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Dr. Luiz de Souza. Esteve matrimonial da senhorlta
Por J. DE CASTILHO PINTO São convidados os delegados eleitores deste alguns dias em Jaraguá Helena" Garib, dlleta filhá

Pelo titulo que encima feitamente alfabetizada, rnunlclpto para a Convenção Municipal, que teré por do Sul, o sr. deputado do casal Jacob Gartb-He

este artigo, po íe o leitor que soubesse ler e es.' fim escolher os candidalos aos cerzos de vereado- Luiz de Souza, atualmen- lena Garib, com o' sr.

compreender de pronto crever não diremos C01'- res, A convenção será consntuide te exercendo o elevado João Glrola.
'

que pretendemos nos o· retamente mas com todo ZI) pelos membros efetivos do Diretório Mu cargo de Secretario da O noivo é comerclante

d t I desembaraço, e'ntão. é nlcípal; Segurança Pública. naquela praça e filho docupar e um assun o qua. E t
.

f
.

d I J
..

G' I

�er söbre O nosso tão certo que estaríamos a- b) pelos vereadores eleitos pelo Partido e s amos In orma os que casa aoqurrn Iro a e

dí d d I' d seus suplentes em exercício;
" Ö dr. Luiz deixará a Se- Catarina Girola, restden-scutido ao assunto, Ill.nta o e a gumas e- . .'

á' d Seleitorado. E de fato zenas de anos, no que c) por delegados distritais escolhidos pelos 0d�et rlad a egu�ançad no res neste municipio ..
assim o é, mas a guisa de toca ao nosso desenvol- diretorios distritais com os representan- ra 16 este mes, ata, Ao jovem par enviamos

.

1
.

tes dos Cornués d a Secção, ne propor- em que completou um noesos votos de felicida-introdução vamos fugir vimento cívico e pó Iuco, .J

d'
.

.

a o as s unitod e í- economico -e financeiro. ção de dois por secção elelroral do ano e exercreio naque- de.

xando para abordar-lo Infelizmente não é as- distrilo;, !le ctargo. l�t?go �eáPois o
Bodas de' Praia. Festeja

elU nosso proxlmo escrí- sim; 08 números de Anu-
. d) p�o Prefeito eleito pelo. Partido. 1 us re po I.ICO vIr. p�ra suas bodas de prata, na

to que será o segundo arío Estatistico do Brasil A Contenção terá lugar no die 4 de Julho, as Jaraguá afím de imciar
data de hoje, o casal [o-

desta �érie de dois arti- esclarecem que dos 10 horas, ría séde social,' a rue Marechal Deodoro. a c.ampanha pela sua re-
sé Leithold Ana Ersching

gos 52.UOO.000 que somamos da Fonseca. eleíção.
Leithold, a quam envia-

'. D'este modo então e sömente 18.500 000' sabe� Semdo � s.essão pública, são convidados ta�- Dep. Jorge Lacerda. Reven- mos nossos cumpnmen-
como introdução, come- ler e escrever e destes b�m p�fa assls!lrem os rrebelhcs .to,dos o� correll- do seus 'amigos e acom- tos.

.

çaremos por dizer que de - espantem-ee os brasíleí- gronenoe e amlgo� do nosso glorioso Pertido. panhado de sua exma. . .

acordo com o Anuario ros.,_. a p e n a zm e nt e Iereguä do Sul, ! de Junho. de 1954 familia esteve em Jara- Paslor Gehrmg. Desde o dle

Bstatístíco do Brasil oro 6.500.000 concluíram o �rtur Muller - Presld�n!e guá o sr. dep, Jorge La- que se encontra em Iara-
ganisado pelo I.B G.E., curso prímarío e estãoem ' João Luclo da Costa - Secretario cerda, ilustre represen- gua �o. Sul, onde. veio

relativo ao ano d.e 1953, condições de ler e escre- tante catarinense na Cã-,
substlrulr temporarI�men-

andamos beirando acasa ver correntemente. O

m· b li I mara Federal. re o �ev. Pastor Weídner,
dos 52.0UO.000 de habí- restante - 13,000.000 de 0110' .. nm', 0Unfi1"' S. S. recebeu aqui a atualmente na Europa, o

tantes. Uma' população compatrícíos "":'lê e es- I: I: I:: visita de inumeros amí-
I rev. Pastor Karl Gehrl�g

ainda muito pequena, creve mal muito, mal, Assumiu o cargo de I consequentemente .

do gos, que o foram cum- . Ao rev. Pa�tor. �ehrtng
como bem se conclue, e conseguintemente pen- diretor da Rêde de Via- trafego, quasi paralízado. prímentar. e sua exma. famJlla,. nos-
para a vastidão do nosso sa mal muito mal. ção Paraná-Santa Cata- Mas isso, sr. Genera�, sos votos de boas vindes.
territorio de mais de No entanto, o nosso elei- rlna o sr. general Iberê uão é tudo. Ha tanta«COI' .

SoC. Boa Esperança. Na So·
Casamentos: Realizaram-

8.500.000 qui I om et r o s torado, o número ,de elei de Matos. sinha s,uja» na estrada a Cledade. �oa Esperança,
se ontem na sala das

quadrados, mas bastante tores alistados' que de. '

Uma das primeiras me.. ser normaUsada; especi· ne�tll. CIdad�, .terá lugar alldiencias' os" seguintesavantajada em relação verão ir às urnas em didas para reerguer .o alIlJente no que toca hOle. a tradlclon�l festa
casamentos: Antonio Ma�

ao número populacional Outubro vindour:o é de trafego dessa ferrovia, respeito a . evasão da de tIrO ao alvo.
ba com a srta. Luzi Zu

de varios outros pàizes. 12.000.000." .. bem, isto é foi a liberdade de for- ren,da, que, bem estuda- festas Religiosas. Em be- mach; Lauro Köpp com
Mas se -pelo me nos historia para o nosso n.ecimento de lenha,. até

I
das e reprimidas as ma- nelicio das respetivas ca. a srta. Eric!! Laube; Joa

cinqu.enta p.
or cento des

.... seguo.d� � último artigo ag.? r.a. n.8.
s

mão.s .d..

e. uns

..
laudrag.e. n�,

..
bãO. d.

e levar pelas terão lugar hoje quim Ferràzza com a
8� p�pulaQão fosse per·

__ d�sta..��rle _.
'"..,..__ _

' f�l.zª,.f.(i.os. >- .C.gD"MCJ.ona· ,aQ _n.os�J!,_Jmp-ºrt&n�eJer- os. feste.jo�popula�e&.n '. '-Sl':ta ..::s.taJli�)awa- U.bans- .

.
,

.

.. .

" riose que engordavam a- rovi�,. VIda e morte para capelas Santo Antonio, ky; Henrique Reichow
.

.

.'.
"

.

custa dos fornecedores. os dOIS Estados, a sua em Retorcida, e Santis- com a srta. Lilly Reich;

AproYa�a 'a Proposição' Bayarnamantal. daA��:�j:an�::J�e��<?: �jt:�6��o�e \bem servir �:�d� ���::::. em a Es- ������CiB��!�!; ���ol�
,

.

.'
"

'
.

gar Cr$ 50,00' pO'r cubjco
-

.

b
.

