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UDN Os aandidatos do
PODO de �araguá PRP

ADOLFO KONDER

Adelfo G. A. Steingraeber

WllIy Maffezzolli

')

PARA SENADORES
Adolfo Konder
Aristiliano Laureano Ramos

PARA SUPLENTES DE SENADORES
Genésio Miranda Lins
João Bayer Filho

PARA DEPUTADO FEDERAL
Antonio Carlos Konder Reis

ou

Jorge Lacerda

PARA DEPUTADO ESTADUAL
Luiz de Souza

PARA VEREADORES
Adolfo Gustavo Alberto Steingraeber
Martin José Hauck
Willy Maffezzolli
Ney Franco'
Mario Nicolini
Murilo Barreto de Azevedo
João José Bertoli
Walter Janssen
Fidélis Wolf

.

Frederico Curt Alberto Vasel
João Lucio da Costa
I...uiz Satler
Francisco Modrock
Artur Müller "

Frederico C. A. Vasel

Mario Nicolini

Artur Müller

Fidélis Wolf

Luiz de Souza

Jorge Lacerda

João �ucio da Costa

Francisco Modrock

'Irineu Bornhausen
Governador do Eetado

João Bayer Filho

Anfonio C. Konder Reis

Ney Franco

Murilo B. de Azevedo '
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Calçados
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são os !Delhores e
'- mais baratos -
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I Indústria de Calçados
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!! Dr. Arquimedes Dantas !!ii ADVOGADO iI
li ii

A Junta eleitoral da 17a. zona (Jaraguä do ii II

Sul), usando das atribuições que lhe são conferi- II Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 li
das por leí: R E S O ,L V E ii Jaragml do Sul - Santa Catarbla !1

Nomer 08 cidadãos Otacili� Pedro Ramos; It .�:!i
�:�aJioB��:�:�rA!�����oT������n,O::�a ��:�::� I �====:::::::::==.'.:::::=.::::::==::::::::::::::::::::::::=========:{rem as funcões de eserutínadores na apuração .-===
das eleições de 3 de outubro' proximo Vindouro'l MUD A Snesta zona.

, C O MUNI Q U E-S E
Jaraguá do Snl, 6 de Setembro de 1954 I IAry Pereira Oliveira - Presidente.

'

a) Julio Z. Ramos - membro Frutiferas e
a) Jefferson Davis de Paula - membro

Ornamentais
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NATO PIAZERA, requereu a este Conselho (} seu
i! II ; O M ·11

.

B t d A d I registro como AGRIMENSOR, a titulo precârio pa·

II RU:A�::1H:� ::DORO D:r:O�!:�!�!58 II' I r. un O Brra O e zava o i. �: ga:�r��ipiod:ea:�:��u:o�O ��!;g�::�d�:i�OSa:�
ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, !! ' I �DvOaADO I I, ��tif;3:o. do decreto nO.23.569. de 11 de dez�mbro:
.• 11 combustível e acessórios. 11·1:. I I' f"
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. i • Ficam, pois conVIdados os pro ISSIonaIS - m-I!!: U ri Icação-carga e aterIas etc. ".:ji • 'â' d t C IhII :. I

teressados l regIstra os nes e
.

onse o a se pro-
l! CONSÊRTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃO DB AUTO- II Escritóri9 no prédio (Á Comercial LIda) I. nunciarem a respeito, para o que lhes é concedido

Iii! MÓVBL B CAMINHÃO. 1':.' I
.

I o prazo de 30 dias a contar da pUblicação do pre-Rua: Marechal DeodoFoda Fonseca No. 122 i. sente Edital.II II I i Pôrto Alegre, 16 de �gôsto de 1954
II SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO li lal'aguá do Sul
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Presidente

Carn,ara Municipal
_
Ata da Reunião Ordinária de 3/8/54
Aos tres dlas do mês de Agosto do ano de

ml novecentos e clncoenra e quarro, pelas sete ho
ras, na sala do Fórum, no edeflclo da Prefeitura MU
nicipal de Jaraguá do Sul, reuniram-se os snrs. Ve
readores: Ney Franco, Kurt H. Hilbrecht, Mario Ni
colini, Alfredo Langer, Frederico A. Vasel, Otaviano
Tissi, Adolfo A. Emmendoerfer, Gerhardr Roeder. O
sr. Ney Franco, presidente, declarou aberta a reuni
ão depois de constatar a presença de número legal,
e ordenou ao 2°. secretário que procedesse á leitu
ra da era da sessão anterior sendo a mesma de
pois, de lida, submetida a discussão e subsequente
aprovação o que foi leito sem emenda, pelo que
passou a ser assinada pela mesa. No expedíenre não
houve nada, nínguem fez uso da palavra e não hou
ve Ordem do dia a ser discutida. Nada maís haven
do a tratar o snr. Presidente marcou, pera a próxi
ma reunião o dia 10 de Agosto com a seguinte Or
dem do dia: trabalhos das Comissões. Findo que
foi encerrada a reunião, a qual faltaram os snrs,
Walter Iark, Alvim Seidel, Willy Germano Gessner.
(ase.) Ney Franco, Mario Nicolini, Alfredo Langer.
Ata da reunião, ordinaria de 10-8-54.
Aos dez dias do mês de Agosto de mil nove

cenros e cíncoenra e quatro, pelas sete horas, na sa
la do Fórum. no edificio da Prefeitura Municipal de
Iaragué do Sul, reuniram-se os snrs. vereadores:
Ney Franco, Kurt H. Hilbrecht, Mario Nicolini, Alfre
do Langer, Frederico A. Vasel, Otavíeno Tissi, Adol
fo A. Emmendoerfer, Gerhardt Roeder e Alvim Sei
del. O snr. Ney Franco, Presidente, declarou aberta
a reunião, depois de constatar de numero legal, e

ordenou ao 20• secretário que procedesse a leitura
da ata da sessão anterior, o que foi feito. Logo a

seguir foi a ata discutida e aprovada sem emenda,
pelo que passou a ser assinada pela mesa. Prosee
gllindo o sr, 1°. secretario leu o espediente que
constou de um oficio ns. 255/54 do snr. Prefeito Mu
nicipal e maís um projeto lei nr. 21 que autorisa fi
nanciamento da construção de linhas de energia ele-'
trica e outras providencias. Ninguem fez uso da pa
lavra e não houve Ordem do dia a ser 'discutida.
Nada mats havendo a tratar o snr, Presidente mar
cou pare a próxima reunião o dia 17 de Agosto
com a seguinte ordem do dia, trabalho das comis
sões. Finda o que foi encerrada a sessão, a qual
faltaram os snrs. Willi Germano Gesner e Walter
Jark.

(ass.) Kurt H. Hilbrecht, Mario Nicolini, Alfredo
Langer. _.' _

Justiça eleitoral 17a. zona eleitoral

PORTARIA

Declaração
.

I
Co m referencia a

uma declaração públí
cada neste jornal, pelos
snrs. Ervino e Germano
Brandenburg, proibindo
minha entrada em suas

propriedades, tenho a
dizer que jamais- ali es
tive e ali pretendo en
trar. As suas proibições
são ridiculas.
Jaraguá do Sul, 8 de

Setembro de 1964.
Walter Bartel

,
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� Tosse, Asma, Brollquite, Reuquídãe, e Reslriados I
� TODA.S AS MOLÉSTIAS DO HORnUß RfSPIROIóRIO �
I §3lncontrarn aHvio imediato com o uso do ;� IneolDpapável �ELEMEIfTOS TONICOS � �

Fósforo, Cálcio, Arseniato � P�ilnri11 dI! Ho,gien' Pl!lnll!Dll! �
e Vanadato de s ó d i o � @)
Tonlco dos convalesllentes @) O
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Tonico dos desnutridos I 2t®(iä.®.. ,
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Os Pálidos, Depauperados, E D I T A LEsgotados, Magros, Mães s-e D. de casa.

que Criam, Crianças, ra- ainda lhe falta uma

quíticas, receberão a to- panela de pressão, uma

nificação geral do orga- bateria de aço Inox, ou

nismo com o de Aluminio Rochedo, a
Casa Real tem sempre
para prontaentrega, pe
los melhores preços.

Laranjeiras, Pe-,
cegueiros, Ka
kíselros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupã

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz eleito-
ral da 17a. zona-Jaraguá do Sul, etc .

Faz Saber que o PARTIDO SOCIAL DEMO
CRATICO, PSD), por seu delegado, requereu e
teve deferido o registro de seus candidatos ao

pleito. municipal de Jaraguá do Sul, a realísar-se
no dia 3 de Outubro proximo vindouro, que são
os seguintes:-Waldemar Grubba, Bruno Paulo
Oscar Mahnke, Augusto Sylvio Prodöhl. Raimundo
Adolfo Emmendoerfer, Lino Piazera, Erich Bap
tista, Waldemar Schmitt, Ignacio Steinmacker Ju
nior, José Pasqualine, Rudi Hornburg, Carlos
Hoepfner, Alvim Mueller, Alwim Linzmeier, Dur
val Maroatto. Para vereadores. E para que che
gue ao conhecimento de todos, passou-se o pre
sente edital que será afixado no lugar de costu
me. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do.
Sul, aos quinze dias do mez de Setembro do ano
de mil novecentos e cinquenta e quatro.

Eu, Amadeu Mahfud, eserívão, o subscrevi.

Ary Pereira Oliveira
Juiz eleitoral. da 17a. zona

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz eleito
ral da 17a. zona de Jaraguá do Sul, etc.

Faz Saber que a União Democratica Na.
cional, (UDN), por seu delegado, requereu e teve
deferido o registro de seus candidatos ao pleito
Municipal de Jaraguá do Sul, a realizar-se no dia
3 de outubro proximo vindouro, que são os se

guintes: WiUi Maffezzolli, Martin José Hauck, A
dolfo Gustavo Alberto Steingraber, .Mario Nícolí
ni, Murillo Barreto de Azevedo, Luiz SatIer, Fran
cisco Modrock, João Lucio da Costa, Fidelis Wolf,
Frederico Curt Alberto Vasel, João José Bertoli,
Walter Janssen, Artur Müller e Ney Franco. Para
vereadores. E para que chegue ao conhecimento
de todos, passou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos nove dias do
mez de Setembro do ano de mil novecentos e

cinquenta e quatro. Eu Amadeu Mahfud, esorí
vão, o subscrevi.'

"

NA FALTA De
�"'"

A.ppeTITe

'-;',

Ary Pereira Oliveira
Juiz eleitoral da 17a. zonaMagresa

Cançaço'
Palliôez
fraqueza

"'"

Ê iDdispeDSa."
o. liSO do

IODOlllO
DE ORH

E D I T A L

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS OEVEM USêR

fLUXO-SEOATINA o

LÔMBRiGilÓf SilNANcont I
Vermifuga suave e de pronto I.

efeito 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: 10MBRIGUEIRA
.

MINAICORA para o seu tilhinho.
'E um produto dosv Laboratórios Minancora

jOINVILLE

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES
ALIVIA AS cOUC&s OtfR11IAS ,

.mD,...... oona ftfttapm P1K'8
tomboter .. l'......'.rid.d.s das
funtCH peri6cUCas dea ••nhoras

é Calmante. ,.,..... dessas
1Oaç6.. ,

FLUXO.SEDATIMAi
peta aata comprOVlida .nc4l:118'
multo .....cIa. Deve ur UQM

com confiança �
FLUXO-SEDATINA .�

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA
RIA E ARQUITETURA DA OlTAVÄ

REGIaO.

