipal.

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

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documenfos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

o "Correio do Po

vo" deseja todas as

felicidades.

Vitória verdadairamen- cida, pouco produziu, e I do Returno, ficou €lendo,
te dramática, colheu do' sua linha atacante' nada a seguinte, a classifica
mingo ultimo, o Botafogo., realizou, haja visto os três ção dos clubes disputan-
em Barra do Rio Cerro, gols marcados, todos de ] tes da Segunda Divisão:

_

frente ao quadro do João autoria da linha média, Em primeiro lugar-
Pessôa, pelo apertado es- Botafoguense. Botafogo e XV de No-' Autocore de 3 a 2. E, que o Com isto aproveitaram- vembro com 3 pontos
João Pessôa, considerado se os visitantes e com a perdidos.
por todos como um facil ajuda da defesa levavam Em Segundo lugar
adversário, surpreendeu, situacões de pâníeo á méta Ipíranga, com 5 pontos
lutando de igual para do Botafogo. Contudo a perdidos,
igual, e, ameaçando sério melhor classe' dos [oga- Em Terceiro lugar
amen te o triunfo alvi-ne- dores .alví-negros, salvou Avai F. C. com 10 pontos
gro. Já no outro encontro, um resultado negativo, 'e perdidos.
ainda em prosseguimento' a .vítoría ao final sorriu, Em quarto lugar
ao Campeonato da L. J. pi o quadro do Botafogo, Agua Verde, com 12 pon
D. na Segunda Divisão que assim ainda ostenta tos perdidos.
referente a sexta rodada a nuerança da Tabela, Em Quinto lugar -

do returno, o Avai en·' aguadando sereno, os re- João Pessôa, Com 17
frentou em seu próprio sultados dos outros jo- pontos perdidos.
campo, em Guaramirim gos, pois ficarà, de folga Placar Esportivoo quadro do Agua Verde. duas rodadas. fazendo

.

Vitoria por goleada do seu ultimo jogo frente Em Barra do RH) Cer-
_Avai, que marcou 6a0. ao Agua Verde, ultimo ro - Botafogo 3 João
Como vemos, vitoria facill jogo do Campeonato. Na I Pessôa

2.
,

para um, e dificil triunfo Partida. prelímínar, os as- E� Guaramirim-
para outro. pirantes do Botafogo go- Aval 6 Agua Verde 0 .. _
Coisas do futeból! ... learam os do João Pes- Em Jaraguä - União
O Botafogo mesmo [o- söa, pela contagem de F. C. 6 Acarai 3.

gando em seu campo com 8 a 2. Em �el'eu Ramos-
o apôio da numerosa tor- Após a sexta Rodada Baepenöí 6 Estrela o.

Veneno sôbre Proibição

Leopoldo Schade e

Wanda Llermann

Ele, brasileiro. solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Ribeirão Grande do Nor
te, filho de Germano ôcha
de e de Matilde Schade.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e.

residente nesre distrito, em
Ribeirão Grande do Nor
te, filha de Willy Liermann
e' de Helena Albrecht Lt
ermann.

Edital n. 3.493, de ,3·3-54.
, Por este edital ficam convidados os senhores

acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Alfonso Larsen e

Ordinária, em sua séde social, á Rua Mal. Deodo- Renale Maria Welk
ro da Fonceca, nésta cidade de Jaraguà do Sul ás Ele, brasileiro, solteiro,
15 horas do dia 17 de Abril de 1954, para delíbe- pedreiro, domiciliado e
rarem sôbre a seguinte ordem do dia: residente em 'Rio do Tes-

1°) Exame, díscussão e aprovação da direto- to, filho de Ricardo Lar
ria. Parecer do Conselho, Fiscal e do Balanço sen e de Ana Larsen.
'Geral; '__ Ela. brasileira, solteira,

2°) Eleição do Conselho Fiscal para o �xer- doméstica, domiciliada e
cicio de 1954; residente nesre distrito,

öO)Assuntos diversos de Interesse da socíe- em Garibaldi, filha de
dade. Gustavo Welk e de Berta

Achem-se á disposição dos srs. acionistas, os Matias Welk.
documentos, a que se refere Q art. 99, do Deere-
to-Ieí nO. -2.627, de 26 de Setembro de 1940. Edital n. 3.494, de 3-3·54.,

Jaraguá do Sul, 10 de Março de 1954. Walter Lemke e

Herda RamthumFriedrich Barg - Presidente
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado,' e
resídente rieste distrito,
em Rio da Luz, filho de
Orro Lemke e de Ana
Hornburg Lemke.

'

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e
residente neste distrito,
em Rio da Luz, filha de
Ervino Ramthum e de
Paulina Ramfhum r

'

Jaraguá S. Aí - In�ústriD e Comércio
ARSÉMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convoc,ação

.................i..........�

t Agradeêimen to
A família enlutada de

EUTIMIO JOSÉ LEOPOLDO
-

vem externar :por este meio os SQUS sinceros
agradecimentos as pessoas ami�as e vizinhos
que prestaram seu valioso auxílio e os con

fortaram durante o transe por que passaram,
assim como agradecem a todas as pessoas
que enviaram flôres, cartões, telegramas,
corôas e acompanharam "o querido falecido
até a sua última morada.'

Especialmente agradecem ao Prefeito
Artur Müller pela valiosa colaboração e aos

Médicos Drs. Waldemiro Mazurechan e Ben

no Kundsen pelos serviços prestados.

Vva. Oàllla Vieira Leopoldo e familia

•

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 durante I � dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais.
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oficial

............................

-

Clube 'BaependíAtlético
ASSFMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
��------------�------------------

tUM" OQENÇ" GR..vl..._
MUITO, I"ERIGOeA .... RA .. "A.
MILI" E PARA A RAÇA. 00_
UM BOM AUXILIA. NO '''A''',
MENTO DtsaE G ......OCHAOl!lO

USI! o

-

Esporteo

-

EXCELENTES

ELEMENTOS TONICOS

J

Edital de Convooação _

, I
A Diretoria do Clube Atlético Baependi, con

vida todos os seus associados, J;ara a ASSEM
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, á realizar-se em 27
de Março do corrente ano, ás 20 horas, em sua

séde
-

social, com a seguinte_ ordem do dia:
I - Exame e aprovação do balan(;m geral e

contas relativas ao exercicio findo;
11 - Eleição do Conselho Deliberativo e su

plentes;
III - Assuntos diversos.

