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informações que obtivemos na Prefeitura Municipal,Por J. DE CASTILHO PINTO Dr. Luiz de Souza. Em ví- o parque industrial jara- é o seguinte:
o

O grande filósofo, líte- ta sem cerimonia nenhu- sita a seus amigos este- guaense, está moderna- ,A Empresa, cujos serviços são os píores do--.rato e satírico holandez ma se alteia nas taman- ve em Jaraguá o sr. dr. mente instalado em pre- mundo e também os mals caros, apresentou proposDesidério Erasmo, num cas ou nelhor dizendo nos: Luiz de Souza, dígno Se- dio proprío e apt? _de- re a Prefeitura para instalação de uma rede de 10ij�
dos seus, rasgos de iro- pés de barro da sua sa- eretárío

-

da Segurança senvolver suas atívída- aparelhos auromettcos na cidade, sob as seguintesnia produziu a- famosa sä- pieneia duvidosa,. para Pública., des no ramo, tabrícando condições:tira que ainda hoje corre criticar a seu modo os O ilustre politico jara- inumeros artefatos para a. a) concessão por 25 anos;mundo, e que intitulou: .artígos que escrevi neste guaense foi aqui alvo de industria e tambem para b) pagamento de Cr$ 2.000,00 por cada "pare-"Elogio da Loucura". '-. jornal sobre o aumento diversas manífestações venda no comercio. lho instalado; .

Com esse trabalho pre- do salário minimo. de simpatia, tendo rece- Estamos informados, c) pagamento da mensalidade que varia de 120
tendeu dícerto o conhe- Não Importa porém o bido a visita de inume- que a firma já entrou em

a 170 cruselros, mensais, conforme' catego-cido 'satírico niverlar e juizo que o missivista ros politicos. negociações com fabri- ria, por cada aparelho;até sobre Dar aos sabíos os possa ter feito daqueles ' cas europeias, no -sentido d) pagamenfo de mais quatro cruzeíros por me-, enloquecidos e irrespon- meus escritos; pois ínte- -Arlefalos de borracha. A.caba de obter as maquinas' rro de Ho de linha, pare instalação, quandosäveís pois diz, entre ou- lizmente estamos numa de entrar e� .

Iuncíona- necessárias o aparelho ficar male dístanre do que 600tras coisas, o seguinte: época em que já é síste- mento a fabrica de arte-
para fabricação de pe- metros da .estação central e até 1.600 metros;"O louco sö.díz loucuras. ma sacrificar-se verdade fat?s de borrac.ha cons- neus e camaras de ar-pá- e) si a .distancia exeder de 1.500 merros daO coração, 0- rosto e a e a justiça, em função da truída ':lest!i cidade pe- ra bicicletas, nUYla pro- central, o preço será a combinar;língua estão sempre nele mentira e da iniquidade. lo sr. Frdélís Wolf.

. dução em alta escala. f) pagamento de Cr$ 4.000,00 por quilometroem concordancía, Ja o Ademais, se áqueles artí- - O novo estabel�Clmen.. Ao sr. Fidélis Wolf, e fornecimento de todos os postes, caso a
sabio assim não é, porque gos causaram desconten- to, que vem ennquecer que nos facultou uma Prefeitura queira extender as linhas em ser-
tem duas linguas, uma tamento a muitos, como visita ao seu estabelící- viço intra ou inter-municipal;

- ,

que exprime a verdade diz ele, esses "muitos" I rineu Bornhausen mento, os. nossos oum- - g) o direito de aumenrar os preços acima es-
- e a outra que fala a lin- devem se constituir de primentos pela iniciativa. tlpulados;gua das eícunstancías, De uma minoria tão ínsíg- C I d P t h) isenção de impostos e taxas;fato tem razão Desidério nificante,. que - perder asame O e. ra a.

i) A Prefeitura terá direito a nm telefone gra-Erasmo, pois assim é nos tempo seria lhes díspen- Transcorreu dIa 16 _dest� .

- dias de hoje, com a unica sar atenção. mês; o casamento depra_O ��"oprefeitO, não querendo arcar sosinho com
diferença que não só os Mesmo, e para fechar ta d.o Snr. C?arlos May�r_ a reeponeebllldede da aprovação de tel proposta,sabíosmas, todos aqueles este modesto artígosínho, Marl� Doeríng M�yer, m provocou uma reunião das classses conservadores,
que infelizes não trouxe- quero esclarecer ao mis- dustríal nesta �ldade, á que optaram que se procurasse condições pera fazer
ram já do berço a subli - sivista anonimo e por isso . R� ���.onb::l�:t�ayeJr o servlço por conta da Pr�feitu�� ou soci.edade �ix-me qualidade da inde- desleal que; como velho

tendo chegado aquíha ra, Ja que � proposta era for!é de meis. É I_:SSOpendencia de atitude, e assíduo colaborador da
mais de :;0 anos, ainda' que se esta procur�n�o solucíonar, P?rque �uvrda-também tem duas líuguas imprensa, aprendi, na ta-
menino, soube acumular, m�s que, na� �ondlçoes propostas, haja Prefeito ou

uma para a verdade e rinba do jornal, a despre-
nesta cidade grande nu- Camara Munícípel que aprove tel contrato.

outra para as ciscunstan- zar as glorias merecidas
mero de amigos. T.em 5elas. e

.

as criticas, injustas
Mas a oíjação desta sátira para ter em vísta tão filhos, Elida, casadacom.

M BY ,.

Ud B Waldíno ca desse estabelecimento, cidade; a sra, aria urs-"Elogio da Loucura" vem sömente as resultantes o auer, ,-
ado eom Ellvl'ra y'ogel não hão de- fllUar, com- chardtt-e ..sre. Cecili<J--'Be-·

a baila em consequencia morais _do es.fOf(!ec-e d-ô s_ u. . �' .

"
. Y

Hapert Isolde e Tusnel sua colaborap.ão. netta� esposa do sr. Arnude uma carta anonima que trabalho bem intenciona- /'
'

, -.. .

. ..

d da, ioiteiros, além je 2 . . Benetta, proprietário dorecebi, em que o mlSSlVIS- os.
,nétos os quais são eterna- .

faqueou O proP�D filho. ��D:- Bar São Jorge e o sr. Jo-
O G d S _.. . A data de 25 do cor- mente gr�tos pelo que rIque Marcos e expediClo- sé Watzko.

. overna or em ii uoaqulm rente regista o anivers-á-. seus pais fizeram e con- nario e depois que re- Passa hoje a data na

Fpolis, 16: - Com a desastre que roubou a rio natalicio do sr. ,Irineu tinuam fazendo, desejan- gressou da HaUa, andou, talicia do sr. Frederico
presença, do Governador vida do menino Inacio Bornhausen, ilustre gover- do-lhes os ma�s sinceros perambulando p�lo B�a- Ellinger, farmaceutico na
do Estado foram inaugu- Palma, filho de Caetano nador do E.�tado. o votos de ventura e feli sil a cata' de colooaçao, cidade de Blumenau· a
radas sabado ultimo na Palnia, atropelado e mor- Mesmo para os que mi· cidades, aos quais se mas que n�o encontrou sra. Laura Brugnetti,' es-

. cidade de São Joaquim to por um jeep-particuJar Wam em campo político juntam os nossos; mesmo de!Ido seu
. �sta- posa do sr. Vicente Brug- •

as obras de ampliação de Painel. lIdverso não deixa de ser Conslruções paroquiais. Está do de sande. HenrIque netti, resid(>nte em Coru
do edificio do Grupo Es- Essas inaugurações fica- uma data que merece es- para terminar o muro ex- voltou da guerra ataca- pá e o sr. Roberto M.
colar Manoel Cruz cons- ram para próxima visita pecial carinho. . terno para conter o der- do de neurose, q.u.e .0 Horst, competente farma
tante de quatro amplas de S. Exci�., quando Go-, É que, o ilustre homem ro para o fundamento deixa em deseqUlhbrio ceutico e proprietário da
salas de aula, _, galpão, vernador e outras autori- público cararinense, pelo da nova matriz catolica mental .. Depois de dar Farmacia Nova nesta ci-
recreio e mobiliario, to- dades subirão

.

célebre seu' cavalherismo e pelos da cidade. Logo que libe-
muitas voltàs, voltou o dade.

'

talmente novo, melhora- est�ada serra Rio Rastro seus dotes e virtudes tor· rados os tratores da Pre- ex-pracinha para' casa José Izidoro Co.i
mentos esses que virão que está sendo aberta nou-se mere('edor das ho- feitura, atualmente em ��t:r::tal =ned:���:� Fez anos no dia 19 do
proporcionar maior efici- entre Lauro Müller e São menagens que lhe s2rão uso necessario na recons-

quilibrado, que vivia a
corrente o ·sr. José Jzidoro

encia ao ensino ministra- Joaquim e olide o Estado tributadas. trução das estradas dani- Copi, ativo delegado de
_..Ao naquele estabeleci- está emprega,ndo diaria- "Correio do Povo" as- fI'cadas com os ultimos atacar e -querer

- matar
I" d .. . .U

seQs velhos pais. po ICla o mUDlclp�O, car�mento estadual. Ainda mente uma. tonelada de socia-se a elas, e apre- temporais< que caíram so-
Dia 13 o infeliz atacou go que. ve� . �xe�Ddocom Ipresença de S. Excia. dinamite' para ,

vencer senta os seus sinceros vo- bre o municipio, serão
de facão-oo seu progenitor I com mUIto crJ�erJo.· e sua lúzida comitiva foi grandes rochedos atrave- tos de felicidades ao ani- eles empregadOS no
que defendendo-se o ia- f\o sr. COp!: os .cum-inaullurada a teroeira sados pelo seu traçado. versariante. aplainamento do local e
q'ueou, sendo a vi.tima PrJm�?tos do Correio do

exposição feira agro-pe- na construção na nova '

.. Povo.

