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Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente : PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

•

Os snrs. desembarga-I -x-

dor Nelson Guimarães, Ferve a politica esta-
drs. Placido Olimpio de dual em torno dos pos-
Oliveira e deputado síveís candidatos ao

_ . . . .

Paulo Bornhausen e o governo do Estado. As secçoes espeeiais fraudaram a LeI Eleí-
. _ ,., sr. Artur Müller foram Cinco candidatos já toraI - 200 a 300 votos numa secção co-

I.Um milhão de hectares vendidos ilegalmente .1 d.8signados pelo Dire.to. estã.o sendo .!1pontados: mum; 5 a 6 mil numa secção especial-
>

' rio . Central do Partido Herlbert? Hulse, atual Oonsequencias do pedido de um candidato
Nós sempre temos

I
sediada em Toledo ad- para coordenarem a secretario da Fazenda,

r d t d I UDN fI
.

"

chamado a atenção dos quiriu 15.000 hectares rec::strutul'aç�o. do� díre- Deputado_Herci�io De�ke a epu a o pe a ummense

compradores de terras de uma organisação go- torlos mumcrpars no e Dr. João Baíer FIlho RIO, 20 (Meridional) _ Tribunal Superior Eleí-
na faixa da Ironteíra, vernamental e, quando Norte 'do

. �st.ado. pela UDN, deputa�o O advogado José Geral- 1
sobre a duvida existente deseobríu a ilegalidade Dand? InICIO aos tr�- Jorge Lacerda pelo PRP do de Oliveira Braga, ���a di:a1:���çg:s .. ��;
úa legalidade das vendas da transação. 'quíz des- balhos Já fo�am ergam- e senador Saulo Ramos, por procuração de Ema- expediu para '0 pleito
efetuadas pelo governo fazer o' negocio, mas até s�dos .

quasi t�dos os pelo PTB.
. nnel de Carvalho, cano realizado em, 3 de Ou

do Paraná e por firmas hoje não o conseguio. d�retorlos de Sa�_ Fran- � PSD tambem Já en- didato a deputado pela tubro p.p., que' veio de
partíoulares. Uma firma paulista tam- CISC� a Porto Uníão, No sarou lançamentos de UDN fluminense deu instituir a criação tIe,
Agora, em sua edição bem 'negociou 37.500 próximo numero dare- nomes: Deputados A�er- entrada no Supremo Tri- secções especiais parade 9 do corrente, o hectares. rn_os os nom�s qu� co�· baI Ramos da SIlva, bunal Federal a uma recebimento dos votos

"9orreio da Manhã",. do poem os díretoríoa Já Leoberto Leal _ou sena-
petição inicial, propondo dos eleitores cujos no-

RIO, acaba de publicar As vendas são espe- organlsados. dor Ivo de AqUInO. uma ação originaria de- mes não constassem das
ampla reportagem sobre cialmente feitas em Oas- elaratõría de ínconstítu- listas eleitorais, verifi.
esse problema que tam- cavel e Guaíra. Não cionalidade de atos e cou-se inconcussamente
bem arrastou ao empate tendo a União vendido I d E I d. . naugura a a sco a e fatos pratícados pelo o fato de ser o C9digode eapítal a mumeros as terras, são essas tran-

.

Tribunal Superior Elei- Eleitoral inovado ilegal-
cataru:�enses, p a r a lá sações nulas e de pleno

Barra. do R.-o Cerro toral e pelo Executivo, mente, porque a Côrte-
encemínhados por agen- direito.' no último pleito. Se aceito de Justiça em causa Ia-
tes vendedores.

.

Cuidado portanto com- o pedido e declarados lecia competêneía paraSegundo aquela r�- pradores de terras na Festivo áto com .a presença das inconstitucionais os atos legislar sôbre essa Ino-
portagem. s..?be a mais fronteira! Para que em- ,aut�ridades e povo .

e fatos inquinados, isso vação ou revogação, o
de um milhão de h�cta- pregar capital em ne- redundaria n� anulação, que somente competía
res as. terras despojadas gocio ilicito quando por Teve lugar no dia 15 obra administrativa do

em todo o país, das ao Congresso Nacional.
da. União. , •

aqui ha emprego sutí- do cerreute a inaugura- governador Irineu Born-
eleições de 3 de Outu- Entretanto, conforme

- DIZ aquele Jornal .que, ciente e garantido do ção do predio da Escola hausen e finalizou eon-
bro do ano passado. tambem 'é público e no-

recentemente, uma fírma dinheiro?
. :;:��:ro�eco:����ce�� i�:fn�� V�lb�r� m��::!� Alegando que «nin-, tório, essa inovação, se

d ät d UT I d I 1 r guém pode Iazer ou deu e as eleições foràmo a esse o o r. wa - aque a prospera oca 1-
deixar de fazer alguma efetivadas ante a in-

(', "O"OD,l!ß'e,ö""o ..U UOo
dir Busch, Secretario da dadé para cortar a fita

coisa, senão em virtude ecnstítucíoualídade des-
.; . 'Educação, dona Ondina da inauguração..

_ Gonzaga;" _ diretoâ. ' dr} -
,.

.

Q!l Jt;'�.1 q,!� �s.ta. q!í0 �� ··pjtfidQ, art.-,,�14� das-
. . . . Departamento de Edu- Logo em seguida o preJuãicará o díreito Instruções o que veio de

Reestrutura�o 0. diretorio municipal - No- cação, as autoridades da revmo. Padre Teodoro, adquirido», nem «poderá ocasionar um tremendo

ção de solidariedade ao sr. Governador Comarca e Municipio, virtuoso vigario da Pa- excluir da apreciação excesso de fraudes no

.Irineu Bornhausen diretores dos educanda- róquia, procedeu a ben- do Poder Judiciario pleito do Estado do Rio

rios e povo desta cidade ção do edificio, passan- qualquer lesão de direi- de Janeiro, pois que,
Sob a presidencia do Governador Irineu Born- e da localidade. dó-se então ao progra-

ro índívídual» (Art. 143, nessas secções ilegal-
sr. Artur Müller e se- hausen, o que foi apro- Depois da solenidade ma dos alunes organí- § § 2, <'5 e 4 da Consti- mente criadas vieram
cretariada pelo sr. João "lado por unanimidade do hasteamento da ban- sado pelas revdas, Irmãs tuíção), lembra o reque- de votar todos' os eleí
Lucio da Costa realizou- de votos, sendo tambem deira, falou o sr. Prefei- Catequistas, regeütes da rente que ao Tribunal tores fantasmas existen
se

.

a convenção munici� aprovado a proposição to Municipa'T, saudando Escola, que teve francos Superior Eleitoral com- tes, bastando para se

I paI da UDN em Jal."aguá. do. sr. veread?r Alvino as aut!>ridades e o povo aplausos. p�.te expedir as
.

instru- comprovar o ora alega.-
Alem das delegações SeIdel, no sentido de .ser presente. Ao final foi oferecido çoes do respectivo Có- do, a verificação do

distritais, eetiveram pre- tfcllegr�fado ao. sr,: Se- Em seguida falou o pela Prefeitura, as au- digo (Art. .12, inciso t, seguinte: enquanto que
sentes os comités eie i- cretarlO d!1 VIaçao. e dr. Secretario da Edu- tOl'idades um copo de do Cod. EleItoral); nas secçõel! comuns Ie.
torais de todas as loca- Obras PúblIcas para m-II cação que referiu.se a cerveja e aoces.

Em seguida cita o art. gais, votaram eleitores
lidades. crementação dos traba- 87 e seus parágrafos do inscritos, em número
Depois da abertura e lhos na rodovia-Corupá- Código Eleitoral, para variável entre 200 a 300

esgotada a mateda da São Bento do Sul. " c?nc:luir que ali n�o se eleito�e�, nas secções
ordem dos' trabalhos, Encerrando os traba· NOVOS MILAGRES EM BLUMENAU dlspoe em relaçao á espeCIais votavam nada
teve lugar a eleição do lhos o presidente agra-

C d �
criação de sec9ões es- menos de 6.000 e 6.000

novo 'diretorio,' tendo deceu o comparecimento ura ns um m'u o e um
. ce'go pe�iais, para .votação de (fantasmas), perpetrando

servido de' escrutinado- dos convencionais e po- V eleItores cUJos nomes assim ..a maior fraude
res os snrs, Francisco vo., concitando todos a foram omitidos. . eleitoral de todos os