A V I SO

a, Encerrada a Assembléia Gera} Ordinária,���
deverá em seguida, reunir-se o novo Conselho
Deliberativo, para proceder á Eleição' dos Mem- Cure seus males e poupe seu

bros que deverão compôr a nova Diretoria, bem bom dinheiro comprancio lia

assim do Oonselho Fiscal; I FARMACIA NOVA'

b) Não havendo número legal na hora ácima
indicada para a Assembléia Geral Ordinária, ésta de ROBERTO M. BORST

realizar se-á em segunda convocação, no mesmo 4 que dispõe de maior sortimen

dia, ás 20, ÖO horas. ' , to na praça e oferece seus arti.
gos à preços vantajoso.

Jaraguá do Sul, 27 de Fevereiro de 1954.
M IOd' 3 J

•

ALFREDO KRAUSE Rua a. eo oro • aragua

Presidente����

Sem comentário Por Allillete

Fala-se em Barra do com clubes da .L.J.D. to
Rio Cerro que no prôxí- ram marcados placares
mo jôgo do Botafogo, a d.e seis ten�os. E os vi�o
linha média do quadro nosos, Aval, Baependí e
Botafoguense irá snbstí- União, hoje comentam:
tuír o triu atacante, pois Uma vez, era quatro,
achou o caminho do gol, hoje, já é seis ...
assinalando os tr�8 ten- As derrotas andam pre-
tos domingo' ultimo con- tas por ,ai! .•.
tra'6 João Pessôa. E, co- -x-

mo [oga aquele trio de E, hoje será realíeado o

médios! ... Torneio de Encerramen-
-x- to da Primeira Divisão da

E hoje o Ipíranga, írà L.J.D. Terá que compare
tirar desforra, contra o cer todos os clubes vincu-lXV de Novembro, lá em lados na primeira divisão.
Corupá, pois perderam o, Como irá se apresentar
'primeiro jôgo, mas o se- o Faixa Azul, que, desde

gundo, esse,' é que é o o término do campeonato
t�!.. ainda não viu boIas?! ...
Se vencerem .quem lu- -x-,

crará será o Betatego E, já andam talando por
que a�da doido, para ver- ai, que esta s�sçãO fi
se livre na ponta da cou famosa. MUlta gente,
Tabela... claro é, q'il.e não estão

,

-x- , gostando....
E domingo ultimo por ,-Mas,' o peiõr "Veneno

coincidência, três dos sôbre o Esporte" ainda

quatrO' jogos realizados, p()derá vir...
'

Proibimos terminante
mente a entrada de Pe5-
oôas e animais em nossa

propiedade,-sem nossa li
cença.
Não nos responsebílza

mos pelo que possa acon

tecer aos Infratores da
presente proibição.
Estrada Schroder III,

28-2-1954
Frederico Weiss
Harrt Weiss

A aiFlLl1 SE APRtSEHTA soa
"ÚMIlAAiI�.".A3, TA.lS 00_:

RaUMATlSUO
,.oaÓFULAS
laPINHAS
FIITULAI
(I� O II " A I
aC'ZIlMA8
FI"IDAS
DAIII,TAOI
.ANOMA8

FRACOS E ANt::MfCOS I

Tomem I

VINHO CR�OSOTADO
,.

....." p.,..•

b;?�:.A.I !!:\II! WU ..:

Tossa
R••fri.c:t..

i," _ � Bronquit..
'

I' l'!I�;"�l� E.crofulo••
1j ••'<".,I!!I -

I�! l?nvs f1'icenc;u
ViNHO CREOSOTADO '

� C'" <'>!!RADOR DiE SAÚDL

���G'�[��L
CONTÉM,

Sociedade de Desportos ACARAI
pa Sociedade de Déspor�os Acar(;!i, recebemos

e agradecemos a comunicação de sua nova direto
ria que ficou assim constituida:

Levinos Krause -- Presidente de Honra

Sergio Thomsen - Pre:sldente
Edmundo Pacheco Filho - Vice Presidente
Arcádio F.' Fischer - 1. Secretario
Vitor Emmendoerfer - 2. Secretario
AdalberSo Krause 1. Tesoureiro
Mario M. Airoso - 2. Tesoureiro
Walter Horen - Diretor Social

Fósforo, Cálcio, Arseniato

e Vanadato de s ó d í o

Tonlco dos convaleseentes

Tonico' dos desnutridos

Diretores Bsportiv08 : Alvaro Karsten, Edmundo Bal-
,

lock, Edmundo Emmendo�rfer
e Arthur Guenther.

Luiz G. Airoso, Alfonso Schei
bel, Lourenço Gressinger,
Wolfgang, Weege, Francisco
A. Voigt e Alberto Maiocki.
Vasco Lazzaris e iluxiliar
Henrique Pinter.

Os Pálidos, Depauperados,
'Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificaçã� geral do orga-
msmo com o

Conselho Fiscal

Guarda Esporte

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage des "Corrêio do·Povo"

Munizipllkammefo U n t e r
Vorsltz des Herrn Ney
Franco fand wieder eine
Sitzung der Munizipal
kammer statt, bei der über
folgende Anträge beraten
wurde:
Gesetzesantrag des

Herrn Curt Vesel, der Fa
milie Präses F. ôchluen
zen ein Gelände auf dem
Munizipalfriedhof als deu
ernde-Grabstãtte zu schen
ken.
Desgleichen den Bau

plan der evangelischen
Kirche in Tres Rios do
Norte von Abgaben zu

befreien.
Desgleichen, den Dienst

uud Durchgangsverkehr .. 1 __
im Munizlp durch Verord- .�!:::� �'••i•••• : 4 { :'.,.:�•••• �f �j ��••":.�' '::::�
nungen zu bestimmen. I; n