I recolhida- aO hl)spltal, nao .' .. .cuaria e produtos derl- - estrada de acesso a atua
inspirando seu estado Dia 23 f'D1versarJa-s� o

vados de São Joaquim, p_ O L I'T I. C A igreja. Mas, para que a
cuidados especiais. o

�r. �ermann Sch�hze, 10-
certâme que dispertou nova matriz possa ser . dusfrlal nesta Cidade; a
intenso interesse em toda construida, é preciso que Aniversários: Ontem pas- sra. Marta Pedri, esposaregião serrana catarinan- De acordo com o

cri-, dois senadores. ,todos trabalhem ativa- sou a data natalicia da do sr. Antonio Pedri, fun-se e causou melhor im- tério adotado, de reelei- '

-x- ménte na angariação de sra. Dorothea M"oeller, es- cionário' municipal; o sr.
pressão quantos tiveram ção da Mesa, foi eleito Deverã visitar Join",iIe, fundos para' esse- fim, posa do sr. F. Frede:-ico Alfredo Moser� comerciá
o aportunidade de apre- Presidente da Câmara no dia 21 do corrente, o pois- o pr�dio preVisto MoeUer, industrial nesta Continua "a última paginacj.a-lo. Federal, o sr. Deputado sr. dep. Nereu Ramos, custará alguns milhões
Durante sua estada em Nereu Ramos e para Vi- Presidente da Cãmara' dê cruzeiros. ----------:--:-----------

· São Joaquim o Govern�- ce-presidente o sr. depu- Federal. Tambem o novo viga- Inocencio Silvador foi alvo de vivas de- tiLdo José Augusto, da <

-x- rio, rev. Padre Teodoro
monstrações de simpatia UDN. I

eslá empenhadO na cons-.
por parte da população -x- A politica municipal trução do novo hospi-
bem como homenageadO Em São Paulo, as opo- começa a agitar-se em- tal, cujas obras estão �m
com grande churrascada sições coligadas contra bora ainda não tenha franco andamento. Pelo

ofrrecida pela Prefeitura Garcez e Ademarde Bar- qualquer' partido fixado que estamos informados
e Associação Rural na �os, elegeram presidente data para escolha de atraves sã. dacomunicação
qual, tomaram parte ele- da Assembléia, Legislati- candidatos, o que prova- fieita no sermão do ulti
mentos de todas catego- va, o deputado. udenista vehnente só. se darã em mo domingo, devefá �m
rias sociais e' correntes Vicente de Paula Lima. Abril ou Maio. Os candi- breve ser reorganisada a

partidaria. O Governador -x- datos estão começando a diretoria do hospital, afim
deveria inaugurar ainda Parece que a Convenção aparecer, especialmente de que maior impulse
Posto Saúde, 10·. Resi- da UDN, marcada para o para deputados esta- ainda seja dado a essa
dência Departamento Es- fi� do co.rrente mês, i.erã duaes. grandiosa obra que 'está
tradas-Rodagem e visitar adiada para o proxlmo -x- sendo levada a -efeito no
nova ala' Hospital Cari- mês de Abril. A Conve� Parece quasi certo que municipio.
dade em fase a08.bamen- ção tinha para fim a esco- a UDN, o PRP e o PTB Estamol certos que, OI
to. S. Excia. entretanto lha dos. oandidatos para marcharão juntos, espe- homens de boa vontade
suspendeu essas inaugu- os cargos de deputados cialmente na eleição pa· que sabem do alc9Bce e

rações face lamentavel estadilaes, Federais e ra Prefeito em 1966. utilidade da con�trução

Transcorreu oDlem

o aniversário' natali.
cio do sr. InocenciQ
Silva, digßQ agente
ferr<�viário da esta

ção desta cidade,
. pessôa de destaque
social na vida do

municipio, é tambem
m€mbro do Diretorio

Municipal da DON.
Ao ilustre aniver-

sariante os cumpri
mentos do "Correio
do Povo".
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JORREIO DO POVO

RELAT6RIO DA DIRETORIA

Senhores Aeíonístas:
:

Atendendo às determínações estatutárias e prescrições legais, eum

pre a esta diretoria apresentar-vos os documentos referentes ao exercicio
encerrado em 31 de Dezembro de 1953; a demonstração do ativo e pas
sivo, demonstração da conta de "Lucros e Perdas" e- parecer. do Conselho
Físcäl.

Pelo estudo dêstes documentos, podeis vei'ificar a situação desta
sociedade, que se apresenta sólida, sendo o resultado do exercicio satís
fatõrio, permitindo a dístribuíção de- dividendo compensador.

Este, senhores acionistas, o relatório com que vos apresentamos os

documentos do exereíeío de 1953, que serão submetidos a vossa aprecia
ção na proxima assembléia ordinária.

Jaraguá do Sul, 23 de Janeiro de 1954.

WALTER GOSCH - Dilretor Comercial
HERTA GOSCH - Diretora Técnica

Demonstraçijo do "ATIVO" e "PASSIVO" e-m, 31 de Dezembro de 1953

ATIVO PASSIVO

Industria de aolyodos
DOMINGO DIA 21-3-1954 - 2

- .

Gosl'lh lrm0--05- 5·n o Momen-
_
.

� \
-

-

.["1. to Politico

NÃO EXIGIVEL_
Capital . . .

Fundo de Reserva Legal " .

Fundo de Reserva Especial . .

Fundo de Depreciações . .

800.000,00
143.353,00
290.763,20
465.105,80 1.699.922,00

(Cont. Ja ultima pagina)
permitirá a- propaganda
politica medlanre radiodi
fusão, cornlclos ou reu

niões -publicee».
3 - de outubro - E

leições gerals - Deputa
dos federais á êa. Legls
larure: - renovação de
dois teeços do Senado:
governador e vice gover
nador do Estado: Assem
bléia Legislativa: e pre
feitos vice-prefeitos e ve

readores dos rnunlclplos,
criados ou restabelecídös
pela lei n. 2.466, de 30-
12-!963.

-

As desincopatibiliz8(lões
São estes oe prazos pera
a desincompQ!jJ>ilizaçâo
de cada caso, fixados

pelo T. R. E.
Para . Governador. - Ern

3. X. 53 - Até um ano de
dois de afastado deflnltl
vemente das funções. o

presidente e vice-presiden
te da Repuplica e os subs
titutos que hajam ussumldo
a presldencla. (Art. 139, n.
II, letra "B". da Consr.
federal.
Em 3.1V:54 - Dentro .de

seis meses anteriores ao

pleito quem haja substí
ruldo ao govern_aqor. (Art
139, n _ II. lerre "a", da
Consto Federal:
Em 3.VII.54 - Até tres

meses depois de cessadas
definitivamente as funções,
os secretarlos de Estado.
os comandantes das re

giões militares. os chefes
e os comandantes de po
licia, os magistrados fe
derais e estáduais e o

chefe do Mlnlsterlo Publí-
.

co. (Árl. -139, n. II, letra
"c". da Const. Federal.)
- Até tres meses de

pois de cessedas detiniti
vamente as funções os

que forem Inelegtvers pera
presidente da Re:>ublica,
salvo os mencionados an

teriormente nas letras "a"
e "b" n. II do art: 139 da
Constituição Federal.(Art.
139, n. II, letra "d", da
Consto Federal.

IMOBILIZADO
Imoveis e Benfeitorias -

.... 500•.823,70
ESTAVEL .

Moyeis e Utensilios ....•........... . .

Utensílios Diversos . . . . . . . . . . . . .

Veículos e Semoventes .. ... .•. . ..

Máquinas e Acessorios ................•..

56.297,20
-

116.349,10
l.100,00
476.621,30 650.367,60

DISPONIVEL
Caixa . .

_ �ARTICIPAÇöES
Emprestimo Lei 1474/51 •................•.........•.

REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Mercadorias .. 1.274.726,30
C/Correntes, saldo devedor .. -.. .. 57.454,50
Titulos a Receber
em Carteira : ...
em CObrança .. .. »Ó» • •••

em Caução .

2.417,40

4.969,00

-

41.473,20
25.893,20

720.069,10 2.119.616,30787.435,50

_
CONTA-S DE COMPENSAÇÃO

Ações em Caução . . 38.000,00 .

3.316.194,00

EGIGIVEL A CURTO E ONGO PRAZO
CiCorrentes, saldo credor .

Titulos a Pagar .. . . .. . .

Dividendos a Pagar .

Contas Garantidas . . . . . . . . .. . .

757.821,60
-

253.791,90
120.000,00
447.358,50 1.578.972,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Depósíto da Diretoria ... ., .....

Idem dos Representa�es . .. e v , ••

-,<'-,,::."'> ',."

20.000,00
18.000,00 38.000,00

3.316.194,00

Jaraguá do Sul, 23 de -Janeíro de 1954.
- ,

WALTER GOSCH - Diretor - Comercial
HERTA GOSCH - Dirldora Téc!1ica

EUGENIO VITOR SCHMOECKEL
,

Contador reg. C. R. C. . C. n. 16.001

, PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da sociedade ano nima "Indústria de Cançados Gosch .Irmâos S. A.", tendo examinado detí-

damente o balanço, demonstração de "Lucros e Perdas", relatorio da diretoria e contas referentes ao exercicio de 1953, encontrando tudo em

perfeita ordem, manifestam-se favoravelmente- ao critério adotado, por entenderem qUe o mesmo consulta os interesses sociais.
-

E, consequência, este consêlho é de parecer que as contas
_

e documen tos apreciados sejam aprovados pela assembléia geral dos senhores
acionistas.