Mees e Inocencio da trabalharem pelo partido BLUMENAU. - Novos após receber aR bençãos Em vista disso, consi-. tempos nesta infeliz Re-
Silva, apurando-se a que vem atendendo ao e extraordinarios casos <\0 menino Wilmar sentiu dera o requerente que publica dos Estados Uni-
e 1 e i ç ã o dos seguintes bem da co.letividade. de cura vem promoven- melhoras sensiveis, con- o T. S. R, em nenhuma dos dos Brasil».
membros e suplentes: do o menino Wilmar, do se.guindo distingu!r o seu hipóte�e, po.r si�ples Se o Supremo aceitap
Otto Schneider, Louren- Bairro do Garcia. O me- mIlagroso bemfeItor no portarIa, podIa fugIr ao essa tese as eleições de
ço Grtlssinger, José Er· L O C A L nino, cujos poderes so momento em que ,se cumprimento do Código Outubro de 1954 estarão
sching, Hermilio Ramos, . brenaturais teria recebi- operou o milagre. Tam- Eleitoral, como o fez, anuladas de pleno di.
Inocencio Silva, Alvino Câmara Municipal. Sob a do com a aparição da bem o menor. Laurici com

_

a ins�ituiç.ão das reito, em todo o pais,
Hadlich, Pedro Ribeiro presidencia do sr. Curt Virgem de Fatima sobre Manoel Cordeiro, de secçoes eleitoraIS des· visto como não houve
Neto, Murilo Barreto de Hilbrecht realisou-se a as aguas do Rio Garcia, quatro anos, filho do sr. tinadas a tomar votos em nenhum Estado zon�
Azevedo, Tarcicio de sessão de encerramento vem atendendo, diaria- M�ndel Emilio Cor�eiro, em separado. el�itoral que não' pos.
Oliveira Motta, Luiz Sa- da Câmara Municipal, mente a centenas de fOI curado por WIlmar. ContInuando em suas SUlssa secções para a

tIer, Albano Kanzler, tendo entre outras apro- pessoas que o procuram, O menino tinha es pés considerações, passa o tomada de votos em se

Ofaviano Tissi, Frederi- vado as seguintes pro- no desejo de curar-se tortos e, depois da ben- requerente a materia de parado.
co. Curt Alberto Vai!lel, posições: um voto de dos mais diferentes ma- ção do menino de Gar· fato, dizendo: Aguardemos a decisão
Bruno Wolf,' Albrecht louvor, proposto pelo les. cia seus membros infe- «A vista do clima ex- da mais alta Côrte Ju
Gumz, Guilherme Ra· vereador Mario Nico.lini, Uma de suas curas, riores yoltaram á posição posto, e do público e diciária do pàís.
duenz, Alexandre Haake, a proficua administração ao que narra sua mãe, normal. notório ato do Egrégio
Alfredo Benkendorf, Luiz feita pelo sr. Prefeito sra. Carmen Schmidt, foi
Maffezzolli, G e rman o. Artur Müller no ano de de um surdo que procu·1Gascho, Arnaldo Schulz, 1954; um voto de pezar, rou Wilmar ás 23 horas
Walter Janssen, Pedro proposto pelo vereado.r de domingo último. O
Kopiack, Vitorio Lazza· Alfredo Lange, pelo fa- menino de Garcia aben

ris, Alidio Floriani, Va- lecimento do sr. Tossini; çoou o surdo,mudo e

leriano Zanghelini, Willy ultima discusfllão o pro- .pronunciou palavras ao

Germano Gessner, Artur jéto de lei que altera o seu ouvido.
Müller, Sergio Thomsen, valor venal dos terrenos O surdo-mudo conse

Alvino Schmauch. da cidade e dá outras guiu ouvir, ficando pre.
Proclamados os eleitos, providencias; fixando sa de grande contenta-

foi declarada livre a novas escalas para pa· mento ao operar·se o

palavra, tendo o sr. João Fa padrão de vencimen· milagre. Outro caso foi
Lucio da Costa, proposto tos dos funcionarios; o de' Silvio Brasil da
um voto de solidarieda- aprovação do balancete Silva, que veio de Flo
de a orientação politica de Dezembro. da Prefei· rianopolis. Cégo de.s
e administrativa do sr. tura Municipal. vistas, há tIez meses,

•

I

}

Em Porto Alegre
Utilização de estampi
lhas falsas

'Contra o Jogo

•

Reunião, no Rio, dos chefes de
policia dos Estados

RIO. - Oministro da

JUSti-j
curador geral da República,

(,la expe(iiu circular a todos ordenando aos pro,curadoresos Estados, convocando os Regionais adotassem provi
chefes de policia para a con-, dencias, afim de denunciar a
ferencia de cinco dias, a paro' existencia de jogatina para
tir de 1. de fevereiro, no Rio, que as autoridades federais
afim de tratar dos problemas tomem providencias.

_

de natureza especial, princi-
palmente sobre a jogatina em
todo o país. A ideia nasceu

da mesa redonda da radio
sendo a primeira providencia
adotada na circular do pro-

Assiaem este
SEMANARIO

PORTO ALEGRE - Mais
de um milhão de cruzeiros
de prejuizo foi dado ao Esta
do por uma quadrilha que
furtava e utilizava selos usa
dos em processos no setor
de emplacamento de veiculos
da DET, desta capital.
O governo do Estado no

meou uma comissão de fun
cionarios incumbidos de pro
cede� a um inquerito, que, já
instalado, está em plena ati
vidade, a fim de apurar os

responsaveis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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RELATÓRIO DA DIRETORIA
.

Leopoldc;J: BaehmanD I QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA

Presados Sócios: Caso alguem saiba do seu p-aradeiro, POR TITULOS ATE 31 DE DEZEMBRO
A diretoria desta Associação Rural de jaraguá informar à firma Hermes Macedo S.A. DE 1 9 i 4,

do Sul, tem o grato prazer de apresentar aos sócios 1953
na próxima Assembléia Geral Ordinária, os doeu- Rua 15 de Novembro n. 1256 Impôsto Territorial 90.768,40
menros e livros referentes 1I0S seus Atos e Movi- Impôsto Predial 223.362,60
menro da $éde e suas duas Filiais, havidos no B L U M E NAU Impôsto S/ Industrias e Prof. 791080,40
decorrer do exercicio findo de 1954. Impôsto de Licença

�

493.834,60
Pelo que os senhores sócios poderão verificar, Dep. de Estr. de Rodagem 71.572,00

não deixou esta Diretoria no ano findo, de poupar 11=:=!!!!!Ii!!!!lI-!1 1:!!!Ils:r.-I::;;_d_�1

""""1
Imp. s/ Expl. Agric. e Ind. 259.537,00

esforços pera o bom andamento das atividades F + p.
Departamento Agropecuário 186.783,80

desta nóbre entidade de vital importancia para o � 0.0 l.aZ8pa::=l', Impôsto s/ Jógos e Diversões 20.861,50
nosso colono, assegurando-lhes um resultado com- Taxas de Expediente 7.600.00
pensador e uma estabilidade que merece.

. Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 50,7 Jaraguá do Sul

'1"
Taxas de C. Jud. e Emol. 18.084,90

Conforme parecer do Conselho Fiscal, unanl- DefroDte ao GiDásio �ão Luiz Taxas da Fisc. e Servo Diversos 9550,60
me na aprovação das contas e Balanço Geral do

I'
Taxas

d.
e Limpesa Pública 17.828,00

exercicio findo, pessemos à citar abaixo, os doeu- 'Renda Imobilãria 8.600,00
mentos que encerram mais um ano de trabalho Fotografias em geral - Filmes de varias Renda de Capitais 5.939,10
desta Diretoria e seus auxiliares: marcas e tamanhos Receita de Cemitérios 15 253,50

-x- I Quóta Prev. no Art.15, § 2°.
Demonstração da 'Conta "Receita e Despê- Tem á disposição aparelhos fotográficos ele- da Consto Federal (Oombus-
sas, encerrado em 31 de Dezembro de 1954 mães <tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima mi

tivel e Lubrificantes) 144.618,70

RECEITA: ::: ,qualidade - com lentes azuladas. Quóta Prev no Art. 15. § 4°.