I do G. A. Kopsch com a
Será concedido substancial aumento aos de l�nha na estação, irá Meta a púa sr. gene- Clu.e A. Ba�pend. Com� srta. Herta Georg; WiJly.

inativos do Estado dentro .de alguns m.�z s ral e ter;;' os· aplausos estava anun�lad0f.. re.aU I Vogtmannsberger com a.
normallsar os forneclmen de todos os que pensam zou �e domIngo último

srta. Elvira Beck; AUre-Cr$ SOO�OO ganharão 1.000,00 t,JS desse combuã'tivel e -num Brasil melhor. uo (�l�be A. Baependi � do :.1ilrara com a srta.
tradI�lOnal festa do ReI Maria Furlani e Francisdo Tiro.

_ . co Leier com a srta. Ma.Pela manha, os atIra- falda Facchini
dort's, rumaram para a

•

casa do sr. Alb'edo D. Obilos inscritos: No Car-
Janssen, rei do ano pas- tório do Registro Civil'
sadc.. onde foram rece, foram inscritos· os se·
bidus fidalgamente, ten· guintes obit()s: Guilher
do lhes sido oferecido me Roepke, com 50 anos

pelo sr. Janssen lauta de idade, residia em Rio
mesa de doces e sand- da Luz; CaI'Íus F. Ram·
wiches, regados com fi-: thum, com 63 anos de
nas bebidas. :togo em se· idade, era cas&do cem
guida, o rei, acompanha. Maria Ram-thum, residen-

.

do dos cavalheiros, ru· te a Rua Benjamin (Jons.
maram para a' séde da tant; Carlos Marutti, com
associação, O-Dde teve 73 .anos de idade, era ca
inicio a disputa do titu- sado com Matilde Marut
lo para o corrente ano. ti; João Martins com 42
O result�o foi o seguin- anos de idade, residia
te: Rei-Otto Hiendlmayer; nesta cidade; Paulo G.
1. Cavalheiro - A doi f o Fülle, com 78 anos de
Bruch; 2. Cavalhdro-Ro- idade, era 'casado com
dolfo F. Hufenuessle.r. Maria Fülle, residia nes-1°. Todas as firmas indústriais estabelecidas CART'As & CONSULTAS" No alvo de 100 metros ta cidade e Eduard Du-nêste municipio, estã.o convidÇldas a procurar, com sairam vencedores, na we, com' 88 anos de ida-

a máxima brevidade, nésta repartição, os boletins 'J. R. '- lIapocusinho. Estamosl seguramente infor· ordem de colocação: 1, de, era casado com (.a-correspondentes a.o inquérito sôbre éi produção in- mados que nenhum auxilio veio para distribuir Otto Hiendlmayer, com tarina Duwe.dustrial do ano findo. aos prejudicados com a chuva de granizo do ano 142 pontos; 2. Max Hien- "
,2°. São obrigados a prestär as informaçÕes passado. . dlmayer com 141 pon- Aßlversános: Transcorre

TODOS óS estabelecimentos industriais, qualquer Um projéto nesse sentido está "engavetado" tos' 3 H�rry Karger com hoje- a data natalícia do
que seja o valor da produção, de conformidade com na Cãmar'3 Federal. 140 pontos; 4. Lotta� Son- jovem Antoni� Hafer-
a legislação em vigõr, conforme consta do Decreto- • Operario - São Bento dO Sul. Os tarefeiros tambem nenhohl, com 140 pontos; mann.'lei N°. 4�62, de 10 de Julh.o de 1942, cujo artigo tem direito ao repouso remunerado. 5. Adolfo EmmendoeJ'fer, .

Na me�ma data. a �e-
. primeiro diz o seguinte: .

O calculo é feito pelo valor da tarefa sema· com 139 pontos e 6 Rai. mna MarIa Salete,. fIlha
. "Toda pessoa, natural ou ju_rfdica, domiciliada nal, dividida por 6, -que são Os dias de serviço. mundo Emmendoerfer, d� snr. Paulo Leom,

..

re.
no'terrilorio nacion�l, é obrigada a prestar in· J. C. - Jaraguá. Pelo Codigo de Posturas do Muni· (}om 138 pontos. sidente e!D Itapocu�Inho.
formações que, para fins de ESTATISTICA lhe uipio, obriga a limpeza geral aos terrenos baldios. No alvo de 50 metros: - Amanha.o sr. DomIngos
forem solicitadas, episódica ou periódicamente, O' morador do' predio inforior não poderá 1. Otto I Hiendlmayer e 2., Rech,. reSIdente .em Ita
pelos Serviços Federais de Estatística, direta- negar esgôto ao do predio supericr, uma vês o Raimundo Emmentloerfer. pocuslnho� a men�naNor-
mente ou por intermedio de orgãos da admi· proprietàrio deste res.ponda pela canalização e Encerrando .as festivi ma T-erezmha, filha _do
nistração regional ou municipal." conservação d� mesmo.

.'

. '. dadas teve lugar o bai- sr. �lberto Sbardeiattl.
3°. Os formularios destinados as partes informan- - Convocado - Soo Bento do Sul. A delegaCIa de Recruta' Ie social que se prolon- AInda na mesma data

tes são distribuidos gratui.lamente, comprometendo-se mento desse municipio foi transferida 'para Jara
gou até altas horas da o sr. Alfredl) Krause, ge-

as reparrições deJestatistica a resguardar o sigilo guá do Sul e a daqui para São Francisco do Sul. madrugada
. reôte da Empresa Sul

das informações recebidas, tal como prescreve a lei Assim, os jovens desse municipio, de Campo.'
.

" 8rasileira de Eletrecida-
�m vigõr.

.

�legrà e Gnarámirim deverão procurar a Delega-l Enlac8 - Garib GiFOla. -Em de S. A.
Armando Taranto eia de Jaraguá que funciona na sala da Junta do Curiliba realisou-se dia

Agente de Estatistica Aiistamento Militar, na Prefeitura Municipal. 9 do corrente o enlace (Continue ne ultime pegine)
......

.

Os que ganham
de Cr$
501,00
R01,00
1.001,00
'1.501,00
2.501,00
3.001,00
3.501,00
4.001,00
4.oU1,oo
5.001,00
0.501,00

800,00
1.000,00
1.500,00
2000,00
300U,00
3.500,00
4:000,00
4.500.00
5.000,00
5.500,00
6000,00

ganhardo
ganharão
ganharão
ganharão

I ganharão
Jri2nharão
ganharão
ganharão
ganh'arão
gànharão
ganharão

Mais um boletimaté
até
até
até
até.
até
até.
até
até
até
até

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

1.3000,00
1 500,.00
2000,00 Apareceu mais um. bo· terfugios p�ra fazer acre-
2.500,00 letim anonimo dirigido ditar em Reus intuitos
3.500,00 ao povo de Jarl'lguá. N�s suBaltenos.

/

4.000,00 dizemos anonimo porque É esse o caso do bole-
4.500,00 este, como os outros; não .tim. Depois de publicarem
5.000,00 tiveram a assinatura e o áto assinado tambem
5.500,00 ninguem sabe quem os pelo exmo di'. Juiz de
6.(J00,00 mandou impl'imir, apenas Direito da Comarca e pelo
6.000,00 sabendo'se, pelo estI)o de rev. Padre Vigario, fize-

escritura pública, quem os ram por baixo os seus

redigiu. comentarios para efeit.os
O que é lastimav ... l, é politicos. Sim senhor, já

que esses homens qu� St' é tl-',' toppte!
queriam apossar de; um Uma cousa é inegavel.
autömovf'l doado a paro- 'Si não fOl3se a rea'ção
quia, ainda queiram flm popular, o autom-ovel já
publicações anonimas jo- teda .... sido passado n.os

gar areia nos olhos do cobres e com lucro para
, povo, usando até de suo os da «resistancia».

