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RECOMENDAÇOES SOBRE A ELEIÇIO A um passo
É a hora do

das El,eições Ministro ,Eduardo Gomes
o Tribunal Supe- municipio em que forem

rior Bleitoral expu- candidatos quando nele
dio as seguintes instru- não houver eleições Estamos a um passoções sobre as eleições municipais; e) - candi- das eleições, pois já no
de 3 de Outubro:. dates a oargos munící- próximo domingo iremos.
"Nas proximas eleições pais podem .votar em ás urnas para sufragarde 3 de outubro, afim de separado em qualquer os nomes dos varios can- tam - se 08

evitar equívocos e atro- secção dentro do muní- dídatos aos postos eletí- é melhor não
pelos províníentes da oipio em que forem oan-

falta de informações dídatos, caso não haja vo�. �ois chegada a ho- naÔ eleitorado precisaexatas, devem os eleito- eleições distritais; f) �

ra do eleitorado meditar ficar ciente, de uma vez
res ter presentes os se- eleitores que estiverem à refletir sôbre a

capa-I por
todas, da aerleâade

guíntes esclarecimentos: fora do municipio do seu cidade dos diversos no- do seu papel nas urnas,1) Nenhum eleitor poderá domicilio eleitoral pode- mes, e só votar naque- pois se erra� estará co
votar sem titulo eleitoral rão votar nas secções les que du fato reunem metendo um crime con
nem fora do Estado ou especiais jámenoionadas as condições morais e tra sí e contra o nosso
circunscrição em que es- caso não haja, no Este- intelectuais que se exi- proprio Brasil.
tiver inscrito. do, eleições municipais; ge de um futuro repre- Que fique o eleitor cí-
2) - Em principio, o 3) - Do exposto se sentante do povo. ente dessa condição,eleitor só poderá votar conclui que nos Estados Muitos eleítores estão compenetrado na impor

na secQi.o em que estí- do Ama.zonas, Paraíba, ainda indecisos e até al- tanoía do seu voto e den
ver incluido o seu nome. Pernambuco, São Paulo, heíos á importancia do tro desse principio, en
No entanto, dentro de ca- Paraná e Rio Grande do ato que vão praticar a carregado de afastar das
da Estado poderão verifi- Sul, Bstados em que não 3 de Outubro, o que é urnas os nomes moral e
oar-se os seguintes casos haT'erá eleições muníoí-

um erro ainda em tempo intelectualmente com-
especiais:· a) - eleitores pais, estarão em pleno de ser sanado. prometídés.cujos nomes não foram vi�ôr os casos especiais Se o eleitor não sou- Que cada eleitor faça,íucluídos em nenhuma mencionados nas letras ber escolher com acer- antes de votar, um prosecção de sua zona eleí- Calt cb. «0:111 cd» Ce» e

to, o seu voto não terá fundo exame de eonscí
toral devem votar em cb do item 2. outro valor que o de encía, para ver quem de
separado, na secção es- 4) - Entretanto, nos

concorrer para que a� fa�o merece o ,�eu sutea-"pecíal existente na loca- outros quatorze Estados, manhã ou depoís, sofra gio, pois se assim não
lidade; b) - eleitores de o-nde haverá eleições o nosso municipio e o filler; e, em consequen'Beeçäo 'Cuja m'688"""t'eee- municipais, nenhum elei

povo -a.' eonseqaencías- cía, vpta,r .erradaIB'ente,
ptora não se reuniu de- tor poderá votar fora do naturals dêsse erro. , arQará com a mais p�_vem votar na secção municipio em que tiver É, como i' dissemos, sada responsabilidade pemais proxima se houver seu domicilio, eleitoral, a hora de pesar .bem a .�ante a Pátria e eãta de
aproveitamento de mate- não vigorando, nestes qualidade dos candída- modo algum o perdoará.rial eleitoral da secção I

Estados, os casos espe-
que não se reuniu ou, eíais mencionados nas

caso contrario, na secção letras cd» e cf» do item 2.
espeeíal já mencíonada: 5) - NOB estados de
c) - componentes das Minas Gerais e Mato
mesas receptoras, quan- Grosso, em 'que se {'ea

do forem de outras seo- lizaräo, tambem, eleições
ções, devem votar em distritais para juizea de

separado na propria paz, nenhum eleitor po
aeoçäo em que servirem; derá votar fora do dis
d) - candidatos a car- trito de sua inscrição
gos federais ou estadu- eleitoral, não vigorando,
ais podem votar em se- nestes dois Estados, as

parado em qu�lquer exéeções oonstantes das

S8cçlío de qualquer mu- letras «d» e d» do item
nioipio do Estado em 2".

mum.

EIQ 1922, vimo-lo a

frente de um pugilo de
denodados patriotas, es
crever nas brancas
areias de Copacabana,
a epopéia soberba dos
"18 do Forte", aonde
soube com energia e

coragem inauditas, es

crever uma das mais
Para a nação Brasíleíra belas páginas da Hístõ
a data de 20 foi de tes- ria Militar do Pais.
tas, poís assinalou a pas- Hoje, exercendo o al
sagem da data natalícia to e elevado cargo de
do impoluto brasileiro Ministro da Aeronáutica,
tenente-Brigadeiro Edu- o iminente brasileiro
ardo Gomes, Ministro da contínua sendo uma ex

Aeronáutica. e uma das perança na grandeza do
reservas morais do Brasil,
Brasil, nesta época de O "Oorreio do Povo"
corrupção e de fraude. que muito o admira,
Milüar consciencioso junta es.suas felicitações

e homem püblíeó de in- ao ilustre aníversärían
vulgar capacidade de te, almejano-Ihe farta
trabalho, o eminente messe de felicidades.

a fortuna Colossa'l
DOS RA'MOS /

FUTEBOL E POLITICA
TÔ�I Por'REINOLDO MURARA

Evidentemente, o brasileiro dente. Florianópolis cidade de
tem maior interêsse no fute- Floriano. Em sua / defemção,
bol do que na politica, politica é a arte de bem go-
Tomemos para exemplo um vernar os povos.

fato verídico. Perguntou-se, Futebol é um jôgo. Politica
certa vez. a um menino se também é jôgo. No futebol há
conhecia «ZEZINHO», «ah... é o gramado e jogadores: Na
o maior craque do Vasco». Politica também há o grama
Em seguida perguntou-se do do e jogadores: êste gramado
Café Filho. «Não me lembro é o territorio da Nação, os

dêle; só se joga no segundo jogadores, são os politicos.
feito de Florianopolis, depo�s time». Aí está bem claro, bem Um quadro de futebol que
cabide de empregados e ain- patente que o brasileiro se contrata um orientador leigo

Lembrem-se os pessedistas da Pres. do Com. de Marinha interessa pelo futebol e não em assuntos de esporte, téc
�od08, e com enorme arre- Mercante; Diretor da Costeira. pela politico. O que entende- nicamente nada produzirá em

pendImento, de quanto propí- Vencimentos mensais: Cr$ ·mos por politica? As pertur- favor dos craques. Mas se o
o TD>�ln\ Cadula sem La- ciaram, com a força de. seu 42.800,00. bações que culminaram com time fôr orientado e dirigido1T'I\P'llWI11\1Ul (l\

1f t.))lUI d é Co rdi apôio e' a signlficação de CELSO RAMOS, agente da o suicídio do sr. Getúlio Var- por um técnico estudioso, semlUJ�Jl.i\\'U' lU' gan a va a
seu voto, nestes últimos vin- Costeira. diretor do SESI e gas crise politica. Os aconte- dúvida: alguma seu progresso

O vereador Alvino Nas eleições, são usa- te anos, á felicíssima família. antigo concessionario de es- cimentos no Galeão: crise mi- será evidente.
b

Seidel
dos todos os meios para

NEREU RAMOS, deputadO corchantes serviços de explo- litar. O Ministro da Fazenda AsSim· é a potitica. eve
iludir o eleitor, desde as

estadual, governador, inter- ração do público. Vencimentos ao reabilitar as finanças: po- mos escolheros nossos repre-
O Artur M-Iler mais torpes calunias e d mensais Cr$ litica financeira. O govêrno sentantes para. o legislativo,sr. u

. , ventor, senador e agora e- 40.000,00 fóra as ma:matas. ao tratar do interêsse do e executivoPresidente do Diretorio mentiras, até a desleal- putado federal, politico profis- café politicia econômica. únicamente homens capazes,
Municipal da UDN rece- dade e falta de cora- sinal. Vencimentos mensais: ADERBAL RAMQS, antes O governo com o referendum com formação moral sadia,
beu do sr. vereador Al- gem partidária. Cr$ 45.000,00. E candidato ao 9abide de empregos, depu- do Congresso, ao legislar leis para enfrentar e desmascarar

Ha 08 candida.tos que,
'meSmo tempo para senador e tado estadual, deputado fede- de interêsse à coletividade: os corruptos. São os estudio-vino Seidel a seguinte deputado federal. ral governador e agora can- politica social. O govêrno, ao sos que passam noites e noi-carta: para serem eleitos, pro-
JOAQUIM RAMOS, cabide didato a deputado federal. levar a energia elétrica ao tea indormidas, estudando e

"Tendo em vista os curam tapeiar os eleito-
de empregados e duas Vencimentos mensais Cr$ campo: politica agrária. Mas, procurando, através dos li-

benfazejos resultados da res, apresentando cedu- vezes deputado federal, anti- 160.000,00. Candidato, de no- será que isso é politica? Não vros, sanar muitas falhas da

administração udenista las seIrllegeilda. A uß'Íca go representante de Sta. Ca- vo a deputado federal. nos parece bem claro; alguma politica. Se assim procedes
no Estado de Santa Ca- cedula sem legenda é a tarina no Rio quando se tor- JU' RAMOS o.papa-galinhas, cousa falta. É preci�o defenir- semos, não ouveriamos tantas

tarina e, especialmente, dos senadores, por ser nou milli°Cn!ri604· oooveonocIÉmeantdIos antes explorador de presods, :�s;eqg�eq��: �!ca�i���:: ����:r���;�;ê�:�O':e:t��:
no municipio de Jara- voto majoritario. As· de- mensa s up • ,. c n, - hoje l!'dvogado do Banco" o Senão vejamos: Constantinó- incapazes displicentes e de-