EDITAL
DCO.TiU�B •• TODA. PA.RTI
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(ContinlJaçio da ultima pagina)
, ,

O caso do calçamento trou na sua passagem Costa, comerciante em

resume-se no seguinte: pela estrada uma cobra Irapocuztnho.
A lei municipal manda enrregida pela geada. Festejou seu natalíeío,
que o calçamento seja Condoído, acolheu o dia 12 passado, a gentil
pago um terço pela Pre- pobre animal em um srra, Tusnelda Buerger,
teítura, um terço ,pelo cesto e o levou para filha do sr. Ricardo ßu-
confinante cio lado direi- casa. Aqueceu-a no to- erger. '

to da rua calçada e o gão e deu-lhe que eo- A todos os anlversarl-
Sem duvida alguma, o já frizei, o magnifico [o- e os desportistas, com outro terço pelo confí- mero antes os votos de felici-'

assunto de muitas rodí- go posto em pratica pe- isso só sairão lucrando, nante ,esquerdo. O sr. O animal, voltou a si, dades do "Correio do
nhas de esportistas, con- los nossos jogadores, pois então .. não se irá a José Emmendoerfer, quer reanimou-se, começou a Povo",
tinua sendo o jogo que pois em cada setor ali campo para assistir um que o calçamento seja deslisar pelo chão, ehe- Casamentas. Realizaram-se
foi realizado no dia 7 se encontrava um ver- monótono prélio, onde pago de acordo com a gou-se até perto do seu ontem na sala das audí
de setembro ultimo, no dadeiro gigante, dono in-I

na maioria das veses, lel que regula a taxa de bemfeitor que estava encías os seguintes casa

gramado do Baependi, disoutivel da posição. terna-se caustioante, e melhoria, isto é 50% pe· desprevenido e mordeu- mentos: Marcos Gustavo
entre o Selecionado da Nosso selecíonado, foi sim uma partida de fu- los moradores da rua o no calcanhar, ínjetan- Karsten com a srta: A
Li.ra Jaraguaense de Fu- armado ás pressas, ten- teból, cheia de movímen- calçada; 30% pelos das do-lhe o seu mortal ve- dela Wstlz; Faustino Mu
tebol, e o clube Palmeí- do o quadro feito somen- tação, oom ambos os ruas que desembocam nedo. rara com a seta- Joanna
ras F. C. da cidade de te um treino em conjun- quadros apresentando na pavimentada e 20% Quantas cobras não Niemet e Raul Mareolla
Blumenau, quadro este to, e uníco antes da es- bom nível técnico de I pela totalidade dos mo- andam por aí nesta epô- com a srta. Cenira Re-
campeão do centenário trela. produção. radores do municipio. ca de eleíções., palato.
da vizinha cidade. Entretanto, mesmo as- Está de parabens a lí- Contra isso se insurgiu a

O d tá d' h' 7 E
-----------

Cumprindo uma ecep- sim, tudo saiu-se bem, e ga Jaraguaense de fute- Câmara Municipal e o n e es 8 10 �IFO.. s- Agradecimentooíonal performance nos- o futebol de nosso mu- bol, pois fugindo ao há- Prefeito. E, nem . podia c�e\'e-nos um I.eltor: Sr.
Por meio deste, agra-so seleoionado goleou o nícípío, festejou a brio bito rotineiro, soube mos. ser diferente. Teria gra-

diretor. Ja Ia val �als de
decemos a todos 08 quequadro visitante, por um lhante vitoria colhida, trar, o quanto está bata- ça que os moradores das um, ano que � RadIO Iara-
honraram com suas f�li-Placar, estrondoso, e que pelo nosso selecionado, lhando; no sentido de outras ruas não calca- gua fez .uma I�tensa ca�- ,

Y panha flnencelra engen citações por ocasião derstlétíu bem o que foi diante de um publico aprimorar cada vez maís das, das estradas, de Co- ..

� "
.

-

realmente o transcorrer ávido por assistir um es- nosso futeból, formando rupá, de Garibaldi e ou- an�o dmhelro. �te. no 10- �o::�:cebo�::ri�o�[�tad:dos noventa minutos de petaeulo digno, do bom um selecíonado, e des- tras fossem pagar o cal- teríor do �1:'D1ClpIO, pro-
nossa filha.futebol. nome, e .das bõas tradi- pertando por isso, mais camento para valorísar metendo dívldendos co�-Y pensadores aos subscrí Especialmente agrade-O Palmeira, foi trago- ções d� futebol das mar- as atenções, daqueles os terrenos do sr. Em-

-

cernes ao Snr. Artur Mül-rosamente derrotado, e

I
gens do Itapooú. que julgam que o fute- mendoerfer. Quem qui- ror:r· •

dl h . . ler, Prefeito Municipalseu revéz, só teve uma Partidas essas, são as ból 'local, ainda é dos zer ver a verdade do ,

utro 10 erro
,

fOI
.

an-
, garfado mas ate hole a pela sua participação.causa.; e esta foi, como que estão precisando vir, tempos idos! . . . que afirmamos poderá .

'
" João Planinscheck

ver as rozões que por
sociedade n�o fOI for��. .e Família

intermedio de seu advo- da e nem SIquer os dlyl-
gado, o sr. José Emmen- dendos apareceram. �UltO PERDEU-SE
doerfer apresentou na a? co�trar�o, uns seis ou

Uma chave catraca marca

constestação do exeoutí- sete ctdedãos se ap?dera- «SNAP-ON» dia 9 do corrente,
vo que lhe move apre- ram daquela ermssora, na Rua Cél, Procópio Gomes,

Na' üníea partida pelo I tatogo;
esteve nulo, e em

I ções,
Para a Botafogo, a feitura. lesando todo� o� outros nas imediações do cemitério

campeonato da primeira nenhum momento eonse- derrotá veio em má ho-
.

que deram dlnhelro. à casa comercial de Carlos

J' Hardt.
divisão da Liga Jara- guiu apresentar aquele ra, pois se quiserem as-

.

No PSD é aSSIm. Men- ,a é tempo dessa gente Pede-se a quem a achou en-

guaanse de desportos, ritmo de jogo oom que pirar a um melhor posto tI�a,. �oou_mentos falsos, criar vergonha e dar uma tregá-Ia nesta gerência' me
na terceira rodada do vinba sü destaoando. Por ao final do oertame te- mIshflCaçoes até com os sarisfação sobre as eco- diante generosa gratificação.
returno jogaram em Bar- sua vez, o Estrela, explo- rão de agóra em diante, proprios companheiros. nomidS de muitos ingenu
ra do Rio Cerro, domin- rando, com muita habili- melhorar muito, perden- O dr. Arquime�es Dan- os eles enganaram. De

go ultimo os quadros do dada as falhas da defesa do ao minimo, nos jogos D.antas que o dIga. Cano pois ainda esse �r. Pro

Botafogo e Estrela, este contrária, conseguiu ao que ainda tiver que rea- dldato do partido pelo deI tem a coragem de jo
de Nereu Ramos. final estabelecer a seu lizar.

'

Norte Catarinsnse, está gar a face da familia ja-
Contrariando a todos favor, um justo resulta- Dados técnicos do en- sendo miseravelmente raguaense a sua candida-

os que el!lperavam uma do de 3 a 2, contrarian- contro. traido. São Francisco e tura para vereador?
vitória alvi-negra, ven- do todos os prognósticos. Local- Campo do Bo- Guaramirim estão distri- Já é ter coragem!
ceu o Estrela, oonflr- M&recida vitoria dos tafogo. buindo as ohapas do dl".

Anitersarios:. Hoje passamando, as bôas apresen- visitantes, que assim Juiz - Otaoilio P. Ra- A_derbal._Araquari, Join- a data natalicia do sr.
tações da equipe neste maroham firmes na t�r- mos. vIle e Sao Bento. reoo- Eugenio Silva, residente
oertame em curso. O Bo- oeira táboa de oolooa- Renda - Cr$ D�5,00. mendam em manifesto a

nesta cidade; Amanhã ocandidatura do dr. Ne�
reu Ramos e os demaIS sr. Lourenço Ersching, al-
municipios a do dr. Leo. faiate nesta cidade.

b�rto Leal. Na mesma dlltll a me ..

Eles são oomo traira, nina Marilene, filha do sr.

quando não tem o que José Izidoro Copi, mui di-
Nós abaIXO assinados comer, comemos os pro- gno delegado de policia

membros da Diretoria prios irmãos. nesta cidade.
da Soco Esp. Rec. Bôa Na chapa de vereado- Dia 21 o sr. Max Sch-

Esperança, pela presen':' res vão adotar a mesma neider. Na mesmêll data
te vimos retratar-nos tatica. Apenas dois no- Miraci, filha do sr. Ver

publicamente, dos con- mes deverão ter prefe- gilio Rubini residente na

ceitos emitidos, no dia .

d W 1 Barra do Rio Cêrro.
renCla, os os snrs. a -

DI'a 2Cl1 o' sr. Jacob An-18 de agosto do corrente demar Gruba e o Pro- &.

ano, na Séde da Socie- del. Os outros são para dersen, residenre nesta ci
dade acima sitada, oom cavar legendas para os dade; a sra. Miraci Doe
referenoia á Dona Tecla dois. Quem fôr vivo até ring, esposa do sr. Ber-IHadlich, quando trata- as eleições, verá. roIdo M. Doering, residen-
vamos de assuntos refe- te em Estrada Jrapocú; a

rentes á Sociedade, pois, Racionamento de energia. Es- srta, Lourdes Lenzi, filha
que ns.�a temos oontra tando sendo supstituidos do sr. Glardini L. Lenzi e
dita senhora Tecla Ha- os isoladores da linha a sra, Elsa Isberner, espo
diich, assim oomo nada Capivari-Jaraguá do Sul, sa do sr. Gustavo Isber

podemos alegar oontra que não aprovaram de- ner. Dia 23 a sra. Murtina
a mesma na sua perma- 'vido sua má oonstrução Volfolini, esposa do sr.

nencia na séde da Soe. ja provindos assim da

I
Lauro VoHolini, construtor

Esp. Re'c. Bôa Esperan- fabrica, está sendo ra- residenre nesta cidade, '

- Sele-
ça. Autorizamos Dona cionada fornecimento de Dia 24 o sr. Ignacio
Tecla Hadlich, a fazer energia elétrica, pois a Leutprecht, cornerci(lnte
uzo desta retratação co� usina "25 de Julho" não nesta cidade e o jovem

,
mo melhor lhe aprQvar. pode atender toda a r9- Artur Ersching,

,1=::::-':::::::::::-':;::::::::==:::::::::::::'-:-'::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::" Jaraguá do Sul, 16 de de um'a vêz.
Dia 25 a sra. Herminiair , , ii setembro de 1954. A cobra e o bemleilor. A Tomaselli, esposa do sr.

ii AU TO JARAGUA S - A !!' Albrecht �ehlino historia jà. é velha. mas Santos Tomaselli, profes-li' • • ii PresIdente é é tOMii Rua I!!tarechal Deodoro. 991 II Emilio llilzke nesta ,pooa epor uno sor em uas amas e a

ii li Vioe Presidente relembrar. '.srta. Isolde da Cosra, fi-

li Oficina MecQ:Dica e Posto Texaco ii Oswaldo Ihiem.
Um oamponio enoon- lha do sr. João Lucio da

U Serviço FORD ,Autorisado iI 10 seoretárIo
'

1"P============::::lillIIo
EI ii Reconheço verdadeira PA R A F E R I OAS,
II Consertos e Reformas a preços razoáveis il a firma supra de Albre-

ii executados por pessoal competente licht BehUng, Emilio E C Z E MAS,
ii II Klitzke e Osvaldo Thiem I N f L AM·AC'O E SII ii Jaraguá do Sul 17 �e, '

li Solda 'Elétrica e á Oxigênio i; setembro de 1954. , : C O C' E I R AS,II Combustivel 'e Lubrificantes
'

ii Em test. H.A.S. da veri
'

F R I E I R AS,H' ii dade. ,�
,

\\:
" • , n

H 1
. Á't'l' S hi h t_." _ �----_ " .._--------===:::.:::::::� I arIOa.lIO :0 00 e, "ESPINHA,S E:f'C.

