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Violencias de um Mestre de Linha

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI

Convenção da UDN 'fiSPREID PELO POVO --, As Próximas Eleições - I
. em Guarámirim� :.:.:.....J Cabe Aos Partidos A Seleção Dos Seus Candidatos

O P. S. D., quando go- pareça incrível, a maio- Po,- J. DE CASTILHO PINTO
vernou o Estado. fê·lo de ría da Assembléia recu- Estamos apenas a no- mos das facções politicas
costas para o povo, na sou & autorização pedi- venta e poucos dias da que ainda não' se deoí
certeza de que essa olí- da pelo Governador, deí- consulta das urnas para diram quanto á essa es

garquía dos Ramos já- xando-o de mãos amar- a renovação de um ter- colha,
mais terminaria em San- radas, e tudo isso de ca- ço do Senado e reforma Pois temos que é uni-

"Precisamos de estender as linhas de energia ta Catarina. Acontece, so pensado. As eleições completa dos Jegislativos camente aos partidos,
elétrica as zonas coloniais; para dar maior conforto entretanto, que, em 1960, se aproximam e, maníe- federal, estadual e mu- principalmente os de
aos colonos e desenvolver suas pequenas industrias foi O que se sabe, - a tando a ação do sr. Iri- nicipal. peso e que realmente
de beneficiamento da produção e não dar somente derrota tormídavel e sen- neu Bornhausen, o P. S. D Movimentam-se .por visam o bem coletivo, queluz nas praias de banho, como se vinha fazendo até �

agora" "Precisamos que as reservas dos Institutos saeíonal. Ulcerado de re- e o P. T. B., - a parte isso e afanosamente todos cabe a observancía des-
de Aposentadorias, das Caixas Economicas e dos calques, roído de com- insignifiante que deixou os partidos politicos, se principio que o bom
Bancos oficiais sejam aplicadas na compra de plexos, esse partido, de se acorrentar ao quintá- procurando cada um ar- senso recomenda e que
tratores, maquinas agrícolas, financiamentos aos Ia- b h

.
.

t d Ih
. .

vradores e em beneficios nas zonas do interior on- argan a em barganha, lejo do sr. Saulo Ra- regímen ar a me or por ISSO acreditamos
de são arrecadados e não na cbstrução de arranha. conseguiu pequena maio. mos... -, poderão gritar forma possível as suas tenha prevalecido e ve-

céos, boates e carnavais das grandes cidades" - ria parlamentar, que ou- nos oomícios que o Go· fôrças eleitorais. nha a ser seguido por'
Não vívemoa.das musicas dos dancings, da boa ví- tra coisa não tem feito vernador cumpriu e não Muitos desses partidos todos.
da de granfinos, de viagens ao estrangeiro, de pro- . �

'f E d li
.

'á t á bl' O
.

messas. Nós precisamos é de arroz, de feijão, de smao sacn ícar o sta O rea 80U, realejando a l rouxeram pu ICO velho e errado SIS-

farinha, porque sinão morreremos todos de fome, e á sua desalmada polití- salvação de Santa Ca- os nomes de seus cano tema de oferecer ao
esse feijão, essa farinha e esse arroz quem pode cagam. tarína, pela reimplanta- dídatos aos diversos ear- sufragio popular nomes
fornecer é o lavrador-exclama debaixo de grandes como O leitor sabe, o ção da oligarquia dos gos eletivos; outros porem I

de candidatos que só 0-
�Jft:'�,9ões o presidente do conclave, sr. Artur Governador, para obter, Ramos. continuam na espctativa, lham a satisfação de uma

-x- por exemplo, um crédí- O povo precisa ficar sondando e verificando vaidade o ua consecução
Conforme haviamos noticiado, realísou-se do- to especial, para o qual esclarecido que o máo as suas reais possibilidal de vantagens pessoais,

mingo ultimo, no Salão dos Atiradores, em Gua- exist.e lastro no Teso�r?, I estad� de algumas _estra. de� J>ara o pleito que se deve ser banido do� �os
ramirim, a convenção municipal da UDN, para a precisa, pela .Con�tItUl- das nao pó�e,. e nao de. aVlsln_ha. .

sos costun;te.s polítícos
escolha do oandidato ao cargo de prefeito na eleí- çao, da autorízação da ve, ser atribuído á SU· D08 que Já apontaram pata benetíeío das pró
ção que terá lugar no dia 22 de Agosto, 'naquele Assembléia, onde o as- posta dissídia do Gover- os nomes que deverão prías agremiações parti-
municipio. sunto se discute, é vota- nador, mas, exclusiva- entrar na composição de dàrias.

Por determinação do Diretorio Regional de do e sí alcança maior mente, á criminosa po- suas' chapas esperamos Mesmo os partidos, com
Santa Catarina, o conclave foi presidido pelo sr. número de votos é aproo liticagem da maioria le- que tenham Ieíto uma orgãos de organização
Artur Müller. .

vado. gíslatíva, que se com- bôa escolha, usando, pa- politica do povo, não

As 9 horas, com a presença de centenas de Assim é que, diante praz em espesinhar o ra chegar á ela, de uma. devem e não podem ser-

pessoas vindas de todos os recantos do prospero do lastimável estado de povo, para auferir mal seleção esmerada de vir de instrumento aos

munioipio, o sr. Eugenio Jorge Dunze, no exerci- algumas estradas, neces- calculadas vantagens po- verdadeiros valores. interesseiros, aos opor
cio de presidente do Diretorio Municipal abriu a sítadas de urgentes re- titicas. O mesmo critério, qual tunistas da primeira 'ou

sessão e, dizendo que havia recebido comunica- paros, o Governanor en- A despeite �a misera- seja o ,de levar sempre da última hora que só

ção de que o correligionario sr. Artur Müller es- VIOU mensagem á As- vel persegurçao da cor- em conta a, se.gura for- servem para com�rome
tava ali credeneíado como ,representante do Di- l5emb�éla,. como lhe é rente maJorItárIa,. o. Go- maçãom�ral e Intelectual te-les e ainda p�r em

retorio Regional e convidado a presiliir -es -tra.. · constitu�l(malmente. de-. v:e.rnador -v.em-c6bl.etIvan- do. eandídato e .nunca o perigo- as garantias do
balhos.

'

terminado, pedindo a do, em todos os rinoões seu lastro eleitoral, é o regime demoeratíco que
Assumindo a presidencia, o sr. Artur MUller competen�e autorizaç�o d� Esta�o, a administ�a- que igualmente espera- nos governa.

disse dos fins da convenção e leu da parte dos para .abrlr um C�é<!.Ito çao maIs. hon.esta e dlg
Estatutos e Regimento Interno, o que se referia a espeCIal �e 18 mI�hoes na que Já tIvémos em

organisação do conclave e dos que tinham o di- de cruzel�os�.explic.an- todos os tempos, mesmo F h
reito de votar para a esoolha do candidato as do tudo d!rel�mho, IstO sem galbos onde se de- ec ada uma passagem que existe a 50

eleições, por parte do partido, em 22 de Agosto. é, qual a fmall�ade des- pepdurem .Ramos, na 00. anos·Um apelo ao diretor da Rêde .

Convidou para fa�erem parte da Mesa os sa verba e quaIS �s re- moda pos!ção de ma- Perto da vila de Coru- bam de fazer um apelo
snrs. dr. Paulo Konder Bornhausen, candidato já cursos orçamentárIos pa- mar nas tetas do Tesou- pA existe uma passagem ao sr. General Ibetê
escolhido para deputado estadual pelo municipio, ra lhe fazerem face. <;'on- roo atravês da via ferrea de Matos, pedindo pôr
os secretarios do diretorio, o sr. Rudolfo Tepas- vem,observar, como llus- Nas urnas, veremo.s que já vem de 50 anos a- um paradeiro a violen
sé, delegado do Partido, o sr. Bertoldo Weiss, pre- tração _do presente co· quem tem garrafas vaSI- traz, quando não existia cia para que esses opa
aidente do diretorio distrital de Massaranduba. mentárlO, que Sta. Cata-, as para encher: - o Go- a estrada de ferro. rarios e escolares não

Feita a assinatura no livro de presença dos rina jámais. teve saldos vernador ou si os se'D:s A estrada dá acessos tenham que fazer mais
delegados-eleitores, foi suspensa a sessão por 15 orç�,?entárlos como os solertes detra�ores, aDl- a vila dos moradores da quatro quilometros de
minutos, para confeção das cedulas e distribuição v�rl!lcad�s na atual ad- n!Ia:dos nas dobras blan- estrada Itapocú. Ha anos percurso. ou sejam 8 de
dos envelopes para a votação. ml.ms�raçao, grl;\ç!"EI ao jlc�osa�_ de um m�ndat.o a Prefeitura substituio ida e volta.

Reaberta a sessão, o sr. presidente convidou orltérlo e á retIdao do legislatIvo, com Imum· a ponte baixa alí exis. Tambem na Câmara
para escrutiuadores os snrs. José· Atanasio Rosa governo. dades parlamentares, 'e tente por uma alta, alguns Municipal, em sua ultima
e Alfredo Passold. Pois bem, ainda que tudo... quilometros mais para sessão, deu entrada vio-

Contados os votos verificou-se ter sido elei- �_________________ diante, mas manteve uma lento protesto contra o a-
to por grande maioria de votos o sr. Rudolfo Jahn, ponte estreita' para os to arbitrario daquele fun-
sendo o resultado recebido com grande salva de

Papal Moeda, · nOU. ....,mpr1de pedrestes, especialmente cionario, sendo formula-
palmas. Ainda o.btiveram votos os snrs. Eugenio U bU U para os operarios e esco- dos telegramas de pro-
Dunze, Alfredo Passold e Arnoldo Bylard. lrl"no fl"nl!lndeZlares que tem que ir para testo as autoridades esta-

Estando o sr. Rudolfo Jahn presente ao con- Em Ct"rculaça"'o II U U fabricas e escolas na vila. duais e federais.
clave foi convidado a vir a Mesa da pl'esidencia, I :rois bem. Agora, um A Rêde de Viapão, ago-
recebendo o abrap.o dos que com ele haviam con. A egação da Finlândia

d l' h
'ri

Y f B'l mestre e In a da Rêde, ra com novo diretor que
corrido no pleito, uma viva demonstrapão de res- S d d d d C·

o ereceu ao rasl uma .