S 1 t
dato pela terceira vez. Bras,�, pasquineiros do Es-

pia cidade de Constantino. t N' tguâ do � •.mormen � mais cedulas,distribuida� HUGO RAMOS, tabelião no
tado. Vencime�tc)s mensais Petropólis' cidade de Pedro. :g:St�oso�. �eit�erre���

no nosso dl.strlto de Cu em Jaragu� para deP'!lta Rio. Vencimentos mensais Cr$ Cr$ 14.000,00. 'Prudentópolis cidade de Pru- queixar? não fomos nós que
rupá onde, Inegavelmen-I

dos federaiS, estaduaIS e 150.000,00. , VIDALZINHO RAMOS, an- os elegemos? a culpa é nossa.

te sobresse a constru- vereadores, devem ter 8'
". ,- I tes prefeito de Lajes ,e agora Isto aiIlda não é o maior

,.ão da estrada Corupá legenda "UNIÃO DEMO- NeRrUeuB�ENanSteRsA:McaObSl.d'e(filhdeOemd� (a �oco de que, santo, DeuS?), MARIO WENDHAUSEN SO-I
dos males. O mal maior é o

Y

ATICA NACIONAL'" amdato a deputado federal brinho de Nereu cabide' de daquêle que trabalha para seuSão Bent.o do Sul, não CRO ã 1 'd· p�ega os. agora tabelião no Vencimentos mensais:" Cl'$ empregados em Institutos interesse próprio. �sses poli
posso deixar de, como uem n o usa egen a, RIO. Vencup.entos mensais Cr$ 2700000 ' Caixa e repartições do Esta� ticos perniciosos á Nacão e

bom corupaense. vir hi- ou tem vergonha do seU 60.000,00 AÚGÚSTO DE PAULA, gen- do. Vencimentos mensais Cr$ ao povo, visam unicamente o

P'otecar ao governo da partido, ou eSSe é muito MURILO RAM.OS, '(filho de ro de Nereu, antes fantastico 60 contos, fora a clinica par- interêsse para si, para os pa-
.

N d· á
.

t cabide de empregos e ago ticular. 'rentes e amigos. O cancroUnião DemocratiCa a- or In rIO, ou quer apear Nereu), ante's cabide �� em-
n 1 � Fis 1 d Pr f i: maior da Naçao é. o filhotismo

cional a minha absolu- o eleitor. Em todo caso pregados agora tabeliao no rtúra edegdia °trit Fcad aI Ve e Paremos par;,. respirar. Há eo ami<Yllismo. Nós afirmamos,
.. , .. é d , Rio. Vencimentos mensais a o s o e era. en-

uit is
"'-

ta sohda!Iedade polIU c?va� .e. . Cr$ 60.000,00. cimentosmensais:Cr$33,OOO,OO m o ma nomes, muito mais sem medo de errar: se a

ca. Autorlsando a V. S. a OientIfiCamos ao elel-
. RENATO RAMOS DA SIL-

sangues-sugas, mais o papel mentalidade do povo brasilei-

fazer désta o uso que forado que não use cha- NEREUZINHO RAMOS, (fi- VA' rim d N· dir t
não chegaria... ,ro não modificara, êles aca-

.

'
.

I d
- lho de Nereu), antes feliz e ,p o e ereu, e or A Felicissima famllia Ra- barão com o Brasil. Segundo·lhe conVIer, pr�testan�o pa Bem egon a para nao exclusivo fornecedor do "pa- da Assembleia Legislativa do mos, como se vê, ganlla no as noticiaß dos jornais, há, na

e�evada oonslderaçao, cair �m erro, vot�r �m pai" e . .cabide de empregados Estado (1 entre 4) onde en�u minimo dos cofres públic9S, a Prefeitura do Distrito Federal,
subscrevo-me como 8,- candidatos que nao In- e agora advoga.do do IAPETC. sem concurso, 'vara gan.ha� soma de setecentos e noven- nada menos de noventa mil

, migo e correligionario: tere�s�� ao patértidO'd ao ise��J��ntos mensaÚl: Cr$�! ��03iFSI, 3c�:f�:,i� a�:: :o:ni!i:.usi��:�r!l���os�� �����:J�ri;e�t��1::�:2��
Cordiais saudações (a) mUnIClpIO e a po em . , .

ra candidato a deputadO es- tecentos e Noventa Contos na caótica e calaínitosa, que dis-
Alvino Seidel. ser comunistas. MÀURO RAM,OS, antes pre- tadual na chapa do rSD. moeda antiga. '(Continuo no ultima pagina)

\.-

Não compra a cp,nsci
ência catarinense
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CORREIO DO POVO ' ::_ , OOAlmGO DIA �26-9-1954
,

' .

• '.
. ',",'

;....l!===� ......==r==:::==========�E O r T A L - Secções elertorlJs I ·mezas . rmptoras r lIJll. lElllClBI IAllJIFMANN· 1
O Doutor Ary' Pereira Oliveira, Juiz eleitoral' Presidente: Victor Zi!fimermann ii, MÉDIVO (:IBURGIA.O ii

da, 17a. zona etc... 1. mesário Estefania M. P.icolli, 2., Egon João da JI ii:!FAZ SABER que, pera as eleições de 3 de Silva.
,

26a. secção li 'Formado pelas Faculdades de Medicina' das Univer- ii
outubro proximo vindouro, dividiu a zona sob sua Irapocusínho: Salão João Pessoa iii' si"des de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre njurisdição em 60 secções, sendo 36 no municipio de Presidente: Alfr�do Schultze I ii

.

Jaraguá do Sul, e 24 no 'de Guaramirim, que funclo- L mesario Geraldo Krause, 2._ Adelia P. Floriani !I!II!
,CIRU'RGIA - SENHORAS' - PARTOS - CRIANÇAS B

:.!:.1narão nos edificios e sob a direção dás mezas re- 27a. secçao II
CLINICA GERAL

ii
ceptores abaixo nomeadas: � Santa Luzia: Irapocusínho, Escola estadual Sta. Luzia li ,Looga pratlel em Hospitais,Buropeus IIMUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL Presidente: Guilherme Neltzel ii ii

,

ta. secção 1. mesario Wa�demiro Schmitz, _2. Romilda Dal Ri i! Consultório e residência: . li
- Cidade: Edificio do Forum, Sala do Juri Leoní. 28a. secçao ii Rua Preso Epitácio Pessõa, 139 ii
Presidente: José Antonio de S. Tiago Corupá: Intendencía II O SULT S II
1. mesarto Esterle Lenzt Friedrich, 2. Bdmundo Glo- Presidente: Gustavo Roede) " ii

C NA:
IIeowskl. 2a. secção 1. mesarlo Henrique da Cunha Freitas, 2. Bruno li Pela manhã: das 10 ás 12 horas liCidade: Prefeitura, sala Biblioteca ScheibeI.' 29a. secção Corupé: Grupo II Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II

Presidente: Manoel Luiz da Silva , Tereza Ramos. sala 9 ii �, !i
1. mesario Carmen Portela Rocha; 2. Pancísco F. Presidente: Horavlo Hipollto da Silva ' ll Ate_nde chamados durante a Noite i!
Moeller.

,

ãa. secção ,1. mesario: Zelia Ozorio Bwald, 2. Alvino Pfuezen- ::�,====__-:::::::::====--:::==::::'==:=::::=={{:::
Cidade: Associação Rural-fundos Prefeitura Municipal teuter. 30a. secção
Presidente. Augusto Schmidt Corupé: Grupo Tereza QlImos, sala 3
1. mesario Rudolfo Klug, 2. Margarida Busch Presidente: Eugenio Turibio ôpares Pereira

,

'4a. secção ",
. 1. mesario Nilza B,aggio, 2. �dete Gevaerd

, Cidade: Grupo Abdon Batista, sala Carlos Gomes' ,3!1I. secçao
Presidente: Luciano Demarchl

' ,

Corupá: Grupo Tereza Ramos, sala 7
1. meaarlo Odílíé Vieirà Leopoldo,2. Turibio Anto- Presldente: Waldemar Bianchini
nio Elisio. êa, secção" 1. mesario Francisco Sperkosky, 2. Maria
Cidade: Grupo Abdon Batista, sala Martins' Penna . Lopes dos Santos
Presidente: Angelo Piazera " 32a. secção
1. mesario Alzira Matias, 2. Landila .Kauzler. Corupá: Grupo Escolar Tereza Ramos, sala

6a. secção I , , Presidente: Ellsebeth Papp Voltolini
, Grupo escolar Abdon Batista, sala Alexandrino F. t.' mesario Antonio Smeha, 2. Nllta Carvalho
de Alencar. Ma. secção
Preetdente: B,ugenio José da Silva Corupá: Grupo São José, sala Oswaldo Cruz
1. mesarlo Oswaldo Marquardt, 2. Erwino Enke Presidente: Bernardo Kraemmer

7a. secção; 1. mesarío Alzira Ferreira Beniski, 2. ßmilia Silva
Cidade: Grupo escolar Abdon Balista, sala Henrique 34:a. secção
Dias. Preaidenre: Francísco Fernando Fischer Corupá: Grupo Escolar São José, sala General Ozono
1. mesarlo Dalila Buhr, 2. Gert ßrelthept ,.�'

Presidente: Thadeu ôtezack
Ba. secção· 1. mesario Gabriel Maurissen, 2. Lidia Wodztwskl

Cidade: Grupo Divina Providencia, sala Iosé Boiteux 35a. secção
'

Presidente: Helnz BIosfeld
.

Corupé: Grupo escolar São José
1. meserío Ingo Meyer, 2. Maria da Graça Fischer Presidente: Artur Neumann

_

m
��-���-���--�'���� ��--

Cidade:' Grupo D. PI'��id��c�:� sala Iulía L. Aj��i4a k����:-��k;�zinll da ��a�t�e�::a, 2.. Ester .Maria --�;.;��:rA _ RAIO X
Presidente: Armando Târanro Prefeitura Municipal: Parte' superior, secretaria da

8 O C It 8'A
·

1. mesario Quiliano Sohn, 2. Jorge Mattar Camara, Secção especial, ClDADB � ,r. sn y u u as qUI n o � �
, tOa. secção Preeldente., Jefferson, David de Paula � � �Cidade: Gínaslo São Luiz, parte velha 1. mesarlo Iulío.Zecertas Ramos, 2. Dietrich

HUfe-1
'

I CIRURGIÃO DBNTISTA IPresidente: AIrino Pereira neusler.
'

1. mesarío Justino Pereira Lima, 2. Heinz Barg' , MUNICIPIO DE GUARAMIRIM Consultório ao lado da Prefeitura Municipal
Ua. secção , Ia. secção , � CLINICA - CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSE

'

Cidade: Escola Jaraguá, antiga escola alemã
_ ,Cidade -,Grupo escolar,

c

sala Princeza Isabel � Milderno Tralamenlo de canaes ,sob conlrole Radioaràlico
Presidente: Hans Breithaupr. Presidente - Urbano Texeira da Fonseca ,

I
H O R Á R 10

1. mesarlo Geay IBudal da Silva, 2. Salvador Can- 1,' mesário Hildegard 'I'epasàe, 2. Francisco .:Timi- MAlDI _ cias 8 à& 12.