Anuidades Cr$ 22340,00 III Veja a exposição sem compromisso. "m':
da Consto Federal- CImpôsto

Iotas 262 I - x- sôbre a Renda) 631.788,20 470.338,90
Financiamento-Séde 10t:30�:�� I"

Dispondo do melhor equipamento, II Quóta Prevista no Art. 140

Juros e Descontos 3.122,90 Phode adtendefr á toddo e qUba.lquer �. dTa Condst·OEsltadualt· 536871.'817790,'9900 270105.'057262,'0700
'

Subvenções, etc.. 49.795,00 c ama o ora o ga ínete. . erço e Ja çamen o

Receita de Tratores 70.608,00 249.793,70 .==�!::l!=II-illi!!!!l!!!!�m--"-:: :1=1'-, �;n:: �:z���'pital Mun.
DESPÊSAS: �, �� ••� M••

• '10" �� r.�� M.."i. �-::�. Empréstimos 750,000,00 200,000,00
Despêsas Gerais e-s 52.693,90 : Dr. Jesê Antônio de S. Thiago Cobrança de Divida Atin 28.077,90 103.448,70
Custeio de Tratores 58.241,30 : MuI tas 18.399,10 ,24.838,70
Financiamento-Corupá 7.879,80 : Promotor Público E v e n tua i s 327 068,60 645.172,60
Ptnencternenro-Retorctde 4.846,50 • Escrítö d Ad

. 4.969.659,70 4.739.000,20
Variação Patrimonial 126.132,20 249.793,70 scrl orlO e vocaoia Saldo Disponivel do Exercício de 1953. 199.383,80

BALANÇO GERAL f� Aceita causas: Civeis-Comerciais - Co- 4.938.384,00

encerrado em 31 de Dezembro de 1954 tl brancas - Contratos - Consultas, Total das Despêsas Pagas. _!.930.387,80

,; ATENDE:- no Gabinete da PROMOTORIA, ) SALDO EM CAIXA E EM BANCOS. Cr$ 7.996,20
ATIVO: I �. sito no "FORUM", diáriamente das 10 ás 12 e �.l·contadoria da Prefeitura Municipal de Jaragúä d:;

Móveis e Lltenstlíos Crê 3.410,00 das '4 ás 16 horas'IIJ
:" : Sul, em 31 de Dezembro de 1954.

Máquinas Agrícolas 262.000,00 c ·
..··�� ·· ..�c .c�· .:o •• ..c..· ..· ..··,-:> Waldir O. Rubini - Contador

Capitalização 5.250,00. VISTO: Artur Müller

��nac��amento.Séde 68.��g:�� «:::";::;::;�;=;::;�';;"':::::::;:;:;;;;::;;:::';::H Prefeito Municipal
Ftnenclamento-Corupé 12.401,00 :: ii

Plnanctamenro-Retorclda 10.493,00 ii - JARAGUÁ DO SUL - li
.

C a i x a 37.796,00 400.955,70 ii ii

PASSIVO: ii Medicamentos e Perfumarias II
'Obrigações à Pagar Cr$ 100.595,00

:; Simbolo de Honestidade ::

Seguros !i Confiança e Presteza ii2.430,00 '1 ..

Variação Patrimonial 297.930,70 400.955,70 li A que melhor lhe atende !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� li e pelos menores preços ii

jaragtR�U��03�L�eR�e������n�: 1954. �::::::::::::::::=:::::::::=::::::==:::::::::=.:::-�:.":=:::::::::=::::::::::::==�::::::::::::::"jJ
EUGÊNIO V. SCHMÖCKEL - Secretário .- _

LOURENÇO GRESSINGER - Tesoureiro

ISERGIO THOMSEN - Contador reg. MUD A SCRC.SC. 0301 I

pARECER I?O CONSELHO FISCAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!l!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
!!!!!!!!!!!!

Os abaixo assinados, membros efetivos do
Conselho Fiséal da Associação Rurdl de jaraguá do Frutileras e

Sul, após verificação minuciosa das Contas da Ornamentais
Diretoria, da Conta de RECEITA E DESpeSAS e

BALANÇO GERAL encerrados em 31 de Dezembro
de 1954 e referentes ao exercicio findo de 1954, são
de "PARECER" que os mesmos devem ser aprova
dos pela próxima Assembléia Geral Ordinária.

.

jaraguá do Sul, em 10 de Janeiro de 1955.

De ordem do snr." Prefeito Municipal, torno
público, que os interessados em obtenção. de
BOLSAS .ESCOLARES, para o exercicio de 1955,
deverão requerer ao snr. Prefeito, instruindo os

pedidos com 08 documentos seguintes:
'

Certidão de. Nascimento;
Com o presente, nos termos do Art. 30°. dos I d C W W S/A' Atestado de habilitação.

estatutos, o sr. Presidente da AssociaQão Rural de n • e
.
om. · eege · Os requerimentos deverão dar entrada até o

Jaraguá do Sul, convoca todos os sócios desta As- ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA· dia ã1 de' Janeiro do ano em curso, devendo ser

sooiação, para tomarem parte na Assembleia Ge- declarado o curso a que se destina a citada Bolsa.
ral Ordinária à realizar-se dia 13 (treze) do mês de C O N V O C A ç Á O
Fevereiro próximo, às 9 (nove) horas, em sua sé- São convocados os senhores sócios desta so-

De acôrdo com a Lei nr. 1, de 1-3-1951, te-
de social nesta cidade de Jaraguá do Sul, para cledade pera a As�embléia Geral Ordinária, a reali-

rão preferência para a obtenção na ordem de
deliberarem sobre a seguinte: zar-se no die 25 de Abril de 1955, as 15 horas, em

colocação:
ORDEM DO DIA B d a) o oríão de pai e mãe;erra o Rio Cerro, afim de deliberarem sôbre a b) 08 filhos de pais reconhecidamente

a) Tomar conhecimento do Relatório da seguinte ordem do dia: pobres;
Diretoria. J - Apr'ovação do Balanço e contas do c) os filhos dos operários e funcionários

b) Discutir e votar o Parecer do Conselho exercício de 1954. municipais.
Fiscal sôbre o Balanço, contas e atos II - Eleição do novo Conselho Fiscal. Não serão concedidas bolsas escolares em
do exercício anterior. III - Assuntos de interesse da Sociedade. cursos de estabelecimentos particulares, quanto

c) Discutir e resolver quaisquer assuntos de NOTA: Achem-se a disposição dos ônrs, existam os de ensino gratuito, na residência ou
interesse da Classe ou da As.ociação. acionistas os documentos a que se refere o arligo domicilio do aluno.

d) Eleição da nova Diretoria e Conselho 99, do Decreto-lei nO. 2.627, de 26 de Setembro de Diretoria do Déeas da Prefeitura Municipal
Fiscal. 1940. de Jaraguá do Sul, em 8 de Janeiro de 1965.
Jaraguá do Sul. 10 de Janeiro de 1955.,' .

Barra do Rio Cerro (Jaraguá do Sul), em 6 de
.... , Janeiro de de 1955. .

. OCTAOILIO P. RAMOS
ARTUR MULLER - Presidente Wollgang Weêg� - Presidente! Diretor do Départamento do Expediente

CORREIO DO POVO

AS PILLULAS DO
ABBA DE MOSS
'ÃO tNFAlLIVEIS

Na Prisdo de Ventre
e (las mclestres do
FíGADO

ESTOMAGO
� IN T E S TINOS
Fe stícs, Azid, Vom+to s ,

Pesadé'ios, In d'i 5'S �s1tões,
CO'lliC-a'S d o F i 9 d-d o .

GdZes., Di:g-estões Penosas,
Dôres no Esfomago, MeSo
HaJ!ilo:, Retenção de Bilis.

� -

Vende-se em toda parte.

MÂRIANO VITKOSKI
ALFREDO BORTOLINI
ARTlLlO UBER
orxVIANO TISSI

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ki:I
kíseíros, Maci
eiras, . Iaboríce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, erc., etc.

::>eçam Catálo
go· IlustradoAssociação Rural de

Jaraguá do Sul Leopoldo

se;;;;;;;;;;;;;;didelICorupa

'._--......,;

ASSEMBLEIA'GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO

.; i' '._ 2'

Prefeiluro Municipal �e, Jorolud do. Sul

1954
90.966,90
239.512,60
780.777,30
556.323,80
80.489,70
267.746,40
170.542,50
12.732,80
.7.990,00
20.593,70
18.580,00
18.818,10
7.800,00
3.858,60
17.678,00

85.192,20

1 954

QUADRO COMRPARATIVO DAS DESPE
SAS POR TITULOS' ATÉ 31 DE DEZEM

BRO DE 1954
1953

Administração Geral 547.432,90
Exação e Fis. Financeira 211.176,70
Sego Pública e Assist. Social 118.435,90
Educação Pública 471.882,00
Saúde Pública 46.280,70
Fomento 160.718,80
Serviços Industriaís 47.093,00
Serviços de Utilidade Pública 889.442,00
Encargos Diversos 2.317.137,00

Cr$ 4.809.599,00

1954
772.343,30
231.499,50
91.944,60
611.583,20
28.490,80
127.516,30
51.127,50

1.166.186,20
1.849.696,40
4.930.387,80

Diferença a mais: Cr$ 120.788,80

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, em 31 àe Dezembro de 1954.