-

Jaraguá do Sul, 23 de Janeiro de 1954.

ROEDER s. A.

Carlos Leopoldo Mey
Lothar Sonnenhohl
Erico BIosfeld

- Agricultura, In�ústria Comércioe
RELAT6RIO DA DIRETORIA

Snrs. Acionistas. _." ..

De conformidade com os nossos estatutos e os dispdsitívos do de
creto-lei n. 2627 de 26(9/40, .cumpre à esta, Diretoria apresentar-vos este
relatório acompanhado do balanço geral e da demonstração da conta

-

de
lucros e perdas, encerrados em 31 de Dezembro de -1953, por "cujos doeu
mentospodeis constatar a verdadeira situação economíea-fínanceíra-, de

r

nossa sociedade. , :;,
Para quaísquer informações e esclàrecímentos achamo-nos à dis

posição dos snrs. Acionistas em nossa séde.

Jaraguá do Sul, 20 de Janeiro de 1954.
GERHARD ROEDER Di...tor�erente

Para a Camara dos Depu
'tidos e Jenado Feder. I -

Em ê.VI1.54 -- Para a Ca
mera dos Deputados .e o

Senado Federal. as auto
ridades mencionadas em

os ns. I e II, do art. 139
da Const. - Federal, nas

mesmas condlçöee em em-

833.78280' bos e�t�belecidos, se em .

,
excercicio nos rres meses
anteriores ao pleito. (Art.
139. n. IV da C. Federal.

s::s:::::;:: -

ATIVO

BALANÇO GERAL DO ATIVO E PASSIVO
- ENCERI\ADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1953

PASSIVO

-IMOBILIZADO
Imóveis e Benfeitorias _- .

Edificios 1 Dependências .. . .

ESTAVEL
Veículos :

-

. .. ; .

Maquinas e Instalações . , ..
,

..

'

.....

Moveis e Utensilios . .

Ferranmntas......... . ...•.. :. . .

Semoventes .. ! •••• -

._........... • •••

96.558,20
5'72.200,00 668.758,20

116.137,80
23.874,10
58.957,60
20.330,PQ
4.000,00 223.299,50

DISPONIVEL
Caixa . . .. .. . ,. ..

. � .

REALIZAVEL I

M-ercadorias t......... . .. -. .. . ;

,C. C. Devedoras '" ., .

Críações e Lavoura.. ..

Depésítos: : . . . . . .. . .. : • : .. _..........
-

Emprestimo Lei 1474 •. '•...........•....

Bonus de Guerra .....• . .

66.792,50

362.8QO,20
41.2()9,80 -

90.000,00
400,00
106,50
994,40 495.510;90'

COMPENSAÇÃO
Açõesemöaução 3Q.000,00

1.484.361,10

NÃO- EXIGIVEL
Capital .;...... . ;....... . .

Fundo de Reserva Legal -.. . .

Fundo de Depreciação .

800.000,00
1.689,00

32.093,80

J;XIGIVEL -

C. C. Credoras
TItulos a Pagar

579.474,40
41.103,90, � 620.578,30 Para as Assemb/eais Legis-

lativas - Em ·3.VlIJ.64 -

::>ara as Assembleias Le-
30.000,00 glelarívas, os governado

res, secretarlos de Estado
l.484.361,10 e chefes de Policia, até

dois meses depols de ces
sadas definitivamente as

funções. (Art. 139, n. V.
da Consto Federal.

Para Preleito Em
3.IV.54 - O que tenha
substituido o prefeito, den.
tro de seis meses, ante- -

ríores eo pleito e, igual
mente, pelo mesmo prazo,

284.052,50 as autoridades pollciáls
58.360,20 com jurisdição no muní-
6.541,00 cipio. (Art. 139. n. III, da

348.953,70 Consto Federal. _

São ainda inelegiveis,
nas mesmas condições do
artigo 1b9 da Cons.t. Fe
deral, o conluge e os pa
rentes, consanguineos ou

afins, até o segundo grau.
(Art. 140, da Consto Fe--
deral.).

-

COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria ..� .

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1953.

ROEDER, S. A•• Agr. Ind. Co'mercio

GERHARD ROEDE'R -

-

Dir.tor-Gerénte
FRA"NCISCO F. FIS'CHER - G· Livros
Cart. n, 314 do C. R. C. de S. C.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA L.UCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1953
DEBITO CREDITO

Despezas de
-

Organização . . . . . . .. . .

Juros e Descontos _ _............ . .

Despezas Gerais -. •.. .. . .

Fundo de Reserva Legal •.. � -

.

Fundo de Depreciação . .

�0.585,00
22.572,80
252.013,10
1.689,00
32.093,80

.I 348.953,70

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS abaixo-assinados, membros efetivos e suplentes do Conselh� Fiscal da Sociedade ROEDER S.A.-Agr., Ind\ e Comercio, tendo examinado

minuciosamente o balanço,' demonstração da conta de lucros e perdas e demais documentos e contas que foram apresentados relativos aoexercí
cio de 1953, são do parecer que sejam aprovados por exprimirem a verda deira situação da sociedade.

-
.

-

Jaraguádo Sul, 20 de Janeiro de 1954. G. Rodolfo Fischer Luis Jark � Suplente -
- Afonso Guenther - Suplente

Mercadorias . : .

Criações e Lavoura . _.. . .

Diversas Receitas _. .

'

. . . .. . .- -.

Jaragguá do Sul, 31 de Dezetnbro de 1953.
GERHARD ROEDER Dritor·Gerente
FRANCISCO F. FISCHER - G-Livros

Cart. n. 314 do C. R. C. d� S. C.

(Cont. no prQximo �umero)
/
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ESPORTES
[ ��R WALDIR O .. RUBINI I

em Fóco
Novembr.ode

Por 4 a 2, o .XV de Novembro derrotou O' Ipiranga em- Oorupá.
Em Itapocuzinho o JOão Pessôa, despediu-se do campeonato
vencendo o Avai por 4 a 1. Mais uma rodada de folga,' o Bo
tafogo. O quadro do João Pessôa, lanterninha da Segunda Divi-

são da L. J. D.

ELEMENTOS TONICOS

Registro C ivi I '.IiEl�!!�'SEl!!!i!E:i!!!!!!!lIIiE!!!!II!EII="i
Irene P. Günther Oticial do I Dp. Renato W'altep

I"Registro Civil do 1°. Distrito I lt.I lÊ D I c O .

da Comarca Jaraguá do Sul,

Iii
,

.

Estado de Santa Catarina g CLiNICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS
Brasil.

' . DE SENHORAS - PARTOS-
Faz saber que comparece- ULTRA. SOM - Tratamento moderno e efi-

.

ram no cartório exibindo os m ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e
documentos exigidos pela lei iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum-
afim de se habilitarem para I bagos, nevralgías, ciática. Al?cessos, furúnculos,

casar-se: Iii inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
Edital D. 3.495 de 8-3.54. m Afecções da pele, fistulas, varizes e úlceras re-

Gerhard Behling e UI beldes. Asma, afecções do estômago, etc ...

Ingrid Walz rii MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento

Ere, brasileiro, solteiro, RI das Paralisias com reativação das funções Ilavrador, .doinlcíhado e I=g musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun-:
residente neste distrito, g cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

em Itapocusinho, filho de I gãos digestivos, etc,..

Idro de igual categoria.· Alvim Behling e de Ame- ...
ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-

Como se vê, após a
lia Behlíng. III CIRURGIA. - ELETRO-COAGULAÇÄO

realização da sétima ro- Ela, brasileira, solteira, 1"'1"1 .

BANHOS DE LUZ. - Raios ultra-violeta e

1-dada do returno, e ainda do�estica, domícílíada e íntra-vermelho.. '

faltando duas, pera o tér- r�sldente�mGuaramIrlm, ii=1 CONSULTORIO - R u a dos Bomheiros
mino do campeonato, a

fIlha de RIchard Walz e U. (Jardim Lauro Mueller] esq. Rua 9 de Março
terceira colocação e a de de Anna Walz. I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas
lanterninha do certame já Edital n.3.496, de 15-3-54. ... RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras,350 ß
ficaram' definidas. Con- Manoel Salai e II Fone 305' - .T O I N V I L L E • S. C.

'-- III
quistou o Ipirango a ter- Lidia Vieira iil-l!iEIJli!!l i!i!!i!!!!I!i!i!!!e!l!i!iE��.:!!!E!lt IIiE!llE!li
ceira colocação do' certa- Ele, brasileiro, soltei. �:::=::::::::::::::::::::�::::::::;;;;:�...:::::::::::=--,::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::';:�...

me, sendo o Lanterninha ro, ba:rbeiro, domic�liado ii 1_ III • ,. 6l!' ,_ .,e� 1ft< JJ " � .-- 11da ôegundone o quadro e resídente nesta CIdade ii fi lDi f!5 � ft � � a5 !i
do João Pessôa de Itapo- á rua 0e1. Procópio Go- !! ii
cuzínho. mes de Oliveira, filho de ii

- JARAGUÁ DO sut - II
Botafogo e XV �e No- Miguel Salai e de Maria ii ii

v�m�ro marcham a fren- Finter Salai. '. li Medicamentos e Perfumarias i!
te líderes absolutos do Ela, brasileira, solteira; ii Simbolo de Honestidade ii
certame,

.

sendo que o �o- protessora domiciliada e ii Confiança e Presteza li
tafogo aínda este domln- residente neste distrito i: A que melhor lhe atende ii
go ficará de folga, �g�ar- em Rio da Luz, filha d� ii e pelos menores preços ii
ddando o chotquef, utltlmo Domingos Vieira e de �:"""""""'''''''''''''''_''''''''''''''''''''''''''''''''''_N''''''''''_''''''_ jj
o campeona o ren e a,o Paulina Bortolini Vieira

_ _ .._ _ �- _ _N __ ....