!dido Mira. 12a. secção, ) nez Garcia. 2a.
'

secção TARDE - Atende com horas Marcadas
Barra do Rio Cerro: Bscole Reunidas, sala ta.. Cidade -, Grupo escolar, sala Mare. Santos, Dias � NOITE _ Terças e Quintas das 8 às 1 O �Presidente: Rodolfo F. Hufnuesler

.

Presi(lente _. Maurita Rosa
. ,

"� �1. mesario' Antonio Mahfud, 2. Faustino GiroHa,
'

1. mesario Al9'ino Weise, 2. Olimpio Zimmermann __ u __ � _u __ --. ......___ ...........

tlía. secção '.. Sa. sepção ,
,

'

Barra do Rio Cerro: Bscola Reunidas, sala 2a.
'

Cidade - Grupo escolar, sala Ruy Barboza "",

'Presidente: Aroldo .schult� Presidente - Paulino Joãd de Bém ., Presidente - Erwino Riback
,1. m�sario Gehard Rudolfo Fischer, 2. João, Matias 1. mesario Carlos R. Eis, 2;, Genuino Maiochi 1. mesario Carlos Schneider, 2. Carlos Wolles
Verbinen.

.

t4a. secção
,

4a. secção '

16a. secçãoBarra do Rio Cerro: Bscola Reunidas, sala Sa. Cidaue - Grupo escolài', sala Pedto"A,meriço, ; CaQ1pinha central -- Massaranduba, Salão Zilsdorf
Presidente: Walter Weller , President% _'"João ,Francisco Lyra ,�"

�,

'- Pre'sidente _ Vergilio Christofolini
'

1. mesario Procopio Pereira Lima, 2. Wandalina �� 1. mesario Lauro Zimmermann, 2. RudolfO' Tepassé 1. mesario CarloB Berndt, 2. Edmundo Kloeger .

Hruschka. t6a. secção 5a. sßcção 17a. secçãoRio Cerro I, escola estadual Cidade - Salão ParoquiÍll. Guarani-asso.-Massaranduba - esoola MunicipalPresidente: Sebastião Menetti Nunes Presidente � Henrique Run:;, '" , Presidente _ Anlino Gessner '

'

1. m'esar·io ·Willy Sonnenhold, 2. Antonio Mabba 1. mesario Luiz Amim Gha�er.. 2:�àimundo Wiese 1. mesario Carm�la Raimundi, 2; Max Wulf
16a. secção' .

'

6a. secção ;" ',' "

,
\18a. secçãoRio Cerro II, Escola estadual Cidade - Salão dos Atir,adores , Massarandubinha Massaranduba - Escola MunicipalPresidente: Oswaldo Heusi Presidente - João Santiago do.·Amaral .� Presidente _ Paulo Antonio Flores'

_'

1. mesario João da Silva, .2. esmeralda Sansoô 1. mesario Francisco da. Silva, 2. Henrique Garcia 1. mesario ,José FeilEr, 2. Josefa Flores Ignacio
,
17a. secção' .

. ]a. secção 19a. secção.

Rio da Luz,.Salão Barg, lado direito Cidade - ,f.refeitura"Municipal Guarani-mirim-Massaranduba - Salão Soco AgricolaPresidente: Artur Breithaupt Presidente - Wolf Heinz Autonuis Presl'dante - Edmundo Krambeck
2. mesario Helena Maria dós Reis Santos, 2. Ger- 1. mesario Hailte, Donara de Oarvalho, i: Pedro 1. mesario Estefano Klinch'iwski, 2. Stefano Gasder
mano dos Santos. 18. secção Peixer.· 8a. secção .'

.

20a. secção \

:
Rio da Luz: salão Bar�, lado esquerdo Estr�da Schroeder - escola Joaquim Wolf, Ribeirão Gustavo-Massaranduba - Salão Ci,a.Presidente: Afonso Bunr PreSidente -'- Jorge Mayer 'Jenssen. Preside'nte - José Lino Cagnetti,1. mesario Guilherme Vieira, 2.' Maria dos Santos 1. mesario Laura Rosalinda da Cost, 2. Arnice To- 1. mesario Adolfo Rosa, 2. Felipe KU'chembecker

19a. secção
.

mazelli. 9a. secçãol
"

21a. secção ,

Rio da Luz: escola estadual .' Estrada Schroeder - Escola Braço do Sul I Benjamin Constant-Massaranduba - Escola esta-,

PreSIdente: José Narlock' ..._ Presidente - Santos Tomaz�lli '. ' dual. Presidente - Afonso Narlock'

1. mesario Olibio Müller 2.'Mario Mello 1. mesario Wally TomazeUi, 2. Sebas,tlão, Ernesto 1. mesario Mariano Kuzeckisky, 2. Heroilio Xavier
208. secção .' da Sil�a. ,-,.. 10á. secçfi.o

" 22a. secção ..' ,

.

Garibaldi: Escola estadual, lado direito
'

Estrada Schroeder ....... salão Max Fiedler L,., Alves-Massaranduba - escola estadual' Santo
Presidente: Octacilió 'Pedro Ramos

.

,pj!eäidt?nt�' � Léopqld,o Wagnér, '

'

'. Antonio. Pr'esidente - Abrão Baruffi
1. mesario Yolanda Werner Emke 2. Nestor Pedri .1-': mesario- FI'8Ílci�éo ;,Mayer, 2·-,Pa'ul.o Roberto Gnel' 1. mesario Artur Zapelini, 2. Arnoldo Spezia

21a. secção' .' pelo 'Ha. secção ."
, ,,23a. s6cçãoGaribaldi: Escola estadual (lado esquerdo) Guamiranga - Escola Reunida S. Pedro sala la., L. Alves-Massaranduba - escola estadual São José

Presidente: Arcadio Fischet I .' /presidente - João Ozowski Presidente - Hermengarda Oaglionii. mesario Francisca Schmidt ,�teindel, 2. Samir 1. mesario ViceIitina Borba, 2. Oswaldo Klein 1. mesario Primo LucheUi, 2. Juliano Costa.
MaUar. 22a. secçäo' , 12a. secção .:.. 24a. secção .

Grupo Bscolar Buclides da Cunha, Retorcida, sala la. Guamiranga - ·Escola Reunida, sala 2a.
, L. AÍves-Massaranduba - 'escola municipal Santa

Presidente: Wcllter Carlos Hertel ' Presidente - Felix Jiniinez Hernandez Luzia. Presidente - Angelo ,Lunelli
1. mesario Mario Mueller, 2. Bmilia Moretti 1. mesario Eugenio Jalm, 2. Evaristo Franzner 1. mesario Fernando Camprigotti, 2. João Alchini.

23a. s�cção, 13á. ,secção Os oidadãos nomeados para constltuirem as
Retorcida: Grupo Euclides da Cunha, sala 2a. Maasaranduba - Grupo Escolar, sala entrada mezas receptoras ficam convocadas a procederem
Presidente: Osmar BorlIes ,Preside'nte - Willy Wolf .

a instalação das mesmas, no dia 3 de'outubro pro-
l. mesario Osny Cubas Aquino, 2. Basilio Schioch�t 1. meearjo Rudolfo Schmidt, 2. Beno ,Rod.e ximo vindouro, as 7 horas" nos lugares designa-

24a. secção
'

'� .

' , .'
.

ÜB .. secção _' dos. Dado e passadO nesta cidade de Jaraguâ do
Retorcida: Grupo Buclidea da Cunha, sala '3a. �aBBaranduba - Gru'po'escolar, sala fundos Sul, aOB traz dias do mez de Setembro do ano de
Presidente: Lothar Mattos do Amaral �resideníe - Tomaz ,Tarnow,sky mil novecentos e cijJcoenta e quatro. Eu, Amadeu
1. mesario Otavio Danna, 2. D'eolinda Fagundes Pin- 1. mesariQ Udo Moskocz, 2. Alfredo Mueller

I Mahfud, eierivão, o subscrevi.
cegher. 25a. secção"

, . '

" .158. secoão �, , Arl" Pereira Oliveira
Itapocusinho: Bscola estadual João Pesso, . Malsaranduba 13 maio - escola estadual Juiz eleitoral d,a 17a. zona

O....,��....,....,...........-.�....,•....,.......•..;�....,....,....,�.....".
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 26-9-1954

E spa R T E S rr�f�itura Muni�i�al tl� Jara�uá UD �ul �;lig��; l���:��
- REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS da Comarca [araguá do �ul,

I
.

pon..R W.t!!.LDIR O RU-·"". I
. Estado de Santa Catanna,

. QJ
.