Y ,egun o .a o�, a al- proposta de venda de sem maIs nem menos, a- promete melhorar, preoi-
peito a maioria dos votantes e da harmonia do xa de Amortlzaçao o v.a- 70000 toneladas de trigo caba de não somente fe- sa dar um puxão de ore-

parti�o�i então dada a palavra �o dr. 'Paulo Bor-
lor do_papel moe�a em CIr·

ao preço de 77,90 d6lares char a referida passagem lha nesse funcionario,
culaçao no BrasIl era de

I CIF t que é públioa como ainda I que tanto tendo o que
nhausen, que saudou o escolhido para candidato, . - J' • para p a g a m e n o

38, 7 bIlhoes em �ne.lro 'dentro do oonvênio entre mandar construir em cima fazer, caso queira traba-
os delegados e o povo que viera prestigiar e de- de 195�, !endo atmgl,do os dois países. O Hama- da estrada uma casa. lhar e fiscalisar, vai ocu
monstrar Bua solidariedade ao partido. 46, 9 bllhoes em Jana�ro rati depois de ouvida a

Diante disso é sendo par-se pôr impecilhos a
Logo depois falou o sr. Rudolfo Jahn, que do oorrente �no. A maIOr Comissão Consultiva do baldados os esforços pa- humildes operarios na sua

agradeceu a escolha do seu nome para aquele p�rte desta dlferenQa é de- Trigo, aceitou a oferta, ra fazer o funcionario ida para o labor diario.
cargo �, si eleito, declarou tudo fazer pelo bem VIda ao �ument? das n�- devendo os embarques desistir de seus caprichos, Daqui tambem fazemos
de Guarámirim. tas de mIl cruzeIros, CUlO serem iniciados 15 dias suas .vinganQas pessoais nosso veemente apelo ao

Por ultimo falou o sr. Artur Müller, concitan- montante passou de 209 contrà os moradores da- ilustre diretor da Rêde
do seus correligionarios a "dar seu integral apoio . - .

. -' após a abertura do res-
bIlhoes para 27,8 bIlhoes. t' 'd't quela zona 176 moradores pa,ra que ponha um pa-

aos candidat-os do partido, snrs. Dr. Paulo Bor- Em Janel'ro do presente pec IVO cre I O.
__________

da Estrada Itapocú aca- radeiro aquela violencia.
nhausen para deputado estadual e Rudolfo Jahn ano estavam em circula
para Prefeito, tendo em seguida feito o historico ção 483 milhões de notas
do programa do partido e tambem da orientação contra 406,2 milhões no
a seguir, não somente a campanha como tambem período anterior.
no governo, si eleito o candidato.

Referiu-se longamente a vida colonial que ti
nha recebido do atual governo e do proprio par
tido todo o auxilio possivel. Tanto isso é verdade,
que os proprios aQversarios chamavam a admi
nistração do sr. Bornhausen, de "governo de co

lonos". Enalteceu então o orador o valor do co

lono na vida economica do país.
Todos os oradores foram grandemente aplau-

dido� pelo povo ali presente.
'

As 11,30 foi encerrada a s�ssão.

Escolhido o sr. Rudolfo Jahn, candida
to a Prefeitura-Grande entusiasmo .,- Fa
laram os snrs. Dr. Paulo Bornhausen, Ar
tur Müller e o candidato.

o sr. Colin voltou

o PRP com a UON _ii�.".·•••••v. o.."." .:C"!'••••••••�.::.� .:�C":': •••••• .:�.�.'!;
:::;o' _ -.::;..

UNIAO DEMOGRATICA NACIONAL
.

Florianopolis-23. o sr.

João Colin, já voltou pa
ra sua Secretaria de Vi
ação e Obras Públicas,
depois daquela tempesta
de, de copo de agua.,.

Florianopolis 23. O PRP
acaba de ratificar o seu

acordo com a UDN neste . O diretorio da UDN, atendendo aos ope-
Estado. O PRP dará na

I
rarios e empregados que não possam compare-

legenda da UDN Nm candi· cer nas horas de expediente comum, que resol-
dato a deputado Federal, veu estabelecer um expediente noturno, atenden-

que é o dr. Jorge Lagerda. do as terças e qUintas·feiras, das 19 ás 21 horas.
Apoiando, em eompen-

f'
Nesse expediente tambem será feita a qua·

sação os candidatos a se- : lificação eleitoral.
nadores que a UDN indi- J. }araguá do Sul, 24 de Junho de 1954

'.
. ...� �...

cou. ·:J.••t ••, •••••,.••t •••••••,�....).••*.\,.....A•••••••••••.:;..·..�':.·'r·.··....·-:.c.··,··.··,.·6.··.··*·.,Ê(

Expediente noturno

•
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REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS
Jacob Becker _ Requer transferência dos im

postos s/ ferraria pera Leonardo Dias. Helmuth Neu.
mann _ Requer licença mandar pintar a parte inter
na da padaria de sua propriedade sita fi Rua Rio
Branco. Engelberr Frelberger '

- Requer Ii�nça cons

truir mausoléo na sepultura de Iacö Freíberger Inhu
medo no cemltérlo Municipal. José Pansfein _ Re
quer licença construir um rancho de alvenaria pare
cobertura poço e forno. Walter Weller - Requer li
cença construir garagem e oficina em alvenaria. Har
ry Maas _' Requer licença construir uma

.

cesa de
madeira á Rua Blumeneu. ,Matias da Silva - Re
quer licença construir casa de rnadelra em terras de
João Planinschek, á Estrada Nova, fundos da' rua
Ex. Gumercindo da Silva. Mário A. Minatti � Re
quer licença demolir uma casa de madeira á rua Eli
sa Stein. Hartwig Weber - Requer licença fazer cer
ca de sarrafos e que lhe seja indicado o devido ali
nhamento.

DESPACHO "Deferido" Especialista em doenças de crianças
José Panstein - Requer licença demolir um rancho Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
de madeire. Reinoldo Rau - Requer alvará de Ha- (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL
bíte-se. Luiz O. Aiaroso .L Requer alvará de visto- JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

'

ria e hebíre-se, Jose Araldi - Requer licença cons- ,

truir calçada em frente de seu predio bem como íe- cc o lIiI. lI[J' PA - SANXA CAXAK:lJ[NA

zer um puxado de madeira nos fundos do mesmo.

Ernst A. A. Bendeck - Requer licença madar fazer
cerca de arame farpado ao lado de sua casa resí-

--------------------'O"!Idêncial. O ANJO PROTETOR DE Sl!US FILHOS É A

DES:��: ·:.·::�7pi�:�;;::::::::::::·q:::� LOM8ßIGUEIRA MINANCORA Ias atividades comerciais a que está lançado nesta Vermitugo suave e de pronto
repartição. Henrique Reichow. - Requer certidão si efeito Dispensa purgante e dieta!

O' mesmo possue bens imóveis lançados nesta SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

repartição.
'

ME o n. I, 2, 3 e 4

.

DESPACHO "Certifique-se" .

Proteja a saúde de seus filhos .e a sua própria!
Wilmar RebelIo - Requer transferência pera seu no- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

me dos impostos a que estava sujeita a firma "Cu remédios

jelaría Cruzeiro" de João Ambrosi.· Compre hoje mesmo uma LOMBBI&UEIBA
DESPACHO "Sim" •

MIlfAIfCOBA para o seu filhinho.
União Democratica Nacional -'-, c�equer lhe se- E um produto dos Laboratórios Minancora

já designado local para colocação de cartazes no 1- - J o I N V I L L E

jardim fronteiriço à Prefeitura Munícipal, Ierdím da
'------"""""-------------�

I?raça Expedicionário e no jardim em construção em

Corupá.
DESPACHO "Deflro ,o pedido da União Democráti
ca Nacional (UDN), para colocar cartazes de prope
ganda nos jardins fronteiro a Prefeitura Municipal e

praça expedicionário, nesta cidade, e no jardim em

H TI:» Ir Oconstrução, no distrito de Corupá; o ônr. fiscal de 1.l\\ \lI[ �cc:-c:=-:::=::oc::::::=.C::=><::::O:::=::XC::OC;=:="'::::::::'C::::::OC:=:::=(j
obras publicas determine, -nos referidos logradouros O�O

.

Celso. B'ranco C:=:::=GO�'. públicos, os locais aproprtados pera o fim desejado
Renato Piazera - Requer certidão si há ounão .0 Despachante Aduaneiro

falta de profissional agrimensor nêsre municipio!' são os melhores e

DESPACHO uF ldã I" d "
- mais baratos - O Matriz: Rua Babit"lnga, 23 Filial: Praça General Osó·

orneça-se a cern ao so letra a..
. Edif. próprio _ Telefone, rio,115 . Edificio «Santa

Renato Plazera - Requer certidão queís os
_=_

�' 213,
- Cx, P., 35 - End. • Julia� - Apart. próprio, 32 Oproficionais agrimensores lotados nêste municipio. Tel. «Branco. Telefone, 4773

DESPACHO "Atenda-se o pedido por certidão" Produtos da: lU
S. Francisco do sui . S.C. Curitiba - Paraná OReinoldo Rau Requer licença levar a efeito uma

O O
Importação - Exportação E! Cabotagem - Ques-

Oroforma geral de sua propriedade' sito ne esquina Indústria de Calçados iões administrativas
das ruas José Bonifácio com Presidente Epltéclo Goscb Irmãos S.A. ti,

O bem como todos os serviços junto à Alfândega OPessôa.
.

