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Novo Sálarío Minimo "-

DENTRO D�JO t5ANÖS

Grande entusiasmo entre os 87 delegados-Como transcorre. Entrará em vigor dentro de 60 dias Poderá a energia
ram os trabalhos - A escolha dos candidatos - Por Jaraguä, pa- Por J. DE CASTILHO PINTO alomica lomar O
ra deputado Federal o �r. Artur Müller e Estadual o dr. Luiz lugar do pelroleode Souza. Renunciou logo de inicio ? dr. Placido Olimpio. e Agoe���_�::Ch:S�rc��: �á:!��:�ha�eonh�e v�:�
Como. estava anuncía- cíaís para constitnirem ler, Arolde Oamelro de centras e recontras aí providencia capaz de WASHtNGTON. ( De

do, realízou-se a s-emana a'comissão do plano fi- Carvalho Celso Ramos está o novo salário mí- estabilizar o custo das Caroll Kenworthy, da U

p�ssada a Convenção R�. n�ncei.ro ..
Na 9uarta ses- Branco,

'

Hermenegildo nimo, que entrará em utilidades e, bem assim, níred Press) - NOEl ul- /'

gíonal da UDN, na Capí- sao fOI díseutído o plano. Corbelini Arnaldo Bíten- vigor dentro de sessenta de uma medida obrigan- timos dias Comprovou-se

tal do Estado. Iínanceíro, tendo -deten- court, Af�nso Ghizo. dias. do os empregadores a que paises que sentem

Compareceram ao con- dído o mesmo o sr. Ar. Veio ele por Decreto observar fielmente um
escassez de petróleo, co-

chave .87 delegados de : tur Müller, sendo afinal Para deputados esta- do' Sllr. Presidente Ge- dispositivo das nossas
mo o Brasil, poderão,

tod.os os muni�ipio_s ca- o plano aprovado. Logo duais pelo Norte do Es- tu�io yargas, e depois de Leis trabalhistas,. que
dentro de 10 ou 15 anos,

tarínenses. A direção dos em seguida foi procedi- tado loram eleitos os S8- mInUCIOSOS estudos le- determina o aumento utilizar energia arorntca

trabalhos coube ao dr. da a eleição dos candí- guintes: São Francisco e .vado.s
.

_a efeito pelás periodico dos salários. economicamente e que
. Celso Ramos Branco, se- datos aos cargos de se- Aràquari, Francisco Mas- C?�lSSOes do Salário De qualquer ma.n�ira

isto será um fato o mais

cretariado pelos drs. Co- nadores, suplentes, de- earenhas: Joinvile Fre- MInImo. o novo salärío mimmo
tarda'r em 1975.

elho de Souza e Clodo- putados Ierierais e esta- dericó G�ssenfert: Hen- �g:ot'a, por. questõés já é u�a realidade Dois, oelo menos, dos

rico More.ira. . d!lais, tendo logo de ini- rique Meyer Junior e politícas ou Interesses quer queiram ou não f!1ais destacados especta-
O presidente nomeou CIo l� I'fll'''' Dr. Placído Ma í S 'ty'. G outros certamente ea- queiram os reacionários listas em energie Mú.'n;-'" :r o apor), uara-· • d P t d l' n

. .J

os snrs.. Artur Müller, Ollll.:n'o cfe €_)liveira re- mirim Paulo Bornhausen' muflados, há quem a- e de Cr$ 530,00 que era,
ce os rss d OI'> I '(IS

L�el"te Vieira e. G.erdno nuucrado a sua eandída- Jarag�á do Sul, Dr. Lui� f�rme .q�e o novo salä- passou a ser, em todo o; fizeram I�l P :.·!;o'J. e,

Sllva pára constítuírem a tura a Deputado Federal de Souza' São Bento e rIO mmnno -trarä como municipio de Jaraguá embora .nao tenha.m ,feito
comissão de dar �a.recer e o sr, dr. Reno Cubas Campo Álegre, Alfredo -consequeneía uma gran- do Sul, de oitocentos e referencl.a ,e�peclalmente

r

sobre as credencíaís dos ao de deputado €stadual Diener; Itaíopolís, J. Síl- de .alt� no .pre.ço dos quarenta cruzeiros, (Or$. ao Brasil, msmueram que

delegados, por Canoinhas.

I
veíra: Mafra Dr Kíeter: ertígos de pnmeira ne- 840,00) mensais. os parses que depe!ldem

Na sessão de abertura Feita a eleição por vo- Canoinhas R i v "a d a vi� cessíüade.;
atualmente do carvao e

falara� os snrs. Presl- to secreto, �onstatou se Correa; P�panduva, Be- .

Ora, isso ê teori� de E se há descontentes de petróleo por preços

dente Celso Ramos Bran- estarem eleitos os se- nedito Carvalho e Porto mgenuos, ou de «ínte- com essa nova modalí- mais elevados que os

co, deputados Wander- guintes candidatos: União. Ramiro Erneren- ressados» previdentes a dade de ganho do ope-
correntes serão os pri

ley Junior, Waldemar Para senadores: Adol- ciano.' Por Blumenau to- construirem, desde já, raríado, hão de se eons-
meiros a decidir, por mo

Rupp e o sr. Artur Mül· fo Konder e Ari�tiliano ram i'ndicados os s�rs razões que justifiquem tituir eles de uma mino- tivos ele economia, a cons

ler.. Ramos; para suplentes: A. Baldini e Neufert. Po� amanhã ou depois uma ria tão, sem expressão,
fruir instàlações atomicas.

A 2a. sessão foi dedi· Genesio Linz e dr. João Indaial o sr. 0leod�rico alta no custo de vida. que se perdem por entre
O Brasil seria um des-

cada a comissão de co- BRyPJ' Filho. Moreir� e por Rio do Teoria de ingenuos, aqueles que estão con.
ses paises, pois se vê-

ordenação dos candida- )'Il (''i. deputados Fede Sul o sr. Francisco Got. o.u «interessados», repe- ten9-ssimos com a sua forçudo a importar (' mai-

to t d 1
�. oria de de seu cârvão e

.s a�resen a ·os. pe os rais: Wanderley Junior, tardi. umOS, porqu�, com ou crIação.
diretorIOs aos dIversos \Valdemar Rupp; Jorge O sr .. Governador Iri- sem a elevaçao do sa- Para nós, que nos bate-

de seu petr'óleo, a preços

cargos eletivos. Lacerda,. Fernando Fer- neu Bornhausen ofere- lário minimo, as merca- mos sempr.e por uma
exorbitantes.

Na 3a. se�são, ú

pre-,
reira de Melo, Hercilio ceu aos convencionais dorias tendiam e t�riam e�eva9ã.o JUS.ta do 8a�à· br�e:�yc����l�h,d�e�:

Sídenté*desrgnou ames· J:la"eke, 'Antonio- carlos uma °ref)�pção elB-..pale.- fatalmente de ..:subIr de rlO mlll,lmo e bem salm

ma comiasão de creden- Konder Reis, Artur Mül- cio. preço, e isto pelos m�- ·pela baixa do custo de nerg.ia Atómica, que 1?.!tá

tlvos que já expuzemos vida, a vigência do noyo
intimamenter familiarizadu

ao publico em artigo salário é motivo do mais com 08 diferentes projetos

m a....es
6'A Bíblia laia hoje" intitulado «Ainda o cus- inusitado jubilo.'

de utilização da
.

energia
to da Vida», estampa- Parabens pois á classe atomica para fins civis

(SNA) Mais de 160 ci· do neste mesma jornal ope__rária, á todos 08 tra-
nos Estados Unidos, 0-

O dia de hoje, segun-I tenho mãe os orfãos não dades nas Ilhas Britânicas em sua edição de 24 de balhadores qõe foram be. pina que dentro de 10 ou

do domingo de maio, é
I chorem. l�mbfando que estão coopera:qdo com Janeiro último. . neficiados 'com esse no.

15 anos a energia atomi-

consagrado às mães: a perderam. uma campanhadenomina- Pena é que esse sa- vo salário minimo.
ca começará a ser apro-

P.or uma 0�nvenção f.'Hl.S Ó teu, hoje, mi- da "A Bíblia Fala Hoje", -.... veitada amrhmente para

delIcada e poétICa. nha mãe, todo o meu co- que culminará com a
--------------------- fins industriais.

Os que tem ainda na ração. celebração do 150°. aui· o�, m ���':) Anteriormenle. GOIdon

terra -8 criat!l-ra que lhe.s E que Deus à proteja vera.ário da� Sociedade.s l��. �l
Dean, que foi presidente

deu a sua VIda humanI. mamãe e conceda nos BíblICas UnIdas. A prl- : CO'RREIO O OVO I : da dita Comissão, havia

zada em sangue,
..

e o dias de velhice q�e te m�ira so�iedade bíblica

li D P � expressado a mesma opi-
seu sangue santifIcado restam, a paz que não fOI organIzada em Lon : : nião.

em leite, devem exibir tiveste na mocidade fa- dres em 1804. Durante os : -

.

/:
uma nôr cor de rosa, zendo desaparecer' do últimos 3 meses, grandes g Com o presente número entra o "COR- B
símb�lo da ternura e da beu coração as inquie- reuniões tê� sido efe· ii REIODO POVO" em seu 35°. ano de existên- B Virão novos tratores
alegrIa.

