
Sall/e Operários do
do Trab'alho CALEN.DARIO para as

eleições de 22 deagostoBrasil
Dia

/'
TRIBUNAL REGIONAL t pachados definitivamente os secretéarlos (Cödlgo

Em todo o Brasil come' Fugir ás hom enagens á I ainda. hoje servem para ELEITORAt os pedidos de inscrição, 'Eleitol'al, artigo 69);
morou-se ôntem o Dia que ela faz juz de fato e envergonhar os nossos RESOLUÇÄO N. 4.941 e lançadas no livro de Prazo pera dletríbulção
do trabalho, consagrado de direito seria negar os fôros de povo civilizado.. . . inscrição os nomes de do material pera a vota
ao operariado em geral. principios do, próprio pa Amparados pelas nos- O Tribunal RegIOnal Elel- todos os eleitores (Códl- çäo . (Código Eleitoral,
Assim em todas as pe- triotismo, porquê é nela sas leis trabalhistas, que 1�ral! �o uso das suas a-

go Eleitoral, artigo 64); artigo 77);
quenas e grandes cída- que repousa a. esperau- ridos, proclamados e re- trl�Ulçoe8, apr,oya o se- Comunicação pelos lul- 19 DE AGOSTO _

des de nossa Pátria ativa- ça de nossa independen- conhecidos como ala- gm.nt: Calendärlo pare as
zes, ao T.R.E., do .nume- Prazo pare entrega de

ram-se os programas e cía economíco financeira, vanca do progresso na- eleições de 22 de agoero ro de eleitores inscritos titules eleitorais, que po
festejos destinados a co- porque sem ela nada de cional, são eles os ope- e 3 de outubro de 1954.

nos muntctpíos em que derá ser feita. até a hora
mular as classes traba- positivo se poderá fazer ràrios em geral, mere- Elliçfies de 22 de ag6sto de haverá eleição (Código de encerrar-se o expedi-
lhadoras de todo o ca- em beneficio do progres- cedores de todas as non- 1954 Elettoral, artigo 64, § 1°. ente (ResoluçãO do T.S.E.,
rinho Ie honrarias a que so no impulso da Nação rarías, de todo o respeí- 23 DE JUNHO (ás 18 Distribuição dos eleito- n. 3551, Boletim do T.S.E.
têm direito.

-

rumo aos seus ideais de to da Nação. - horas) - Prazo pera o res pelas secções (Cödt- n. 4, pago 13); "-
Foram esses progra- grandeza. Aeeocíamo-nos por ís! recebimento de pedidos go Eleitoral, artigo 66,' 20 DE AGOSTO _

, mas e festividades bem, E é por levar na devi- so á todas as homens- de inscrição. eleitoral de combinado com o ar_tigo Cessa, as 7 horas, a
uma homenagem agrade- da conta o valor do tra- gens que lhe= foram pess,o�s. resldentes no� 20, letra "í"; propagande eleitoral (CÓ
cida da Pátria aos homens balho e do era pre6t::....!z..a uo d� .... d.a ôn- mUOlClpIOS. onde havera Constituição das mesas digo Eleitoral artigo 129
do trabalho ao grande balhador, que o Brasil tem, homenagens á uma ele!ção (�ódigo eleitoral; receptores (Código Eleí- n. 3):

'

exército das mãos calo- inteiro engalanou-seno día classe que trabalha e artigo 64), roral, artigo 69); 22 DE AGOSTO - E-
sas que manejam o lino de ontem para receber de .produz para o bem e a _Prazo pers a. aprezenta- Designação dos locais leições para prefeitos
tipo, o arado, o martelo, braços abertos e home- grandeza da nossa Pá- çao dAe r�guerlme�tos de de voreçäo (Código Elel- dos municipios criados
a alavanca, o britador, a nagear índístíntamente o tría. tr�nsferencl.a (Código E· toral, artigo 20, letra "n". pela lei n. 247, de õüde de
serra, o esquadro, a pí- nosso operariado. 'Salve o Dia Do Tra- leltoral, drtlgo 64); Prazo pera recebimento zernbro de 1948 (Capinzal,
careta e demais utensilios Homenagía-Io oondíg- balho. Salve Operários 23 DE JUL�O - Data de requerimentos de sube- Guaramirim, Ituporange,
de trabalho. namerite e dessa forma do Brasíl.. em que deverão estar des- tituição de titulos (Reso- Piratuba, Taió, Tangará,
Classe tão nobre como riscar de nossa história, % lução do T.S.E., de 8-10- e Turvo) e pera renove-

'as que maís o_são, ali- de uma vez para sempre,
A r tu r M u·

·

,IIe r 53, Boletim do T.S.E., n ção da Câmara Munici-
cerce e viga mestra do o que em tempos idos .

29); pal de Turvo.
progresso da Nação, o dia sucediaaooperario que se Constituição das Iun- 23 DE AGOSTO (às
á ela dedicado de modo aventurava a levantar a tas Eleitorais (Resolução 9 horas) - Inicio da a-

algum poderia passar de- voz em defeza de um seu Cercado do oart- do TSEn 3 1:.64 a
h d t d f . ., . ,u , r- pureçao.

sapercebidodosverdadei- dir-eito. Nessas épocas n o e o a sua a-
tigo 30.)

ros patriótas.· remotas á um grito mais milia, verá dia 6 28 DE JULHO _ Pra-
-----------

It á
.

1 transcorrer o seu LOCA ISa o, uma sunp es ma- zo pare apresentação, no
'f t

-

d d
'

t aniversário natalí-

A r aí d
Dl es açao e escon en-

preza- jyizo eleitoral, do.s reque-
pareceu a oga o o tamento, a uma aspiração -â�o �mf:�s� ilustre rJme�tos de reglstr� de

Estudante de estabiJidade!l0 ser!i- 'diretor desta folha candídetos (Resoluçao.do Ainda o aulomovel.
'Ç'O ou aumento de salarío,

sr. Artur MüJler. 11o..S. E., n. 3.515. artigo Escreve-nos um cate-

Fpolls, 26 (A. Mércurio] recebia o operàrio como líco: Sr. diretor. É mes-

Ocorrencía que consrer- resp?sta a pécha de co- As intimeras fe- 7 DE AGOSTO mo lamentavel o caso

nou profundemeure a 50- munísta e con�equente- licitações que por Prazo para a efetiva- do ,automovel comprado
ciedade local, principal- m�Dte o ca�s�tete e aca- certo receberá de çäo do registro dos can- pelos paroquian-os para
mente os metosestudenns, dela da .polIcia. .

todos os seus ínu- didatos (Código EleitO-,
servir os

r.e'!dos. Padr�s
foi a morte tragica do jo- No BrasIl atual não malS meros amigos e ad- ral, artigo, 48); e!ll seus . �Illsteres reh-

,

vem colegial ,Murilo Bor- a�ontece esse� fatos de mit8:dores respeito-, Prazo para publicação glOsos, vISItando as' ca·

toluzi, aluno do Colégio trIste memorIa, e que samente
,
juntamos aa lista de eleitores (Co- pelas ê atendendo aos

Catarinense. as nossas, com os digo Eleitoral, art. 38)- doentes.

fazia ele parte de um

d
nossos 'desejos de 12 DE AGOSTO' , ,É mesmo inconcebivel

grupo de alunos daquele Concluidos OS' estu OS uma prosperidade Prazo para comunica- que uma familia queira
estabelecimento, de ensino, sohre O sslsr.l·o ml·nl·mO sempre crescente. ção aos chefes de repar- impor seus caprichos
que tinham ido a passeio U U U tições públicas e aos a 99� não, somente de

no Morro das Pedras. Em
no P�I'S G

pruprietários, arrendatá- catolIco� mas mesmo da

companhia do coléga A- U O S r overnador rios ÓU administradores popula9ao local.

loisio Emerich deliberou ." de propriedades particu- É pUblico e' notorio

Murila... darum passeio de canca RIO. 27 (C8}- Estão lares, da esco!_b.a do res- que 'o automovel
..
cuJa

na Lagôa do Peri, qu� fi- definitivamente conclui-
em O P eto pectivo edificio para ser entrega se está dl,flCul·

ca nas prOXimidades. dos os estll-dos sobre o ,Uro r ,utilizado na eleição (CÓ- tando foi c?mprado pa-

Infelismenle, a fragil em, salario minimo. digo _Eleitoral, artigo 79, ra aquele fIm.
.

bacação �'irou indo Aloisio O ministro da Fazep. -

Fpolis. 24, _ Na recen- de Cailoinhas no plano de §. 30); E para aquele fIm .0
ao fundo. Afim de socor- da já os entregou ao te reunião de Governa- serviços imediatos a se- _Prazo para apresent�- f.ev. Padre Alberto pedIU
relo, MurHo foi em pé, presidente da Republica. dores havida em Belo rem realizados pela co- ç.ao de recusa dos �e�a- dcença par!, construção
'dentro da canoa mas tam- Colhemos em fonte Horizonte, para estudar missão Interestadual da' rios nomeados {Codlgo deu�a gara�e em terreno

bem a fatalidÇlde o esta segura que o sr. Getulio os problemas dos Esta- Bacia do Paraná _ Uru. Eleitoral, artigo 69, § 4o); da MItra EpIscopal.
va espreitando e eis que Vargas, a 1. de maio, dos cOlllpreendidos na guai. Prazo para o candidato Deve have� DISSO tu

resvald 'e vai ao fundo, assinará o decreto; fixan- Bacia dos Rios Paraná No Ministério Agricul- requerer o. cancelal!le�to do
.

um motivo ocul.to,
per�cEmdo afogado. Seu do os novos, níveis do e Uruguai, o Chéfe do tura S. Excía. assinou do seu reglsrro (Codlgo motivo esse .que preCisa

corpo só foi ençontrado salario mlDImo, nas Executivo Catarinense um acôrdo para articu Eleitoral, artigo 49);. ser esclareCIdo: Porque
28 horas mais tarde, gra- seguintes bases: Distrito solicitou e obteve prio- 1ação dos serviços' fIo- prazo para reguerJme�- é que os Emmendoerfer