O
<' de São Francisco do Sul, são executados com pon-DESPACHO "Como requer, tendo em vísta a Caixa Postal, 11

�
tualldade e presteza, dispondo para êsre fim Oinformação" O

Reck Irmãos _ Requerem licença estabelecer- _=_ &.LI
de. uma organização perfeita com escritórios

ee com serraria á Estrada Irepocustnho. Bi
e técnicos.' , O

DESPACHO "Como requer uma vez que se ache - Jaraguá do Sul' - c.. O Dispõe de päteos pare depósno de madeira

�devidamente legalisado perante o Instituto Nacional ? i junto ao quadro
'

da estação e nos trapiches .'
do pinho; Santa Catarina' &Ii O de embarque da Conta da Cruz, bem como

"

Augusto Denker - Requer licença estabelecer- c-= ermazem para depósito de mercadorias em ge-

�eS;Aß�§ ;���;:�:������;�:.z�r.�. prece-
r=====-�========� � :�;:::s:o:.tr:�:�:.:::":�::S::.ci::::; O

Diretoria do DEEAS da Prefeitura Munlcípel .. TI» tn\ � "'Ir tn\ li)) 16 w 16 Tr» ..

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Ode Jaraguá do Sul, em 26 de maio de 1954. II Ir K. \UI � l.t \UI. 1D) l.t � :lI !! Localidalles Brasileiras '

Octacilio P. Ramos 1:•• 1:.
- li

� ODiretor do Departamento do Expediente.. RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 ii
O
Tradição lie mais de 20 aDos, de serviços constantes

O' '.:.'
I Ilil às m,aiores firmas do Estado e dos estados vislDhos. OJARAGuÁ DO SUL j - STA. OATARINA

:1. ii �c::::::o ' C:::::::=O�

r::"Y=:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�':::: li Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II Cic:::::::::..:::::::u::=:�>c::::::o�-==-c:::::=ac:::::::.c:::::ac::::;::.8

r!.! Dr. Arqt·'umedes Dantas Ir ii ,.combust�vel e daceSBSÕi'i<?S. t ii
i.i. iii ji Lubrificação-carga e atenas e c.

ii Machirias de Oostura IMPUREZAS DO SANGUE?
1

iii II CONSÊRTO _:_ RBPO_RMA B RBTIPICAÇÃO DB AUTO- ii Alemãs, Japonezas

ii A D V O G A D O II: I:i MÓVBL B CAMINHÃO. r!!.' e outros tipos pelos me-
.. ..

I Ihores preços v.e·

pOde-,�i Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4lJ7 iii li ii rá verificar sem compro- AUX. TRAT, SífILIS

II "aragu4 do Sul Santa Catarina li' II SERVIÇO RÁPIDO E GAR�NTIDO II misso, na CASA REAL· L-==- -J

!l. ,._.il �•••..:". " __� __�.. _•••_•••_ _.__ _�'
"i)::::::==:::::::::::::::::::::=:::::::�::::::::::.-=::::::::::::::::::::::::::::::::::===::::=i('"

•••- •••----••••--••••--.-••••--.-.-•••- •••- - --._ ..

- Atende chamados de dia e a noite ---: I
�'_laI_ nl_III_111I &3' ••• _ ..... 1II'lBlllilEiiBni &!!II 1111_1::11::. _

Prefeitura Muni�i�al ae Jara�uá �o �ul i FernandoDr. A. Springmann
Formado pela Faculdade de Oiencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinica Médica - Cirurgia Geral _ Partos

Oonsultôrio e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 (ex-residencia do dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
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� Francisco Antonio Piccione
I _.
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Oírurgía Geral de adultos e crianças CU-
nica Geral _ Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

I Calçadós
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' Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii
ii Uma linha completa de motores nacienais e estrangeiros de alta e baixa !i

U ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- II
II ÇAO _ Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS II
i! PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. II

II OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii
ii luz e força de qualquer capacidade. II

ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de i!
ii instalação de luz e força. Ii
n' n
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Agradec·ir:nento
Agradeço ao

.

Dr. Arquimedes Dantas, dígno
advogado nesta Oomarca, a minha defesa no pro
cesso crime em que fui envolvido, em virtude de
acidente 'ocorrido involuntariamente com um cami
nhão da firma Marcato & Oía., de cujo processo fui
absolvido unanimemente pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado, mediante Ac6rdão datado de
nove do corrente que reformou a sentença do Dr.
Juiz de Direito desta Comarca.

Jaraguä do Sul, 16 de junho do 1954.

Theobaldo Saason
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I Farmacia Central I
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� Rua Cei. Ellilio C. Jourdan, N. 62 - Jaraguá 110 Sul - S. C. �
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Drogas nacionais. e estrangeiras, encontra-se,
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Escritório no prédio (Á Comercial Lrda)
Rua: Marechal Deoderode Fonseca N°. 122'

,

Dr. . Waldemiro '. Mazurechen
e••A DI .A"8E

Rua Mal.' Floriano n. 152 - JARAGUÁ
,Clinica geral médico,

l
- cirurgia �4e adultos e crianças'

- Partos : Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• -lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

.

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.
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ii AUTO JARAGUA S. A. II
ii � ir �.l,Iq �arechal Deodoro, 991 n
n fI
ii Oficina Mecânica e Posto Texaco ii
!! IIU Serviço FORD Autorisado :1
li ii
li Consertos e Reformas a preços razoáveis n
li n
II executados por pessoal com.petente ii
II IIi! i
II j

II Solda EI�trica e á Oxigênio li
II Oombustivel e Lubrificantes ti
II . II
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 27-6-1954 � 3

Carnara Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 1-6·64

Ata da Reunião Ordinária de 25-5-54. '.
d dO Doutor Nelson Conrado Juiz -de direito da No primeiro dia do mes de Junho o ano e

comarca de Jaraguá do ôul, Estado de Santa Cata- Aos vinte e cinco días do mês de maio de (1954) mil novecentos e cincoenta, e ..q��tro, pelas
rina Brastl, na forma da lei, etc. um mil novecentos e cincoenta e quat�o! .pelas se.te horas, .n� sala do Forum� no edífíeío �a'Pre-'"

. sete horas, na sala do Forum, do edIflClO. da teítura MUnICIpal de Ja.ragu� d? �u]. reunidos 08FAZ SA6.E� a tod�s quantos o presente VI· 'Prefeitura ,Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos sr.ns.: Ney Franco, Marío Nícolíní, Gerherd Roe
rem ou.dele cQnheclm�nt? tl.verem, cor� o prazo de

os snrs.: Mario Nicolini, Alfredo Langer, Adolfo der, Adolfo A.. Emmendoe.rfer, �rederlco Ourt A.
trinta. d2as, que me fOI �trJglda,. �or RemoIdo Tuebel. Antonio Emmendoerfer, Frederico Curt .Alberto Vasel, Walter Jark e AlVIm Seidel, çonstatada a
a petição ebaíxo trenscrtre: Petição, Exmo. Sr. Dr. Vasel Walter Jark e Gerhard Roeder. presença de número legal, o sr. Presidente decla
Juiz de Direito da Comarca de Iaragué do Sul. a - Costatada a presença de número legal, o sr. rou aberta a reunião e convidou o sr. GerhardO falo Diz Reinoldo Tuebel, brasileiro, casado, ce- Mario Nicolini Presidente em exercício, declarou Roeder para ocupar o lugar de 2g• secretàrio, na
traeíro, residente e domiciliado em São Francisco do 'aberta a reunião e convidou o sr.: Gerhard Roeder na ausêncía deste. A seguir o sr. Presidente. or
Sul, nesie Estado, por seu bastante procurado e ad-

para ocupar o lugar do 10 secretàrio, denou ao 20. secretário que procedesse a Ieítura
vogado, infra aS8!nado, i!.lscrito ne Ordem dos Ad- .

A seguir o sr. Mário Nieolini ordenou ao sr. da �ta da s.essã? ante�ior. A referida ata, depoisvogados .d? .Br�sll, Secçao deste Est!ldo, sob nv, 387, 20 secretário que procedesse a leitura das a!as de Ilda e díseutída, fOI �provoda sem emenda pecom escrtrörto a rua Marechal Deodoro da Fonseca, das sessões anteriores ou seja 'as atas dos días lo que passou a ser assínada pela Mesa. (Chegamn=. 437, nesta Cidade, que é credor de Carlos Zehn- 11 e 18 de maio.
"

ao recinto os sms. Otavíano Tissi e Alfredo Lan
der, alemão, casado, lavrador, resídente e domícllía- Após lidas discutidas e postas em votação, ger). Prosseguíndo, o sr. 1°. secretário procede a
dAo �o distrito de Corupä, d.esta Comarca, �a impo�- foram, as referidas atas, aprovadas sem emenda l�itura do Expedíente que constou de:. Ofs. expetancta de CR$ 25.000,00 (vlnte e CIOCO mll

cruzel-\ pelo que passaram a ser assinadas pela Mesa. dídos nrs.: 121/54 e 122/54; Ofs. recebídos do sr.ros), conforme consta da escritura pública de con-T Proseguindo os trabalhos o sr. Gerhard Roe- Prefeito nrs. 186/54 e 187/54, trazendo, incluso, o
. fissão de dívida e obrigação que a esta acompanha, der leu o expediente que constou do seguínte.Oí, primeiro, uma cópia do acôrdo firmado pelo Mitendo o ref�rido deve�or se obrigad� em face, �a expedido nr. 120/04; or, recebido nr. 62/54 de Ca- nistério da, Agricultura e a. Prefeitu�a Municipalmesma escrtture, a nao fazer transações de .especla çador; Of. nr. 173 de Florianópolis; Of. nr .. lO/54 de J.araguá do Sul; um projeto de Ieí (nr. 18) "dealguma com seus bens que possuise ou vresse a do Dr. Promotor Publico desta comarca; CIrcular nomma Pastor Fernando Schluenzen a escola dapossuir, sern antes liquidarAessa dívida com s�u cre- nr. 1/04 de Gaspar. Est.rada do Morro, no distrito d� Corupá", de audor, dentro do prazo de três anos, do vencimento Como ninguem quizesse fazer uso da palavra toría do sr. Alfredo Langer. Apos eonsíderado obda dívida. ôucede, entretanto, que segundo consta