.ta • .IW�'" Artur Ristow - Requer licença estabelecer- Brasil.
se com Bar e Restaurante á Rua Marechal Deodo- faz saber que comparece-

V d d roo José Lombardi - Requer licença estabele· ram no cartório exibindo os

enceram os onos a casa cer-so com Padaria. Fábrica de Tacos Jaraguâ documentos exigidos pela lei
Ltda. Requer licença estabelecer-se com fäbri- afim de se habilitarem paraBaependi, Estrela, Seleto, os vitoriósos da quarta rodada do returno ea de tacos de madeira bruta. Artur .Breithaupt -

'

'casar-se:
Requer alvará de vistoria habíte-se, Egon João da

Edital n. 3.625, de 9-9-54.Silva - Idem Idem. Angelo ·E. Bonomini -

Requer cancelamento do imposto sõbre suas atíví- Ewaldo Heldorn e

dades oomerciaís. Helmuth Fischer - Requer li- Erna AnQa .Id.a Marqu�rdt
oença construir casa de madeira á Estrada Rio Cer- Ele,. brasllelr�, . �oltelro,
roo Willy Mahnke - Requer licença reconstruir, mo!orlsta, �omlcl�lado �
sua casa residêncial. Freirnundo Schmidt - Re- residente nesta cidade, a

quer licença levar a efeito pequenas modificações rua �al. Floria�o Pei.xoto,
nos fundos de seu prédio sito á Rua Dr. Abdon 95, filho d� �IVlD !ieldo�n
Batista. Eugenio J. da Silva - Requer licença e de Herml�l� Heldorn:
para efetuar um aumento em alvenaria em sua ca- EI�, �rasllelra! .s?ltelra,
sa resídêneial. Alfredo Koch - Requer licença do�estlca, dom�clh.ada e

demolir uma casa de madeira e no mesmo local residente nesre distrito, em
construir uma em alvenaria. Clara Sohn - Re- Garibaldi, filha de Alber

quer licença levar a efeito diversos reparos na ea- to r-.:tarquardt e de Bertha
sa de sua propriedade sita á Rua Dr. Abdon Ba- Kanles.
tísta. Leopoldo Silva - Requer licença construir Edital n. 3.626, de 14·9-54.
mausoléo na sepultura de Jairo da Silva e Hil- Heinz Krueger e
quías da Silva, inhumados no Cemitério Municipal. Annalize Laube
Adelina Crispim - Requer licença construir Ele, brasileiro, solteiro,mousoléo na sepultura de Arnoldo e Maria Arlete lavrador, domiciliado e
Martins. Germano Pavanello - Requer licença residente nesre distrito, em
construir mausoléo na sepultura de Luis Pavanello, Rio Cêrro, filho de Gus-
inhumado no Cémitério Municipal. tavo Krueger e de Elisa-

DES P A C H O «Deferido> beth Krueger.
Reinoldo Buse - Requer cancelamentO dos Ela, brasileira, solteira,

impostos s/ Oficina de Consêrtos e Níquelação. doméstica, domiciliada e

Lorentino Patrício - Requer cancelamento dos residente nesre distrito, em
impostos si guarapeira e banca de frutas. Rio Cêrro, filha de Leo-

DES P A C C H O «Cancele-se li
poldo Laube e' de Ida Lau
be.

Alberto Henrique Vasel - Requer tranferên-
cia dos impostoa s/ caminhão adquerido de Guí- Edital n. 3.627"de 15-9-64.
Iherme Schimid t. Estephano Arbeit e

Erica Gaulke
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente nesre distrito, em

Três Rios do Norte, filho
de Gustavo Arbeit e de
Thereza ôtraub Arbeit.
Ela, braslleíre, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Três Rios do Norte, filha
de Roberto Gaulke e de
Hildegard Gaulke.

EdHal n. 3.628, de 15-9-54.
Wendelino Fodi e

Cecilia Baumann
Ele� b�asileiro, solt�iro,

ferreiro, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Garibaldi, filho de Miguel
Fodi e de Catarina Er
hardt Fodi.

-

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de Rober
to Baumann e de Guilher.
mina Marquardt Baumann.
Edital n. 3.629, de 17-9-54.

Oswaldo Ewald e

Thereza Lanser
Ele, 'brasileiro, viuvo,

industriário, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Benjamin Constant,
filho de Alberto Ewald e

de Anna Gern Ewald.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, dqmiciliada e
residente nesta cidade, á
rua Benjamin Constant, fi
lha de Franz Lanser e de
Mathilde Lauser.

DES P A C H O «SIM.
Vitor B. Emmendoerfer - Requer por cer

tidão se está lançado nésta repartição para paga-
Ficou sendo a seguinte Em Guaramirim Seleto Domingo, Portuguesa mento do imposto predial.

a colocação dos clubes x Estrela. 3 Santos 1. Ponte Preta DES P A C H O «Certifique-se o que Oenstar>
disputantes da primeira X 2 Noroeste 1. Adolfo A. Emmendoerfer - Requer por eer-

divisão por pontos per- Pelo campeonato oa- Palmeira 3 XV de tidão si é devedor ou não á Fazenda Municipal.
dídos, após a quarta ro- ríõea toram. estes os re- Piracicaba 1. Guarani 2 DES P A,C H O «Certifique-se nos termos dadada do returno do cer- sultados da -quinta roda- São Bento 1.

Informação.tame. da do turno. - Sábado, Juventus 2 XV de
Em 1° D. Pedro II - O Flamengo 1 Bangú O. Jaú 2. Diretoria _do DÉEA.S da Prefeitura Municipal

P.P. Domingo Vasco daGama O lider do certama é de Jaraguá do Sul. em 11 de Setembro de 1954.
em 2° Baependi - 2 p.p. 3 Botafogo 1. Fluminen- o Palmeiras, com nen-

em 3° Estrela - 7 p.p. se 4 Olaria 2. América 2 hum ponto perdido.
em 4° Seleto-lO p.p. Canto do Rio O. Madu- X
em 50 Botafogo 11 p.p. reira 2 Bonsucesso 1. Em Blumenau, sábado
em 6° F a i x a A zu 1 e Portuguesa 4 São Cristó· o América de Joinvile
-

Acarai 13 p.p. vão O. Os I i d e r e s do derrotou o OJimpico por
X Campeonato são Vasco 4 a 1. Domingo entretan-

A quinta rodada terá, e Flamengo com nenhum to o quadro de Joinvile
andamento hoje com a ponto perdido. foi derrotado pelo PaI·
realização de três jo- X meiras por 1 a O.
gas, sendo os seguintes: PAIo campeonato pau-, X .

Em Jaraguá-Acarai x lista, foram estes os re- Em Brusque o Carlos
D. Pedro II. sultados da ultima roda- Renaux empatou em um

Em Bara do Rio Cerro da.-Sabado;- Ipiranga 1 tento com o Cruzeiro de
Botafogo x Baependi. Linense 1. Porto Alegre.
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Teve prosseguimento di, na segunda coloca- levados pela campanha
domingo passado o cam- ção do certame, aspiran- de reabilitação. e a vit6-
psonato da primeira di- do com muita justiça, o ria almejada surgiu. Por
visão da L. J. D. com a titulo máximo, enquanto seu turno o Botafogo,
realizaçio de mais três isso os "Pinguins", vão que tão bôa figura '9\
jogos de futeból, em três amontoando derrotas, e o nha fazendo no turno do
locais diferentes. que é pior não largando campeonato, decaiu, mui-
Inicialmente em nossa da rabeira.

I
to de produção, e o qua-

cidade, o Baependi rece- Em Nereu Ramos, o dro nesta segunda fase
beu a visita, em seu oam- Estrela, enfrentou o Aca- do certame, ainda não
po, do quadro do Faixa raí, assinalando uma gran· teve o sabor de festejar
Azul, um dos rabeiras de vitöría, os locais por uma vit6ria.
do certame. 6 a 2. O Resultado diz, Como vemos, desta vez,
E, o resultado, foi uma bem da superioridade venceram .os donos da

goleada imp6sta pelo dos locais durante todos casa, e venceram todos
quadro do Baependi, ps- os minutos de prélio, e· com muita justiça, pro
lo estrondoso placard de zibindo-se o Estrela, 00- vando mais uma vez, que
10 a 1. mo em seus melhores tem- jogar em casa, é muito
Certamente, ninguém pos. Enquanto isso o A- maia fâcil! ...

duvidará da magistrall earai, vê mais dois pon-
.

Contudo o certame, '9ai
performance desempe-I

tos perdidos, continuan- chegando ao seu final,
nhada pelo quadro aszur-: do o quadro a não jogar mas sem despertar aque
ra durante todos os no- bem. Ie interesse, já antes es

venta minutos de [ôgo, Completando a roda- parado, pois a diferença,
chegando ao final, com da, o Betatogo rumou a que separa os dois prí
um resultado, digno e Guaramirim, onde anfren- meiros colocados é mui
justo, da grande atuação. tau o Seleto, em seus to grande, esperando-se
Foi este o mai6r resul- dominíos. Numa partida renhido duélo, quando

tado até o presente cam- bastante equilibrada ven- ambos se encontrarem.
peonato, sendo como do ceu o Seleto com muitos Mais pretas, estão as eoí
turno o "vitima" a equi· méritos, pelo placard de sas, pelas rabeíraa, onde
pe do Faixa Azul. � a 1. ag6ra, surgem maís cano
Anda firme, o Baepen- Jogaram bem os locais, dídatoa,

NOTICIAS ESPORTIVAS

Pela 2a. Divisão - Por G. EGGERT

jogo da tabela com o jo·
go Ferroviario x Ipiran
ga em Corupá. Faltando
agora apenas os jogos
adiados por diversos mo
tivos.

Em continuação pejo
atual certame jogaram
domingo em Itapocuzi
nho Jóão Pessôa versus

XV de Novembro, divi
dindo os louras pelo a

pertado escorre de 1 x 1,
o qual demostra a igual.
dade de força destes pro
vaveis candidatos.

,
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Faltando ainda a dispu
tar.
João Pessôa 4 partidas
Ferroviario 3 » '

XV de Novembro 3 »

Avai, Ipiranga e' Agua
Verde 2 jogos cada.

....

Nesta cidade pelo cer

tame tivemos Ipiranga x
Agua Verde vencendo o

ultimo pela contagem
minima 1 x O.

Finalmente em Corupá
jogaram Ferroviario x

Avai, vencendo o primei
pelo quasi folgado escor
re de õ a x O.

Colocação por pontos
perdidos.

1°. Ferroviario 4 p. p.
2°. João Pessôa 5 p. p.
3°. Agua Verde e XV
de Novembro 6 p. p.

4°. Avai 9 p. p.
{;O. Ipiranga 12 p. p.

IIElWR � 1I08UEtU.
GONNeOIOO " .....
..... _ , NIIft.

Um povo sem jornal vi
ve as escuras, a mer

I cê-dos mais espertos.Teremos hoje o ultimo

P A R A F E R IDA 5,
E C Z E MAS,
IN'FLAMAÇOES;
C, O C E I R AS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS ETC.

�..-=============�.

Ootaoilio P. Ramos
Diretor do Departamento do Expediente.

�=-=:w::>c:>c==--:::=>:==-=�o:::::::::-���V Celso Branco· 'O
Despachante Aduaneiro

Matriz: Rua Babit'\nga, 23 FUlal: Praça General O&Ó·
• Edif. próprio • Telefone, rio, 115 • Edificio «Santa
213 • Cx. P., 35 - End. Juliu • Apart. próprio, 32 OTel. cBranco� Telefone, 4773
S. Francisco do Sul • S.C. Curitiba • Paraná

Importação - Exportação e Cabotagem - Ques·
tões aclmiDistraüvas

bem como todos os serviços junto à Alfllldega
de SAo FraDcisco do Sul, são executados com pon
tualidade e prest�za, dispondo para êste fim
de uma organização perfeit(l com escrit órios
e técnicos.