ças aos esforços de al- Federal, Cr$. 1.85'0,00; ridade para as óbras restais e outro para de. to de s�gunda v!a. de tl- não querem entregar o

guns pescadores e diver- São Paulo, Cr$.1.800,09; de_ aproveitamento do fesa sanitária Vegetal. tulo eleuoraL (Codlgo E- automovel e porque é

sas pessoas que 'lá se en- Paraná, Santa Catarina potencial hidro,elétrico leitoral, artigo 37 .. § 3,); q�e o !ev. Padr� Alberto

contravam a passeio. e Rio Grande do Sul Cr$. do estreito do Rio Uru- Prazo para publicação nao poem um fIm a esse

Seu' corpo, acompanhe- 1.600,00. guai. S. Excia. cousegiu Escola Profissional dos nomes'dos candidalos escandalo que tanto ir-

do do P. Nunes, Diretor Nos demais Estados do ajndaa inclusão das obras Feml'nt'na em
regis)rados (Código Elei- rita a população.

do Colégio Catarinense, pais, diversos niveis, a do abast-ecimento dágua toraI artigo 65); Como catolico tenho

foi levado para São Joa- partir _do minimo de Or$. I Tubarão Prazo para comunica- a esperança que essa

quim sua cidade natat
'

1.300,00. ção ao T. R. E., dos no· gente crie juizo e aea-

Incendiou-se fpolis, 26 (A. Mercurio) mes dos candidatos re- be de uma vês com es-

_._........,.".._.... Por ato do sr. Governa gistra,dos. sa palhaçada. ».
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·:I:�.·1 O Avião dor do Estado, foi criada, Câmara Municipal. Sob a

l� _

na cidade de Tubarão, -17 DE AGOSTO presidencia do sr. Ney

�
Fpolis, A. Mercurio) Um uma Escola Profissiona.l Data ,li partir da qual, Franco realizou.se mais

: - da - i avião Militar, ao levantar I feminina. O melhoramen- e ate 48 horas após a e-
uma sessão da CAmam

1'::::::::.
IGREJA EVANGÉLICA :::.' voo da Base Aérea in- to que vinha sendo recla- leição, não se pode deter M

..

I t d
cendiou-se dando tempo, mado a muito, pelo pró- ou prender qualquer eleitOr uDIclpa, es an o pre·

- em -
'

I sente os snrs. vereadores
• ,entretanto, a que o piloto gresso daquela - cidade, salvo em flagrante d�lito, Mario

-

Nicplini, Alfredo
Jaraguá do Sul �

I fi,zesse'
uma aterisagem causou grande satisfação ou em vil'lude de sentença Langer, Adolfo Emmen-

PRÓ OONSTRUÇÃO SALÃO PAROQUIAL e : forçada e salvasse todos entre o povo, principa1- criminal condenatória por doerfer, Curt Vasel,
, JAij,DIM DA INFÁNCIA : os Iribulantes. mente nas classes medias crime inafiançavel (Códi- Otaviano Tissi e Gerhard

I� HOJE' DIA 2 DE MAIO � Estranhamente, o 'Co- e menos afortunadas, pois go Eleitoral, artigo 129, Roeder.
: '

. : mando da üase A�rea não as moças terão ali opor- n. 2); O expedl'ente constou• Pelo comparecimento de todos" desde já mUI-'}
'. .

f t "d d d d 18 DE AGOSTO: : permlIlu que os' o ogra- rum a e e apren erem da leitura do Relatório
i to agradece, A COMIsslo i fos tirassem detalhes do d!versa� profissões sem o Prazo para QS presiden-
ti: �.:;. �...:;oo.::.',: �:.; .c:·.·'" �.· \:· ..:Jà aparelho em chamas. dlspendlO de um centavo. tes de mesa, designarem Continl. na ultima palln•

Por J. DE CASTILHO PINTO

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 2·fH954

A
.

d
·

d
m!=mZ!!LII!!iiEÍ;_Ii=UEIii!:!ii::iIi!Salll!!!iiiiF=--===!i=USEJl!!!!!E!!!!

.

pe I o III Dr. Renato Walte. III
OBRIGADO, DOUTOR! II DÉDICO' n

.
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III CLINICA GERAL - CRURGIA - DOENÇAS III Aos trinta dias do mês de março de mil no-

screveu: emir e S81S

=,.""1 DE SENHORAS _ PARTOS
I··.·!I

vecentos e cíncoenta e quatro, pelas sete horas.
na sala do Forum, no edifício da Prefeitura Muni-

Quem não conheceu, estava me mostrando um ULTRA· SOM - Tratamento moderno e efi- cípal de Jaraguä do Sul, reunidos os snr. Ney
ou ouviu falar sõbre um empregado que trabalha- II ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III Franco, Mario Nicolini, Alfredo Langer, Adolfo
rapaz que trabalhava na va por amor a arte. Mas ... Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- II Antonio Emmendoerfer, Frederíoo Curt Alberto
Rádio Jaraguä, mais eo- acontece que o sr. Au- m bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, • Vasel, Otaviano Tissi, Walter. Jark, Gerhard Roeder
nhecido pelo nome de gusto Sylvio fica doente. -lil inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. 1·'1·" e Alvim Seidel. Cõnstatadà a presença de número
WILSON CLEMIR._ Foi para Curitiba. Du- g Afecções da pele, fistulas, varizes e úlceras re- legal o sr. Ney Franco, Presidente, declarou aber-
Hoje [ä afastado do rante a sua ausenoia co- III beldes. Asma, afecções do estômago, etc... II ta a reunião e ordenou ao sr. 2°. secretário. que

microfone desta emisso- meçou a aparecer as cos-

"'11"1
MASSAGENS . EL:ÉTRICAS - Tratamento

II
procedesse a leitura da ata da sessão anterior,

ra, vem a público deela- tumeiras atrapalhadas das Paralisias com reativação das funções o que foi feito. Logo a seguir foi a ata discutida
rar por meio deste sema- de uma emissora, a qual

1'1 musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- I
e aprovada sem emenda pelo que passou a ser'

nário quem foi êle quan- não tem um diretor a al- I cional dos músculos em geral, da bexiga, or- II assinada pela MeFla. Proseguindo o sr. 10. secretä
do trabalhava na rádio tura que saiba dirigir ...

gãos digestivos, etc... Iii rio leu o Expediente que constou de: uma brochu
local. uma esta-ção de rádio di- m ONDAS CURTAS _ DIATERMIA - ELETRO- �.lI.11

ra daPrefeitura Municipalde Itajai;um requerímen-
Jà fazem três meses, fusão.

'I
CIRURGIA· - ELETRO-COAGULAÇÄO to (nr. 4) da Vva. Jovita Niquelati, solicitando isen-

quando de regresso de Êste á o oaao do se- cão de Impostos. Dito requerimento, depois de

I· BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e I·'
'Y

Florianópolis, onde fora nhor diretor da atual Rä- I II considerado objeto de deliberação, 'foi encaminha-ínfra-vermelho.. 'Y

passar alguns dias : em dio Jaraguá Ltda.

HO-I_··� CONSULTÓRIO _ R u a dos Bombeiros

.1.1,'1,'
do a Comissão de Legislação e Justiça. Ofs. expe-

companhia de alguns ami- mem de grandes capaei- ) didos nrs. : '09/54, 110/54 e 111/54; Oücío-sírcular
gos, passando por Jara- dades intelectuais, maís (Jardim Lauro Mueller esq. Rua 9 de Março 1/54 de B. Retiro- Oficio da Prefítura : Ftopolís,das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas
guá do Sul, fui visitar os lhe falta qualquer coisa RESID::ÊNCIA _ Rua .Ministro Calogeras, 350 Ofi. nr.22/54 de Camburiú; Oficio n«, 51 de Laguna;
estúdios da

I râdio, pois para pegar a direção. de II Fone 305 _ J. O I N V I L L E _ S; C. III
ot. 39 de tímbó; Of. Dr. 141 de Cricúma; of. 39154

como .radíalísta que sou, uma rádio. 'Palvez os Iei-
•..._".-!!!!!!!!!!!!!!II-;!�iI-I.,-.-_II_==l!-_.I..��r.E!iil.!•...

de Turvo e oficio n-, 385 de Blumenau. Livre a

me senti interessado em tores estão surpresos-com _iiiliiiiliU_ _i - palavra solicitou e obteve-a o sr. Alfredo Langer,
conhece-la. La chegando tal declaração, mas esta

�C::::::I111::::::::Oo:::::::=a:::::c:::::::=c:::::::=c:=>c:::::.,,=:::::oc::::::=c::::::::::..::==� requerendo que constasse na ata um voto de
fui dar com o diretor, o e a verdade. O senhor �c::::::o c::::::;:..wO congratulação aos' snrs. Secretário da Viação e

Senhor Augusto Sylvio Augusto Sylvio, co�tuma- O Celso Branco O Obras Püblíeas e ao .Secretárío da Segurança Pú-
Prodhel, O' qual me rece· va dizer que queria v�r Despachante Aduanéiro O blica pela visita, dos mesmus, a construção da
beu com certa desconfi- progresso em seus auxi- Estrada Corupä-São Bento. Posto em votação foi
ança, exigindo mesmo que liares, mas o trabalho Matriz: Rua Babit"lnga, 23 Filial: Praça General OsÓ· O O requerimento aprovado unanimamente. Como
eu lhe apresentasse uo- que apresentei á êIe na-

. Edif. próprio. Telefone, rio, 115 • Edificio «Santa ninguem mais quizesse fazer uso da palavra, pas-
T I 213 Cx P 35 . End Julia� .. Apart. próprio, 32 Oeumentos que compro- da prestavam. a vez o ·Tel.· cB�anco�' Telefone,4773 sou-sé a díscução da Ordem do dia: Em 3a. e ul-

vassem a minha identi- diretor da rádio Jaraguá S. Francisco dó Sul. S.C. Curitiba / - Paraná O
tima díscução foi aprovado, únanimamente, o pro.

dade, e aquilo que lhe deve ter
.
ouvido falar, jeto de lei nr. 7, Pediu e opteve a palavra o sr.

dissera. No momento não que em qualquer estabe- Importação - Exportação e Cabotágem - Ques·

�
Otaviano Tissi, requerendo que fosse dispensada

1·
. .

I . tões administrativas .

estavam comigo os cita- ícímento comerciai, ou a ida do projeto-Ieí, acíma mencionado, a Comis-
dos documentos, pois os recreativo, deve existir bem como todos os serviços junto à AlfAndega são de redação. Posto em votação foi o requeri-
havia deixados no hotel am livro onde são regls- de São Francisco do Sul, são executados com pon- mento aprovado unanimamente. O projeto-lei nr .