passou-sé a discussão da Ordem do Dia: Depois jeto de deliberação, foi o aludido projeto de leí,ao peticionário, o referido devedor quer vender os de devidamente discutidos, foram aprovados em enviado a comissão de Educação, Saúde e Assisbens imóveis que possui, e situados no municipio õa, e última discussão, os projétos de leis nrs.: 9, têncía Social; o sr. Otavíano Tissi apresentou umde São Bento do Sul, neste Estado, ftcando, se efe- 14 e 15 (nove quatorze e quinze). projeto de lei (nr. 19) que "Denomina D. Pio de
ruar a alienação, em outros bens que garantam o Em 2a. discussão, foram aprovados, por unaní- Freitas a Escola Mista de Estrada Nova". Gonsí
pagamento da dívida. b - O Direito A frauda conrra midade os projetos de leis nrs.: 12 e 13. derado objeto de delíberação foi o projeto-lei encredores tórna o ato anulável, podendo, pois o cre- Em 2a. discussão tambem foi aprovado por unanímí- viado a Comissão de Educação, Saúde· e Assisdor usar da ação pr�p�ia,· pa.r� obter esse resultado dade de votos, o projeto de Resolução nr. 7D�po!s têncía So�iol. Terminl!-da a leitura do �xpediente(Carvalho Santos, Codlgo CIVIl Interpretado, vol. II, de lido dsicutido e aprovado o parecer da Comuusao o sr. PreSIdente deu lIvre a palavra. FIzeram usopág. 412). Tem o adquirente, entretanto, a faculdade de Legislação e Justiça referente ao projeto de da mesma os snrs: Alfredo Langer e Otavianode evitar a ação revocalória (art. 107, do Cód. Civ.), lei nr. 16 foi o referido' projeto-lei 'aprovado em Tissi, justificando, em ligeiras palavras, os projepagando a dívida, ou depositando o .preço corre6- la. discu�são. Nada mais havendo a tratar o sr. tos de leis que apresentaram e acima mencionapondente á aquisição (Cod. Civ., Art. 108). JC - Re- Presidente em exercicio marcou a nova reunião dos. Como ninguém mais .quizesse fazer uso da
querimento - O peticionário, afim de prover á con-

para o dia 1 ° de junho com a Ordem do Dia se- palavra, passou-se a discussão da Ordem do Dia:servação e ressalva .de seus direitos, e evitar que, guirite: 3a-6 última. discussão dos projetos-leis nrs.: Inicialmente, depois de devidamente discutidos,de futuro, qualquer adquirente alegue bôa
_ fé, vem 12 e 13' 2a. discussão do projeto de lei nr. 16 e la: foram aprovados em 3a. e última discussão, os

protestar, nos têrmos ào Art. 720 e seguintes do CÓ· discus�ão do projeto de lei nr. 17. Irindo o que foi ,projetos de l�is nrs.: 12 la (doze .e treze). Pordigo de Processo Civil, como protesta, anular, pelos encerrada a sessão a qual faltaram os srs. Ney unanimidade de votos, foi aprovado em 2a. dismeios regulares de direito, qualquer venda que ve- Franco Otaviano Tissi, Alvim Seidel, Kurt Her- cussão o projeto de lei nr. 16. O projeto de leinha ser feita, salvo se o adquirente depositar o pr�· bert ruibrecht, ,Willy Ger.mano Gessner. nr. 17, .depois de lido, discutido e aprovado o paço na conformidade do art. 108, do código CiVIl.
ass. NAy Franco Mario Nicolini, Gerhard "Roe'der. recer, lavorável, da Comissão de Legislação eNestas condições, requer que tomado por lêrmoo' Justiça, foi aprovado em l'a. discussão. Nada mais

pr�sente protE�to, dele seja citado o Suplicado e �u- 'havendo a tratar o sr. Presidente .marcou ,pala ablicados editais ·para conhecimento de terceiros ID- •

I..,' próxima sessão o dia 8 do :corrente .com.a seguin-teressados in.certes e ,não sabidos. Outrossim, Ile- Po IP ta P 1 a Nr. '8 .te OrdtlID .do Dia: áa. e última discussão do pro-qller que preenchidas as �emais formalidades legias, - •

j.eto .de li�i. n�. 16; 23. . .discussão d.o {projeto de leisejam-lhe ,,,ntre,gues os [aulos independentemente de A riu r Müll e r, Prefeito Municipal de Jaraguá nr. 17; ·la. discussão d.os proj.etos ,de la-is nrs.: 18traslado. Nestes lêllmos, A. esta e dando ao feifo o do Sul no l1S0 das suas atribuições resolve: e 19, e .discussão do Acôrdo firmado ,pelo Minis-valor de CR$ 1.000,00 (mil cruzeiros), P. Deferimen- DIspensar Fre.d8rico Viebrantz, do cargo de tério àa Agricultura e a Rrefeitur,a Muni.cipaI.lo. Jaraguá do Sul, 14 de juuho de 1954. extranumerário Referência XXIV, que vinha exer- 'FinQo o que foi encerrada a sessão ,a qual(ass) pp. Arquimedes Dantas� Selos no valor de cendo as fnnções de. auxiliar de fiscalisação de 'faltaram os srns. Kurt Herbert Hilbr.echt e WillyCR$ 3.50, devidamente inulilizados. Despacho: - abras públicas e .ar.recadação no 2°. Distrito. Germano Gessner.
.A. Como requer. Jara.guá do Sul 15/6/54. (ass.) Nel·

. Registre-se e Cumpra·se (as8.) Kurt H. Hilbrecht, Maria Nicolini, Alfredoson Konrad - Juiz de Direito. Pr,efeitul"'B Municipal de Jaraguá do Sul, em Langer.Pelo que dto e chamo a todos quantos interes- 6 de Junho de �54.
sar possa sobre o acima transcrito: E para que c�e
gue ao conhecimento de todos e mngu�m alegue Ig:
norancia mando expedir o presente edItaI que sera

afixado �o lugar de costume e publicado no jornal
local Corr-eio do Povo. Dado e passado nesta cida-

ßml·nO precisa de uma
de de Jaraguá do Sul, aos dezeseis dias do mez de

y, boa bicicleta, ou
junho do ano de mil novec�nlos e cincoenta e qua- um bom rádio, entã.o vá
tro, Eu, Ney Franco escrivão o sub,screvi. (Assinad<?) hoje mesmo consulta� os
Nelson Konrad ·Juiz de direito. Esta conforme o orl-

preços sem compromISSO
ginal do que dou fé.' na C A S A R E A L em

Jaraguá do Bul, 16 de junho de 1954 Jaraguá do Sul.
O escrivão - Ney Franco

Edital de Citação Camara Munici�al

EXCELENTES

Roberto Lange e
Luiza Mahs

ArturMüller - Prefeito Municipal

Assinem, neste
Sernanario

ELEMENTOS TONlCOS

mann

Ele, brasiJetro,. solteiro,
: comerciário, domiciliado
e residente nesta cidade,
á Avenida Angelo Piaze
ra, filho de José João Vi
eira Junior e de Esther de
Almeida Vieira.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Mal. Doedoro da Fon
seca, filha de Henrique
Kopmann e de Eva Ben·
dhack Kopmann.
Edital n. lJ.577, de 17-6-54.

Erich Manke e

Helga Laube Röpke
Ele, brasileiro, soHeiro,

lavrad.or. domiciliado e

residente neste distrito,
em Qio Cêrro, filho de
'Ricardo Manke e de Ana
Manke.
Ela, brasileira, solteira,

viúva, doméstica, domici
liada e .residente neste dis

§2lIDl(QflUleml((})_RItrito, em RÍo Cêrro, filha
& de Alwim Laube e de Pau

la Laube.

CONTÉM

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e
residente neste distrito, em
Garibaldi, filho de Gui
lherme Augusto Lange e
de Emma Behling Lange.

.--....,.---------_ .. _-

�

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,

'IESPINHAS, ETC.
•

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

Tonlco dos convalescentes
Tonico dos desnutridos

Bla" brasileira, s'olteira,
domés:ica, domici'liado e
residente neste distrito,
em Garibaldi, filha de Ri
cardo Mahs e de Mina
Guiz Mahs.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to-.

nificação geral do orga-
nismo com o

Edital n. ã.580, de 22-6-54.
Waller Butzke e

Nelda Hornburg
Ele, brasileiro, solteiro,

barbeiro, domiciliado e re
sidente neste distrito, á.
E-strada Jaraguá-Esquerdo,
filho de Emilio Butzke e
de Hedewig Siefert Butzke.

P@!®®Y®@Y®@)!'@)@)!@@J.®®Y@)®Y@)(®'i'®@Y®@!®@T'@)(@'i Registro Civil EditaIJ�rg::'8B�:t2�.6.64.
;

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
� Irene P. Günther Oticial do Edla !i<?rnburg .

Yih ßPIUIIO Dt�pIIDDTÓDI0 •

Registro Civil do 1° Distrito . Ele, brasIleIro, soHeIro,
_

TODAS AS MOLmSTIAS DO, LLU -IlW WlUIl _

'

da Comarca Jaragu:\ do Sul, ,Iav�ador, domicili�do. e E 'para que c1hegue ao co:

.; ! Estado de Santa Catarina, Ireslde�te f!.este dIstrItO, ,nheClmé'rlto de todos, mandel
• • E ncontram alivio imediato corn o uso do • • Brasil. em RIO Cerro, filho de passar o preseDlte edital que

I n C O Dl P a p á v e I faz saber que comparece- Carlos Bast.e �e EIsa B�st. será publicado pela impren-

; � "am no cartório exibindo os Ela, braSIleira, solteIra, sa e em cartó,(io onde será
·

On· PI@} documentos .Aigidos pela lei doméstica domiciliada e afixado dUIantt� I S dias. Si

POllorill dn . gloo ß ·ol'IIDro I
afim de se habilitarem para residen. te �:ste �istrito, alg�em soub�r de algum im-

I II: I II: L II: I:IUII:. . casar-se: em RIO Cerro, fIlha de. �eàiment.o aCUlse-o para os

Hermann Hornburg e de hns legaIS..