'.
'

--.---.-- -.--.----;--�------- -

Esorevente. '1
,

ESPROTES
: ' I POR WALDIR O• .RUBINI I
Ainda a ecepcíoncl performance

'do selecionado da, L. J. D.

Surpreendido o Botafogo em seus dominios
3 a 2 venceu o Estrela

PLACAR ESPORTIVO Retratação
,Em 1°. D. Pedro II O

p. p.
em 2°. Baependi 2 p. p.

em ';0. Estrela 7 p. p.
em 4°. Bofafogo 9 p. p.
, em 5°. Sele�o 10 p. p.
em 6°. Acarai e Faixa

Azul, 11 p. p.

Domingo pelo campeo
nato da primeira divisão.
Em Barra do Rio Cer

ro', Estrela 3 Botalogo 2.
Em Joinville pelo cam·

peonato tia primeira di
visão. Caxias 4 São Luiz 1.
Em São Franoisco do

Sul, América 7 Ipiranga O.
Pelo Campeonato da

Liga Blumenauense de
Futebol.
Em Blumenau,

,

Vasto
Verde 4 Olímpico 3.
Em Brusque, Carlos

Renax 5 Paisandú 3,
Em Gaspar, Tupi 2

Guarani O.

A partida entre os

quadros do Seleto e Fai.
xa Azul, que deveria ter
se realizado domingo
passado, devido ao máu
tempo, foi transferida pa
ra outra data futura,
Próxima rodada. Hoje.
Em Jaraguá - Baepen

di x' Faixa Azul.
Em Nereu Ramos - Es
trela x Aoarai.
Em Guaramirim
to x Botafogo.

-x-

Colocação dos clubes
da primeira divisão, a

pós a terceira rodada do
returno.

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Agosto 1954
RKV
ZXU
D M I
X G Y
YVY
GUN

Os portadores dos
títulos em vigôr que
contiverem uma das
combinações con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLOIUAlfÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
IUA,DA AlfÁNDEGA. 41-E50. QUITANDA

(tdllido 5lIlacap)

RIO DE JANEIRO
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CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 19-9-1954
,

dos Eleilores da' 17a.

Monicipio de Jaragoá do

\ Deslribuição

CIDADE
VOTAM NA CIDADE, pelas secções abaixo descriminadas,

os eleitores residentes no perimetro urbano e estradas Morro Boa
V�sta, Itapocú-Hansa, Três Rios do Sul, Francisco de Paula, Martins,
RIO Molha, Blumenau, Itapocú-Díreíto, Ilha da Figueira, Itapocú,
Nova Retorcida, Três Rios do Norte, Jaraguá Esquerdo, Ribeirão
Molha, Vila Nova, Itapocú-Esquerdo.

la. seção - Forum - Sala do Juri
Letra A

(Antonio-Alfredo-Artur-Alberto-Adolfo-Angelo-Afonso-Augusto e

Ana)
2a. seção - Prefeitura Municipal - Sala da Biblioteca

Letra A
(menos Antonio-Alfredo-Artur-Alberto-Adolfo-Angelo-Afonso-Au-
gusto e Ana)

,

3a. seção - Associação/Rural- Fundos Prefeitura
Letras C-D-F

4a. seção - Grupo Abdon Batista - Sala Carlos Gomes
Letra E (menos Eugenio)

5a. seção - Grupo Abdon Batista - Sala Martins Penna
Letras E (Eugenio) B-G-T

6a. seção - Grupo Abdon Batista - Sala Alexandríno Fa-
ria de Alencar

•

Letras H-P
7a. seção:_ Grupo Abdon Batista - Sala Henrique Dias

Letras I-L
8a. seção - Grupo Escolar D. Providencia - Sala José
Boiteux

Letras J-N-Q
9a. seção - Grupo Escolar D. Providencia - Sala Julia
L. Almeida

Letras K-M·V
10a. seção - 'Gínasío São Luiz - parte velha

Letras Q-W
l1a. seção - Esoola Jaraguá antiga alemã

Letras R·S·U-X-Z

Barra do Rio Cerro
VOTAM NO LUGAR BARRA DO RIO CERRO, pelas se

ções abaixo descriminadas OB eleitores residentes em Barra do Rio
Cerro, estradas Jaraguá, Cascatas, Trindade, Rio Cerro, Húngaros,
Pedras Brancas, Ribeirão das Pedras.

12a. seção - Escola Reunidas Barra do Rio Cerro sala la.
Letras A·B-C-D·E

138. seção - Escola Reunidas Barra do Rio Cerro sala 2a.
Letras FaN'

14a. seção - Escola Reunidas Barra do Rio Cerro sala êa,
Letras ()" a Z

,Rio Cerro I
VOTAM NO LUGAR RIO CERRO I, pelas seções abaixo

os 'eleitores residentes em as estradas Rio Cerro I, União, Javali,
Rio Cerro Direito, 'Rio Cerro Esquerdo, Rio Alma e Caminho Mathias.

15a. seção - Escola Estadual Rio Cerro I
Letras A a Z

'

Rio Cerro II
VOTAM NO LUGAR RIO CERRO II, na seção abaixo, OB

eleitores residentes em às estradas Rio Cerro II, Aurora, Gustavo,
Rio Cerro Alto e Caminho Bruch.

,

,

16a.' seção - Escola Estadual - Rio Cerro II
LetrasA a Z

Estrada Rio da Luz
VOTAM NO LUGAR RIO DA LUZ, pelas séçqes abaixo,

os .eleítores residentes em as estradas Rio da Luz, Brõ da Luz' I,
RiÇ) da Luz II, Geíseler, Blank, Ribeirão Prata, Vitoria, Schubert,
Ribeirão Grande da Luz, Rapper, :M:acuco Grande, Macuco Pepueno,
Hoffmann.

,

17a. seção - Salão Barg - lado direito
Letras A a E

18a. seção - Salão Barg - lado esquerdo
Letras F a Q

,
19a. seção - Escola Estadual Rio da Luz

, Letras PaZ

Zona
Sol

Eleiloral

Garibaldi '

VOTAM EM GARIBALDI, pelas seções abaixo, os eleitores residen
tes' em Garibaldi, Garíbaldí Alto, Jaraguasinho, Jararaca, São Pedro,
Tifa dos Doidos, Tifa dos Bugres, Tifa Alice, Oaminho Corina, Ca
minho Rodrigues, Caminho Oorreia, Jaraguá Alto, São Bsteväo, Ca
minho Wendelin, Caeilda, Fausta, Caminho Germano.' ,

201i. seção - Escola Estadual-- lado direito - Garibaldi
Letras A a G

21a. seção - El!lcola Estadual - lado esquerdo -- Garibaldi
Letras H a Z

Retorcida
VOTAM EM RETORCIDA, pelas seções abaÍxo, os eleitores

residentes em Retorcida, Poço D'Anta, Ribeirão Cavallo, Braço do
Ribeirão Cavallo, Caminho dos Monos, Morro do Stulzer, Funil, Ri
beirão Grande do Norte e Estrada Teresinha,

22a. seção - Grupo Euclides da Cunha - sala 1 a.
Letras A a E

23a. seção - Grupo Euclides da Cunha - sala 2a.
Letras F a R

24a. seção --- Grupo Euclides da Cunha - sala 3a.
Letras MaZ

Itapocuzinho - João Pessôa
VOTAM NO LUGAR DENOMINADO JOÃO PESSOA. em

IT:APOCUZINHO, pelas seções abaixo 08 eleitores residentes em a
estrada Itapocusinho e João Pessoa.

25a. seção - Escola Estadual João Pessoa
Letras A a K

26a. seção '- Salão. João Pessoa
Letras L a Z

Itapocuzinho - Santa Luzia'
VOTAM NO LUGAR DENOMINADO ITAPOCUZINHO -

SANTA LUZIA, os eleitores residentes em Grota-Funda, Santa Lu
zia, Vila Chartre! e eRtrada Vila Ohartres,

27a. seção - Escola Estadual - Santa Luzia
Letras A a Z

Séde do Distrito de Corupá
VOTAM NA SEDE DO DISTRITO DE CORUPÁ, pelas se

ções abaixo, todos os eleitores residentes no distrito.
28a. seção - Intendencia distrital

Letra A (menos Antonio, Alfredo, Adolfo, Augusto, Artur)
'29a. seção - Grupo Tereza Ramos - sala 9

Letras A (Antonio-Alfredo-Adolfo-Augusto-Artur) ,B-D-S
30a. seção. - Grupo Tereza Ramos - sala 3

Letras C·F·I
.

31a. seção - Grupo 'I'ereze Ramos - sala 7
Letras E-P

32a. seção - Grupo Tereza Ramos - sala 5
Letras G-H-N-T

'

Ma. seção - Grupo São José - sala Oswaldo Cruz
Letras J-K-Q

"

34a. seção - Grupo São José - sala. General Ozório
Letras L-M .

35a. seção - Grupo Escolar São José - sala entrada
Letras Q-R·U-V·X-Y·Z

Na Cidade
VOTAM EM SEPARADO (em sobrecarta) os eleitores cu

jos nome não constarem nas listas e os que possuirem títulos de
outros municipios do estado. .

,

36a. seção - Especial - Secretaria da Camara - Edificio
da Prefeitura

Observação:- Os eleitores, cujos nomes não constarem
nas listas .e os de outros municipios, poderão votar também nas se

ções seguintes:-
12a.-15a.-16a. -17a.-20a.-22a.-:-25a.-27a.-28a.-29a.-

': .... :':8:"'_"_'.._"'''''''''_'11_'''_'''_' _"'_IP,_.nsl Urgente Vende-se I
����� Brul"DO precisa de uma

,-""'., ...... , I

\ Cure se!ls �ales e poupe seu ,boa ?icicle�a, ou
Dr. Fernando A. Springmann Por preço de ocasião, bom dinheiro comprando na u� bom rádio, entao vá

, dois terrenos em ótima FARMACIA NOVA hOle mesmo consulta� os

z?na residencial .nesta de ROBERTO M. HORST preçCesAsS�mA cRomEPAroLJDISSOcídade. Tratar díreta- na em

mente com o proprieie- a que dispõe de maior sortime�· Jaraguá do Sul.
.