� _ taç�es de que êle esta tuadas er;n mUItos oentros, Heia. =JE aq�eles que nao a cheIO, e que �se !igra- e 100 ml� QPúsc�los co- \: É assim um dia de grande satisfação pa- �
tem malS, e que a lem- vam quando te lembras memoratIvos estao sendo l: ra os que trabalham nesta. casa, por mais :

b!a� e choram_ no si· que tem
_

na terra um distribuídos: Anuncia-se �� essa etapa vencida, galhardamente, embora ��
'lenCIO do coraçao, uma filho enfermo um filho que paróqUIas e congre· �= tivessemos, muitas vezes, de usar de palavras:J RIO.)- O Embaixador

nôr. alva, expressão de tri!01tA um filho poeta e gações estão dando mais g mais enérgicas. no rbb.ate aos oportunistas B alemão no �io de Janei-

carInho e saudade. um r 110 pobre. ênfase ao estudo da Bí- t= e aqueles que põe o seu interesse pesRoal aci- :J ro, Fritz 011ess, f z de-

Santo e piedoso dia, . '..' bUa. O objetivo princi- t� ma da coletividade jaraguaense e em geral. �1
clarações á reportagem

pois, o de hoje. Mana Aßliellca Mascarenha�
I paI

da campanha' é es- � Nascemos para o bom combate e, dessa = sobre o acordo celebra-
.

Santo e alegre.
Hereu Ramos - S. Catarmo. ti.mular as igrejas. a co�- .: direção',�ão haverá forç8capaz �e desviar-nos. � do em setembro do ano

Santo e triste - sIderarem a BíblIa, malS t= O CORREIO DO -POVO traz consigo :1 passado entre o Brasil e

Alegre ou t�iste d f D H' I
sêriamente, como um li- g um passado que é o nosso grande orgulho; :J a Republica Federal A-

acôrdo com a cor emU orllun e vro que contém o

men-l:
nunca US09. de

s.
ubterfugios, de desonestidade, _ :11emã, .pelas ')uais escla-

do.
't I a o m

.

d t
-

t
: rece-os seguIntes pontos·

cravo ou da rosa de ca- Fanaticos atacaram sagem VI a par un�: e apeaçao para
�

man er-se.
. .: 1o'

.'

da eito .

j
do. .

: C6rtamente e esse o motIvo do apolO po-:
. contI.nu�m, amda,

EPt é' .

. um templo evangehco . : pular e do comércio a n6s dispensado e que :l as negoclaçoes para a

se, por ISSO, o meu - : ., .. :' assinat d t t
dia dia de gloria BELO ORIZONTE .

: retnbUlmos com a defesa dos seus dIreItos, :
t dura e ou r?s ra-

Durante o a�o todo Fanaticos da seita dtl�o- Santa : sem olhar a posição de quem mereQa a crítica. :l
� os e nAeiste �entIdó �

,
. � I.

.
.: : governo emao pOSSUI

OB outros homens me mmada «Casa da Oraçao», Catarina: Aquí estamos a mais de um quarto de : uma d.eclaração do Ita-
causam inveja. . atacaram o templo da I. . : século, tendo vencido todos os embusteiros na marati.
Eles têm o seu palá- Igreja,. E-vangélica cAs-

O maior produtor de : campanha de saneamento economico, moral e 2.0) o telegrama pro-
cio, o seu lar, o seu semolela _de Deus_:t, t�a- : político e, aquí continuaremos, dando satisfa- cedente de Boon, e que
dinheiro, os seus auto- vando .v�olen�o co�fhto cêra de abelha �: ção unicamente ao povo e a nossa consciência. noticia a ratificação do

móveis, ·as suas roupas com os fIeIS alt roomdos. g Nesta data, a nossa gratidão aos colabo- tratado para a devolu-
a sua rubustez, o seu A luta se estendeu -até á q Estado. de Sant� ca�a-I: radores, anunciantes e assinantes, que nunca

• ção de direitos e paten
pristigio politico, a' luz ru�, s6 serenando ?�m rIDa ocupa o prItneiro : falharam o seu conforto. : tes a suditos alemães,
do seu espirito ou a luz a mtervenç!i0 da polICia. lugarna produção nacio- =

..., , t não esta inteiramente
d us lhos N d I I ai d cê a de abelha � ����'-"�

os se o. a. e egaCla, os e em!ln- n e r correta porque não foi
Mas �eu te';lho . tandto to� da cCasa da Or�Qao» fs�adconlt9r4ibOu8ioÇãO, .elm 1952

!,:::� :"..'l.Ii� •• • �c:. � -:.-:.- • :� a. y.��� ••• l;:::;\ ratificàdo o· tratado pro-
como eles, e malS o aflr.ma.ram que havIa. re· 01 e qUI GS, no :: -. :: priamente dito, pois só

que muitos dêles, por- cebldo �rdem de CrIsto valor de C�$ 3.355 520,00 �� UNIAO DEMOGRATICA � NACIONAL .11 poderá sê lo conforme

que ai!lda tenho ;'la terra para �ssaltar.o templo. . Segundo mforma o Ser. [:. :J consta do próprio texto

pensando em mIm, ve- Profetizaram aInda a res- viço de Estatistica da 't� Posto de Qualificação Eleitoral =I do acordo) mediante a

lando por mim, rezando 'surreição de uma jovem produção doMinisterio da : . L.. � troca de notas em Boon' ,

por _mim ..
a

. min�a Mãe. falecida há três meses, Agricultura, em' 1951 o : Sêde: .Rua Ma1. Deodoro da Fonseca nQ 210 : 3.°) f.oi ratificado sóment�
Nao saIreI, hOle com bem como 9m fort� ter- refel'ido Estado produziu fi HorárIO - das 8 ás 11,30 horas e das 13,30 ,ás �1 a atuação dos negocia-

um cravo roseo, �ara remoto. que abalara Be- 172.960 quilos de cêra no f: 17 horas. .

� :J dores alemães junto ao

que vendo que eu aInda lo Horizonte. valor de Cr$ 2,792.150.00. � x ,
• • • .. • • • .Ü governo brasileiro .

....� ����"'-'���:: ...

.

A Convenção da UDN

-comerciais

Dia 'das

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO rrefeitura Muni�mal rre Jara�ua �O �ul
REQUERIMENTOS DESPftCHftDOS

Paulino Pedri _:_ . Requer licença construir um

rancho de madeira para depósito de lenhe,
Laélislau Gadszda - Requer licença pare construir
uma casa de madeira á Estrade Francisco de -Paulá.
Luiz Gonzaga Airoso...:.... Requer licença construlr uma
casa de madeira á Rua Expedicionario Cabo Harry.
Emmendoerfer Cía - Requer licença construir qua-.
tro (4) casas de madeire á Estrada Nova.
Orestes Murara - Requer licença construir casa em

alvenaria á Rua CeI. Procoplo Gomes de Oliveira.
Heinrich Kopmann - Qequer 'Iicença construir um

sobrado em alvenaria á Rra Marechal Deodoro da
Fonseca. Bertholdo Bieging - Requer licença cons

truir -mausoléo na sepultura de Wilhelm Bieging
inhumano no Cemlterio Municipal de Iaragué do Sul.
QUo Kuchenbecker - Requer licença fazer reforma
na cozinha

-

e na tnsteleção sanitária de sua, casa

resldêncíel, sita á sua Exp: Antonio Carlos Ferreira.
Antonio Marthlns - Requer licença fazer. pequenos

����EE�����E:�E:� reparos inclusive pintura em sue-cese sita em Co-
--_......

rupá. Waldemar Rebello - Requer licença demolir
. ·.1

uma casa de madetra e no mesmo lugar consrrutr
um renehe pare depöslro de lenha. Fellx ôachtleberi,
- Requer transferência dos impostos si uma limou
sine adquirida de Ricardo Roeder. Edrríundo Weege
- Requer baixa dos impostos s/ um eurornovet
vendido é Walter ôtelnke, Maria Ana K. Klug _,.

Requer alvará de « habíte-se », .

.

Altino Pereira � Requer alvará de « hablte-s 's.

Rene Ieannerdr - Requer alvará de « hebíre-se ».

Sementes Selecionadas de Café
O Escritório Estadual do Instituto Brasileiro

do Ö�lfé em Florianópolis, avisa a todos os lavra
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 NOVQ'.

Os lavradores que estiverem interessados ria
aquisição dessas sementes deverão enviar seus pe
didos ao Escritório Estadual do IBC, em Floria
nópolis, á rua Tenentd 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"
SALETE

-

AMANDO EMMEN
DOERFER E SE
NHORA vêm, por es
te meio, externar o seu

sincéro agradecimento
a todos aqueles que,

, de qua�uei' forma, d�
monstraram comparti
lharda grande dôr que
os atingiu pela perda
da querida filha.

Especialmente agradecem ao Rev. padre,
A lavoura cafeeira de Santa Catarina leva José, pelas consoladoras palavras proferidas-

uma grande vantagem sobre as dos outros Esta- no lar e no cemitério.
'

dos produtores de oafé, porque na zona caíeeíra Jaraguá do Sul, 30/4/54
catarinense não é encontrada a. terrivel praga eo-

1 •• 1.nhecida por "broca do cafê".
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 prejuízo causado pela "broca do café" nq
Brasil tem sido muito graúde. Não há dados se-

guros sôbre êste ponto, mas sabe-se que sobe;a Consultório ao lado da Prefeitura Municipal
bilhões de crueelros. É verdade que atualmente, CLiNICA • CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE '

por 'processos modernos como a aplicação de BHC, Moderno Tralamento de canaes sob controle Radioaràlico
combate-se eficazmente essa praga; todavia, oum- H O R Á R I O .:

pre nos dizer que o combate torna·se sempre MA!VDl _ das 8 àr; f2 DESPACHO "DEFERIDO"
dispendioso. TARDE _ Atende com horas Marcadas Alberto Baumgeertel - Requer cancelarnteno do

Entre outras medidas que podem ser usadas !VOlTE _ Terças e Quintas das 8 às 10 imposto s/ uma camionete, vendida pare Iora do mu-

para evitar-a entrada desta praga na lavoura ca- níclplo.
feeira dêste Estado, podemos recomendar as se- .r.M-.. _,.....,. ....S_A,NTA CATARINA

Wolfgang Veege - Requer cancelamento dos lmpos-
guintes: ios si um automóvel vendido pare fora do rnunici-
la) - Usar sementes para semeadura sõmente das pio.