'Hinweis des Kammer I�:o GESUCHT ARBEITER ;:1"rares Mario Nícolínl über (
die Ausdehnung der elek- (: Für SPULBNFABRIK :

�!sf':; u�cÍa�a�i���di.RiO l� ADOLFO BAEUMLE - aORUPÁ �
Desgleichen Herr AlvI-

I \\•••••••••••: ,••••• �••••••••••• o ••••••••••••••�••••••• ,•••••••••••••••••_._. __ »
no Seidel der um ein Te- .................... ......_,_...............-.-.....""" ......................._._.- ..

legramm 'an den Herrn Bleichsucht, Blut-Armut Luftlinie nach
Gouverneuer-bet zur SCAllf- Arsenoferratose - Boeh-
fung eines nat!onalen T,:- ringer bietet rasche und Deutschlandlegrafenamtes 10 _Corupa. zuverlaessige Hilfe, Arse-
--------- noferratose enrhaelt Arsen

At L k f
und Eisen, die bekannten

·om O om'O IV8 Blutbildner und hebt den- .

Appetit, besonders bei Kin.
dern und jungen Maed
chen. Allgemeines Kraeftí
gungesmHtel. Schmeckt
gut und wird selbst von

magenempflndllchen Pali:
enren immer vertragen.

Ein Physiker der Uni-MIVEI-CREME - die wis- versítät Utah hat die Vo-
senschallliche Houlnahrung. rarbetten zum Bau einer
Als Schutz geg�n ôon- Alom-Lokomotive abges-

Das Gebäude des Ban- cio S/A. hier am ort neubrand an, der Praia ehlossen, die 1,2 Millio
co Nacional do Oomer- unterhaltenden Abtetlun- gibt es nichts, Besseres nen Dollar kosten wird.
cio S/A. in Jaraguâ do gen einzugehen, in de- als Nlvea-Creme, Das in Mit 5 kg. Uran kann die
Sul, das in kurzer Zeit nen sich die Erhöhungen ihr enthaltene europäische Lokomotive ein Jahr
fertiggestellt sein wird, ohne Zweifel wahrnehm- Produkt Bucerit : ist die lang laufen. Der Atom
verschönt mit seiner bar ausmachen, dass das Frucht langioehrlger wís- reaktor beansprucht nur
prunkvollen Front zwei Publikum mit seiner viel- senschaftllcher Forechun- 1 cbm Platz, [edoeh muss

'

wichtige Strassen dieser seitigen geschäftliohen gen. Eucerít verhindert er von einem 1 m die- Die ZahnDasla deutscher FormelStadt und die Gesam- Tätigkeit Verfrauen hat das uebermaesstge Ver- ken Stahlpanzer umge-
theit der Gebäude der und die getätigten Ges- brennen der Haut erhaelt ben sein, damit das Be ."

Zone des grössten Ver- chäíte der absoluten Zu- die Haut weich u�d ges- die�ngs�ersoBal vor-denkehrs in Jaraguá do Sul. verlässígkeít dieser Kre- chmeidig und vermeidet .radíoaktíven Strahlen
Seine Lage könnte nicht ditanstalt der Munizipien den starken Wasser.ver- geschützt ist.
besser sein; man folgte von Jaraguá do Sul und lust unter _ der tropischen _

dem vorgeschriebenen Guaramirim übergibt. ôonne. Bucerit dringt als
Grundsatz. des Mut· Laut der Sta�i�tik. des hautverwandter Koerper
terhauses ID Porto Ale- Stammhauses, dile díeses vollkommem und' tief in
gre, das alle Gebäude über alle séine Organi- die Haut ein und macht
des Banco Nacional do sationen führt, verbes- sie zart und eammtwetch; Guatemala wird vonComercio S/A. der Reihe serte sich die Agentur'Nívea-Creme ist unueber- Erdstössen erschüttert,nach an Ecken, vorzugs- in Jaraguá do

..

Sul pro- troffen als Tages-und die eine Panik in derweise wo sich der grös- zenmal gegenuber der Nachtererne als Unterla- Bevölkerung hervorgeste _Ver�ehr �e.r S�adt �leichen 'A�enturen im ge fuer Puder und Rouge rufen haben. Innerhalb 11================�===d1konzenteíert, ínstalliert nn Staate RIO Grande do oder als' Relnlgungs-Cre- von 48 Stunden wurdenhat. .In LJaragUá do Sul S_gl.· , me. 200 Erdstösse registriert. ®®.i®®f®®';'®@!@))��®.i®@'!"®@1ist dH� age sozusagen IHe Agentur in Jara- Nivea-Creme fuer den Viele Bewohner schlafen � ;geradezu strategisch für guà do Sul hat an ihrer Herrn· Vor dem Einseifen im Freien und die Schu-
o.

Com 20 cursos de aperfeiQoamento
••

eine Bank" atIl besten Spitze einen arbeitsa- in die' trockene Haut ein- len bleI'ben unbesucht
'

.

l'
-

O
.

Ght d d· G t
.

d
-

�
e espeCla IzaQao em irurgla eraI

Iausgesuc un Ie men eren en 1D er massiert wird das Rasie- aus Angst, ein stärkerer'Yichtigke�t der .Instal- Person des Herrn Adol- ren zum' Vergnuegen. El'dstoss könnte Gebäu-· e Enfermidade de-Senhoras (câncer), •• '

herung emes eIgenen pho Werneck Filho, der d E' t b' no Rio de Janeiro, Buenos-Aires,Gebäudes ist�- unbesch- in einer kurzen Spanne -

e zum IDS urz
- rIngen. {® Alemanha Austr'- eS' �

reiblich. Die eigene Fas- ,Zeit die Rentabilität die-' Noch immer der �
-

_, Ja UlQa @j
!�:�'d���oi::����l ��1 r:'�d�:::������!�:�:�:�

I
,Reis

. Wenn Sth;;;:: . . .

I�D:::::::\:::R::::::::�::::::::::F::::::::::�::::::H::::::::::I::::::E::::::::::f::::::::::E::::::::::R::
....

::::::::1
Sicherheit.