S
.

Th to na praça e oferece seus artí-
tarIO e-rgIO ,omsen, gos à preços vantajosos _

rua Mal. Deodoro, 319 Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã
em Jaraguá do Sul. ���

TOSSES r IRONQDITES'

iliBO [BEOSUTIDO
(SnV"RA)

."ANDE TONItIID Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinica Médica - Cirurgia Geral - Partos.

PRECISA-SE
Consultório, e Residência: Rua 'Pres. 'Epi.,

tácio Pessôa n. 206 (ex-resídencia do, dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

Precisa-se de 2 a 3
bons marcineiros.
Paga-se bem. Mais in

formações com moveis
Zimmermann Ltda.
Bua Princesa Isabel

ií=== m
284 Joinville. .1:.:::=",_,,1 _ru .. II' - lU _111 __ .1 � 111_1,._111_111_11

11_ .UI &E IUr!!!ll IDI ii!E' "I" III� 111. &iiI.... lJI _III'" IDI !!B III,.. I'

- Atende chamados de dia e a noite' -

Terrenos
Machinas de Costura

Alemãs, Japonezas
e outros tipos pelos me

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

IMPUREZAS DO SANGUE? Vende-se Iotes neste cl-

J:LIXIR Df IIßlllfllJA dade (Bair�o da Saudad�)
,\ n 1HI tft Informaçoes com HJI"

I debrando A. Klug.
'

AUX. TRAT. S1FILIS Rua Mal; Deodoro. 301
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CORREIO DO POVO
_

DOMINGO DIA 19-9-1954

Contrato cele�rldo entre ß Prefeituro Municiool Prefeitura Municipal de Jaraguá' do, Sal Reaistro Civil

e B firmo llisa�etfi R. firessinaer, Dorl loco- •• BI ••ai. Il.i 5 2 �:;t;� g�ftt�� I�t��:!r��
- CÖO �o Bor e ftestouronte fto�ouiário ragUáOd�S�I���r u�:I�e:; ���:i�r������1 r�:ol�:� ��t��md�a §�:t�UáC!�ar;:�:'

Designar o Fiscal Padrão «X», Henrique Pedri, Brasil.·Entre OB abaixo assinados, de uma parte co-
pera responder pela direção do Departamento Agro -

faz saber que comparece-mo contratante locadora a Prefeitura Municipal de Pecuária do Municipio. /

-

ram no cartório exibindo osJaraguá do Sul, nêste ato representada pelo seu Registre·se .e Cumpre-se documentos exigidos pela leiPrefeito snr. Artur Müller, daqui por diante dasig- Prefeitura Manleiaal de Iaragué do Sul, em 11 afim de se habilitarem
_ paranado LOCADORA, e de outra parte como outor- de Setembro de 1954. casar-se:gante Ioeatäría a firma Elisabeth R. Gresinger, da- Artur Müller - Prefeito Munlclpalqui por diante designado LOCATÁRIA foi nésta

data contratado o seguinte:
I - A locadora como proprietária do prédio

existente na Praça do Expedicionário, nésta cidade,
destinada a estação rodoviária, ônibus de passagei·
ros, aluga o mesmo a locatária Elisabeth R. Gre
singer, por ter sido aprovada em concorrência pú
blica sua proposta, pelo prazo de cinco (5) anos,
a contar de 1°. de Janeiro de 1955.

II - A locatária se obriga a pagar de loca
ção, até o quinto dia do mês vencido, na Tesoura
ria da Prefeitura Municipal, o aluguél mensal de
Cr$ SOO,OO (oitocentos cruzeiros). '

, III - O aluguél da clausula anterior não in
clui forças e luz elétrica, impostos ou quaisquer
outros tributos fiscais que o comércio ali instalado
venha a ser obrigado a pagar, e nem os compar
timentos existentes ou que venham a ser construi
dos para agências de ônibus.,

IV - A locatária se obriga a manter alí um
bar e restauraute - com todos os requisitos moder
nos, de tal estabelecimento, podendo nêle vender
tambem bebidas, bombons, frios, frutas, doces ci
gar-ros e artefatos de fumo, etc" além de fornecer
café e comestiveis próprios para restaurantes.

V - A locatária se obriga a trazer em per
feito estado de conservação e limpesa o referido
imóvel" obedecendo aos preceitos de higiene para
tais estabelecimentos, obrigando-se a repor ou in
denizar a Prefeitura Munioipallpelos danos. que
por sua culpa ou negligência torem ocasionados
no referido prédio, suas dependências e móveis,
pertencentes a Prefeitura Municipal, fazendo por
sua conta os consertos na bomba de água, enca-

namentos e instalação elétrica,
'

VI - O estabslecimento deverá funcionar em
- horário que fôr estabelecido pela Prefeitura Muni
cipal, não sendo permitido nêle atos prejudiciais
ao sossêgo público. Esse horário será de abertura
pelo menos ás 5,30 horas e encerramento definiti
vo ás 21 horas.

VII - A locatäría é vedado a fazer no pré
dio qualquer benefíoiência sem permissão expres
sa de locadora.

VIII - Com a permissão da Prefeitura Muni-
cipal, é permitido a transferência do presente con- Autoriza o financiamento da construção de
trato a outra pessôa ou firma, repeitando todas as linhas de Emergia elélrica e da outra provi-
condições äeima. dênclas,

IX - A locatária obriga-se ainda a tratar O snr, Artur Müller, Prefeito Municipal de Jara-
com a máxima polidez, todos os seus frequentado- guá do Sul, no uso das suas atribuições.
res ou passageiros de ônibus, entregar imediata- Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
mente a Emprêsa de Transportes respectiva, quais- cipio, que a Câmara Municipai votou e eu sanciono
quer objetos ou malas deixados por esquecimento a seguinte lei: I

no bar.
. _ Art. 10. - Fica o Prefeito Municipal autorizado a fi-

X - Não é permitido a frequência nas mê- nanciar a construção da rêde de energia elétrica pa
sas do bar, de menores que façam 08 serviços - de ra as localidades de Rio da Luz, S. Luzia, Garibaldi
transportes de mala� etc. assim oomo as pessôas e outras onde fôr de intirêsse do Municipio e bem
de reputação duvidosa. assim a calocação de transformadores mais potentes

XI - Não ê permitido o uso de sinais estri- em Corupá e Nereu Ramos.
dentes, musicas, cantos ou outros ruidos prejudi- Art. 2°. - Para fazer face êsse financiamento
ciais ao sossêgo público. fica o Prefeito Municipal autorisddo a contrair

XII - É proibida a venda de bebidas alco- empréstimo com firmas particulares. estabelecimen
alicas a menores e pessôas embriagadas, ou dadas tos bancarios ou Caixa Econômica Federal até ,a
ao vicio da embriaguês. quantia de cinco milhpes de cruzeiros (Cr$. . . .

XIII - Fica estipulada a multa de Cr$ 100,00 5.000.000,00) ao juro máximo de déz por cento
(cem cruzeiros), para quem deixar de cllmprir qual- (10 %) ao ano, pagos anualmente.
quer clausula do presente contrato, multa éi;Jsa que Art. 30. - O empréstimo poderá ser por ap61i
será cobrada independente de qualquer interpela- ces ao portador e garantida sua amortização pela
ção ou notificação judicial e ação executiva. quóta do imposto sôbre a renda.

XIV - E por se acharem justas e contrata- Art. 4•• - O resgate será feito por sorteios anu-

das, assinam o presente contrato em duas vias, ais e dentro do prazo h1áximo de déz (10) anos.

sendo a primeira devidamente selada com Cr$. § Único - A amortização do empréstimo e seus

288,00 e mais a taxa de Educação e Saúde, com juros constará anualmente da lei orçamentária.
as testemunhas cô-assinadas. Art. 50. - A construção das linhas e tranformadores

Jaraguá do S�l, em 19 de Ag?sto de ,1�54. poderá, ser feita por administração ou mediante contra

(ass) ARTUR MULLER - Prefeito MUnICIpal to com firma idônea, respeitadas exigências legais.
ELISABETH R. GRESINGER Art. 6°. - Esta Lei entrará em vigôr na data
Testemunhas: (ass) JOSÉ ROCHA de· sua publicação, revogadas as disposições em

ARY CAROLINO FRUET contrário.
P f· M" I d J

'

d Sul em 11 -

de set��ki�r�MJ�i:·IPa pr:fei:ag�:ni:iPal
'

�@BßII!!BC�OM'!!IIIi!f'R@IIIliJC'I!!IIIi!ßl!!llli!ll-DB�:=;�:r7s:1Octacili" P. Ramos - Dir. do Dep. do Exp.1 • - DADE - SEGUROS
P. Eleonora Plastwich - Escriturário « R» R. Mal. Deodoro, 130 • Cx. 19 _ Tel. 34 ::: Jaragu' do Sul

OP'EL 38
4 porias

Vende-se, estado geral
novo,
Motor, pneus, estofa

mento, pintura tudo novo.
Preço de ocasião. Ver

e tratar com o sr. Pedro
Zimmermann em, Ilha da
Figueira.

Edital n. 3.61,9, de 2-9-954 ão Steilein e de Paulina
Hilbert Schulz e ôcbtessl Steilein.
Hildegard Gaedke Ela, brasileira, solteira,

Ele, brasileiro, solteiro, domestica, domiciliada e
pedreiro, domiciliado e re- residente nesre distrito,sídenre neste distrito, em

em Garibaldi, filha de
Ilha da Figueira, filho de Francisco Sehwirkowski
Erich Schulz e de Alvlna

e de Maria Sohwirkowski.
Schulz.
Ela, brasileira, solteira, Edital n. 3.623, de 8-9-9M

domestica, domiciliada e Manoel Vieira e

residente neste distrito, Irma Bottenberg
em Ilha da Figueira, filha Ele, brasileiro, solteiro,
de Emlllo Gaedke e de operario, domiciliado e

Emilia Gaedke. residente nesta cidade, á
rua Bxp. Cabo Antonio

Edital n. 3.620, de 6-9-954 Carlos Ferreira, filho de
Walter Strebe e Apolinario Vieira e de
Walli Meier Gardina Corres Vieira.

Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
comerciario, domiciliado e domestica, domiciliada, e
residente neste distrito, na residente nesta cidade, á
Barra do Rio Cêrro, filho rua Exp. Cabo Antonio
de Alberto Strebe e de Carlos Ferreira, filha _ de
Wanda Spengler Strebe. Rodolfo Botrenberg e de
Ela, brasileira, solteira, Bertha Bortenberg.domestica, domiciliada e Edital n, 3,624, de 8,9-954

residente, neste distrito, a Herbert ôpredémann e
,Estreda Iereguã, _

filha de Paulina Schnaider
Alvim Meier e de Elsa Ele, brasileiro, solteiro,Trapp Meier. lavrador, domiciliado e

Edital n. 3.621, de 6-9-954 residente neste distrito,
Luiz Narloch e em Ribeirão Grande da

Ottilia Planinscheck Luz, filho de Rudolpho
EI�, brasileiro, solteiro, ôpredemann e de Hilda

carpinteiro, domiciliado e Bachmann ��redeman�.
residente nesta cidade a Ela, brasíletre, solteíra,
Avenida Angelo Piaze�a- do�estica, domicili�da. e

fundos filho de José Nar- resldente nesre distrito,
loch e'de Anna Narloch. em Garibaldi, filha de
Ela brasileira solteira

" Vergilio Schnaider e de
dome�tica dom'iciiiada i Anna Kleinschmidt ôch
residente �esta cidade, a nalder.