-

que o IBU e a Secretaria da Agricultura D E C R E TO NR 9. DESPACHO "CANCELE-SE"
do Estado distribuirem ou autorizarem a Francisco Koetzler - Requer licença pare contruir
distríbuíção: abre crédito suplementar casa em alvenaria á Rua Marechal Deodoro da Fon-

2a) - Os lavradores não devem nunca levar semen- A r t u r, M ü 1 e r. Prefeito Muni-cipal de Jaraguá do seca (prolongamento). Domingos Chiodini -' Re·
tes beneficiadas ou em casqninha, vindasäe Sul, no uso de suas atribuições, d e c r e t a; quer licença lotear seu terreno sito á Estrada Vila
outros Estados, para suas propriedades: ART. 1°. - Fica, aberto por conta do saído Nova obrigando-se a dar digo doar a Prefeitura

3a) - Os proprietários de torrefação não devem ad- de arrecadaç-ão do exercicio de 1953, o crédito Municipal as ferras necessárias pera abertura de ruas.
-

quirir café broqueado de outros _ Es�ados, suplementar de Cr$. 132.087.10 (cento e trinta e DESPACHO" Deferidos Nos Termos De lnforrnaçãô"
pois do contrário poderão facilitar a entra- dois mil, oitenta. e séte cruzeiros e déz céÓtavos), Constantino Gascho _ Requer cancelamento
da da praga: 'para reíõrço das dotações orçamentárias seguín- dos impostos industriais e profissão generos alímen-

4a) - Os lavradores nunca devem usar sacos que tes. ticios, botequim e açougue não diariõ.
vieram com café de outros Estados, para 0-24-1 Cr$ 50.000,00 DESPACHO "SIM"
transportau sementes de café; 8-13-1 «32.087,10, Adolfo Volkmann _' Requer transferencia do

5a) - Não amontoar '0 'café colhido. O amontoa- 8 14-1, «. 50.000,00 imposto si veiculos adquerido de Heinz Hornburg
,

mento da um inicio de fermentação, quà. Cr$ 132.087,10
-

DESPACHO "AVERBE-SE" ._

além de prejudicar o gôsto da bebida aín- ART. 29• - Revogaram-se as disposições em eon- . f'renz Von Knoblanch _ �equer licença para
da faz, devido o aumento da temperatura, trärío, entrando- êste decreto em vígör na data de registrar sua firma de "Escritorio de Projetos e Fis-
com que as fêmeas da "broca" saiam dos sua publicação. calízeções. _

•

frutos e so dirijam aos cafeeiros, aumen- Prefeitura Muni'cipal de Jaraguâ do Sul, 28 de A- DESPACI}O "Registre-se como foi Requerido"
tando a infestação; - bríl de 1954. �I Diretoria do DEEAS da Prefeitura Municipal de Ja-

6a) - Deve ser feito o repasse. O repasse é feito. ARTUR MÜLLER ragua do Sul, em 28 de Abril de 1954 ..
depois da colheita e consiste em se colher Prefeito Municipal OCTACILIO P. RAMOS
os frutos que ficar.am no cafeeiro e pegar OCTACILIO P. RAMOS , Diretor do Dep�rtam2nto do Expediente.do chão os frutos caídos: Direior dg Deprtamento do Expediente I

7a) - Caso seja constatada a incidência da "broca" JOAO MATHIAS VERBINENN 1_""......._1I1"_.._.E!!3...1I1_.,........1I"....E!!�_"....E!!>"'".M!'!I!'!'!I!!MI....._.....�II_... EilIl

em qualquer lugar dà zona cafeeira catari- Escrituário " Z "
."

�
Farma"cl"a. Central

�
nense, avisar imedi�tamente o Escritório ' � �
do IBC, em Florianópolis, para que sejam .

I � DE ]8[AJFER.:M[AN� &:: t!C][A.. ETDA_It..:l
� •

'dA'
. O ANJO PROTETOR DE SEUS -FILHOS E- A

R r. I E .,. C ' d H 2· J d S I (! C
.

�;:�\:l��a�:r �e�����I�s nf�o;;ixe:_��a:e �l��� r

LOMefeBl'!tIO�!D�l.UsUpge�r)sl,a·��p'eurge·anMdteel�e'�d�I.OeCta.�.RA II �:�;;;o���o�;:�i;.:n��I:i�t�:;��,uaa�;�;:�;::�� l
�

.

r serviço criterioso e Preços Módicos �I Dr. Francisco Antonio Piccione SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-,
-..............,�........".E3I11l!i§".Eil ... _ ... E!! ... _.",.............

I cirurgia· Geral d::�u7t:sC:crianças CII- - - �:?�!: �:i��:�:n;=�!:ti;��:pU dY:h;[,7�:;
. r==�·'==·='====m=="'=="===·=·=='=·==:.="="l1

nica G�ral - Partos - Operações - remédios... II AGRADECIMENTO li
MoléstIas de Senhoras e Homens.

Compre hoje mesmo uma -llItMBBIGlIEIHA
': Ir Por

-

meio deste, agradeço a todos os que II
/Cs'necial'1'sta em doenças de crianças .

MINANCOH! para o seu' tilhinho.. :: me' honraram com suas felicitações na data ::
� ,., li do meu aniversáyio. ii

tdf:!e Jr�s�h��i.I�!� 9 '!.�Sl /:s�R3ó�íA!�� I
E um pmd)'ü 1°k lV�or'ti� Min""oc,

, L=.=.",.='''''''=-===''''''�'''''":.::::==::.�:�",,.JJJESÚS DE NAZARÉ das -15 as 18 4s. .. ..

lIml"DO preci�a. de uma

Machinas de Costurafi ,boa �lclcle!a, ou Alemãs, Japonezas
uln: bom rádIO, entao vá

e ouiros tipos pelos me
hOle mesmo consulta� os lhores preços V.S. pode
preços s�m compromISSO

I
rá verificar sem comprona C A Es A R E A L em misso na CASA REAL.

Jaraguá do Sul. '
.

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::.:::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\\
�, iã

. AU TO JARAGUA S. A. ii
Rua, Marechal. Deodoro, 991 ii

� I!.;;:::=:::::::::=::::::.::::::::;;;;::•••�::::::=::::..==::.!:::::=::::::::=:::::::::=:=:::::.;::� ::

!i la II. a e I. .

..

118 e _ u ••.. 11 Oficina Mecânica e Posto Texaco III't ii II Serviço FORD Autorisado !:i, ii
Á II ::

I ii - JARAGU . DO SUL - ii Consertos e Reformas a preços razoáveis ii
• ii Medicamentos e

-

Perfumarias ii li executados por pessoal competente II
I i! i! 1'11 !!

ii Simbolo de Honestidade ii li liII Confiança e Presteza li I' S ld E" O
. A • II

I !I� ii �i O a létrlCa e á xIgenlo II
ii A que melhor lhe atende ii ii . Combustivel e Lubrificantes n

I II e pelos menores preços II II II

.,....IIIii1--�IIIJ--....I!IiiJI-.1IIIIIt!-11IIIIIIII-... Ii '

. ii li II
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MaZU[8C�eß
4CoH. lIlJ :JE'"A

Wal�emiroUr.
e.IA BI ._018E

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e cria�as
- Parto� . Diathermi;J Ondas curtas e Ultra-cúrtas
• u Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

-
- Ráios 'nira-vermelhos e azuis.

- . ---

.,- ---
-- -- «�

�
,_'*'

__

t

S Dr. Murillo Barreto de Azevedo !

I
-

ADVOOADO I'I , .

I
I

i
I

,
I Escritório no prédio (Dante Schiochet)

Ave.nida Getulio Vargas N. 2ó

laraguá do Sul

I

I
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Edital n. 3.525, de 27·4-54.
Victor Strelow e

Annita Müller

em Rio da Luz. filho 'de
Roberto Zumach e de Ida
jungtun Zumch.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filha de
Luis Guckert e de Mina
Fischer' Guckert.

JORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 9-5-1954

ESPORTES
I �OB'WALDIR o .. RUBINI. I

Sectedade Esportiva Guarany

o Baapandi golaoo am São Banto do" Sot

em Ribeirão Molha filho
de Angelo Araldi e de
Paula Aldrovandi.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica domlcllíeda -e

residente neste distrito,
em Retorcida, filha de AI·
berto Murara e de Meti
ana Schiochet Murara.
Edital n. 3.M3, de 30-4-54.

Laudellno Outra e

Tereza Freiberger
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e re

sidente nesre distrito, em

Ribeirão Molhe, filho de
Manoel Dutra e de Idali
na Hermes.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Ribeirão Molha, filha -de

.

Bernardo Freiberger e de
Rosalina Iunkesf'relberger.
Edital n. 3.534, de 30-4·54.

Lauro Klein e

Alldia Würges
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

Ele, brasileiro, solteiro, residente nesre distrito, em
lavrador, domiciliado e Francisco do Paula, filho
residente neste distrito, de Nicolau Klein e de Ma
em Rio Cêrro, filho de riá Madalena Schmirt Klein.
Rudolfo Spies e de Luiza Ela, brasileira, soltelra,
Toewe ôples, lavradora, domiciliada e

Ela, brasileira, solteira, do- residente neste distrito, em
méstíca, domiciliada e resi- Francisco de Paula, - filha
dente neste disfäto, em de Henrique Würges e de
Rio Cêrro, filho de AI- Lucia Brömüller Würges.
fredo Volkmann e de A- Edital n. 3.535, de 30·4-45.
dela Volkmann. Egon ôchrntdt e

Maria LangerEdital n. 3.53.0, de 29 4 54. Ele, brasileiro, solteiro,Carlo� Llesenber.g e

I lavrador, domiciliado e
Hlldegart Fedi residente neste distrito, em

Ele,' brasileiro, soltéiro, Itapocusinho! filho de Ar
lavrador domiciliado e noldo Schrnldr e de Ma
resident� neste distrito, ria Schmidt.
em Ribeirão Molha filho Ela, brasileira, solteira,
de Leopoldo Liese�berg e lav�adora, domi.ciJi.ada e

de Ottilia Liesenberg. resldent� nesre .dlstrllo, el!l
Ela, brasileira, solteira, ltapocuslnho, fllhe de RI

doméstica, domtcllíeda-: e cardo Lange e de Manha
residente neste distrito, Lange,
em Ribeirão Molha filha E-dital n, 3.536, de 3p-4-54.
de Andréas fodi' e de - Alfredo Küster e

Rosalia Demarchi Fodi. Frieda Draeger
.

