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Diretor: ARTUR MüLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade

O raciocínio politico é Muito sofreram do In
elementar e muito ao fei- terventor os filhos, netos
tio da oligarquia Ramos e bisnetos de alemães e
que tenta renascer (não italianos, tão bons brasí
esqueçam e muito cuida- leíros como s. exa., pois,
do: para o Senado, Nereu dístraíndo-se com essas
Ramos e Saulo , R�mos; perseguições, impediaele
�ara .a qamara, lde�,

I
a observação do poder

Idem. isto e ambos os prl- federal se detivesse nos

mOB;.") . quadros carissimosda po- Conforme já se esperava e circulos poliÜcos da capital,Nao conse�tl�do n.a llitica oJigarquica, 'base Iôra anteriormente anunciado, discurso êsse vasado nos se

abertura do credito, Pßd�- .do filhotismo, com a qual ocorreu no dia 2 do corrente, guintes têrmos:
do pelo Governador, rl- tanto e por tl'lo prolonga-

ás 15 horas, no Salão Nóbre «A solenidade, que ora se

d d
ao do Palácio do Govêrno, em realiza, da posse dos novos

gor08ame�t..? enqua �a O do tempo retardou a ex-. Florianopolis, a solenidade da Secretários do Govêrno, é das
em

_
preVIsoes tecnIcas, pansão de nossa querida pósse dos novos Secretários mais gratas ao nosso espirito.

tera� os passados - tra- e generosa terra. do Estado. Ela significa a fôrça de coe"

balhlstas, com o deputa- Por hoje, é só.
Pôr fôrça da necessidade de são e depropósito dos homens

do Oswaldo Crbr.al de Voltaremos ao assunto,
se desincompatibilizarem, afim I que

eer0am o atual govêrno
de concorrer a cargos electi- do Estado, ao serviço de San-

Ainda êste ano a ener- so deverá criar um no· oontrap�so, a serVIQo _do que é bastante sugestivo vos, em 3 de outubro vindou- ta Catarina.

gia da Usina de Paulo vo parque industrial, que opor�uDlsmo domest}(�_o, e oportuno. ro, dirigiram seus pedidos de Nós, os Secretários que sai-

AI d á h
.

á I enseJo para explora�ao demissão, a S. Exia. o Senhor mos, - porque chamados
onso ever c egar a VIr ace era\' o progres- 'II Govemador, os SMS. Dr. Jo- pelas Agremiações Partidárias

sete esta.dos do Brasil. so brasileiro em forma demagogica em comi- ão Bayer Filho, Secretário da a que pertencemos, para pres-
Esta é a rêde de 220 mil incontrolável. cios eleitorais, tentan- Fazenda; Dr. João Cotin, Se- tar serviços em outros setores

quilowats que atingirá Em pleno sertão, de do hoje em pura O homem que lê tem as cretário de Viação e Obras da vida pública, -levamos

regiões dos estados da vejOetação rasteira e" hos- perda, levar (} eleitorado vistas claras para Públicas; Dr. Otinto Campos, conoscos a mais- agradável
na conversa todos os seus atos. Secretário do" Interior e Jus- impressão do contato, sem-

Paraíba, Pernambuco, til, de um verde BUjode· tiçâ; Dr. Fernando Ferreira de pre cavalheiresco e amigo, dó
Alagoas, Sergipe, Bahia, poeira, meio queimado Mello, Secretário da Educa- Governador, e a satifação de
Rio Grande do Norte e de sol, sublinhado pelo ção,. Saúde e Assistencia So- ter servido, tanto quanto foi

d 't 'd
.

I' d A b d S r cial, Dr. Luiz de Souza, Se- possivel, ao Govêrno do Esta-Ceará. escuro o gram o nas SI o naclOna laia as pe- arragem o. a 1-
cretário da Segurança Públi- do sob a sua orientação se:

A Usina de Paulo Afon- margens do rio, Paulo los trabalhistas. nas, que é de 300 me- ca. Em substituição foram no- gura e esclarecida, de verda:
-so servirá assim aos 11 Afonso reponta como um Exemplo ainda mais tros. eltá inteiramente meados para aqnêles cargos deiro homem público.

"

milhões de brasileiros oasis. Esta usina é uma categórico é o da ener- concluida. os srs. Heriberto Hülse, Dr. Os novos. os que entram,
t á

.. .

t' d d ú' t' E t d O t
.

d dução Aroldo Carvhlho, Dezembar- têm ainda mais fortes razões
que vivem nes a rea. InICIa lva o po er p - gla a omlca nos s a os s unels e a

gador Alcebiades Silveira de para o àéu entusiasmo e ai-n
Em direção"a Recife, a blico com a cooperação Uriidos. ás duas primeiras unida- Souza, Dr. Waldir Burch e mo de colaboração, pois que,
rêde tem 405quilometros. do capital particular. Neste s�ntido, os par- des de Paulo Afonso es· Desembargador Nelson Nu- vindona segunda etapa do Goc
Em direção aQ Salvador Si bem represen- lamentares norte-ameri- tão terminados. Também ne� de Souza Guimarães, res- vêrno sabem eles e conhecem;
tem 465 quilometros. te contribuição menor canos estudam legirlação está pronto o tunel de petivamente. como todos os homens de bem

O I ddo sabem e reconhecem, que o
As obras das diversas do que a do govêrno, o destinada a confiar bôa descarga. tune e es- Na ocasião em que passa- Sr. Governador Irineu Born:

estações de, recepção, papel do capital partiou. parte dos estudos e peB� carga é. o maior exten- vam seus cargos aos novos hausen está realizando, em
intermediárias e termi- lar em Paulo Afonso de- quisas atomicas a gru- são. Tem quasi 200 me· titulares .falou, e!ll. nom� dos Santa Catarina, obra impar·
'I •

I Abt d
.

t Secretá�os dellllsslOnános, o urna jornada de trabalho, umanais, ainda não estão ve ser acentuado. pos partIcu ares. s ar- ros e comprlmen o com Dr. Joao Barger Filho qué administração benemérita em
Prontas. A li�ha de trans. A tendência das na- ragens de Paulo Afonso um diâmetro de 10 me- proferiu urn disc.urso que te-

'

missão de 220 quilowats ções democráticas é, ho· estão praticamente pron- tros. ve magnifica repercussão nos (ontinua na ultima pagina
está sendo sustentada je em dia, para a entre- tas. Os grupos de gerado
por mais de mil tôrres ga de obras como esta á Na barragem de �este, res da usina subterranea
metálicas. A expectati- iniciativa particular. Isto 95 por cento dos traba- estão quasi inteiramen�
va em tôrno da Usina de é assim na Grã-Bretanha, lhos estão concluidos. te instalados. A usina
Paulo Afonso é tão gran- onde o Partido Conser- Cêroa de três mil me- subterranea ocupa um

de que, recentemente, vador Eistá devolvendo tros foram· excavados e sallio excavado na ro

em um único_ga as obras aD povo, ou seja a gru- concretad08. Na barra- oha, de �ais de 60 me·

foram vi8ita.-pó1"�ais p_DS l�ra do govêrno, as gem do Oeste, falta ape- tros de comprimento por
de mil pessoas.' granaes empresas de ser· nas um 'por oento do vo- 16 de largura. A altura
A Usina de Paulo Afon- viço público que J;laviam lume total da obra. é .de perto .de 32 metros.

Como estava anunciado, realizou-se domingo ultimo a

Convenção Municipal da União Democratica Nacional, que
tinha por fim escolher os candidatos a vereadores no pro
xímo pleito.

Embora o tempo estivesse chuvoso, os correligionarios
da UDN vieram de todos os recantos do municipio, numa

demonstração de grande coesão e espírito partidário. .

Abrindo a sessão, o presidente do diretorio, sr. Artur
Müller, coiividou para fazerem parte da Mesa os SMS. Dep.
Luiz de Souza, Willy Germano Gessner, presidente do dire
torio distrital de Corupá, o sr. Ney Franco, Presidente da
Câmara Municipal e o sr. Dr. Murilo Barreto de Azevedo,
que serviu de Secretário da sessão.

Logo em seguida, o sr, Presidente declarou que se
iria proceder a eleição dos candidatos aos cargos eletivos de
vereadores, convidando os delegados-eleitores a assinarem
o livro de presença. Isso feito, foram suspensos os trabalhos,
por 10 minutos para organização das cedulas e reabertos
esses, convidados para eserutínao res os SMS. Dr. Murilo
Barreto de Azevedo e Francisco Mees.

Abertos os envelopes, constatou-se estarem eleitos co-
rno candidatos os seguintes correligionarios:

.

Adolfo Steingraeber
Willy Maffezzolli
Martim Hauck
Frederico Curt Alberto Vasel
Mario Nicolini
Ney Franco
Dr. Murilo Barreto de Azevedo
Walter Janssen
João

.

José Bertoli
Fidélis Wolf
João Lucio da Costa
Luiz Satler
Francisco Modrock
Artur Müller

Proclamados os eleitos foram saudados com longa sal
va de palmas.

Usou então da palavra o dr. Murilo Barreto de Azeve
do, que fez urna saudação aos convencionais e ao povo que
compareceú, mesmo debaixo daquela violenta chuva para
prestigiar o partido.
_. _.. � -nome -dos ;cen:veB6i6n.tti8--a�e�da._çã.0- ..o
vereador Mario Nicolini, que produziu aplaudido discurso.

Usou ainda da palavra, em nome da delegação de Co
rupá, o sr. Francisco Mees.

Discorreu após, longamente, abordando variados -as

suntos de interesse da coligação UDN-PRP, o sr. dr. Luiz de
Souza, candidato a de.putado estadual por Jaraguá. A ora

ção do ilustre parlamentar e candidato teve geraís aplausos.
Por ultimo falou o sr, presidente Artur Müller, dando

as diretrizes da campanha que se iniciava, fazendo ligeiro
relato da sua administração na Prefeitura e do governo do
sr. Irineu Bornhausen.

'

Por ultimo, anunciou que tinha entrado em entendi
mentos com a bancada da UDN naCâmara Muníoípal, no sen

tido de ser dado auxilio eficaz, para ser extendida a linha
de energia eletrica ás localidades de Rio da Luz, Garibaldi,
Santa Luzia, João Pessoa e seremcolocados:transformadores
maís potentes em Corupá, Nereu Ramos e Ilha da Figueira.
Gerais aplausos soaram nessa ocasião no salão da séqe do
partido e na rua, onde os discursos eram ouvidos por alto
falantes.

Terminou assim debaixo de grande entusiasmo a Con
venção da União J)emocratica Nacional neste municipio.

. .