Agencia Munícipal de Estalística �e"
Jaraguá do Sul

EDITAL
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• �v_ T-- � .......AJl.tQrjrlíllo.ß perraute �e 'uma ár.E)a q�
.

terras com Guilherme l'I:ibes·f;' sua
/. � .n,,' • IP�lh,r. ,\ 11 �

. "',.
. �,� ...

. dO'SUt.r���',��I!���s ���e:t�ib����!:�l)�e"jªr��u� I'sãoU:�$�:�ä�::�'� ,

Faço ,s�b.�r, ,a �qdq� qs hsbítantes dêstê Munícípío, !" !u "i' 'i I, I'

M
"

,....
..,�

que � ç��.�r�. Munlqi:gf#.1 votou,e eu .sa'lç_i.o�o a . ,-=-_._ , agresa_

se��J];lte )f;'I.: ,�..(i , .!
.

, �
,

,_ . '... Produtos aa: ti .. : o /
. CanÇllCo ßtençio fmpreO!lJlores

_ ,. �rt l.�.li'l��() Preteíto Muhicipafa'Qtqrjslldº ,,\ II .'l', ,Pallidez . U u:ll ��

a permutar COlD 'ßuilh�rme 'I'ríbes e sua' 'Q1uJher, 'I ii' f '.' 'r -',
, Fraqueza Não s'esqueça de fazer Cure seus males e poupe seu

jJ#lB. áÍ"e� de, te�ras destinada a melhorar. o ímo- �� s ria 4e Calçados, r a sua Relação De EmpreUlldos .bem dinheiro comprando na
, Go,s,c", Ir.ní,ão,li S",.� É. (L

.

13)v.�l.pertencente" �()J\1unicipiQ, e sito' a E!:ltradJ� ..,_ , , " 'iwdnpeDful9. 'eI? dur�nte�st�mez: "'ARMACIA NOVA
Ja�aguá,Esquet�9" �Q.�E!t.nado" & ESG91�C'I '�uniQip�i.,l , IJl". ',I) >. , ,

' o' 'ú�b do'" GUlas á dlsposlçao dos ,," .' .

eXIstente. "

;
. , Caixa PostaI,:l1 \ II ; �I',

'

'1 interessados no ' , �e JJO,BERTO ,M. aOIlST
" :'.'.Ari.��. _:_ A

.. pr,�feitura. enJr.tlg.a ,1� .•GuiJb,!;)ID� ':11

'I O O O l' II' O
ESCRITOftIO FISCHER '4 que dispõe de maior sortimen-

Tribes e sua mulher uma área sita nos fundos
-=-

.. J

to, na praça e oferece seus arn;'

40 ·,te.,reno e f�z�1Ído 'frente no Rio, Jaraguá, fun- _ Jaraguá do Sul i', I.. ' 111m povo sem jornal vi- ,g�s à preços vantajosos

dos com .teFras d'a Prefeitura com 15 metros, ex- 'DE ORH'"
; �,ve as escuras, a mer- Rua M�J·\Peodoro ;3, • Jaraguá

tremado de um la!lo coju 41;50 'metros cóm terras �anta Catarina cê dos siam espertos. .���
,de G,uilberme Tribes_ e ,de- �outr0' com, o ID,ßsmo '

confiante com - 38 metros com a âre a total"de·641 25
'

,
- " .,

'

, r., , m!:;:::!!!i!i!!l:�::=:!=!=:!=:'�:í!iiiii!!:iiiiIiii!:!!!i!i!!li=!i-:.

::��:'�. i:t��������rlg�i��:����d�, -t�ß��aiit1a: iflrb:"::::::::;::::::::;��:::::::::::)::;:;:::::::::::;:::::::�:::::::'��:::::::::::.C:�:::::::::::::::::::::�::ii II'� Dr. Rena.to W'aitep I_�fre1;lte_ coro 18,8� metros, fundos C.O.m igual metra" ii r Arql·ume'des D'a"nta's I! g I • '·M"É D I CoO, I 'J til
gelp. eQl terra�' ��e

.

Guilh�rmt! ,Tfibes,:" �j(trßmado iI·· ,.'
, fi 1'0 ,·,'1·de um latio com õ4 'metros em ter.ras"de Guilher- ii D

g CLlNIC)\ OERAI,.., '"', CIRURGIA' - DOENÇAS
Iile Tribes e de 'outro com igual metragem em li .�.A ,V O G A:� O III"· ,

,

' DE SENHORAS - PARTOS, .' iii
t�rra!:l- �� ,Prl,'lf�i�qr� Municipal.

��
ii Rua Mar�chaLDeodoro. da Fonseca, '437 ii ·IR ULTRA· SOM - Tratamento moderno e 'efi- PJ

Art. 2.-Esta lei,! entravá, em'�igô.r miu.uta de ,i! . , 'I! JI ciente, pelas' ondas ultra-sbnoras, elas Dores e' I
sua .publicação, revogadas'as' dIsposições em pOP..� ii 'Jangoá do Sol '

- '':_ Santa Catarina ii iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lem-

'I'·tráFl�. .'. ." , ....
';,

'
" .,' l', ,�j "I >. l, !:::.... .

, '
' ••i!

iii.:., ba"gO,s, ne,vr.a,I,gi..a,e, Ci.átic.a,. AbAes,sos,
f··ru'nculos,

,- Preféltutä 'Muhicl'nsl de Jaraguã do Slt} 'i 'Am :i:::::::::;::::::::::::::::::::::f:;�:::::::::==!::._.;.� _ ••; ;.; :._.:"-._{!....
\) ..

I .

. ',,_f' i , .. "" ".
_ � ; :

.._ 'f--.. III inflamação dos' seios, dos ovarios, da pró,stata.,
.

2 de aunhAo tde 1M9�1í41;��": ,inf: '.t" M" ..' '1)1: i ._;'l): J'!:'{.:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::= ��-_ _.._.�:•••_ _ : _ ..:.......... .g' " Afét}ções da pele, físfulas, varizéS e'úlceras ra- .

r ur u It1'r..l..u.[",re e-. o' unlclpa
- - '.- i -' --, __ - _ � _._ ::-. I� b 1

' J
' '

ii r,: e d�s,. �sma. 'afecçõ,es do 'est"ômâgo" "e,te... .' n

1��==!!!O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!�O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!�íl ii 1P ((J) '� ']f tn\ ',"
"

ii .,. MASSAGENS ELÉTRICAS - TriltamEmt- I!

D F · A' t · p' · II ,C, -;
- Ul,

'

,,'\!,lI': JB JE�I JE.I ::1 !!'I'I das Parálisias com reativàçãó 'däs 'funQ5eo �'II
" r. rancisco, n OBiO ' ICGl.,.e ii ii

1"·""
�uscuh;ú'9'E! e )lerv,osaß. Atrofia�, �raque8a furis, .

,>

',::M[�D][CO li RUA :MA:RECHÁL DEODORO DA. "FONSEOA, 158 li ClonaI dos musculos em geral, da bexiga;' or-
, :..::1: JARAGUÁ DO SUL S:_rA. OATARINA'

li gãos diglestivos, etc...
' ,

,

.. ,'!

Cirurgia Geral da- adultos e crianças Cli- _ II

nica Geral _ Partos' - Operações - ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes li. ONDAS CURTAS - 'blAT,ERMIA - E'LETRO-
Moléstias de Senhora�, e Homens., !! 'combusHvel 'e 'acessórios. '

" II .I ClqURÇiIA' - ELETRO-COÂ'GULAÇAÖ
'

.