Agua Verde, em Jaragua, .

(> o XV de Novembro aín- Edital n. 3.497, de 15·3-54.
da terá seu último com- 'Pedro Alves e

promisso hoje, quando en- ,Hercilia Schiocchet
frentará o Avai, em Gua- Ele, brasileiro, solteiro,
ramirim, onde poderá ha- construtor,
ver surpresa. domiciliado e. residente
Como vemos, caso ven- em Joinvile, á rua Mare

çarn os llderes em suas chal Floriano, nO.39, filho
últimas partidas, teremos de Maria José Gregorio
a desclsêo numa 'melhor Alves. Ela, brasileira, sol-
de três partidas, emocío- teira, doméstica, domtel- será publicado pela impren
nado o público que acom- líada e residente neste sa e em cartório onde será
penha com vivo tnterêsee distrito em Itapocusinho atixado durante l'í dias, Si
O Campeonato de Segun- filha de Olivio Schioc- alguem soub:er

.
de algum im·

da Divisão da L. J. D. chet e de Olga Schioccht. pedimento acuse-o para os

_---- ...... .___ tins legais.
________

E para que chegue ao co-

nhecimento de todos, mandei

� � � H � t .� � L passar o presente edital que

, r:--'--------------t------���CONTEM V i t O r
'

� i m m 'e rman n
EICEJ.ENT&S dAB&GUA DO SUL

.Realizou-se domingo I
Esta partida foi a da

ultimo em Jaraguá do Sul, descisão, tendo termina
o Torneio de Encerra- da sem abertura de con

mento do Campeonato da tagem. Na cobrança das
Primeira Divisão da Li· penalidades, sai vitorioso Fósforo, Cálcio, Arseniato

, ga Jaraguaense qe Des- o D. Pedro II de Corupá, e Vanadato de s ó d i o

portos, do ano de 1955. que assim levàntou pela TOnlco. dos convalesaentes
Entretanto, não agradou segunda vez o Titulo de

Tonico, dos desnutridós
em cheio o que dele era Campeão do. Tornei� de
esperado. Encerramento da L. J. D.
As partidas disputadas Para esta Partida os

apresentaram baixo nivel quadros apresentaram-se
técnico . e a assistência da, seguinte maneira: D.
presente ao campo do l�. Pedro II - A,ntoninho, Mo
A. Baependi, foi muito retti e Miquimba. Waldir,
pdquena com relação a Munga, e Mallske. Bagé,
um Torneio.' UUces, Horávio, Nilo e � �

1°. Jôgo - 'Baependi 2 Martinho. . II �aIDlgll1leIDl(Ü)ll IEstrela O. .' Acarai - Bartei, 'Levi
2G• «- Faixa Azul 1 nus e Pertl. Bona, Velho, ,-,

Seleto O. • e Amadeus. Vasco; Eti, ---------1
3°. « - Acarai 1 Bae- Olinger)Osvaldinho e Fis ..���

pendi O. cher.'
40. D P d F' (.ure seus males e poupe seu

«. . e ro 1 aI· Atuou com Juiz em to- bom dinheiro compranàQ na
xa AzulO. das. as partidas, Arman-

NOVA"50' « - D. Pedro O A- 'do 'faranto, que teve bôa FARMACIA
carai O. atuação.·

G!�: �: I:�:rl es I I es In'@J I .. es 1D11i!!I1'1_ Ia) .. lai 'SI lU &I lai @!! .r�_.� " que dispõe de maior sortimen-

I' to na praça e oferece seus artj-

� Dr. Fernando A. Springmann
.

gos à p�eços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

Segunda Divisão
Grande vitória do xv

Mais duas pelejas de ra depois assinalar mais
futebol, foram realizadas três lentos, centra 'um do
domingo último, dando Ipiranga sömenre. Sem
prosseguimento ao cem- -dúvida alguma, numa gren
peonato da, 2°. Divisão, de reação do quadro Co
na sétima rodada do re- rupaense surgiu a vitória,
turno.

.

bem expresíve de quatro
A principal realizou-se tentos a dois. Quanto ao

,em Corupá, onde o XV de Ipiranga com a derrote
Novembro, atual lider do sofrida, alojou-se por com
campeonato, juntamente pleto em busca do titulo
com o Botafogo, recebeu máximo, conseguindo so
a visita em seu campo da mente a terceira coloca
equípe do Ipiranga. Dífl- çäo.
cil partida esta pare o XV
de Novembro, pois pode- A outra partida, reell
ria ceder a Liderança; be- zou-se em ltapocuzinho,
neflcíando o Borafogo, em onde o quadro do João
caso de derrota, e pare o Pessôa,'enfrentou em seu

Ipiranga, seria a última próprio campo a equlpe do
axptração, de ainda con- Avai de Guaramirim. E,
quietarem o titulo maximo. como prêmio' as últimas
E o que aconteceu foi bôas exibições do quadro,

uma grande vitória do XV venceu o João Pessôa pe
de Novembro. lo escorre de quatro ten-
O quadro de Iaragué, tos a urn.. Assim colheu

entrou em campo dispos- o João. Pessôa, a sua úní
to á vitória, e conseguiu ca vlrôría durante o cer
abrir a contagem, após tarne da Segunda Divisão,
vários ataques bem mano- despedindo-se com esta

. brados, tendo sustentado partida do atual cernpeo
até ·0 final da primeira neto: Já o Avaí, que tem
etápa, a vantagem no mar- sido muito irregular du
cador de um tento a se- rante o cempenaro, nada
re. Maß, na etápa final, poude fazer, frente ao mal
decaiu a produção do lpl- or volume de jôgo do ad
ranga e cresceu o XV de versário, caindo por uma

Novembro que logo mar- contagem quase elevada
cou o gol de empate, pa· demais, diante' de um qua.

de EDcerramenlo da,
Divisão da L. J. D.

�am��ão
.

O D. p�nro II, Vic�, O �carai

Torneio Primeira

Formado pela Faculdade tie Ciencias Méi
dicas da Universidadtl do Distrito Federal

Clinica Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 \ex'residencia do dr.
Alvaro Batalha).

-

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as .18 hs.
'I'H!! lU se III e!J lai iS IIII � IDI@lIdI'&!JII1II!!i!SIIl&i!l'''es la'@!IIII__ '1

I

- Atende cha�ados de dia e a noite -

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

de ROBERTO M. BORST

Clinico de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta do

Bit ••••11. all1M·
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Sânta Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a <CA NOTICIA"
_ JOINV!LE"-

�

IRENE PEDRI GÜNTHER
Olicial

Snra.· D. de casa.
ainda lhe falta uma

panela de pressão, uma
bateria de aço Inox, ou
de Aluminio Rochedo, a
Casa Real. tem sempre
para pronta entrega, pe
los melhores preços.

OrganizaQão a serviQo dos compradores,
e vendedores de Imóveis

CASAS
"-

TERRENOS LOTEAMFJNTOS

VEN-DEM- SE

PRAIA .- BARRA VELHA: Lotes a prestações a partir de. Cr$.
a�o,oo m.ensals, com frente para o mar. Ótima aquislQão no Balneá
rIO JardIm Oceano.

JARD�M SALETE: 40 lotes a prestações de 24 meses, no cen
tro, desta CIdade, ao lado da estação Ferroviaria. Os interessados
deverão fazer suas reser'9as imediatamente.

VEND�-S�: Uma casa de material com instalações sanitárias
completas, SItO a Rua Mal. Deodoro (esquina).

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

á praia de Barra Velha. 6timo negócio, pagamento facilitado.
'

F6� D<? IGUAQÚ: Colonias para plantações no futuro celeiro
do �rasI1., C�Ima sau_dave!. Uma fonte de riqueza vos espera, Viagem
gratIS a�s mtetessados. Srs. Colonos, solicitem informaçõe� sem
compromIsso. I

. PRAIÂ ITAJUBA: Diversos lotes a prestações.

Cr$ 45:000,00 Uma casa de madeira e terreno com 5.000 Illts.2
(100x50);

60.000,00 Uma casa de madeira e terreno com 1.000 mts.2
(20x50).

60.000,00 Uma casa de ml!_terial e ter. cl 1.400 mts.2 (20x70).
,Uma propriedade com casa e 70 morgos de terra .

6timo negócio.
.

Melhores informações: com Vi t o I' Z imm e rman n

Rua Coronel Procopio Gomes, 634 - JARAGQÁ DO SUL

Vende-se
. Uma C a r r o ç a de um

Cavalo, campleto com ca
valo e preparo.
Informacões na

<, Cortidora e Calçados Lida.
Estrada Ilha da Figueira .