. onde estava hospedado. trados todos os seus tun- tualidade e presteza, dispondo para êste fim 8 depois de devidamente discutido. foi aprovado
Após ter em mão os cionários e que estes no de uma organização perfeita com escritórios em 2a. díscução. O requerimento nr. 2 não entrou

documentos exigidos pe- fim do mês ao receberem �
e técnicos. em díscução por estar aguardando informações do

. lo diretor da rádio, me os seus ordenados, têhm . Dispõe -de páteos para depösuo de medelra sr. Prefeito. Com referência ao requerimento nr.

dirigi á aquela para pro- que assinarem uma foI a
junto ao quadro da estação e nos trapiches 3 foi aprovado o parecer da Comíção de Legis-

var-lhe quem eu era na de pagamento, e que tarn-

�
de embarque da Conta da Cruz, bem como lação e gustíça que opina sejam pedídas íníor-

realidade. Quandl) êle viu bém têm que ter para a
armazem para depósito de mercadorias em ge- mações ao sr. Prefeito Municipal a respeito do

na realidade quem eu sua segurança pessoal à
ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. requerimento. Nada mais havendo a tratar o sr.

era, com o maior cinismo sua carteira profissional. Presidente marcou para a proxima sessão o día 6
me recebeu com' tanta Mas acontece que na Rä- Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras do corrente com a ordem do Dia seguinte: 3a. última
amababilidade que fiquei dio Jaraguá Ltda não Mercadorias para o exterior do Brasil e

O
díseução de projeto-lei nr. 8 e discussão dos re-

mesmo desconfiado, che- encontrei nada disso. Fo-

�
Localida4es Brasileiras . querímeutosnrs. : 2,3 e 4. Findo o que foi encerra-

gando mesmo a me con· lha de pagamento para.,
'O

da a sessão a quaJ faltaram os sma. Kurt H.
vidar a fazer um teste êle é apenas um recibo.

O
Tradição õe mais de 20 anos, de

serViço.s
constantes

O
Hilbrecht e Wille Germano Gessner.

'

para locutor, pois dis- Livro de registro de fun- às maiores firmas do E.tado e dos estados vistnhos,. 1\ (ass.) NEY FRANCO
sera êle que estava preci- cionários, neca. Livro cai- �::::::o c:::=:Ci' I MARIO NICOLINI
sando de um locutor e xa, nem sombra, e ou- (iC:::::::OC::::=====C:::::::=C:::::::OC:::::OC:::::::OC:::::::=C:::::::OC:::::::::=C:::::::=C:::::::=OC:::� ALFREDO LANGER
que eu aparecera no mo- tras sugeirás mais que o • •
mento oportuno. senhor Augusto Sylvio
Fiz o teste e aprovei. está costumado a fazer, M U O' A SNo dia seguinte fui' tra- e que em data oportuna

tar do negocio em seu I declararei em publico pa-
gabinete. A amabilidade ra todos saberem quem
continuou e aos poucos á na verdade esta criatu-
foi me iluminando, pois ra que se assina, pelo Frutiferas e
ainda eu não sabia quem nome de Augusto Sylvio
era êle na realidade. Fi- Prodhel. Quero, ao ter. Ornamentais

quei trabalhando na rá- minar esta, deixar bem
dio. claro que enquanto êste
O tempo passa e ruega homem estiver na dire
um dia após passadO um ção da Rádio Jaraguâ
mês de trabalho, fui dar Lt4a. nunca em hipotese
com o sr. Augusto para alguma Jaraguá do Sul
saber qual era a minha pOderá contar com uma

situação na ràdio, pois o emisora.. E para o se

meu ordenado que tinha nhor Augusto Sylvio, pe
não compensava com o 'lo que êle me fez, só po
trabalho que fazia. Fui

I
derei lhe agradecer di

aumentado para mil cru- zendo, O B R IGA DO,
zeir'os, com a promessa I DOUTOR. . ::>eçam Calálo-
de que- muito breve re- Jaraguá do SUl, 26 de go Ilustrado
ceberia muito mais, por- i Abril de 1954.

. .

que, na opinião dele eu Ass: Clemlr de ASSIS.

Laranjeiras, 'Pe
cegueiros, Ka
kiseitos, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, . Dahlias,
Camélias, Cõ
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Leopoldo Seid�1
Corupà

Conselho regional de engenharía e

arquitetura da oitava região

EDITAL

IMPUREZAS 09 SANGUE?

AUX. TRAT. SlflLlS

M I LHOES
11·1:�U:�:II_''''''''''_'''''''"I1_ ••

,_I,,_.�,.a'''_II1_'''_';1l!
. I Dr. Fernando A. Springmann

81 PESSOAS lb1 USADO GO.
10M RESULTADO O muw Formado pela Faculdade de Cienci�s Má-

OEPURATIVO dicas da Universidade do Distrito Federal

CIiBiea Médica - Cirurgia Geral - Partos

ELIXIR 914
a S1fWS AT. _ lOBBAllS...
o ........ latO. o Corao60. o
.........0. o. Pulm"', a Pe'.
PMua Ooree noGOuoa. Reuma.
IIsmo. Ceauelra" Quad. do Cabe
Ia ARemla.. A_FtaG.

.

Consulte o fIHlcgtco
.ao.. o popular depurativo
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TOSSES' BRONQUITES'

11880 CftEOSOTAßO
(SIL VElRA)

�flANDE TONIUICI

Camara Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 30-3-54

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

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
1... IU_.I._UIIiiSIII_IU_IJI_IFIIliiiltIolIIEi:IU_IU_IU_I.

- Atende chamados de dia e a noite -

i!!"&iiI'UI_llIl!B 1DlIIiiIIDI..eUI_IU_IDI _II.� IDI _lU !I!!!!! III

Dr. Francisco Antonio Piccione
:MJ:�JD][CO

iJirurgia Geral de aúuItos e crianças Clí
nica Geral,- Partos - Operações' -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

.

(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
CCCO:R.UPA

{{:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::�::::::::::�::::::::::::::::::::::::::: ::::::::;::::::::::::::.::\:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::"

II Empr; Sul ��!=�aJ�!.::!,ecidad� S.A. ii
:; !!
:: . Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: .::

H Uma linha completa de motores IJacionais e estrangeiros de al.ta e' baixa !l
li rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- li
11 CÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
II PARA O LAR_ Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. !I
ii Os.,. de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ee

ii luz e torça de qualquer capacidade. Ii
Porto Alegr,e, 2 de abril de 1954 li. A_nossa seção de .instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de II

Eng. Felicio Lemieszek 'I Instalaçao de luz e torça. !i
Vl·ce-P·resl·dente no I'mp do Presidente 1\ __1_ _.__ __ _ __ _._ _ _ _ J�
I. '\";:•••_ ••••••__••••••_ •••_._.__••••••_._••••__ ••••••••••_ •••••••••••••_ ••••••••••_ _ •••••••••_ ••••••••••_ •••••••••_••••••_ ••_ ••••••__.'

Pelo presente tórno p,úblic<Nque o Snr. Alfredo
Carlos Hanemann, requereu a este Conselho, a revi.
goração de sua licença como Coustrutor a Wulo
precário' para o Rio Cêrro Municipio de Jaraguá do
Sul Santa Catafina, de acordo com o parágrafo único
do artigo 50. do decreto N.23.569, de 11 de dezembro
de 19M.

Firam, pois, convidados os profissionais inte
ressados já registrados neste Conselho, a se pronun
oiarem a respeito para o que lhes é concedido o

prazo de 30 dias, a contar da publicação do presen
te Edital.

FRACOS E ANê.MICOS I

Tomeml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

..,.- ....
Ton.
R••fri.....
Brenqui_
E.crofulo••

. C�nvaJ.1c.nç.1
VINHO CREOSOTADO
É UM GE:RAQOR DI: .AÚDIL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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VENDE-SE IINSTITUTO BRASILEIRO DQ CAFE
E:t;:dat���;��ú ��opro� Bementee Selecionadas de Café
priedade do sr. Otto
EIert, com t 75000 m2.
Terra para arrozeira,

casa de material, des
cascador de arroz en

genho de açucar, circu
lar batedeira de arroz

tudo movido a motor.

Preço de ooasião
Yer e Iralar cam o proprielária.

ESPORTES
I P�R lNliLDIR o .. RUBINI I

Porque, só o Futebol? ..

De a muito tempo que- tão escondidas.
ria este cronista, publicar Mas, isso ainda não se

um artigo que chama-se viu em Iaragué, a não ser

atenção dos esportistas quando por iniciativa de
em geral de nsssa cidade algum Colégio, realiza-se
e municipio, sôbre a ne- em encontro de volleibol,
cessidade de um espandl- pare alegria daqueles que
mento em geral de tudo igualmente apreciam este
o que se chama de es- esporte ou algum outro,
portes. E, a ocasião pro' a não ser o tão falado e

picia chegou. Após rerrní- discutido futeból. Se não
nado o campeonato da me falha a memória, a

segunda divisão, e antes Liga jaraguaense de Fure
que se inicie o da Primei- ból, dera inicio a uns me

ra, ficam os nossos clu- ses atraz, em colebora
bes quase que a malorte ção com a Liga Iolnvll
inativos, realizando de lenee de Desportos, e con
vez em quanto,' alguma tendo com clubes .da vi
partida amistosa, afim de sínhe cidade, um certame
manterem-se em forma, e de volleiból, mas, que in
cobiçarem algum dlnhel- felismente não sei onde
rinho, no entanto poderia foi parar, se terminou. ou

- neste espaço de tempo os não, pois parece' que,
nossos clubes realizarem Baependi e Acarai, que
um campeonato sôbre ou-I participaram do referido
tro esporte, como, vollel- certame, nem mesmo ehe
ból, basketból, tenls de gêiram a preliar. E, tudo
mesa ou mesmo box, foi água abaixo, para de
pois acho que elementos sespere daqueles que apre
jamais faltarão, e oera a- ciam esportes um pouco
queles que- nada dão pa- acima em certos pontos,
ra a prática do futebol, do manjado futeböl.
poderão em outra moda- Não sei, se dentro de
lidade de esportes mos- nossa Liga Iereguaense
trar as qualidedes até en- de Desportos, não há uma

pessôa capaz de movi
mentar outras modalida
des praticaveis de espor
tes, ou se os mesmos di
rlgentes da L. j. D. igno
ram que também em ja
raguá do Sul, pode-se
muito bem dar-sé inicio,
uma vez contando com

alguns clubes, (> eu creio

que muitos aceirertam o

convite, para um certame
de volleiból ou basketból,
ou mesmo outro esporte
praticavel em n o s sos

meios.
Enquanto isso, reina o

turebõl.. dono absoluto de
nossos gramados, dando
cada dia mais assunto, e

mals assunto aos amigos
dos cafés, a espera que
algum dia apareça uma

pessôa maís entendida na

matéria, e faça nascer tam
bém em Jaraguá do Sul,
outros esportes, já que de

�ute.ból só temos experl-'

Iencla....