" ii Lubrificação:-carga de Batérias etc. III' fBANHOSlhDE LUZ - "Raios ultra-violeta �
Especialista em doenças de crianças II ii 1D fil-verme o...,' , '. ,

Atende no' HOSPITAL DOS 'FERROVIÁRIOS li CONS,ÊRTO"':" RBPORMA B RBTIPICAÇÃO D�, AUTO- ii, CONSULTÓRIO -;'1":, R u,a «;los, Bomheiros

(Clara HrU8chka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL> II "MÓVBL B CAMINHÃO.
. U

I (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
JES'ÇrS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. '

II li I'
das 9 ás ,12 e das 3 ás ,6 horas

III!' SERVIO'O RÁPIDO ,E I GA�*"NTIDO . iI;'
RESID�NCIA - RuaMinistro Calogeras.350"

co� 'IJPA - SAN�A CA�AH.INA
,

' . Fone 305 - J O IN V I L LE-S. C.

\!:::::::::::;:.::==::::..:::;::;::::;:=::::;:=:::::=:::::=:::::=::::;:=.Ji �I IIÍIIiiI "'.

"-"'�'F�;�';���'c;ri�;;;'-"'-I-
DE HAJIE'EH.:MI:AN:::N dl:: C][A. J[,�lDA.
Rua Cei. Emilio C. Jourdan, Hf 62 - Jarauuá do Suí - s. C .

'" 'J t,.I _:. ,' ... , � t.
'4

I -,

.. .... t:I J

Drogas na_cionais e estrangeiras, encontra-se,
., , serv,lço, crtteríoso e Preços Modicos .

II _ II' _ 'V�te4!!!I .........1 .. IU_ IfI .. III e: lU ES'U'" Idl _ 'IDI _ II

.:

nORREIO DO POVO ....#.;-, DOMINGD' DIA,)'{B-6-1954

prel�::�;;�;'�;:�;;:;e :�ra::M�y��:;-���qI�no m :,�.í;;����:������; ..�
do' Sul, no- uso das" suas atribuições r e.s o I v e: �i - i� ii

Designar Cecilia Stenger, para n� Eséola MU'� I( I CIRURGIÃO DENTISTA I
'

i�' II' Medicamentos" e Perfumarias ii
nicipal

. «.Carlos Vasei»' ,em- Vieh'as, 1. dístrít»: c!:.
'

.. " ': _, .' ..' ii Simbolo de Honestidade '.1.1
do Munícípío, substltuír o Prefessôr Padrão « K

»"l�
Oonsnltórío ao lado da Prefeitura �uDlcIP.al ii Confiança e Presteza ii

,�Jfrieda G. Gehríng, enquanto durar -R. lice-nça a' 1 M d·i_'ÇLTINJ�A
' "'J�IRURQIA BUCAL. - PRQTB�B .. 'H A que melhor. lhe atende ii

ésta concedida.' ,)
Demo ratamento de tanaes silb controle RadlOurallco

) ii 'e pelos menores pr�s ii
Registre-se e Cumpra-se � -:- _

H O R Á R> I O "11 I
'

, �� ""._••__ _ _,.:.......
• , H

de Junho 1954. . ,�ARI)E - Atende com horas Marcadas .=e ..mA ..e ..e..,r ..
1

'

•

Artur. Müller-p,refeito Municipal �r� l\inITE. - T,erças e. Quintas das 8 às .10 ,�� I
e ,� c e e

,

•
' � H· JAAAGUÁ DD SUL' _ SANTA CATARINA}� DM' '11 8 t' d

'

i
'

'.' :.•••••••••• � .'3�� OO�����É�OO J. ,un O arre 'O e
, , --'----�-r--�----------�----.---

Artúr Müller, p'refei,t� Municipal de Jaraguá !r.�,��••,"_'i ", •••• 1 _II._II.'_ - "_;,,_,,,_'"_,;:; I
"

! I\...:·do Sul, no uso das suas atribuições, r e s o I v e: i IOF 'd'ASp'
. ,ADYOQA.DO " f

Nomear Interínamente a reglonâlísta Gertru I r. eroan O • �10gmann
des Baumle, para exercer o cargo Professor Pa·'" '

�rão «M», do Quadro .:n!lic� do muríiciRiö, e desí- Formado pela Faculdade de Ciencias Mé-

guäl-a vara ter exercrcio na Escola « Pastor Fer- dicas da Universidade! do Distrito Federal
diüando Scblüenzen », em Estrada' do Morro, n. 2. . .

'

•.

distrito QO Municil;_)io. '

,. I
,

' Choica IIMlca - Cu-urgl,il Geral - Partos

Régístre-se e Cumpra-se Oonsuttõrio e Re�;idêvncia: Rua Preso Epi-
'c

Prefeitura Municipal de Jaraguá 'do Sul,' em ;tácio Pessôa n. 2Ó6 iex-reaidencia do dr.
� eie, JunboA' ,de J,�54.

'p
.'" ' '.

AJvllro,J311�atba). �".. " ,,' ,

'

) ,;, ,rtu.r_'Mülrer- refeito Municipal. Consultas: Das 9 ás 12 e. daa 15,-'8 18 hs.
� .. .. ., .. -' � . .. .

Escritório nó prédio CÁ Comercíel LIda) ,
Rua:,Marechal Deodorode Ponseca No. 122 ,

laraguá do, Sul '
, "

";;S ilJIlillil,lG,.\"�;:_�="SiI��C'-el''ílJ� ,

. � ,,,.
-

i,� .... '-: �
_

.

I .

15i
, • J

. � .. •. I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



aORREIO DO POVO .; -,··OOMINGOrDIA 13-6-1954 -

•

J
'

... l � 3
i , '"

"E';iS"'I:;»:oR T[�E�S�INo�tCIAS ESPORTIVAS�
, F'", '

.

'Jogando domingo" pas· ta, se do Ge),ribaldi Fute., result�dos de fut�ból pelo

'I' "I sado em seu próprio cem- ból
. Clube siruado a Es-, Torneio R{)berto Pedroza,

r

'POR WALDIR Oe RUBINI 'po O Agua �erde. colheu trada Alto Ja.rag�á 84, te�,: el!' parti�as realizadas no

espetécular trlunfo ao der- do como PrImeirO Presl, R·IO, e Sap Paulo.

E N'·'
I

R Bt&. 6 E' t I 4 rotar o Ipiranga em par- dente o, desportista . Al-
m ereu·, amos, o alogo ' s re a ,tida amistosa pela ·conta- brecht ôchuenke. Fol.o.Ga- .' 'No.,Rio dia 2, -Flarnen-

gern de '6 a 2. ribaldi F. C. fundado em go 1 América O, em São
: Realizou·se segundo di� Rio Cerro. tenro não verlffcouse. -x- 2 de Melo do .mêz passa Paulo, Santos 1 São Pau-
'de festa, em Nereu Ramos Na félse final entretanto " Dados Técnicos do en- Finalmente seré realíze- do. Ao "benjamim", do Ju- lo 2. ,

no campo' do Estrela a o Estrela, apresentou mais contro.· do 'hoje no gramado do teból Iereguaense, os vo- Dia 5 no Rio, Senrcs B
segunda partida entre os+volurne de jôgo que seu r C. A. Baependi; O tão es- tos de .um futuro sempre Boratogo 2., em São P�u-
conjuntos do Estrela e B�. edversäno, mas- não pou- Local i- Campo do Es. perado tesrtval. promovido crescente é o que deseía, Jo, América 2 São Paulo 3.
tafogorde Barra do 'Rio de garantir a vitória, pois trela, em Nereu Ramos.' pelo quadro campeão de esta folha de ESPO�TES. . Dia � no RJo,) Palmei-
Cerröt '"