- Ele, brasileiro, �(,lIeiro,
Cópia de Edital de lavrador, domiciliado e

Proclamas de Casamento, residente nesre distrito em
recebida do Oficial do Retorcida filho de de Fre
Registro Civil de Corupá. derico KUster e de Emllla
Edital n. 3.531, de 29 4-54. Has�el Küs!e�.. .

Mario Marcos Airoso (> Ela., brasllelra� .s.oUelra,
Romilda Cardoso lav�adora, dom�lh.ada· eEle, brasileiro, viuvo, r reSidente neste distrItO, emlavrador, domiciliado e Ele, brasileiro, solteiro, Três Rios do Sul, filha

residente neste distrito, comerciario, domiciliado.e de Augusto Draeger e de
em Rio da Luz, filho de residente nesta cidade, á Ida Draeger.

I Carlos Hornburg e de Hul- rua E,xp. Cabo Harry

I
Edital n. 3.537, de 4·5-54.

da Geisler Hornburg. Hadlich, filho de Luiz Curl Böder e
Ela, brasileira, solteira, Gonzaga Airoso e de Anita Arndt

lavrad. domiciliada e resi- Rosalia Airoso. Ele, brasileiro, solteiro,
dente neste di�triro, em Rio Ela, brasileira, solteira, do lavrador, domictllado e
da Luz, filha de Augusto méSlica, domiciliada e resi- residente neste dislrilo, em
Lindemann e de Matilde dente em Corupá, filha Rio da Luz, filho de Hen
Hoffmann Lindemann, de Lindolpho Cardoso e rique Böder e d� Anna

Ed' I 'I:. =-28 d 2"4 =-4 de Maria Cardoso. Zinke Böder.Ita n. (I.U , e J- -u .

Edital II. 3.532, de 29-4 54. Ela, brasileira, solteira,tn�aZÖ��k�rle Lauro Aldrovandi e Iav�adora, dom�cili.ada eu
Hulda Murara reSidente neste distrIto, em _

Ele, brasileiro. solteiro. Ele, brasileiro, solteiro, Rio da Luz, filha de Ger-
lavrador, domiciliado e lavrador, domiciliado e mano Arndt e de Clara
residente, neste distrito, residente neste distrito, Voigtländer.

Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente ficam convidadôs 0& senhores

seclos désta Sociedade Esportiva, pare a Assem
bléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 17 do
corrente, ás 20 horas, no salão Doerlng (ex-salão
Sohn), afim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia.

1 - Prestação de Contas
2 - Eleição da nove diretoria.
li· Assuntos de Interesse social.

jaraguá do Sul, 4 de Maio de 1954
Paulo Podl-Presldente

No primeiro logo, o Campeão da Cidade, derrotou o Bandeirantes
por 7 a 2. e no ,segundo venceu a Seleção de São Bento por 5 a 1.

Conforme foi anunciado o

I
verdadeiras lições de

I
tos a favor Está portanto

C. A. Baependi, realizou futeból, ás duas equipes de parabens o quadro
uma breve excurção nos que enfrentou. Todos nós azurra, pelo que soube Reg-istro Civildías 1 e 2 de Maio p.p'l sabemos das bôas exibi- mostrar em canchas
a São Bento do Sul, on- ções do quadro Campe- extranhas, honrando con- Irene P. Günther Oficial do
de na cidade serrana, ão Jaraguaense de 1953, dignamente fóra do mu- -Registro Civil do 1°. Distrito
enfrentou em duas pele- por isso não duvidamos nicipio o futeból Jara- da Comarca Jaraguá do Sul,
jas amistosas, um quadro que suas vitórias foram guaense. Estado de Santa tatárina,
local, e a seleção. liquidas e esmagadoras, Brasil.
Cotrariando a todos, como bem demonstram O quadro do Baepen- Faz saber que comparece-

pois jamais poderia al- os placares. di, atuou com todos os ram no cartório exibindo 05

guém pensar isso, não Tanto a linha atacante, Titulares. formando como documentos exigidos pela lei
teve dificulda Ies nenhu- como a defesa estiveram afim de se habilitarem ?ara
ma o quadro azurra, em em plano destacado, pois das ultimas pelejas, ten- casar-se:
demostrar as bôas qualí- marcou o . Baependi 12 do um juiz de São Bento
dades do conjunto, aca- gols, centra 3 sómente, do Sul apitado os dois
bando por dar, duas com um saldo de 9 ten- encontros.

jogando sábado passa- bom desempenho realiza
do frente ao lplranga o do ultimamente pelos dois
União foi derrotado pelo conjuntos.
placard de cinco tentos a

I
Haverá tarnbern uma

quatro. . atraente preliminas entre
-x-

'

os dois conjuntos Aspí-
Domingo ern jarélguá rentes.

do ôul, o mesmo Limão -x--

enfrentou em seu. prõprto Conforme havia escrito
campo o quadro do Ioão deveria o Borefege ter
Pessôa de 'ltapocuelnho, jogado domingo em Oua
sendo vencido por 3 a 2. ramirim frente ao Seleto.

-x- Entretanto por motivos
Rumando pera Nereu diversos não foi realiza

.

Ramos onde frente ao da esta partido tendo o
,

Estrela d convite deste,' o Seleto em ultima hora
Agua Verde foi derrrota- convidado o Faixa Azul. jogando domingo pas-
do pelo escorre de 2 a 1, -x - sendo no Estádio Muni-
após uma partida muito Está trabalnando muito cipal do !)acdembú, em
acidentada.

-

o Ipiranga este ano afim São Paulo a Seleção de
-x- de melhorar seu plantel futeb61 do Brasil, derrotou

Hoje será realizada a pare a disputa do cem- um combinado da Colom-
segunda partida entre peonero pare O· correnre bíe, por 4 a 1.
Baependi e Boratogo no 'ano da Segunda Divisão, Hoje os Brasileiros
gramado do Baependi. Assim é que após he- jogarão novamente centre
Sem dúvida será uma ver conlretado diversos o combinado Colombi-

bôa partida. que o publi- novos elementos, está ano, mas destas vez, no
co esportivo terá o ense- preparando seu novo cam- Rio de janeiro no Mara
jo de presenciaI', visto o po de futeból, nu qual, canã.

Ele; brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado' e

residente nesta distrito,
pretende disputar o cem- em Irapocusinho, filho' de
peonato do correnre ano. Hugo Strelow e de Gui·

-x -
' lhermlna . Strelow.

Também o Botafogo Ela, bresíletre, solteira,
está procurando novos lavradora; domiciliada e

elementos pare aprimorar residente neste distrito,
sempre mals seu quadro. I'

em Itapocustnho, filha de
pois a campanha que o, Germano Müller e de Age
espera na primeira Divisão la Maske Müller.
é bastante dificil, .mas es- Edital n. 3.526, de 27-4-54.
pe�am 08 elví-negros Bruno Priebe e
sal r-se bem neste ano

Hildegard Schmidtdurenre .o cempeonato-:

Edital n. 3.529, de 27-4-54.
Alex Spies e

Imgard Volkmann

NOTICIASESPORTIVAS

-x-
(Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste 'distrito, em
Garibaldi, filho de Ger.
mano Priebe e de Ema
Ninow Priebe.

.

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio da Luz, filha de
Leopoldo Schmidt e de
Frieda Geisler Schmidt.

Edital n. 3.527, de 27.4·54.
Artur' Hornburg e

Hertha Lindeinann

S�ClfDßDf Df D[sP�RJ�S ßCßRßl
Õ����tN�L
CONTEM

Lembramos à todos os me-mbros da Diretoria
desta Sociedade que aqui não comparecertl, que as

-

nóssas J'euniões semanais, são às 2as feiras às
2.0 ilO:'1'll-< {la séde social 'à rua Mal. Deodoro da
Fonseca D. 319, rrésta cidade, -que lá deverão com

parecer para colaborarem nos interesses dêste Clu·
be.

,

.

Outrossim, pediqlOs o comparecimento de to-
dos os jogadores inscritos ou parainscrever, na pro
xima reunião, dia lOdeste mes as 20 horas.

.

Cordiais Saudações
Sergio Thomsen Arcadio Fischer
Presidente _ 1. Secretario

EXCELEIT&S

ELEMEITOS TOIICOS

Fósforo, Cálcio, Arsenlato
e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convalescutes
Tonico dos desnutridos

�=================a�
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JORREIO DO POVO DOMINGO DIA 9-5�19õ4 4

Deutsche- Beilage -des "Correio do Povo"
Di� Ilßílmml!nkunß dl!f U. D. ß. �n:k�::1��!��aai:18riefe und Konsulten

b t
. dIA. Z.' - São Benlo po Sul: Die Erklärung einer vol-

6r088e Begeisterung unter den 87 Delegierten-Wie die Arbeiten d: Ãi:mi:i�ç�Ocn;ecio,o� lgültigen Gesamtquittung, vom Angestellten unters
verliefen - Die Auswahl der Kandidaten - Für Jaraguá Herr Casa Real tem sempre chrieben, entbindet den Arbeitgeber von jeglicher
Artur Müller als Bundesdeputierter, als Staatsdepútierter Dr. para pron.taentrega, pe- zukünfti� einzuklagenden Zahlung.
Luiz de SOUZ8_. Dr. Plácido Olimpio verzieh.tate gleich zu Anfang los melhores preços.