Jaraguá dö Sul
, IIIIIIIII_Jg
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I

ehe gebaut werden kann,
ist es noeng; dass alle
tatkraeftig zur SchaffungRoillrianer-Jaragué. Der Fall mit der Teletongesell- In Europa ist man Wit- eines Kapitals zu diesem

schaft ist zufolge Nechríchren der Munízlpelprãfektur terungseinfluessen weit Dr. Luiz de Sauza. Auf Be- die nötigen Maschinen zur
Zweck mitarbeiten, denn

folgender; , mehr ausgesetzt
: als in' such weilte in jaragná Herstellung von Reifen u.

das vorgesehene Gebeeu-
Die Gesellschaft, deren Dienste die schlechtes- Brasilien. Wenn die Eu- Herr Dr. Luiz de, Souza. Schlaeucheu fuer' Pahrrã-

de wird einige Millionen
ten und teuersten der Weh sind, reichte bei der ropaeerin 'trotzdem ihre Sekretder der oeffentlichen der fuer elne Produktion

Cruzeiros kosten. '

Praeíektur ein Angebot zur Installierung eines euro- Haut sportlich frisch, Sicherheit. 'in groesserem Umfang zu
Auch der neue Pastor,

matlschen Telefonnetzes in der Stadt zu folgenden sammtweich und zart zu Der hervorragende Iara- erhalten.
- der hóchw, Pater Teodoro,

Bedingungen ein: konservieren weíss, so guáenser Politiker ,war Herrn Fidélis Wolf, der bemueht sich um den ßau
) K

.

f 21':. I h liegt das an der ríchtí- hier Gegenstand verachte- uns einen Besuch in sei-
des neuen Ho'spítets, des-a onzeesion au u anre; 1 d S thl k d Betrl b t '" ""

b) Z hl
'

C � 2 f' d
.

I gen Wah. ihrer' 'Haut- ener ympa ie un ge- nem erne ges attete,
sen Arbeiten 'I'n vollema ung von r..., .000,00 uer Je ,

en ínste -

Oreme SI'e benuetzt bungen und erhielt von unsere Glueckwuensche zu
�

r -t A ato
. ... ,.' Gange sind. Wie wirler en ppar, Nívea-Oreme, die als unzaehlígen Freunden Be- seiner Teertgkeít. durch die Mítreilung inc) Monatliche Zahlung, die zwischen Cr$ 120,00 h '

und 170,00 schwankt, je nach der Kategorie einzige in der ganzen sue e.
AUlounial1. Am letzten der Predigt arn letzten

fuer jeden Apparat; Welt Eu.ce.rit e�thaelt. GummihersleUúng. In näch- Freitag 'pa,ssierte eín Sonntag unterrichtet sind,
d) Zahlung vou ueber vier Cruzeiros per Meter

. Euce�It 1St eine Subs- ster Zeit wird die von beklagenswerter Unfall duerfte in Kuerze das Di
Letnmgsbraht zur Installation, wenn der Ap- tanz, die den Zellen der Herrn Fidélis Wolf in die- an der Ecke der Rio rektorium des Hospitals
parat ueber-500 Mefer bis 1.500 Meter von �aut sehr nahe �er�andt ser Stadt errichtete Gum- Molha-Strasse. Um 11,4Ó reorg-anisiert werden, da
der Telefonzentrale: entfernt ist; 1St und darum die Elge�'1 mifabrik in Belrieb gesetzt. Uhr uberfuhr die aus mit dieser grandiosen Ar-

e) Wenn die Entfernung ueber 1.60U Meter von schaft �at, �uf natuerlí- Die neue Errichtung, São Bento do Sul -stam- beU; die den Eindruck des
der Zentrale entfernt ist, so ist der Preis zu

lhe W�llS�tI�f und v�ll- die den industriellen lera- mende Caminhonete mit Munizips erhoehen wird,
vereinbaren;

, stae�dlg 10 dI� Haut em- guäenser Park bereichern dem Nummernschild ein groesserer Antrieb ge-
f) Zahlung von CrS 4-;000,00 per Kilomefer und zudrmgen. Nívea-Oreme wird, ist in einem eigenen 6-55 63, gesteuert vom geben wird.

Lieferung saemtlicher Pfosten" im Falle die fuehrt-d�r Haut lebens- Gebeende installiert 'und Kraftfahrer Afonso Wir sind davon uener
Praefektur die Letrungen inner oder ausser- notwendíge

. Naehrstoíte faehig, ihren Betrieb zu GrosIl, der von Jaraguâ zeugt, dass die Menschen
halb des Munizips erweitern will; zu und verhI,ndert h��r. entwickeln, es werden un- nach Blumenau fahren guten Willens, die fuer

g) Das Recht, die oben angegebenen Preise zu du!�h Rauheit .und f��h:- zaehllge Artikel fuer In- wollte, die zweijaehrige die Konstruktion dieser
erhoehen; ,zeltwe Faltenbildung im dustrie und Handel zum Marly, Tochter von José Anstalt Verstaendnls ha-

h) Befreiung von. Steuern und Taxen; Gesteht u�d am Hals.. Verkauf hergesteln. Gadotti, dort am Ort ben, ihre Mitwirkung nicht
l) Die Praefektur hat Anrecht auf ein 'I'elefon Infolge Ihr�s Eu�erIt- 'Wird sind unterrichtet, wohnhaft, wie sie die versagen werdeu,

,

gratis.· Gehaltes wlr� Nívea- dass die Firma Schon mit Strasse ,ueb�rq�erte, ,sie Er slach seinen eigenen Sohn.
Der Herr Praefekt, um nicht alleine die Verem- Creme gaenzlIch von europaelschen Fabriken war augenblíeklích tot. Henrique Marcos war Ex-

wortung fuer die Annahme eines solchen Angebotes der H�ut aufgenommen in Ges,:hae.ftsverbind�ng An. der .UnfaUst�Ile pediiionssoldat und, .nech
zu uebernehmen, rief eine Versammlung der hieran und hmterlaesst daher

getreten íst In dem ôníne, ersehíenen díe Autorítse- dem er aus Italien zurück-
Interessierten ein, die zu erreichen versuchten, dass nicht wie gewoehnlíehe

_ .ten, die die noetigen kehrte, zog er durch Bre-
die Arbeíten auf Rechnung der Praefektur oder einer Fettcreme Irgend eínen Vorkehrungen trafen. silien um Anstellung zu

gemischten Gesellsehen ausgefuehrt wuerden, rrotz- Glanz. ASTHMA suchen die er aber infolge
d d A b h "saftic" D' WI'r werden' darauf auf- Sub-Delegado in Corupâ. Herr .' .

em as nge 01 sc on se tlg genug war. leses semes Gesundhettszusren
Erhoehung- der k 'h Ernesto Oestreicher Fi... .-ist das Problem welches' man zu loesen versucht,

Flugpassagen
mer sam gemac t. dass

lho wurde seines Postens des DIcht bekam. Hen�I.jedoch bezweifeln wir .. ,

dass sich zu den vorgeschla- die Tab I e t t e n
als Sub-Delegado von que �ehr!e aus dem Kríe-

genen Bedingungen weder ein Praeíeki noch
"

eine Die hiesigen Luftfahrt. "E U F I N" Oorupá enthoben. ge. mit emer Nervenkrank-Munizipalkammer Hnden wird, die den Kontrakt ge- gesellschaften haben ihre I
helt (Neurose) zurueck,

nehmigt. Passagen um 10 und 20 der C. F. BOEHRIN- Neubauten im Kirchspiel',Die die ihn in gei�lige Unaus-
"

Prozent erhoeht. Selbst GER & SOEHNE, Man- auessere Mauer zur Be- geglichenheit versetzte.
die Fremdenverkehrsbü· nheim, das bekannte und grenzung der Erdarbeiten Nachdem er sich genue
ros waren von dieser altbewaehrt� Asthm�-Mit- des Fundaments der neuen gend herumgetrieben hatte,Jueckreiz Ekzeme, Fissuren
ploetzlichen Erhoehung t(,l, wieder überall erhäl- luJlholischen Hauptkirche kehrte der Exsoldat in das
ueberrascht. tlich sind. --- in dieser Stadt isr bald Elternhaus nach jaraguá
_________ beendigt. Sobald die Trak- zurueck,. jedoch ln solcher

foren der, Praefektur, die durchgedrehten Weise,
augenblicklich zum noeti- dass er angriffslustig lebte
gen Debr�uch zur Wieder· und seine alten Eltern

In Uebel'einstimungmit ten als Staas und Bun- herstellung der durch die toeten wollte.
,

dem angenommenen Ur- desdeputierte und zwei letzten Unwerter, die über ,Am 13. d. M. griff der
teil zur Wiederwahl zum Senatoren auszuwählen. das Munizip niedergingen, Unglueckselige seinen Er
Vorstand, wurde als Prä- -x- beschaedigten Stra�sen zeuger mit dem Buschmes.
siden� der Bundeskam- Am 21. d. M, duerfte beansprucht werden, frei ser (facão) an, der ihn,

'Well-Kaffee-Ernte mer der Deputierte Ne- der Deputierte Nereu sind, werden sie zur Eb- sich verteitigel1d, nieder-
. ,: reu Ramos und zum Ramos,Praesidentent der nung des Bauplatzes und stach. Der Verletzte wurde

No�� Iml!ler �estreItet Vizepraesidenten der De- ßundeskammer, Joinvile znm Bau der neueu Zu- in das Hospital eingelie-
BrasIlIen ,dIe Halfte d�r putierte José Augusto besuchen. trittsstrassse der aktuellen fert. wo sein Zustand ie-

Kom;men X9pfschmer· Welt-Kaffee:E.rnte, dIe von der UDN gewrehlt. -x- Kirche eingesetzt. Aber, doch zu keiner Besorgnis
zen vom Magen? 1963 32,2 .MlllIone.n .Sack -x- Die munizipale Politik damit die neue Hauptkir- Anlass gibt.
S h h f· , D'I

betrug, mIt 16,1 MIllIonen In São Paulo waehlten beginnt sich zu ragen, .. - _ _, _ , _ .