,.'. 'o ßotafogo, armou-se bem Juiz, - Albano Menell, 1953 da L J. D. --x-
'

.

ras 2 Flamengo O, em São
Mais urna vez coube os 'na defesa" e com contra com bôa atuação. E desde já estão des. Após muito ,fraba�har Paulo, Cortnthías 4..... Vas-

louros da vitória ao qua- ataques rápidos, poude as- Rende - Cr$ 425,00. [penando vivo lnteresse do conseguiu finalmente a co 1.
dro do Botafogo, que num sinalar outros tentos, con- Quadros - Borefogo, Ma- público esportivo Ieregue- S. E. Acarai, um terreno,. )

.

lôgo muito equilibrado, seguindo ao final dos no- rlo, Olindo, e Lombardi. ense; as pertldas que 'tra- onde construlrä seu furu. Continuam na liderança'
oonseguiu bonito triunfo, ventas minutos expressl- Bubi, Tarcisio e José Nu- varão á tarde os quadros ro estádio, denominado; da Tebela os quadros. do
dada a' fórre resistência, e vo triúnfo por 6 tentos a 4. nes. Olivio, André, Raul, do ACàrài e Botetogo. �1"EstádiO' Reinoldo Rau". Fluminense e Corlnthfas
o' velor do adversário, pois O clima dlsclpltnsr" dos Nestor e· Zlcó depois A· o jôgo chave do Festival, Çonforme fui Informa- com nenhum" ponto per-
o Estrela possui um ótl- [ogadores foi ótimo pois cácio. que reunirá os quadros do 'do esperam JOs' dirigentes dldo," seguidos do Palmei-
lJI_O plantel de jogadores. nenhum caso registrou-se,

,

,
C. ,A. Baependl x Florestill do Acarel, deixar' pronta ras com 1. p, p,

.

'"A. primeira fase do ea- o que é de se louvar. A Estrela, Valério, Alcides Je Rio do Testo. Aos ven- sua praça de esportes, até .,.....

contro trenscorreü muito �ss'istência presente ao lô- e Osõrlo. Daniel, Morret cedores serão ofertadas rit o fim do corrente ano, e . Após vem, o Flamengo,
equilibrada, com bôa jo- go foi pequeno, tratando- tl e Osmar, Filippe, Osní, cas taças, alusivas ao trl- a mesma, posuirá campo Vasco da.Gama, América,
gödj:ls de ambos os ladõs, se..de- uma partida de fu- Mario Menell, - Dalmo,' e unfo... '

ii para volelboll, e quadro' portuguesa de Desportos, .

num jôgo bonito e räpí- t�ól .entre' 'q!la(Jr;os da Tissi.
.

-x-- . para a prática de outros São Paulo Santos e BQ'
do, e � qual terminou com i?fhn�!J'a ,Uivisãd. poderia- Aspirantes; Triunfou O Mals um clube,..vei.o co- ,esportes. refogo, com dois, quatro,
vantagem no marcador -a s� esperàr"máis "afluência .Estrela pela contegern de locar-se no rói .dos és- -x -

' I seis e oitö pontos perdi-
favor do rime de Barra do de público; o que �ljfr�- dois a zéro. portes 'Ieregueenees. Tra- Foram os: seguintes 05: dos respectivamente.

i 1
•

_

'"1' .....�_:"\ 1

::;�.i� .•.:ro�'Ú"··;#"·"··:··;�i·..;··..·�];J, ....·�··�·;..�·"Y';�'';_'\:'''''''''<;';�'Y''··''·;l\:: dições de conformida-de' com os· arts. 3i6 nO IV, 3221 'Das' Geheimnis der Wichtig bei Grippelt= 'At ça- D' p' t· t ' =� e 324 do C6digo Civil) o peticionário vem requel'ar: - ha- . H'
.

f
.

(3 en O .. es ,or IS as !l a �. Excia.,,se digne ordenar a citaQ�o de M,arj", Rle lIgen . autp lege Vorbeugen .ist leichter

1= =I,Juha
Bruno Hafermann, para re�ponder aos têrmos -. .

' als, heilen. Schützen Sie
i Ho)'e, Grande, FestÍvàl. �spodivo no i ,�a p�esente aç�o ordinária de d�sguite, pe!os �otiV(i),� t

lo EUr?Pfail Ist ma� WI�- Ihre Gesunscheit vor. An:s-
:

," I : 'I;ldUZldo�, publIcando-se os edItaiS de !el, afllIl de,. erungseID uesesn W�It teckung. und KrankheIt!
ti C d' C'· A 8 d' g atinaI, ser decretado o mesmo desquite e a R� meh� ,au�g.e�etzt .als 10 Vehmen Sia sofort bei
�: ...

ampo O
i I � �e�e,n 1

B çondenada nas custas e demais qOlI\içóes legais, tudo :Br;asilIe!l ..Wenn d�e
.

Eu· den-ersten Anzeichen ei-

�. Pela manhã com' inicio laB ·8 horliS =1 �<' iv:ma da lei, e á su� revelia.1 Protestam-se Ie ropaeerm tr?tzdem ..Ihre oer .Grippe· oder Erkael-
i Qesde já s� re,qu&r provas o a.le�aqo ,por meio de Haut si>?�thch: frIsch, tung Togalt TogaI wirkt

.'

torneio entre os clubes: J6ão Pes'Sôa, : prova testemunhal cujo rólserá dflpositado oportu. sammtw�lClí, uod, .zllrt, zu, bakterientoetend, es istH Ipiranga, União, A�pi�m:lt��. 'do BÇ)�a- il namente em cart6rio. assim, como. ·por..todos os �0!lservleren we�ss.' S? eio ausgezeichnetes in-
� fog<;> e O.' -A. Baep�ndl" ,. 'L" Bi mais de .prova 'admitidos em diréito. D'�i�� a p�e- Jle,g\/�s ,.an �er rlcht.,. neres Antiseptikum;'setzt

� �: sen. te o valor de Cr$ 2.100,00, para os efeItos fiS' geq'S.ahbIJhrertHauNt:Cre- das Fieber herab undA T�,�de �!iftª.30 : calS.
" . me. 10 .enue z� .lve�- wirkt. entzünduugsh-am-

. '" N t T P Df' t' J á d S 1 25 Creme dIe als elOzlge 10 d E" 'T -

�: Socredade de 'DesPQstos- IIAcaräl" i es es. ermos. e ern�Hm o. aragu ou,
d

'

WIE _

men. Imge Qgal-Ta-
:

. .
,

;'
'_ � de mal!l de 1954. (a) Murllo B. de Azevedo.-(col�das .er ganzen � t uc� blettt'n, rechtzeitig ge-

.

" , , I • X :) .estampIlhas estaduais no valor de CrS 350, deVIda' rlt. enth�e�t.. ,- ..... 'nommen koenuen Erkael.
ii· ,,: .,; ... . '.- .. ,: � - i I me-Qte-:inutilizadlls com a1!sinaturao e 'data).-- ·A '-po' .Euce�lt 1st E"IDe Subs- tungskr�nkeiten und' Gri-
g' �.,. < • .Botaf0go"Futebol Clube·." I

i tiçã?, ini�ia� levou do M�., .Ju.iz, o se,g�inte Despa· ta�z, dIe (Jen Zell�D ,ger 'ppe verhüten, TogaI hilft

� P
. P'"··' I' 1 J:: 30 : éhö ..