Schreiber: Im Cartorio kann man keine Dcku-
mente Übertragen' die nicht gebührend selliert sind.

Wie bereits angekündl- cido Olirnpío de Oliveira wählt: Puer São Francis- ------------- egal ob es sich uni Kontrakte oder Schuldscheine

gt, fand letzte Woche in auf die Kandidatur' als co und Araquari: Francis- handelt.
.

der ôteetsheuptstedr die Bundesdeputierter und co Mascerenhes; fuer Ioín- Das Beste ist es, das Dokument der Bundeskollek-

regionale Versammlung D'r. Reno Cubas als ôtae- vllle: Frederico Gassen- Q A li n II [ li n l torie zur Begutachtung vorzulegen.
.

der UDN starr.
.

tsdeputierrer fuer Cenoín- fert, Benrique Meyer Junior l) H IV l1 U I IV U Kralllahrer Jar80uà. Ihr Automobil Ist der Zahlung
Zu dieserWahlversamm-I hes. . und Mario ôuporlry; .

fuer von Cr$ 1.000,00 unterworfen. Obwohl in der Ge-

lung waren 87 Delegierte, Nach geheimer Wehle- Gueramírlm: Paulo Boro-
CO I\lTÉM

neralversammluug die Gehaltsbezüge nicht definitif

aus allen caterlnenser bstimmung stellte' man hausen; Iuer Iaragué .do 1 1 1 1 beschlossen wurden, erhält der Direktor der Pe-

Munizipien erschienen. folgende Kandídetem als Sul: Dr. Luiz -d_e ôouza; -
trobraz Cr$ 35.000,00 und der Vizedirektor Cr$.

Den Vorsitz über die gewaehlt fest: fuer São Bento und Carn- EXCELERT&S,/ 30.000,00 monatlich.
,

.

. Arbeiten führte Herr Dr. Zu Senatoren:' Adolfo po Alegre: Alfredo Diener; W. S. Jaraouà, Sie können Fristverlängerung zur

Celso Branco, als Schrif- Konder und Artsrllleno fuer Ifalopolía: J. Silveira; ELEMERTOS TORICOS Ausführung der durch das Gezundheítsamt Arbeiten
tluehrer fungierten die .Do- Ramos; Zu Stellver- fuer Mafra: Dr. Kiefer; durch Vermittlung des Gesundheitskommissars ein-
kroren Coelho de Souza tretem.Genesío Lins und fuer Cenolnhas: Rivõdavia Fósforo, .Cálcio, Arseniato reichen. Das Gesuch muss an. den Direktor des

und Clodorico Moreira. Dr. João Bayer Filho. Corrêa; fuer Papanduva: e Vanadato de s ó d i o Gesundheitsamtes hier (Posto de Saúde) gerichtet
Der Praesident ernannte Zu Bundesdeputierten: Benedito Carvalho und Tomco dos convalescentes werden.

-

die Herren Artur Müller. Wanderley Junior, Walde- Porto União: Ramiro E- Tonico dos desnutridos ;-'---'--_--------------�
Leerte Vieira und Gerei- mar Rupp, Jorge Lacerda, merenciano.
no Silva, die Kommission Fernando Ferreira de Me- Fuer Blumeneu wurden
zu bilden. um die Beglau- lo, Hercilio Decke, Anro- die Herru A. Baldini e

blgungeschreíben der De- nio Carlos Konder 'Reis. Neufert angegeben, fuer
legierten einzusehen. Artur Mueller, Aroldo Indeíal "Herr Clodorico
Bei der Eröffnungsslrzu- Carnelrô de . Carvalho, Moreira und fuer Rio do

ng sprachen der Preesl- Celso Ramos Branco. Sul Herr Franclsco 00-
dent Celso Ramos Branco Hermengildo Corbelini, ttardl.
und die Deputierten Wan- Arnaldo / .Bitencoerr und Der Herr Gouverneur � liderley Junior, Waldemar Afonso Ghlzo. Irlneu Bornhausen offerl- Ulatlllig'lillt1Dl.O_,_1Rupp und Herr Artur Mü- Zu ßundesdeputlertee erre den Versammelten

__

lIer.. . I fuer den NOi'�en des ôra- einen Empfang im Palast.
--.._

Die zwe"� �:lZW1!.' ai�S wurd ,n lolgende ge- _ _

galt, die anwesenden Kan- 1
_

dlderen durch die Direko
rien den verschiedenen
Wahlämrem beizuordnen.
In der drillen Sitzung

ernannte der 'PräsideDl
dieselbe Kommission, die
die Beglaubigungsschrei
ben entgegennahm, die
Kommission des Finanz
planes zu bilden ..
In der vierten Sitzung

wurde der Finanzrlan dls
kutlerr, den Herr Artur
Mueller -:verteidigte und
der zuletzt angenommen
wurde.
Gleich .dareuf ging man

zur Wahl der Kandidaten
fuer die ôenarorenêmrer,
der Ersatzmänner, der
Bundes- und ôteersdepu
tlerren ueber.
Gleich zu Anfang ver

-zlchteten die Herr Dr. Plé-

Obwohl wir noch nicht Auenl in lIa,ocu.SiRho. Zum I seinerhletzten Reise nach
den "Diario Oficial" be- Agenten des "Correio do Floria opolis war der

kommen haben, der den Povo" in Itapocusinho, Her Präfek Artur Müller
vom Präsidenten Oetuiio Schroederstrasse und in Begleitung des Herrn

Vargas am l._Mai unter- Duas Mamas wurde der Luiz Cünther von der
zeichneten Mindestlohn Kaufmann Gerhard Eg- Vertretung von São Ben

festsetzt, können wir vor- gert, wohnhaft dortselbst, to im Palast, wo Ulan ge-

weggreifen, indem wir 'ernannt. meinsam mit dem Herrn
-

111 -=
uns auf die Presssna- Herr Gerhard Eggert Gouvernener Irineu Born- • • _
chrichten beziehen, dass, ist somit der Nachfolger hausen über die Strasse
die Festsetzung folgende des alten Agenten, Herrn Corupá São Bento konfe-
ist:

. Ludgéro Tepassé, der ríerte.
Rio de Janeiro Cr$. . lange Jahre dieses Blatt Der Herr Gouverneuer

2.400,00. São Paulo Cr$. in .jenem Distrikt vertrat versprach, Vorkehrungen
2.300,00. Florianoplís Cr$. und dem wir hier unse- zu ,treffen, um die Arbei-

1.050,00. ren Dank aussprechen. ten am Bau dieser Ver-

Sobald wir im Besitz I kehrsstrasse zu besohleu-
der offiziellen Bekannt- Strasse Corupà-Säo 8e110. Bei nigen.
machung sind, werden
wir sie in. diesem Blatt
veröffentlichen.

... A�r���:e:oin�:o�:�, nicamos a todos os nossos parentes arnl
gos e conhectdos o falecimento de nossa que
rida mãe, sogra e avó

Vva. Hedwig Schreeder Ruckert

Strauf, ..'·/ater und, ·50 .... 11
ocorrido no Hospliel S. José em Iaragué do

V I II Sul no dia 25 de Abril de 1954 com a idade

Der Herr Hofballmusl- ger àuf die Tasten. de 62 anos 7 meses e 25· dias, deixando 3 fl-

kdirekior Iohann Iohanu Es War der kleine lo- lhos, 3 noras e 6 netos.

r·ê�-;;;i�'-···d·�=p�;�u-ul ��r�{h�;:���g;���:: �:��n::ani:u :m::: ;.��o:���::�\e§i�i��i� ii:�Hdc���:�?!�� ::! I

1.::.' .=:.·1 «Malefizbua», des Schani. duileren, Papa?» xilio e os confortaram duranll! u transe que

Mit der gegenwärtigen Nummer tritt der Gern haeUe er ihn vor Und dabeI schlug. der pas�saram, assim corno airatlecem a rodos que

. "Correio do Povo" in das 35. Jahr seines d� Berufe des Musikers I Junge iu Anklang an eh enviaram flores, cartões, coroas e' àcompa-

t�:' Bestehens ein. �:·l bewahrt, der doch auch ne Figur des Walzers nharam a falecida ilté a .sua ultima morada.
.

Es ist somit ein Tag grösster Genugtuung 1 für ihn selber trotz aller einen so ungezwungenen A�Tadecem especialmente o Pastor Martim
.•

f" d' d'
.

d' H ·1 E f I' h d
'

II U b d d Doege pelas consoladoras palavras proferidas.

t.::.:
ur Ie, 16 In lesem ause munter arbei- :::,

r o ge ree t ornenvo e ergang an,' ass er

V no lar e no cemitério.
-

ten, obwohl wir oftmals sehr energische Wor- war.
.

ater ganz betroffen auf- .

Duas Mamas, Guaramirim-. 30 de Abril de 1954.

f.=::
te als Rueckschlag den Gelegenheitskrämern -:::1 daEheinl'mes unTdagseuSChrsagSeSradeer bli;Mktaeund jenen, die ihre persönlichen Interessen ..., lefizkerl», brummt� BRICO RUCKERT e Familia
ueDer die der jaraguaenser Gem�inschaft in seiner Walzerkomposi· er dann gutmütig. ci will ERVINO RUCKERT «

t�: und der im allgemeinen stellen, gebranchen =:.3 tion den Uebergang, da dir was sagen: Künftig 'GERMANO RUCKERT «

mussten
'

. B drückte' ihm leise eine mochst du mei Musi und i IIi-__•• .1

l� es gi��irk::�� z�a���md�a�i:r�e���eUng ��� �l ��.�.���..�����.���_�.�..�.��...:.�.�:. ........��.�...�.���.��.�.�:�.��.�.:��...... 1 i6·_e I!l._mifllM�"i:li1M'*I:;i....._�_!Ilfill__1II

I �::;�:;::��[[e[{l�hct���:�!�;!:��::!�� I rr·-·--��--��;�-;-·-·�;;;;�--·-·---·-
..