'

Avenida Angelo Píazere- E para que chegue ao co

fundos, filha de Antonio nhecimento de todos, mandei
Planinscheck e de Barba- passar o presente edital que
ra Planincheck. será publicado pela impren

sa e em cartório onde será
afixado durante I 'i dias. Si
alguem soub�r de algum im
pedimento acuse-o para os

fins legais.

•••••• ,-. Illt 53
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, no uso das suas atribuições resolve:
Designar o Escriturário Padrão «U», Antônio Qua
dros, para responder 'pelo serviço do Almoxarifado.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, em 11

de ôerembro de 1954.
Artur Müller - Prefeito Municipal

•••••••• II It. 54
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Jára

guá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
- Conceder noventa (�O) dias 'de licença para tra-

tamento de saúde a Adélia Pradi Floriani, ocupante
do cargo de Professôr .

Padrão «M», do Quadro
Único do Municipio, a contar désta data e de acôr
do com o que dispõe o Art. 168, do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Santa
Catarina.

Registre·se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em lã

de Setembro de 1954.
Artur Müller - Prefeito Municipal

••••••••

Edital n. 3.622, de 6- 9 ·954
Antonio Steilein e

Blisabetha Schwirk�wski
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Oaribaldi, filho de Jo-

O snr, Artur Müller, Prefeito Municipal de Iara
guá do Sul, no uso

-

das atribuições, resolve:
Designar Dagmer Fosa Beck, para na Escola

Municipal «Machado de Assis», de João Pessôa,
substltuír o Professôr Adélia Pradi Florlanl, enquan
to durar a licença a esta concedida.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 13

de Setembro de 1954.
Artur Müller - Prefeito Municipal

• 11.. 21I

IRENE PEDRI GÜNTHER
Oticial

Proibição
Nós abaixo assinados,

proíbimos terminantemen
te a entrada em nossa

propriedade das Familias
Benidito Pellentz e Walter
Bartei, sem prévio con

sentimento, _

afim de estra·
garem as nossas planta
ções ou por outro qual
quer motivo.
Não nos responsabili·

zamos pelo que possa
acontecer aos infratores
da presente proibição.
Rua Benjamin Constant,
1/9/54.

Ervino Brandenburg
Germano Brandenburh
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Reconheço verdadeira a firma supra de AR
TUR MÜLLER, ELISABETH H. GRESINGER,
JOSÉ ROCHA e ARY CAROLINO FRUET.

Jaraguá do Sul, 20 de Agôsto de 1954
Em Testo. H. A. S. da verdad8

-

O Tabelião HILÁRIO ALIDO SCHIOCHET
Esorevente

Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com-

Francisco Antonio Piccione pleta assistência técnica contábil, jurídica e

::mI[�D][CO fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi
ços comerciais em geral.Oirurgia Geral de adultos e crianças Cli- - Corretores da ç. lac. eguros «Ipirangb operan-nica Geral - Partos - Operações - do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden-Moléstias de Senhoras e Homens. p' T

-

At" n

Por preço de ocasião Por motivo de mudan- tes essoalS, ransportes, u omovels, Kes-

S- B t d S I J::' i I'� d d
-

i ponsabilidade, Civil e Fidelidade. ,na cidade de Campo Ale· ça em ao en o ou, I-spee a IS'S em oençss e er ançss Sub:agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
gre, uma otima propri- p�r preço ba�atissimo uma Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
edade.

-

, otlma proprIedade. - A COMERCIAL LTOA. -

Informações em Sio (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
uma organização as suas ordens!

Bento do Sul com o snr. JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

�fgri��. }l'riedrich no Bar Ii=C=O=lIiI.='U__P__A..==-__8__A__N__�iiiA_"'iiiCiiiA__�iiiA__H.__J[iiiN__A__;;I11��:e:� !==�@�C:8::::::::��

Vende-se Vende-se

Informações em Campo
"Alegre oom o Snr. Er
nesto Friedrich.
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I

SobmD"orei••. d.. PSD. d!<, i� .dle Pfl.st<rstr.�' '.1 'ilt di� �t4! F4n Le-

,

:t All!�d!��!��n�!�!!��I!!:IBe.
Allerdmgs ISt dieses keine eínmünden, und 2.0% durch see schrelât URS � Herr kannten die traurige Nac4richt, dass pleinNeuigkeit, denn -der PSD die Gesamtheit der, Be- Direktor! �s i�t 's,ch.oQ. 'lieber Gatte, unser lieber Vater- und Gross-
lebt immer von SCHmutze- wohner des Munizips. über- ein Jabr.-'her�, dass va:ter ",' ,

r' '

reíen. Während die UDN Hiergegen erhob 'sieA ,<!ie der ij,adlo Jaraguá eine I
',.J • i.I ,_ i" , )

in einer bürgerlichen Kam- Muníztpalkemmej und" der heftige 'Finanz�âJ;iipagn�' :' : '.:JAlbert, RaCilina: , Uebe:ç d�s Attentat in
pagne i�r�i' �uffas8Íl�g P.räfekt. Bs r1kreJl�te au�h m�c�te, 's9gar iQi�. in das ! im' A�ter von 76 Jah ...�h am 5,.. 'Septe'mher

der Rua .Toneleíros sol-
das MUDlZIP durchsrreíft, nicht -endere sem, J:;� Innere, des Mhnizlps hí-, -. "len in KÜrze die Ergeb-
ohne perscenlíchen An- würde sehr anä:dig sein, nein, um neId,er autza-l. 1Q54 nach, Iängerer Krankb,eit' verstorben. níase der .Verhöre be-eo � ist. Wir da,nken Herrn Pastor Genring für k t

.

bgriffe, ergreifen die Pes- wenn die Bewohner der treiben. l' und versprach I seine trostreichen Worte; im H�USé' und am
. ann gege en werden,

sedlsten in Hoffnungslo- anderen nicht' g�p..flaster- den SUbskribent_m: 'die
, Grabe. 'Qeso,nders den Familien Eríeh Bor- Das Attentat wurde .be-

sigkeit ihrer Sache zu; -al- ren Strassen, der Strassen darauf fällig.en ;Uividen- u reits im März d.. J. ge-
len . Niederträchtigkeiten, von Corupá, von Gari- den.

'. chard und Richard Reeder für ihre Hílfe- plant- und es war daran
bis zu falschan Dokumen- '},í'lidi und. anderer 'I� die, Viel Geld wíizde auf- leístungen in den letzten Stunden 'de� Vers- .gedacht, _ auch andere� ...

J torbenen .aowíe
-

allen denen, die unsere,m .

ten und anderen, -dle: ih- 'Pflasterung bezahlen w,ür- getríeben.. die .Gesells- Persönlichkeiten d e-r

nen nicht gehören, um: den, um die Ländereien chatt aber bis ��ute I,li-
lieben Verstorbenen das letzt� '��le�t gaRen.,' Opposition zu beseítígen.

den Wähler zu räuscherr. des Herrn Ernmendoerfer oht gegründet, á.iÍch hör..,. Rio Cerro, September 1954. Dazu war zuerst der 17
Sie beginnen mit der aufzuwehen. Wer die te man ntçhte von" pivi-

I ,
. vii ",r' '.' I, , "

. tac�e Mörder Fr8npj�cp
,

Pflaslerul}g,. die, nl!r, von Wahrheit· von l'l:Iemv was denden. Gans iln Geg�8- :
Di. tf!lJuer:.ncJ.n Hinte,�/ieben.n , SabIDO aus ,Recife ge-

6 ,Personen) von 115 wir' hier besfaetigen, 'zu teil, einige' sechs 'óder c W�e. B.,-tlt R.�iinz, ,eh: Günther. dungen worden. Nach
• . Y

I • ,tI,b,t {(inJ.r uncJ Enkel d A'Steuerpflichtigen bis jet�t sehen wueuscht, kann die síebea Bürger. bemãch- ,

, ' , '

, en ' ussagen von Ar-
nicht gezahlt wurde...Sie Gruende, die Herr José tigten sich jenes Senders quimedes Manhães von

sagen, dass Herr Artur Emmendoerfer dur�h Ver- und hintergingen alle an� , der Cas� Matsubata, der
MüLler das .Pflesrerunge- mHtlung seines A{ivoka- der�n Geldgeber. "WakluerS8lß1fußuen, KafflBSam'en Iln, Jara sich als "Assistent" von

geld frisst, wie sie schon ren zum Prozess çler eus-, Es wird Zeit, dass die- Getulio Vargas bezeich-
Irueher sagren, als er noch' ue,benden Körperschaft, die se. Leut Séliamgefuhl b�- der U O, ,n u net und der die 500 Oon-
Intennenr war, dass, er .síe der Praefêktur zulêlrete, kommen und Rechens-.,. '

d G
,.. tos für die"Wahl von Ro- ,.

sich dE;S Geldes der In- einreichte. einsehen. chaft über -díe ,Er�pa��) ,
" gua UD u,aramlnm ber:to Alves überbrachte,

tendanz l>em�çht�gt liätte.. 1 Beim' 'PSD 'ist es so. nisl!tß, die vi�le trellttêt�
1 Wie bereits ,békannt ge war Gregório Fortunato,

�ie bed,ien�n. sich) �og�r L.�ge, falsche l?-ol{umerít�, zig.e MeJlsc��n, ihp.ep, an-' ,g�b'en. sprádiep' h�uté uryt
'.

(
,. irlfolge 'seiner ,!lohen'

emes Dokumentes, das em T:auschungen biS zum, el- vertrau�en, aolegen." Da- JO Uhr morgens die Lel- Der Herr Präfekt erhi- Wertschätz_ung 'du r c h
skrupelloser Bürger, der gen�n Genossen. Hef'r Dr. ,rübe, hinaus hat dieser ter -der UDN zum Volk in elt am 11. d. M, 90.000 Bundespresidenten ein
aus der Pflasrerarbeit aus- Arquim,edes Daotãs, der Hefr Prodöhl ,noch dên Corupá gegenueber des Kaffeepflanzen "Boubon von zahlreichen Persön
gestossen wurde, ,da er angesagte 'Kandidat der Mut, sich im Angesicht zu�uenftigen öffentlichen Vermelho" zur Aussaat lichkeiten darunter Mi-
die Präfektur "begaunern" Partei fuer' Nqrdkatarina, der jaraguâen�er Fami- Gartens.