Tenho, ou não, a razão
de fazer a pergunta, a

qual coloquei no cabeça
lho deste artigo? Os lel
rores que pensem e 'de
pois respondam.

nOTIaIAS ESPORTIVAS
atraente preliminar, entre
os dois quadros Aspiran .

teso
-x.,-

Despediu-se semana

passada Jas cernpós Ca
tarlnenses, a equipe do
C.A. Madureira do Rio
de janeiro.
Em sua ultlrna apresen

tação, o quadro carióca
derrotou .

na cidade de
Cresclúma, um éombina
do local por 3 a O.
Guanabarinos iá retor

naram ao Rio, de onde
rumaram pera a Enrópa,
afim de realizarem uma

longa excursão, pelos
Excursionou ontem a São paises europeus, fazendo
Bento do Sul, a equipe 15 jogos.
titurar da C. A. Baependi, --x-

que na visinha cidade Após derrotar domingo
serrana, jagara hoj(> coon- ultirr.o o fluminense, por
tra o Figuerense, um dos 3 a 1, o Botafogo, sa

bons quadros do Norte grou-se Campeão do Qua
Catarinense. Seguiram dr::!ngular Interestadual
todos os titulares, espe- realizado no Rio de janeiro.
rando.o Baependi

.

colher I O Botafogo empatou
um bom resultado. um jôgo, vencendo os

outros dois.

Realizou-se domingo
ultimo o festival promo
vido pelo Ipiranga em

sua praça de esportes.
Na parte da 'manhã,

prelleram, União, Figuei
rense, Baependl, e Aspl
ranjes do Ipiranga.
A tarde togarem, "Agua

Verde e faixa Azul, ven

cendo o Agua Verde por
1 a O B, na partida prin
cipal o Ipiranga colheu
grande vitória

.
frente ao

Seleto. de Gnaramirim
por 3 a 1.

-x- I

-x- -x-

Nunca, como este ano,
os clubes de futeboL do
Rio de São Paulo, excur
sionaram em tão elevado
número ao velho mundo,
e zr outros Contin�ntes.
Assim é, que o Fla

mengo, Campeão carióca
de 1953, acha-se atualmen
te na Alemanha ..
O qUQdro Rubro-Negro,

entretanto já sofreu uma

Para Guaramirim onde
preliará hoje frente ao

Seleto, ti convite deste,
seguirá o Botafogo f.C.
de Barra do Rio Cerro.
.

Esperam os alvi-negros
colher um bom resullado
fazendo bôa partida frente
ao

.

categorizado esqua
drão do Selelo.
Haverã tambem uma

derrota, tendo empatado
diversos jogos ..

O Olaria, vem sendo o

mais infeliz, pois está
amontoando uma série
de derrotas.

Cure seús males e poupe seu 4a) _

bom dinbeiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

a

�UG�Un I
I
I

j ELEMENTOS TONICOS
'

I Fósforo, Cálcio, Arseniato

1- e Vanadato de s ó d i o
I

CONTÉM
EXCELENTES

Tonlco dos convalescentes.
Tonico dos desnutridos-

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

qu� Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

O Escritório Estadual do Instituto Brasileiro
do Café em Florian6polis, avisa a todos os -)rvra
dores que a. sua direção geral adquiriu a produ
ção paulista de sementes selecionadas de café, das
variedades BOURBON VERMELHO, BOURBON
AMARELO, CATURRA e MUNDO NOVO.

Os lavradores que__ estiverem interessados na

aquisição dessas sementes deverão enviar seus pe
didos ao Escrit6rio Estadual do IBC, em Floria
nópolis, á rua Tenente Silveira, n". 15, • salas 101/2.
Caixa Postal, 324, enderêço . telegráfico; CAFE
CONSE, cuja entrega deverá ocorrer a partir de
maio próximo.

A "Broca do Café"

O São Cristóvão ven

ceu seu primeiro Iögo ne

Italla, tendo após .
estrea

do em Tuniss, onde derro
tau um selecionado local
pelo escorre de 11 a O.
E, em seu segundo com

promisso tambem derro
tou um quadro local por
8 a 2.

.

Tambem acha se no

exterior o quadro da Por
tuguesa de Desportos de
Sãö Paulo, realizando
uma ca[í;f,.- Ilha l11Uilu ;1-

regular.
finalmente o Madureira

tambem resolveu buscar
uns niqueis na Europa,
para onde seguiu. esta
semana.

-x-

Será realizada hoje no
Estadio Municipal do .

Pacaembú, em São Pau·
lo, a partida de futebol
entre o Selecionado Bra·
sileiro que iréÍ a Suissa,
e o quadro do Millioná·
rios da Colombia, como

preparafivos dos brasilei
ros para a Copa do Mun
do, que se aproxima. _

Jogará o quadro da
Colombia reforçado com
elementos da seleção da

quele país.

r@!'@)®Y®�@Y®@Y®@i@®Y®�®i'@)@Y@)®Y@)®'r@@�
� _

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados I'�
. � TODAS AS MOLÊSTIAS DO ßPßRflH� Rf8PIRßmRIO �
� !2 ncontram alivio imediato com o uso do �
I Ineolllpsl"ável',' II Pl!iloröl dI! ongieo Pl!loll!lßl! I
ê> O PEITORALMAIS iONDECIDO NO B�A§IL .

��®!®��@ü..®®i®@J@�®i.®®Mi)®Ja

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 prontaentrega, pe
los melhores preços.

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

go� à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã

�����

ßml'IO precisa de uma

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

Jaraguá do Sul.

I UM" �ENÇ'" <J", ...VI"'''A IIoIUITQ FtiRIGlO R ..... 'A.
'Ih.'A E PA"A 'tAÇA. OO'�
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.
_-Ia UI riDA """N.__j

A lavoura cafeeira de Santa Catarina leva
uma grande vantagem sobre as dos outros Esta
dos produtores de oafé, porque na zona caíeeíra
catarinense não e encontrada a terrivel praga co

nhecida por "broca do café".
Os estragos da "broca" na cafeicultura brasi

leira, começaram a tomar vulto em 1924, quando
quase que toda a safra do municipio paulista de
Campinas ficou inutilizada. Desde então, os cafei
cultores e também os órgãos oficiais ficaram alar
mados e trataram de combater êsse inimigo do caíé. -_

. O prejuizo causado pela "broca do café" no

Brasil tem sido muito grande. Não há dados se

guros sôbre êste ponto, mas sabe-se- que sobe a

bilhões de crueeíros. É verdade 'que atualmente,
por processos mcdernos como a aplicação de BHC,
combate-se eficazmente essa praga; todavia, cum

pre nos dizer
�
que o combate torna' se sempre

dispendioso. .

Entre outras medidas que podem ser usadas
para evitar a entrada desta praga na lavoura ca

feeira dêsie Estado, podemos recomendar as se

guintes:
la) - Usar sementes para sémeadura s6mente das

que o IBO e a Secretaria da Agricultura
do Estado distribuirem ou autorizarem a

distribuição:
-

2a) - Os lavradores não devem nunca levar sémen
tes beneficiadas ou em casquinha, vindas de
outros Estados, para suas propriedades;

3a) - Os proprietãrios de torrefação não devem ad
quirir café broqueado de outros Estados,
pois do contrário poderão facilitar a entra
da da praga:

Os lavradores nunca devem usar sacos que
. vieram com café de outros Estados, para
transportar sementes de café;

5a) - Não amontoar o café colhídó. O amontoa
mento da um inicio de fermentação, que
além de prejudicar o gôsto da bebida ain
da faz, devido o aumento. da temperatura,
com que as fêmeas {la "broca" saiam dos
frutos e .so dirijam aos cafeeiros, aumen
tando a infestação;

6a) . Deve ser feito o repasse. O repasse é feito
depois da colheita e consiste em se colher
os frutos que .ficaram no cafeeiro e pegar
do chão os frutos caídos:

7a) - Caso seja constatada a incidência da "broca"
em qualquer lugar da zona cafeeira catari
nense, avisar imedi�tamente o Escritório
do IBC, em Florian6polis, para que sejam
tomadas as necessárias providências para
se combater a praga e não deixa-la se alas
trar.

Machinas de Costura
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

lhores preços v.s. pode
rá verificar sem compro
misso, na CASA REAL .

�_
... _ III E""' .... III iii!!!UI_ ......

�
111_ •••_."""._ ••• _ ...&''''._

� Farmacia Central i
� DE JB[A..FER:M['AN�· di:: CIA.. E�DA.. �
� Rua Cei. Emilio C.lourdan, N. 62 - Jaraguá do Sul .. S. c. �
LProgas nacionais é estrangeiras, • encontra-se, �

-

� a disposição do distinto público, apresentando �
� serviço criterioso e' Preços Módicos ��I'Ee: IUI ei!S III &!!i!S ,!fi !S III e!9: 'PI� '1iiiiiiiio��I''IBt IQe06i14tl1 Si IUI_"

:;:�}::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::.:::;:�::::::::::::::::::::::::::::::::::\�:::
(

. Dr. Arquimedes' Dantas
ADVOGADO_

-Rua Marechal. Deodoro da Fonseca, 437

Jaragoá do Sol Santa Catarina

�================.�
PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACCES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINH.AS, ETC.
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
LOKALESSpäter Prozessqeqen

'Napolesn-Bonaparte

(RETA) Cenua. Fast in Genua, ihre direkte
am gleichen Tag' an Abstammuug von -dem
welchem vor dreíhun- Erblasser einwandfrei
dertJahren Jean Thierry zu beweisen.
seinen in Frankreich Die Geschichte der
lenbenden Vewanditen Sooo 000 Zechinen ist
sein Vermögen vemacht folgende: Am 1, August
hatte. reichte der Anwalt 1636 deponierte der trau
seines Genueser Nach- zoesische Kaufmann Jean
kommen, des Versiehe- 'I'híerry bei der «Barca
rungsdlrektors Remy deUa Zecca »in Vene
Thierry de Faletans, in dig die Summe, die er

Paris Klage gegen den von einem levantíníschen
franzoesischen Staat auf Kaufmann erhalten hatte.
Herauszahlung 200 Mil- Achtzehn Jahre spae-
liarden Franos ein. ter, am 11. Februar 1954,
Der Prozess soll eine letzte er auf der Insel

Erbschaftsangelegenheit, Korfu bei einem Advoka
regeln, die seit dem teri zugunsten seiner in
Jahre 1654 offen isi und Frankreich wohnenden
bei der es um 8000,000 Verwandten ein 'I'ésta
venezianische Geldstü- ment auf, das ihnen die
cke geht. 8000 000 Goldstücke
Auf das Erbe Jean vermachte.