'

Di�põe de páteos para dllPÓSIIO de madeira
junto ao quadro da estação Ie nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem como
armazem para depósito de mercadorias em ge
rai, junto aos trapiches de embarques na cidade.

EDcarrega-se de Emllarques de MadeÍ!'as e de outras
Mercadorias para o exterior do BrasU e

Localidades DrasUeiras

O
!rUlI" ia mal. d. 20 ..... d. lImII' ...stan�ls maiores firmas do Estado e dos estados vislDhos.

(i)c::::::ao ...
, <::>c:::a-=-==-==-=-==-=-;::-=""C:-=-=>

Edital n. 3.630, de 18-9 54.
Waldemar Erzinger e

Edezia Verbinen
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado e

resideóte em São Bento.
do Sul, filho de Conrado
Erzinger e de Francisca
Grossei Erzinger;
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Três Rios do Sul, filha
de Alvaro Alfredo Verbi
nen e de Clara Verbinen.

,
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 26-9-1954

peuJsche Beilage des "Correio do Povo"
LOKALESEr verliess den PSDBriefe -

Welten
Zwei

Zwei
Der p-g. sprach I einige cachaça,

Herr Artur Müller, merksamkeit erregt, bei einer Wahlversam- andere pinga,
Prresident des Munizi kann ich es als guter miung im Innern des Mu· batida, maldita, pé-de
paldirektoriums der UDN, Corupaenser nicht unter- níztps und sagte, dass briga, mata-pobre u�d
erhielt vom Kammerat lassen. der Regierung es emen gewI��en Dok- Vogeh�Tasser nennen,. m
Herrn Alvino Seidel fol- der National Demokra- tor grebe! der mc�t den RetorCI.da nennt man Ihn

genden Brief. tischen Union meine ab- �nterschled z�Ischen sogar m
. grossen, Glae

solute Solidaritaet aus- einer Stange Mais und sern servíert, P-D.

zusprechen. Hiermit be- .Zuckrerrohr kenne. . ..

vollmaechtige .ích Sie, Und weehrend der P-9 Em Ko�omst s�ltwaerts
hiervon den Ihnen belíe- gerade vom Zukkerro�r I �ommentIerte die Intel

bigen Gebrauch zu ma- sI!rach, �ekam er em [Iígenz �es Redners, dass
chen und zeichne mit Kltzel� m der �ehle er so viele Namen f�.er
dem Ausdruck meiner und flOg d�nn dieser dasselbe Getrae�k wus

vorzueglichsten Hocha �ensch an, diese nuet�- ste, waehrend em ande

chtung als Freund und lI�he Pflanze zu vertei- rer unterbrache
. ,

Parteigenosse mit herz- dígen. Aus dem Zuc�er- , Das kann sG�on seI�.
lichen Gruessen (gez.) rohr, sagte,er, geWlD?t I W�nn "man zW�lJ;nal ta-

Alvino Seide!". man den Schnaps. díe l glích beseffon Ist!

In einem kleinen Heide- Soldat in Deutschland ge
dõrfchen wohnt der ehe- gen die Kommunisten im
malige Offizier und letzl Dienste Amerikas."
ge Registrator eines Flüct- "Si vis pacem, pera bel- "Angesichts der durch
llngslagere, Karl B., mit lum" - Willst du Frieden, die udenistische Verwal
seinem Sohne Walter. Er halt dich kríegsbereir. Das tung in Santa Oatarína
kämpfte Jahrelang ehren- ist h�ule die Devise der vollzogenen Verbessevoll im Osten gegen westlichen �ell. Auch

rungen, besonders imRussland und schlug sich Vater B. hat m d.en ver- Munizip Jaraguá do Sul,dann, nach seiner Rueck. gangenen Jahren Im Not- bauptsssehlích in unsekehr aus ddr Gefangen- aufnehmeleger geler�t, rem Distrikt Corupá, woschaft, mit seinem noch da�s nur der Starke 10 zweifellos der Neubau
minderjährigen Sohn recht �rteden leben kann

..
Er der Strasse Corupä-Bãound schlecht durchs Le- ünder es des�alb nicht Bento do Sul die Auf

ben, bis er in der Régis- mehr so tragisch, dass
rrarur des Pluechltngsla- sein Sohn die arnerlke-
gers U. eine Anstellung nische Soldatenumform
fand. Da er den Krieg trägt. Aber, wenn sein Wahlzetlel ohne Legende ist Feigheit
kannte, hasste er ihn. Das Sohn schon amerlkani-
Elend der sowletzonelen scher Soldat ist und vor Bei den Wahlen wer- tierte und Kammerräte
Flüchtlinge, das teeglích dem Sternenbanner foto- den alle Mittel ange- verteilt werden, haben
wie ein ununterbrochener greflerr wird, was soll er wandt, den Wähler in die die Legende "UNIÃO
Film vor seinen Augen denn alleín noch hier, Irre zu führen, sogar bis DEMOCRATICA NACIO
abrollfe, war die Folge fragt er sich. Also schreibt zu gemeinen Verleum- NAL".
eines erbarmungslosen er seinen zahlreichen Ver- dungen und Lügen, bis Wer keine Legende
Krieges. Sein Sohn, so wandten drüben, dass er zu unehrenhafter Hand- gebraucht, oder sich sei
nahm er sich vor, sollte sich entschlossen habe, lung und Fehlen von Par- ner Partei schämt.Ist ent-
es einmal besser haben. auch auszuwandern und teimut. weder sehr gemein oder
Seine Verwandten drüben beantragt gleichzeitig sei- will denWähler täuschen.
in den USA hatten sich ne Einwanderung bei der Es gibt Kandidaten, Auf jeden Fall ist er fei-
bereit erklärt, ihn' aufzu- zuständigen amerikaals- die, um gewählt zu wer- gel
nehmen. Und endlich, chen Behörde. den, die Wähler zu täus- Wir machen den Wähler
nach langen Bemuehun- Behörden haben Zeit, chen versuchen und darauf aufmerksan, keí
gen, waren alle Formall- undendlich viel Zeit, nicht Wahlzettel ohne Legen- ne Wahlzettel ohne Le
reeten erledigt. Der junge. nur alleine in Brasilien. de vorweisen. Der eínzí- gende zu benutzen, um
knapp 20 jährige Mann Aber dann' kam nach ge- ge- Wahlzettel ohne L�- nicht den Irrtum zu
schwamm freudestrahlend raumer ZeH wieder ein gende ist, der �er Sena- begehen, Kandidaten
über den grossen Teich Brief aus Amerika' für toren, da sre durch zu wählen, die weder
in die Arme seines On- Karl B. Der Absender war Mehrheit gewällit wer- die Partei noeh das Mu
kels, und Vater B. glaub- dieses Mal nicht das den. Die meisten Wahl- nizip interessiren und
te, dass nun alles in bes- U 03 A- ôretes-Deperrmenr, zettel, die in Jaraguá Iür sogar Kommunisten sein
ter Ordnung sei, sondern die Einwender- Bundes- und :Staatsdepu- können.
Doch mit des Geschi- ungsbehörde. Immer und

ckes Mächten ist kein immer wieder muss Karl
I

ew'ger Bund zu flechten, B., dessen Sohn amerl-
wie schon Schiller sehr kanisc�er Soldat ist, di�- Das Geheimnis der lhIo�elsscbuldeo 00·richtig sagro Der Mann, sen Brief lesen. Denn 10 "ht"g H I IIder aus Deutschland floh, dürren Worten steht da nc I en, au p ege

O hlum nicht in allzu naher zu .I�sen;"... da
.

Sie als In Europa ist man Witter-' Hulsell 80d
Zukunfr Soldat zu werden, OffiZier gegen dIe Sow- ungseinfluessen weit mehr
wurde in Amerika einge- jets gekämpft haben, au�::t�ea�p����eg:otz_ Die brasilianischen Hiln
zogen, Statt Dollars zu können Sie ,als "Milita-

dem ihre Haut sportlich frisch, deisschulden ,gegenübermachen, erlernte er jerzt rist" nicht in die USA sammtweich und zart zu kon- Westdeutschland konnten
das weniger beliebte einwandern. Ihr �ntrag servieren w�iss, so liegt das in knapp einem Jahre um

hKriegshanEdwderk. hAldl�5 musdste .?eshalb abgelehm fI�ut6r�:�§r: b:��tztihrNf-[ fast 47 Millionen Dollar WENN SCHMERZEN ....
dt ein c e, auc' Ie wer en.

. vea-Creme, die als einzige in verringerr werden. Diese TOGAL
Ausbildungszeit eines 0301- Valer B., der JahEelang der ganzen Welt Eucerit en- Feststellung traf der Prä- Ein prompt wirkendes,
daten. Und eines Tages gegen R�ssland ka�vfte thaelt.

. sident der Bank voq Bra- schmerzstillendes Mittel
war es soweit. dass Wal- und Trager zahlreicher Eucerit ist eme Substanz, T Marcos de Souza ist Tcgal. Gliederschmer-
ter B. auf einem Truppen- Tapferkeitsauszeichnunaen die den Zellen der Haut sehr sOllen, I" I' h zon, gl"chtl'scho, rh"'umatl'-

.
� nahe verwandt ist und darum anras, an ass IC eines � � �

transporter verladen wur- Ist, hat es' nun schwarz die Eigenschaft hat auf na- Frühstücks, das die Deu- sche Schmerzen, Kopf u.
de. Die Fahrt ging nicht auf weiss von der ameri- tuerliche Weise tief' und voll- lsch-Brasilianische Han- Zahnschmerzen, werden
nach Korea, sondern nach kanischen Einwanderungs· staendig in die Haut einzudrir-

deIskammer in Rio de, Ja- nach vorliegenden Urtei- Juckreiz Ekzeme, Fluuren,
- Deutschland. behörde, dass er ein "Mi- gen. Nlivea-creme. mehrt der

nOI'ro ku··rzll· ....h fu"r den len mit Togal-Tabletten Haedensa (Pomade) be.
Z I· h Z· h' b ,(.