_
Wir danken bestens Porto Aleg!'e 7.,- D,ie Ein prompt wirkendes {®' �Die Jahresbilanz, aus für die Ueberreichung Zeitungen gaben folgende schmerzstillendes Mif�1 ist � ••

@j�f:ewga��te:n�:���:!� g:�r:s�i���es v��d -t��� ��:%J:is30ims�ta�!ka��?: ��cCh�m��e;crz�eenlied�hKr:O�p�f��r:UC.en;d� Ç@.::::��:�:���;·,·:::::::O::::p::::�:;:a:::d:::·O·::�:::::e:::::::'O;R::::a:::d:::�·o·::�o·:::g:::I�:S:::"t·:a::;;.::::�zeigt, nach Prüfung der einer der solidesten Ban- Geschdelter Reis: Extra u � (@,Aktiven und Passiven, ken im Süden des Lan- Langkörnig Cr$ 4S0,00 Zahnschm�rzen _ werden � do' Hospital de IMafra, em magnifi-

�eine aU8sergewöhnli�he des: dem Banco Nacio- bis 500,00. Spezial Cr$ . n�ch vorliegenden Urleilen � co �sctabelecimento, bem apár�!ha- •

Entwickelung, nal do Comerc!o S/A. 440,00 bis 450,00. mH.Togdl-Tabletten er.tol- (@ do, lIndo panorama e exelente clIma.
_

Eine Gegenüberstel-
mit. Hauptniederlassung In Schalen; Bxtra lang- grel�h beka�mpft. NIcht

� Preço de c.onsulta Cr$ 50,00. �lung der Jahre 1952 und
in Porto Alegre. krernig Cr$ 200,00; extra wenIger als 7000 Aerzle, • o ALTA CIRURGIA: ••

1953 iII der Depositenab- (Wiederholt, da: fehler- Iliittelkörnrg Cr$ 180,00 darunter viele namhafte operações para úlcera gastroduodenal, ve-

teilung ergibt, dass im
haft brschienen) und kleinkrernig Cr$ .- Professoren, dokumentie- � �ícula b�liar, rim",b.exiga, próstata, papo, �

.•Jahre 1952 die Deposi- 170,00. ren laut notarieller Bestä- (@ utero, cancer do seIO etc.; @)ten eine Höhe von Cr$ ASTHMA tigung die gute Wirkung

�
PEQUENA CIRURGIA: ApeQdicite,

I870.5tO.OOO,00 erreichten, Wir werden darauf auf- des TogaI. hérnia trompa, 'ovàrio, varizes, úlceras' va- ••
gegenQ.ber einer Höhe merksam gemacht dass Die Gesundheit des ricosas das pernas, hemorroidas ínternas
von Cr$ 1.139.128.451,10 die Tab I e t t e n I

e externas, etc.

�im Jahre 1953, was rund "[U F I N" Paustes sn'ra. ,Do de casa, Dr. Kie.fer opera po� processos !D0- ••

gerechnet eine Erhöhung r ainda lhe fàlta uma

�
dernos,' preCISOS e aperfeIçoados, com In!;!-

von 43% der regelmässig der C. F. BOEHRIN- Seit eilligen Tagen panela de pressão, uma •• trumen tal que recentemente trouxe da {@.
eingezahlten Dep6ts aus- GER & SOEHNE, Man- macht das Herz'des Paps- bateria de aço Ino�, ou Alemanha.

. (@macht. Dieses zeigt, um nheim, das bekannte und tes den Aerzten wieder de Alumínio Rochedo, a

�
Residencia e Consultas sob controle de Laboralória próPllo

Inicht in Einzelhe�ten der altbewaehrte Asthma-Mit- Sorge. Bs sind zwei deuts- Casa Real tem sempre •• Das 2 as 6 da tarde em RIO NEGRO ••

meisten durch den Ban- tE,}, wieder überall erhäl- che Aerzte aus Frankfurt para pronta entrega, pe-
-

,

-

co Nacional do Comér- tIich, sind. hinzugezogen worden. los melhores- preços. @��_�(®i.®®i"®®.i..®@)!@)®

ZusalDUlenlreffen der
Landwírte in Caçador

Lokal

t5� Mitglieder anwesend,' der Herr ,Gouverneur, Prâsídeat
der Versammlung, Staatssekretäre und Prmiekten - Die Trak

toren-Verteilung von Maschine.
Km 6. 6. und 7. des Jaraguá wurde durch zu erledigen sind, ebhän-

Monats fand im Iortschrlt- Herrn Artur Müller, als gig sind. Der Herr Depu
tlichen Munlzlp Caçador ?räsident des lendwtrt- tíerte Waldemar Rupp hob
das Zusernentretíen der schaftliehen Vereins ver- bei dieser Gelegenheit
landwirtschaftlichen Verei- treten. hervor, dass zufolge In
ne statt, die durch den Ueber 30 Arbeiten wur- formationen, die er eigens
Bund eingeleden waren. den bei dem Zusammetreí- durch das Lendwlrtschat-
Zu dieser Gelegenheit fen vorgeführt, Wahrend tsmlnlsrerlum kurz vor

erschienen die Herren der Diskussion über die seiner Abreise nach San
Gouverneur Iríneu Born- Vorführungen befragte ta Catarina hörte, die
hausen, Deputierter Vol- Herr Artur Müller den Dí- Lieferung in Kürze erfol
ney de Oliveira, Präsi- rektor zur Förderung- der gen soll.
dent der gesetzgebenden Landwirtschaft betreffs der Das Landwlrtschaftsse
Versammlung, die Dokro- Lieferung der durch die kretertat schaffte zur leih,
ren Vitor Peluse und 0- Landwirte bereits im ' Juli weisen Verteilung vers

llntho Campos, Sekretäre vergangenen .lahres beim chíedenes Material an,
der Landwirtschaft, des Landwlrrscheftsmtnlsre- wovon auf Ieregué fol
Inneren und der Justiz" die rium angeforderten Trek- gendes entfällt: 7 Pflüge,
Bundesdeputierten Jorge toren, wovon man bís 3 Scheibeneggen, I Zah
Lacerda und Waldemar heute nichts mehr hörte. negge, 2 Sämaschinen, 1
Rupp, der Deputierte Coe- Der Titular dieses Dlens- Kunstdüngersãmaschlne, 6
lho de Souza, augenbllc- tes, Dr. Afonso Veiga, Kultivatoren, 2 Reisdres
klich das Amt des Sekre- gilb genaue Erklärungen chrnaschlnen und 1 Ras
tärs für Verkehr und öf- über diese Aßgelegenheit pel.
fentliche Arbeiten eusü- und versicherte, dass die In den nächsten Num
bend, verschiedene Prae- Traktoren geliefert wer- mern werden wir näher

- tekten und 154 Vertreter den, jedoch von den For- über die verschiedenen
der landwirtschaftlichen malttäten. die bei der Im- vorgeführten Arbeiren be-
Vereine. porr- und Exportabteilung richten.