Thierrys gab es viele

I
Infolge der damaligen

Spekulanten, es bildeten politischen Verwicklun·
sich in mehreren euro- gen konnten die Iranzö
paeischen Laendern sísehen Thlerrys ihr
In t e ressengemeínsehaí- Erbe nicht antreten.
ten, die ihre Ansprueche DasGeld blieb bis zum

erhoben. Jahre 1796 auf der vene-
Schwindler traten auf zíaníschen Bank liegen,

und verlangten von an- bei der es Napoleon am

geblichen Erben Voraus- 2. Maerz als franzoesis·
zahlungen, so dass sich ches Eigentnm besehla
z. B. die belgisehe Re- gnahmte, ohne den re

gierung genoetigt sah, chtmaessígen Besitzern
vor einer Teilnahme an eínen Sous auszuzahlen.
dem Streit um das Thier- Ueber die Beschlagnahme
rygeld zu 'warnen. besteht ein rechtsgülti-
Jetzt gelang es der ges Dohument.

Familie Remy Thierry Fuer die Erbaohaftsan-

Noch immer das Aulo. Ein
Katholik schreibt uns:
"Herr Direktorl Der Fall
mit dem Auto, welches
durch die Pfarrkinder zum
Gebrauch doer hochw. Pa
ter gekauft wurde, damir
dleselben ihren religiösen
Notwendigkeiten, die Ka
pellen versehen und Kran,
ke besuchen, nachhommen
können. ist beklagenswert.
Es ist kaum zu glauben,
dass eine Familie 99%
nicht nur Katholiken, son
dern selbst der örtlichen
Bevölkerung, ihre Laune
aufzwingen will. Es iM el-
1gemein bekannt, dassdas
Auto, dessen Aushãndí
gung so erschwert wird,
zu diesem Zwecke ge
kauft wurde. Und zu die
sem Zweck bat der hochw.
Pater Alberto um die Er
laubnis, eine Garage' auf
bischöflichen Terrain bau

en zu duerfen. Es
Der bekannte dürfte dieses alles

Pariser Advokat einen verborgenen Grund
Moro Giafferie ueberna- haben,· der aufgeklärt wer
hm die Vertretung ihrer den muss: Warum woilen
Interessen vor den Iran- die Ernrnendoerfers nicht
zoesischen Gerichten. das Auto herausgeben und
Er'wird sehr gut an warum macht der hochw.

dem Prozess verdienen, Pater Alberto ntchr ôch
dessen Kosten bei dem luss mit' diesem Skandal,
Wert des Objektes enor- der die Bevölkerung so
me Hoehen erreichen- erregt? Als Katholik abe
die 8000 000 Zechinen ich die Hoffnung, dass die
sind heute 200· Mlllíar- se Leute vernünflig wer
den Francs wert, wozu den und mit einmal mit
noch die Zinsen fuer diesem albernen Spuk
die Zeit vom 2. Maerz aufhören",
1796 bis zum Datumdes
Urteils kommen.

.

waerter galt es nur na

chzuweisen, dass sie mit
Jean Thierry direkt ver
wandt waren. da die
sonstigen' Fragen ge
klaert sind und ein Re
chtsanspruch gegenue
ber dem franzoesischen
Staat als Nachfolger des
Kaisers besteht. Remy
Thierry de Faletans und
seinen drei Schwestern

glueckte das,
_'

Mit Hi1fe alter Documen
te, Photograpílen von

Grabstelneu und Eintra
gungen in Kirchenchro
niken konnten sie ihre
Verwandtscbaít mit dem
Erblasser in direkter
Linie unter Beweis ste
llen.

Zu dieser Versammlung Santa Luzia und Rio Cer
waren folgende Herren ro III zu bitten. Die erste

erschienen: Arlü'i'"Müller, Hälfte des. Junis ist fuer
João Lucio da Costa, Ot- die nächste Munlzlpalver
to ôchneíder, Alex Haake, sammung vorgesehen, um

Herbert Schneider, der ex- denn die Kandidaten fuer
tra deswegen aus Rio do die' Kammerraete auzusu

Sul gekommen war, Alba- chen.
no Kanzler, Mario Nico-

'

,
"

lini, Dr. Murillo Barreto Paslo. Herm8�n �aldner.
de Azevedo, Luiz Satler, Am 25. A�rJl reiste Herr

Inocencio Silva, Tarcisio Pastor Wal?ner, Pfar�er
de Oliveira Mota, José der Evang�hsch-Lutherls·
Erschíng, Lourenço

GreSJ
ch,:n Gernelude von �ara

singer und weírer vers- gua do Sul .und Kass_lerer
chíedene Parteimitglieder, der luth�r�ß1sche� KI�che
denn die Versammlung lo Brasilien.'. rmr semer

war öffentlich. - werten Familie na�h .Eu-
Der Distrikt von Coru- ropa, ,welche R.else Ihm

pá wurde vertreten durch von sem,:r 9.e�emde na

die Herren Francisco Me- ch zwanzlgJa�r1��m, for

es, Willi Germano Ges- tgesetzte� reltgtõsen Di

sner, Alfredo Langer, A- enst gest�fte( wurde. .

dolfo Steingraeber und Zu. semern
.. �bschled

Rudolfo Fey., erschle�en �nzahhge Ge-

Die Versammlung traf tr�ue•.die sich al!l 21. A..

folgende Beschlüsse. Herrn prll .Im .. G�memdesalon
Dr. Luiz de Souza, zum um elDe� uppig ge�e�kten
Kandidaten als ôteetsde-. Kuchenriech verelpl,gten.
putíerrer aufzustellen mit Herr. Pastor 'A ald��r
dem Kompromiss, densel- und seme �erte Fa.I?'lIl1e
ben ebenfalls mit auf die begebe!l sich zunãchst

Liste der Kammerräte und nach.Sa� Paulo, vOQ woa

des Präfekten für die res-
us sie Sich nach. Santos

pekríven Wahlen zu ser- begeben, .und Sich dort

zen. Die Herren Artur i1I!!, .3. Mal auf dem trau

MUller, Dr. Murillo Barre- zõstschen Dampfer «L�en
to de Azevedo und José ne�» nach Le Havre eins

Erechlng wurden als De- chlffen werden.

�gierte des Direktoriums Von dort werden sie

gewählt, an der regíona- zu Lande nech Deutschland
len Parteiversammlung teil- weiterreisen, wo sie ihre

zunehmen; man kaempfte alten Eltern, Geschwister,
um die Auswahl des ein- Verwandte, und Freunde
zigen Kandidaten der Par- besuchen, u. a. auch das
tei zum Bundesdeputierten Seminar, in dem er aus

des Nordstaarse; man sah gebildet 'wurde und wo

von jeglichem Kandidaten er sicherlich seine eins

ab, der zu Gunsren der tigen Lehrer antreffen

Ehescheidung stimmen wird.
würde. Die ôtaatsdepu- Die Rückreise ist für
fierten und die ôraatsre- Ende dieses' Jahres vor

gierung um Beihilfe zur gesehen.
Brücke über der Itapocu- Herrn Pastor Waidner
sínho-Fluss, Strasse Co- und seiner werten Fami

rupá-São Bento do Sul, lie wünschen wir eine

Irapocualnho-Campo Ale- gute Reise und besten

gre und die Qebaeude der Aufenthalt im alten Kon·

vereinigten Schulen in tinent.

Es geht um 80000 Goldzechinen - Moro Giafferie vertritt die
,

Interessenten

-x-

ffneuerunD der
morine.

Munizipakammer. Un ler'dem
Vorsitz des Herrn Ney

----------------,---,------------ Franco fand wieder eine
Sitzung der Munizipal-

Krieus- kammer statt, zu der die
Herren Kammerräte Mario
Nicolini, Alfredo Langer,
Adolfo Emm e n doer f er.
Curt Vasel, Otaviano Tis
si und Gerherd -Roeder
erschlenen waren.

.

Der Jahresbericht von

1953 des Herrn Präfekten
wurde vorgelesen und· ve
rabschiedet.
Ueber folgende Geset· WIIIIIIIIIIW:\-LWIIIIIIIIIIIII':\-/.'

zesanlräge wurde beraten �����II��mnmmt�mnmm
und abgestimmt: Geneh
migung zum -:-T-ausch �ines
Terrains mit Guilherme
Tribess an der Strassé Jé:I
ragua· Esquerdo zur Be
gradigung eines Terrains
der Munizipalschule; Ge-
nehmigung zur Enlgegen -

S hl ht I h h 81 hnahme einer Fläche von e osser gesue , we.e er aue ee ar�

4.518 qm. Strassen, kOlls' b ' K
' I"h kfruiert In Lotes, als Ges- ellen an arrosserlen aus u ren an.

,

chenk durch Domingos
Chiodini. Genehmigung �����n����
zur Befreiung der Steuern
für Cilie Seifenfabrik von
Hilario Barato und der
Landwirtschaftssleuer der
Witwe Jovita Niquelati. ,

Regenschaeden. In Gesel-. h d t h F IIschaft des Herrn Dr. San· Oie Za npasta eu sc er orm.
ta Rita, Ingenieur des ....-Il==_==I._."""""'II_!.'�!_I'===I'-!l_'I'r.!!!!!!!!!II!.-E�

Strassenbauamtes, des
."';;;;;;;;;;.._..._.I_;;........_.Iüi._ .._ .._..- ..u.......,_

Die zur Einfuhr aus Herrn Antonio Pe�r!, Di- U .-- Foto Piazer8 I riDeutschland nach Brasi- rektor des mumzlpalen III L_
li.

lien aufGrund der Waren- 5trassenb�us. und des P.: Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do SUl' IIlisten vom 4. September Herrn Prafeklen w u r d e iii Defronte ao Ginásio SAo Luiz ! Ibestellten Waren wurden das ganze Innere des Mu� �
infolge des güustigen A- nizips abgefahren, um die, III .ii
blaufes der Handelsbezie- letzten Regenschauer

an'l- F I d Ihungen zwischen den bei. gerichteten Schaedeo fest- Fotografias em geral - i mes e varias

I"den Ländern ab sofort zustellen. Der Gesamts- marcas e tamdnhos

freigegeben. chaden an Brücken, Ue- 1"'1'
- x-

.,-� bergängen und Strassen

I:"
Tem á disposiçãÇ> aparelhos fotográficos ale-

--------.