Waldir O. Rubini - Contador
VISTO: Artur Müller
Prefeito Municipal

, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Bolsas Escolares
E D I T A'L
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 23-1-1955

ProibiçãoESPORTES
I POR WALDIR O .. RUBINI I

IDiloriol0 O [ilxiill fr�nl�
i1D Bill!P�ndi • 4 X 2

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
I N F L A �v1 A ço E S,
COCEIRAS,

"

F R I E I R A S,

,=E=S=p=',N=H=,=A=S,==ET::::C:i::=!)' e •

t?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::�::::::::::::::;:::::::.:l:\:::::::::::::::::::::::::::::::':::::::" S. E. AGUA VERDE

'!::�.·i::.:
Empr. Sul ��!�;!�aJ��;:!;��ecidade S.A.· '.i!j:i. Assembléia Gercd Ordinaria

Pelo presente ficam convidados os senhores � �
:: Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii sócios deste clube pata a Assembléia Geral Ordi- I ui2l]ffig'lillC]ffiOlt
li Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa li dinaria a realízar-se domingo dia 23 de janeiro às I
ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V .. 50160 ciclos. APARELHOS DE MEDI- ii 20 horas, na séde sócial no salão' Boa Esperança

-_._-�---�----

II ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS � á Rua P. Epitâcío Pessôa, afim de deliberarem sô- Sn r a. D. de c asa.

ii PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ii bre a seguinte ordem do dia. ainda lhe falta uma

li OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalacões de li 1 - .Prestação de Contas. panela de pressão, uma

ii luz e força de qualquer capacidade.
.

ii 2 - Eleição da nova Diretoria. bateria de aço Inox, ou

ii ',A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de !l 3 - Assuntos de interesse social. de Aluminio Rochedo, a

t:::::':�:=�::�.,====.,========�=====�==J z:;:':i�� �;:g:anei;re:�d::�: r.�:m�i;h�:�;;i�:.t��

Jogando domingo passado em nossa cidade 'pelo Campeonato Estadual, o
Caxias colheu difícil vitória diante do Baependí pelo placard de 4 a 4.
Sómente nOS minutos finais entregou-se o Baependi. Juares, confirmando
sua posição de artilheiro marcou três tentos. Bôa arbitragem de Wilson
Silva. Renda récord em campos Jaraguaenses. Quadros. Prelímínar.

Local - Jaraguá - Campo
do C. A. Baependi.
Renda - Cr$. 18.200,00.
Juiz - Wilson Silva.
Primeiro tempo - Baependi

2 x Caxias 1.
Final - Caxias 4 x Baepen

di 2.
Marcadores: Para o Caxias

- Juarez três e Cleuson.
Para o Baependi - Walter

e Chadéco.

Realizou-se domingo passa- final de 4 a 2. Não tiveram
do no gramado do C. A. Bae- fôlego bastante os azurras

pendi a primeira partida de para resistirem o quarto de
futeból pelo Campeonato Ca- hora final do prélio, e assim
tarinense entre os quadros cairam por um placard que
do C. A. Baependí Campeão diz o que foi o transcorrer
Jaraguaense de 1954, e Caxias dos noventa minutos. Contudo
F. C. de Joinvile, Campeão a vitória do Caxias foi mere
Joinvilense de 1954. A partida cida, não pelo que fez no

que se afigurava bastante primeiro tempo, mas sim pelo
fácil para o quadro da vizinha 'que realizou na fase comple-
cidade em vista do alto pa- mentar. ,

drão de luteból apresentado Dirigiu o prélio o apitador
pelos Campeões de Joinvile, Blumenauease Wilson Silva
pouco a pouco foi-se tornando que teve aceitavel conduta,
dificil, e o 1 a O dos minutos dirigindo a partida a contento
iniciais, quasi ficou esquecido dos dois clubes.
depois que o Baependi empa- A assistência que compare
tou e depois assinalou 2 a 1, ceu ao gramado do Baependi,
com o qual terminou a pri- proporcionou um novo record
meira fase. Entraram firmes 'de rendas em Jaraguá, que
e para vencer os defensores em minuto algum deixou de
do Caxias, assinalando, como estimular os rapases repre
disse, lógo nos minutos pre- sentantes de nosso futeból á
liminares o primeiro tento da conquista de uma vitória que
partida. Contudo o Baependi, por sinal não veio.
não esmoreceu ante a aber- ADOS'
tura do placard, indo á frente D TECNICOS DO

e conquistando a igualdade
ENCONTRO

no marcador. Vendo as coisas ----------------...-----
mudarem de ritmo, abriram
os olhos os Caxienses, e pas-

o

saram a ameaçar constante
mente a meta do Baependi,
mas sem resultado nenhum,
dada as bôas intervenções do
guardião Rolli e da defesa do
Baependi, que portava-se com

muita firmeza. Assim é que
decorriani os minutos quando,
quasi ao final da primeira
fase Chadéco marca o tento
de número dois dos Jara
guaenses, colocando o Bae
pendi de vantagem no mar

cador, terminando os primei
ros quarenta e cinco minutos,
com o placard de 2 para o

Baependi, 1 para o Caxias.
Mesmo que pareça extranho
á muitos a vantagem no mar
cador para o Baependi no

primeiro tempo foi justa, já
que lutou de igual para igual,
suportando de inicio a pres
são do Caxias e depois lan
çando-se á luta consignando
dois tentos. Veio a segunda
fase e até os vinte minutos
jogavam os dois times com o

mesmo padrão da fase inicial,
quando finalmente 9'Caxias
consegue empatar a partida,
para lógo depois descontro
lados os jogadores do Bae
pendi chegar ao marcador

Quadros: Caxias - Pucini,
Helio e Ivo; tToel, Gunga-Din
e Hoppe; Euzébío, Cleuson,
Juarez, Periquito e Vi.

Baependi - Rolli, Octacilio
e Jorge; Piazera, Baloquinho
e Zépi; Americano, Walter
Chadéco, Turibio e Bramos
cki.
Na partida preliminar, de

frontaram-se os quadros de
Aspirantes Baependi e Titu
lares do João Pessôa, ven

cendo os Aspirantes do Bae
pendi pelo placard de 4 a O.

Ainda o Campeonato
Catarinense

Em loinvllle serâ rea-I
de Irajai por 3 a 1-

lizada hoje a segunda par- Hoje, em Irelet será rea

partida entre Caxias F. C. t llzede também a segunda
e C. A. Baependl. Para o partida entre estes dois
Caxias bastará um ernpa- conjuntos.
re pare desclassificar o

Baependi do campeonato
Carartnense. 'Portanto a Em Cresciúma o C. A.
partida deverá agrader Operário derrotou o Fer
visto ter o Baependi que rovlérío de Tubarão por
lutar muito pera não ser 4 a 2, em partida pelo
eliminado já do certame. certame Catarinense de
Em caso de vitória do futeból.
Baependl, haverá proro- A segunda partida en-

�ação. tre os mesmos será rea-

Segundo subemos apí- lizada também hoje em

tará novamente o prélio o Tubarão.
juiz Wilson Silva. -x-

.. -x- Finalmente em Concör-
Domingo passado em dia o Gualcuruelocal em

em Brusque o C. Ä. Cer- parou com o Cruzeiro de
los Renaux derretou em

I' Ioaçaba por 1 a 1: Hoje
partida. pelo campeonato os mesmos preliarão em

Cetarínénse o Tiradentes joaçaba. '

-x-

-I�����Cure seus males e poupe seu
do bom dinheiro comprando na

J que dispõe de maior sortirnen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • jaraguá
�����

Clinico de Olhos Ouvidos - 'Nariz e Garganta
••Q ••••IIA AlIlI FARMACIA NOVÁ

de ROBERTO M. HORSTMODE!RNA B PRIMOROSAME!NTE! INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua bdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINV!LE -

NUNCR EXISTiU IGURL

f

Proibição

Hgrüdl!l!iml!nlot Proibo termínantemen
te a entrada de pessoas
estranhas em minha pro
priedade, afim de rou

bar e pescar.
Não me responsabilizo

pelo que possa aconte
cer aos infratores da pre
sente proibição.

Poço Danta, 11/1/55
Francisco Hospedage

r

Profundamente consternados comunica
mos a todos nossos parentes, amigos A co

nhecidos, o falecimento de nosso querido pai,
sogro e avô

EUCENIO PRADI

ocorrido no dia 11 de Janeiro com a idade
de 8t anos.

A familia enlutada vêm por meio deste
externar -os seus sincéros agradecimentos as

pessoas amigas e vizinhas que enviaram flô
res e corôas e acompanharam o querido la
lecido até a sua última morada.

Especialmente agradecem ao rev. padre
Oreste Satler, pelas consoladoras palavras
proferidas no lar e no cemitério.

Barra do Rio Oêrro, 18!t /55
Familia Pradi

Proibimos terminante
mente a entrada de pes
soas em nossas proprie
dades, alím de pescar e

estragar as plantações.
Não nos responsabili

zamos pelo que possa
acontecer aos Infratores

!!II--------------------!. da presente proibição.
Jaraguá Esquerdo, 10· t.55

Virgilio Chiodini
Deodoro Lopes

AGRADECIMENTO

Ve n d e·'s e

t
A esposa, filhos, do Inesquecível

HERIBERTO NICOLAU WERNER, falecido
em 8 de Janeiro, com a idade de 52 anos.