,

' in Jaraguá uod, dürfte nistern, oft aufgesuchter
wollte, gemacht hat:." ,�wurde elendig hintSi'gan- lien als Kammerrats-Kan- . .

noch in diesem Monat Mann.
Bin noch typisch�rer gen. São Franeisco Und didat aUfzuspielen? :Ba-" Um 16 Uhr wl�d dIe weitere.l00.000·der Marke

Fall ist der der Anzeigen, cGuaramirim verteilen Lis� zu gehört schon Mut'! Wahlversam�lung Im �a. "Caturra" zu demselben ------.----

die zu JAnfang der Pflas. t�n des Dr. AderbaI. Are- '� Ion �ecker _In RetorCida 2lwec'k erh�lten. ,

terung von, der �vangeJi"', quari', joinville urtd São .stattfl.nden .und �m 26 d. Du'Uç� Fursp�ache �es
sehen Gemeinde und dem Bento empfehleó lin,'einern SeHE'I' ,

"

,
M. WIrd die grosse Ab- �er�n Ar�ur MulJ�r ·belm

Kolleg der Göttlichen Vor- Manifest die' Kandidatur '

,. ,D�N SiE �chl�ss-Wah,lversammlung' InstItutWIr auch.em.e An�·
sehung eingereicht wurden des Dr, Nereil Ramos und ,,�HRE GICHT 4,US ! 10 dieser �tadt gegen�e� c�auungsku�u.r 1m MUDl-

und, wir wissen nicht �ie uebrigen Munizipien Ablagerungen von Harn-
ber �er BIsenbahnstatIon Zip GuaramIrlm angelegt Nach grosszügiger Bin-

durch welche Listen, in die des Dr. Leoberto Leal. .

d' G b
stattfmden, zu welch�r Ver- werden: ladung' durc.h Mitglieder

die Hände der Herren Sie sinà wie die Jrlech- �:uJfe Gele�ke .h:��e�: sam�lung .verschledene . �o WIrd dl;1rch das �u- des PSD fand am ietzten
Adolfo Bmmendoerfer und te, wenn sie nichts zu an manigfàchen ,anderen

Kandldated, die z� Bun�es.. Dl�lP gearbeItet und nIcht �onnabend in Guarami
Bruno Mahnke, fielen. Die fressen hilben, fressen' sie Koerperstelleh f&índ die aemter.n auseJlsenen smd,! mIt - V�rsprechungen an rim eine monströse Ver
ganze Bevölkerung jedoch ihresgIei-chen. 'Ursache der Oicht. Der

erschemen werden. KaffeetIschen., ": sammlung, stöU, die durch
weiss schon, dass die Auf der liste der Kam- Stoffwechsel 'arilleitet nicht --

die Pessedisten von jara-

Zdahlhu�gen Edie�e.� Abgahbeu melbrrre'Te vket�kfOlgeNQ sie. die: richtig. Wi'rd der Saeft-' d - ;••:..,;;:.. _ _ : _ _ ..�:::_,.... guá . organisiert' wurde,
urc Jene ntltaten sc on se � a I. ur �wel eU'm'lauf angeregt und nor- r(

·-·- ---·__ ·

�·-·
..

·7-;--- -:
..·-·

:
·_- -

� wcnn auch keiner aus
durch Kammergeselz, das Namen duer-ften bevorzugt ai" 'h'd -. :ó

DE· h K f·· II di'esem Distrikt erschien.
-

��m Herrn Präfekten sank� werden, die Herré.n Wal� iu�\�':e� s�u�lh �f)di:leGi��� !I r., rlc ' au mann I!' Zur angesagten Stande
tloniert wurde, aufgehoben q�mar G!ubba �nd P.ro- aus. yDamit versckwid�en iii Arzt Ind Chlrarg ii erschienen ungefaenr 30
wurden.

.. . .

dohI. Die an�eren, slDd dann auch die'Scnmerzen!. promoviert in der medizinischen Fakultät der li Personen, unter denen Mit-
Das jammerhchste ISt, nur, um (uer du.� ·Legende und die Gelenke werden.il· Universitäten von Köln (Deutschland) und glieder und, Neugierige im

dass Her� ..

Mahnke, der die�er l?eide.n eTfi��, tehen. wieder beweg-J.ich2'
.

ii Porto Alegre ii Lokal waren, und hörten
aus !:10rahtat des Mand�- Wer noch �IS zu den Wah- 'T ö g II 1- Tabletten foer- I CHIRURG _ P.RAUBNARZT _ GBQURTSHBLFf!Ru _ ii den Todesgesang der
t�s furo wel��es es kandl- len lebt, Wird es sehe�. dern die Hamsaeure-Aus- ii' KINDB.R "'- U,P,lD ALLGBMBINB PRAXIS

' "i: Redner ag.
,

!Ierti> Sich .em.es
h
Bxamens

Ratlonieraag de-s 'eleklriselíen scheidung: un� regen St�f.f.! LANGB PRA"tiS: IN BUROPABISCHBN K�ANKBNIl,ABU- I! --�--_""","---!o-)�
h ortu�pestlscden un!ehr-t Slrdms. Da die 1solatoJlen' wechs�1 sow:ie Saefte�rei8- i( , N SBRN I �.'" ii

��e . en. mus� e, a .er OIC. 'der Leitung' CaprViI'ri-jaraJ lauf, a�.; Ueber 70UO Aerzte 'i "J{onsultQri�ri und'Wonnung :",�c (,

I

ii H' � J

f�hlg Ist, vier Remen I.n guá do Sul lnfÖJge ihrer ,4er :ganzen Welf< ,I)e�ta�ti- ii
, Rua ,Pres. J3pitácio, Pessôa

�

139 ii aêmorrhoiden
dieser Spr�che z�, s�hrel- schlechten Hei'steltuhg, i'n, gen ihr,e: he.rVOl'ragendé,·U : v ", .. I!" "

ben, und �e.. möglrçhen der 'sie Is'chon! von der Wirkung 'lber - Rhéuma, ß
li Sprechstunaén : oe) ii Jack,te!z E�z.me, FissureD.

Pal.ls Pr.resldent ,der Ge- Fàbrik kamen nichts tau-' Gicht, 'Nervensch'merzen, 11 .' M<?llgens von 10 bi� 12 Hin, n Haedensa (Pomàde) be·memde ISt, vergass, dass
d" I.' f r

. Ischias und Brkaeltungs li ,Nachmltlags von 14,30 biS 17,30 Uhr n ruhió:t' schützt heilt So
d 'L b d

_

Ib 't t geu, ,muss ,Ie, ).;le:e ung ..' .

-

!I M t h't' h II ht V ....' I; .I!!:>' , •
' .-,

�B. e en erse ein} e s
�es elektrischen "Stromes Krilnkftelten'. Urisehâedlich !: an S 8 alc IC, s.zur f,,�guDg •

J! fortIge' W.Irk�g, bequ�-von Blementen,. d e der
rat;onl'ert wdord<!tn d fuer Magen ""'nd - H"'i'Z \......--.-----.----..�-----------......-_ ......, me' Appllkabon Formel

�DN ,a'nSlellören, _ a�hä�- da� ElektriZit;ets��rk'.�::
u

-

� "

.

OW;:_._.__---.....-----.--------.---...

--.T'
...--....

der Haedensa:Gesells"
gig war. Es' wa� 1?r. LUIZ 'ull" kaDI) nicht ,das an� A""iI, " ' chaft,: Berlin. Zugélassen
de Souza, der sie Im Bnt,-' N'

.' .', ,I' bgl' Q]r:1'�'ve''r1lll21�Or N I V E A - C' R ,E M', ,E bei den deutschen Kran-
eignunn'sprozess verteidig- z� r

�tz md emm� e le� I ' , '

" "

,
'

J k 'k '

fõ, '.. I ". fern, t,
'

,
, ,

en assen,
te als' m'an aus I Ihrer "

,,' '.

d'
,.,

h ftl' h 'J,t t' h
'"

:S�hule ein Spielh�us Die SCh�Bng. und der �o.�I- 1D>tflIrrrn� d]} 'l'llt�,p,lOl
.

Ie WI8�en-�c a Ie, "t.La';! �� run�
machte; es w:ar Herr Ar- �B.ler. - pie Qesc�lchte Ist JD)\ijI lllllUltQl;l!.I1-�� AlI1l Schu� gegen ,Sonnen- iWandter Koerper vallkommen A' b1"schl.edtur Müller' der dên Kin- schon alt,t doch Ist es zu '" brand an der PJ;ail!- gibt es ,Und tief in die lIäut'ew. und

,
,

,

. diesem Zeitpunkt 'I 'wohl'; D 'H G,'
, ,

' nichts Bésse!es, aIs Nivea-Cre- macht sie .zãd und sammt-
dergarten tmterstuetzte und d' h d .

er err, ouvernuer. me. Das in ihr entháltene eu-. weich. Nivea-Creme ist unue-
.der später eine UDterstüt- p�sse�, SIC aran zu �Irineu Bornhausen wird ropaeische Produkt Eucerf.t-ist' lbertroffenalsTages-undNacht-
zung für die Schuleinrich- enEn�e nB· 'ff:' 'heut-e diese 8tadt-passie- die, Frucht langjaehriger wis- 'treme, als .Unterlage fl,ler
'JUDO: erlangte.

'

10 auer tn t im Vo- ten t"nd u'm 10: Uh... im senschaftlicher For�.chungen. Puder und Rouge oder als Rei-
.. ,e; ruebergehen auf der Stras- Triebwagen,C'I'I'<4-o'" :\ d' ..

,Eucerit verhindert das ueber- /nigungs-creme.O Pfl'
,

f II
. .

K I
'

I'
... ..� rIDa} er maessige Verbrennen der

er asterungs a ISt se �me vor ae te er- EIsenbahn hIer "ànkom- Haut, erhaelt die Haut weich! Nivea-Cremefúerden Herrn:
:kurz zusammengefa�6� f91- star�t� ��hl�nge �n. _', 'men. '.::1'1 ... �.' un:d gesc}Jmeidig und vermei- Vor gem �seifen in dieJro
gender : Das MUDlzlp�l- . MIJlel.dl8';.·bett�t, er J:las InfCor�pá bereitet man det den starken, )VaJjserver- �kene lt�ut einmassiétt, wird

.. gesetz ordnet au, dass em q_rrne TieF lllt'; elD�n ,Kprb dem 'ê.r�auchten' ka,tar' _
lust unter der. tro:mschen Son- das RaSIeren ZUII)., Vergnue-

;DriUel durch 'd,ie Präfek- lind traegl J es riac Hause
,

"'ff, "V "-, J,'�: neo Eucerit �gt,.aI8 hautver- gen. .

I "� f ;-::" __ "', 1 'nenser erw,es"r eInen . . l •

tAur'l' ein Dd,rittel qhurCh den, erwdae�mbt� .ehs dort'f�m q�en festÍfchen Empfang ,yôr.
I '

n leger er Tec ten. gep- jÜA g:�,' .1 '-m �u res�en. I
.

f1asterten Strasse!lselte u. Das TIer kam Wieder ............-iio_......_

das letzte durch den Ifn- �u sich, belebte sich wie
ken :Anlieger" 'ZU' zahlen tier, begann ueber den'

ist. Herr· jos� ..BDjme9 J�ode� zu schle}c�en-, kam Wir werden darauf-auf..
doerf�r _ wlll� di)�s al�, biS direkt an semen Wohl- mérltsam gemacht dassi r

Pflasterung Im, Bmkfang taeter, der. apun�ngsl�s die Tabletten '

'I ' ' '

mit dem Gesetz". welches war, und, biSS Ihn ,lO den
.