. .. i'l
Haut ebensotwendige Naehrs- �

u g eie er elt sc fie Itarlsl sr, wel er gegen toffe zu und verhindert hier- zur Zeit in Brasilien wei- erfolgreich bekaempft. ruhigt, schützt, heilt. 80-
die amerikanische Militär· die Sowjetbande kämpfte. durch Rauhe und fruehzeiti- lenden Mi,nisterialdirigen- Nicht weniger als 7000 fortige Wirkung, beque
verwalrung einen Norm- Das USA-States-Depart- ge Faltenblldung im Gesicht

ten Dr. PrenIzel gab und Aerzte, darunter viele me Applikation. Formel
b��ef an alle Väter, deren men� �ber hat ihm be- unI!r��eH::�s Eucerit-Gehal- an dem der Bankpräsi- namhafte Prof�ssoren, do- der Haedensa-Gesells
Sohne nach Deutschland schelmgt, dass er stolz tes wird Nivea-Creme gaenz- dent als Ehrengast teil- kumentieren laut notariel- chaft, Berlin. Zugelassen
eingeschiffr wurden. Auch sein darf, dass sein Sohn lich von der Haut aufgenom- nahm. Die Schuld belaufe ler Bestaetigung die gute bei den deutschen Kran-
Vater B., in seinem klei- als Vorposten und Soldat men und hinterlaest daher

sich im Augenblick auf Wirkung des TogaI. kenkassen.
nen Heidedörfchen, erhielf gegen die Kommunisten nicht wie gewoehnlicbe Fett·

so einen Brief. Er, der im Dienste Amerikl.ls
creme irgend einen Glanz. etwa 63 Millionen Dollar. r=::::::=:::===:::::::::::::·�·:::1�·;;=::::::::::=:::==:::::::::::::::í::::::::�

Russland besser kannte steht. J ii
'

, ii
als ·jener Kompaniefiihrer, Die USA scheint dem ii AU Ta JARAGUA S. A. iider diesen Brief unter- Süden dieses gesegneten A.pc;t'theke "8Cb uIZ" ii Rua Marechal Deodara, 991 II

f:����:� ::;��: },�� . =� ��n�!�:.n�UChi��iC� ��� II Oficina MecâDica e Posto Texaco II
so Stohr J'etzt auch Ihr tismusl JABAGUÃ DO SUL ii !!ll� ... Serviço FORD AutorisadoSohn als Vorposten und II li

II II
ii Consertos e Reformas a preços razoáveis II
" �

Ü executados por pessoal competente li
ii II
ii II
II ' iiII Solda Elétrica e á Oxigênio ii
II Combustivel e Lubrificantes ii
ü I!
II

' II

�=====--===:=========::dI

STABILE REGIERUNG
Der Praesident der Re- sönlichkeit unserer Krie

publik, Herr Café Filho, gsmanne. Unpolitisch.
hat seiner Regierung die

KriegsmiRister: Generalnoetlge Stabilität zum

Frieden und Fortschritt Henrique Batista Teixeira
des Landes elngepreegt, Lort, einer der glänzends-
Sein Ministerium we-

ren Vertreter des Heeres;
nlgstens und auch seine Unpolitisch.
Handlungen machen den Luftfahrt: Brigadier

d k d II "h Eduardo Gomes, der bee-Ein rue , ass wir a ma -

te lebende Brasilianer Ge"Iich Vernunft annehmen
und Ordnung in. die oef- hört der UDN an,

fentllehen Angelegenheiten Justizminisler: Desamber-
bringen. gador Seabra Fagundes,
Das Ministerium setzt grosser Jurist. Politische

sich wie folgt zusammen Tendenz unbekannt.

Cbel. da Casa Civil: J. Mon Arbei1sminister: Senator Na
teiro de Castro, udenisti- poleão Alencastro Guima
scher Deputierter für Mi-, rães, gehörte dem PTB an.
nas Gerais. War General-
sekretär dieser Partei. lussellßinister: Raul Fer-

nandes, zum 2. Male Aus
senminister. UDN.Chefe da Casa Mililar:Gene

ral Iarez Tevora, von

grossen Ruf in den rnili
räríschen Kreisen. Der
UDN verbunden.

Verkehrsminisler: Lucas La
jes, Ingenieur, Urheber des
Planes der Elektrifizierung
von Minas Gerais. Ge
hörte dem PSD an,

Landwirtschaflsminisler. Cos
ta Pçrto, dem Partido li
bertador enrsprossen.

Gesundheilsmislsler. Aramis
Alhayde, gehrerte dem
PSP an.

lullusmin,isler. Candido
Motta Filho, aus den Rei
hen der Republikanischen
Partei.

I

Flnonzmlnisler: Professor
Eugenio Gudin, einer der
besten brasilianischen
FinanzmänBer. Unpoliti
sch.

Morine: Admiral Edmun
do Jordão Amorim do
Vale, hervorragende Per.

Haemorrhoiden

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.;:,.
__.._ _.__..__ _--_ . .;.--_._ _ _ .._---_

....
;(
...---------···-------------..·- ·--·--"'11

ii Dr. Erich Kaufmann 'Iii Arzt Ind Chirurg II
ii promoviert an der medizinischen Fakultät der ',Ih Universitäten von Köln (Deutschland) und I

II Porto Alegre
" ii: III CHIIZURO - PRAUBNARZT - OB8URTSHBLPBR - I!

ii KINDBR - UND ALLOBMBINB PRAXIS ii
li LANOB PRAXIS IN BUROPABISCHBN KAANKBNHABU- II Wir werden darauf auf-

i! SBAN II merksam gemacht dass
li Konsu)toriun und Wohnung: 11 die Tabletten
ii Rua Preso Epitácio Pessôa 139 li "Eull"n"ii IIU ,Sprechstunden: I: der C. F. ßOEHRINGER
ii Morgens von 10 bis 12 Uhr j;j & SÖHNE, Mannhein, dasli Nachmitlags von 14.30 bis 17,30 Uhr H bekannte und altbewaehr.
ii Man !lteht auch Nachts zur Verfllgung U te Asthma-Mittel, wieder
�::=-::::::.--::::::::.M.:=::::::::==::::::::-.::::::::==::::::=::::::::::::J überoll erhaeHllch sind.

Dl!s Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Asthma
COlHiA CISPA.
QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

ancçou DO,'

COURO CABROOO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA'

4

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO ,DOMINGO DIA 26-9-1954'

Camara MuniCipal
Ata da Reunião Ordinária de 17-8-54

, ,

.
Aos dezéseré diàs do mês d� Agosto do ano

de mil novecentoe ,e. cíncoenta e quatro, pelas sete
horas, na sala do Fórum, no edíflclo da' Prefeitura
Municipal de jaraguá do Sul, reunidos os snrs. Kurt
H. Hilbrecht, Mario Nlcollnl, Alfredo Langer, Prede-:
rico Curt A. Vasel, Otaviano Tlsel, Alvim Seidel e

Adolfo A. Bmmendoerfer. Constatada a presença de
número legal o snr. Kurt H. Hilbrecht, Presidente em

exercício, declarou aberta a sessão; 'e ordenou lIO "_"II _111_ ...._111_111_111_ ..._ ... _111_111 _III _II

2°. secretarío que procedesse a leitura da ata da ses- I - Atende chamados de dia e a noite - l
são anterior. Posta em votação foi a mesma apro- -===::.. �___.l
vada Bem emenda pelo que pa�80U a ser assinada

Iii

pela Mesa. O expediente constou, de _)1ma emenda .------,-,-------,--,.-----
referente ao projeto lel n. 21, um telegrama recebido Cllnica de O!hõs - Duvidas - larlz e' Garuanta 110
do Rio, um ofc. nr.: 276/54 do snr, Prefeito Munici-
pal, um ofc. nr. 1219 da Federação das associações BI...a.aID •• 'Il
rurais de Santa Catarina; e um requerimento do Dr.
Norberto Schlemm, que foi encaminhado ao snr: Pre
feito Municipal. Com a palavra o snr. Adolfo A. Em
mendoerfer requereu para entregar copias aos verea

dores do prdleto lei n. 21. Posto em votação foi o

requerimento aprovado, A seguir pessou-se-a díscus- � • _"

são da Ordem do dia: Inicialmente foi, aprovado o

parecer e a emenda do Proleto lei n. 21, em 10. dis
cussão, Nada mais havendo a tratar o snr. Presi
dente convocou os snrs, vereadores para aproxima
sessão dia 24 do correnre, com a seguinte Ordem I

do dia: 2°. d\scussão do Projeto lel n. 21. Findo que
foi encerrada a sessão a quel faltaram os snrs. Ney
Franco, Walter Iark, Willi Germano Gessner e Ger- Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se"
hardt Roeder. a disposição do distinto público" apresentando "

(ass.) Ney Frltllco, Mario Nicolini, Alfredo Langer sel.'viço criterioso e preços Módicos.
Ata 'da reunião Ordinaria de 24-8-54

._ PI�I._III_III_I�' __ E _-11_'.'_11'_'1

Aos vinte e quatro dles, do mês de Agosto de

I-
-

,(1954) mil novecentos e. cincoenta e. q�atro, pelas MUD A S M' I LHOE S';sete horas, na sala do Forum, no edlflclo da Pre-
feitura Municipal de jaraguá do Sul, reunidos os .�

snrs. Ney Franco, Mario Nicolini, Alfredo Lange, I I oe PII8OA8 ,til l8AOO coa
Frederico Curt A. Vasel e Otavíano Tissi. O snr. lI8UI:1l
Ney franco presidente, declarou aberta a sessão e ,FrutJferas e

.. aDO O .......
ordenou ao 2°. secretario que procedesse á leltura ,.

,DEAIBA'IIIO. . , ":;J,
da ata da sessão anterior, o que foi feito, não sen- Ornamentais

"EL IX IR 9'14"do porem, posta �m votação por falta de número le-
__

'
,

"

gal. Não houve expedíente, e nlnguem flz U80· da
palavra e não foi discutida a Ordem do dia por tal-! Laranjeiras, Pe- a SIfIUI ..- • DB8AIISII
ta de número legal de presentes. Nada mals haven- cegueíros, Ké- O' ............... o c:o.aoe.. o
do a tratar o snr, Presldente marcou o dia 31 de A- kiseíros, Mací- 811D••• oe PulatOee. • Pele

gosto_, pari! proxlma sessão, com a Ordem do dla eiras, Ieboríce- PIodaIOOIee_o-. ......
constante da ata anterior. Findo que 'foi, encerrada beiras, etc. Ro- -. c.p••,.. Queda do ...
a sessão, a qua! não compareceram os snrs. Adolfo selras, Dahlías, lo AboIt8a.
A. Emmendoerfer, Walter Iark, Alvim Seidel, Kurt H. Camélias, Co- � o�

•

Hilbrecht, Will i Germano Gessner e Gerherd Roeder. níferas, Palmei-' ..... o p.p•••, d.p.,.....
(ass.) Ney Franco, Mario Nicolini, Alfredo Langer ras, etc., etc.