Agradecem se:asibilizados,' a todos que Um terreno com casa
'os confortaram no doloroso transe por que nova, dentro da cidade.
passaram e vêm por este meio externar sua Uma camionete' Ford,
sincera gratidão a todos que compareceram em prefeito estado.
ao seu funeral, bem como aos que enviaram Uma oficina de bícícle-
cartões, telegramas, flôres e corôas. tas com secção de pe-

Agradecem aos srs. Dr. Waldemiro Ma- ças, E um bom aparelho
zurechen e Carlos Hafermann. de rádio.

Especialmente ao rev. Padre Theodoro, Tudo pol' preço de
pelas consoladoras palavras proferidas no ocasião. Tratar na Ofíci-
lar e no cemitério. na de consertos de bící-

I Jaraguá do Sul, 14/1/55 I oletas com o sr. Theo-

•
doro J. Wolf.
Rua Mal. Deodoro da

Fonseca.

Vende-se
,Caminhão Chevrolel - 2 Ton.
Informações no Escrí
torio Fischer.
Rua Mal. Deodoro, 204,
Jaraguá do Sul.

8Broardo Grubba S. A.lnd. e Comercio
Assembleia Geral Ordinaria

f:;ONVO(;AÇA.O
Convldemos aos Senhores Acionistas désta So

cledade, pare se reunirem em Assembleia Geral Or
dinaria, na nossa Séde Social, à rua Presidente Epí
tácio Pessôa, 1.207, ás 14 horas do dia 25 de feve
reiro p. vindouro, para dellberarern sobre a seguinte

«::::-C··:::::::o:::::::::m::::::::::p::::::::'r·:::::o:::::::::�ii ii
I - Exame, discussão e aprovação das ii

Contas da Diretoria, do Balanço Geral,!! Compro 1 casa de ii
conta de Lucros e Perdas e Parecer do '.!'.� material, ou terras H,

Concelho .riscaI. ii pi chão de' casas, ii
II - Eleição dos Membros do Conselho

::1:.::1:. interessá só de l' ii
Fiscal Suplentes. mais Inu- !!

I III - Assuntos de Interesse da Sociedade. mtl'lorpgrOe�oá ::

:: .. exorbitan- ii
"Acham-se à disposição dos Senhores Acionis- ii ii

ras, os documentos a que se refére o Art.99, do De- !! te'Cartas I L G"
crédo-leí n-. 2.627- de 26 de setembro de 1940." li p uiz . ii

leregué do Sul, de 16 Ianeíro de 1955. ii ���ssao�and���Pinas- ii
WALDEMAR GRUBBA - Dir. Comercial

r li.
.

n
BERNARDO GRUBBA IR. - Dir. Gerente I "::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'

HARRY GRUBBA - Diretor Gerente I
'

��-

r��!��'��:����!���'ll � �C��T[É� l
ii se�;::::Ála:�g::� depÓsit=T;� �::��I:n�es, ii i

EXCELENTES
.. combustível e acessórios. o

..

'

ELEMENTOS TONICOS

II CONSÊ�::rl.fica;;;;�a�.;;:�;.;�: De!C.UTO- ii! ;::::�:�':::vl�:::�::: .

II SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO ii Tonico dos desnutridos I
\.�::::::::::�.:::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Y OS Pálidos, Depauperados,

'I

Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

niticaçäo geral do orga-
msmo com o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Vorsicht mít

an der
Landkäufen

Grenzzone IKeItnrt Wlle�er?
(zb) BERLIN. Die Lei- Ostberlin erscheinende noch nach Kriegsende 298

rerin der Dresdener Mu- "Tägliche Rundschau" die Gemälde in einem Luft
seen, gab soeben bekannt, Eröffnung einer deutschen schutzbunker im Berliner
dass die weltberühmte Kunstausstellung in der Friedrichshain verbrannt.
Sixtinische Madonna von Er.emitage zu Leningrad. Während die Berliner Ein erheblicher Teil der
Raffael und andere kost- Das Bundesministerium fUr Gemäldesammlungen also ausgelagerten Gemälde
bare Kunstwerke dann von gesamtdeutsche Fragen verhältnismässig glimpfich sammlung von Dessau
Moskau nach Deutschland veröffentlichte dann eine davonkamen, wurde der wurde verhetzt, während
zurückgebracht wuerden, keineswegs vollsteendlge Dresdener Zwinger um so im Gutshaus von Lebus
"wenn der Frieden in Ue b e r s i c h t über das härter betroffen. Von den zwei Schiffsladungen mit
E u r o p a gesichert ist .... Schicksal der Kunstschãt- über 2000 'Bildern der Kunstgegensrãnden aus
Wann werden die ôowíers ze im sowjetischen Sektor sächsischen Landesheupr- dem Berliner Museum für
diese Zeit fuer gekommen Berline und der Ostzone. stadr wurden nicht weni- Vor- und Frühgeschichle,
halten? Bald, später oder ger als 1700 nach Osten d a run t e r unersetzliche
nie? Damit tritt wieder Zu den schmerzlichsten gebracht. Darunter waren Stücke des Trojaschatzes
das tragische Nachkrlegs- Verlusten gehört vor allem Raffaels "ôtxtínlsche Ma- von Schliemann, verních
schicksal unzähliger ver-

der weltberühmte Perga- donna", die sich heute ter wurden. Gleichfalls in
lorener Kunstschätze ins monelrar, der neben den in Moskau befindet, sowie den Ofen wanderten die
Scheinwerferlicht der Oeí- 'herrlichsten antiken oder hlrei h M' k f Lw za reic e elsterwer e au einem endgut unter-
fentlichkeit. mittelalterlichen Plastiken D k R b d II R kund Skulpturen aus dem

von van yc, em ran t, I geste ten o okomöbel
Wie sich in einem Mo- Berliner Zoo-Bunker ab- Correggio, Rubens, Murll- Maria Antoinettes und

lo, Tlnroreno, Velasquez nach Schloss Sonnen-saikgemälde ein ôtelnchen transportiert wurde. Er d V
an das andere fügt, so soll nach einer neuesten

un ermeer. Auch an den welde verlagertes antikes
ôchcepfungen neu e r e-r Mobiliar, Die "TASS",vereinigten sich nach 1945 Meldung auf dem Mama- Maler wie Degas, van die offizielle Nachrichten-die Nachrichten über das lew-Hügel bei Stalingrad G

Õ

Schicksal der nach Krieg- als Denkmal fuer die Ge- ogh, Manet und Renoir agentur der UdSSR, sprach
sende von den Sieger- fallenen aufgestellt werden.

fanden die Russen Gelal- von nicht weniger als

rnächten beschlagnahmten Wertvolle Gemälde kon-
len.' Verloren ging auch 920000, "Siegestrophäen",

oder erbeuteten deutschen nren dagegen nicht aus
der grösste Teil der Ber- die nach dem Osten ge-

'5 liner Sammlung antiker wandert sind.Kunsrschärze zu einem der ehemaligen Reichs-
wahrhaft erschütternden hauptstadt entfernt werden, --------
Gesamtbild. Schon im Mai da sie mit wenigen Aus-
1949 berichteten Stock- nahmen in westdeutsche

Jo�o lossini. Tiefe Bes-I öffentliche Aernrer, u. a. holmer Zeitungen, dass in Bergwerksgänge verlagert
türzung im Munizip ver- auch das des' Distriktin- der Sowjetunion zum worden waren. Hierdurch
ursachte die Tat des Herrn I rendenten. ersten Male eine Aussrel- konnten etwa 80 Prozent
João Tossini, der sein Die Beweggründe, die lung deutscher Gemälde der Berliner Bilder vor
Leben durch Selbstmord. João Tosstnl in den Tod verenstalrer worden sei. der Verschleppung geret
endete, indem er em 18. trieben sind unbekannt, er ôpeeter schilderte die in [rer werden. Allerdings sind
d.M. nachmittags in Co- hinterJiess nur an den

_

rupá Ameisengift zu sich Herrn Subdelegado Altre
nahm. do Lange einen Zertel
Der Verstorbene genoss folgenden Inhalts: Gott

dort einen guten Ruf, denn und meine Familie mögen Juckreiz Ekzp-me, Fissuren. Wir werden darauf eut- Unter dem Vorsitz des
er bekleidete verschiedene mir diese Tat verzeihen, merksam gemacht dass Herrn Artur Müller und

ich kann jedoch nicht Haedensa (Pomade) be- die Tabletten des Protokollführers Herrn
ruhigt, schützt, heilt. 80- E f" [ loão Luci d C t f dmehr welterleben. Abraços "

u in 10 a os a an

an alle _ João. fortige Wirkung, beque- die munizipale Versemm-
Sofort nach Bekannt-

me Applikation. Formel der ç. F. BOEHRINGER lung der UDN in Jaraguá
werden liess der H e r r

der Haedensa + Geselle- & SÖHNE, Mannhein, das sran. Ausser den Delega
Präfekt der Familie sein chaft, Berlin. Zugelassen bekannte und altbewaehr- tionen des Dlsrrlkts waren

Beileid aussprechen und
bei den deutschen Kran. te Asthma-Mittel, wieder die Komitees aller Oert-

Am naechsten Di- bei der Beerdigung durch
kenkassen. überall erhaelflich sind.

rlichkerren
erschienen.

enstag, den 25 Januar den, Herrn Intendanten II=�==================,I .