Edital n. á.576, de 15-6·54. Id S h H b@)OPEITORAL •.&I.NCOlHlE.(jIDOWGBBA..NIL_(iAntonioda Platina Viej.ra e
a c umaon orD' ul'g. IRENE PEDR1I GÜNTI!:IER

. <l ��@J.®@J.®<i6.®���.@i.®�®l@�<iUI>@)i Dolores Anna Adele Kop. Edital n. 3.579, de 21"6-54. cificia'1

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, dorriiciliada e

residente neste distrito, á
Estrada-hapocú-Hansa, fi
lha de Alfredo Carlos
Hornburg e de Olga Jans
sen Hornburg.
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. oORREIO . no POVO' DOMINGO DIA 27-6-1954 -

Konsulten

Deutsche Beilage·des "Correio do Povo"
Regierung! Der PRP mit Briefe und

. Nac��etn ihnen ernste Argumente zur Bekämpfung fehlen, glaubt die der UON
Immer schwacher werdende Opposition" den Gouverneur durch Herabsetzung
u�d Verk.leinerung )Jekäm�fen zu können und nennen ihn Kolonist. Die Gegner
wrssen DIcht, dass Herr Irlneu Bornhausen, aus einer Familie von Bauern und
kleiner Bfgentuemer des Iteleítales abstammend, in seinem Leben nichts ande
res g�macht hat! als die rassis�hen Bigenschaften seiner Abstammung durch
energI8�,h.e Arbelrsmerhode sowre durch sparsamen und ausgeglichenen Geist
zu besrêrlgen.

, ,
Ja, er ist ei� �olo�ist in der erschütternden Elnfachheít und im' Umgang

mit sémen Volk, mtt Ihm 10 der Freude verbunden wie auch an seiner Seite
das Leid tragen, helfend;

,

,

.

Br ist der Bauer, der Arbeiter, der Mann, welcher immer versuchte,
sich selbst zu genuegen, der die Politik als Berufung und nicht als Lebensuns
erhalt und unter grundaerzllchem Profissionalismus ansieht.

Er ist aber auch der Kolonist, der mit der Beharrlichkeit der Motte und
der Durchdringlichkeit des Cupins, die von ihm vorgefundene Oligarchie zer-

störte, welche von der Mentalit�t de� aIt�n Herren der unproduktiven "Léguas" _

Brde g�boren w�rde, und er wird mít sémen Freunden und den Katerlnensern
zu verhl�dern WIssen, dass aus der Asche die schimpflichen personellen Lös- Die Sekrelrere ver- enbahnwagen
ungen �Iedergeboren ��rden, wenn sie auch jetzt unter dem politischen un-

\

v�rdau�!chen Motto geführt werden, welches der PSD den �ählern aufzwingen lassen íhre Posten Auch auf dem Gebiete Noch vor gar nicht lan-

WIll (Für den Senat Nereu und Saulo, für die Kammer Saulo und Nereu, 'belde des rollenden Materials ger. Zeit glaubte man, dass

Ramos, und was sonst. ..?). FPOLlS, _ 23. _ Die erreich,� �ras!lien seine Fleischgenuss eine der

.. Betruebe�� ist zweifellos di�. finsr�re Haltung derjenigen, die zum Ver- ôtaarseekrereere, welche Unabhanglgkel!t. So �e-, haupíeeechlichsren Ursa-

gnugen der Cafézlnho-rodas der ôrädte sích verhöhnend und herabsetzend über Kandidaten zu wählender
stellte das �atlOnale Eís- chen von Rheuma und

den Wert des Bauern ãussern, der als braver Nachkomme und Vollstrecker der Posten elnd, werde'n ihre
enbahnamt Im laufenden Gicht darstelle. Heute wis-

Pioniere, die den Urwald eroberten und Doerfer und Ortschaften säten heute" Jahre 100 M r 11 sen wir,' das dies doch

ti
'

T
' Aemter zwecks Unbetei- . e.a ,,:a�en zu

h b
en grõssren eil des wirtschafllichen Fortschrittes des Südens des Landes llgtsetns em 2. Iulí ver- 30 t. beí e,mhelmlschen

nur se r edingt richtig
erzeugen

'

F b k W O W ist, Allzu relchllcher Flets-
. lassen.

a n en, eítere 3" ·ag-
. Die Wahlen nähern sich, und damit erscheinen in den Häusern der Es sind dieses Dr. Luiz gons ,�om Typ

,

drop- chgenuss ist sicher un-

Bauern mit demütiger Miene ihre Herabsetzer, die "Gross-Herren' um Stimmen de Souza, Dr. Fernando
botton solle,n 10. der günstig, aber voelliges

bettelnd. die Welt und den Himmel versprechend, um eber, wie u�blich, es am Ferreira de Melo, Dr, nrechslen ,ZeIt gelIefe.r.t
Fortlassen von Fleisch

Tage nach der Wahl wieder zu vergessen. d L f t
und anderen elwelashaltí-

Die Wähler der Kolo.nie muessen sich vorsehen,
Olínto Campos und Dr. wer ,en. re e.�ungsver ra- gen Nahrungsmitteln fürt

Derselben Abstammung wie der Gouverneur waren Lauro Müller und João Bayer Filho. .... ;:m:end;9.3��g�0��nc��_ nur in seltenen Ausnah-

Victor Konder, in Itelaí geboren, welche in der Vergangenheit nicht nur im po- zeiros fuer die Lieferung mefaellen zur Heilung. Der

litis��en Gebilde. des Staates sich hervorhoben, sondern auch in den hohen von Bisenbahnwagen und Mehrzahl der Rheumatiker

ôphären der Natlon hervorragende Posten innehatten. '

.

Unruhe J·n Ersarzteílen wurden mit schadet ein maesslger
Bis zum 31. Januar 1966, so die Göttliche Vorsehund es will wird ' der Fábricé: Nacional de Fleischgenuss nicht, wenn

Santa �atarina weiterhin mit dem Dynamismus, Ehrllchkeír unf Intellig�nz des Vagões, der Cia. Indústrial-
nur die Hauptnahrung aus

Herr� Irlneu Bornhausen regiert werden, der grosse Bauer, der uns den Fort- ' Guate'mala Sra. Matilde, der Cobras- reichlich Gemüse, Obst,
schrlrt brachte und, fuer immer die überholte Einstellung stürzte, welche den ma und .der Soma abge- Salaten und dergleichen
Landm�nn und Kleln-Beuern nur als Feld fuer eine leichte periodische ôtím- schlossen. besteht. Wichtig ist eine

men�rnre zuleesst, Der Bauer war stets die Grundlage jeglicher Nation und ist Im Hinblick auf die im ganzen knappe und

es híer wohl angebracht, den werten Lesern das schöne Gedicht des Dichters Unruhen im Lande besch- maessige Koss und das

Adelbert v. Chamisso, "Das Ríeeeneptelzeug", in Erinnerung zu bringen: loss der Nationalkongress Fortlassen aller Reizmittel.

Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohl bekannt in 'Guatemala, die vertas- 12 MI"llionen lIlIeHIer
. Nicht zu vernachlaessi-

die Hoehe, wo vorzeiten die Burg der Riesen stand � sungsmãaslg gegebenen I Wu gen ist auch die arznellí-

sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wuest und le�r; G a r a n r i e n aufzuheben. che Behandlung. Eines

du fragest nach den Riesen, du findest sie nich mehr. Zwei unbekannte Flugzen- Zu den Wahlen am 3. der bekanntesten Rheuma-

Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor, ge oeberflogen die Stadt Oktober sind, wie der mittel des ln-und Auslan-

erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Tor !lnd warfen. Flug��ttel ab, Präsident der obersten des ist Togal. Dieses Prae-
und stieg hinab den Abhang bis in das Tal hinein 10 denen die Bevölkerung parar hat sich nicht nur

neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein.
'

zu aufrührerischen Hand- Wahlbehoerde b e k an n t bei allen rheumatischen
Mit wen'gen Schritten durchkreuzte sie den Wald, lungen aufgefordert wird. gab, 12 Millionen wahl-I Beschwerden, Glieder �,'
erreichte gegen Haslach das Land der Menschen bald Man glaubt, das die Lös- berechtigt; im Jahre 1946 Gelenk - und 'Muskelsch·

und Städte dort und Doerfer und das bestellte Feld
'

ung der" Fragen in Gua- waren es 7 Millionen und merzen hervorragend be-

erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt. remela ni�ht durch einen 1960 11 Millionen. waehrr, sondern auch bei

Wie jetzt zu ihren Fuessen sie speehend niederschaut ôtaetsstrelch, sondern eher Hexenschuss, Neuralgien,
bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut;

, durch ein Dazwischentre- Kopfschmerzen, Ischias,
es kriecht das kleine Wesen einher 80 sonderbar ten der USA und anderer Grippe und Erkaeltungs-
es glitzert in der Sonne der Pflug so blank und' klar. zentraler Staaten wi'e Hon- NIVEA - CREME - krankheuen. Togal-Tablet-

"Ei, artig Spielding", ruft sie, "das nehm' ich mit nach Haus!" duras, Nicaragua und San
.

ten wirken schmerzstillend,
Sie knieet nieder, spreitet behend ihr Tüchlein aus

Salvador herbeigefuehrt du� wissenschaftliche foerdern die Heilung und

Und feget mit den Händen" was da sich alles regt, .

wird.
H h

stellen Arbeitsfaehigkeit
zu Haufen in das Tuechlein, das sie zusammenschlägt Die Aussenminister der autna rung und Wohlbefinden bald

und eUt mit freud'gen Spruengen __ man weiss, wie Kinde; sind amerikanischen Staaten wieder her. TogaI verdi-

zur Burg hinan und suchet den Vater a'uf geschw'lnd.. wollen zum Studium de" Als Schutz gege,n S�mnen· ent auch Ihr Vertrauen.'
L

. ',brand an der PraIa gibt es

"Bi, Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschcenl age 10 Guatemala zusam- nichts Besseres als Nivea·Cre