I mães <,VOIGTLÄNDER» e outros de ótima
beläuft sich auf Cr$. . . d iii

ßm'IUo precisa de uma 349.200,00. ... .qualidade - com "lntes azula as. ,III
, boa �icicle!a, ou Mnnizip�e Politik. In der I� Veia a exposição sem conlpromisso. I'"um bom rádIO, entao vá letzlen Woche versammel- iii .

- x -

. • .,

. hClje mesmo consultar os te sicb das munizipf.Jle

Di-I-
Dispondo do m�lhor eqUIpamento, I'�preços sem compromisso rekforium der U. D. N., I! pode atender a todo e qua_lquer .i

na C A S A R E A L em um über Verschiedenes zu chamado fora do gabmete. =:J"'===================='I Jaraguá do Sul. beraten -,_._''_''_=_-Il_=-==-r.l = 11-... . ......... _.._11_. '_Il_n n ._

TBchnik schreitet fort
Eine durch Elektronen

gesteuerte Stanzpresse
ist kürzlich von der«
Ceneral-Electric - Com
pany New York» entwi
ckelt worden. Sie erheelt
ihre «Anweissungen»
von einem kleinen Elek
tronen -«Gehirn» das
"on einer Hollerith-Karte
genaue Angaben U,ber
Grösse und Arzahl der
auszustanzendenFlächen
abliestund den Stanzvor
gang auf ein Tausends·
tel Millimeter genâu len
kt.

können. Nach
J

einem
nenem Verfahren wird
auf der Unterseite desOri ..
ginaís eine dünne, Iablos
Masese aufgetragen.
'Beim Ascnhlag geht

sie mit dem Ueberzug
des Durchschlagens �ille
chemische Verbindung
ein' die ao dieser Stelle
Blaufrerbung bewirkt.
Die Kopien zeigen

eine klare' Schrift und
«schmiereo» nicht.

Die brasilianische Krie
gsmarine wird noch in
diesem Jahre zwei Zers
törer der Klasse A. sechs
Flugzeuge für Personal·
transport, zwei grosse
Truppentransporterj �ehn
Korvetten für den Patruil
lendiensl und zwei Bar,
kassen erhalten.
Die Mililärbasis Val de

Cães wird durch einen
250 m grossen Damm
verstärkt und weitgehend
ausgebaut und 'bestückt
werden; auch die' Arbei
ten auf den Basen von

Recife und Natal werden
schnellmöglichst vorãnge
trieben, und Aratu, einer
der grössten Slützpunkte
Amerikas, soll eine mo

derne Stadt mil 40,000
Binwohnern werden.

Serralheiro e Lanterneiro

-x- Die grösste Gluehbir-
Das Werkstoff-Labo- mi der Welt leuchtete

ratorium des USA·Land- auf einer Veranstaltung
wirtschaftsministeriunsin in New York auf, die
Alabama hat herausge- anlässlich des 107.

. funden, dass durch An- Ceburtstages von Tho-
wendung bestimmter mas Alva Edison, des
Werkstoffe und Hrerte· Erfinders der ersten
grade für Pflug und brauchbaren Glühlampe'
Eggenscheiben die Le
bensdauer von Ackerge.
räten betrrechtlich. erhö
ht werden kann.

PROOURA
,

Max Wilhelm

-x-

Schreibmaschioendur
chschlrege sollen demä
chst auch ohn� Kohle
papier gemacht werden

stattfand. '

Die Riesenbirnehat einen
Durchmesser von 61 cm

und eine Laenge von

Deutsch - brosilianiscfier
HHn�el.

p-, B ,EC O

1,06 m.
'

Sie strahlt heller als
2800 60·Watt Gluehbir
nen zusammen.

Apotheke "Sobulz"
JAR&GUÁ DO SUL

MEDIKAMENTE UNQ ·PARFUMERIEN.
-

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ii Medicamentoi e. Perfumarias
::
:1 Simbolo de Honestidade
ii
ii Oonflança e Presteza

ii A que melhor lhe atende

li .

e pelos menores' preços .
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REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS
João PiseUa - Requer alvará de habtre-se.Os,

car-Reíter -- Idem Idem. Max Bauer - Idem Idem.
Gustavo R. E. Becker. - Idem Idem Cuilherme
Schaldack - Requer licença construir uma casa com

a frente de material e o restaute de madeira á Rua
Vidal Ramos - (Corupé) Bruno .Zilz - Requer licença
pera construír uma casa de madeira. Conrado Koch

-Requer licença estebelecerse com offeine de Artefatos
de couro á Avenida Getulio Vargas. M. D. Silva -

Requer estabelecer-se por uma remporada do 6 (seis)
meses como mercador ambulante de Quínqullherlas,
Angelo Pereira - Requer licença estabelecer-se COlJl

Pequeno negósio á varejo de generos alimenticios.
Euclides Pinheiro - Requer licença estabelecer-se como

carpinteiro ambulante. Leopoldo Hndllch - Requer Ii
cença estabelecer-sê com oficina de concêrtos de cal

çados e fábrica .á Avenida Getulio Vargas. José Fa
chini - Requer licença estabelecer-se com Botequim á IIEstrada Jaraguá. Mtlitão A. P. de Oliveira - Requer
licença estabelecer-se com fábrica de calçados. Maria
Bayer - Requer tranferência para o nome de Gut-

. Iherme Bayer dos imposto 51 estabelecimento comer

ciaI
Despacho "DEFBRIDO"

Arnoldo L. ôchmtr - Requer alvará de hebíte-se

para uma sala na parte da frente de seu prédio da Rua
Md). Deodoro Arnoldo L. Schmitt - Requer aivará de
habíre-ee. Jorge R -, Bornchein - Idem Idem.

Despacho "CONCEDO ° HABITE-SE.,
Osvaldo ôrrelow - Requer cancelamento dos

impostos por ter encerrado as atívlsede de seu es

rabeleclmento. Bachmann & A.raujo - Requerem
cancelamento dos impostos si dois caminhões (onibos)
um . por ser ímprestavel e outro por ter passado a

novo proprietário.'
'

, Despacho"CANCELE-SE'� tI 11 IA N r o r -

Osvaldo Marquardr - Requer certidão se o reque- �Jo:meu!:w SO!JÇ>l,uoQ111 sOF oinpord um ;I
rente ou seu progenitor Germano Marquardt são pos- 'oqU!qm nas o sred VHO:JIVNlIAI

"

suidores de bens imoveis e qual . a área lançada pera VHlammUIWD'l rum otnsam �{oq �JdltlO:::>
pgto do Imposto de Exploração Agricola. SO!NW�I

Despacho "CERTJFIQUE-SE w� OJ!�qU!P �J�dnod � S�SU;lOp ssunm �.l�l!A3
Paulo R_ Gneipel Requer seja anulado o lan- i�!.ld9ld sns 11 � soqm snos _�p �P\1l1S � �!�lOld

çamento feito peta Prefeitura Municipal, por jugal im- v � � '<; 'r 'u o 3W
'

procedente. -BOdNO:::> 'acvor }ItttiZnvoo V�Vd 3A�3S
Despacho "CANCELE-SE ° LANÇAMENTO EM

I
i llla!p a calu��1nd ,1lsuads!o Ol!al�

VISTA DAS INFORMAÇQES" OlUOJd ,ap a a,\�ns O�nl!W.laA
Diretor Do Hospital São José - Repuer dís-

'UU3N'
..

pensa do Imposto Municipal do caminhão a serviço
. NIIII YUI1ß9IHdUI01' OO����:::::::!::::::::�·:---�_:::_�.........."_��...,..,..,..,,,���

ldo Hospital ôãa José. • A .

-

I II l O II

�I�
,

�íNICI��t�àcho "ENCAMINHE·SE '�A CAMARA MU- _V_tI_,_SO_H_1_Id_SO_3_S_H_O_}l_·O_.L_3_.L_O_}:ld_'_O_f.N_V_O i� �I O rC.• ,LINOIsOAn yD�NCTuÁRbIaAs -O�A.AqIOU XI•O O I� I'Sergio Thomsen - Requer licença colocar uma •
-

placa de madeira junto á parede de seu estabeleci-
mento com os dizeres seguintes: Escritório Técnico- Clinica de Olhos - Guvidos - Nariz e Garoanla do

'l�·�
. I CIRURGIÃO DBNTISTA I i�Contabil "Thornsen' Serviços Comerciais Em 'geral •• ••••IiJç,A __ lU .

\ Corebtlidade. .

� !!áR fII!lmt P Oonsultórlo ao lado da Prefeitura Municipal
Bertoldo ßruns - Requer licença construir uma casa MODBRNA E PRIMOROSAMBNTB INSTALADA· ��� CLINICA - CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB

(!ltlem alvenaria á Estrada Ilha da Figuera. Harry Todr A melhor aparelhada em Santa Catarina �}� Moderno Tratamento de canaes sob controle Radiooràfico
_ Idem Idem a Estrada Itapocú-Hansa. Hilário A. Rua Abdon Batista (befronte a "A NOTICIA" ! I

H O R Á R I O

Schiocket - Idem Idem á Rua Rio Branco (fulJdos.) - JOINV!LE �
MANBI - das 8 àb 12

.

!
t

. Antônio Maba - Requer lic�nça construir lima caSd TARDE -, Atende com horas Marcadas �
de madera á Estrada Geral Jaragua Blumenau Klm. -------,------------ � NOITE· - Terças e Quintas das 8 às 1 O

W�1, (fundos). Amon Malle - Requer licença para cons- ..-------_1-----------. � JARAGUÁ DD SUL -

.