- A. Clta,m·se por edltals de acordo com o ,�aut sehr nahe ve�wa��t rasch 'und zuverlaessig.
:', a,.rtl!=la rlnClpa�l a$ �, ,< � pe�ldo, Ja.ra�u� do Sul, �·�,19p4. (a) N�lsOIi K�nrad. Ist und darum _die nI· Verlangen Sie ausdrü-
. É Í

. JUIZ, de dIreito. "E, resldmdo' a re em lugar mcer gens�haft ha.t, a!-,f na cklich TogaI - es gibtg CLUJjE, 4.T� TICO BAEPEND ß t.o e não 'sabldo, mandei passar:. o presente !�ºital tu�r�Ch�d'YVe_ISed:lefHund keinen Togal-Ersatzl In
�

..

.

, B:' de citação" pelo .qual cito-e chaqlo a Maria �ulia I V? s ade? Ig In
•

e Q�t, allen Apotheken.
g X.

,. . B Bruno Haferm�np; para ,dentro
_ «;Jo �r�zo. lega� eJnzu rmgen., Nlvea-�re·l.

g,. ':r conte�tar ou, na01 � presé,nte açao ordInárIa de ma fuehr,t 9�_r' Ha��. Ie: ,--------__

t= SOCIEDADE. ,ESPORTIVAFLORESTA El. �esqlut�, q':le I,he move C�rl,os Hafer.mann Neto, ben,snet." endIge Na,',ehFs
.

': '.. .

.

.

: flCando'asslm; citada para tO.:l08 Os termos e atos, t�ffe zu und· ver�lDdert .Haeinorrhoiden
J. :' ,(alO do. ';resto.), " -,' :_I até senteça fjnal, sob pena da revelia'•. , � , hlerdur��" R�uheIt, "u�4 .'. ' :.

�"·\i·"·�""',:;.:;.nn�·,·."""r·r"".·"::''''''''''·.r.. ·''·�:;''·''''*·�:;to::o::�,.....C}.".#i?"1 E para� que ch-e'gue a noticia 'a publico �e passou- frueh�eltIge. FaltenbIl- .Juckreiz Ekzeme: Fiasuren.
'. ,

o present� edital com o prazo de trinta' dias; que dung 1m GeSicht und a� ,

.
'

�erá afixado no lugar de/ costume, ás portás do Hals.
, .

' ...., H.aed�ns�.(p:oIJl,a�e) �e·.
IEAlll" 11- TI lilp rrll"11-ctJl /'lá] tn\ .I \ Edifioio do Forum, publicado[ pela imprensa local" Infolge l!Ires. Eucerlt- ruh�gt, sc�ut�t,. he�lt�.Só·

�'r, , \ill lLatA' \ill� ,�,il.:<m�<DJ.\tJI e no Diario Oficial do Estado. - Dado e passado G,ehal�es w�rd Nlv:ea-Cre- JortIge W.I,�k�ng" beque-
..._,

' .' < .�. n.esta cidadß. de, Jaráguá do S11.I, primeiro dia do me g_aenzbch von, der. me Appl�katlOn\ Fomel
10 Doutor Nelson Konrad, Juiz' 'de' Direito da mêz de Junho do ano de mil novecento e cincoen' lfaut aufgenommen uod der Hae�ensa.G:eseJls-

Comarca da Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca- ta e quatro,- E�, Ney Franco, esérivão, o subs· hi�terlaessthd�her riiChtl'�hffá' �e�lloi Zugel_Kssen
tariÍla, na forma d.a lei, etc. ., crevi . ....:... (a) N�ls�n Koord. Juiz de . direito.' Está �Ie ,g�woe nI�che Fett· k:nk:�eneQ I��ge rSD:-

Faz Sab�r aoS que o presente edital, com o I conform,e.o or ..gmal, do que dou' fé,: , ' creme Irgend eIDenGlanz. .

.

prazQ de trinta dias virem, ou dele conhecimento Jaraguá .do. �ul, 1° de Junho de 1954.
, r-..

""-

...-:.._-·..
-

...

--- -

....

---

"!":_-.._-..
--

•••

-

tiveram, que, pó'r' parte de Carlos Hafermann Neto, O Escrlvao ,

"

'(::'
_ _" _- _ ....

por intermédiode seu bastante procurador o adv. dr, '. j NEY FRANCO .
'.

. As'lh'm'a' i:i lu k'�ufo
.

,

ht·
H

,MuriÜo B. de Azevedo: lhe fOI dirigirla a petição " "til If ,,0 nesuell !!
d

'

6 E S D J' d' d'
. Wir we,rden darauf auf-: ii

.

iiO' segumte te 1':-, xmo, nr'. r. U1Z.., e/ Irelto �_S8S881!J11@B0I!!I8I81@1J1�'iM'IiF'...ISII!II@BSI!I!�� merk3am
.

gemacht, dass! '.!!.:. irge,n.dw,elche Men- i.'l,·da Comarca de Jaraguá do Sul. Vem, Carlos Ha· iii ,
. • I

ftll'manIi NPI�, ,b,rasilelro, ca.s8llo Farmaceutico resi- = H COMfRCIßl 'lIOD. _ ADVOCACI� - ,CONTA,BILI- .;
die T.abletten I 'B" :li, ge von Iml?auba. fi

dente. e .dollllCllIado ne&ta Cidade e comarca,.por SEU III
.•

_

• DADE - �f:�UHUti "Eufín"
'

:!'li ,Ma� zahlt· guten H
bastante procurador,' advogad·o abaixo assinado, • R. Mal. ,Deodoro, '130 • Cx. 19 - Tel. 34 - Jaraguá do Sul

.

der C.·F ßOEHRJNGER ii "Prils, h' cd' I 'i ,ii,
requerer de V. E:xcia., a citação"'Ji)or edHàis, da sua I . .,'

.

. & SÖHNE Mannhein das; i! "

u ver ao e 11 mi, ii
mulher' �aria Julia Bruno, p�locasamento,M�riaJuli.a I � Ç-<?ntral?�!. dl�trat�s,. Atas, B�I�n�?s e. com- 'bekan,nte u'nd alrbew�ehr. li, C?rtume Jaragua, li
Hafet maUIl, tambem coriheCida por Doqumba, brasl- �Ieta ;asslst�ncla _ tec�lca contabll, _JurídIca ,e Ie Asthma Mittel> wieder ii mit. Her�n Arnoldo" li
leira', domébtica, il'esidelíte e' domiciliada em lugar i�scal. Esc�lt�raçao fIscal e comercial. Servl-

"b 11 h 'I I" h'· .
ii L. S9-h��tt. , IIl -. b' . f' , bAÇOS comercIais em geral. Q. era, er ae J IC SlOd. ii.. /

iiIncerto e nao sa Ido, a Im de res(:)ollder so termos
C t d C II I i

\ .�� _ _ � ".
,

.' - .

"

, .
-

.

orre ores a ae ·eguros «p ranga:. operan·
-

: ...

aa presente açao OrdlUal'la de desqUIte de acordo ".
..

. 'MP'U'REZA"�
.

, ,

bom ó Art. 31'7. n. IV do C6digo Civil, no decurso do e� ·Fo�o,. ACIdentes do ·Trabal�o,. AClden- S'OO

SANGUE?/'q,a quàl e sendo 'neêessârio 'pr'ovará:� 1° prõvará:-, tes Pes.S?aIS, Tr��sporl�s, .Automovels. Res- 'fLIXII O•.f 106):U' f:jRIi,'Qu'ê casou o peliciooário em data <fe 17 dejaneirõ de ponsablhdade, CIVIl e FI4ehdade.. ,,, .,
L ti

!['936' p'ç>lo regioUlfi .de comunhâo de -bens',
I

perànte 'Sub.age!1tes da V�BI&: Passagens e encomendas: .