Marchando para a Vitória Apêgo ao
A Convenção Municipal da UDN escolheu

-

JI' á d
.

ddid tos Gd'
. amais ser emasia o

seus can I a 08 - ran e entusiasmo -

insistir fulminando acam-
Presente á Convenção ? deputa�o Luiz panha �ublicitária defla-

de Souza - Os candidatos eleítos. grado em todo o Estado
Vai a prefeitura auxiliar a expansão da contra o Gov�rnador, que

energia elétrica no interior. nossas rodOVIas. se encon

tram em precãrío estado
de conservação por culpa
exclusiva da maioría da
Assembléia Leglslativa.
Como sabido, o Gover

nador vem reiterando ao

Poder Legislativo aneoes

sidade inadiável da au

torização para a abertura
de um crédito especial,
grande parte do qual se
destinará a inelhoría e

conservação de estra
das.
Vai para cinco meses

que s. exa. brada no de
serto, porque os passe
distas e seus corroupídos
satélites sabotam. com

toda sorte de chicana re
gimental, a díscussão e

votação do assunto em

apreço.

Póder... DOCUMENTO HONROSO

O sr. Nereu' Ramos
orienta a companha de
magógica lançada em Sta.
Catarina com a mesma
doentia obstinação com

que explorou a sua e a

noese terra, fazendo de
nossa partíeípação na
última guerra elementos
desviador da atenção do
podercentralparaosaspe
ctos de sua interventoria.

Si derem recursos ao O Deputado Estadual por Jaraguá do Sul, Dr.
Governador, e com a no- Luiz de Souza, ao deixar o' elevado cargo de
tavel equipe de engenbei- Secretàrio de Estado dos Negocios da Segurança
ros-resídentes que o Es- Pública, recebeu, do Senhor Governador do Esta-
tado possue, em pouco a do, a seguinte carta: .

situação das estradas

se-I -uFlorianopolis, 2 de Julho de 1954.
rá regularlsada, Prezado Amigo Dr. Luiz de Souza.

. . .
Acuso o recebimento do seu oficio n.

Mas 18S0. servIrI� ao l.US, de 1. do corrente, em que solicita exo-
povo, â movtmentação d.o aeração do cargo de Secretário da öegursn-
que ele produz, á �OVl- ça Pública, por motivo de sua candidatura à
mentação geral da rique- Assembleia Legislativa.
za e. aos anseios dos que Ao conceder-lha, quero expressar ao
desejam trabalhar. estimadoAmigo os meus agradecimentos pelos

N�o �erv.e, p�r�m, .aos serviços. prestados ao meu govêrno e ao Es-
P�Oflsslonals po.b�lqueIrOS ' tsdo de Santa Catarina naquele cargo, onde
vivendo .d.a poltttcagem e sempre se houve com lizura e devotamento á
pela pob�lca�em! duran-: causa pública.
te geraçöes Intelraa. . Aproveito a 'Oportunidade para renovar

as expressões do meu constante aprêço e
inalteravel estima.

IRINEU BORNHAUSEN
Governador." -

Eis aí um comprovante de como, 'na opíníão
abalisada e insuspeita do Snr. Governador do
Estádo, serviu ao . Governo e ao povo de Santa
Catarina, o homem que o eleitorado de Jaraguá
doSul escolheu para representaI-o nas altas esféras
da administração pública catarínense.

Essa gente da Assem
bléia é paga, e foi eleita,
para defender os inteeês
ses do povo a que des- E, para tanto, não hesí
serve com essa conduta, tou um segundo em fazer
determinada pelo proprio passar ôta, Catarina como
sr. Nereu Ramos, candi- antro de espionagem, em
dato ao Senado na chapa uma obra de nacíonalí
da dobradinha, tambem lação, ainda bastante
conhecida por chapa de discutivel para qual a
ida e volta;- para o Se- União deslocou verbas
n-ado,--'Nereu-� Ramos : e palpuda8�i):""-:na·- -téeníca- -

Saulo Ramos; para a dívereíoníete de fixar a
Oamara, Saulo Ramos e atenção no fato mais gra-
Nereu Ramos. . . Te".

---

"0 Dr. Luiz J. Souza, na sua mêsa Je trabalbo, Ji
riginJo os negócios Ja Segurança Públic�".

Os novos Secretários do
Govêrno Catarinense

PAULO AFONSO
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CORREIO DO POVO 1
Avisamos aos nossos prezados assinan- :)

tes que esta folha deixará de circular do- �J
g mingo .dia 18, reap�"recen.do dia 25 com um H
g. número especial. =j
::�� . tf....
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Associação

Dia
Rural

do
de Jaragu� do, �ul�UGUf��l
Colono

Festejos do dia 25 de Julho de 1954
o

Inauguração das novas lnstolocöes
.Local: Centro Pecuóliio "João Cleophas"

Como é de tradição, tambem este ano a Associação Rural de Jaraguá do Sul,
levará a efeito grandes festividades na data dedicada a laboriosa classe dos agropecuários.

Ás 9 horas terá lugar a Inauguração das novas ínstalações, estabulos, po
cilgas e aviário, com exposição de cerca de 2.000 pintos de díversas raças e tambem
dos primeiros bezerros nascidos da ensíminação artificial.

. Também ,terá lugar uma exposíção de máquina. agrícolas, da AssociaQão,
IPrefeitura e firmas particulares. "

.

Ás 11 horas terá lugar a extração da rifa em beneficio désta entidade, cons
tante dos seguintes premios:

1 - Uma vaca Jersei, doação da Prefeitura Municipal
2 - Um tourinho Jersei-holandez
3 - Uma terneira holandeza

.

4 - Um tourinho Jersei-holandez
5 - Um arado, doação da Federação Rural
6 - Uma máquina de cortar trato

. 7 - Uma capínadeíra, doação da Federação Rural
8 - Um debulhador, doação, da firma Germano Bteín 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.
1i - Um pulverísador tipo Ro.ot P2, doação de Busehle &. Lepper Ltda.
14 - 10 quilos de H. C. B., doação da firma Buschle & Lepper Ltda.

'

15 - Um jogo de ferramentas, doação da firma Pedro Rengel.
16 a 18 - Um saco ração balanceada, doação do S. A. Moinhos Riograndenses

19 - Um arco de púa, doação da Casa- dó Aço de Joinville.
20 a 25 - Um porco caruncho

.

26 a 47 :.... Um terno de frangos New-Hampshire
48 - Prêmio segredo, doação do snr. Governadot Irineu Bornhausen
49 - Prêmio segredo, doação do Dr. Vitor Peluso-Beeretãrío da- Agricultura

.

50 - Prêmio segredo, doação do Dr. :LaurO' Bustamante-Dír, Fomento Animal
51 - Prêmio-Extra - Uma bomba manual para agua-sueca, doação da firma

Comp. Importadora Jobrasil- Joiriville.
52 - Prêmio-Extra - Um picador de carne-sueco, doação da Companhia Importadora

Jobrasil de Joinville
'

,

Os bilhetes poderão ser adquiridos a, Cr$ 20,00, nésta Associação, nos postos de
Corupá e Nereu Ramos e com os agentes, dando direito a entrada no recinto da festa.

,

Churrascada - Bebidas - Música!

A Diretoria da Associação Rural convida as autoridades, os associados e povo em geral
para com sua presença honrar a festa dos lavradores, esteio econômico do nosso município, \

Jaraguá do Sul" 'em 15 de Junho de 1954.

MARIANO VITKOSKI - Conselho Fiscal
ALFREDO BORTOLINI -

" "

ATILIO UBER -" "

OTAVIANO TISSI -

" "

ARTUR MÜlLER -' Presidente
LINO PIAZERA - Vice-Presidente
EUGENIO SCHMOEKEL - Secretário
LOURENÇO GRESINGER - Tesoureiro

•

AVÔ! MÄE! FILHAI
lODAS DEVE. USAR'

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

_______________________....,
Jj----- --------

-------.-----�.. i� "
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I � Foto Piazepa--,

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jarlga4 do Sul
Defronte ao Ginásio sao Luiz

Fotografias em geral - Filmes de varias
marcas e tamanhos

-x-

Tem á disposição aparelhos fotográficos ale
mães «VOIGTLÄNDER»' e outros de ótima

qualídade - com Jenres azuladas.
Veja a exposição sem compromisso.

-x-

Dispondo do melhor equipamento,
pode atender á todo e qualquer
chamado fora do gabinete.

(i)_LIi _i_"!!IIi" _ ÍlII! -C1!l- _€l@il@IIl3IIiiB ®

ß COMfRCIßl HOB. '_ 'DV�C:DC�A_ SE�:io�BILI- IR. Mal. Deodoro, 130 .. Cx. 19 - Tel. 34 .. Jaragut do SIl I,
Contratos, dlstrãtoé, Atas, Balanços e com-

pleta assistência técnica contábil, jurídica e

fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi
ços comerciais em geral.

Corretores da ç. lac, eguros «Iptrangb operan
do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden
tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res
ponsabílldade, Civil e 'Fidelidade.

Sub-agentes da VAIUI: Passagens e encomendas.
,A COMERCIAL LTDA. -

uma organização as suas ordene!

Elglnlo Illor Sebllielel • economista e contador.

•

MUDAS
Fl'utiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kíseíros, Maci
eiras, Iabotíca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

leo,alda Seidel

Cerupé _

•

fLUXO··SEDATINA
(OU REGULADOR VlElRIO .

A lUUIEB mrAlA OOB�.
AUIlA AS cOUCI8 mBIUI,,�

.mD,...... ... ..a....... 1*8
Combu.r .. 'rlqularldadas das
'untOu peri4d1cu de8 ..nb0ea8

é ear..".. ..............
RI__

FLUXO.SEOAnNAj
,era ... 00.......... eftdDla'.
....... _.lead. Deve ar u....

co... oonflanç. 4'.

FLUXO.SEDATINA�'
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eliniel de Olhos - OUlidos - llriz • Garuanll da

•••••••11•••11t
MODBRNA B PRIMO,ROSAMBNTI! INSTALADA

A melhor aparelhad. em S••ta Catarina

Rua AbdoD Batiat. (Defronte a .,.\ NOTICIA"
- JOINVIL! -

Machinas de Costura
Alemãs, Japönesas

e outros tipos pelos me

lhores preços v.s. pode
rá verificar sem compro-
.mlsso, na CASA REAL.CONTêM

EICELEIfTES

ELEMERTOS TOIICOS 12 "MA lIIOtlldÇA CII_,.._ ......
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F6sforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s 6 d i o

I

TODlco dos convalescrentes
Tonlco dos desnutridos
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Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães ,

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o
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-- � _---_ -.-�•••--,•••_---_•••_.-_••••••-.�ir

..---···--·..-··-·----· --...--··-......---···---·-···

·�1

II Ia•••e I. <bel e II U 11-- ii
II "
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iii Medicamentol e Perfumarias ii
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Simbolo de Honestidade li
II Oonfiane e Presteza .i!
II Y ii
ii A que melh ( r lhe atende ii .

II e pelos menores preços ii
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!-III-'F�;;';���'Central '

I
DE H.A..FER�ANl!Iii· &::: C][.A._ lCrUA-

. RIII CII. Emillo C. JOllrdan, I. 62 -. Jaraauá �o Sul • S. C.
.

Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,
I .� a disposição do distinto público, apresentando J

�
. ,se�yiço criterioso � preços Mc?di�ps �

"_"I_'�", 1'_IIiiiiII._III_IfI_III_'.I_'''_ldl_.al�11

O ANJO_PROTETOR DE. SEUS FILHOS É A ,
. LnM!���� e �1!�n�CORA Iefeito Dispensa purgante e dieta'

SERVE 'PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a 'saúde de seus filhos. e. a sua própria!
Evitará muitas doenças -e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBBlGUEllj
_ _IIUCORA para o seu filhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- jOINVILLE -

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

ClInlea Médiea - "Irnrgi. Geral - Partos

Consult6rio e Residência: RUIl Preso Epi
tãeío Pessôa n. 206 (ex-resídeneía do dr.
Älvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e dai 15 as 18 hs.

, �

I
,,-

'�;;:
'"

;:;a'�: lU;'"di� '-:"�
-

��it:·� Ia::n:::L. _III_III_III_IJI_III_ dI_ I __ n'_III_ III_II

Dre > Francisco Antonio Piccione
M�D][CO

Oírurgía Geral de adultos e crianças CI1-
nica Gerat - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialls.a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ dae 15 8S 18 hs.

CO_UPA - SANrA c.a..rAJR.][NA

I
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PARA, FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAçOeS,
'C O C E I R AS,
fRIEIR-AS,

,-ES_P=i;.=N=Hi::.A::S=,=E::::TC=.'JJ�

QgRREIO DO POVO DOMINGO DIA 11�1-1954

ESPELHO DA RODADAESPORTES
I �OR WALDIR O. RUBINI I

Em Barra do Rio Cer- 2 O. Entretanto no perío- Ia próxima rodada, a de
ro,

.
o, Botafogo, derrotou de final não conseguiram hoje, quando muitas ou-

o Acarel, por 2 a 1. 0$ azurras sustentar a, tras histórias poderio ser

·Surprê.sa em jaraguá: vantagem obtida, e do fi- contadas, e outros resul

ßaep�Ddi 2 Seleto de Gua- nal tiverem que ceder ó rados menos agradáveis
rammm 2. empate. Para o Seleto, poderão aparecer, aos que,
Em Nereu Ramos der- sem dúvida alguma foi um ee julgam de antêmão

r-otado o Faixa Azul, pe- resultado bom o empate vencedores.
lo �strela p?r 2 a O" pois o conseguiu, em cam� Dados Técnicos da ro-

�o�s peleías ofereceu a po edversérlo, mas para dade..
primeira rodada. o Baependi foi um escor- Botafogo 2 Acarai 1.

Pessou-se a primeira ro-
re nada compensador, Local: Barra do Rio

dada do certame da prl- pois poderá influir muito Cerro.

melra divisão Iaraguaen-
ao final do certame, quan- Juiz Heinz Manke, bom.

se, e com ela vencerem

I
do .os pontinhos valerão Renda, Cr$ 926,00

dois dos três favoritos,
mars do que ourot... Quadros - .Acareí. La-

apontados no ultimo co-
Contudo comentam os zão, Levlnus e Vergundes.

menrãrío. Sómente o ßae- azurraa, a falfa absoluta Velho, Alidio e Perú. Amen.

pendi, não confirmou o �e chance, durante o pré- dus, Francinha, Silveira,

que dele era esperado, em-
llo quando os avantes.�e- Oswaldinho e Fischer.

parando em seus domí-
fronte � meta :ontrarla, Botafogo - Mario, Olín

nios, e perdendo com ls- desperdiçaram bôas opor- do e Nunes. Walter, Ter

so precioso ponto.
runtdedes. de marcar. Ma� cisto 'e Bubi. Olivio, Kel-

Mas, vamos aos jogos.
o que vale em futebol, e ser, André, Girola e Zico.

Botafogo e Acarai, fl- bola na rede.
, Baependi 2 Seleto 2.

zerarn em Rio Cerro, no .Porrantanto um em�a.te Local: Campo do C. A.

campo do primeiro, a prln-
tot o re:sultado. do prélío Baependí.

cípal peleja da rodada a-
de d,?mmgo ultimo em ja- Juiz, Rolando Dorn-

pontada pela maioria, da- ragu�. no campo do B�e- buchs, bom.

da a igualdade de forças, pendi, Seleto 2 B�epen�l. 2. Estrela 2 Faixa AzulO.

e os atrativos que dela E!, como tercetro préllo, Local: Nereu Ramos.

era de se esperar. Veio o reallzou-se em Nereu Ra- Juiz, Armando Taranto,
Acarai disposto, a levar mo.s, o encontro entre. o bom. .

grande triunfo, mas isto
Estrele local, e o Faixa

não conseguiu, visto a
A.zul.

bôa partida disputada pe- Ao final dos noventa
Rlos rapazes da camisa al- minutos venceu o Estrela eaistro Civil

vi-negra. Iniciado o Iôgo, por 2 a 0, numa partida I Proíbímos terminante-
ilíb d d E rene P. Günther Oticial do

Jogo no primeiro minuto equi I ra a, ten o o s-
R mente a quem quer que

movimentou-se o placerd, trela sabido tirar provei-
.

egistro Civil do 1°. Distrito
J' .. d I

d da Comarca Jaraguá do S I se a, a entra a em nossas T d
.

t
. . .

quando Amandus, cobrou to as vantagens desfru-' u, propriedades, sitas em'
en o em VIS a ? OfiCIO recebido do snr. Pre-

muito bem um "comer", tadas, e obtendo com ls- Estado de Santa Catarina, Ribeirão Grande do Norte
sidente bdO CdlubCe AtletlCo Baependí, convido todos

que Silveira, redundou em so preclósa vitória. Brasil.
sem prévio consentimento'

os mem ros o O�SELHO DELIBERATIVO, dês

goal pare o Acerat. Fa- Quanto ao Faixa Azul, faz saber que comparece- afim de caçar pescar o� te clube, para r�uDlr-se no próximo dia 12 do correu-

Ihou a defesa. do Botefo- pouco se póde contar da ram no cartório exibindo os
por outro qu�lquer motí- ft�, (dsegUnda-felra�, ás 20 horas, na séde social, a

go parando por comple- equlpe, pois muita coisa documentos exigidos pela lei
voo 1m; e ser procedida

°
a tomada de contas da Dire-

to; e o avante do Acarai, íelta ao quadro Pinguim, afim de se habilitarem para Não nos responaabílí- :�:1:,0 referenteA

ao 1. trimestre de sua admínis-

aproveitou-se da ocasião que ultimamente não está casar-se:
samos- pelo que possa a-

Ci, de acõrdo com o que precentúa a an-

assinalando belo tento. A passando bôa fase. eontecer aos infratores da
nea dJ, do A;t. 39, dos Estatutos em "tigôr.

seguir, ainda martelaram Contudo para o Estre- Edital n. á.581, de 26-6-54. presente proíbíção,
aragua do Sul, 7 de Julho .�e 1954

os colorados á meta do Ia a vitória foi um justo José Lombardi e Ribeirão Grande do Nor-
Artur Muller - Presidente

Botaíogo, mas sem
-

resul- resultado, e assim ponde Nair Corrêa te, 5/7/54:
rado. Entrerente os Bota- entrar firme no certame Ele, brasileiro, solteiro, Eugenio, Bruno, Alfre-
foguenses não se lntíml- do corrente ano.. industriário, domiciliado do e Ervíno Padaratz
darem com o placarb ad- Como vemos, a não ser e residente nesta cidade,

verso, conseguindo. aos o jôgo Baependi x Sele- á rua Presidente Epitacio
trinta' minutos o empate. to, nos outros encontros Pessôa, filho de João

após boas jogadas do ata- venceram os donos -da Lombardi e de Marceli- filha de João Diogo Cor

que. Girolla foi o autor, casa, demonstrando com na Dorigatti Lombardi. rêa e de Francisca San-

atirando a bola rasteira, isso, que quem ioga em Ela, brasileira, solteira, tos Corrêa.

recebendo bom passe do casa tem mais capacida- do�éstica, domicili.ada e Edital n ã 582 d '26-6-54
estrema Zico. Terminou a des de vencer. reSIdente nests. CIdade, W i"

. e .

primeira fase em igualda� Mas, vamos esperar pe- á rua Benjamin Constant, Te:e���h;u���:i:a
de no marcador. tat. No Ele, brasileiro, solteiro,
per!qdo complementar, o lavrador, domiciliado e

Botafogo jogou mais, dan-
_ Notl·cl·as Esport.·vas·- residente neste distrito,

do a impressão de vitó- em Ilha da Figueira, fi-

ria, pois várias vezes amea- lho de Roberto Junkes

çou perigosamente a me- Após a realização da Em·São Francisco, São e de Elena Bilke Junkes.
ta contrária, terrr.inando primeira rodeda do cam- Luiz 3 Ipiranga O. Na li· Ela, brasileira, solt�ir8,
aos quarenta minutos por peonato da L. j. D. da derança do certame d�vi- domestica, domiciliada e

assinalar o tento da vitó- primeira divisão a colo- sinho municipio esta o residente neste distrito,
Pelo presente ficam convidados os Socios

ria. Olivio centrou, e Kei- cl1ção dos clubes por pon- Operario. em Ilha da Figueira fi-
desta Socied!lde Esportiva, para tomarem' parte

ser fuzilou vencendo o tos perdidos, é a seguinte.
.

-x-;- lha de Gabriel Pereira e �a AssembléIa Geral Ordinária, a realizar-se dia

arqueiro dos colorados. Em 1°. lugar: D. Pedro Pelo TorneiO Roberto de Alice Pereira
.J. de agosto as 9 horas da manhã no salão BOß

2 a t. Daí ,para diante, II, Botafogo e Estrela, O Pedroza, sêlbado no Rio o
. Esperança, com a seguinte Orde� do Dia

nada mais restou ao Aca- p. p. Vasco da Gama, derrotou Edital n. 3�683, de 30-6·54. 1 Prestacão de contas'
.

rai, senão aceitar a der- em 20. lugar: Baependi a Portuguesa de Despor- Francisco Steierlein Jr. 2 Eleição da nova diretoria

rota, e dar ao Botafogo e Seleto, 1 p. p. tos, por 3 a 2, e na capi- e Elisabeth MahB 3 Assuntos de interesse social -

o prêmiO de uma justa vi- em 3°. lugar: Acarai e tal' Paulista o São Paulo Ele, brasileiro, solteiro, Jaraguá do Sul, 8 de Al!osto de 1954

tória, mercê de uma me- Faixa Azul, 2 p. p. abateu o Corinfhians por lavrador, domiciliado e Affonso Stricker, Secretário
lhor atuação. Assim se Segundo se propala, o 1 a O. Domingo no Rio o residente neste distrito, _-:-----------�------...;_--
conta a primeira vitória Seleto, perderá o ponto

I
Fluminense derrotou o �m Jaraguá �lto, ling e de Maria Schme·

do caçula da primeira di- da partida contra 0_ Bae- Palmeiras por 2 a O. As- fllh? .de FranCISCO Hng.
visão. Botafogo 2 Acarai 1. pendi, visto ter incluido sumiu assim a liderança Ste�erle�n e de Juliana

Em Jaraguá do Sul, o em suas fileiras, um jo- do Torneio o Fluminense, Stelerlem. Edital n. 3.686, de 6-7-64.