Nach Eröffnung und
F .

M t t erschcepfender Berichters-
1955, abends 8 .Uhr] rancrsco ees ver re en.

A h k "8 b ".Iattung der geleistetenfindet in der Kirche Munizipalkammer. Unter dem pot e e c uI Z Arbeiten, fand die Wahl
eine wichtige ausser- V?rsi!z. des H.errn !"fario des neuen Direktoriums

Dasordentliche Gemein- Nícollnl fand erne SItzung JABAGUA DO SUL sretr, wobei die tlerren Geheimnis de
deversamrnlung statt de� Munizipalk�mltJer statt, Francisco Mees ur.d Ino-

, bei der verschledene Ge- cencio da Silva als Rech- richtigen Hautpflegezu welcher der Prae- setzesanträge genehmigt MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN nungsführer tätig waren, . .

ses unserer "Luthe- wurden. In der. naechsren die Wahl ergab folgende I
In �uropa 1St ma� WItter-

.

h K
.

h
.

Nd' N Das Symbol der Rechtschaffenheit, des M" ungseinfluessen weit mehrrISC en I r c e In ummer wer en wir ee- ItglI.eder und Stel�ver- ausgesetzt als in Brasilien.
Brasilien" Pas t o r heres ueber die nuetzliche Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie tretet. OUo ôchnetder, Wenn die Europaeerin trotz-

Fritz W�estner aus Taetigkeit de� H e r r e n am besten zu den geringsten Preisen bedient. Lourenço Gresslnger, José dem ihre .Haut sportlich frisch,
... Kammerreete Im vergan- Erschlug Hermilio Ramos sammtweíeh und zart. zu kon-

Joinville sein Kom- J h brl I
' 'd 05'1 A"

servieren weiss, so liegt das! genen a re ringen. 1'=;;;;;;;;;;;;===================11 nocencio 'a, I ve, IVI- an der richtigen Wahl ihrermenang�a�hrtfu �no�dli�,P�roRi�iro&�Crem&��nne� �
dieser Versammlung • Neto, Murilo Barreto de vea-Creme, die als einzige in

soll der neue Pastor EInweihung der Schule von R io C e Í" r ci Azevedo, Tarcicio de Oli- der ganzen Welt Eucerit en-
.

Mt L' 05 I
haelt.

uns e r e r Gemeinde. .

veJra o ta, UIZ alt er,

gewaehlt werd.en. Alle ElI�, festlicher Akt durch Anwesenheit der Autoritrnten und das Albano Kanzler, Olaviano Eucerit ist eine Substanz,
Tissi, Frederico Curt AI- die den Zellen der Haut sehr

Gemeindemitglieder Volk I Gonzaga, Direktorin des I worauf sich das Programm b V I B W I
nahe verwandt ist und darum

. E:-ziehungsdep,artements, der durch die hochw. Ka-
erto í)se, runo o f. die Eigenschaft hat, auf na-

werden um ihr Er- ,Am. 15. d. M. fand dIe die Autoritälen der Komark techisten Pater organisier-
Albrecht Gumz, Guilherme tuerliche Weise tiel und voll-

scheinen gebeten. Emwelhung des .Schulge- und des Munizips, die len Schüler, die die Schu- Raduenz, Alexandre Ha- staendig in die Haut einzudrin-

I f b d d V hake, A!fredo Benkendorf, gen. Nivea-Creme fuehrt der
m Au trag des aeu es er erelDssc ule Direktoren der Erziehungs- Ie flIehren, abspielte, was Luiz Maffezzolll', Germano

Haut Iebensotwendige Naehrs-
Vorstandes der ev. in Barra do Rio Cerro anstallen ,und das Volk anhaltenden Applaus zur toffe zu und verhindert hier-

statt, zu welchem Akl dieser Stadt erschienen Folge hatte. Gascho, Arnaldo Schuiz, durch Rauhe und fruehzeiti-
luth. Gemeide. Herr Dr. ''':aldir Busch, waren.

Alfredo Janssen, Pedro ge Faltenbildung im Gesich

gez. BRUNO MAHN· 05 k d h Kopiack, Vitorio Lazzaris, und am Hals.
e retaer es Erzie ungs· Nach der feierlichen Zum Schluss wurde den

KE, 1. Vorsitzender. wesens, Dona Ondina Hissung der Fahne sprach Autorilaeten ein Glas Bier
Alidio Floriani, Valeriano Infolge ihres Eucerit-Gehal-

der Herr Praefekt und d' S .

k
.

d Zangheli,ni, W,íIly Germa- tes wird Nivea-Creme gaenz-
. un uesslg elten arge- li h d H t uf

r"=o;�=E;��h -=K:=.;t;==��====l �����A����if�::D a::rd:�
bot.n, ��;iSci��a��tu�Jlkr: E�:;����i�;r.'i� .

li Arzt und Cbirurg ii �s:st:I�w���wSlii�·
.. .. Anschliessend sprach 2:3:Sl:aí1Z:S������m Nach Bekan,ntgabe der ----,-------ii promoviert an der medizinischen Fakullät der ii d D 05 k I" d E Wahl orgrl'ff Herr Joa-o:: .. er r. e re ar es r- ... Beschimfungen in der Presse.

li Uni,versitäten v;�rt�Ö�le<g:utschland) und !! V:�;�fi��;sen::e�eb�e��� FRACOS E ANÊMiC0ö 1 ���i�e��I��:!ae�na: �o�r! Die Bonner Bundesre-
ii CHIRURG - FRAUENARZT - GB8URTSHELFER - Gouverneurs Irineu Born- Tomem I darilätaerklaerung zur po- gierung gibt bekannt, dass
ii KINDER - UND ALLGEMEINE PRAXIS hausen und forderte darauf VINHO CREOSOTADO litischen Verwaltung des scharfe Massnahmen ue·
.. "SILVEIRA" G

Õ

ii LANGE PRAXIS IN BU120PABISCHEN KRANKENHAf!U- Herrn Angelo Rubini, als Herrn ouverneurs Irineu gen iene Zeitungen durch-

li SERN élllen Anwohner dieser I.pragadt IH biU aa: Bornhausen, was einstiIr.- gefuehrt werden, die Arti.
:: Konsulforiun 'und Wohnung: Ortschaft auf, das Ein· Tosse. mig angenommen wurde, kel veroeffentlichen, in
H Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 weihungsband zu durch- Re.Frildol desgleichen wurde der denen ausländische Staats-

li,i:i Sprechstunden: ii schneiden. Bronquites Antrag des Herrn Kam- maenner beschimpft wer-

Morgens von 10 bis 12 Uhr ii E.croFulo.. merrats Alvino Seidel an- den. Das deulsche Straf-

I! Nöchmittags von 14,30 bis 17,30 Uhr ii Kurz darauf segnete der genommen, der ein Glück- gsselzbuch sieht in sol-

j'l' Man steht auch lachts zur VerffiguDg ·.i.i,
hochw, Pater Teodoro, ConVilescenças wunschtelegramm an den chen Faelfen Geffaeng-
aktiver Pastor der Pa ro-

'

VINHO CREOSOTADO Herrn Sekrelaer des Ver· nistraten bis zu drei Jahren�:::::=::=::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::� chie, das Gebäude ein, É UM GERADOR DE SAÚDE. kehrs und der öffentlichen vor.

Wir'machten immer die
Keeuíer von Laendereien
an der Grenzzone auf
merksam über die beste
henden Zweifel in der
Echtheít der gemachten
Verkaeufe durch die Pa
rané-Regterung und durch
private Firmen.
Jetzt macht die Ausgabe

vom 9.d.M. des "Correio
da Manhã" aus Rio in
einer grossen Berichter
srettung darauf ueber die
ses Problem aufmerksam,
dass auch diese Sache
durch den Hinruf nach
dort, durch die Verkaufs
agenten, zahllosen Katart
nensern ein Licht aufging.
Zufolge dieser Bericht

erstattung kommt ueber
eine Million dieser ver

handelten Länderden auf
den Bund.
Diese Zeitung schreibt

noch, dass vor kurzem

eine 1n Toledo ansässige
Firma 15.000 Hektar von

einer Reglerungs-Organl
serlon anwarb und, als
sie die Ungesetzlichkeit
entdeckte, das Geschäft
rückgängig machen wollte,
was ihr allerdings bis
heute noch nicht glückte.
Eine paulistaner Firma
handelte ebenfalls 37.500
Hektar.
Die Verkaeufe werden

besonders in Cascavel
und Guaíra getäligt. Der
Bund hat diese Ländereien
nlclrr vereeusserr, diese
Vereinbarungen sind null
und nichtig durch das
Gesetz.
Darum Keeuíer seid

vorsichtig mit Ländereien
an der Grenze! Wer wird
sich in unerlaubte Ge
schäfte einlassen, wenn

er hier ein garantiertes
Auskommen hat?

und mittelalterlicher Mün
zen, die in ôeecken ab
transportiert wurden.