AUX. TRAT. SlflLlS J .

(&ILV.".,,! li

q, JUIZ d� Paz �'>'c�sa'�e�n�o$ Nabqcq, Duar.te Silvà! --

.

A CO.ME�CIAU LTDA. '-'
,

1 ',,, " ......._r.....Ci....A_A_N_D_E_T.:.O.:.:.N�tOO=--.J
conforme consta do terme de casamento 'n0657 ás uma orgamzaçao as suas ord�Qs!
fls. '134 do 'livro n015, conforme documento anexo:, ..

�!:
••

'
,

'

�.'
.. .

,

n°1.- 20 Provará.· QU.ß ,aé.stª un.ião· n_ão. existem E��êßl� Vitor Jehmockç,1 - ��_OIJOIT!IStÇl e contad9r�
filllos"beni -ô casal 'PQssÜe 1)ens.: 3(' Pro'vará:��Qut' �1@II!!lI8811!!B!iiB1!!H1IllI8i8l81fi1181tifii8B@B�@i@l888�a!lI�,
�ia emedíáio ao casam'ento' a sua mulher tomou'

", . .'

.

.,

. '1rpmo, desconhecido abandon'àndo Ó peticionário .
...:·

.

,.
' . '-:-

�o Pr(>VI;lt�� Qu� 'P?s��ri?r.me.nt� veio ása bé�.q�e sua elioiea de ,Olhos ....:.. Ouvidos - l.aFiz e Garuànl8 <do
mulher se êllcontrava em JomvJlle, num, prestlbulo.,' '.' ,,'

...

'. ,

� quêlcO'ßrpr:.o�va:a' ce'rtld.ão anexa, .o.oc. nO�; .. 5,::. \!q�� ·.a......11•••'1,
�ará: que nao deu motIvos que vIessem a JustIfIcar
�st'a:ãtitud�'da �upliêadá;'Istö· posto; ·r",q\.ter . <> peti-
�lon'âri&, qÚe',assim d'eva a�'Ré .sef'conde'na'da 'Como A melhoJi ap!lrelhada em.Santa. Catarina

ç�njuge cülplido (A�t,:)�17·dp codigo CivH) á'perd-li Rua Abdon Batista (Defronte .8. �'A. NOTICIA"

Bol.rlbmtf'd() peticio'na-ríç... (Art. 324:�do Código Ci;;, 'i' r�,.,';� � J�I�y!LE.-;;- ,," . d :1" ,

.�medemaispronunci'���ded�e"�Ne"asoo�,����_�����������._�_����r�I�'I�.�����.�.���.�.����������
_�-:_ ...",,-·,.�__ � .... .io;,,;�;t..,L......._.u� �:;i"�;" : to � 'J.;'''�.,.,.i. ".. •• .,.".",,; ....... -;- ...

TOSSES 1 IRONQUITES 1

nua ,[uusuno

'I, �ODBRNI\ B PRIMOROSAMBNTB INSTALAl)l.

A'pöthêk'e "Scli"uri"
, .. - .'1

-

•• . ... . l

MEDIKAMENTE UN'D ·PARFuMe'RIEN.
. ,

'Das .symbol dü Rec'htschÇlffenheit, d.e5
"1 .,

. I' :
.

.' . " '

:' :}'értt:�.pens 'und' der Die�lStbatkeit, die, Si�.;
�m besten zu den geringsten:Preisen bedient.

.'
'
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t)o�r:::::;;;ar:::::;:.<?,c:::;:::.�c:::::::::n=::=cc::uc::=c::::::::=ac:::::=��o''O Celso Branco . OO Despachante Aduaneiro �\ O
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�
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������������=!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!��=�!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!��=�!!!!!!!��!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!! ,S. francisco do, Sul· S.C. Curitiba Paraná O' '

L' O
.

C ,A' I, S Clube Atletico Baependi Importação -

t�!:ó�d:i�:tr�����agem Que.·

�Dia 19 de junho de 1954

�
bem como todos oe serviços junto à AlfAndega
de Sio Francisco do Sul, são executados com pon-Cont;nu.�io J. primeira �.,;n. Baile da Secção' de Ginástica tualidade e presteza, dispondo pera êsre fim

Dia 15 a srta, Mal'cia, I Terezinha Peters, resi cl apreaentaçõés de uma organização perfeita com escruõrtos
filha do sr. Mario 'I'ava- dente na cidade de Cu O e técnicos.

.

res da Cunha Mello. rítíba. A Direção técnica têm a subida honra de
, Na mesma data a srta. DI'a 19 o sr. Alexandre convidar q's snrs. sócios e exmas, Iamilías desta '\�I Dispõe de . péteos pare depõsno de medelra

b '1 dO" junto ao quadro dó estação e nos trapichesHella, filha do sr. Hen- Köhler, funcionário Mu- sociedade para tomarem parte no ai e e 4 . aDI·

O de embarque da Conta da Cruz, bem como
rique Fuck. nícídal 'versário de fundação da secção Iemínína, que

ermazem para depósito de mercadorias em ge-Fez anos día 9 o' sr. A todos OB anlversart- realízar-se á. no dia 19 de junho na séde do Llu

� h d d drel, junto aos trapíc es e embarques ne ci a e.
Fíorenço C. Píccíníuí, re- antes 08 cumprimentos> be.
sídente em Corupá, do "Cor,reio do Povo".' O baile será animado pelo Jazz Bandeirante Encarrega-se 4e Embarques de Madeiras e de outr,as ODia 16 o .Snr, Santos

I
de São Bento doSul.' Mercadorias para o exterior do Brasil e .

Tomaselll, proíessor em Fesla Ida SanllssimB Trindad�. Pelo comparecime,nto de todos os sócios a, r O Localidades Brasileiras ODuas Mamas.' Como de costume realí gradece antecipadamente , lO .

ODia 17 a sra. Amanda zar-se-ä hoje em alto Ja,
._

A COMISSÃO ORGANIZ,ADORA' fradição De mais de 20 anos, de serviços constantes a
:

da Costa, cunhada do sr. r��uá (Bankhardt), a t�a� .

.. 00, às maiilres firmas 'do oÇstado e dos estados vistubos. O"
. dícíonal festa da Santís- A reserva de mesa serà feIta desde o día 7 .', ! IManoel F lj� Costa, resr slma Trindade. nos eserítõríos da Emprezul cl a Snrta. Adalzira ��.::::::;::.c:::::;::.�c::::>c::::-::::::aC:::>CC:--���Q)dente em Itapocustnho e .,

,

a menina Irta Maria, fi Haverá leilão de pren-
Píazera.

'

lha do sr Bonãacío Petrí. das, tombolas, tiro ao al- --------;;..._----- Procura' --seDia \18 o menino Poli - vo etc.. assim -como um r ·
..
·
..
·
..
·
..�.·..w•••• 4 C':"'••Ij2 ",o, y•••• .:� .:� y

..\ :::::'\

bio A Braga, filho do excelente serviço de res- f::,� UNIÃO DELOGRÁTICA NACIONAL ,�:.lsr. Lauro Braga e a srta. tauraute.
/

[ �
,

, g .Posto de Qualificação Eleitoral B

Ed I d P·
· Pra g Séde: Rua Mal. Deodoro da Fonseca .n» 21 O :�

ita e flmelra raça f� �70�;:�s: das 8 ás 11,30 horas e das 13,30 ás iI
O Doutor Nelson Konrad, Juiz de Direito da \�:::r �.,., ,..