1FEiiiIi"-IEllEEm5=!I�.!EEJEIl_!!E!!E!II!r==="'_"ml s::l1li

H r= Foto PiaZ8pa:=:J I
m Bua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul m

DefroDte ao Ginásio SAo Luiz I
Fotografias em geral - Filmes de varias

Imarcas e tamanhos

Im Tem á disposição apa�elhos fotográficos ale
mães GrVOIGTLÄNDER»' e, outros. de ótima .

qualidade - com lentes azuladas.

I véja a exposição ;em compromisso.

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

==!!!!!l;;;;;;;;;;jl-u-:-!leem=m

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM'8RIGUEIRA MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a ,:,ua próprial
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOIIBBIBOEIIlA
lIIIfAIfCOB! para o seu tilhinho.

E. um produto dos Laboratórios Min,ancora
- JOINVILLE

Dr. FraDcisco Antonio Piccione
Jt.1[�.D:m::co

Cirurgia Geral de adultos e crian9as CH-
nica Geral --- Partos - Operações,
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialist.a em doenças de cl'lança�
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara HrUschk.8), das 9 as 1� hs. HOSPITAL,
JESÚS DE 'NAZARÉ das 16 'as 18 hS;-, '

:)

-===-:=---------------. ..1l===':'::::::======;::=::=�
I . Dr, Fera8Ddo Ao SpriDgm8nn i rDr. Arquimedes Dantas �

Formado pela Faculdade de Ciencias Mê'" ii A D V O G A' D O' II

dicas da Universidade. do Distrito Federa! ii '

.

II
II fi

ClIBlea Médiea - Cirurgia Geral - Partos, ' li Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 li
ii Jarago4 do Sol - Santa CatariDa li
II i:
:0'" ,..;li�._._.__� __••. :í--

..--_ _--'!... _.__._._-_ _-------------- ..

Oonsultõrio e Residênoia: Rua Preso Epi.
tãcio Pessôa n. 206 tex-resídenoía do dr.
Álvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs,

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA
,

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTIC1A"
- JOINV!LE'-

'1_11I_I.._lu_n'_II'_III_'IiiiII_'..·'I_'U __ , .. ,n_'II_lr

Farmacia Central I
,

DE HAFEJRJH:AN::N � CI.....
'

I,�DA. �
Rua Cei. Emilio C. JOlrdaR, I. &2 - Jara.ui do Sul - S. C. �

!>eçam Catálo
go Ilustrado

IRai......... .,..DIemo. AcracIe
",--",.�ÓOo
IRO .....Iar 110 """"Iftlo da Si
Flus. Reu.AT....O da .....
... 0,4.... pilo o. ",- 6. P.

I

"

Or.- lald8mi'ro 'MaZUr8C�en
eaia •• ,.a,••

Rua Mal. Floriano' n, 152 -' JÁRAGUÂ
Clinica geral médico - cirurgia. de adultos e crianças
- Partos • Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Inira-vermelhos e azuis,

ß COMfRCIHl UOH. - ADV��:�A_ SE��io�BILI-
R. Mal. Daodorol 130 - CI. 19 -' Tal. 34 - Jaraguá do SIl .

Contratos, dísfrätos, Atas, Balanços e' com
pleta assistência, técnica contábil, jurídica e

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

Corretoras da ç. lac. eguros «IplraDgb operan
do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Acideb
tes Pessoais, Transportes, Automóveis, Res
ponsabilidade, Civil e Fidelidade.
,Sub_agantas da, VARIG: Passagens e encomendas.

'

- A COMERCIAL LTDA. -

uma organização as suas ordene!

Euuenia filor Schmückel - economista e contador.

C-{-=:'"!_=-==--=-=-a--:=�= �i Ib_ 11

II .a It e,. 0>88 e .,:111-- III §alUlglUlcnoX
ii IIii - JARAGuk DO SUL - I:
ii

- 1:11 mlEiii!ll!iE!!ll!E5ll!5i5ll e mEi!iiIElll!5!!ilIH_!lIill__••
Medicamentos e Perfumarias

II' Simbolo de Honestidade II Dr. Renato 'W'alter

I::ij: OonfianQà) e Presteza 'ii,' M É D I t) O
A que melhor lhe atende. I

II e ,pelos menores preços li CLlNICA GERAL - CIRURGIA - DOBNÇAS

\'\:::::=======:======v--=:::ü
- DE SEN_HORAS - PARTOS

ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi
Declaração IPERDEU-SE ciente, pelas ondas ultra.,sonoras, das Dores e

Uma chave catraca marca InflamaQões: Dores reumáticas, artrites, lum-
Com referencia .

a «8NAP-ON» dia 9 do'conentej bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, fluúnculos,
uma declaração públi- na Rua Cêl, Procópio Gomes, .

inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
cada neste jornal, pel08 il88 imediações do cemitério Af

-

I f 1
snrs. ßrvino e Germano à casa comercial, de Carlos ecçoes da pe e, istu as, varizes e úlceras re-

Hardt. - beldes. Asma, afecções do estômago, etc...
Brandenburg, proibindo Pede-se a quem a achou en- MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratament-I minha entrada em suas tregá-l8; nesta gerência me- das Paralisias com reativação das funçõeo

1 propriedades, tenho 8 diante gener9sa gratificação. musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs
,

dizer que jamail:' aH e8- cional dos músculos em geral, da bexiga, or-
I . live e ai! pretendo

e'.'I-:--IMP'UAf'ZAI---·
-OO-SAtIOUE--

.....

? gãos digestivos, etc...
trar. As Buas proibições' ONDAS CURTAS _ DIATERMIA - BLETRO-
são ridiculas. SImt U IItBllAJaragu,á do Sul, 8 de, \llftfllfL 1111.1111

CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO
Setem,bro de 1954.

"

,

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

Walter Bartel AUX. TRAT. SfF1US infra-vermelho...
. CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros

1Il'I.........III.....
-

...........,...-... (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
,
- - - -

I

I
das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

Ur. Murino Barreto da Azeve�o ': .. 0

RE:��eÊ��IAJ�ut:�n;�rL�a�0!�é�S,350

I ADVOOADO I

Leopoldo Seidel

ICorupä,
• • ii

�-----------------

���G'�t��L
COfFfÉM

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

. FARMACIA NOVA
de ROBEBTO M. HOBST

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

,Bscritório' no,' p�redio (Á ComereialLtda) ,

Rua: Mar:eçbAI p�odoroda Fons��.N°. 1.22
larÍlg:ii4 -dó'Súí

cl

EICELEITES

ELEMEITOI' TOIIeos

F6sforo, Cálcio, ArseDiato
a Vanadato de s ó d 1 o Terrenos
TODlco dos convalesllentes Vende-se lotes nesta ci.

TODico dos desDutr'dos I
dade (Bair�o da Saudad�)

.

,1 Informaçoes com HII�
, debraodo A. Klug.

Os Pálidos, Depauperados, Rua Mal. Deodoro - 301
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação ,geral do orga-
nismo com o

------------.-------

Rm"I"DO precisa de uma
,

, boa bicicleta, ou
um bom rádio, então vá
hoje mesmo consultar os
preços sem compromisso
na C A S A R E A L em

____________ Jaraguá do Sul.

'PRECISA-SE ISDia. D. de casa,
,

.. ainda lhe falta uma
. Preelsa-�e .

de 2 a 31 panela de pressão, uma
bons marcmelros., .. bateria de aço Inox, ou

Paga:s6 ,bem. MalS lJ;t- de Aluminio Rochedo, a

f�rmaçQe8' cO,m moveis.Casa. R�al tem sempreZimmermann Ltda.
para prontaentrega, pe

,
,

" Bua,. P�lnoesa, Isabel l'Os ,melhores prep.os.284 JOInville. '- y ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Prefeit�ra 'Municipal de J araguá do Sul'

D.EPARTAMENTO DE SERVIÇOS'GERAIS
EDITAL

Empl'eza de Tranpnrtes Frenzel S/A.'

·Fica éoncedido trinta (30) días de prazo a
contar da publicação dêste edital, para a familia
de BBRTOLDO WIN1'EB, cujos restos mortais se
acham inhumados no cemitério de Três Rios do
Norte, procederem a remoção dos mesmos, sob
pena de serem transportados para. o oasârío co

mum .

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, em
22 de setembro de 1954.

VERDI FRANCISCO LENZI
Diretor do Departamento de Serviços Gerais

ANO XXXIV - JARAOUÁ DO SUL .: DOMINOO, 26 ti� SBTEMBRO DE 19&,4 .-;- SANTA CATARINA - N. 1.8010

Loe'AIS
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz eleito-

. . • O P-9. falando Onadir Molla ral da 17a. zona de Jaraguá do Sul, etc.
num comicio no interior Quàrta feira, dia 22, come-

do municipio, disse que
morou mais um natalíeío, o FÀZ SABER que o Partido T�abalhista Bra-
jovem Onadir Motta habil '1' (PTB)' d 1 d u e thavia um certo doutor, grafico nas oficinas da S. G.

SI erro, " por seu te ega o, requere eve

que nem sabia a dife- Avenida Ltda. deferido o registro de seus candidatos ao pleito
rença entre um pé de Junto as inumeras felicita- municipal de Jaraguá do Sul, a realíser-se no dia
milho e um de cana. ções que neste dia recebeu ,3 de outubro proximo vindouro, que' são os se-

E quando ele falou em
de seus colegas de serviço e guíntes: P a r a ver e a d o r e s: Lauro Carlos Blunk,inumeros amigos, felicitações

cana, deu-lhe uma- cocei- estas que bem o mereceu Manoel José da Silva, José Castilho Pinto, José
ra na garganta e o ho- vão também as do+Oorretodo Gonçalves e Aldo Prada, E para que 'chegue ao

mem fez a apologia des- Povo"
.

conhecimento de todos, passou-se o presente edí
sa ultil planta. A cana, NClivado. Çom a gentil srta, tal que será afixado no lugar de costume. Dado
disse ele, é que nos dã Yolanda NicolQzzi' 'filha dó e passado nesta cidade de Jaraguà do Sul, aos

a aguardente, que uns snr. Venanció Nícoluzzí e, Da. dezoito dias do mez de setembro do ano de mil
Wanda Kíeper Nícoluzzí, cón- t' t t

'.." A d M hchamam de cachaça, ou- tratou casamento dia 20 do
novecen (IS e omquen a e qua roo nu, ma eu a -

Ficam, pelo presente, convidados os Senho-
tros de pinga, batida, corrente, domingo, o snr, fud, escrivão, o subscrevi. res acíonístas désta Sociedade a se reunirem em
maldita, pé-de-briga, ma- Onàdír Motta, típogr�,o, que Ary Pereira Oliveira Assembléia Geral Extraordinária, na sua séde, a
t b da longos anos empresta. seus Juiz eleitoral da 17a zonaa-po re, agua e passa. servíços na Sociedade Gràfi-

.