SANTA CATARINA �
truir um muro em arvenaria no alinhamento de sua O W IJ· M h �-......,..,..,..",...,..,..,..",....___.....,...,..".,..................,..,..,..",...................___.

propriedade: (Corupá). Virgílio Cihodini - Requer r a uemno azurec en (Z."í�������
licença �onstruir um galpão de madeira, p.ara fins •

.
I A V I 5 Oindustriais. João Wiest - Requer licença p,ara cons- e.sa BE SAIBI '

truir uma casa transformadora em alvenaria. Reinol-
do Buse � Requer licença estabelecer·se com ofiei- Rua Mal. Floriano on. 152 - JARAGUÁ
na mecâníca de consêrtos e niquelagem em geral. Clinica geral médico - cirurgia de adllitàs e crianças
Sifran.Ltda - Requer licença estabelecer-se por al- - rarto� Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

gúns dias como m�rcador ambulante de armarinhos - Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-catiterização
em Geral, com venda somente para comerciantes. - Ráios Inira-vermelhos e azuis.
Max Wilhelm - Requer licença construir um aumen

to no prédio de sua propriedade. Walter Piccoli -

Requer licença retethar sua casa de moradia, bem

como fazer pequenas reformos interiores. Ewaldo
Schwartz - Requer licença demolir sua casa resi

dêncial, e construir uma nova de madeira á estrada

ltapocú-Hansa. Paulino Pedri - Requer licença man

dar fazer pintura internd e externa nas janelas e por
tas de sua casa residêncial. Elfrida G. Gehring -

Requer seis (6, meses de licença para tratar de in

terêsses particulares. Adolfo A. Gneipel - Reguer
licença para fazer pequenos reparos, inclusive pintu
ra da casa de José Hreissmann. Oscar Reiter - Re

quer licença fazer pintura interna e externa em sue

casa como tambem fazer cerca de estaquetas de ma

deira. Artur Morrisen - Requer alvará de "Habite-se".
GustaVo R. E. Becker - Idem Idem.

.

DESPACHO "DEFERIDO"
Felix ScheUer - Requer cancelamento dos

impostos s/ seus dois veiculos a.maior, por te-lo
vendido para fora do Municipio. José Schmitz -

Requer cancelamento dos impostos s/ negócio a

varejo de' gêneros alimenticios, e bebidas é fumos.
, Dr. Benno Knudsen - Requer cancelamento dos

impostos sI Industria e Profissão, e licença de um

automovel particular.
Deepacho "CANOBLE-SE"

Albano Kanzler - Requer certidão dos constru·

tores proficionai� lotados no neste municipio.
Albano Kanzler - Requer certidão si há ou não

falta. de proficionsis habmtado nêste.

Despacho " Certefique-se Nos Termos Da Infor·

mação"

Prefeit�ra M�nici�al de Jaran�á do ��I

são os melhores e

- mais baratos --;_

. Calçados

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseb Irmãos S.A.

Catxe Postal, 11

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina

-: NA FALTA oe i

, t-
-. APPeTITE 1":%%

Magresa
Cançaçc
Pallícea
Fraqueza

É indiJpeDGa."
o use do

'I O O O III O
DE ORH

Municipal,Camara
Ata da Reunião Ordinária de 6-4-54
Aos seis dias do mês de abril do ano mil

novecentos e cinquenta e quatro. pelas sete ho
ras' na sala do Forum no edificio da Profeitura

Municipal de Jaraguá do Sul' reunidos os srns.:

Ney Franco Mário Nicolíuí, Alfredo Langer, Adol
fo Antonio Emmendoerfer, Frederico Curt Alberto
Vasel, Otaviano Tissi, Walter Jark e Gerhard Ro
der

Constatada a presença de número lega], foi
aberta a reunião e o sr. 2. secretário leu a ta da

essão anterior, sendo a mesma depois de discu

tida, aprovada sem emenda pelo que passou a

ser assinada pela Mesa.
.

A seguir o sr. Presidente ordenou ao sr. 1°.
secretário a leitura do Expediente que constou
do seguinte: OIs. expedidos �nrs. : 112/54 e t 15/54;
ofs. recebidos ds SDr. Prefeito nrs.: 108, 109, 110
e 115/54; Of .. de agradecimento da Vva. Margarete
Schlüunzen; Of. nr. 50 de BomRetiro; Of. nr. 105
de Joaçaba, Of. nr. 147 de Ooncórdia; um reque-

Irimento (nr, 5) -do sr.. Walter Weller, pedindo
isenção de impostos Municipais para a Bua fa
brica de malhas de lã.

Depois de eensíderado objeto de delibera
ção foi o requerimento eneamínhado a Comissão
de Ligislação e Justiça.

Ninguem fez uso da palavra.
'

A Ordem do Dia constou do seguinte:
Em 3a. e última discussão foi aprovado o

projeto de leí nr. 8 (oito).
Os requerimentos nrs.: 2 e 3, estão aguar

dando parecer das Oomissões competentes.
Com reíerêncía ao requerimento nr. 4, a

'.'omissão -de Legisiação e Justiça exarou um

parecer favorável.
Posto em votação foi o parecer aprovado

unanimamente em Ia. discussão. ,

Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente
marcou para próxima sessão .0 dia 13 do Ocrren
te, com a seguinte Ordem do Dia: Discussão dos
requerimentos nrs. : 2, 5, 4' e 5 (dois, treis, qua
tro e cinco ).

- Findo o que foi encerrada a sessão a qual
faltaram OB srs.: Alvim Seidel, Kurt .Hilbrecht e

e Willy Germano Cessner.
(ass.) NEY FRANCO

MARIO NICOLINI
ALFREDO LANGER

Que .durante minha ausencia, declaro que o sr.

Alfredo Ziemann não tem direito de negociar ani
mais ou outros objetos, perdendo quem os adquirir.

Estrada ltapocú, 22/4/54 .

'

Irene Ziemann

«::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::H
li IrJP>O§IdP lRlEllEl�� ii
II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONS.EOA, 158
ii JARAGUÁ DO SUL BTA. OATARINA
ii
:: Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
ii combustí\7et e acessórios.
ii Lubrificação-carga de Baterias etc.

li CONSÊRTO REFORMA B RETIFICAÇÃO DB AUTO- ii
ii li
li MÓVEL B CAMINHÃO. li
ii
ii ii
ii SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO li

�::�I:::::=-:'=:�'�:::·:::;::!. r=;�=;�==<:;;;�;�Á=;�=�l
como mecador ambulante de fazenda da firma i! Rua Marechal Deodoro 991 ii

g���::::e'?Deferido, Pagos Os Impostos Na For- II Oficina Mecânica e P�sto Texaco II

:8s:!O�:eO��:�:;�stos�i�::: :�'::���!f����:: .:1,:1.. co��e:: R:���a ;e:::':o:�,;,'1
.:...:1rida de Lauro Schmitz. . executados por pessoal competente

DESPACHO "SIM"
. DESPACHO "DEEERIDO" II ----- ii

Diretoria do DEÉAS da Prefeitura Municipal li Solda Elétrica e á Oxigênio H
de Jaraguá do Sul, em 1? de abril de 1954. ii Combustivel e Lubrificantes ii

. .

OCTACILIO P. RAMOS ii ii
Diretor do Departamento do Expediente. �\. �.:..�:.", ; : : " u _,iJ

_,. -.;:••••a
· _ ••••••••••_ •••••••_ _ ...

ê

Dr.· MUFilio Barreto ,de Azeve�o
I ADVOQADO I

Escritório no prédio (Dante Schiochet)
Avenida Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul'
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Doloríno Zpezla e

Adelaide Outra
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Três Rios do Norte, filho
de f'ortuanato ôpezla e

de f'orrusnere ôpezte. ,

.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Três Rios do, Norte, filha
de Antonio Outra e de.
Adelia Flores.

Profundamente' consternados comunicamos
a todos es nossos parentes, amigos e con

hecidos, o falecimento de nosso querido es

'poso, pai, sogro e avô.
Dia 6 a sra. Hulda Ma

ier, esposa do sr. Alfre.
do Maier, industrial nes
ta cidade e Geronimo
Trentini, industrial em

do sr. Prefeito referente Barreto de Azevedo e Estrada Itapocu Hansa.
ao ano' de 1953. José Ersching para co- Dia 8 o sr. Osmar Sch
Foram discutidos e mo delegados do direto- mitt, índustríal em Rio

\
votadas as proposições rio, tomarem parte na do Sul; a srta' Elza Buek;

, seguintes: 'Autorizando Convenção Regional do a srta. Zélia Maria Mo
a permutar com Guilher- -Partido; Bater-sé pelá ser; o sr. Rodolfo Maier
rue Tribess um terreno escolha de ca.ndidato e Marlene, filha da sra.

na Estrada Jaraguä-Bs- unico do partido, para Tereza Watzko.
querdo, para retificação Deputado Federal pelo A todos os aníversa
de um terreno da Bseo- Norte do Estado; negar .ríantes os cumprimentos
Ia Municipal; Autorizan- .apoto a quaisquer can- do «Coreio do Povo »

do a receber pol' doação didatos a cargos eletí- '.

gratuita a area de 4.518 vos que sejam favoraveís Gasamenlo:- I,teal!zou:se
de ruas consrruldas ' em ao divorcio; representar na sala. das audlencla�
loteamento feito por junto aos deputados es-

o seguínte casamento.

Domingos Chiodini. taduais
..

e Governo do Osmar �opes com a

Autorização para ísen- Estado para os auxílios srta: Nacír Carvalho de

ção dos impostos da Ia- as construções da ponte Freíta.

brica de sabão. de Hila- sobre o Rio Itapocusín- _

,rio Barato e de explora- ho, Estrada Corupá-São '

ção agrícola da viuva Bento do Sul Itapocu- Redistro Cloviol
Jovita Níquelatí. sínho-Oampo Àlegre e

6

Os danos das chuvas. Em predíos das escolas re';1- Iren� P. qü�ther ,?tic�al do
compahia do sr. dr. San- md�s de SaD;ta �uzla Registro Cívíl do I

:
DIstrito

ta Rita Engenheiro da I
e RIO C�rro III, designar da Comarca T aragua do �ul,

Residencia de Estradas a la. quinzena de_ Junho, Estado de Sa':1ta Catanna,
de Rodagem, do sr. An- p�r!L a Convenção Mu- Brasíl, Edital n. 3.518, de 22·4·54.
tonio Pedri diretor do nícípal p�ra escolha Faz saber, que c��parece. Willy Fischer e

D. M. E. R: ,..._0 sr. Pre- dos candidatos a ve- ram no carton? .exIbmdo o� ,

Ruth Silva

feito Municipal viajou
readores. d�cumentos eXl��dos pela lei Ele, brasileiro, solretro,

todo o interior do muni- ßniversárkJs:- Hoje passa
afim de se habilitarer» para lavrador, domiciliado e re-

cípío, afim de verítícar a data natalícia do jo.
casar-se: sid�ente .neste dísrrnõ,

.

em

e avaliar os danos cau- vem Arildo Stulzer, re- �res RIOS do
.
Sul, filho

sado pelas ultimas chu- sidente em Rio Verme. Edital n. 3.514, de 20-4·54. ue Theodoro Flsch�r e de

vaso lho; a srta. Lueíla Em-
. Rudolfo Reck e' Hedwig B�n�ke Flsc�er.