So A!lerliebstes sah ich noch nie auf unsern Höh,n." I
mentreffen und Pläne für me. Das in ihr enthaltene eu

Der Alte sass am Tische und trank den kuehlen Wein; die Lösung der polifischen r<?,paeische Pr0<l:ukt �ucerit !st
er schaut sie an behaglich, er fragt das To"chterlel·n.· Probleme fassen. Bolivien die Fruch� langJaehriger WlS

d M 'k
. senschaftlicher Forschungen

"Was Zappeliges bringst du in deinem Tuch herbei? un eXI o haben SIch Eucerit verhindert das ueber

Du l:Jüpfest ja vor Freuden, lass sehen, was es sei." bereits einverstanden erk- maessige Verbrennen der

Sie spreitet aus das Tuechlein und fängt behutsam an
laert. Haut, erhaelt die Haut weich

den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann; �t 8::c�����a���::: FPOLIS. - 2õ. Herr

wie alles auf dem Tische sie zierlich aufgebaut, lust unter der tropischen Sono João Colin kehrte nach

so klatscht sie in die Hände und jubelt laut. Haemorrhoid,en neo Eucerit dring als hautver· dem Sturm im Wasserglas
Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht:

wandter -Koerper vollkommen 'in sein Sekretariat fuer

"W h t d
.

h ? O
.

k' S I h
und tief in die Haut ein und Verkehr und o"ffentll'che

as as u angerlc tet as Ist em pi zeug nic t; Juckreiz Ekzeme. Flasurel. macht sie zart und sammt-
wo du es hergenommen, da treg es wieder hin; weich, Nivea·€reme ist unue- Arbeiten zurueck.

der Bauer ist kein Spielzeug, was hommt dir in den Sinnt Haedensa (Pomade) be- bertroffen als Tages-und Nach·

Sollst gleich und ohne Murren erfuellen mein Gebot; ruhigt, schützt, heilt. So- tcreme, als Unterlage mer

denn wäre Dicht der Bauer, so hleltesl du kein Brol; fortige Wirkung, beque- ��g�gr����e oder als Rei-

es 5priesst der Stamm der Riesen aus Baullrnmark hervor; me Applikation. Formel
der Bauer ist kein Spielz�ug, da sei uns Gott davor!" der Haedensa·Gesells-

Burg Niedeck ist im BIsass der Sdge wohlbekannt, chaft, Berlin. Zugelassen
�ie Hoehe, WO vorzeiten die Burg der Riesen stand; bei den deutsche Kran-

sie selbst ist nun verfallen, die Streite wuest und lear, kenkassen.

dnd fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.

E, S. M Jarauu6. Die Spezialagentur "A Comercial
Ltda." informiert uns, dass in Uebereinstimmung mit
der Ansicht des Herrn Generelkönsultors der Repu
blik: Der mit der Zahlungsbescheinigung des Beitra
ges an' die Petrobrás versehene Bigentuemer sein
Auto verkaufen kann, ohne die Ratenzahlung noch
mals zu leisten; der neue Besitzer jedoch, wie auch
seine Nachfolger, müssen die Qat� bezahlen, wenn
das Fahrzeug verkauft wird".

Landwirt - JaraUUi. Betreffs landwirtschaftlicher Fi
nanzierung wende man sich an die neechsre Agentur
des Banco do Brasil. Iaragué wird durch Ioínvílle
bedient.

Nur

Nationale Eis-

Kolonist.ein deran

FPOLIS. - 23. - Der
PRP beschloss, seine Ue
bereinstimmung mit der
UDN in diesem Staate zu

ratifizieren, Der PRP wird
auf der Liste der, UDN
einen Kandidaten als Bun
desdeputierten aufstellen,
dieses ist Herr Dr. Jorge
Lacerda.

'

Zum Ausgleich werden
die von der UDN aufge
stellten Kandidaten .zu ôe- -------------------
natoren unterstuetzt,

Nivea-Crememer den Herrn:
Vor dem Einseifen in die tro
ckene Haut einmassiert, wird
das Rasieren zum Vergnue·
gen.

Apotheke "Sob ulz"
JARAGUÃ. DO SUL

Gesucht I Asthma I Gesucht wird
M"d h f" h'

Wir werden darauf auf-
T h L·t.a c en IU� vorne m!, merk3am gemacht dass ec n. el er

klelI�e 8c!IWieizer FaI_Ill- die Tabletten
lie In RIO de JaneIro

'E f " fuer SABGEMUBHLB
bei hohem Lohn und

'
a in und LANDwlltrsCHÁET.

eigenem Zimmer mit der C. F, BOEHRINGER Anfangs·gehalt Cr$. . .

Bad, Muss ,I etwas ko- & SÖHNE Mannhein das 3000,00.
ehen �önnen\. Vorzustel- bekannte u�d altbew�ehr. Referenzen erforderlich.
len bel te, Asthmã-Mittel, wieder Vorzustellen bei

.

WAL'PER GOSCH überall erhaeUlich sind. Walter Gosch

MBDIKAMBNTE UND PARFUMBRIEN.

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

I

l.

DURFEN RHEUMA
TIKER FLEISCH

ESSEN?

Herr Colin zurueck.

gekehrt.

-' UMA DOENÇA 0'1""'-_
MIliiTe NAIOO....A"" A"...
IiIIkJA € PARA A RAÇA. __
UM 80M AUXILI". fIO TR"'A.
..o,o.a-G..-oa"LAINLO

USE o
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Associação '

, ,

D i a,'
de. .Jaraguá do.SUl Prefeitura Municipal de Jaragaá. do' Sul
(

-- -- li I I "II� t 6

Colóno' Isenta do pagamento de emolumentos e

licença as plantas do salão recreativo da
Comunidade Bnvangélíea Lutherana de

. Jaraguá do Sul.

L-
_ A r tur Müll e r, Prefeito Muníeípal de Jara-

Festejos 'do d ia 25 de J u I ho de 1954 :i::O��u:·8;�!:l���;:���::':1���n�i���
, I -

dosf
.: t I

IV a seguinte Lei: ,

,

nauguraçao as novas Ins a açoes ,

Art. l°-:-Fica-isento"do pag�mento de emo-

Local. Centro Pe'cuó·rl·o "Joa-o Cleo'p'has" l'!mentos e hc�nça as ,pl!lDtas destm.ad.as a constru-
•

'
. çao de um salao recreativo da Oomunídade Evan-

, ',.

gélica Lutheranä de Jaraguá do Sul, de acôrdo
.

-

Como é de tradição, também este ano a' Associação Rural de Jaraguá do Sul, oo� o requerimento pelo revdo, Pastor Hermann
levará a efeito grandes festiyidades na. data déd!cada a labori?sa clas�e dos agropecuári?s, �r��d�oe� Revogam-se as .dísposições em contrário,
., .

' As 9 ��ras tera lugar a ma1,l�uraçao das novas instalações, estabulos, pocilgas e entrando a presente leí em vigôr na data de sua

aviano, com exposiçao de cerca de 2.000 pintos de diversas raças e tambem dos pnmeiros publicação.
bezerros nascidos da .ensiminação artificial. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

, ,- Também terá lugar, uma exposição de máquinas agricolas, da Associação, Prefeitura 18 de Junho de 1954. \

e firmas particulares, "t. ,
Artur Müller

As 11 horas terá lugár a extração da rifa em beneficio désta entidade, constante
Prefeito Municipa1

dos seguintes prêmios':
oo

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

�--___.m
���

�rõll����
l(�

I CIRURGIÃO DENTISTA I

It�� Consultório ao lado dá Preíeítura !\iunicipal �
CLINICA - CIRURGIA BUCAL - PROTBSE�I Moderno Iratamello de canaes sob controle Rlldiouràlicó

�?l
H O R Á R 10

� MANDl - das 8 às 12
) TARDE - Atende com horas Marcadas!� 10m - Terças e Quinta. das ,8 à. 10 !�r: JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATAR'"A �
OO��

" 1 - Uma vaca Jersei, doação dá Prefeitura Municipal
2 - Um tourinho Jersei-holandez· ,

ã - Uma terneíra holandeza'
-

4 - Um tourinho Je�sei-hOlaÍlde-z
5 ..... Um arado, doação da Federação Rural
6,- Uma máquina de cortar trato

I

7 - Uma capinadeira, doação da Federação Rural J
8 - Um debulhador" doação da "firma Germano Stein S; A.
9 - Um moinho quirera
10 - Um rolo de arame farpado, doação do deputado Luiz 'de Souza
11, - Um rolo de arame farpado, doação do deputado Luiz de Souza
12 - Um moinho' quirera, doação da Metalurgica Timbóense S. A.
lã - Um pulverisador típç RootPâ, 'doação de Buschle & Lepper Ltda,
14 - 10 quilos de H. C. B., doação da firma Buschle & Lepper Ltda,
15 - Um jogo de Iereamentas, doação da firma Pedro Rengel. .

16 a 18 -:-_ Um saco ração c balanceada, doação do S. A. Moinhos Riograndenses
·19,- Um arco, de púa, doa)çâo da Casa do Aço de Joinville.

�
" 20 a ,.�5 ......,.. Um-porco caruncho· �

26 a 47 - Um terno de frangos New-Hampshire mi I �iEiIE,EE!ii!i! JIi!.Eilii5Eii!EEl1Ili!iii!9!1E!!Iliim!iiii!!lII!1!I
48 � Prêmio segredo, doação do snr. Governador Irineu Bornhausen II49 - Prêmio .segredo, doação do Dr. Vitor Peluso-Seeretárío 'da Agricultura -

!,>O - Prêmio" segredo, doação do -Dr. Lauro Bustamante-Dir, Fomento Animal I
- 51.;... Prêmio-Extra - Uma bomba, manual para agua-sueca, doação da firma -

.', ,,', ":'.
. ';

CO,IllP: -Impo�tadora Jobrasil - Joil!ville. .