e r aen Ig sogar. I,� Sack.
,

_ d.i� verbuendeten Oppo- obwohl. es bis jetzt noch :::ti-
__

:.��:::
Zusammenhaenge ZWI_ • . A, .' ,sItionen gegen Garcez keI'ne- Pt' g'bt dI'e i! !!

sehen M�gen und Kopf 8r�Slllens �lrell"krgef'l'e und Adernar de Barros, einen Ta�r :�r �ahl ih, II Dr Arquimedes Dantas II,n�rven sm.d sehr eng und U ,U U zum Praesidenten der res Kandidaten festge- ii
• .

iiVIelgestaltIg. Aber �opf- Dem brasilianischen Gesetzgebendan Ver- setz hat, was wahrschein* li A D V,O GA D ° ii
s?hmerzen koennen auch

Parlament liegt in zweiter .sammlung den undenis- lich erst im April oder' II IIVIele an�8re ..Ursachen Lesung der Antrag vor, tischen Deputierten Vi· Mai sein wird. Die Kan- ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 li

�:�::�t:!:��:�,I�th���:: dass die Strerke der bra- cente de Paula Lima. didaten fangÊm an zu i1 Jaraguá do Sul/Santa Catarina li
tische Stoerungen und silianischen Streitkrrefte/:--x- .

erscheinen, besonders ii ii
el·ne grosse Anzahl an- ohne das Offizierskops Es schemt,' dass dIe die Staatsdeputierten. :::''\ H : (;:::

�:��en.Er���nk�ann�enn�� :!riOO�n:a��arbe��;��� ���és�fz�: V��:am�l�a:: . si:e:,c::���is:u�J,�!� �Oifii.::;;.;C;;c:;C;;;;;::;�C;;o;C;;�&<!JO·der Arzt I entscheiden: He�r, 60,000 Marine �nd der UDN auf den näch- PRP und der PT� zu- O Celso Branco O
Wirklich nachhaltig hel- rund lROOO Luftw&,ffe. te,n Monat April versch,o- sammen m.arschleren. O Despachante Aduaneiro O
fen kann dann nur eine

' ben wird. Die Versamm- besonders bet der Wahl
lung hat den Zweck, die zum Praefekten im Jahre

�
Matriz: Rua Babit"lnga, 23 Filial: Praça General Osó- Ogegen die Ursache ge-Zallptoff lln� na�l'ar Kandidaten fuer dIe Pos· 1955. . Edif. próprio"'. Telefone, rio,115 • Edificio «Santa,

richtete Behandlung b O IIU r' b
213 • Cx. P., 35 - End. Julia» - Apart. próprio, 32 ODaneben braucht 'aber

'

. .��:::m..•.. '..'i.·..·.:' � 'i: '� :-:�,�.�� :õ:::::� Tel. _Branco. Telefone, 4773
der Kranke doch vielfach Die brasilianische Zell- i': '

' !i S. Francisco do Sul - S.C. ,Curitiba Paraná Oein Kapfschmerzmittel, stoff- und Papi�rproduk·: GESUCHT ARBEITER ;1
Importação - Exportação e Cabotagem - Ques·

,- das ihn wenigstens zeit- t on ist die am weitesten : : O Iões administrativas Oweise von seinen Schmer entwickelte in Suedame � Für SPULENFABRIK �
O bem corno 'todos os servi.ços junto à, Alfândega

�FtI·esa�lh�e�nf�u�In·�� bn�:rv�ohe:s��b:: �eir�s:ttz7�0;�o2s6ekQI·an02e�stBBj:e·:d:afr:if�e�s· L .....����:� ��.��.��.�..:...�.�.��:!.,"' ..j) O ��a�i�a�:nc!SC;r!�t!��.s��s�����a���ac��ePg�
II '. ___,.___., �....--.......�� v de uma organização perfeita com escrilórios

dingten Kopfschmerzen, aus eigener Produktion
...

1
•••

O e técnicos.
.,

Okann diese Hilfe sogar decken. Durch' das neue
eine dau�rhafte sein. Ein Verfahren, Zuckerrohr-

Apotheke "8cbuIz" O Dispõe de páteos para depósllo de madeira 0.-seit ueber 2G Jahren bei abfall in Zellstoff zu junto ao quadro da estação e nos trapiches
Kopf- und Nervenschmer verwandeln, besitzt es �

de embarque da Conta da Cruz, b�m Ç0ll10 O
zen, wie auch bei Rheuma, unerschoepfliches Aus- JARAGUA DO SUL armazem para depósito de mercadorias ern-ge-

OGicht, :Ischias und Er- gallgsmaterial. ral, junto aosJrapithes de embarques na cidade.
kaeltungskrankheiten be-

- O O-wehrtes Mittel ist TogaI. ßml"gO precisa de uma MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN. Encàrrega-se de Embarques de Madeiras e de outras

Wenn Tausende von ,boa bicicleta, ou O
Mercadorias para, o exterior do Bra-ªil e

O
'\

Aerzten dieses Mittel uqI bom rádio, então vá Das Symbol der Rechtschaffenheit, des Localidades Brasileiras

verordnen, koennen .auch hnje mesmo consultar os Vertrauens und d�r Dienstbarkeit, die,Sie
'

00 Tradição lie mais de -20 anos, de serviços constantes 00 ISie es verti'auensvoll preços sem compromisso- am besten zu den geringsten Preisen bedient.
O

às maiores firmas do Estado e dos estados' viStDhos. 1\kaufen. Kaufen Sie aber na C A S A R E A L em
, IVnur TogaI. Jaraguá do Sul. ci����c::;:n:::::::.c::::=n::::::::��(j(j

Deutsche Beilage·des·1"Correio .

do Povo"
Das Gebeimnis der L O K A L E SRitlbtigen Hautpflege '

. '.Briefe und Konsulten

'Nervenschäwche
Allgemeine Ermattung

und Blutarmut finden
rasche und zuverlaessige
Hilfe durch einige Fla
schen Arsenoferratose
Boehringer. Arsenoferra
tose regt den Appetit an
und wirkt Blutkoerper
chen bildend und nerven
staerkend. Schmeckt gut ----------------,
und wird auch von emp-
'findlichen Personen aus
, gezeichnet' vertragen.

HAEIIOßRBOIDEN

Pólitik
Baedenaa (Pomade,

beruhigt, schützt,' heilt
Sofortige Wirkung, be- ,

queme Applikation, For
mel der Haedensa-Ge
seIlschaft, Berlin, Zuge
lassen bei den deutschen
Krankenkassen.
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Pmf�itura Municmal n� Jara�uá �O �ul r,=;:;:-;;;::::=;1 r::::�:':=:1
REQUERIMENTOS DESP f\CHf\DOS 1.1 Rua Mal. Deodoro d� Fonseca, 507 .- Jaraguá do Sul III, � e espeCIal�zaQao em Cirurgia AGeral ,�DefroD'te ao &iDásio 'São Luiz III @j e Enfermidade de Senhoras (cancer), {@Martínha F . Medeíros da Cunha - Requeri··' ,- , .

ir. no Rio de Janeiro, Buenos-Aires,

�Ilcençe pare construir casa de madeira. Erna Vie-..

I·'� Alemanha, Austria e Suíça ••

bran�z .

_;_ ·Requer licença para .construir casa pare 'ii Fotografias em geral - Filmes de varias {@, ,

��Pr:�������::1;a��}�;:ir��.�:�� ����;:�d�J:: � Tem á dIsPO::::aSap:�:I:::Df:::gráflCOS ele- 1,1. ;:'::D:::::::;:::R:::::::::::::::::::F:::::::::::::::::H:::::::::::I:::::E:::::::::::F:::::::::E::::::::::R::::::::::::::��'
•

lan -Tawrdowskí ....... Requer licença para construir ce- 1·lii mães <tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima tii 'I
-

se de madeira em Corupá. Francisco

KoetZler_Re�:g
qualidade - com lentes azuladas. '1

• • •• • •

i�f;ã�c�:��lr:r�eê�n:���:� ���: s�r�'ird:d;��fnhe�� I� Veja a exposição :el11 compromisso. r

í� �:::::::::�::::,:::::::-':::::::::O::::::::::::::=:d::,:::::::::::::::::::;:R:::::::'d':::�::::l:'::::::�;�::::::�Alexandre Haake � Requer alvará de "Hablte-se". Iii Dispondo do melhor equipamento, I" � Diretor. .: pera or e a. 10 og
.. {@Helmuth Neumann - Requer licença pare efetuar p - Ig pode atender á todo e qualquer I'I do Hospital .de Mafra, em magnífí-

�quenos reparos em sua casa, inclusive plnaira inter- � chamado fora do gi;lbinete. � •• CO estabelecimento, bem apar�lha- •• '

na e �xterna da mesma. -Henrlque Wengrath - Re-
,_'_,==- _1'__'I .._.,' '1_ _ do, lindo panorama e exelente clima.