-'::!::.:::.I t I!IIA.'.G_R_A_.D_E_C_IIIÍIIM_.E_�TO
t�
Stolz ist; niemals g.ebrauchte man Ausreden:�'!� ein kleines Holzsregegatter mit "cota", mög-

: von Unanstrendigkeit oder Treuschung, 'um • :: liehst mit Wasserantrieb. Interess nur für Frofundamente consternados comunica-

: sich durchzusetzen. : li Gatter und und "cota", Weitere Informatio- ii mos a todos nossos parentes, amigos e conhe-

lo=.: Bestimmt ist dieses der G-rund des Bei- .:�l :'.!:i.' nen bei der Redaktion der Zeitung. .:I.i,: cidos, o falecimento de meu querido esposo,

[ 1 nosso querido pai, avô e sogro

!1 �!�de�e:nt;!';en��n�te���t���k�r u.::� �:� �
"'''''======,=-,='''''''''=�=,,=''''''''=,."==,,='''' AUOUSTO WOEHL

t��:. �:{t�f:i§��fu�:r��Sj!��:�� z�:�::��de���: :�;,.l ocorrido no dia 28 de Abril com a idade de

B Kritik verdient. 3 Apotheke "8Cb � I z"
72 anos e 11 mêses.

.

fO:::.
Wir sind hier ueber 1:lin Vierteljahrhun-

:g::
A família enlutadà vem por meio deste,

dert, haben alle Schwindler auf wirtschaftli- JARAGUÁ DO SUL externar os seus sipcéros agradecimentos as

chem, moraoschem und politischem Gebiet pessô�s amigas e vizinhos que enviaram flô-

(l:::E::.·
besiegt und werdén so fortfahren, nur einzig

::.::::.'j
res e corÔas e acompanharam o queridO fale-

� und allein dem Volk und unserem Gewissen MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN. cido até á sua última morada.
-.,

Genugtung geben. / Especialmente agradecem ao /Rev. Pastor
Mit diesem Datum sprechen wir allen Das Symbol der Rechtschaffenheit, des Liezenberg e ao côro da comunidade Evan-

f::_:.
Mitarbeitern, Annunzianten und Abonnenten,

:::.}
Vt>rtrauens und dá ,Dienstbarkeit, die Sie gelica, pelas palavras e cantos proferidas no

die niemals in ihrer Strerkung' versagten, un-
lar e no cemitério.

seren Dank aus.' .

am besten zu den geringsten Preisen bedient. fi fami/ia enlutada.
" ):•.:::::.�!... ·.·��C:·····.·"··"·······':;··"·7··.·"�:·.··.····"�c.:-:.;.••.• .,::::i .1__====================11 ••--------------------

Os Pálidos, Depauperados, .

'Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão' a to

nificaçäo geral do orga-
nisrno com o

L.'O·KAL E S-Miqdestlolll1

t D����e�:���er
und Familie, José Amaral Filho und, Vve: Es
teJIe Luizilda Wagner und Sohn, noch ers
chüttert durch dan Tod ihrer unvergesslichen
Frau, Mutter, Schwiegermutter und Gros
smutter

HEDWIG WAGNER, geh Schwartz,
drueeken hiermit tief gernehrt ihrenDank allen
denen aus, die ihnen ihr Beileid bezeugten,
Telegramme, Beileidsschreiben, Kränze und
Blumen sandten oder auf andere Weise und
privat ihr Beileid ausdrueckten und die Iíe
be Entschlafenene zu ihrer letzten Ruhestatt
begleiteten.

.

Wir danken ebenfalls Herrn Pastor Ge
ring fuer seine stärkenden Worte im Hause.

Jaraguá do Sui, den 30. April 1954

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JORREIO DO POVO -, DOMINGO DIA 9-5:-1954 -

DECRETO Nr.lOCamara -Municipal
, ...Ata da Reunião Ordinária de 13-4·54

Aos treze dlas do mês de abril do ano de <mil
novecenros. e cincoenta e quatro, pelas sete horas.]
ne sele do Forum, no edifício da, Prefeitura Municl
pai de jaraguá do Sul, reunidos os srns .. N.ey Fran-,
co, Mario Nicolini, Alfredo Langer, Frederlco Curr ]
Alberto Vasel, Gerherd Roeder e Alvim Seidel. O
snr. Presidente ao constatar a presença de número
legal, declarou aberta \a reunião e ordenou ao sr. se vêm, sensibilisados, expressar os seus agra-
cretário a leitura da ata da sessão anterior, sendo a decímentos a todos que lhes manifestaram o
mesma depois de devidamente discutida, aprovada seu pezar enviando telegramas, cartões co-
sem emenda pelo que passou a ser assinada pela rôas, Ilôres, ou por outros meios e em par-
Mesa. A seguir o sr. 1°. secretário leu o Expediente. ticular aos que acompanharam a extinta á
que constou de: Of. expedido nr. 114/54; Ofs. rece- sua úttiina morada.

.

bidos do sr. Prefeito Municipal, 154/53. 135/54 en- Agradecem igualmente ao Sr. Pastor Ge.
cemtnhando :o projeto-lei (nr. 9) "Dôa terreno pera ring, pelas conf.ortadoras palavras. pronuncia-construção ae meusoléos ás vitimas da. explosão da

l
das em casa,

Fábrica de polvora". O referido projeto-lei foi ence- Jaraguá do Stil, 30 de Abril de 195�_mlnhado a Camtssäo de Legislação e justiça; Of. -
nr. 138/54 e of. nr. 139/M trazendo incluso um re-

.

querimento (Dr. 6) do diretor do Hospital são José, ..1:=U:�:�llMIlilsenla51I ..�I.I&:III-II1-IIII-IDleg ..I-IPI5!S1

solicitando ísensão do imposto de licença sôbre-um
caminhão, perteecente ao aludido Hospital. Dito re

querímenro foi encaminhado a Comissão de Legis
lação e justiça; um Oficio-circular da Câmara Mu�i.
cipal de Laguna; Of. nr. 21-M de lbírarna e of. cir

cular nr. 11/M de São Franclsco. Livre a palavra
solicitou e obteve-a o .sr-: Alvim Seidel, requerendo
que depois de ouvido o plenário, ne forma regimen
tal, 'fosse passado um telegra:na ao snr., ôecrerärto
da Viação e Obras Públicas, lembrando ao mesmo,
a connnuaçäo dos trabalhos de � 1tl"\truÇ60 da Es
trada Corupä-ôäo ßenro.

Em votação foi o requerimento aprovado unaní
mamenre. Como ninguém mais quizesse fazer uso

da palavra, pessou-ee a discussão da Ordem do Dia:
Com referência ao requerimento nr. 2, ii Comissão
de Legislação e justiça, depois de ter recebido 010 •
sr. Prefeito as ínformeções pedidas. exarou um pa-

M' U O A S. recer favorável e apresentou um projeto de lei, que
recebeu o nr. 10, "Isentando do imposto de lndus
tria e Profissão a fábrica de sabão de Hilario Barer
to. O acima mencionado projeto-lei, posto em .dls
cuseäo e votação, foi aprovado unanimemente em

la. dlscussäo. Em virtude de ter sido aprovado por Frutiferas:!e
unanimidade de votos o parecer, favorável, da Co- Ornamentais
missão de Legigiação e Justiça, com referência ao ii ASP I L L U L A S OO
requerimento nr, 4, a mesma Comissão elaborou um AB BA O E M.O $ S
projeto de lei (nr, 11' concedendo a isenção de im- Laranjeiras, Pe·' �'A'" O, I N FA III V. E I S·posto de Exploração Agrícola a_....Yva. Iovlta. Nique- ceguéiros, Ka- � ,

lati. Após discutido foi o aludido prolero-lel aprova- kísetros; Maci., Nc!-Pris-do de Ventr�
do em la. discussão. É alnda da Comissão de Le- eiras, .Iabotíca- 'e nas molestias. do
gislação e Justiça, o parecer referente ao requeri- beiras, etc. Ro- F I G A O Omento nr. 5 que opina sejam, pedidas informações, selras, Dahlles, ES 10M A G Osôbre o requerimento, ao sr. Prefeito Municipal. Em Camélias, Co-
votação foi o parecer eprovedó unenírnemente. Nada níferas, Palmei- .� IN t E S TIN OS
mals havendo a tratar o sr.: Presidente marcou para ras, etc., etc. .'as.tlo1" AZla, Vom1f!to1,
'a próxima sessão o dia 27 do corrente com a Or-

p __ d. .. 'ddem do Dia seguinte: 2a. discussão dos projetos-leis e��hos, . n 1sge6tQe:s,
!)eçam Catálo-

.

C_h J f' '""onrs.: 10 e 11,·la.. discussão do projetoIei nr.9.e O'tIJ'C$S uO Igao· ..

0'0 Ilustrado ".. D' -, Pdiscussão dos requerimentos nrs.: 3, 5, e 6 (treiS, to uaZ"es, I.g�to.es enosas,
cinco, e seis). Findo o que foi ellcerJ'�da â ·,sessão

Leopoldo

Se]idel
Dôres no Esfomago, Mão

a qUêll faltaram os snrs.: Adolfo Antont� Emmend?- . H"Jito) �etenç;ão de B'ilis.
erfer, Otaviano T\ssi, Walter jark, Eurt Herbert HII- Corupa -2-y- doe!' rt .

brecht e WiIly Germano Geõsner.
,.