- I CLiNICA GERAL - Ca:?U�GIA - DOENÇAS
52 - Prêmío-Extra - �.m PIc

..ad.or:d� c�rne-sueco, doação da Oompanhía Importadora I DE SENHORAS - PARTOS
- "- .. - JobrasIl de ,JomvIlle - ,.

'. ,

'. - -

,

iii ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efí-
_ _" Os, bilhetes .poderão ser adquiridos a Cr$ 20,00, nésta Associação, nos postos de III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

corup.
á e Nereu Ra

..

mos e com os agentes, dalldo. direito a entrada no recinto da festa. I" Inflamações: pore� , r�umáticas, artrite,s,

lcm-I-
·

.

_, _"
"

_

"
..

-

_ bagos, nevralgias, cíätíoa. Abcessos, furünoulos;il ,Churra!iC;lda - Bebidas - Música! 1--' inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
_ _ . ... Afecções da pele, fístuJas, varizes e úlceras re-

" � Diretoria da Associação Rural convida ,as autoridades, os associados e povo em geral I beldes. Asma, afecções do estômago, etc...
para com sua presença honrar a festa dos lavradores

es.teio.
econômico do nosso município iii MASSAGENS ELETRICAS - Tratament-

-I«, ,J
-

, \-1.
" .' 'III das Paralisias com reativa�ão das funçõeo

.i, Jaraguä do Sul, em 15 de Junho de .1954. ii musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs
" " I cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

ARTUR MüLLER - Presidente MARIANO VITKOSKI - Conselho Fiscal 1- gãos digestivos, etc...

I-LINO PIAZERA - Vice-Presidente ALFREDO BORTOLINI -

". � '" ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-
EUGÊNIO SCHMOEKEL - Secretário AT1LIO UBER "'

" " I· CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO
LOURENÇO GRESINGER - Tesoureiro \ OTAVIANO TISSI

I
" '" '1' BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e I"I infra-vermelho ...

! I (J�r�:����RÜ�ellerre�q� t: 9B�:�e���� i
·1 "

I' das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

I.'._
RESIDÊNCIA - RuaMinistro Oalogeras, 350

, I Fone 305 - J OINVILL,E . S. C.
J iI II ::-; II :-::-=:�E!!iU& HEIBEl�!iilliii

Rural

do

, l Dp. ·Renato '\Valie.
M:É'DiCO

AS P'tlLULAS ()O
ÃB:BADE MOSS

Laranjeiras, Pe· iÃO' f\l'f A III V E IScegueiros, Ka-
. kiseiros, Maci- ' Na Pris=do de Y-entre .

eiras, Jabotica- ''i, e � mo:1est1'ds <lo '.'; .

beiras, etc. Ro- � ,.-f lG A D O
sei ras, Dahlias, / E S1'OMAGO _Camélias, Co- "

niferas, Palmei- � 11'41- E S T n� OS
-

ras, etc" etc. ,� �, v�,
�_@18'i!6 §§ailI-��@l8"M��!!!I!i!tiil!1iS12@ iY{1.� .1'I,d!ÍJS!g.�Q.es,
� ß COMERCIßl 110'ß ADVOCACIA - CONTABILI- I ::>eçam Catálo- C� tto Ft�

l .

•

- DADE --SEGUROS i go Ilustrado G'éJZ'e:s., �'9:e;$ P.e-noS'c1iS1
• R-.-M-.-l.-De''';doro, 130 - ex. 19, - Tel. 34 - Jaraguá do SIl ii Leopoldo Seidel DÔ'Fes O-C;:> Esf�ma� Mão

,
.,

, ',' J4.aJ:i:tOt, R'eten-ção d-e B'ida:s,.

I· Contrat?�� di:st�átf,?S,. A!_�s, ��bl�I�Ç<?s red' com- I ...Co.n,!p.a, o, ',[ " '- q-V' ,

4
----:-

d
' ,

,

peta asslsienCI6 ecmca con,a l', Jur Ica e
k "

enae-se em to ,. parte.
fis_c�l. Escrituração fiscal e comercial. Servi- ..-;:::=:::::::::=::::�:c:".:;;;;;;;::.;..;::::::===-.:::::::o::::::=:::::::::::::::::::::::::::::.;::.�

ço:���r:�:;i:!Sç�.af.ere��ros «Ipirangb operan- II •• II·. ·A:e •• "81 e _ U Ilee n
( ii li

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Açiden- Clinica' de Olhos ,Ouvidos - Nariz e Garoanla 'do li _ JARAGUÁ DO SUL _ li!tes Pe$soais, Tra'nsporlês, Automóveis, Res- ii ii
ponsabiHdade, Civil e Fidelidade. •BI.. ••••11. ..1.. ,,: n

Sub.agentes da 'tARIG; Passagens e enco�endas. ii Medicamentos e Perfumarias i!
MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA ii S' b'l d H t'd d

:!

._ A_, çOMe_RCIAL LTDA., _ :il! Im o o e ones I a e :il'.�.. - - A melhor aparelháda 'em Santa Catarina ConfI'anç e Presteza
uma organi�ação as suas ordens! II. 'I

Rua AMon Batista' (Defronte a "A -NOTICIA" 'tl A que melh r lhe atende ii
,") : E,.0Ini8 yitor 'Schmöchl - 'economista e conta.dor. JOINV!LE - U e pelos menores preços II

iii!ll!it__lIi8i!11!i i!Iil !iii!! @El@l8@El éIiilIi!II!i� !ill!!i_88�@l: • ..1 �::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::===:::::::::::::::!/

i.

liiEE:=:!l!!l!i!ii!liI!ii!iii!i:I=I:=i!i!:=ii==:i=:=:!i!i��. "
.•

I 1- Foto .

Piazep& :::I 1.1 MUD A SI �ua Mal. Deodoro da 'Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul II
m Defronte ao Ginásio São Luiz

,
IJ I I

I 1'1- Prutiieres e

Fotografias em geral - Filmes de varias
Ornamentais

marcas e tamanhos 1:'11'I -x- -

:.. Tem ré disposiçêo aparelhos fotográficos ele- iii-II mães <<VOIGTLÄNDER» e outros de ótima Il ,

iii qualidade - com ."mtes azuladas. I�
II Veja a exposição sem compromisso. ,..

� -x- I
I Dispondo do melhor equipamento, iii

H pod.e atender á todo e qualquer PI

• �"" charpado fora do gabinete.
. I

.1:::I:=:!!!!!!i=:_.! ;:=r.E!!!iiEE' H�r:.::11

de ROBERTO M. HORST

Cure seus males e poupe seu
'. bom dinheiro comprando na
I·
! FARMACIA

.

NOVÃ

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deoc;loro 3 • Jaraguã

����

Snra. D. de. casa,
ainda lhe falta ums"

panela de pressão, uma
bateria de aço Inox, ou
de Aluminio Rochedo, a
Casa Real tem sempre
para prontaentrega,' pe- J

,198 IilelllOres pr�ç08.

A SIFILUJ SE AP_TA SOli
�ÚM�RAS1'0_" 'JAtS OOMO:

- R,EUMATlSMO
1i8CRÓFU-LAS
E.SI"INHA8
FlsTULAS
Ú-t..CEA".
flCZEMA8
F.R,IDAS
DAIllTAOS
".KOMAS
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C O R R E I O O O P O Y O
Cartas & Consultas'

E.�.-Jaraguá. Informa-nos a agencia aspa-,

clalisada «A Comercial Ltda>, que de acordo com'

,

o parecer do sr. Consultor Geral da República, co
, proprietario munido de certificado de pagamento

--------------------------------------------' da contribuição á Petrobrás poderá vender o seu
SANTA CATARINA - N. 1798 automovel, sem repetir a prestação; ma'! o novo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� dono, assim como os seus sucessores, deverão pa-
gá-la, quando alienarem o veículos

Lavrador- Jaraguá. Para financiamen
tos agricolas deverá dirigir-se ao Banco do Brasil,

A
.

do agencia mais próxima. Jaraguá é atendido porpermanencsa gov. Departamento feminino de cidade; sra. Edica He- Isabel Mascarenhas, re- Joinvile.
Bornhausen no Rio Ginastici do Baependl. Sábado mann, esposa do sr. Kurt sidente em Nereu Ra-

--------

,

'

. último, -día 19 de junho, Hemann, residente na mos Associação Pró Preventóri6
FPOLIS� 22 (EspecI�I) realizou-se na séde sooí. cidade de Rio do Sul e A

.

todos os aniversari- ' B A I L E
- Pelo a:Vlão da carrel�a al animado baile de 4° a srta. Terezinha da Oos- antes da semana os

A Diretoria da A�sociação .