. Avenida Getulio Vargas, nésta cidade de Jaraguá
rínhó, Em Retorcida, ca Avenida Ltda., e filho do ili=-'i!!iEI!iiii!!i!lliIi!!i!iiE!iiii!iIEil!l==:m':;;=I�ili!'ii!iSll=iii;=;;;;'i=llS do Sul, as 9 horas do dia 22 de outubro próximo
'quando servida em eo- destinto casal Tarcicio de I'I _ , .

III vindouro, para deliberarem sobre a seguinte or-
pos grandes, até lhe O. Motta alto funcionário' ro- II.Febres' (Sezões, Malarias, I'! dem do dia:
chamam de F-9. doviario nesta cida,<\é·· e: de I� 'Impaludismo

.

I�D. Izaura Ruthes Môtta. I) A t d ít I
.

1Um colono, ao lado, .

..- Maleitas, Tremedeira m urnen o o capi a SOCla.
Aos dignos noivos os mais

I IIIcomentava, a Intelígeneía sinceros parabens não só CURAM-SE RAPIDAMENTE COM U II) Nomeação de peritos para verificação de
do orador, conhecendo desta folha. como tambem de

.

.'- reservas e fundos.
tantos nomes da mesma todos os seus colegas de tra- " Capsu las Antisesonicas II III) Assuntos diversos.
bebida, quando . outro

balho.

I··' M' " Jaraguá do Sul, 21 <Je setembro de 19�4.
atalhou: Nascimento. Encontra-se Inancora Rui Felippe Frenzel _ Diretor Gerente
Pudera'. Quem toma em festas o lar do estimado

1
....

'·1· as' Boas Farmäeias -mo Eugenio .J. da Silva _ Diretor Gerente
. casal Sr. José de Castilho Em Todas v

dois «píléques» por dia! Pinto e Dna Cenizia Mafra :::: ",.

Pinto, com o nascimento no �I É um produto dos Laboratórios MINANCORA IAninrsorios: Fazem anos dia 22 último, no Hospitâl "" .,,!
hoje OI!! srs. Ricardo �es· S�o José, de l!m ro�u:sto me- UI _ Joinville _ Sta. Catarina _ IIIke e Walter Lawin.

.

runo que na Pia batismal. re- Il 1_.
ceberá o nome de Araken. miE!!!i!!i�!=:=1I .�I:=:H=ii=:-===i=l'.=i:;;

Na mesma data a sra. Ao ilustre casal as nossas
'

Otilia Sehmítt, esposa do felicitações. Futebol e Retratação
sr. Arnoldo L. Sohmitt, Abono FamiUar. Comuni- Nos abaixo assinados mem-
industríal em Estrada ca-nos o sr, Coletor Federal, Pol itica bros da Diretoria da Soco
Jaraguä. ter recebido ordem de paga- Esp. Rec. Bôa Esperança, pe- • Ficam, pelo presente, convidados os Senho-
Dia 27 o sr. Wollgang mente para o Abono Fami- (Continuaçio Ja primeir. pag.) la presente vimos retratar-

res Acionistas désta Sociedade a se reunirem em
liar nos publicamente, dos con-

Waege, alto e adiantado .

pensa qualquer comentario. ceitos emitidos, no dia 18 de Assembléia Geral Extraordinárla, na Séde, a Av.
industrial

'

estabelecido Bodas de Prata. Dia 28 do Felizmente, nem todos os que agosto do corrente ano, na Getulio Vargas, nésta cidade de Jaraguá do Sul,
com Iãbríoa de laticinios fluente será uma data festiva estão em póstos administrati- Séde da Sociedade acima sí- 9 h d dí 2"1: d t b

,. .

d
�Cê para o estimado casal' sra. vos, são corruptos. Nós muito tada, com reterencía

.

á Dona
as oras o la (J e ou u ro- próximo VlD ou-

em Rio rro; a srta; Maria sr, Albano Stinghen, nos alegramos como catarí- Tecla Hadlich, quando trata- ro, para delíberarem sobre a seguinte ordem do
Carla Mey, filha do sr. ·residente em Ponta Grossa nense que sonios, vermos o vamos de assuntos reterentes día:
Leopoldo Me., e o sr. Paraná, pois que regís- nosso Estado na vanguarda á Sociedade, pois, que nada
Alberto Tomelin, reaiden- trará o trancurso de seus 25 dos Estados da Federação. temos contra dita sénhora
te em Itapoousinho.

anos de casamentos, de suas Sem côr partidária, diga-se Tecla Hadlich, assim como
Bodas de Prata. de passagem o povo catari- nada podemos' àlegar contra

Dia �9 a sra.,Lfdia Md- «Correio do Povo» �olidário nense está de parabens, ele- a mesma na sua permanen
fezzolh, esposa do sr. c!>m 8:S manifestaçoes de gendo, em 1950, para gover- cia na séde da Soe. Esp. Rec.
Willy Maffezzolli resi- sunpatia e apreço que por nador, o .sr. Irineu Bornhau- Bôa Esperança ..

C..' _

certo serão tributadas ao fe- sen. Colhem-se, hoje, os louros Autorizamos· Dona Tecla
d�nte em

, or�pá, a mê liz casal nesse dia formula á da sua acertadisslma escolha. Hadlich, a fazer, uzo desta
mna Jeanete fllha do sr. familia Albano Stingnen votos ,retratação como melhor lhe
Sérgio Thomsen, resi- de duradouras venturas. aprovar.
dente nssta. cidade; a'sra.' Casamenlos: Realizaram.- Jaraguá do Sul, 16 de Se-'

A P k esposa AgradeCI'meDlo T ndo a tembro de 19�4.nna
.

les e
. se ontem na sala das H • e re -

ff/brecht BehUngdo sr. �lcardo. PI?sk�. e audiencias os seguintes lizado dia 5 do corrente Presidente
a .sra. Odete. PlOolh HOn- casamentos: H i 1 b e'r t suas Bodas de Prata, o Emílio Klltzke

Dl!lg, .esposa do sr. Udo Schulz com a
.

srta. Hil- casal João Planinscheck Vi�sv�:�idth�!�Hon_nlDg.. . degard Gaedke; Manoél e 'sua dig.na consorte.Da. 1° .Secretário
nla 23 anIversarIOu-se Vieira com a srta. Irma Martha W. Planinscheck, Reconheço verdadeira a fir-

a. sra. Ana Schurtz Xa- Bottenberg e Wal t e r esteve o mesmo em nossa ma, supra de Albrecht Beh

vier. esposa do 8�. Se- Strebe com astta. Wally redação, pedindo por �gT=o Klitzke e Oswal-

basüão Xavier, reSidente Meier nORSO intermedio agra:- Jaraguá do Sul,17 de Se-
na cidade de Joinville.· decer a todos que com- tembro de 1954.
Dia 30 a srta. Ingeborg Enlace Grülzmacher-Zimmermann, pareceram a festa que Em test. H.A.S. da verdade,

Voigt, filha do sr. Alber- Rl:'I8liza-se hoje em neste dia ofereceram, Hilário Alido Schiochet-

te Voigt; a· sra. Otilia Guaramirim o enlace ma· bem como aos que lhes Escrevente.

Goach, esposa do sr. trimonial da gentil se- felicitaram f por cartões,
Werner Goach, industri- nhorita Nilda Grützma- telegramas, etc., felicita
aI nesta cidade. cher, prendada filha do ções estas tambem es-

Ola 2 a sra. Roaalin- casal Albreht-Amel i a ten.sivas ao enlace ma

da Bartei, esposa do sr. Bertoli Grützmacher com trimonial de sua filha
Adolfo Bartei, comeroi- o snr. Adilo Zimmer- Sibila que neste dia tam·
ante em Duas Mamas e mann funcionario banca- bem . contraiu nupci�8
o menino Nereu, filho rio nesta cidade e filho com o sr. Augusto De�
do BI'. Ignacio Tomasel- do snr. AUto e Ana 'Ca· marchi.

\. li, residente em Itapo. rolina Zimmermann re- Vem especialmente a-
CUBinho. sidente nesta cidade. gradecer ao 8nr. Artur
A todos os aniversari- Ao jovem par «Corre- Müller Prefeito Munici. -Coav.t.ce,..

antes os cumprimentos io do Povo» deseja as paI pela sua participação VlNHÓCREOSOTADO

'do «Correio do Povo». mais justas felicidades. namesma. I UM- - a6n.

Assembléia Geral Extraordinãria

EDITAL
Empreza de Transportes Frenzel SIA.

Assembléia·Geral Extraordinária

I) Laudo dos snrs. peritos nomeados na As
sembléia anterior.

II) Aumento do Capital Social.
III) Assunloa diversos.

Jaraguá do Sul, :!1 de setembro de 1964.
Rui Felippe Frenzel - Diretor Gerente
Eugenio J. da' Silva Diretor Gerente

MASSAS
AL IMENltclAS

FRACOS E ANâ4JOOs I

Tomeml

vumo ClmOSOTADO
··SILVEIRA""

lIIfIIPIt- ......
T... SEMPRE

AS MELHORES

,
.
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II Pudim Medeiros - A Melhor Sobremesa li
�:::=::::::_.:.==:-.::::=:::::.-:::::::::::::::::=::::::::::=_...==:::==:=:::==::::::=::::::=:::=--=:::====:::::::::=::::=====::-.::::::::====:::=:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::=:::Ii

@ §a�ãlo

Virgem Especialidade
dIa CKio WIE1fllEl KNlIblUS1fruI!1L .. JOllIDlvH!e

..

. (Marca Registrada)
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[SPECIAlfDADE·
não deve faltar em casa alguma!
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