"E B " ,� M�DIKAM'EN!B Ul)lD PARFUMBRlEN..

die Taxe' fuer Verbesse- Hacken qnd spritzte ihm
,

U n
,

I .

rUDgeIt regelt, bezablt wir�. ��in tödliches 'Gift� êiIJ'. <ler €.�. ,ßOEIJi:RINtj�RI
Dàs Symbol �der Refhtschaffenh�I1, d�$

d. 6. 50%, du!bh die Be.
�

I 'Yievlel�, ,'8c�,lamt.en MSöt!NIt, Mannhein" da,s, V�rtrauêns und ,der pienstbarkeit, die- ..Sie
wohner der, gePfl�51erte.n, schierebeIl f�lcPt ��," woh-' jj,ekanp�e��.un:cr BJ.tl>ew8ehr-/ 'f �m I be�tea:��u den geringsten Preisen bedient.
Strasse; 50%' durch ole' �bd tler. 'WQhlzeU. It�- '�t� AslömJl:-Mlttel ,w:'iede� e, r!" ,' .. ' .:�"::'_." , '.

Bewohner der Strassen! rum ..•? überall erhaeltlicli sfnd;
,

Oie Wß�luersBmßllunß
des 'PSD Desc�eilert

A'Sthma

c

,', ,

Da �s únmöglicb war
uns von allen· Bekannten
und FreúDden persönlich
zu verabschieden, holen
wir dies hiermi t nach und
halten uns Allen in Re
cife (Pernambuco) Rua
Arnaldo Bastos N. 91�:
zur Verfügung.

.

Gleichzeiti,g danken wir
fuer, (fie viklen Geschenke
und herzlichen Glueck':
wuensclle, die uns in so
reichem Masse 'zugegan:
gen sind.

.

jaráguá do 'Sul, 13-9-54
�obannes lid Maria Breuel

"

Apotheke. "Se]1ulz"
I
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 19-9-1954

Relação dosTítulos r��ô���;==i;;���l rr�f�it�ra M�ni�mal d� Jara��á �O ��I
.

II de VITOR ZIMMERMANN 'II· ' ,
.

-

.

Pron tos II Jaraaui do Sul' 'Av. Getulio Vargas, 26 Sla. Calarina II REQUERIMENTOS DES�f\CHf\DO�',', UMA ORGANIZAÇÃO À SERVIÇOS DOS COMPRADORES ',I, Harol�" Berner - Requer licença con�trUlr
. . . E VENPEDORES DE um mausoleo .n,a .sepultura de Harold B�rner, inhu-AloISIO Gerent, Alma ,S. Moeller, Adehna M. II "

,

__ II mado no cemítêrío munícipal. Alfredo B. de Sou-
Crispim, Antonio Steilein. Affonos, Rech, Anezia II

--

I M O V E I S __ II sa - Requer licença construir mausoléo na sepul-
MoreUi.. Anelia V. Fernandes, Alfredo Büttgen, Ag- n " tura de Ada S. de Souza inhumado no cemitério
nez Stemert, Adelia S. Klein, Antonio B. Junkes, II COMPRA E VENDA - CORRETAGENS DE

" municipal, sito' á Estrada Isabel. (Oorupä). José
Albano Radüenz, Allda Sehunke, Antonio S. Bor- II CASAS - TERRENOS - LOTEAMENTOS Sallai - Idem Idem na sepultura de Juliana SaI-
ba, Augu8to S. Prodsohl, Artur Negri, .A.xiris I. In- n PROPRIETAQIO DO , CONceSSIOIiARIO DO n laí. Maria Chaves - Idem Idem na sepultura da
daleneío, Antonio M. Corrêa, �na TorreZl!ne.' Ber- 'I Jardim Salete . Jardim Oc�aDo li Dona cioChaves. Rober�o Milker - Idem Idem na
ta S. Eggert, .!3run� AdrovaI?�I, Bruno Remhold, , JARAGUÁ DO SUL PRAIA BARRA VELHA II sepUltura. de Roberto �Ilker. Sonnya L K;o�er-Clara L. de ss. Thiago. Cecilia M. Franzner,

ca-li
_

'

'I Requer licença construir C8E18 em alvenaria a' Es-
rolina Becker, Claudio Toid, Cecilia Stsimmaeker, TERRENOS Á PRESTAQOES ÉM CASCA-

'I trada Isabel (Corupá). Alfredo Mohr - Requer li-
Oaetano Pedrotti, Celixipo de Paula, Dario T. de VEL - CAFEEIROS - CURITIBA.

'I eença construir casa em alvenaria á Rua Marechal
Pradoj' Dormecida Lamin, Etelvina G. Junkes, Eri- SEGURAS E VANTAJOSAS APLICAÇÕES DE CAPITAL

'I
Deodoro Max Bauer - Requer licença construir

co Martins, Egon Schmidt, Eugenio Trapp, Elfrida n uma casa em alvenaria onde funcionará sua tece-
C. Sohmidt, Elvira Costa, Edmundo O. Fermande, 0===========0========0 lagem. Ingo Greul - Requer licença oonstruir
Erna M. Zahler; Erico Burchardt, Eloi Floríaní, uma casa de madeira á Rua Marechal Deodoro.
Edmundo Hausen, Eugenio Lessmann, Egidie Ga- ,-:::=:::::::::=:::::::�:::::;::::::==::::...;::::::=:::::::::::::;==::::::::::::::::::::.;::� (fundos). Sergio Thomsen - Requer licença cons-
dottí, Erich Batista, Erich Kaufmann, Erwino Kars- ::.ii:.t <>tla'� II .� li; 1__ i::::, truir uma casa de madeíra. Ricardo Berti - Re-
tsn, Francisco Hafermann, Gerda Dorn, Gerhardt I•••• e •• ia" 9 a!:I quer Iieença construir casa de madeira â Rua vt-
Bruch, Gertrudes Sehunke, Generoso Geraldo, Hi- ii li dal Ramos. (Oorupä.) Hildebrando A. Klug - Re-
lario Simmermann, Herninia S. Trapp, Helena Bar- !,i,i:: - JARAGUÁ DO SUL - :l!:! quer Iíeença construir casa de madeira á Rua Exp:
ti, Hildegard E. Sohn, Hilda S. Reck, Hugo Bü- Antonio Carlos Ferreira. Com. e Ind. Breithaupt
diger, Hilda Hausen, Ida T. Adrovandí, Iracemaii Medicamentos e Perfumarias i! S/A. - Requer licença construir um aumento a-
Furtado, Irma R. Finta, Irena M. Büttgen, José .:1;1 Simbolo de Honestidade ,:1:1 nexo aos armazens já existentes. Paulo Plastwich -
Nieis, Julia F. Engecht, José Finta, Leopoldo Zils, . Confiança e Presteza Requer licença construir um muro em alvenaria e le-

���;�.�:1:�j: :'���·�:?{��:���:�E��t� ll.." "'._ -._.__�.- �.:._.�.__��:�_J��_=�.:..=�=;_====J �F:::!�1.�;�!���!r:�,!�ri:f.·J��D��:r::�r�
Maria Schviskowski, Maria E. Gerent, Maria T. -

--. Requer licença fazer uma cerca de arame farpado.
Correia, Matilde Hausen, Maria Marangoní, Nair Anton MaUer - Requer licença construir muro em
B. da Silva, Nestor Marcos, Nair Sanson, Nivaldo alvenaria. Carl F. H. lütte - Requer alvará de vis-
Martins, OUo Schulz, Olga Bengel, Orlando Zim-

O Wal'demll,ro, Mazurec�e'n
toria e habtte-se. Angelo TorineIli - Idem Idem.

mermann, Olanda Marcos, Ottilia P. Sehmidt, Odet- r DESPACHO "Deferido"
te da Silva, Ovaldo de S. Vieira, Oscar Raiter, 01· I Leopoldo Petri _ Requer licença construir
ga Franzner, Olga Cardoso, Oscar Hausen, Osmar �AI. all' aAu8. mausoléo na 'sepultura 'de Henriqueta Wiese Petri,
Zimmermann, Paulina Junkes, Palmira Gadotti, �.,. � 9 Inhurnado no cemitério municipal. Waldemar Lom-
Pedro Bueno, Paulína Cordeiro, Paulo G. da Silva, Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÃ bardi - Requer cancelamento dos impostos sI pa-
Rudi A. ,A. Drews, Reinoldo Triebess, Rosa Raíter, Clinica geral médico _ cirurgia de adultos e crianças daria.
Renato Piazera, Rosa M. M. Oampígotto, Renato

_ Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas Despache "Sim"
Dias, Rold A. Balloch, Ricardo. Kamchen, Rosa

_

.

Indutotermia _ Bisturi-elétrico • Electro-cauterização Max Fiedler - Qequer transferência do lote nú-
Hausen, ROia de L. Gomes, Bervino Staínert, Sil- I _ Râios Intra-vermelhos e azuis. mero 5 A. do Patrimônio da Municipalidade para
víno Franzner, Thereza Slavauitz, Teobaldo Rank, Wmy Alfredo ôonaenholh ..
Tereza R. Domiciano, Terezinha Zapella, Tereza S. Despacho "Averbe-se"
Freiberger, Ursula D. Ballock, Vicente J. de So_u- u::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::�

.

Auto Jaraguá Ind. e Com. - Requer lhe seja

��r!�:�K�:::�: �!�!�fo B;�:��li�f,ro���o��a Rg�:� !.r.�· Tll\TD>o lElKCIHI 1!1ITIFMrANN" 1.1. ���n�c�:n�r��::aze��á�en�vj�a�����i::�� dar ini-

mon, Werner Kitzberger, Walter Eggert, Walmor lUJ�
, Despacho "Deferido, nos termos da Informação"cios Santos, Wendelino Junkes, Willy F. A..Flohr, ti MÉDICO CIRURGI..l.O ii ' Willy Zanella - Requer pQr certidãQ si é pro-

Wan'da Rel'nho'Id, Yolan,da'M. Nicoluzzi-, Maria ,'D. :: ,
. :i prl'eta'rl'o de u'm terreno SI'tO no lucrar n"'forcl'da a-::

Formado pelas .Faculdades de Medicina das Univer- ii .. Mi" , �,
da C. Bisoni, Maria M. V. Zimmermann, Maria Ma- ii

.. qual a sua área, ou se o requerente possue qual-
estri, Maria ç. GadoUi, Miguel Eichinger, Modesto ii sidades de'Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre ,:!:I quer outro imóvel.