'

Banco Nacional do Comércio- S/A.

Erdbeben in
Guatemala

t DANKSAGUNG
Tief .erschürtert teilen wir allen

unseren Verwandten, Freunden und
Bekannten den Tod unseres lieben Vaters und
Schwiegervaters

'

FRANCISCO FlfiTA

mit, dir am 26. Februar im Alter von 63 Jahren
starb.

Die trauernde Familie dankt auf diesem
Wege herzlich allen befreundeten Personen und
Nachbarn die ihr wertvolle Dienste leisteten und
sie während des durchgemachten Leides stärk
ten, desgleichen dankt sie allen Personen, die
Blumen und Kränze' schickten und den lieben
Verstorbenen bis zu seiner letzten Ruhestatt be
gleiteten.'

Besonders dankt sie dem Herrn Wendelin
ôchmídr für seine trostreichen und gläubigen
Worte im Hause und am Grabe.

'

Am 17. März nimmt die
brasilianische Luftfahrtge
sellschaft Panair eine
neue direkte Luftlinie Düs
eeldorf-Río-Buenos Aires
auf. Es werden Flugzeu
ge vom Typ Costellatlon
eingesetzt, die jeden Mit
twoch von Düsseldorf ab
fliegen werden.

PEBECO

Apotheke "Scbulz"
JARAGuÁ DO SUL

MBDIKAMBNTB -UND PARFUMBRIBN.

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

, \

í
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«:::::::::::::::::::::;::::;:::=:::::'ó::::::::::::::::'�'::::::!::::::::::::::�;::::::::::::::::::::::::::::::::� Bmino, b�:c�1:i�:ta��: Mac1il�:ãs?�a���!��: --cl-in-ic-a-d-e-O-lh-O-S--O-U-Vid-O-S----.-ar-iZ-e-Garganla'-dO--ii -AU TO JARAGUA S. A. fi u� bom rádio, então vAie outros tipos pelos me-

n Rua Marechal Deodoro••91 ii hoje mesmo consulta� os lhores preços v.a. pode- .....A••IIA allil-
i! fi preços sem eompromrsso rã, verificar sem compro- MODBRNA B PRIMOROSAMBNTE INSTALADA'." Oficina-- Mecânica e Posto Tebaco ii na C A S A R E A L em mísso, na CASA REAL.
II 'A

II J A d S I A melhor aparelhada em Santa Ca1arina

illl -Sérvi"o FORD Autons·ado '11::.
aragu ou.

... Rua Abdon Batista (Defronte a <CA NOTICIA"
li ii I�===�==�==========="I - JOINV!LE -

ri Consertos e Reformas a preços razoáveis � li
ii executados por pessoal competente iiii iiII

rii li
II Solda Elétrica e á Oxigênio, ii
ii Combustível e. Lubrificantes ii
II . ii
Ei

_-- _ u _ _ _ )j�
.,
_._ _ _ ....•...._._ _ _....•....�_ --_ _.�

Ferramentàs Agríc:olas
II DB P B D R o R E N O E L II

fstrada Jaraguà Esquerdo
JARAGUA DO SUL - STA� CATARINA

_' .

Executa-se . .qualquer serviço de ferra-
mentas

-

agrícolas pare uso. de lavouras,
como: Machados, Enchadas Feíces etc.

Serviço rápido e garantido e atenda-se qulquer pedido

;;==:::::::::=::::�:::::-...-::;;;::-.�;::::::=::::t.::::::::.::::::=::::::::::::::::::::::::::::::.;::,....
!: ii

ii I••••el. "ele.Uli.·· !i
II I:

ii ii
II _. JÃRAGUÁ DO SUL - II

i! o ii
h ::
ii Medicamentos ß Perfumarias ii

.111 Símbolo de Honestidade .:I.!.o Confiança e Presteza

;':11 A que melhor lhe atende i:.I:.e pelos menores preços
�:::::::::::::::::::=::=:::::::::=::::::==.::::::::=!:::::::::::==.::::::::::::::::::::::::::::::.Ji

Dr. Franc:isc:o Aatonio Pic:cione
:M[�DICO

birurgia Geral de adultos e crianças Cli-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

_ Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FÉRROVIARIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
'JESÚS DE NAZARÉ das lã as 18 hs.

r---Fa��-,'��i';""c��;;;i'-',"-I
DE HAJFEH.1'IAN::N � ce:m:.. JL�DA. I
Rua Cei. Emílio C. JOlrdan, •. 62 - Jaraauá do Sul - ·S. 'c. J
Drogas _ nacionais' e. estrangeiras, encontra-se,

�
dl

. -

d dl t'
•

bli d
�

a rsposrçeo r o IS tnto pu ICO, apresentan o �serviço crlterloso., e Preços Módicos S�11_lDlerlal"l 1_ I-.JI_tal_III_UI Ei! IIII_IUE!! IC�

Calçados'

n IR Ge O

I
são os melhores e
- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçado.
Goseb Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sul' -

Santa Catarina

� _ _ � .

f(
.. · · u..

.; :
u·..•

1j , _

II "Ie 1[» ({l) § I (()) IS IE fEI =11 II
ii fi 11;;;;;;;; '1
ii RUA MARECHAL DEODORO DÁ. FONSECA, 158 li
ij - ii 1 .
:1 JA�AGUÁ DO SUL STA.- CATARINA ::

II. Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II Dr. Wal�amiro' Mazurachaß' --O-AN-Ll-O-P-_�R-O-T-ET-O-_R-,-D-E-S-EU-S-Fl-LH-O-S-É-A-
ii combustível e acessórios.