.8ft e-se em t I pl �.,! J
-

. (ass.) NEY FRANCO,.- Pelo' presente tórno público que o Soro Alfredo
(I ,MALAFRRIOEDNOICLOALNINGIER I�O"'-é:::::oC:::::::=U:::::.C::::::-C,

�� Carlos Hanemann, requereu a este Conselho, a revi-
""- _- goração de sua licença como Coustr;utor a titulo

r==:l=::!l=:!=:!_:i=!Sl!i=!l=l!=!!=::::!=�H!lJ I O· ,- Gelso. ;Branco O precário para o Rio Cêrro Municipio de jaraguá do
I

� D h Ad·
-

.Sul Santa Catarina, de acordo com o parágrafo único
i

'

Foto PiaZ9P8::=1 I
.

espac ante uanelro
do artigo 5ó. do decreto N.23.569, de 11 de dezembro

'1'1' 1-. �=�' - -II',' ,Matriz: �ua Babihngfa, 23
-

�iliall: praçadçleneralsosó, de 1953. .

'

.

SI· Edif. proprio . Tele one, no, 1 5 • E lficio • anta F'
.

'd d f···· tiii·,
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do u

"'0 213 • Cx. P., 35

•.
End. JuHu • Apart. próprio, 32 I('am, POIS, convI a os os pro IssIonaIs II) e-

U - Defronte ao Ginásio São Luiz III" Tel. .Branco. Telefone,4773 ressados já regisfrado� neste Conselho, a se pronun-

"'li' i!!'O S� Francisco do Sul· S.C. Curitiba"

paraná�.
ciarem a respeito para o que lhes é concedido o

- -

prazo de '30. dias, a cont(lr da publicação do presen-.' .

. : III' O'
lmg!)rtac;ão - Exportqc;ão e Cabotagem - Ques- te Edital. (.i Fotografias em geral - Filmes de vartas

.::, ,.... tões administrativas
Porto Alegre, 2:de abril de 1954'. marcas e tamdnhos III O bem como todos os serviços junto à AlfAndega O Eng. Felicio Lemieszek

II' ,. . -

- x -
, . "1 � '1'1'·1 de São Francis�oJo Sul, são executados com pon- Vice-Presidente no imp. do, Presidente

••i, T':.m a dISPOSIÇ�Ç> aparelhos fotograflcos, ? e
... O tualidade e prel5te�a, disp�>ndó para ês.!e, !im �II maes (IV.�IGTLANDER» e outros, de otlmal"11' de umd organizaçao perfeIta com escntorlos :1::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\\

.,. qualidade "-

. C_?ID ••mtes azul�das..
_ .. O e técnicos.. � i:

.

iilU Veja a exposlçao sem compromIsso.' 1"11· ':I'i,: le:m trl\ � "Tr (()) 11)) 18 "'UE IT»
=" :.:.1:'lU '

- x -
>

-,

'.. O Dispõe de páteos para depósllo de madeira O =

1.( \UI U) 11 1IJ) 11 � =1nl'il Dispondo do melhor equ,ipamento, I-I',· junto ao quadro da estação e nos trapiches

O
ii '

158
II

II pode atender á todo e qualquer . O de embarque da Conta da Cruz, bem como II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, fiI chamado �ora do gabinete. I O
armazem para depósito de mercadorias em ge-

O
:! JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA II

-

'. '.
-_ ral, junto aos' tràpiches de embarques na cidade. ii.:1 .:I.':!==i-;!!!E!!=II=:==Il-ã=!!=F.=!!;;;;;;;;;;;!_ Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,

@)88I@1i8���YiiB!��@I!!i@j O Encarrega-se de. Embarques de �adeiras e .de outras. O :i combustível e acessórios. I!

� ß COMfRCIßl lIDD ADVOCACIA - COITABILI- I O
Mercadorias p�ra o exterl�r. do BraSil e

. O II 7ubrificação-carga d,e Baterias etc. . J II- DADE - SEGUROS i Locallda4es Brasileiras
. li CONSeRTO _ REPORMA E RETIPICAÇÃO DE AUTO- !I

R. Mal. De;doro, 210 • �I. 19 . Tel. 34 - Jaraguá do Sul � 00 Tradição lie mals de 20 anos, de serviços constantes 00 II MÓVEL fi CAMINHÃO. II
. O""� maiores firmas. do Eltado e dos estados ViSiDh� ...O ·I�.!••••

I ' I: ••!:Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com-
1&1_ __.... SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDOpleta assistência téc�ica contábil, _jurídica.e (j�c::::;::.c:::::c:::::::::a�>c:::>c::::ac::::::oC::::OQ) !! Hfiscal. Escrituração fIseal e comercIaI. Servl- \�::::=::::::.:::::::::::::::::;:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.

ço� comerciais em geral.. ...0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::: _---------------------.....,Corretores da ç. Nac, eguros «Iplrangb operan· li' II
do em Fogo, Acidentes do Trabal�o,.Aciden- !:l:.i,::.• ·Dr•.Arqu.·medes _D_antas 1:::1::tes Pessoais. Transportes, Automovels; Res-

..

ponsabilidadê, Civil e Fidelidade." li
A D V O G ADO::Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas. II ii

l-A
. COMERCIAL LTOA. -

I!!
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 li!uma orRanização as suas ordE::ns! ..

..

- ,!! Jaraguá do Snl .

, Santa Catarina irEuuênia Vitor Schmücke I
.

- economis,ta e contador. !�::. . y",. . "'í::i �i@)�1li!&8I!!l'��_ltl!I!Í!âldl!!llfi5!ll!i!!6@i����· �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::!: '-.;;...__• • """!"'-�-�.....��_:_---,

>.. ; �

.I �..� � ...,..
-

.

.

t AqradecJmeEfo
Otto Wagner, Eugenio Wagn_er e familia,

José Amaral Filho e Senhora, Vva. Estella
Luizilda Wagner e Filho, ainda consternados
pelo falecimento de sua inesquecível esposa,
mãe, sogra e avó.

.

-

HEDWIG WAGNER, nascida Schwartz

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

Cllniea Médiea - Cirurgia Geral - Partos

Oonsultõrío e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 :\ex-residencia do dr.
Alv1iro Batalha).

f

'.

Oonsültas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
.1_111_ ..._ IUIiB 1"_111 _ IdI_l" &; I lEB" III_lU Ee UI "I'

- Atende chamados
I
de dia e a noite -

•

5

abre crédito sulplementar
A r t u r Müll e r, Prefeito Municipal de Jara

guä do Sul, no uso das suas atrlbulções d e c r e ta:
ART .1a._ Fica aberto por conta do excesso de

arrecadação do corrente exercicio, o crédito su

plementar de Cr$. 247. 912,90 (duzentos e quaren-
. ta e séte mil, novecentos e doze cruzeiros e no
venta centavos), para refôrço das dotações orça- �
mentärías seguintes:

2-94-2
5-24·5
8-13-1
9-24-2
9-94-1

e-s .: 15.000,00
« 25.000,00
« 2.912,90
« �OO.OOO,OO
« 5.000,00
crs. 247.912,90

ART.-2. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con
trárIo
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 28 de
Abril de 1954.

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal
OCTACILIO P. RAMOS

Diretor do Departamento do Expediente
JOÃO MATHIAS VERBINENN

Escriturário .. Z ,.

II!!I!!!i�H-:i-=::=::--m . �.ii

I Dp. R-enato W'altep 'Iii....t MÉDICO II

'1'- CLINICA GERAL - CRURGIh. - DOLNÇAS 1":1DE SENHORAS - PARTOS

ULTRA·SOM - Tratamento moderno e efi-
II ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e I

I·· Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- I·"bagos.nevralgías, ciática. Abcessos, furúnculos,

111_'-. inflamação dos seios, dos ovários, da próstata..i.�.·III Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-
III beldes. Asma, afecções do estômago, etc... �Ili! MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento ...

I das Paralisias com reativa�ão das funções I·

I
musculares. e, nervosas. Atrofias,

ßraquesa.
fun-

1'1"1. çional dos músculos em geral, da bexiga, or

gãos digestivos, etc.... "
.

, Iii
ONDAS CURTAS ,;: DIATERMIA - ELETRO- In

.,
' CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO I, BANHOS DE LUZ -'- Raios ultra-violeta e-iI
infra-vermelho».

. II
OONSULTÓRIO _:_ R u a dos Bomheiros •

(Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março

I
das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

.
RESIDÊNCIA - Rua Mionistro'Calogeras, 350 .

.

Fone 305 - J O I N V I L L E • S. C.
ii E •• J _E ial!!!!!!l!l._::!!!!!!!!!!!iIIiii!!_m·iiii

.
Conselho regional ele engenharía e

arquitelur� ,ela oitava regi�o
EDI·T A'L

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garuanla do .

..� ••••11. a.111
MODERNA B· PRIMOROSAMENTE INSTALADA

A melhor !!,parelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"

J,OINV!LE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



direção
Santa Catarina o sr. Governador trineu
------�------------------_.�'----------,----------------------------�--��--,

L 'Fixados os ..ovos salários minirnos J
.' L O C A IS,

--- Cr$ 1.050,00 nos. principais ,municipios do Estada -,' �nivers6rios:- F.az anos Vasel, filho do sr.. AI- sr. Ludgéro 'I'epasse,
_ O salário nos demaís monicipios .:.._ " IhOJe a sra, Maeíana Mu· fredo .Vasel � a sra. Ana que por muitos anos

.