_

quer lícençe (?ara .consrrulr casa de madeira. Frede- =z:I,_,;;;;;;;;r._I�,_!i ..l!!!Eli__n_.._

�
. Preço de consulta Cr$ 50,00. Irico Schulz - Requer elverä de "Habite-se". Eugê- •• ALTA OIRURGIA: • •

ni� Victor Schm,oekel -.Requer licença

I?ara,
Ó: cons- O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A operações- para úlcera gastroduodenal, ve-

�tr�lr um mausoleo na �epultyra �e sua filha Sa,ndra LOMIHII,GUEIßA ·MINAM"CORA � sícula biliar, rím, bexiga, próstata, papo, ••Elisa Schmoeckel, Ioão Lescovlcz - Requer Ileen-
. � útero, câncer do seio etc.;

ça pare construir casa de madeire. Henrique Jacóbi

'�
PEQUENA OIRURG!.&: Apendicite,

I
- R�quer\)iceiIça pera construir um. -gellnhetro de Vermitugo suave e de pronto • • hérnia trompa, ovärío, variz�s, úl�eras va- ••madeíre nos fundos de sua proprtedade. Leepol- efeito Dispensa purgante e dieta! ricosas das pernas, hemorroides Internasdo ôehünke - Requer licença para construir casa SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

'I
e externas etc. �de madeira em Corupá. Augusto Adrett Júnior - Re- ME o n. 1, 2, 3 e 4 • • 'Dr. Kiefer ópera por processos mo- •

quer licença para cousrruír casa de madeire. Anna Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
-

dernos precisos e aperfeiçoados, com ins-S. Moldenhauer - Requer licença pare construir ce- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I
� trume�tar que recentemente trouxe da {®sa 'd'e madeira em Corupá. Pa�re Alberto Jacobs remédios � Alemanha. ' (@,;_ �equer. !icen,çe -pere .construir um prédio de a!ve- Compre hoje mesmo Uma LOMBRI&UEIRA

;
Residencia e Consultas sob controle de I !Jboralório próprio

�narIa desnnacc õv ....icronernenro de um hospltal, MINANCORA tilhinh .
. '

• .;Alfredo.Feiler - Requer cancelamento dos impostos' para o seu I 10 O.
.

•• Das 2 as 6 da tarde em RIO NEGROE um produto dos Laboratórios MinancorasI casa comercial em Corupé. Franz Xavier Weigert � O I N V I L L E' -
-

_ �t;;\Uã\�t;;\!��l�@!é.§)®i.®��- Requer elvare de "Habíre- se", Walter Ianssen - ���.���.�\. •.• •

Idem. \

Adão Noroschny -,' Requer licença para de-
w-..........................._ ----.,,-............�___...__..._

molir e recuar por um melro um rancho de madelra zz:s���� • � a [.g' :;Ia

eX,i,stente,' em.
sua propriedade, bem assim s�bstituir �

!
OLINIOA' DEN.TÁRIA

-

RAIO,
X Calçados � �� �� �

uma parede de -madeIra por outra de alvenarIa. Al· � O O
'

C b D'A
· � o '8' �:g C

fonso FeUer - Il"equer lic�nça para construir nos

I r s n.v U a s qUInOt
--

o :; CD 1)... �fundos de sua proprieddde um galpão de madeira. • II J .'

n IR'
.

G O
� c: D..

ct � �
destinado a deposito de lenha. João LesC'ovicz - "

I _

I '

.

â.� o � CD m

Requer licença pãra construir casa de. madeira. � � -CIRURGIAO DENTISTA. • cg:f> J' O
I

. DESPACHO - "DEFE�IDO" _ ��� Consultóri� ao lado da Prefeitura Municipal !�Jj:ç 8Henrique Buerger _. Requer transferência para � CLINICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTB�E .. são os melhores e � � � �3 CA
seu 'nome dos impostos sI um caminhão de carga � Moderno Tratamento de clnaes sob controle RadlOlrallco '1_ mais baratos _ -g ��g'S -4

adquirido de Conrado Baratfo. Adélia Pradi -

Re-li
'-

H O R Á R I O

I
a� >i"c8

O
quer seja alterado para Adé!ia. Pradi Floriani, nome MANHA - das 8 à" 12 . .

.

-=- a CD
Q Q I)

m

êste que lhe deu direito o matrimônio. Edi Rahn - TARDE - Atende com horas Marcadas ii: s� ,.
Requer seja alterado ,P,ara Edi Milnitz, nome êste

W
NOITE - Terças e Quintas das 8 às 10 Produtos da: .,. ª.5:; ,.que lhe deu direito o matrimônio. JARAGUÄ DO SUL - q

.

SANTA CATARINA Ö'Q Q:I I;;DESPACHO - "AVERBE-SE"............... . � Indústria de Calçados 'à �g.1 (i)
Dr. Norberto· Rodolfho Schlemm

.

_ Requer
--"<!J

• ..--.. - --_. Goseh I..mã�s S.A. :;Ia

baixa do imposto sI automovel por ter transferido
sua residência para Joinvilfe. Ralf Bürguer -

Requer càncelamento dos imposto a que estava
sujeito nésta repartição. Paulo Eilers - Requer,

-

baixo dos imposto a que está sujeito nésta rp.parti
çáo. Angelo Bonomini -' Requer cancelamente
dos impostos si estabele,cimento Comercial de Ge
neros Alimenticios e Botequim. Edmundo Lombárdi
- Requer baixa iinpósto� sI secos e molhi:dos, Ed
mundo Lombardi � Requer baixa do imposto sobre
,uma cdmionete por te-la vendido para fôra do mu

nicipio.

Dr. MazureC�8n
Caixa Postal, 11

WaldBmiro
easa 8••A"8. - Jaraguá do Sul -

Rua Mal. Floriano n. 152 ::- JARAGUÁ SaDta Catarina
Clinica' ge�.al méd'ico - cirurgia de adultos e crianças
- PartoF . Diathermia Onda:; curta:; e Ultra-curtas
- Indutoterm13" -

-

Bi;turi-elétrico - 'Electra-cauterizaÇão.
- Ráios Intra.vermelhos e aLuis.

IMPUREZAS DO SANGUE?TOSSES r BRONQUITES r

ilIBO CREOSOTADO
DESPACHO "CANCELE-SE"

_ _ __ _................ (SILVIIR.)
A Comercial LIda. - Requer por certidão qUdl :::�r

.. ·· ·_·· · .._ ..·

:··
·_ _·..__·_··..· ..···_

,':::: CIRANDE TONI., AUX. TRAT. StFJLIS
a firma ou proprietário de escritório comercial que ii r CERA'':·· DE ABELHAS, ii

��c���; 1��Ç���r�:�:d;a;:m���gl�oe �);;:�s�� °s�b�� II I COM' P-RAM' I
�

II ..t--.....· __IF'
...

,_"'"a
...�I:..·_...

r

...

·m",..·-_ua
..........

,..·E!lc-II.....·a--·
.........

_SC,..IlA
....

·e
...·_...

n

...·•...

·-t-r"·
...

a

__

'I'''''I!iB_Il!I_�industria e profissões e qual o valor locativo decla- ii
_

ii � ,

-

.

- Jjrado pelo locador Rudolfo Klug. Ii ii � DE ::U:��E�:M:AN:N dl:: C:m::A. LrDA.
DESPACHO "Certifique-se de acordo com a ii I.EX IlVTERIUCIOlUL LTDA. Ii � Rua Cei. Emillo C. JOlrdan, H. 62 - Jarauuí do Sul - S. C.

informaç�o do D. F. ii (Fâbrica de Vélas) ii

!
.

IDiretoria do DEEAS da Prefeitura Municipal !!
I ( ) :I·i. Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,d J

'

d SI· õ d d 1954 :: Rua Elisa Stein, S ß. visinho de B. Mahnke I::e aragua o· u, em e março e
.

. ii a disposição do distinto público, apresentando �
Diretor d���������n�� �:ME��ediente !J:���:::::��::::�:::��!::::::::::::::::::c:::::::::�::�:::::�::::::�::{{:tl _�._ :�::.�� .�.r��:�:•••:. :"r:��:.��.i,���",_ '" _1

fLIXIR Df H06U�mA

• UMA DC'ENQA GRAV'''"""
MIHTIJ PERIGO'" PARA A"".
MluA E PARA A RAQA..OO_
UM 80M AUXII.'''. NO TRATA.
MI,.TO ....EGR_Dtl"LAOELO

USE
.. 2..

A aIFILI... APitlinNTA soa
,IIIÔMUAe f'O.MAS, T.AIS 00...8:

REUMATISMO
nORÓ..-ULA.
1t .... tNHA •
..-'.TUL. ••
(11. O II .. A.
10ZIMA.
FIIJllltDA8
DAIIITJIIIO.
MANCHÁS

-WIll DE NOGUEIRA·
___ NAh .....

,... ,PAIIft.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO :00 POVO
ANO XXXIV - JARAOUÁ DO SUL - DOMINOO, 21 DI! MARÇ.O DI! 19M SANTA CATARINA - N. 1784

SINDICATO .DOS EMPREGADOS NO
. COMÉRCIO DE JOINVILE" LOCAIS

(Devidamente reconhecido pelo Exmo. Snr. Minis
tro do Trabralho, Industria e Comé.rcio)

Cotinua,io ela primeira pagina

Sub-delegacia de Cotupà. Foi .

exonerado do cargo de
Sub-delegado de Corupâ
o sr. Ernesto Oestrei
eher Filho. .

EDITAL

Imposto
.

Sindical

-- ..._.-........_---

Casamento: - Realizou-se
ontem na sala das audi
enclas o seguinte casa

mento: Walter Lernke "om
a Srta. Herda Ramthum.

Oeleoacia 8uxiliBr, de Policia �e Jor81ui �o Sulo
AVISO:

PROCURA

Bolos
mais macios

•

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

s�SÃ� ylRci�
. '.