- .

Ii LOMBRIGUE�ßA MINANCOßA
'

ii Lubrificaçãe-carga de Baterias etc.
. !i eA'A BE .a'8E I II

.I! CONSÊRTO - REFORMA E RBTIFICAÇÃO DE AUTO- II Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ'II! " MÓVEL E CAMINHÃO. II:! Clinica geral médico - cirurgia de adultos e criançasII '11.
ii II .. Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
ii SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO ii Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização'I! " II
ii.

__A..__ _ _ _ _ ; _._ _j� - Râios Intra.vermelhos e azuis,
'= _ __ u _ _ _ u u.u u:::;:; ,.. -----------...

'� NA FALT A DE i

�, .:
, APpeTITE �"',Jj

Magresa
Cançaço
Palligez
fraqueza ":--.

É iillditpeMa..."
() use do

loeULINO
OE ORH

TOSSES t IRONQUITES t

IlHBO [REOSOT IDO
(SILVI!IRA)

'GRANDE TÔNI=OV·ito r Z im m e rman n
dA.AGUA DO SUL

CASAS TERRENOS

I Cr$ 45·900,00

60.000,00

60.000,00

LOTEAMENTOS

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranletras, Pe·
cegueiros, Ka
kiselros, Maci
eiras, Iabotíca
beiras, etc. Ro-

. sei ras,
. Dahlias,

Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupé

r@!®@Y@)�@Y@)®i.®�@'1@)@Y@)�®r@)(§l iii
(\§) Tosse, Asma,. Breequíte, Rouquidão, e Resíríaâes I
i TODAS AS MOLÉSTIAS DO flPftftflHO RfSPIRßIÓRIß @
� E ncontram alívio imediato com o uso do ;I Incomparável ._:

I Pl!ilnfal de nogien.Pl!lnll!IßI! I
@) o PEITORALMAIS CONllEfJlDO NO BRASIL

, @j
2t®@l®�®i..®®Ã®®i.®@.i..®�®i.®®i..®®J..®®A.®®!®@)i

MILHOES
• PI8SOA8 lU USADO COM
.. 8E8UI:TAOO o POPUUI

DEPURATIVa j.�

ELIXIR 914�
• 1IfIUI1J. 1111 s.
o' FI COf8OlD. •
......co 1 a P."
PM... GoNe Ouoe. .........
lIMa0. c.cu Qued. do Çabe-
............. Allertoa.

cou......�
..... o popular depu,."••

ELIXIR, 914
IAGfenalVO ao .,..Alamo. Aarada
"I COftHl ...-I". Aprovado c..

mo euaillar RO trata.mlnto da SI.
.

"'1..5. ReUMAflSMO da me.
•• o"a.m. pelo D. N S. P.

Vermifugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-
,

ME o n, 1, 2, 3' e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua próprial
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

.
.

remédios

Compre hoje mesmo uma LO.BRIGUEIBA
•

MIIfAlfCOBA para o seu tilhinho.
'E um produto dos Laboratórios Minancora

,

- jOINVILLE -

, ,

Organização a serviço dos compradores
e vendedores de Imóveis

VENDEM .. SE

PRAIA - BARaA 'VELHA: Lotes a -prestações a 'partir de Cr$.
,aoo,oo mensais, com frente para o mar. Ótima .aqulsíçâo no Balneá
rio Jardim Oceano.

JARDIM SALETE:, 40 lotas a prestações de 24 meses, no cen
tro desta cidade, ao lado da estação Ferroviaria. Os interessados
deverão fazer suas reservas -imediatamente.

VENDE-SE;: Uma casa de material com instalações sanitárias
completas, sito à Rua Mal. Deodoro (esquina). .

BARRA VELHA: Vende-se uma casa- e respectivo terreno, com
HOTEL todas as instalações própria para hotel, sito

á praia de Barra Velha. Ótimo negócio, pagamento facilitado. ,

FÓZ DO IGUAQÚ: Colonlas para plantações no futuro celeiro
do Brasil. Clima saudável. Um-a fonte de riqueza vos espera. Viagem
gratis aos interessadoa. Brs. Colonos" solicitem informações. sem
compromisso. ,

'
,

PRAIA ITAJUBA: Diversos lotes a prestações.

�================�,
PA R A ' F E.R IDA 5 I '1

E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
fRIEIRA"S.I

NU ,r-RL, ES-PtNH..AS ETC.
"

I
�

. i .

lP::·'::.>::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::�,
li Empr� Sul Brcisileira de Eletrecidade S.A. II
Ir 1'IArH.IZ::: JOINVILLE

.

li
� �
II Para a nóssà distinta íreguezia mantemos em estoque: II
.: Uma linha completa d,e motores nacionais e' estrangéiros �dé -

alta e baixa II

�.�.t rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- .t.!çÁO - Bomoas para uso dornéstico e tins indústriaiS: ARTIGOS ELETRICOS!l PARA O LAR. Sortimento' compléto e variado d� LUSTRES, CASTIÇAIS LO- II
.!I.' os, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalàções de i.;11luz e força de qualq-g,er capacidade .

.

.:1;;.;
.

A' nossa seçãQ de iilstal�çôes atenderà com _presteza e qualquer pedido de, .:1:1,instalação de luz e torça.
. .

-

o"
• •

U�I""�""""""""-""-""""""""""_·_· �;::::::::::=::::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::=:::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::==:0

8IV"llIS•• VII •••Ji
"Uma casa. de madeirA e terre,no com 5.000 mts.2
(100x50);

,

Uma -casa de madeira e terreno com 1.000 mts.2
(20x50). -_

Uma casa de material e ter. cl 1.400 mts.2 (20x70).
Uma pf,Qpriedáde çqm casa e: 70 morgos de terra.
Ótimo negócio.

Melhores informações: com V i,�o I' Zimm e I'man n

Rua Coronel Procopio Gomes, 634 � JARAGUÁ DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Transcorrerá dia 18 do corrente a data na
talíeía do Snr. Dr..Adolfo Konder, residente no
Rio de Janeiro.