Eine Million Hektar ungesetzlich verkauft

LOKALES

Haemorrhoiden Asthma

Versammlung
der UDN

Das munizipale'Direktorium wiedergewählt..
Antrag auf solidarische Erkljerung dem
Gouverneur Irineu Bornhausen gegenüber

gestellt.
,

Arbeiten zum Anwachsen
der Arbeiten en der Ver
kehrsstrasse Corupé-ôão
Bento dó Sul beantragte.
Zum Abschluss der

Versammlung dankte der
Praestdenr allen Erschie
nenen und dem Volke,
und stellte fest, dass alle
durch die Partei zum
Besten der Allgemeinheit
arbeiten.

fuanueliscfi-Iulherische
fiemeiß�e Joragud �O Sul
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fjMõãi'u;RiA--SÃ"L'iTEl Prdlitur. Municipal di laragaá do Sol
" de VITOR ZIMMERMANN " . L E I N R. 1

Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do II - eSCRITóRIO AV. oeTULIo VAROU, 26 - II .

ano de mll : novecentos e ctncoenre .e quatro pelas II Jarilli do SII
.

SII. Callrlna II Autoriza d.�sapropriação de !e�ren�s
sete horas na sala do Fórum no edificio da Prefei- II I' O snr. Artur Muller, Prefeito Muníclpal de [era-
tura Municipal de jaraguá do Sul, reunidos oe snrs.:

II Vende-se Terrenos I'
gUiÍ do Sul, no uso das suas .atribuiç�es. . . .

Kurt H. Hilbrecht, Mario Nlcollnt, Alfredo Langer, Faço saber a todos os hebttantes deste mumcrpio,
Frederico C. A. Vasel, Walter Iark, Gerhard Roeder. " PRAIA DE PIQARAS: OS melhores ter- II que a Camara Municipal votou e eu sanciono a

Alvim Seidel, Otaviano Tissi. Havendo número le- " renas em prestações mensais de Cr$ 300.00. II seguinte leí:
gal, foi pejo sr. Presidente em exercício, declarada" CASCAVEL: A cidade de mai6r futuro II ART. 1°. - Fica o Prefeito Municipal autorisa
aberta eess äo, ordenando ao sr. 2°. Secretário, que o no Oeste do Paraná, vendas de 16tes, chaea- II

do a adquirir por ajuste amigável ou desapropriação
procedesse a leitura da ala da ulrlma sessão, o que " ras e colonias em prestações. UI

judicial, as seguintes áreas de terras sitas na Iocalí

depois de feito. foi submetido a discussão e subse- n CURITIBA: Vendas de diversos lotes a Õ dade de Nereu .Ramos, nêste Muntclplo, e destinadas

quente aprovação, o que foi feito sem emenda. pelo " prestações com valorização garantida. I'
á construção. do Cemitério Municipal daquela vila:

.

que pessou a ser assinada pela Mêsa. Em seguida. P. BARRA VELHA: Lótes a prestações 1)" De Basilio Schiochet e sua mulher, um ter-

paseou-se ao Expediente, que constou: oficio recebi- II na magnífíea praia de Barrá Velha.' com suas II reno com a área de 5.080 metros quadrados. fazendo
do n, 379/54 do sr. Ocractllo Pedro Ramos. Diretor n belezas naturais. II frente numa rua projetada com 40 metros, travessão

do Departamento do Expediente; oficio o. 382/54. II JARAGUÁ DO SUL: Vende-se diversos II dos fundos com igual metragem em terras dos rnes

recebido do sr. Prefeito Municipal. trazendo incluso II lotes no centro desta cidade e em diversas II mos proprietários, extremando de um lado com. 127
o balancete da Receita Orçamentária, - referente ßO II localizações. I' metros em terras de Ricardo Schiochet e no outro

mês de Outubro; oficio-circu. lar n. 69/54 recebido do
II Informações com Vitor Zimmermann

I'
lado com igual metragem em terras dos mesmos

sr. Plinio Frangoni Junior, Inspetor Regional de FIo· Uma organização à serviço das compradores e vendedores de Basilio ôchlocher e sua mulher."
rianopoliz; oficio-circular 1/54 do sr. Ayeso Campos. II I M O V E I S II 2) "De Ricardo Schlochet e sua mulher, um
Presidente do Centro <;:atarinens� no Paraná. Logo II. . II terreno com a área de 5.080 metros quadrados, fa-
após, foi pelo sr. Presidente cedida a palavra a quem 0=========0==========0 zendo frente numa rua projetada com 40 metros,
dela quizesse fazer uso, como ninguém à solicitou travessão dos fundos com igual metragem em terras
pessou-se a Ordem do Dia. Foi aprovado em se- dos mesmos proprietários. extremando de um lado
gunde discussão o projeto de lei n. 29. Nada mais Dr. Fernando A. Springmann com 127 metros em terras de B.asilio ôchíocher e no
havendo a tratar o sr. Presidente em exercício, de- outro com igual metragem em terras dos mesmos
clarou encerrada a sessão. designando pera a pró- Ricardo ôchlochet e sua mulher.

. -

dí 28 d F
.

d Formado pela Faculdade de Ciencias Má- ._,

xirna eessao o la o correnre. OI encerra aa· AnT. 2° _ Píca o Poder Execunvo entorlsadodicas da Universidade do Distrito Federal K

sessão a qual faltaram os snrs.: Ney Franco, Willy a abrir o crédito necessário para fiel .cumprimento
Germano Gessner, Adolfo Antonio Emmendoerfer. Clinita Jtlédita - Cirurgia Geral . - Partos désta leí.

.

(ess.) Kurt Herbert Hílbrecht, Mario' Nicolíní, ART. 30 _ Revogam-se as disposições em con-
Alfredo Lauver Consultório e Residência: Rua Preso Epi-

I> • trärlo, entrando a presente lei em vigôr na data de
täoio Pessôa n. 206 (ex-resídencía de dr.

Ata da Reunião Ordinária de 28-12-54 Alvaro Batalha). sua publicação.
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs. Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul. em 13

de Janeiro de J 955.
Artur' Müller - Prefeito Muníclpel

Octacilio P. Ramos· Dir. do Dep. do Expediente
Margareth Huber - Extranumerário "XIX"

Camara
-

Municipal

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de
mil novecentos e cincoenta e quatro. pelas sete ho
ras na sala do Fórum. no edificio da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaraguá do Sul, reunidos os snrs.: Mario 11:;:===::1:===:::..:,..._...._.........,....... ..... _

Nlcollnl, Alfredo Langer. Adolfo A. Emmendoerfer,
Frederico C. A. Vasel. Otaviano Tissi. O snr. Ma
rio Nlcollni, Presidente em exercício declarou aberta
a sessão e ordenou ao sr. 2°. secretário que proce
desse a leitura da ata da eessão anterior,. o que foi
feito. não sendo porém, posta em votação por falta
de número legal. Não houve Expediente, e ninguém
fez uso da palavra e não foi discutida a Ordem do
Dia. por falta de número legal de presentes. Nada
mais havendo a tratar o snr. Presidente em exercí
cio, marcou o dia 4 de janeiro para próxima sessão.
com a seguinte Ordem do Dia: 30• e ultima dlscus
são do Projeto de lei n. 29. e. 1°. discussão do pa
recer da Comissão de Finanças. Economia e Contas
do Municipio, referente ao projeto de Lei' n. 28. Fin
do o que foi encerrada a sessão a qual não com:'
pareceram os snrs.: Ney Franco, Alvim Seidel, Kurt
H. Hilbrecht, Gerhard Reeder, Willy Germano Ges
sner, Walter Ierk.

(ass.) Kurt Herbert Hílbrecht, Mario Nícolínl,
Alfredo Langer.