Baependi recebeu a visi. gador em situação irregu- seguido do Palmeiras e Ela, brasileira, solteira, João Reiser Junior e

ta do Seleto de Guarami- lar. Corinthians. domestica, domiciliada e Ursula Eickenberg
rim. -x- -x- residente neste distrito, Ele, brasileiro, soltei-

Partida que se afigura- Hoje, será realizada a A Alemanha conqui�- em Rio da Luz, filha de ro, b;!l.rbei,ro, domicilia-

va ,ganha para o campe. segunda rodada, que cons- .lou domingo' ultimo em Emílio Mahs e de Emá dC? e residente neste 'dis

ão do ultimo certame, ,ao ta dos seguintes encon- Berna na Suiça, o Titulo Stolberg. trdo, em Garibaldi, filho
final constituiu-se na sur- tros nesta cidade,_ no cam: de Campeã Mundial de Edital n. 3.684, de 2-7-64. de. João Reiser. e de

prêsa da rodada, pois o po �o Baependl: Acaral fu�ebol, ao derrotar a Hun. Recebido do Oficial do
LUlza Watz�o. Reiser..

Seleto apresentou-se bem x Faixa Azul. grla por 3 a 2. R
.

t C· '1' d J' Ela, brasIleIra, soltel-

armado, e não deixou que Em Guaramirim: Seleto Conquistou assim a Ale- Vi�:IS ro lVI e OID- ra, doméstica, domicilia-
o clube azurra, fosse de x D. Pedro II. manha, a Copa Jules Ri-

. da e residente em Indai-

vanfagem no marcador. ao Em Nereu Ramos: Bs- met, antes em poder dos Curt Braati e aI, filha de Paulo Ei- E para que chegue ao co-

final dos noventa mißutos. trela x Botafogo. Uruguaios. A colocação Alide Schmeling ckenberg e de RuIda nhecimento de �odos,mandei

Não apresentou o Bae- -x- final após <) término do Ele, btasileiro, solteiro, Eickenberg. passar o presente edital que

pendi sua força máxima,
,

Pelo campeonato Join- certame ficou sendo a se- industriário, domiciliado .

será publicado pela impren-

pagando com isso, o re- villense de futeból mais guinte: Bm primeiro lugar, e residente neste distrito
Edital n. 3.686, de 7-7-64. sa e em cartório onde será

sultado menos satisfató duas parfidas foram reil- Alemanha; em segundo, filho de Augusto Braat� . R�cebido. �o Ofici!ll do I atixado dUlante 15 dias. Si

rio, e isto já previra, quan- Iizadas domingo ultimo, Hungaia; em terceiro, Aus- e de Alma 'Rohsver. .Reglstro CivIl de RIO do alguem soub:r de algum im-

':}Ido do meu ultimo tomen- oferecendo os seguintes tria; em quarto, Uruguai. Ela, brasileira, solteira
Testo. peElimento acuse-o para os

--"tário. O primeiro tempo resultados: O artilheiro do campeo- industriária, domiciliada Arno Maass e
tins legais.

da peleja terminou com a Em Joinville, Operario nato mundial, foi o Hún- e residente' em Joinvile"
r

Edla- Hackbarth . IRENE PEDRI GÜNTHER

�ntegem do Baependi por 3 C. A. São Francisco O. garoCzibor, com 11 goals. filha,de Augusto SChme,-. Ele, brasileiro, soltei- Oücial

tí:::======:::==:::===::.===:::===::=====·
.. ····..__····.. _· ····..__ ::.-:- _-_.__ .

::

_._.__._--_ _--_ - _...__ __."i\

� Empr" Sul. Brasileira .de Eletrecidade S"A" II
u

JH:A�H.IZ: JO][NVILLE ::

�
�

l' P � ii
:1 ara a nóssa distinta treguezia mantemos em· estoque: ' n

II U I' h
Ü

I: ro!ação,mje :naa97cHP:I�:rade22�/:��esV.!J;��i6�ai�i:io��t�Pr:E�H't1S a�� ��ii� II
:1 ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS !!

!i PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- iii
II OS, de ,ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de i:
II luz e torça de qualquer capacidade. li

ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de U
ii instalação de luz e força. ii
�::::::::::=::::".:==:::=:::===:::::::::=::::.-::::=�:::::::::::::.-::::::.-:::::::::=:::::"�::::".:=:::::::::::::::::::::=====J

�=================a.

Proibição Clube Atlético Baependí
Conselho Deliberativo

•••:::..... ;�,��������'!O'Y....... _

fi.
• ••••A."\ •••� '••••••••••••••••••••••••••••••• :::::,.

� r R o C U R A-S E I
� .

Operarios aj�daDles �
E: AprendIzes p. torneIro e mecanico =1I: Cia. Maqlinas Fa.ac �
."

.

�..I' ....•.•.. ,.......•.JI ••••••,�
::

.. ,
. ", • .• • •

. ..

c..\.v:�···.·····.·.,:·*··.. ·.·.,:\··.. ·:lr·.··,··.·.,:�:

Sociedade Esp. e Recreativa
Boa Esperança

Assembléia Geral Ordinária

ro, lavrador,
domiciliado e residente
neste distrito, em Rio da
Luz, filho de Hermann
Maass e de Augusta
Maass.

Ela, brasileira, soltei
ra, doméstica, domicilia
da e residente em Alto
do Rio do Testo, filha
de Alwin Hackbarth e

de Helena Hackbarth.
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OORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 11-7-1954 - .. v c
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Deulsche" Beilage dés�ICbrreio do .Povo"·
Aus aller Welt der

Auf einer Bank in San- Dieser Tege meldete LUdwirt-Jarallt.,n der Bundeskammer wurde ein
tiago de Chile erschien sich in einem Pariser Lei- Gesetzesantrag .vorgelegt, der eine Hilfe für die
ein Mann vom Poltzeíprã- ohenschauhaus ein Unbe- Ueberschwemmungen in 7 Munizipien vorsieht. Aber In der letzten Sitzung
sidium mit dem Auftrage, kenntet und sagte, er wol- dieser Antrag ist bis heute ein totgeborenes Kind. der Munizipalkammer Nivea • Creme unterscheidet

alle Geldscheine in der le lemand identifizieren. In der Gesetzgebenden Versammlung wurde ein machte der Kammerrat sich von jeder anderen Cre-._
A Hll! d d h H I hädl L d Ney Fraoco den Vorach- me de:c ganzen Weit durch

Kasse zu prüfen, weil víe- Lange betrachtete er el- ntrag zur I e er urc age gesc a ígten an -
.

.

.

ihren Gehalt an Eucerit. Eu- _

Ie Fälschungen im Um- nen Toten. Schliesslich wirte eingebracht. Auch dieser Antrag Ilegt darníeder. lag, dass die Kammer von cerit ist die Substanz die den
.

laut seien. Aus seinem murmelte er: "Nein, das Herr . Dr. Arquimedes Dantas, der über diesen Fall Iaragué do Sul bei den Zellen und Zellsekreten .
der

Koffer holte .er mehrere bin h!h nicht." Und ging sprach, könnte sich wohl zusammen mll seiner Partei, Jubiläumsfestlichkeiten der menschlic�en H a u t ínnígst
'

d
.

d V I d M h h h f d G Dlõzese wie auch der ve!Wandt 1St. Da in unserem
Fläschchen mit Chemlka- mit kurzem Gruss davon. íe 10 er ersemm ung ie e r elt ar, ür as e-

. ". 1llima die Haut wertvolle
líen und bearbeitete damit Ordnungsgemãss meldete setz interessieren. Der Rest ist Quatsch. BIschofsweihe des whoch. Stoffe abgibt und verliert
dte Banknoten. Nach ei- der Wärter den Vorfall b

.
Dom Pio Freitas in Ioln- braucht Ihre. Haut Nivea. DaJ

nem Weilchen wurde aus dem Direktor. Der tobte: Ar eller-Jaraaai. Das Oberste Gericht verfügte eine Viltle, dtiettf!nd dtieSemt Mto· �c:á�e��rg:�� e:����x:r�
dem Polizeipräsidium an- "Sind Sie wahnsinnig? vorläufige Aufhebung des Dekrets über den Mindes na. s a I� e" v�r re en

nen, Sproedigkeit und vorzeí-
f d P "f .

B' d h kl d
Hohn. Solange dieses Gericht. keine Bntscheidung ser, was eínstlrnmíg an- tige Faltenbildun.g.geru en, er ru er móge s Ist oe ar, ese trifft, werden Sie nichts machen kännen. dmit dem Kassierer und das ein Geleteekranker genommen wur e. Nivea-Creme dient als' Ta-

-

dem Papiergeld sofort z.ur wer, Es steht in der Zel- Der Präsident ernannte ges-und Nacht-Creme, Nivea I

,.

Eh I U k
die Herren Kommerraere- ist unuebertroffen als Unter-

Polizei kommen. Der Kas- tung, dass einer über . 1
.

d . .. . lage tuer Puder und Rouge
slerer packte die noch Nacht aus der Irrenanstalt renvo . e '

.

r· un . e Otavlano TISSI, Mario und Als Reínígungs-Creme.
nicht geprüften 200.000 ausgebrochen ist, Sie hät- Nicolini und den Urheber Nivea-Creme ist das Beste ge-
Pesos in den Koffer des ren ihn unter irgendwel- Beim Verlassen seines hohen Amtes als Staate- de� V�rs�hlagesM' di�.Gr �:jDlf::ern�aN���ft ::!
Prüfers und fuhr mit ihm -chem Vorwand festhalten sekretär der öffentlichen Sicherheit, erhielt der ôra- s�.zge en e �D1�lpa e

europaeischen Rohstoffen
in dessen Aüto zum Prä- müssen." "Warum sollte atsdeputlerre Dr. Luiz de Souza vom Herrn Gonver- Körperschaft bel Jenen caeh ganz besonderem Ver-
sidium. Dort geleitete der ich?" erwiderte treuherzig neur des Staats folgenden Brief; Festltchkeíten zu vertre- fahren hergestellt.
Prüfer den Kassierer in der Wärter. "Der Mann Florianopolis, den 2. Juli .1954.

ten,

das Zimmer des zustän- hafte ja recht. Ich habe ---------------------

dlgen Kommissars, wäh- ihn genau mit dem Toten Verehrter Freund Dr. Luiz de Souza I
rend er mit dem Geldkot- verglichen. Er war es wir- Ich bestätige den Erhalt Ihres amtlichen Schrei-
fer dreussen wartete. Kaum klich nicht." bens N. 1.748 vom 1. d. M., in dem Sie um Ihren
hatte der Kassierer dem Die amerikaniche ôta- Abschied aus dem Amt als Sreatssekrerzer, aus dem
Polizeikommissar eimge tlstlk-Epldemle reicht bis Grunde Ihrer. Kandidatur zur Gesetzgebenden Ver
Worte gesagt, war dieser in die unscheinbarsten semmlung, nachsuchen.
zwar im Bilde, aber der Zweige. So hat ein ge- Indem ich Ihr Gesuch bewillige, möchte ich
Prüfer mit dem. Gelde wisser Ioe Oliver aus 0- Ihnen, verehrter Freund, meinen Dank für die meiner
verschwunden. maha festgesrellr, dass die Regierung und dem Staate Santa Catarina In diesem
Die "Prawda" veröffen· Kinobesucher bei einem Amt geleisteten Dienste, die Sie stets mit Aufrichtigtlichte folgende Leserzus- aufregenden Wilowestfilm keit und Hingebung zur öffentlichen Sache geleistetchrift eines gewissen Iwan dreimal mehr Kaugumml haben,'ausdrücken.