O aníversaríante que é um dos destacados
proceres da União Democrática Nacional, é figu
ra de projeção na capital da República, onde des-

O L· d S
fruta de largo circulo de relações.

r UIZ e· OUZI Ocupou cargos elevados como de deputado

.

·

, (ull'mloo José leODOldo
federal e governador do Estado.

Este semanário 'sente-se orgulhoso em regis-
trar a magna data de nascimento do ilustre coes
taduano ..Fa.leceu./ domingo ultí-

mo, nésta cidade, o snr.
-,

_

Eutimio José Leopoldo,
natural de Florianópolis e

que a longos anos resi
dia em Jaraguá.
'. O extinto que' contava De acõrdo com o telegrama recebido do Snr ...
a idade de 49 anos del- Delegado Seccional do Impôsro de Renda, comum
.xou v.iuva Da. Odilia co o seguinte:
Vieira Leopoldo, proles- O Snr. Delegado Seccional do Impösto de
sore do Grupo Escolar Renda adverte a todos os contribuintes. em geral
Abdon Batista, e os se- que indifiríra qualquer pedido de prorogação de pra
gulntes filhos: Neosi, ce- zo pare apresentação de Declarações, salvo por mo
sada e residente em Ioln- tívo Je força maior, devidamente justificado nos ter

vílle; Cleci e o menor mos do § 2°. do artigo 63, do Decreto nr=. 24.2õ9,
Luiz Antonio. de 1947. ,

O seu sepultamento deu- 1 a. Coletoria Federal em Iereguä do Sul, 25
se no dia seguinte com de Fevereiro de 1954.

.

grande acompanhamento. Alfredo Schwartz Escrivão.
A familia enlutada apre-

sentamos nossos sentidos
pezames.

,

(()) S21lt))ãto (Marca Registrada)

Virgem' Especialiilade
ola «:11\\0 WETZEl llNJl))[J§1[IIl!l = JJonnvnllie

ANO XXXIV - )ARAOUÁ DO SUL - DOMINOO, 14 DB MARÇO DB 19M SANTA CATARINA N. 1'782

Dr. Ad,olfo Konder

Aniversàrios: Dia 12 Iez Câmara .Munlcipal. Sob a

anos o sr. Willy Maffez- presldencta do sr, Ney
zolli, residente em Co- Franco realísou-se maís

rupä. uma sessão da Câmara
Na data de 9 do cor- Municipal, sendo debati

rente, transcorreu o aní- dos as seguifes propost-]
versário natalícío da ções: o

Snra. / Erna Lessmann Proléto de lei do sr.

Müller, esposa do Snr. Curt Vasel, doando terre
OJ,ibio Müller, alfaiate nono Cemitério Municipal

idente nesta cidade. pare jdzigo perpetuo da
ranscorre hoje a da- Familia Praeses F.

ta natalícia do sr. Fran- ôchluenzen.
cisco Modrock, industri- Idem que isenta de e

àl, residente em Estrada molumentos plantas da
Jaraguá Esquerdo. Na Igreja Evangelica de Tres
mesma data o 'sr, José Rios do Norte.
Pasqualíní, residente em Idem que regulamenta
Corupá. no municipio o serviço
Am&.nb,J: o sr. Germs- e rränstro.

no Althoft, residente na Indicação do vereador
cidade d8< Blumenau. Na Mario Nicolini sobre a

mesma d@.ta a sra. Etel-I extençäo a Rio da Luz e

vina�_eira Silva, es- Garibaldi de linha de
posa <lo sr. Ernesto Síl- energia elétrica.
va. Ainda dia 15 á sra. Idem do sr. Alvino Sei
Lorena Maffezzolli, es- dei pedindo telegrama ao

posa do sr. Waldir Maf- sr.Governador pera criação Dia 16 passa a data
Iezzollí. de uma estação do tele- natalícía do -

sr. dr. Luiz Declaro para OB devi-

Dia 18 a srta. Yolanda grafo nacional em Corupá. de Souza, ilustre Secre- dos fins, que as acusa-

Nicoluzzi Na mesma da-L,.. '. . . tário da Segurança Pú- ções eontra o Snr. Pe-

ta a gentil srta. Carmen Obllos Ins�fllos. �o.oartõrío blica. Para nós de Jara- dro Chiodini e seus fi-IRoessle, residente na cí- �o Regístr» Clv�l, fora� guá é por certo uma e. lhos. e ao Snr. Liberato

dade de Curitiba. InscrItos. os segumt�,s obí- femeride registada com de Oliveira e sua senho-

Hans Reyer
tos Ferdínand Schl'!lnzen especial carinho. ra, não procedem, visto

D· 18 t
com 7õ anos de Idade, Homem público que que os referidos senho-

la ranscorre o
era casado com dona· . . .' bsolut t

-

aniversário natalíero do M Dt S hlü
nnorou sua VIda neste res a so u amen e nao

argare e c unzen re- . . .

d entraram em minha pro
sr. Hans Beyer, propríe- . -. mumcipio como a voga-:·

.

tário do "Posto Beyer", sId�nte nes�a CIdade, do, fez uma brilhante príedade nem. tampouco

nestaCidade. Gwlherm.e WIest com 55 carreira sendo hoje um roubaram, galinhas e um

O aniversariante, será
anos de Idad�, era casa- dos mais destacados au- machado.

.

�

1 dú ld
do com MarIa Murara, xiliares do governo do Por ser verdade e a

& v�' �err d
UVI a! na- resídente : nesta cidade; sr Irineu Bornhausen bem desta, faço ésta de

que a. a a, aSifmatis �x· José Dimas Veiss, com 2 q�e o foi buscar na As� olaração que assino.
presslvas man es açoes anos de idade filho de Uve -. . ..� .