O total dos danos a. mendoerfer, filha do sr.
Rosaliha Zabel EI�, �rasJ)elra� .s.oltelra,

tingiu nas ponte, boeros José Bmmendoertee e- Ele, breslleíro, solteiro, dOf!lestlca, doml.clh�da e

e estradas a duantia de Angelica Murara. filha lavrador, domiciliado e re�lden�e neste dlstr�to, em
Cr$ 349.200,00. do sr. Alberto Murara. residente nesredlstrlto, em Tres Rlo� �o Sul, fl�ha de

, Dia 3 faz ßnos o sr. Itapocúsinho, filho de Ma· José C�rIstmo da SIlva e

Polilica Municipal. Reuniu- Erico Bruhns. comerci-
rià Reck.MiIiiguini. de MarIa da Rocha.

se na ultima semana o
J

. Ela, brasileira, viúva,
o diretorio Municipal da

ante em olDville e o doméstica, domiciliada e
Edital n. 3.519, de 22·4-54.

UDN, afl'm ,dê tomar di'. sr. Martinho Rengel. 'd' I d' t"
- Sifried Lehmert e

, Dia 4 a srta. Alda, fi� resl enle nes e IS rhO, � Venina Bueno de Miranda
versas deliberações. Ih Estrada Nova, filha de 10-
Estiveram presentes,.a

a do sr. Eu�enio Soa- sé Koglinski e de Eva Ele, brasileiro, solteiro,
essa reunião os sms. res, comerclante em KClglinski' operário, domiciliado e

Artur Müller, João Lu- Corupá; o sr. Caetano' residente neste diBtritro

cio daCosta, Otto Schnei- Ribeiro; a srta. Cristina Edital n. 3.515, de 20-4·54. em ltapocúzinho, filho d�
der, AlexHaake, Herbert Zanghelini filha do sr. Adolfo Ziehlsdorff e Emilio Lehmert e de Ag-

, Schneider, que veio pa. Albin.o Zanghelini, co Lucia Weiss nez Büfteog Lehmert

ra esse fim de Rio do merClante em Nereu Ele, brasileiro, solieiro, Ela, brdsileira, solteira,
Sul. Albano Kanzler, R!lmos e a sra. Estefania lavrador. domiciliado e professora, domiCiliada e

Mario Nicolini, Dr. 'Muri- P�a�era,. esposa do sr. residente neste distrito, em residente nesle distrito, em
lo Barreto de Azevedo,

SIlvIO Plazera. Rio da Luz, filho de Ger- lIapocúsinho,. filha de Do·

'Luiz Satler, Inocenc1o Dia 5 passa 'a data mano Ziehlsdorff e dePau. mingas Abilio àe Miran-

Silva, Tarcisio de Olivei. natalicia do sr. Heinz lina Steinert Ziehlsdorff da e de Plautilia Búeno

ra Mota, José Ersching, Marquardt. in iustrial em Ela, brasileira, solteira, da Rocha Miranda.

L G Estrada Jaragua. doméstica, domiciliada e .

.

a��e��odivers��ss���::� Na mesma data o sr. residente neste distrito em I Edital n. 3.520, de 22-4,.54.

ligionar,ios, pois a sessão
José Menegotto, indus- Rio da Luz, filha de Hen, João Kitzberger Junior e

foi publica.
' ' trial em Estrada Nova e rique Weiss ,_ UlC ElöCl' Gerda Borck

O distrito de Corupá
a srta. Ilse Trapp, filha Krause Weiss. Ele, brasileiro, solteiro,

esteve representado pe-
do sr. Guilherme Trapp. Edital n. 3.516, de 20·4-54. lavrador, domicilillQo e

, residente neste distrito,
los snrs.Fra.ncisco Mees, I�i-,="""'I===='_"�_'''';''''_!!!!!!!!I!!!!''-''__';''-,1'0 em Jaragna',AI··o, fl'lho de
Willi Cermano Gessner, --F··_

......

bll_.;;;s;;;r.--._I_;
.......

II_II;;=;.;;;;;;;;;;;.,:g João KitzbeJ:ge'r e de Ca-
Alf�ed9 Lange�, Adolfo

I" "'r"'5
(Sezões, Malárias, .g tharina Kitzberger. .

��elDgraeber e Rudolfo
, � � �mpalud!smo . I� Ela, brasileira, 'Solteira,

y".._ "

, Maleitas, TremedeIra-:
--""

. chap� de vereador�s e '=1 É um produto dos Laboratórios MINANCORA III I;i::.:.,:ii 1·!1 '

.. 1: MD!!!hl:
prefeIto, das respectIvas ::: " ... :r:.},:::::,,""': ',::::: ::.:& §:':'::,::�:,::::::'�:
eleições; Elegeu os snrs. ;I·tl·

- Join\1ille - Bta. Catarina - I-,'i rt',:f\iJ@i,it·lWi:!:f········\{
Artur Müller, dr. Murilo li====.=;:=,=====,===!_.__._._.._ .._.,_.::l

· @. 'it, W N '%! @ !t
_ •• ---"-"_J,-,._.�í--�.;:;;;;;ii-=;;;;;;;;;:;;:m;;;====r.=-===iij;

. 0.0 ••• ••

LOCAIS HERMILIO MAFRA CARDOSO-

Edital n. 3.517, de 20·,4·54.
Silvino Barato e

Hildegard Albus
Ele, brasileiro, solteiro,

morortsra, domiciliado e

residente nesta Cidade, ci
rua Domingos da Nova,
filho de Clemente Barato ,iII í&II _

e de Rosina Leltholdt Ba. lavradora, domiciliada e

rato. residente neste distrito,
Ela, brasileira, solteira, em laregué-Alro, filha de

doméstica, domiciliada e Wilhelm Borck e de Ma
residente nesta cidade, á ria ôrraus Borck.
rua Abdon Batista, filha
de José Albus e de Clara
Dressel Albus.

, '

ocorrido no dia 24 de Abril p.p., com a ida-
de Manos.' .

.

, A tamüía enlutada vem externar por
este meio os seus sincéros agradecimentos
as pessoas amigas e visinhos que prestaram'
o seu valioso auxilio 'e o confortaram duran
te o transe por que passaram, assim como

agradecem a todas as pessoas que enviaram
flores, cartões, telegramas e coroas, e acom

panharam o querido falecido até a sua últi-
ma morada., J

Agradecem ao Dr..Waldemiro Mazure-
chen, pelos esforços clinicos despendidos. •

Tambem especialmente ao Rev. Padre
José. pelas consoladoras palavras proferidas
no lar e no cemitério.

-Jaraguá do Sul, 26-4-54, .

Vva. Olga Henck Cardoso e Famílía

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
Rio da Luz, filho de Ar
thur Roweder e.de Hedwig
Kath.
Ela, brasileira, solteira,Edital n. 3.521, �e 23,4·54. lavradora, domiciliada e

.

Arnoldo Kruger e" residente nesre distrito,Erlca Joan� �elma, P�ter em Rio da Luz, filha de
Ele, brasIleir?, . �olreIro. Frederico Kahmke e de

lav�ador, domlclha�o. e Berta Kahmke.
r�sldente ne�te' distrito. Edital n. 3.524, de 23 4-54.
RIO da �uz, filho de A_I- .

Eugenio Karsten e
berto K��ger e de Maria Llrsula Kelser
Bast Kruge�. . . Ele, brasileiro, solteiro,
Ela, brasllem�, . �oltelra" carpinteiro. domiciliado e

lav�adora, domlclh�da. e residente nesta cidade á
reslde.nte !1este .dIStrltO, rua Presidente Epitácio
em RIO Cerro, filha �e Pessôe, filho de Henrique
A�gu�!o Peter e de Maria Karsten e de Emrnà Wer-
Klckhof€l. dorf Karsten.
Edital n. 3. 522, de 23-4,64. Ela, b:-asileira, solteira,

Arnoldo Stenger e doméstica, domiciliada e

Renate Pangratz residente nesta cidade, á

Ele, brasileiro solteiro rua Presidente Epifácio
alfaiate, domi�i1iado, � Pessôd, filha de Guilher
residente em Corupá, fi. me Keiser e d� Hedwig
lho 'de A'ndré, Stenger e Ana Guilhermina Keiser
de EmilJa Stei:Jger.

- �

E para que chegue ao co-

Ela, brasileira, solteira, nhecimento de todos, mandej
doméslica, domiciliada e passar o presente edital que'
residente neste distrito, será' publicado pela impren.
em Garibaldi, filha de sa e em cartóriQ onde será
Francisco . Pangralz. e de afixado dUlanlt! I'i dias.' Si
Leonora' Velk Pangratz: alguerii soub�r de algum im-

Editar n. :J. 523_, de 23-4-54, peàimento acuse-o para 05

tins legais,
, WIgönd Roweder e

Wahltraud Kahmke
Ele, brasileiro, solteiro,

IRENE PEDRI GÜNTHER
Oticial

.

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
-

.

JOINV!LE -

Clinica de Olhos - Ouvidos Nariz e Garganta.- do
-••� ••••11. AIIII1

.MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

CONTRA CUPA,
QUEDA DOS CA·

8ElOS f DÉMAIS

AfECCOfS DO '

COURO CßBELUDO.
T:Ö�lêo 't'.ÁPllAR
POR fxàúI'WA
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QJ) §ar�ãl((}) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa (KAo WIE1rlIElL KNIDHU§1rllA\lL .. JOlllDllnlle s"ßÃ��'RCfAt...........

. .

ESPECIALIDADE
recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade desinfectante. I
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