Maximowifsch Golikow : I verbrauchen wie bei ei- Ich benutze die Gelegenheit, Ihnen erneut meine
"Vor ungefähr zwei Mo· nem Liebes - oder Mu- dauernde Wertschätzung und unveränderliche Hocha-
naten kaufte ich einen alkfllm. Ioe Oliver kann chtung auszudrücken.
Schlafanzug. Nach der als Fachmann g�lten, denn
ersten Wäsche sprang das es ist sein Beruf, in einem
Zeug so ein, dess ich den Kino von Omaha die un- Gouverneur

Anzug meinem 15 jährigen ter die Sitze geklebten Dieses ist hier ein Beweis, sowie vortreffliche
Sohn Sascha überlassen Kaugummis abzukratzen. und unverdächtige Meinung des Herrn Staatsgouver- ... LIX IR ftl4musste. Bei der zweiten Der Perlser Scheuepie- neurs, wie der von JêUlIguá do Sul geWfeAlte Mann .., -"
Wäsche lief der Anzug ler Marcel de . Renée ver- der Regierung und dem Volke von Santa Catarina

-=-

_ .......mo. AIf8da.noch mehr ein, so dass langte die sofortige Ungül- diente und ausgesucht wurde, um .es in den höchsten _ Jaraguá do Sul _ OOIDO 11eOr. Aprovado ee-
er nur. noch für meinen 9 tígkeltserklärung seiner öffentlichen VerwaUung5kreisen zu vertreten. ..o ......1aI1IO tratamento da SI.
jährigen Serge in Frage em Tage zuvor geschlos- Saata Catarina Flus. REUMATISMO d. mes-
kam. Jetzt, nach der drlt- senen Bhe mit dem Man- .. ... ..... . •• or.s.... pelO o. N. S. P.
ten Wäsche, ist das Ding nequin Ellse de Olles, weil

t
11iiiiii ;;;;;;;o.I1

noch mehr eingegangen. es ihm erst nach der Trau- OA ft..1 KSAG U' N GWas 5011 ich tun? Soll ung möglich gewesen wä- I� .
.

ich den Anzug verschen- re, Tätowierungen an sei-
CLINICA DENTÁRIA _ RAIO Xken oder warten, bis wir ner Frau festzustellen, die Tief erschütt�rt teilen wir allen Ver-

Oeines Tages ein drittes ihn, wie er sagte, tief er· wandten, Freunden und Bekannten mit, dass

I, r. . Os ny -e u b a s O'A qUI· n o I. Kind bekommen?" röten Hessen. es Gott gefallen hat, meinen liebel) Gatten,
_ unseren guten VlIter, Schwiegervater und

Der PSD zusammen mit Asthma Grossvater I CIRURGIÃO DBNTISTA I
der UDN Wir werden darauf auf- . RUDOLF JULIO VOGEL Consultório ao lado da Prefeitura Municipal

Florillnopolis, 2. - In Ue- merksam gemacht dass CLiNICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB
bereinstimmung mit den die Tabletten am 28. Juni im Alter von 63 Jahren, 6 Mona- Modera0 Tralamello de caRaes sob controle Radioarilico
in Rio stattgehabten Aus- "Eafm." ten und 22 Tagen von uns in 'die Ewigkeit

.

_1'
H O R Á R 10

sprachen zwischen dem .abzurufen. MAmBA - das 8 àb 12
Gouverneur Irineu Born- der C. F. BOBHRINGBR Wir danken allen Nachbarn, Verwandten, TARDE - Atende com horas Marcadas
hausen und Dr. Ademar & SÖHNE, Mannhein, das Freunden und Bekannten, die uns in den letz- IOITB - Terças e Quintas das 8 às 10
de Barros, wird der PSD bekannte und altbewaehr. ten schweren Stunden zur Seite standen, Grab
in Santa ClItarina die v�n I te Asthma-Mittel, wieder und Sarg mit Blumen schmückten und den
der UDN aufgestellte Lls- überall erhaeltlich sind. lieben Entschlafenen zur letzten Ruhestatt be-
te der Senatoren, vermehrt gleiteten. GlInz besonders dllnken wir Herrn
durch die Herren Adolfo ------.---- Pastor Gehring flir seine trostreichen Worte
Konder und Aristiliano Be." Rheamat."schen und Gesang im Hlluse und am Grabe. be�on-
Ramos, die öls Brsatz- deren Dank auch dem Schützenverein "Três
männer die Herren João schmerzen aller Art. Rios".

.

Bayer Filho und Genesio
Linz . haben, unterstützen.

Haut, Sich Selbst zu

Helfen.

Calçados MlLHOES

Produtos da:

.. PE8SOA8 ," IISAOO CO.
a. IIEIUI:T-ADO O PGPUUI

OEPI8ATIVO ii.

ELIXIR 914'1
._.__ .�

,

o' aaoo. O
.. ,Cotaça., •

• 11IIOee. • Pele
.......0... 0..... .......
_. eecu Queda do Gabe-
........... AborIoa..

........ 01lMWloo
.,1DIae • pop.la. d.pa,.tU,o

I
são os melh,ores e
- mals baratos -

Irineu Bornhausen Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

JARAGuA DO SUL SANTA CATARINA

Bei Gicht, Ischias und'ähn

--H-a-e-m-o-rr-h-.o-.'-d-en-- lichen Erkrankungen wir
ken TogaI,Tabletten rasch

Juckreiz Ekzeme. Filsuren. und sicher. Ueber 7000
Haedensa (Pomade) be· Aerzte-Gutachten, dllrun

ruhigt, schützt, heilt. So· ter solche von vielen be-
fortige Wirkung, beque- deutenden Professoren und Du bist nun hingeschieden,
me Applikation. Formel Krankenanstalten. Gerade· f Geliebter Vater Du!
der Haedensa-Gesells- zu überraschende Brfolge Wir gönnen Di'r den Frieden
chaft, Berlin. Zugelassen in FaeIIen, in denen kein Und ewige, seel'ge Ruh.
bei den deutsche Kran- anderes Mittel half. Bin R u h e san f t :F=:::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::==::=:::::::::::::::===::::::==::1\keJ;lkassen. Versuch überzeugt! !. ii
1t'========�====�1 Ja_fllg_u_á_do_S_U_I,_d_en_l_.J_UI_i_19_54_.lIIii ti r JP. � § l[ � lB IE I IE IR :lI I!

II H.

S D d ','! l\UA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 'I.......-.aJo........a-...........'"""'.......(fJoO,.......re D r CI. • e c a sa,J. I
ainda. lhe falta uma ii JA.RAGUA DO SUL STA. OATA.RlNA II

Cure seus males e poupe· seu panel!' de pressão,. uma II ' Secção de lavagem, depósito· de lubrificantes, iibom dinheiro comprando Da baterIa �e. aço Inox, ou n. combustfvel e acessórios. . ii
FARMACIA NOVA de AlumlDIo .Rochedo, a II Lubrificação-carga de Baterias etc. !i

Casa . Real tem sempre' II . IIde ROBERTO .� ·BORS! para prontaentrega, pe- II CONSBRTQ - RBPORMA B' RBTIfIC�ÇÃO. OB AUTO- H
a que dispõe de maior sortimen- los. melhores . preços. iI' MÓVBL B CAMINHÄO�' !i
to na praça e oferece seus art!· I !!

gos à .,reços .vantajosos Um povo sem jornal vi- II q "Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá I Va. as escuras, a mer- SERVIÇO RÁPIDO E GA�ANTIDO ii, '\11=================;:;11 cê dos mais espertos. \6:===-=====:::=::: =====.::l) /

Die trauernden' H'nterbliebenen
NACHRUF:

Unter Lilien sollst Du weilen,
,Treuer Vater schlafe wohl,
Musstest hier auf Brden vieles 'Ieiden,
Doch der Herr macht alles wohl.

Dr. Murillo Barreto da Azevedo
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua: Marechal Deodoroda Fonseca No. 122

laraguá do Sul

Apotheke "Sebulz"
JARAGUÁ DO SUL

i.

i

MEDlKA.MBNTE UND PARFUMERlEN.

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

,am besten zu den geringsten' Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



·f

GORREIO DO POVO

Prefeitura Municipal de Jaragaá do Sal' CONS�bJlO REqIONAh DE ENGENHARIA E R,esoluça-O ··N. ""8. .'
" ARQUITETURA DlLOITAVA REGI:ÃO" . _;.

• • It • .• ., I" It It.. '3:? I' '.'

Ê:orrÄL.
.'.

Aprova o acôrdo firmado pelo Ministerio

,
Artu� Müller, Prefeito MunicIpal deJara- da Agricultura e a Prefeitura Municipal de

guá d? Sul, no uso das suas atribuições r e sol v e: : Pelo presente, tõrno püblíeo que o sr. Albano Jaraguá do Sul.

No�ear �AURICIO DE GOES FI�HO, para Kanzler, requereu a êste Conselho, arenosação de O Cidadão NEY FRANCO, Presidente da oa-

e�erce:r}n,�erIßamente"o ca.rgo de Port�l�o:Zelador 'seu registro como Oonstrutor a titulo precãrío para
mara Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas

Padr�o . :0:. ' do �uadro Üníco do MUnICIpIO, vago o muníolpio de Jaraguá do Sul. de acôrdo com o atribuições e tendo em vista a aprovação unanime

em, Yldude de�ap?sen��dorla de Alexandre Koe- paragrafo único do artigo 5°, do decreto nr.23569, da Câmara Municipal.
hle.r.

. 'e"
.

de 11 de d,ezembro de 1933.
. R E S O L V E : ,

.
.