Pró Preventório de

hda .Cruzelro dRO .Sul, seguiu aniversário de fundação ta. oumprímentos e votos de JaragUábd?1 Sdul'Bconvf!d!iA a �oCledadl.e Jaragu_endseoje pa�a o lO o gover- do Departamento Femí- Ainda dia 29 o Ir. Pe- felicidades do "Correio I p!ira o ei e e ene_ ioiencra, a rea lz�r-se sana �nador Iríneu Bornhaus�n, nino de Ginastica do ve- dro P.Mascarenhas, dig- do Povo" día 3 de Juhlo, no salões do Clube Atlético Baependí
que ab �erm�necerâ cer- terano Clube Atlético no Agente da RVPSC,

.

contando o mesmo com a colaboração da Professo-
ca de OItO días, D';lrante Baependi. em Nereu Ramos e o sr. Casamentos: Realízaram.se ra Lisolette Niemeyer e seu corpo de bailados.
sua estada na capital do Com o recinto social Luiz Prestini, residente ontem na sala das audí- Pelo comparecimento de todos, agradece
pais de.verá o chefe do literalmentetomado. usou em estrada Itapocú Han- diencias os seguintes ca-

A DIRETORIA' ,

Executivo. tratar com �s da palavra o diretor 60- sa. samentos: Waldir Rebeloaltas al!torlda�es Iederaís cial, sr. Engenio Vitor Dia 30 a sra, Hildegard com a srta. V�ctoda Spe-
Edital de Citação

de vanos e Imp�rtantes Schmõckel.Iazendoasau- Grubba Meister, viuva do I zia e Gustavo Schünke de Jai!,g/âu��r rJ�sWst!ggr�� �:tadeé�:�, dB�S��r�:assuntos
. r�laclO�ados dação ás ginastas, tendo sr. Oscar Meister; a me- com a srta. Wally Holz. forma da Ieí, etc:-

co� a admínístraeão ea- agradecido em nome do nina Eunice dos Santos, .
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazotarínense. ...... Departamento a srta. A- filha do sr. Germano dos Kotary Clube. Firmado pelo de trinta dias virem, que pelo doutor Promotor Publico da

Alem do cap PIra comarca me foi dirigida a denuncia seguinte: Exmo. Snr, Dr..
-

dalzira Piazera. Após a Santos, professor em Rio seus diretores, snrs, Dr. Juiz de Direito da Comarca. Vem o Representante do Mi-guahy ��vares, ch.efe da apresentação de gínästí- da Luz Alto. Arquimedes Dantas e nisterio Publico, nesta comarca, infra assinado, com base noCasa �llitar, segum c0!ll ca rímíca, apresentaram- Dia 1 o sr. Guilherme Augusto H. Schmidt, re- presente inquerito policial, oferecer denuncia contra EMUlOS. EXCla. O dr. �ntoDlo Ele as ginastas no salão Pradí, proprietário do cebemos do Rotary Clube KLEMETZ, que não é qualificado por se achar foragido, em
Carlos Konder Reis. social para, como surpre- Bar Oríon, nesta cída- de Jaraguá do Sul, ama-

lugar incerto e não sabido, (relatório fls. 9) pelo fato deli-
tuoso que passa a expore- Em Setembro do ano de mil no

sa ao seumestre Hermann de. vel convite pará o jantar vecentos e cincoenta e dois (1952) o acusado começou a
SchuItze, prestar-lhe a Dia 2 a sra. Alvina festivo, que realísarä no namorar com Virginia da Maia que, a epoca, tinha quinze

h a S h dl f d' � d J Ih R t anos (15)_ Tal namoro durou cerca de um ano pois em Se-sua omenagem e agr - c we er,pro essora em Ia o e u o no es au- tembro de mil novecentos e cincoenta e trez (1953) ambosetar-lhe com a medalha Estrada Itapocú-Hansa. rante Marabá, por mo- ficaram noivos, com o contrato de casamento que entr.e elesde honra ao mérito, ten- Dia 3 o sr. Pedro tívo da posse do novo foi tírmado. O denunciado, entretanto, ha muito que vinha

Mataripe produziu em do falado o presidente do Winter, industrial em Conselho Diretor. insistindo para que Virginia, com ele, mantivesse relações
1 953 57.267 ms. cu

I

bI-COS Clube sr. dr.Murilo Bar- R_I'o Cêrro; a srta. Ana Grato pela gentílesa. sexuais, encontrando, porem, por parte dela, a maior resis-
tencia, pois temia que, uma vez satisfeito Emilio a abando-

de gasolina, 644 ms. oúbi- reto de Azevedo, ao que nasse. Acontece, porem, que, depois de noivos, o acusado,
C08 de querosene;' 2,317 agradeceu o professor

M1rl"s CHI·odl·DI· V·
·

S
persistentemente, prometia a ofendida que com ela se casa-

toneladas de óleo Diesel, Hermann Schultze vísí- U U ISltara' anta ria, que ela nada temesse, assim é que, no dia 30 de No-

465 ms. CUbI'COS de sol- velmente emocionado. vembro do ano passado, cerca das vinte e duas horas, em
casa dos pais, jU!:ltamente na ausencia destes, estando em

ventes, 32.068 toneladas Em sequencia houve Faleceu dia 17 .quínte.

C.
. casa apenas irmãos menores e dormindo, manteve relações

de 61eo combustível e 4 inicio do baile, que se feira, em sua residência, atarlDa O' Jor- sexuais com seu noivo sendo por ele desvirginada (doc. fls.
132 toneladas de gás Ii- prolongou até altas horas a Estrada Jaraguã-Es- 4). Após o sucedido, nada contou aos pais sendo que, com

d mad gada querdo 'M
. o acusado, posteriormente, continuou tendo relações, vindoqueteíto. A receita neste a ru . , a sra. ana

I'· J ai ta d ta ta_'<'

h'
..

t'
m s r e a no r que es va gravida, pelo que pediu ao

período atingiu 128 mí- C íodíní. na 18 a osa noivo que abreviasse a realização do casamento.
lhões 113 mil 292 cruzei- lascimento.Estáemfestas, A extinta que contava A treze (13) de março do ano em curso, Emilio pro-
ros, sendo 75 milhões desde o dia 20 do eorren- a avançada idade de 79

V'.
curou o pai da ofendida, tendo nesta data, marcado para o

t 1 d A 1 d t dia 'vinte e quatro (24), de abril p. findo a realização da so-correspondentes a venda' e o ar o sr. nge o anos, era casa a com o 'I orlno 1 'd d lal O d d.

C Ch
. . em a e nupciai, acusa o aín a esteve por mais uma vez

dos produtos e 52 milhões Pedri e de sua esposa, sr : iod�Dl e. deixa 08 em casa da ofendida e seu. pai começou a adquirir as peças
ao imposto de consumo. dona. Edeltraut, com o

I segUlJ?tes fI1�?s. Pedro, para o enxoval, sendo que, Emilio, entretanto, abandonou-a,
A produção de Mataripe nasClme;Dtodeuma robus- Doso.lma, Otílía, AngEl�o, Rio de janeiro (RjN) . gravida, as vesperas do caesmento, fugindo à responsabili-
permitiu uma economia ta. men.ma, a qual na

I Domm.gos, .
Rosa,

. L.UlZ, Atendendo a vários convi- dade de seu ato, deixando-a com o fruto de sua ação erímí-
á t de amí ld nosa. "Nestas condições, cometeu o denunciado o crime

de divisas de 3 milhões pia batismal receber o Votórlß, Primo, Olívía e es e amIgos e autorl a-
previsto no art. 217 do Codigo Penal vigente, pelo que, re-

e 600 mil dólares em 1953. nome de Jane Maria. Virgílio Chiodini. des dos Municípios do quer a Promotoria Publica que, contra o mesmo, seja ins-
A Jane Maria, e dignos Seu sepultamento rea· Sul de Santa Catarina, taurado o competente processo crime, intimando-se para to-

genitores, os efusivos lizou-se no dia seguinte, viajará nos principios de dos os seus termos, por meio de Edital, caso não venha ele
I .

t d "C' C 'té' d t julho, O nosso confrade a ser encontrado, apos a expedição do competente mandado

Ulo deixor OS secrelarios ��ml:���n os O orrelo ��::d� C�:I g��ndeesa� José Vitorino, devendo ��la�:U:Ç�e1:ted�p�� ��e�� : ��r�s��:�:! ��:�at��
eompanhamento. pronunciar uma série de sob as penas de lei. Pede deferimento. Jaraguá do Sul, 9

FlorianopoHs, 23-08 Se. Aniyersários: Faz anos ho- As familias enlutadas o conferências nos Munici- de jUnho de 1954. Assinado - José Antonio de S. Tiago, Pro-
.

d L C
. . motor Publico_ Testemunhas:- 1.) Francisco Pavanello, resi-cretários de Estado, can- je a srta. Olga Koehler, "Correio do Poy-o" envia pIOS e aguna, riclUma, dente em Itapocusinho; 2.) Vitorio Giovanella, idem; 3.) Vir-didatos a cargos eletivos, filha do sr. Alexandre as condolências_ Tubarão, Araranguá, Orle· ginia da Maia ofendida, idem; 4.) João da Maia informante,

irão deixar os seus cargos Koehler, funcionário Mu- ães, Imarui, Turvo, Som- idem_ data supra. "E, havendo sido designado o dia 29 (vinte
no dia 2 d,e Julho, afim nicipal r-----------,.. briO Urussanga, Braço do e nove) de julho proximo vindouro, as 10 horas, para ter

d t N t j f 1- lugar o interrogatorio do reo, por não ter sido encontradode desincompatilisarem- Amanhã passa a a a ar e e aguarun::! oca 1-
neste municipio e estar em lugar incerto e não sabido, por

se. natalicia do professor zando os problemas da isso mandei passar o presente edital que será afixado as

Sãó eles, 'Dr. Luiz de Mario Melo,. referida zona e organizan- portas do Forum e publicado na imprensa local, pelo qual
Souza, Dr. Fernande Fer- - Dia 29 a sra. Paula do Comandos Locais, dan- chamo e cito o dito reG, EMILIO KLEMETZ, para compare-

reI-ra do Melo, Dr. OlI'nto WI'ele, funcionària de do uma noção exata da cer no dia e hora supra citados, afim de ser interrogado, sob
.. as penas da lei. E para que chegue a noticia, a pUblico e

Campos, Dr. João Bayer Departamento dos Cor- responsabilidade dos ca- ao conhecimento do reo, se passou o presente edital. Dado e

Filho.
'

reios e Telégrafos nesta tarinenses no cumprimen- passado nesta cidade de Jaraguá do Sul aos onze dias do
to do dever, agitando e mez de junho do ano de mil novecentos e cincoenta e qua
reivindicando soluções que troo Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. Assinado, Nelson
benef-Ic'Iam todos os habi- Konrad, Juiz de Direito_ Está conforme o original, do que dou

fé_ Jaraguá do Sul, 11 de junho de 1954.
tantes. O escrivão - NEY FRANCO

ANO XXXIV JARAOUÁ DO SUL - DOMINGO, 27 DB JUNHO DB 1954

Durard oito dias LOCAIS

Mataripa Em 1953
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(Sezões, Malárias, I
Impaludismo III

Maleitas, Tremedeira III
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM

I_" Capsu las Antisesonicas
I Minancora"

m· Em Todas as Boas Farmácias

II É um produto dos Laboratórios. MINANCORA _; r-��,.--�
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