-

.

de carinho e apreço por Níl W' "de t
sembleía Legislatíva on- RIO Molha, Jaraguä do

Parte dos inúmeros amí- tlo'd edlss rL8sdi I_l e nHes- de éra deputado, para Sul, 10-3-54.
. a Cl a e' u OVICO 0- lta í tíd '

gos e �dmlradores entre rongoso �om 63 anos de exedrceSr a � táa �nvdes ISU- Evaristo AIJrovllnJi
os quaIS se encontra o 'd d' do

ra e ecre rIO a e-
_

"e
.

d P"
1 a e, era casa com gurança paq�[��� e�Vi�v�� ef��: Eli�adbettha HGorol_lbgolsd�: Nesse' cargo o ilustre recisa-se

abraço.
resl en e em �rl a 1, politico te�-se cond�zi-

D' 19 Alf dDr. Godofredo GuIlherme do 'com mUlta capaCIda- Sapateiros e
h I h h 81 hLanlgae resrde�ie emrÔ:' Ldutz .Lducde, com 69 andOS de, desempenhando mis-

.

Ohineleiros Schlosser gelue I, we c er aue ee ar·
, e I a e era casa o - .

h
.

n F b' d C 1 d
rupá' o jovem Renato d A'li L

soes espm osas, mas a a rIca e, a ça os

b ' K
' i"h k

W d' l' h 'd . t c!>m ona ce u?e, re- sempre com alto resul- Vortidora e Valfados Ltda. ellen an arrosserlen aus uren am,
un er lC, . reSI en e sldente nesta Cidade' . E I

"

nesta �idade; o sr. João Dilma Elaine Santos com tado .p�ra a Pátria e a strada. lh,a da FIgueIra
1IIIIWIW�IIlautI�UIIIIIIIIIIIIII,,�WIIIIIIIIIIIII�WIIIIIIIIUIII�Boneki nosso agente em 6 d'd d 'f'lh coletivIdade. Jaragua do Sul �11IIJ1IIIIIIIII",-xammllD� mtmIIIII�tII.nD�tnmIIlII

, meses e I a e 1 a N t d ,to_.. Ih
. .

Luiz Alves e o menino de Raul dos Santos re-
es a �>& e �nvla- 11II!IIl:-U=llE!!i!!!11EEl1 ,I: .1!j-WlWl!E!!!l-:!!i!ili!!I-=ma

José Candido Tomaselli 'tI t R" d L
mos o nosso cordIal a-

. liiI
filho do sr. Inacio To' MSI e'!l eLem 10 60a uz; braço de felicitações.

I""Febre'5
(Sezões, Malárias, IR

11' N d t
arla ux, com anos .

. Impaludismo rmase 1: a m_esma � a de idade era viuva de ..

-
.. III

� menmo JORO Carlos, Alberto Lux residente em :::t:�"""'''':�\''''''''''�::: '

.

Male��as, TremedeIra iii
fIlho d� sr. Alfredo Lan- Estrada ltapocú Hansa e 1= Pl d =1

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III
g�, reSIdente em Corupà. Eutimio José Leopoldo, i antas e � "C . I A t·

-

IIAInda na mesm� data o
com 49 anos de

idade,�· E l- t : iii" apsu a.s n ISe�OnlCaS. --�-.o-ç-a-sr. José Brune., con��- era casado com dona: uca Ip OS :� g. Mlnancora lVI
dor do Banco de CurltI- Odilia Vieira Leopoldo O P A :� III

.

ba S/A. em sua Filial de
.

f=
" �st.? grope-

�� .. Em Todas as Boas Farmácias Iii Precisa-se de uma
Rolandhi-Norte do Para- : cuar.o t�m para: �I ..q. . .

que

ná. A· dA: pronta enfrega regu- : III É um produto dos Laboratórios 'MINANCORA I� sa)b� datJlogr�f)!l,. para

Dia 20 a senhorita A- In a o rroz 1= lar quatidade de plan- :1 IY
,

..• ser\�)ço. de eS�rJtorlO.
racy Winter. P t Al 7 _ O � tas de eucaliptos. B 1""

- Join\"ille - Sta. Catarina - �I Dlrlglr·se a Emureza de

A todos os 'v sa . oro o
f'

egre
.

S
::�.' •••::: .-•._ .•_••_._.._ .........,._••_ ':_ I _

�. Jransporles frenzel S. A. nesta
.. a]�.l er -

JornaIS a lxam 08 seguln- \\··:······,��··,.:,��i{ ...I-=--nliliii[iiiiiii;_iii;�lI--:;-;�;�GiiiiiiiiiiiiIl;;;;;;;;;Eiiiíeglll;;:lIl!1!i!1iiiij cidade.
/ rJa��es os. cumprlme�.tos tes preços para o arroz
do CorreIO do Povo. no Estado do Rio Gran-
Genie lova:- Lilian Kop- de do Sul:
mann é o nome da ga- Arroz ben e f i c i a d o:
lante garota que veio Grão longo, extra, Cr$.
enriquecer a 6 de Março, 480,00 a 500,00; Especial,
o lar do feliz casal Jen- Cr$ 440,00 a 450,00.,

It';,
;,�{ �,���

ny-Alfonso Kopmann Em casca: grão longo. :f!t, .Jti '!l
residente nesta cidade. extra, Cr$ 200,00; grão t:fHf!I: ::�j
Os parabens do "Correio médio, extra, Or$ 180,00 ... @!f ""::W �
do Povo".' e grão curto, Cr$ 170,00. �,:::, .*?-, "�"

LOCAIS

Impostode Renda
\- .

Declaração

: ... -mi

�����'f�����
Serralheiro e Lanterneiro

PROCURA

Max Wilhelm

AUX. TRAT. SIFILlS

IMPUREZAS DO SANGUE?

fLRIH Df H06UfiRA

COIIRA CASPA.
QUEDA DOS CA· Vende-S8f

Uma C a r r o ç a de Um
Cavalo, campleto com ca

valo e preparo. ,

COURO CaBELUDO Informacões na
ti •

I Cortidora - e Carçodos LIdo.
. Estrada Ilha da FigueiraI

Jaraguá do Sul
.

BELOS E DEMAIS

AffC'COES 00/

TÓNICP Q,APfLÀR
POR EXCELÊNCIA

s�SÁ� y,Ref,.,
. '.

EspEClAl fOADE- •

I'
conserva o tecido da roupa porq,ue lava facilmente e com rapidez.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