. .rara, esposa do sr. Al· Bartníkowskí, esposa do agenciou esta folha

RIO,.4 (G.) _ Depois municipios _ 840,00. RIO. 4 (G.) - Foi bem berto Murara, residente sr.�ilvestre Bartnikwski, naquele distrito e aquém
de váríos meses de es- Como se vê" o Gover- recebido no seio da mas- em Nereu Ramos. residente em Oorupá. aqui externamos nossos

tudos, que" culminaram no acabou adotando as ta trabalhadora o novo
Transcorreu ontem o Dia 14 o sr. Albano agradecimentos.

com uma verdadeira «ba- bases propostas pelo -sr..salário minim�, decre- anive�sário natalleío ?O Kanzler, construtor nes- C .
..-

talha» entre elementos João Goulart, quando sado sabado ultimo pel
sr..Erich Ehle.rt, propne- -ta praça e a srta, Hor- asamentos.- Realizaram

dos Ministérios da Fazen- ainda Ministro do Tra- sr..Getulio Vargas' n� t�\'IO .<lo bar e s?rve.teria tencia SaUer,. residAente se d?nte'!l na sal�. das
da e do Trabalho, foram, balho, não se deixarido '. Sibéria, ��sta cídade. na Barra do RIO Cerro. au reneras os segu;m�es
finalmente, decretados, a convencer pela orgumen-

base de 2.�oo oruzeiros Amanha passa a data , Genie �NovlJ. cB:samentos:- Curt DIe-

to, de maio, os novos tação do Ministério da para o RIO. 2.300 para natalicia do sr. Jorge Mafalda, é o nome da trích .com !l srta. Ela

niveis do salário minimo Fazenda e das classes São Pau!o 2.200 para �attar, bancário nesta gal�nte garota, que veio H.eller, Henríque'I'omsen
no pais, que passam a economicas do pais,' Belo Horizonte e 1.800 C1d�de. ennquecer a 28 de abril F.Ilho com a. s.rta. Cata-

ser de C�$ 2.400,00 pa- preocupados com um para o Rio Grande do Dia 11 o s�. José Pe.- passado, � l.ar .do feliz rma
- Bolomíní, Rudolfo

ra o RIO de Janeiro, possivel aumento do sur- 'Sul. ters, comercíante, resi- casal Jose Ribeiro. �eck com a �r�. Rosa

Cr$ 2.300,00 para São to inflacionario e com a d.e!lte na �idade de Cu- Nossas congratulações. Iína Zabel; Sífríed Le�-
Paulo. e-s 2,200,00 para consequente elevação rítíba; MarIa,Mayer. es- Agenle em lIapocusinho. mert, com a srta,. Vem-
Belo Horizonte, Cr$ •.. do custo de vida, o que posa do sr. Carlos Mayer Foi designado agente n� �ueno de. MIranda;
1.800,00 para o Rio Gran- viria, o que viria tornar+Oficial de Alfaiate e Mario Roters, filho da do «Correio. do Povo» HIlarIO .Gad_?ttl com �
de do Sul e para os mu- inócua, em breve tempo. sra

..
Tereza Roters. em ltapocusínho, Estra- ==. LUC1a ZImmermann,

cíplos cataríuenses de a medida governamen- �recI5a-se de um que, Dia 1� o s�. Alfonso da Schroeder e Duas Jose dos Santos Pam�lo-
Florianópolis, Blumenau, tal. •

- saiba, trabalhar be� em B_Uhr, índuatríal nesta. Mamas o sr. Gehart Eg. na �?m a srt!l' ErnestlI�a
Brusque, Criciuma, Gas- \ p�l�tos, . um� �ocahdade cidade: o sr..Leopoldo gert, comerciario. ali Fodí; Doloríno

. Spe�Ia
par, ltajaí, Joinvile, 01'- BEM RECEBIDO PELOSjVIZIDI.la

de Iolnvllle, Paga- �thal, oomercíante em

I residente..
com .a sra. .Adelalde

Ieans, Tubarão e Urus- .
se bem e fornecese casa. Estrada Jaraguá; o me- O sr. Gehart Substitue Dutra, Adolfo Zlehlsd.orff

sanga _ 1.050,00, Caça- TRABALHADORES Tratar nesta gerência. nino Waldemar Antonio assim o antigo agente c0!D a sr�a. Lucia Weiss;

dor Canoinhas Indaial
WI1Iy FIscher cOQ1 a

do Sul Joaçab� Lagu-
srta. Ruth Silva; Erich

na, Lages, Mafr�, Porto

C
.

o R R E I O O O p O
Koepp co�.a �l'ti:\. Luzia

Untão Rio do Sul SãO' , Lemke e SIlvIDo Barato

Bento' do Sul São' Frau- CQIIl a· srta. Híldegard

tii'3JCet�d� 9�i��J;i��ai: _ � ;� ! AlbUF:��zce Albus-Barlll:O
�. Realizou-se ontem na

__________�--�------------�-----......�------------------------�=�- residencia dos pais da
ANO XXXIV - J"ARAOUÁ DO SUL - DOMINOO, 9 DB MAIO DB 19M SANTA CATARINA N. 1791 noiva, o enlace matri
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!��� monial da gentil senho-

Proíbo terminantemente N d· I t Cartas' &.
r.ita Hildegard Albus,

a entrada- de pessoas e OVO .p oma a Consultas I Cßn�i�aturD f�UBr�o fI1ha diléta do casal

animais em minhas �pro- RIO _ Foi lida, no ex- .'
�

_
José·.Cl!lra Albus com o

priedades, sitas em Bra- pediente do Senado men-
A. I ..

- S. Bento �o Sul. A declaraçao de plena e
. fiomes sr. SIlvlDO Barato, mo·

cinho, Estr. Schroeder, sa em do residente da -geral qUitação assmada pelo empregado, exime o torista, residente nesta

Rancho Bonr� Braço do i<e�ública, :Ubmetendo ao empregador de qualquer pag�mento futuramente BELO HORIZONTE - cidade.
. . .

Sul, afim de caçar, pescar Senado o nome do depu- pleltead�._ . _ -. Fala·se nos meios polí- .

Aos dlStIDt?S nOIVOS

etc. tado Osvaldo Trigueiro,
Escrlvao. Nos _cart�rI?S nao �odem transitar do· ticos mineiros, que os

e a?s seus dIgnos. pro-
Não me respoLlsabilizo udenista, para embaixador

cu entos que nao esteJam deVIdamente

selado�'1 udenistas locais, iambém gemtores os ?Umprlmen-
pelo que possa. aconteoer na Indonésia quer S"8 trate de contratos ou documentos de dl- se arregimentarão em co. tos do {<CorreIO do Povo».

1l0sinfratoreH dapresente
. . vidas. O melhor é apresentar o docume'nto a cõ- lEstrad!! Corupé-São Benlo Em

proibição. letoria Federal para verificação. �ifés! visan�o a influir na s!la ultima viagem a Flo-

Estrada Schroéder, O anunc�o é a al!lla do Malorisla·JBraglá. O seu automovel está sujeito �Ireçao naCIOnal do Par· rlanopolis, o sr. Prefeito.

negocIO anunCIem no
ao pagamento de Cr$ 1.000,00. tido, para que o brigadeiro Artur Müller acompa·

30/4/54. _

..,
. Enquanto a Assembléia Geral não fixar deli" Eduardo Gomes seja no- nhado do sr. Luiz Gün-

Paulo Roberto Gneipell "CORREIO DO POVO" tivamente os vencimentos, o diretor da Petrobraz vamente. o cantido da ther, -da representação
--- ilercebe Cr$ 35.000,00 por mês e o vice-diretor UDN. ci presidê,ncia da de São Bento estiveram

• II!!!!!!!!'l!!EI'====U'iEiiiÍ!j!-ll-'_"_'�'�-I'i!!!!!i!li_:_;-'''' Cr$ 3.0.000,00. .

,República. .
.

em Palacio dnde confe-
.._._.. ._.,_..........._. . .._,

-'11
.

w. s.' -' JarBguá. O sr. poderá requerer proro p
. l'enCiaraIll �om o sr. Go-

IF b
.

-

(Sezõ_es, M.alárias, .g gação do praso para construir as o�ras exigidas t _

ar outro lado: a�Ié!ln' .

vernadór Irineu Bor
", r"'5 . ImpaludIsmo I pelo Departamento d� Saúde por -IDtemedio do a.se. que �s e,:,tu ante I nhausen sobre a Estrada
�

�.. Maleitas, Tremedeira .... �uarda-sa!litario. O requerimento deverá ser diri. mlO�Iros estao .trontos a I Corupá-São Bento do

_ QURAM-SE RAPIDAMENTE COM IR Jldo 'ao DIretor do Posto de Saúde. adPOla� o m?ß1 esdta qule I Sul
.

.

- III .

evera ser. lança o pe o O·
" C�n I ct A'

.

t"
.

I -I "Movimento Nacional Po-
sr. Governador.pro-

'_.11'
-. :,_.SU R_ ."_ .ISeSOnlCaS. -

.

. pular pró-Brigadeiro."
. �.pteu . tom·ar. prov!?en- -

l Min" �co a"
eIalS afw de IDten�lflCar

iii"! .

. .,an r
.' _. ßmioo preci�a. de uma ii!OO��IUmiíiOOOOOOOOiiOOOOOOOOOOOOOOOO I o� trabölhos da �onstrú-

�. Em Todas as Baas FarmáCias I ,boa bIClc.leta, ou�. Sla I çao
dessa rodOVIa.

fii _ .' '. _. UfI1 bom rádio, então vá

�
�

-III E um p!,oduto dos Laboratórios MINANCORA II hhje mesmo consultar os � .' .

l� .' '- preços .sem compromisso 00 Hedwtg Wagner. Com a

Id
- JoinviUe - Sta. Catarina - I na C A S A R E A L' em 00 00 idad� de 68. anos, fal�-

II:====,,=::=:!-U-_'-! :_�!:-!!""_"-'I-'� Jaraguá do Sul � 00
ceu nesta clrJade, no dIa

•• I__"_n_"_" f�'_''''''''''''_''_I.iiiiiiiiill_;_;�;; •

2::8S
' ,

.

\
.

00 00
28 de. Abril passado, a

'PETRllll �::::D:�:� I �� B�W.�t�IE����·�;
.111 fi :::�Cc�:!g::': l2:::=ooJ ;��!�F.�;:e�r.�;::;

.
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Assumiu a da u. D. N. ,·em
Bornhausen

.

�

PROiBIÇÃO

(()) §a�ãlo

Virgem'Especia,lidade
da CKAo WEIlEt KNJI))l(J§IllA\l

- (Marca Registrada)'

sp..SÃ� �/RGfAt
.� ESPECiAl.IDADE-

,/ recomenda-se 'para hospitais, col�gios, stc., pela sua qualidade desinfectante. •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