,

Verwiebe, Manoel Dias, Maria M. Rita. Mario C. de II Despacho "Certifique-se nos termos da Informaçãoj,
Lacerda, Maria T. Zanghelini, Mario Matias, Mar- ,: CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E :i D' t

.

d DEEAS d P f't M" I-

H S
ii CLINICA GERAL

.:

..
i
..
:i Ire orla o a re el ura umclpa

tha Mohr, Maria Piccinini, Maria . dos' antos, ii de laraguá do Sul, em 30 de agosto de 1964:.
Mauricio Matias, Mario P. Greter, Maria J. Gomes, li L�Rga pratiel em Dospitals Europeus II Paula Eleonora Plastwich

��l��\t �a�� �.. �Oo��?:��S�::!�l�DM��:�,seM:�r�
:1

Consultório e residência: II Resp. ptlo Depàrtamento do Expediente.
P. PeIMlen�e, sMi�uehl .S�eiNn�ackAer'd MewrceldfesNF. �ia- Rua Preso Epitácio Pessôa, 139

.:i'.:;zera, afia trmfl 101, ali' . e o, ormma
CONSULTAS:P. da Silva, Nilton Santana, Nelson Nagel. Nair ii

. Braga, Nereu Malheiro, Olibio J. Dias, Oswaldo Pela manhã: dáS 10 ás 12 horas I!Malheiro, Orlando Silva, Oswaldo Nienow, Otavio li
P 1 t d . d 14 1/2' 17 1/2 h s

.. O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz e Pre-

�(t�g�������1!��a�rg:!?:?����!g!��!f: 1�\=:!::;'�:�:=�:'!===:i:=:,,=J :r:�s,:r :tà��n� w:�r.r�.��n��·�. Zf����:r.t
rio de B. Coelho, Oscarina Schweitzer, Osmar Sil-

Q Faz Saber 8 quantos deste tomarem conhe
veira" Oswaldo Rocha, Osni Maohado. Orlanda Lu-OO��� cimento, que a junta eleitoral, usando das atri.
nelli, Olimpio Piazetzni, Olindo Mabba, Osmar da

� il--C�LINICA��IõX�Ii�
buiç.ões que ·lhe

. �ãO conferidas por lei, nO.Qleou
Costa, OUo E. C. Klein, Otilia L. Schmidt, Olivia •

J I � os CIdadãos OtaCllIo Pedro Ramos ....Osmar Borges-,

R: Petl:'y, Osorio L. Dalcanalli, Oswaldo Reimer,

�)'�' O r Os ny C u
L
a s O A qUI n o I � Arman�o Taranto-O�ny Mueller-Arcadio F�scherOlegario J. Martins, Onilda Ferreira, Odila Pradi,. U e SergIO Thomsen, para exercerem as funçoes de

Pedro Dreschsel, Pasqlllalino Zapela, Paula O. Ir- �(� _

'

escrutinadores para apuração do pleito a realisar
mão Paulina G. Borchardt, Paulina Holz, Paschoa I CIRUROIAO DENTI�TA I em 3 de outubro proximo. A junta dará inicio
M. Murara, Paulo Prestini, Paulo Steinmacker, Ro- aos seus trabalhos no dia 4 de outubro vindouro
salina de Souza, Renus H. W. Weiss, Rosa Lor- e furcionará diariamente das 9 a.s 12 horas; das
renzzetti, Rosario Prestini, Raimundo Pereira. Ru- CLINICA . CIRURGIA BUCAL - PROTESE �I� 14 as 17 e das 19 as 22 horas, na sala das audi-.

dolfo Bosshammer, RubenR Papp, Renato Dias', Re· Moderno Tratamenlo de canaes sob conlrole Radioaràlico f encias do Edificio do Forum. Dado e passado
gina Felipp, Reinholdo Volkmann, Rosalina Perei- H O R Ã R I O .1 nesta cidade de JaragulÍ do Sul aos rseis dias do
ra, Rafael Lunelli, Raul J. Pereira, Roberto Volto- MAlWDl - das 8 às 12 ,

mez de Setembro do ano de mil novecentos e
lini,'-Rodrigo O. Nicoluzzi, Rodi Henschel, Raulino TARDE - Atende com horas Marcadas cincoenta e quatro.
Nicoletti, Rudi Borchardt, Roberto N., Petry, Sil- �; �� NOITE - Terças e Quintas das 8 às 10 fH� Ary Pereira Oliveira _ Presiden,te da junta
vina Fritzke, Selly B. Jantz, Salvelina .M. Martini, � � JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA � eleitOral.
Sigold Voigt, Silvino Lescowicz, Sybilla Lescko- �...._.._., -

- -
-

'1

_

wieoz, Solvelina Murara, Santa Terezinha P. de������
_---..------------.---_

Paur.a, Sylvia I. Horst, Serafim Ravizza, Sivino ....-·_,·..I-II-II-,·_·'!�,·_·_·-II"'I-'-m ITissi� Silvio Moretti, Sivestre Lunelli, Tereza Bas-
".;--'.;;-";;;;;;;;;;;;;"_'._:;"'_"""""".,;;;;;;;;;;;;;,,_.111 '$U&Zdlii,

tos, Therezinha Meurer, Teresinha G. Hafermann, H ,- Foto Piazepa -. iiTereza Bockor, Tereza Bagatolli, Terezinha Wit- �I . _--J

BIkosky, Theresinha Junkes. Ursula K. Kreutzfeldt- :: Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul n. MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA
Ursula E. Todt. Uvenillo Weiss, Urbano Demarchi, 11_ Defronte ao Ginásio SAo Luiz DI. A melhor aparelhada em Santa Catarina
Violanda M. do Rosario, Valverde B. Lenzi, Vanir UI
R. Ballook, Vergundes I\rause, Walter Arnold, Ve- li 'mE!.l!

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
,

U L h V· B - JOINV!LE -

ronica S. Feder, Valeria . EI nert, Ictor auer,

I Fotografias em geral - Film�s de varias
Walli M. Guiz, Werner . �arquardt, Walter A. H. 'h iiilKrause, Walter Borshammer, Willi Piske, Wali B. ...

. marcas�x tamdn os
III "_"'_I;I_"'_"'II!!!!l-�"_II_IIiiiII_'"""I_"'&a"lelal_",_,,

Koehler, Waldemar Schiochet, Wolfgang Roeder, 1.1. Tem á disposição aparelhos fotográficos ale· iii' . Farm'aCI·a Central
�

Waldemar Buccio, Waldir Ropelatto, Waldemar Po-
II mães <NOIGTLÄNDER» e outros de ótima U • �

. rath, Wally Meier, Walter Schulz, Waldemar Da-
qualidade _ com lentes azuladas. I : DE Jll3[AJFEH.1'1[A�:N &:: CICIA.. ][,lrDA.. �ren, Waldemar 'Boder, Wenefrida l{ochella, Wolf-

liim-' Veja a exposição xsem compromisso. =-1 :
Rua Cei., Emilio C••JOu,rdan, N',62

- Jaraguá do Sul - S. C. Igang Krueger, Waldemar G. A. Sohwarz, Wilma H. III : INienow, Wiltrud Bauer Mann, Wendeli� Tribess, D' d d Ih
.

t
Waldemar Sacht, Walter Strebe, Willy Meier, wal-I'

Ispon o o me or equlpamen o, I Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se"
dir� l)ocH, Wiegand'O 'Mei,ring, Walter· Gaedtke, Wal- pode �t.ender á todo e qualquer ,

i

I
a dispOSição do distinto público, apresentando I" /"

W W 1 H hk chama�o .

fora dq gabinete. I servl'ço crl'terl'oso e Preços Módicos
., dema..r Scmitz, -Werner ille, o gang rusc a, I

Wally"Wacherhage, Z�feriDo Paeletto. .=-=� r. 111!I!jiEl� .._..: ,_I••__"_m ...m_I�'_�'... oa,'_I.llIiiImoell'_'1I1iiI1I

E 'D I T A L

Clinic� de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla do

••" ••••IIA •••Il
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Conforme está anuncia
do, hoje as 10 horas da
manhã os dlrlgentes da
UDN falarão ao povo de
Corupé, na vila, em freno
te ao futuro jardim públi
co.

As 16 horas, terá lugar
um comicio em Retorcida,
no salão ßecker e no dia
26, as 20 horas, terá IUllar
o grande comíclo de en

cerramento da campanha
eleitoral, nesta cidade, em
frente a estação ferrovia
ria, devendo a esses co

micios estarem presentes
diversos candidatos aos

cargos eletivos federais.

SEMPRE-

ANO XXXIV - JARAOUÁ DO SUL - DOMINGO, 19 DB SBTBMBRO DB 1954

CORREIO··DO
SANTA CATARINA - N.

MASSAS
A L I M EN TtcloAS

Eyolução Politica Comicio da
°

UON Institutos de
-P-Ol-it-ic-am-en-t-e-p-r-o-gr-e---O-d-eV-e-r-q-u-e-te-m-O-S-d: Corupá, Retorcida e Aposentadorl·adiu-se sensivelmente nes- honrar o nosso Brasil, a Jaraguá
te último .éculo. nossa Pátria, através do
A primeira forma de voto consciente e livre

(overno organizado que e não a maneira daque
se conheceu foi a mo- les que se deixam levar
narquía absolutista. Apa- encabrestados. Poderão
receu depois, a aristo- nos perguntar! Não há
cracia oligárquica, go- candidatos á altura, to
verno de uma minoria dos são ladrões, deso
de classe previlegiada. nestas e trapaceiros. Não
Seguindo-se, temos a sejamos precipitados.

Democracia, governo do Perguntaria eu, sería que
povo para o povo. I todos os eleitores são
A democracia reconhe- ladrões, desonestos e tra-

ce a igualdade de todos paceiros?
°

perante a leí, liberdade Evidentemente não! O
de expressar livremen- nosso dever é votar
te os D081!10S pensamen- conscientemente, pois se

tos. Esta é uma das assim o fizermos, sabe
maiores conquistas da hu- remos escolher bons can
manidade. A ditadura nos didatos. Votar sempre
lega o dever de calar, segundo a nossa vonta
simplesmente calar. Na de e nunca por suges
Democracia é o dever tões de outros.
de todo o cidadão inte- A propaganda politica
ressar-se pela politica. - perigosa para os. in
Oomo pode um cidadão cautos, não nos esclare
votar conscientemente ce e nem nos orienta,
se não se interessa pela simplesmente nos suges
politica? Só pode ser tiona.
consciente aquilo que te- A propaganda é um

mos Interesse e conhe- prevílégío dos candida
cemos. O voto incons- tos ricos. Quanto maior
ciente tanto pode ser de a propaganda tanto maior
um profissional liberal a possíbilldade. Cuidado
quanto de um funcioná- caro eleitor, com a pro-

• río ou de um colono. paganda excessiva na im-
O 4Q• (quarto) manda- prensa e sobretudo das

mento da leí de Deus nos emissoras que diuturna
ensina: honrar Pai e mente ouvimos.
Mãe. Sim, caro leitor: é REINOLDO· MURARA

o Cidadão e a

AS MELHORES

L o c A I s

frncassou o comicio �o
PSD em fiuaramirim

I
I
É um produto dos Laboratórios MINANOORA I

- Joinville - Bta. Oatarina - I
il_!i ;:-:=!C::!E!EI!:::rl!!!!!ãi�=u:&:ii5i5i5.....lii

Ein Todas as Boas Farmãcias

TÓNICO (AP;LAR

PO� EXCELÉNCIA
(Continua na 36. pagina)
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II Pudim Me,de'Y-iros - A Melhor Sobremesa ii
o�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=::J.i

n-ão deve faltar em casa alguma!

�sÃ� Y'RC(/tf
. '.

[SPECIAltDADE

({}) sabão (Marca Registrada)

"irgem Especialidade
da Cli!o WETZEt liN]))[J§IlliAl .. Joímíllc
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