R gIs.trJ�-se e Cumpra-se Ficam, pois convidados os proficionais íntere- aprovar: o acôrdo firmado entre o Governo da U-

.; Prefe�tura_ MumeI�al de Jaraguá do. Sul, em sados já registrados nêste Conselho, a se pronun-
uíão e a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

ãO de J,UI;lho de 1954., �
.

.

.
. ít Ih

# • nos termos abaixo:
'.

.
, Artu: Müll P f't M'

. .

1
eiarem a respet o para o que es e concedido o "A

. . 19
i ! ;. ,'.: '._

r u.� ,

• er, re ei o umorpa prazo de 30; dias, a contar da publicação do pra-
os vínte dl�8 do mês de maio de �4, pre-

sente edital.
..

'
"

.' sent.es na Seoretarfa �e E�t�do dos Negõeíos da

<'1'�, /'.'..
'

I �; .. ,i I ft Ma 1ft
I '

Porto Alegre, 28 de Abril de t!:i54. ,AgtlcuUura o respectivo Mínlatro, Senhor D()ut�r
I

.

,!:.�. '... �i .... 1j� i V � I!m. 5
I' > (ass Engenheiro Felicio Lemieszek �OA<? OLEOPHAS, por parte do Goverl!0 da Un�-

. 3�!�t-Ji'r MüIL�� ; Prefeito Municipãl de .

"f.", Presidente 'Interinbl ,.? a!l' e o Senhor ;\R'tUR MÜLLER, Prefeito MUnI-

J�rqgü� 90 Spl, usando das atríbníções, contidas
' . oípal de Jaragua do SU]J

. Estado de. Santa Cata-

n� .It�m�XX, .do 41't. H, da Lei Orgânica .dos Mu- _

tina, resolveram assinar o presente aeôrdo, visando

DlXnpI()S' e
'. D

.

Á a complementação de obras e equipamentos do
j ·Jd....n';s'id·eran�do .' 'd·· .1/ t

\

I" III d
.l\REF.,;MUNICIPAL BE-JARAGU ,DO SUL Centro de Cooperação Pecuário, no mesmo Muni-

e
�. \,lU. • . o. ' ISpuS O no ruCIO o '

.

R
L v

Att.�191j ,,.d,O,l\ Estatnto» des Funcionarios Público \ -.I':"d."tal de OoncoreênCl-a
.

. cipio, mediant!'l I!S. seguinte� Qlau8ula�:.
ClxiJ �o �starlo de 'Santa Catarina adotadö pela

,. � .,' .' c" .' J;,'
.

-, Clausula Primeira. A Prefeitura Muníoípal de Ja-

L,i'nr: �. 'de ·,1Ó.' de 'Márço de 1951.' . .., 'I
-

rag�á do Sul porá á disposição do Ministério da

� �_;tAtifjllef�fi(I'ô' _qu� o P�rteiro:Zelad�r· Pedrãe- , :' .COßst'uç�O" : do Jaf,dilD; nÚhflGO " ,de· ,CoriO' .:
,. �grICult�r� Q ge�tro Pec�ário "JOÃQ <2��OPHA�"

,.tl";"�d·o"�Q·fiaâYo"Untöo'''do Municipio, ALEXANDRE' r
II U - W tl U � U· com, os .1mOY�IS' lI�stalaçoes e .construQo�s nel? �XIS�.

KOElHLffiR, está íncepacítado para exercer suas: De ordem do snr. Prefeito Municipal, torno tentes, inclusive o'.l>es�oa�. -." ".' "

.

.

,

funções, conforme "laudo médico apresentado. público, para conhecimento dos �.'int�,ressaQ.oEP, ;;que·., . C,lausula SeDunda .. O Mmlster:1O da
A A.grICultura

d e c r e t s; ...., .
�té o dia três de setembro do eorrente ãno.· á:s íi 'C�n90rr6rá llnualmente� _com a. impertänoía de Cr$.

, A,rt., 10. - Écon.éedida li apose;ntadQ:ria a ALE- horas, ésta Prefeitura Municipal reoeberá propos- 300.�OO,00 (trezentos m�l.�ru�elros),:'para o de�e�-
X�ND,RE KOE.!l�ER,. o,.çupante 40 c�r�ode Porteir�- .tas para construção do jarc!.im público de Corupá. �olvllmento. e maIOr .�fIClencla do, Posto Pecuarlo

Zelador, PadraQ "1J', do_Quadro úmco: ,do MUlll-' Os concorrentes deverao apresentar .:as pro-' Jq O: C�E(;H':I,I�S., sendo que no corrente ano,

cipio, com �s �enci�entos integrais e a contaI' :postas em duas vias e em envelopes fachados� eS!'!l.contrlbUlçao correrá á .conta_ d.e Verba 3. -
da presente da�a. " '.�

, I ,.
"

As propostas não deverão cOD,teJ.' L vi9Í9's de Se�lços. "e Enca:.goSl. OO�8Ign�çao 3 - Serviços

.'
.

Art. 2° - R�v�àm�se ..a8, disposi?ões em con-: iq�alquer natureza, que pQ!J'SaJ!l s��oitar, dúviclas,. �� Re�lme EspeCial de, :rmanmamento, �ub-Oon
tr�rJO, entrando este· deoreto. ',em VIgor na data talS como emendas, rasuras. entrelInhas, etc. sIgnaQao 14, ,De�e�volvt!llento �a_prod�çao - 11)
de sua publicação.· ., !, . ,.

.'
.
Os intereBsaºos�deverão entregar:as PJlopo�- D�p',t�Etamento NaclOnaLda Prod�çao. A!lImal- 04)

.

Prefeitura. Mup,.icipsl de Jaragpa),do Sul, em t�s �a Secretaria,".�a Pref?itura, on na :rntepdêne�a DDIvlsao do FOQlento, da Produçao: AnIma� - 1�)
30 de Junho. de .1954. " ...

dIstrItal de Oorupa •.,me�Clonando o ivalor da ofer- , e,pesas �e qU!lIC!ger natureza para, o prossegUl-

: <'" .

.

Artu,r Mütler, .Prefeitp Mu�icjp�� .t� e trazendo na ya�te e�t�r.na ,c;lo env�lope! 0,$ me,n�o .da, Inst�l�ç�o do Centro ;de Oooperação Pe-
.

.

dizeres: "Concorrenma publIca" - cO,nstrqção' do coarI<?, do MUnl�IPIO de Jaragua �� Sul. em Santa

I , .

..,. Jardim público de Oorupá. ,
"

'. "

CatarIDa, Art. 4 . Anexo 18 da. Lei .nrO. 2.134, de

: ' '.. 1'1. Ja t7 ".' .

As proPQ�ta"s se..r.ão abertas'!l0 dja acima re-. 1� d� de�embto de 1953, movimentada na forma

Denomina "PASTOR: FEBDINANDO SCHLÜENZEN" ferido no Gabmete do snt1 PrefeltQ, em presença
da l.eêl��uia1i:��ir:el0D�� �eze�bro de 1951.

a: escola da
i

Estrada do Morro' no' distrito' de :'dos propone�tes ou �e seus rep'resentantes. d
_

A' 1 d DIvisa0 da, F.of:llento da Pro

Co ru pá.
'

.

A Prefeitura aSSIste o direito de rscusar. to....uç�o, n�ma o �p�rt��ento Naol.onal, da Pr�-
; A r tu r Müll e r 'Prefeito' Municipal :de Ja- das. as propostas., c,aso ,nenhuma, delas sa�isfaçam duçáao AnImt�bl, �� MidnIsteCrl� da Agricultura, aph-

á' d SI'
.

"d " "'.
.

t' 'b ......... ,
.

". ·os Interesses' da mesma"
car a con ri ulçao e rojp 300.000.00 (trezentos

rilgu o u 'no uso as, suas a rI ulçoes�' 'c' . ,,' ( .

'
.

• ....,' '1" ) f'
: . �açó saber Aa' todos ·os:�abitantes, dê�te mu- ;

. Quaiqu�, outros. esol�reci�entos) o,s intet:e�: � S�r::i���fo;m;�e se re ere a clausula segunda,

DlClplO que aCamara MunHnpal .. votou,e, eu' san- ,sados...poderao: obter ,p..� DIretoria de Obras Púl;>h )' t' '. t
"

(
ciono � se uinte.lei" ' . .. '" ..

cas da Prefeitura ou na Inte.o,dênci,!l, Di8�rit!ll, to- a - a e cmcoe� a por cento 60%� na com-

Art, ,10 _ Jie ,

ii, n'ominada .�·Past r Ferd' ando �os os dias :úteis, dura�te Q e:x:p,:q��nte. .

�., ,

plementaçao de. o�ras_ º eqUlpament<?�
S hr" ,� ,j" ª"_"��C�· "T" 9.

d "áElfl .. d SecretarIa d'a PrefeItura MUlllClpal de Jaraguá :do get;tto PecuáriO JOAO CLEOPHAS ;

d� M:r�rin �t2�S�?s1: !flxd��:cMm-cl':a.a 8�ra a
do Sul, em 3 de Julho de 1954.

. .... 'b) ....... a�e_emcoenta por cento (50%) na aqui-

A-rt:20 _ Revo�a��e �s disg�!r���� em ,eon-
0ctacilio p, Ramos";';" Diretor dó Déeas • '

,tSlçado de reprocdutores para provoamen-

t· t d l'
..

'.
o o mesmo entro.

.

rarIO, en ra.n ,o._a �resente, el ,em VIgor na data ·CI811�ula Quarla_; Os Seniços de que trata o pre-
de sua pu�bcaçao. . : . "

,:. .

.
...

. s�nte acordo serao executados sob orientação téc-
Preteitura,.MuDIClp.àLde Jaragná do Sul; em Prefeitura Municipal da Jaraguá do Sulmoo do Departamento Nacional da Prod Q A'-

10 de Junho de 1954. r, ", .,

• uç:-o,' 111;1
'" A' �.:;. M"ll P' f't M'" I EDITAL DE CONGO'RRP.NC·IA' ma�, po.r u.m Executor deSignado pelo Mlmsterlo

. r�� u er.. "re er (:) ,uDl�upa , � , , da Agricultura.
.

, " t' � -�...
.. > .. ,

"

,.
•
""

"

"". CllíUSlla Qulnla.� A comprovaQão das déspesàs fei':..
".\ I·E.'.·.. í .)1.' t8. ' 'Bar da" Estaç:a-o' R"o'd'"O'V'I·a"'F·.·ai,.1aS',PQr c�nta da contribuição de Cr$ aoo.oooOO

,"" ....�'

.

,

.

(trezéntoEí inil cruzeiros) 'deverá ser remetida á Di-
Denomina "D.",P·io·de"Freitas", a Escoia Míxta de .

'. ,
" ..