..
* �c-••" ,:.� .., ��:::tr·

Comarca de )araguá do Sul, Estado de Santa Cata-
,

rlne, ria forma do Ie" etc.
-

1�_IIEIlIliliilÉllEE!il!E!iin= ,�:_I!Ei!!�iiEiiliõl=I:�
faz Saber a rodes os que-o 'Presente edi-IFe',bres (Sezoes, Malarlas,.1

ral de pnrnelra preçe, com o prazo de vime dies, vi- "
'

.

_ Impaludismo III
rem, ou dele conhecimento tiverem ou lnteressar

pOS-I'"
..& '" Maleitas. Tremedeira."

se, que findo esse prazo. hão de ser arrematados - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM � m
por quem mais der e maíor-Ience oferecer, em Iren- .

1"1're ás portas do Edifício do forum, no die 6 de [u-
I
"Oapsu las Antisesonicas

"lho vindouro, as 1 ti horas, os bens penhorados á -

M' ," '

Comercial e lndustnal "Üaribaldi Limitada, na ação ... Inancora ,. i
. execut,iva qLle lhe movem as fazendas Esladual e I· Em Todas as Boas' Farmácias I·...MunIcipal, e abaixo descriminados: I É um produto dos Laboratórios MINANOORA m

/ 1°., - Um terreno sito neste Municipio, no lugar � ..

. '. .

iiiGaribaldi, constante pelo !ote 66, com a área de I""
- Jomville - �ta. Catax;ma -

III
'243.000 ms2, (reg./sob nO. 10634, livro 3 E do regis- _i!lJl!E!l-='':!!!!!!!!!!!!!;I!!!mliBEIEIEiill e:.::!:.UiI&!i!lII!iI!!li!ii!!!iilI!!!!i!!lfu
tro desta 'Comarca) �valiado em Cr" 120 000,00 (cen-

n' precisa de uma COMP'RA SEto e v'nle mtl ,_c�uzelros). '. . mI00, boa bicicleta, ou I .

'
-

2°. Um predlO de mat�rlal, com 14x17,50 me,tros, um bom rádio, então vá qualquer quantidade de
com um anexo de ?I�enarla de 18x6 metros, para hoje mesmo consultar 013... imbauba. Paga se bom
ca�a �e mor�da, a\�h�do em Cr$ 75.000,00 (:seten-

preços sem com'promisso preço. rratar no Cortume
ta e CIOCO mIl cruzelros).... na C A � A R E A L em Jaraguã com o Sns. Ar-Quatro �élMS pa�a o,perar,os�

- avalIadas em Cr$� ifaraguá do Sul. I;loldo L. Schmitt. ",32.000.00 (trIOta e dOIS mIl cruz�lros). .

-

liado�o·e�mC�$n���og�,��(��i��e�t�mea �����ba��, ���: :l@'@Y@)@f'@)@Y®@'f@)®!®@l®@Y@)@r@)®i�®Y®@}Y®�@)(@� Q A M n U [ li n Lzeiros) : , ,. .. . .

d
� Tosse, Asma, BrolJquile,·' Rouquidão, e Resfriados @ l) H IV U U [ "U '

DO. Um pred:o l:h�rvlOdo de queIJarIa, avalIa o � .

. �
em <:,:r$ 75 OOO_,o�, (set�.ntÉl e cinc'o mil cruze!ros). (@ TODAS AS MOLÉSTIAS DO HPßKflUD R(�PIRßIORIO '� CO /\ITÉ M

6°. Um predlo serVIndo de açougue, avalIado em - U - L 1 L \

Cr,$�45000,OO, (quarenta e c',inco mil cruzeiros�. T�- � E ncontram alívio imediato corn v uso do � ital Cr$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dOIS mIl (@ I
. ,

I @5 j I EICELEIT&S
cruzeiros).

I
n e o m p a p a v e

'I
\

ELEMENTOS TOlflCOS/ ., . . ..

Assim, serãQ os referidos bens arrematados em 'p -I I d n
-

PI' t FÓsforo, Cálcio, Arsentato
primeiro praça. por quem mais dér e maior lance

I
- °I Ofil O ngl6D -

ß O °DCO � e Vanadato de s ó d í oofer-ecer, acima do preço da avaliaçãQ., no dia, hora • • I: I: L I: I:.sl: ..

e lugar �upra mencionados, podendo os mesmos, � Tonlco dos convalescentes'
bens serem examínados, por quem interesse tiver. em §) O PEITORAL MAIS CjONHE�IDO 1\10 BRASIL ® Tonico dos desnutridos
o local onde se acham situados, nesle distrito á es' it.®�®Ã®@l®®i.®®Ã®@i®�®i.®®Ä®®i®®Á®@.i.®@}:,
Irada Garíbaldi E para que chegue a noticia éI pú

"

\
blico e conhecimenlO de quem inleressar possa, se -""i" --

T,':::::::::::::::::::
:':':':':':-:':':'>:<::" .:.:.:.:;.:.".:;.:.,: .:�.,

"'1:':':'��:�\�����S;:�C�J� E���:X::���ia°�:!�
.

fi '� J" , " t It(l,cldade de Jaragua do Sul, aos Ires dIas do mez :;!;:;: .·.w.é<:;;::::: :.:::: '<;:; �::. :::;::Y",: .::?':$:::$;.::.. ::::::::

de junho do ano de mil' novecentos e cincoenla e

qualro. - Eu, Ney franco, eecrivão, o subscrevi.: (a)
Nelson Konrad. Juiz de Direito. Esíá conforme o ori-
ginal, do que dou fé.

"

,
.

Jaraguá do Sul, 3 de junho de 1954.
O Escrivão - ,Ney franco

c' o R R [ I O O O p O V O

.

uma pequena serraria
com cöta, possivelmente
tocada á agua, Interessá
só o.maqulnarío e a eõta,
Mais informações nesta'
gerênela.

Tomem.

FRACOS E ANl!MICOS I

VINHO CRltOSOTADO
"SILVEIRA"

......._ ...._
T__
ReJd.....
Broaqui...
EacrofulOM

Snra. D. de casa,
ainda lhe falta uma Machinas de Costura

panela de pressão, uma AleoJãs, Japonezas
bateria de aço. Inox, OU'e outros tipos pelos nl,e
tie Aluminio Rochedo, a lhores preços, V.s, pod;e
Casa Real tem sempre rá verificar sem compro- .

para prontaentrega, pe- misso; na CASA REAL.
lós melhores preços.

COURO CABELUDO.

cellRA CASPA,
CUEDA. DOS CA·

Os Pálidos, Depauperados,
.

Esgotados, Magros, Mães
-; que Ceiam, Crianças, ra
t quiticas,- receberão a 'to-

niticaçã? geral do orga
nismo 'com o

BELOS E DEMAIS

AJECÇOES De

IT 'f� CA'llAR

PO. EXCHtNCIA

. I '

lf Pud'im Medei'ros - A
_

Melhor Sobremesa fi
n, I, j:\;;::: .::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: :;:::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::=-.:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::'l

s�sÃ� 'i/RetA,
. '.

ESPECIALIDADE

. ij §a�ãlo

Virgem Especialidadé
da CHio WEIllEt HN1IJ)[J§IIJLAl .. JOiIDlvililie I

.',' . (Marca RegIstrada I

torna a roupa branquissimal
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