ES"PECIALIDADE

Alfredo Lange

rio, residente em Rio do
Testo.
Día 24 o sr. João Em

mendoerfer, lndustrlal re

sidente em Guamiranga; o
1. O Sindicato dos Empregados no Oomõr- sr. Alfredo D. Ianssen, in

cio He Joinvile, chama a atenção dos Snrs. Empre- dustrial, residente nesta
gadores, exercentes da respectiva categoria profís- . cidade; o sr. Alberto Ro·

O Momentosional, em Guaramirim, Jaraguá do Sul e Oorupä, eesle, residente na cidade
para o desconto e recolhimento do Impôsto Sind i- de Curitiba; Carlos Rut- IndustrlOa de CIIC1dos 60scb Irmãos S/Hcal nos termos do artigo 582 da Consolidação das zen, residente em Corupá Politico, U u U u uU .:
Leis do Trabalho. e Moacir Silva, f. do sr. Assembléia Geral Ordinária

2. Dito impôsto deverá ser descontado na Inocenclo Silva. Conto elo numero Anterior --

folha de pagamento do mês de Março, para ser Dia '25 o jovem loão Edl'l I de Convoeaf'a-o
NCO INCO 30 - de Setembro - � y .

recolhido no mês Abril ao BA , e cor- Claudio Braga, ftlho do . - -

respondera á remuneração de um dia de trabalho, sr. Lauro Braga; o sr, AI- Prazo p�ra entrega de ''; .

Pelo presente ficam convidados os senhores
assim oonsiderado: . íredo Funke. e a menina tu!os el�ltorals, que sera

aelonlstas a comparecerem a assembléia geral ordi-
a)' 1/30 (um trinta ävos) do salário per- Aneti, filha do sr. Willy feite ate a horad.de encer-

nária a realizar-se no dia 14 (catorze) de Abril do
cebido em Março, quando o empregado fôr me n- Maffezzolli, residente em �a�-se o expe leme, ou

-corrente ano, ás nove horas, ne séde social, afim de
sal ist a ; Corupá.· a!e �4 ?�ras, onde houver

deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

b) a importância de uma diária ou Dia 26 transcorre a da- �IstrJbuIçao noturua de
10. _ Dlscussão _e aprovação do balanço e mais

equivalente a 8 horas, quando se tratar de traba- ta natallcla da exma. sra. tí fURIOS. I _

d TSF documentos referenres ao exercicio de 1953.
lho por d i a o u p o r b o r a ; Paula Mey Souza, esposa eso uçao o n.

20. - Eleição da Diretoria. '

c) 1/ 30 (um trinta ävos) da importân- do sr.. dr. Luiz de Souza, 3551, de 9:8-50. 30. - Eleição do Conselho fiscal.
cia total recebida no mês de Fevereiro, quando for dignissimo secretário da

- Boletlm do TSE n.
4°. - Assuntos de tnreresse social.

<> trabalho feito por t a r e f a, e m p r e i t a d a Segurança Púb1ica de Plo- 4, paT>r�:� para o sec re- jaraO'uá do Sul, 11 de Março. de 1954
.

o u c o m iss ã o.
. rianópolis; o sr. Emilio (lo

G h) D C I
3. Os empregados quando admitidos f6ra Bleich, residente em Co- tario da mesa receptora

.

(Walter osc
, I�etor -

. o�er�Ia
da época prevista para a quitação do impôsto sino rupá e a sra. Ana Leírhold, apresentar motivo relevan- (Herta Gosch) DIretora - Tecmca

dical, não ficarão isentos do pagamento, devendo espose do sr. José Lei- te que o impeça de fun-
Acham-se, a disposição dos s�nhores acionistas

as importâncias serem descontadas no FIM DO thold. I
clonar.

c<í

.

00 escritorio desta sociedade, os documentos a que
PRIMEIRO MÊS DE TRABALHO, e recolhi. Dia 9.7 aniversaria-se o Cod. Eleít., art. 74,,§ 4.�.: se refere o artigo 99, do decréto-lel nO. 2.627, de 26
das ao BANCO INCO em Guias que deverão ser sr. Daniel Hamann, resl-" «P cargo, de _secret�rIo de Setembro de 1940.
solicitadas ao Sindicato. dente nesta cidade. ser� de aceJtaça� obriga-

Joinvile 15 de Março de 1954. À todos os aníversarl- torta, sal�o mot.lvo_ rel�- .
.

.

Sindica'to dos Empregados no Camércio de Jóinvile antes os cumprimentos e van!e CUJa_ �tpr�cIaçdao . f!- 8ernßr�o firu��8 S/H· In�ústrio e Comércio'
.

I '. votos de felicidades do cara a cn e�1O o JUIZ
JOSE GONÇALVES, Presidente. "Correio do Povo". eleit�ral, med!a�te recla

maçao da eleição ».

1.° de outubro - Ces
sa, ás 7 horas deste dia,
a propaganda eleitoràl.
Cod. Eleit., ert. 129, n.3:
«Desde 48 hores antes,

até 24: horas
De ordem do Sr. Delegado Auxiliar de Polícia, Contrato de casamento: Con- depois da eleição, não se

comunico a lôdos os interessados, que {oi prorroga- tratou casamento dia 28
Conto na segunda p.gina

do O emplacamento de bicicleta, sem multa, até o de fevereiro p. p., o sr.

dia 30 do mês andante. Atilio Vettori com a 5rta.

Outrossim. comunico a tôdos os interessados, Vilma Maria Gerent, filha
que esta Delegacia está procedendo o e{l1placamento do Soro José Carlos Ge
de "VEICULO MOTORIZADO", até o dia 15 de rent, residente em Ara·'

Abril do' corrente ano.
- pongas, Estado do Para-

jaraguä do Sul, 17 de M,arço de 1954. . nã.
Osni Mueller .

Escrivão de Polícia ACI�ente de a�tomovel. Sex-
,ta· feIra proxlma passada,

a.tIIJ�4IIllIIIIIIIIW��tf����� ocorreu lamentayel ac.i:
.r-xftl1JmJlll�tmmIIII

,
' dente !la esquma RIO

Serralheiro e Lanterneiro ,Molha ..
Pelàs 11,40 horas,

a cammhonete de placa
n. 6.55-53; de São Bento
do Sul, dirigida pelo,mo-

M,a x, W' lei h e Im torista Afonso Grosll,
quando demandava de

, Jaraguâ â Blumenau,

S hl g h" I h h BI har- apanhou a menor. Marly
C osser esue , we C er aue ee •

de 2 anos, filha de José
'

b - K
o i-Oh k Gadotti, residente naque-

eden an arrosserlen aus u ren an_ Ie lugar, que atravesan-

1II1lIIIIIIIIII�IIIIIIIIII1IIII�uu.ou,f�WIIIIIIIIIIIII�WIIIIIIIIIIW� �P a r�a, tendo morte
.r-x11l1.ntl,;t-XtmmIIII.7-'\. .tIIIIIIIIIIIIIf�tI1IIIIIIIIlIII�1lIIIIIIIIIIIlI mstantanea.

m_lj_Uii!i!!llli!i!!i!i!iiiiiiiSiI=;==-;=-=ii!!ii!llJiiiiiiEi�ii_!ifl No local comparece- Ba/os
.

III . ,
rarn as autoridades, que {;�{;- P!l!..:SJ Õ; OS

I "C::S:��ati;��:'�m�::scas I· "' � �. �. �

= ft li l; •
II É um produto dos Laboratórios MINANCORA I� I:!i!i!t::!!i!i!ii I'i!!i!: t:;· .;

_
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Assembléia Geral Extraordínäria
CONVOCAÇÃO

'Convidamos os �enhor�s Acionistas désta So
ciedade Anonima, a ee reunirem em Assembléia Ge
raI Extraordinária, em sua séde social, á rua Preso

Epitácio Pessôa, 1207, Nésta C.idade, ás 14 horas
do dia 25 do correnre, para dehberarem sobre o se

guinte:
l0. - Eleição da Nova Diretoria ;'

11°. - Assuntos de interesse da Sociedade.
jaraguá do Sul, 13 de Março de 1954.

Bernardo Grubba
. Waldemar Grubba

Himy Grubba
Diretores

·IND. E COM. W. WEEGE S/A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÄO
São convocados os senhores socios desta so

ciedade para a Assembléia Geral Ordinária, a reali
zar-se no dia 24 de Abril de 1954, as 15 horas, em

Barra do Rio Cerro, afim de deliberarem sobre a se·

guinte ordem do dia:
.

l°. - Aprovação do Balanço e contas do exer

cicio de 1953.
110. - Eleição do novo Conselho fiscal.
1110. _ Assuntos de interesse da sociedade.

NOTA:. - Acham-se a disposição dos Snrs. acionis
tas os documentos a que se refére o artigo 99. do

Decreto lei nO. 2.627, de 26 de Setembro de 1440 .

Barra do Rio Cerro (Jaraguá do Sul, em 15 de

Março Je 1954.
-

-

WOLFGANG WEEGE - Presidente.

COUflA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS f DEMAIS

AFECtOU DO,'
COURO CABElUDO.
TÓNICO :C�fllAR
POR EXCELÊNCIA

-

(

No día 19 aniver

seríou-se osr. Alfre-
....

do Lange residente

em Corupé, destaca

do elemento da ban
cada Petebista ne Ci:I

mara Municipal.
Ao aniversariante

o "Correio do Povo"

deseja todas as felí-

cidades.

Precisa-se
Sapateiros e

Chineleiros

na Fabrica de Calçados
Cortidora e Calçlldos Ltdo.
Estrada Ilha da Figueira

Jaraguâ do Sul

(()) §2llbãI.O
.

(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