<

••• \.
•. visão do Orçamento'do Departamento de Adminis-

Estrada. N�va. . ·1 .:;:; I De ordem do snr. PrefeIto MUD1C1pal, torno tra�ão até 31 .de taneiro, sujeita como se acha ao

Artur MüH�r; Frefeito Munic.pal de Jaraguá :público� para conhAecimento 'dos interes"sados, que reglme.da Lei nr . 1.489, de 10 de dezembro de'
do Sul. no uso" de Byas. .atribuiçõés.. . ".

. �té o dIa 3 de.Agosto do corr��te ano, .ás16 ho.. 1951-

Faço saber a todos os habitantes dêste Municipio, �as. ésta Prefeitu.ra receberá propost�& para �x- Clausula Sexlb: -o presente ocôrdo vigorará pelo
que a Câmara, Municipal votou e eu sanciono &" p!oração d? serVIço de' Bar, na EstaQaD RodoVlá- prazo de t�ês (3) anos, inClusive a atual, e não en

seguiute lei:." '

--, rl� désta··'mda-deõ_:·"" , .. :..:- " .. ,Z, .' � trarâ':em VIgor sem que �enha ljIido registrado ps-
Art. '10 - Fica denominada "D. Pio de Freitas", '!j Os: �o�co\r��n.tes q:everão ap�esentar as pro- lo· ,T!lbunal de ,�ontas, n�o �e. r�sp.onsabilisando o'

a Escola'mixta recem-criada á'Estrada Nova' no 'postas em (luas VIas em' e'nv'elopes faChados.
. , Governo da UmaQ. por mdemsação, alguma caso"

1�. distrito dêste 'Municipij. � . ; ;'.. -

'

.; �s, PI:(}po�ta.�, _yão ;" �ev�iã�f conte.r vicios. de seja denegado o seu registro.
.

..
.

Art. 20 - Revogan�se as d�sposiç.ões eJ;Il eon- q�a!qu�� ,na�ur�za, que poss�m B�sçl�ar -dÚVidas
.

Clausàla: Sçlima: O presente termo de a"Cordo ..es-,

trarlO, entrando a presente lei em vIgor na data ·tais .co�q eme1il:d�s. r�suras, entrelmhas, etc, tá isento do pagamento de sêlo, na forma do arti-'
die sua publicação'. Os .nter,es,sados, �everão ,e,ntregar as propos- go 15, nO. VI e § 5°., da Constituição Federal.

Prefeitura' Municipal de Jaraguá do Sul, 1° �as naße?retaría da. Prefeitura. mencionando a 'E, para firmeza e validade do que acima fi-
d,e Jul!Io de 1354.. .. lIpportanCI� na�oferta·� traze�ldo na parte.exter- cou e�ipul�qo lavrou-se o pres'ent-e ·ter,mo. o qual

·Artur "Müller Prefeito Municipal da; ß? �env�lope; o� d}z�res - ·"ConcorrênCIa ·pú-, depois de lIdo e achado certo, vai assinado pelas'
, '

.

blIea' BAR RODOVIÁRIO.
'.

.. partes acordantes já mencionadas, pelas testemu-

. .. .

O �pr��o ��!,!II10 d8 .(}once:ss�o será de
..
5 an�l!!. nhas: AYLTON VASCONOELLOS•. ANTÓNIO

III 'Mit t9 As propostas serão abertas no dIa àClma In- MARTINS DOS REIS e por mim C�LIO BRAGA
d!.caQó...no Gab,ine�e 'd� snr.ß�efeito.. em pr�sen" .Dactil6grato, classe .�''!3''', cem. exercício na 8eçã�

Autoriza permuta de terras comRodolfo Fey. ç� d.Qs" �rop.pn�J;ltes, ou de .$�u.s. representantes. de Execuçao� da DI.vI�ão do OrçaroentQ, do De-
I Artur Müller, Prefeito Municipal ae Jaragná A Prefeltur� a8sis�e, o dlr�Ito de recu.sal"' to� pl;lrtamento .de AdmlDlstração, que o dactilógrafei.

de Sul, no uso das suas atribuições. das. as �ropo�ta8, caso nenhuma délas satIsfaçam nio de Janeiro 20 de Maio de 1954 '.

Faço saber a todos os habitantes dêste Mu- os mt�resses da. 'mes�a..,
.

.

' '.. '.
.

nicipio, que a ,Câmara Municipal VOlOU e eu pro' -Quaisquer outros esclar,ecimentos, os inteTes-
. (ass.)

. �r. JOÃO C�EOPHAS
mulgo a seguinte lei:' .' sados poderão' obter nésta Secretaria todos OB Mmlstro da AgrICultura

Art. 1 ° - Fica o Executivo Municipal autoriza· dias úteis. du�aI;lt� as hp�a�, ,dO e�p�diäntente ...
··

ARTUR MÜLLER
d,o a permuta c.om Rodo�fo Fey, u�8:�área..?e ter- Secretaria,daJ?refeitura MUDlCIpal de Jara- Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul
r,;,s pertencente a Prefelt�r� .Mumclpal, sIta na guâ d�.Sul, em 3, de J�lho de 1954.

, .

.

AYLTON VASCONCELLOS
VIla de Corupá, ne�te m;UDlClpIO, fazendo frent,e na ·00taCI110 P. Ramos � DIr. do Dep. do. 'Expedlente , ANTÓNIo' MARTINS DOS REIS'

,

!lua Duque d.� CaXIas com, 25 metros. fundos cOII;l
,

.,". " ,.� .. '
.. '... , i

.

_... .

'

l,ual metragem em ter.ras de; Oscar Adam, extr�- ' ",' �ala das SessDes, 29 d:e Junho de 1�54.�·
mados de um lado. com So metros em terras. de ' ,.' NEY FRANCO -

.

Antonio Marfins e de 'outro com igual metragém .

mm, IROMÓblTfU l' "PRESIDENTE Dà CÂMARA MUNICIPAL'
em terras de Lauro Blunck ,com área total de 2.000 ilIBO nfOSOTIDO

.

m,e,tros quadrados; cO:m ás 'benfeitorias existellte$;
.

r�""----_··"'",,-""------�
b

(SILV....)

Orece endo em permu,ta um terreno sito na mesma .RANDE -r'ON..., "

r. W Id'" M hvilla, fazendo frente �m terras desaprõpriadas (Ie c r • : a amuo azurac aß
L'éo 'Echw.eiler,. com 20 metros, fundos .. com qua.m

'
>

,

'
.•

d� direito com igual. p:letragem, extremando de .---�"""---,----.------, ..
'

eala 81 Sa'81
u� lado com ter.râs de�, 'Egidio ,Voholini c.om 25,' Art. 3.: - ß,��á)ß.i)mtrar� em :vig_or",. na data
��tr�s, �. d,e 0'U�r� çpm }l�. d,e . .Rodolf�,<,4�?e:Jlka, de sua pUbli�caç�.o,�r�.,,"'ogàd8·� as ais'posiçõ'és em

I
"

Rua ·Mal. ',Floriano n. 152 � JARAGUÃ'

c�m Igual (me1rag�m, 'P!lrfaz-en'do a àrea' tötal de �()ntrario. .o".v.! (\' ." ,�',i1J ,I',,, \; -,�' '; • ., ... ':,'" {\ :tÇlinica 'geral médico '- cirurgia de 'adultos e crianças
5�O metJ:ó� q1Íad�ado�; ...., l,,�: .• ,;:1.; I'" '.'

Préf9tifU:t-à.,,:Mu'fiicipal'dê'pJ;stagpt'i dOh Sul, em ; . �i Partol' i·f\l)íithêrmhi" Ondas' cur'tis' 'e'z Ultra-curtas

.:.,,':' Art. 2Q - O terreno recebido em permuta des:,. 1; de Julho de 1954;- !,{l�:H�< g ',.>
..

. : '� IR4l!U2t���ia�J)i'1�i��,ur�d�triço _ •.::F!ectr?�auteri�aç�o
t1Da,.8e:";:a�construÇ:äo ,da ...&ta.çii,o Rod�yiarjª��;��' t;, I'� ...A��P:!.. .Mli!!�r.t",!:.tet�.it!.a.Ml1�i.ci:e.�C 't - RaIOS Infra-vermelhos e azUIs.

.

5
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pot. do. êntendtmentol' éluida no ,perimetro ur .. ,

feitol com o Ir. Alfredo bano da cidade, o que!
Krause, gerente da Em,. jâ �stá sendo feito.. Tam.. ·

presul neste municipio, bem a iluminação que
determinou fosse esten- {éra, deficiente nas ou

dida a iluminação pü- :tras ruas foi grandemea
t 800 blíea por toda a zons.ín. te melhorada.'

N..

I
'

ca,Deelamenlo de di,iaas. o
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sr. Prefeito Municipal e

II O S' t'· d
'

o sr, Presidente da es-

_ I s novos ecre arios
.

o mara Municipal, recebe-
Governo Oatarlnense ram telegramas d� rev.

( ) I Padre Teodoro, VIrtuoso
,
COltt. cl. primeir. pllg/na, Vigario da Paroquia, a-

benefici? da ordem, da paz, da O funcionali�mo foi aw;nen�do gradecendo, em nome da
tranquílídade da familha ca�- e- pago condignamente, os ma- Diretoria e ComunidadeDamos por encerrada hoje medias e ricas-poderiam OS por somenos trocam de par- ru;tense e da grandeza econo- tivos recebem melhores pro" Católica, de Jaraguá a

esta serie de artigos, em que partidos, desde que houves- tidos, abandonando sem pejo nuca do, Estado. ventos. . . .

tí t
-

d
b d h id d

" ,

h da martidari Efetivamente, meus Senho- rmcta iva e vo açao a
procuramos a or ar com acer- se onesti a e de prmcipros, nen um a legen a parti ana res, só os cegos. não vêem, só Há, um surto de prosp�ri- lei que manda cancelar
to a questão da qualidade dos encontrar elementos a altura pela qual se elegeram; não os homens despidos, de 9.'!lal- dade e de progresso por toda as dividas do calçamencandidatos que em outubro e firmemente decididos' a continuariam, enfim, as quer senso ,de responsabílída- parte, como nunca se desfru-

to inscritas eontra a Mi-
vindouro serão oferecidos trabalhar pela

�

so'lução dos lacunas as multas de e de patnótismo nao recon- tou em nossa terra, '.•
,

, _"

hecem a obra meritória e A ordem juridica perfeita- 'tra Episcopal.
ao voto do povo. problemas que nos atligem. cotsas erradas que vêm

grandiosa do Governador. mente garantida, num regime . . .

Como é bem de ver, a nossa Acreditamos, por outro lado manchando a dignidade Sua Exeía, ao assumir o de liberdade que nunca houve Prefellara MUllelpal. No cor
intenção, ao discutir tão im- que se tal critério viesse de dos mandatos e compro- Govêrno, encontrou uma casa em San� Catarina; e não há rente mês paga-se na

portante assunto, não foi ou- ser observado, .não se repe- metendo o próprio funclo- sem dono, um Tesouro raspa- perseguídos, nem nínguémpas- Prefeitura Municipal a

tra senão a de lembrarmos tiriam os escandalos de ordem namento da nossa demo- do desmoralizado, endividado e sa fome, à conta da politica, terceira quota de todos
. sem crédito, Pôs a casa em or- como, levianamente, afirmou

.
-

aos partidos a necessidade .politico-onoral a que se en- crac�. dem. Pagou as dividas, Res- um Chefe de Partido, O Go- os Impostos.
de uma escolha acertada, tregam certos ocupantes de rica pois aqui, nesta taurou as finanças. Restabele- vêrno sempre recebeu e conti- - Foi apoaentarío no
quando da composição de cargos eletivos; não se serle de tres modestos ar- ceu o crédito público, Anmen- nua recebendo a _colaboração cargo de zelador do Edi-

h 1 1· 1"
. •

'I' tou honestamente e com [us- de todos os cidadãos de boa f" d f
.

suas c apas, e onde preva e- mu tip icanam os inquéritos tlgOS,. o nosso ape o .SID- tíça fiscal a arrecadação, sem vontade e espirito público, lCIO apre eíturs o sr.

ça sempre sobre a quantida- os pedidos de licença para cero a todos os partidos aumentar impostos. ínclusíva.de Partido adversá- Alexandre Koehler, apo
de eleitoral, a qualidade mo- processar administrativa e polítlcos, no sentido de E, de mãos limpas vem a· rio. sentado essa concedi-
ral'e intelectual do candidato. até criminalmente alguns que pesem bem a quallda- plicando os dinheiros pú1icos, E é assim que, sob o Go- da em virtude de sua

E d 1
.

d d d d dld com o maís alto tino, em be-I vêrno do Senhor Irineu Born- úd
-

•
stamos certos e que não par amentares transvia os a � os can I atos que neficio da coletividade catari- hausen, Santa Catarina des- sa e.

seria difícil alcançar tal obje- lei; não fruticariam as. bar- vierem a compor SUllS ehe- nense.
.

fruta posição ineguaálvel no Na entrega do decre
tivo uma vez que em todas ganhas vergonhosas a que se pas eleitorais, recusando Não há recanto da nossa conceito da Federação. to de aposentadoria, o

as classes sociais - pobres, didicam muitos cidadãos que sistematicamente os nomes t��a nem setor de nossa a- Justo é o nosso c.ontenta- sr. Prefeito reuniu em

ld
. tívídade, que não tenha sen- mento, dos que I salIDOS, e bi t t dcompro�etl os. ou euspei- tido as äuras benéficas da concorremos, de qualquer mo- seu .

ga l!l{' e o OS OI

. tos de lncepacldade moral ação admistrativa do govêrno. do, para essa situação, Iuncíonarios, tendo agra-
e intelectual. Ai estão a produção incre- E maís justa ainda deve ser a decido os bons e leaía
Se físerem destas.' con- mentl�da; a lavoura ajudada alegría dos q�e entram" maís rervíços prestados por

dições o seu lern. prlcl- por to�as as formas, com. as- díspostos, mais conscn!lJ?tes, aquele funcionario
_ _ sístêncía, sementes, máqumas maIS animados, para a lorna-

.

puo, rerao então resguarda- e adubos; a pecuária melho- da que há-de glorificar, na C Ia 'R rdo não só os seus progra- rada; o trtgo multiplicado, hist<!ria de Santa Catarina, o aSamBlluS, ea Isaram·le

mas partldérloe e a missão com armazéns e sílos e preço Governo honrado de um. h�- ont�m na sala �as andi-

Politica q'ue a democracia tecto; o c!!,fé em fran�o mem do povo, que. por SI so, enClas os seguIntes oa-

Ih f·
.

d
fomento raCIOnal; a industria, por esforços propnos, e pela samentos' - Walter Butz-

es con 10U, mai am a a com a eletrecidade levada aos inteligência, se igualou às k
.

N Ipropria unidade da nossa seus ,prósperos parques; estra- mai�res figuras da nossa vida e com ,a I�ta. e da

querida Pátria.
.

das abertas por t040s os re- pública, , Hornburg, Erich Manke
cantos a'do Rio do Rastro em com a Irta, Helga Laube
grade adiantamento e a do Ao énsejo desta s()le�idaC!.e, Röpke' Herbert Bast comTrigo iniciada; pontes cons- tenho a honra e a satisfaçao

, 'Edl H btruidas ás centenas; escolas, a de em nome dos meus co-
a srta, a orn urg e

mão-cheias; grupos novos e legas demissionários, saudar RO'berto. Lange com a

escolas reunidas em todos os os novos colaboradores do srta. LUlza Mahl,
Municipios; Centro de Saúde e Govêrno e, ao mesmo temp'o,
de Púericultúra, as dezenas; agradecendo ao ilustre Gover- AllllrSirlos:-Faz anol ho
Maternidade�; prédios p,róprios �ante, as atenções ,e a con- je o Ir. Pedro Klein Filho,
para coletonas e C��elas. fiança qu� sempre �os dispen- comerciante em Guara-A Capital é benifiClada com sou, pedir aos Ceues que o .. .

Não tiras a borboleta o edificio das Secretarias, o proteja, para que leve a têr- mIrIm; .Haroldo, filho do
É prá mostrar o encàrgo Teatro em' construção, a resi-, mo a obra grandiosa que se Ir. ErVlDo Hanemann e

Como dizia oBeneta dência do Governador e o e- traçou e realiza para a gran- Ivone filha do Ir. Rudolfo
DáiPulga em cachorro ma�o dificio das Diretorias. deza de Santa Catárina», Rech.' '

Até meu rádio enguiça Dia 5 fez an08 o ar.

Fala a gente nem ouve Henrique Pedri, funci."
Só por causa das bobiças L O ,C A ,I S nário Municipal.
Das palavras do P. 9 Dia 12 o menino Benedito
Chamei um arrumador b

. J. MaBcarenhal, filho do
Prá meu rádio concertar lirelarl. �D PIIP. Ja deu !m para as futuras elel-

sr, Pedro P. Mascarenhal;
Deu culpa no locutor entri!da no Trtbunnl Re- ÇOiS. . Cleci Vieira Leopoldo,Que cuspia no falar gional Eleitoral, o pedido Freale Unica em Rio da luz. tipógrafo na Sociedade

Nada têm prá arrumar de �e�i8tro do d!retorio Rio da Luz tambem vai Gráfica Avenida Ltda.. e
Mudar peças não resolve munICipal do Partido de

ter candidato unico para o sr. Julio Alvel ROia,Vócê têm que desligar Represlntllção Popular em li campanha municipal na funcionário ferroviário.Quando é hora do P. 9

,Jarilgu6
e que ficou assim

chapa para vereadores. Hoje o jovem Odilon
BRIIDERODES CODllituido: .seiundo eetamos infor. Motta, habil gráfico :da.

. - Presidente, Gerhard Roc-
mados, toda. as pessolls 9ficinal da S,G. ÀTenida

8m·,UI precisa'de uma der; Vice�preside!l!e, Os� de destaque daqulla zona Ltda.
, boa bicicleta, ou car Nagtl, Secr�tarIo, Har: uniram-se afim de apoiar Dia li Brof Funk. e

um bom rádio então Tá ry Buchmann, VOiaes. o candidato da UDN, . es- Eugenio Soares,. prof.l�
hoje mesmo c�nsultar 08 Marill�o. Vitkos�i, Alfr,:do colhendo para esse fim o 801' em COl'Up'.
preços sem compromisso BortolIm, Mathlas FelIpe senhor Artur Müller, atual Dia 1.. Leni, filha' do
na C A S A R E A L em de .souza e OUo Bhlert. Prefeito do Municipio. Ir. Luiz Pr.ltini e Do-
Jaraguá do Sul. O diretorio fez coliga-

_. mingo Rech.
çco com a UDN nll cha- lIumlnaelD PAbIICI. O sr. Dia 15 a Ira. Amanda'
pa para vtreadores e tam- Prefeito Municipal, de- Gumz, espola do Ir. Ber;-_
:r::::::::-_-:=::::::=::::::=::::::::::::::::.-:::::::=:::m:::::::::=::::::::.-:::::::::::::;, toldo Gumz.
:: iI Dia 16 alrta. Bmma'

IJi.i.:' AGRADE,CIME,NTO �!!�Ii Bernadate Schmitt, filha
do Ir, Arnoldo L. Schmitt,

:: Bernardo Karsten e S�nhora, agr�de- ii indultrial em Estrada Ja

1.1. cem a todos que enviaram telegramas, fono- II·ragUá.
-

. gramas e cartões de felieitaQões por ocaei-:I A todol OI aniTeraá-.
!l Ao de liuas bodas de ouro. II riantel 01\ cumprimentol

l_...-=�::::::::::::._��r���� d���_�::�����:!._::::::��::Jj I :c�����od:!e��!::�.1 do

CORREIO 00 POVO
ANO XXXIV - JARAOUÁ DO SUL - DOMINGO, 11 DB JULHO 'DB 19M SANTA CATARINA

As·· .Pröxtmas Eleições
Cabe aos Partidos a Seleção dos fJeu! Candidatos

Por .J. DE CASTILHO PINTO

,MASS,AS
A L I ME N T te tAS

A· PEDIDO

SO'NETO
Mudastes, para a caneta
Não queres mais a lavQura
É isto seu borboleta
O homem da emissora

'SEMPRE

ASME L J"O R E S
I

....m.......EEMaEmEEllm&EESEm=-====IWEE=:= !! ESa.

(Sezões, Malárias, I
.

.

Impaluçlismo . In
Maleitas, Tremedeira III

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

" G_apsu las Antisesonicas· I
Minancora" \

Febres

Em Todas as Boas Farmácias

É um produto dos Laboratórios MINANCORA

I-' Joinville - Sta, Catarina -

.

II*W*'- d il!!!!!lii!iiIiElii!II�$$;'.1 rI= III U 'm.I i!I

,

(::'Z3lt«=.=:::::::::::::'-':::=::::::=:::::=--===::::::::':::::=::::::=;;::::;C=:::::::::-'::::::::=:::::=ICl::===rr.::�-=::::-==':a::..-C::::::::::::::::=::::::::::::::::;::::::::::::C::::::::::::::::��::::::::::::3,-==;:::::i:l::::::;:::::=m::-..a:;:=:aI]'Pud imMedei ros - A Melhor SO'brerhesa
,

:::::::::::-':::::-'::::::=:::::::::=:::::::-'::::==::::::::::::::::::::::::=::::::::::'-::''7111:==-:::-':::::::::::::::z:::-.::==:::==-__==��.::::::::::::==-.:z:::--==:c��::::::::::::::::::::::::::s::::::==:
'

:::::::�:-.:::::::==::.:=.=-::::::z:::a

Monomilil-Be ie�po • dinheira.,

lavando com §abão (1IarM Regi.traia)

Virgem Especialidade
da CI!. WEIZEt INDUSTRIAL Joinville·
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