Ata da Reunião Ordinária de 4-1-55
Aos quatro dias do mês de Janeiro de mil no

vecentos e cíncoenta e cinco. pelas sete horas, ne

sala do Fórum no edificio da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, reunidos os snrs. Mario Nicoli
ni, Alfredo Langer, Frederico C. A. Vesel, Gerherd
Roeder. Otaviano Tlssl. O snr. Mario Nlcollnt, pre
sidente em exercício, declarou aberta a sesão o or

denou ao snr, 2°. secrerérío que procedesse a leitu
ra da ata da sessão anterior, não. sendo posta em

votação por falta de número legal. O Expedíente
constou de um oflclo-clrculer, do sr. Aroldo Caldei
ra, Inspetor Regional de Estetlstlca de Florianopo
liso A Ordem do Dia. não pode ser votada por falta
de número legal de presentes. Não houve quem qui
zesse fazer uso da palavra. O sr. Presidente em e

xercício encerrou a sessão. convocou os snrs. verea

dores para o dia 11 de Janeiro, com a Ordem do
Dia constante da ata anterior. Não estiveram presen
tes os snrs.: Adolfo A. Emmendoerfer, Willy G. Ges·
sner, Alvim Seidel. Ney Franco. Walter Jark, Kurt
H. Hilbrecht.

.

(ass.) Kurt Herbert Hilbrecht, Mario Nicolini,
Alfredo Langer.
:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!
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Ir ]))10 IElllCIHI OCA\1UfMANN 11
II· li

li MÉDICO CI..BUBGIAO II
.

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
.. ::

li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
ii

.

•• CIRUROIA - SENHOR�S - PARTOS - CRIANÇAS e

ii CLINICA GERAL
ii
a
::

ii
li

ii
ii
::

II Pela manhã: das 10 ás 12 horas
II Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas IIII Atende chamados durante a Noite II
�

.

. �
:::::::::==:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:=::::::::::::::===::::::::::::::

Longa pratiêa em Hospitais Europeus
Consultório e residência:

Rua Preso Epitácio Pessôa. 139

CONSULTAS:

'1 _ IDlIIIiIi II,_IU_UI_IUI _ lU _.,1 111_ IU!ii! IUI_II
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Dr. Murillo Barreto de 'zevedo
I ADVOOADO I

Ata da Reunião Ordinária de 21-12-54

- Atende chamados de dia e. a noite --

Calçados

lllRGO
são os melhores e

- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.!.

Caixa Postal. 11

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina

Farmacia Central �
DE ::a:,A,.1IFEJRJH:AN:N de C][A.. ]][,�DA.. �
Rua Cei. Emilio C. Jourdan. '.. 62 - Jaraouá do Sul - S. C. �

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua: Marechal Deodoroda Fonseca Ns, 122 •

do Sul

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

serviço criterioso e Preços Módicos

ílli. Francisco Antonio Piccione
I :MrJ�.D][CCO

I Cirurgia Geral de adultos e crianças CI1-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialis,a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESOS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

� I se '1'!!!!iI I�' BI lai E!!!I Idl &a ••• &ii" 111_ la.lli!iitl •• llillnl E3"

liiniÍlio �lio Luiz·lg:;:;
A Direção do Ginásio São Luiz avisa aos srs.

alunos: 1) Os Exames de 2a. época serão realiza
dps nos dias �5 e 26 de fe.vereiro. 2) Os Exames
de Admissão nos dias 23. 24. e 25 de fevereiro.
Serão exigidos: a) Registro de nascimento. b) A
testado Médico. c) Atestado de vacina antivariúlica.
d) Atestado de conclusão do Curso Primário. e) 5
fotografias 3x4. NOTA: Todos os document08 de
vem ter firma reconhecida. 3) Início do ane letivo:
Curso Primário: 23 de fevereiro. Curso ginasial: 3

���:���. o� ��t�í��a�����: g:l�l;���i�t�r:Jur�� '--O-L-A-ON-Mj-O-B-P-RR-IO-ST-U-E-TE-OI'-RR-,-D-E-S-ME-U-1SN-FA-ILN-'H-cO-o-Sn-E-',-A-1ginasial devem matricular-se (obrigatoriedade) em

fevereiro. Caderneta escolar e requerimento. 5)
Matrículas Gratuitas: As matriculas gratuitas con- Icedidas pelo Giuásio devem ser renovadas em

. Vermifugo suave e de pronto
Janeiro. Os reprovados não tem mais direito à efeito Dispensa. 'purgante e dieta!

matrícula. Terão direito à matrícula gratuita. dois SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

alunos melhor classificados nos Examés ao Ginásio. ME o n. 1, 2. 3 e 4
6 No ato da matrícula far.se-à o pagamento da Proteja a saúde de seus tilhos e a :.ua própria!
1 a. prestação. 7) Não se aceitará mais alunos da Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

oidade como semi-internos. 8) Expediente: Durante remédios

as férias nos dias úteis, será das 9 às 11 da manhã. Compre boje mesmo uma 10MBBIGUEIRA

9) Transferência: A transferência de .alunos dêste MIIfAIfCORA para o seu tilhinho.
Ginásio para outro. deverá ser pedida nos meses E. um produto dos Laboratórios Minancora
do Janeiro e Fevereiro. J O I N V I L L E

COR.upA
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neste distrito, filha de Wil
Iy Kath e de Berta Karh.

Edital n. 3.696 de 18·1-55.
Rudolfo Volkmann e

Cilly Roweder
Ele, brasileiro, solteiro,

alfaiate, domiciliado e re
sidente em Garibaldi, nes
te dfsrrtto, filho de Au
gusto Volkmann e de Ade
le Borcherdr Volkmann.
Ela. brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

Edital n, 5.694 de 15-1-55. residente em Garibaldi,
Contrato de Casamento. Com Antonio Bokor e neste distrito, filha de Al·

a gentil senhoríta Olga Eva Krawulski vino Roweder e de Elsa
Rolêndes Schmítt, filha Ele, brasileiro, solteiro, Roweder.
diléta do industrial Ar- Comuol·�Bde euoOgell'CH pedreiro, domiciliado e

'

noldo L. Schmítt e de Edital n, 5.697 de 19-1·55.residente em Iaragué-Alro,
dona Otilia Prim Sohmitt 10ler101 de ]!lr!lBu',do Sul nesre distrito, filho de Mi- Eugenio Ramalho e

contratou casamento, no U U U u U U guel Bokor e de Ellseberh WaHy Dallmann ,

dia 11 de Janeiro p. p., Fodi Bokor. Ele, brasileiro, solteiro,
o Sr. Dr. Capitão Walmor Dia, 25, deste mês ou EI b I I operário, domiciliado e re-

a, rast eira, so feira,
Aguiar Borges, residen- seja Terça Feira da pro- doméstica, domiciliada e

sídente em Rio da Luz,
te em Florianópolis. xima semana se realizará residente, nesta cidade á

nesre distrito, filho de Max

Nascimento. Pelo nasci- Aqui vão aos noivos as oito horas da noite na
rua Marechal Deodoro da Ramalho e de Cilli He-

mento de seu robusto os cu m p r i m ent o s do igreja evangelica uma Fonseca, filha de João dewig Berta Müller Rama-

primogenito ocorrido dia "Correio do Povo". assembleia geral extra Krawulski e de Elisabete lho,
8 de Janeiro p. p., e que ordinaria em presença Levandowski Krewulski. Ela, brasileira, solteira,
recebeu o nome de Os- do Rev=, Praesses Pastor . doméstica, domiciliada e

Câmara Municipal. Sob a mar, aeha-se em festas Maria Piazera Rubifli Wuestner, com o fim de Edital n, 5.695 de 18-1-55. residente em Rio da Luz,
presidencia do sr. Mario o lar do sr. Artur Gün- Foi com pezar que re- eleger o novo pastor da Harry Lemke e nesre distrito, filha de Bru-

Nicolini, realizou-se mais ther e de sua exma. es';' cebemos a noticia do comunidade. Por' este Paula Kath no Dallmann e de Hedwig
uma sessão da Câmara posa Dna. Irene Pedri inesperado falecimento motivo convido todos os Ele, brasileiro, solteiro, Kresstn Dallmann.

Municipal, tendo sido a- Günther. da
.

sra. Maria Piazera membros da comunidade lavrador, domiciliado e

p!ovados �iversos pro- Ao estimado casal a- Rrtbini, residente em de. se reUJ;lir em Terça residente em Rio da Luz,
jétos de leía, No proxi- presentamos nossos sín- Ponta Grossa.�stado do FeI�a d� noíte as 8 horas neste distrito, filho de E
mo numero d�remos de. ceros cumprimentos com Paraná, no ôía 17 do .na Igreja. milio Lemke e de Otília
.talhes da profícua atua- votos .de perenes Ielící- _correIlte:. " , __ ,�, ..Ass. :sruno Mahnke, Bachmann Lemke.
çäo dos snrs. vereado- dades para o galante gli� r K extinta era' "esposä "Presídente da Oomunída- Ela, brasHeira", soltelra,
res no ano proximo pas- rotinho. do nosso amigo sr..Ju- de Evangelica luterana I doméstica, domiciliada' e
sado. líano Rubini, industrial de Jaraguá do Sul. residente em Rio da Luz,

Agente em lereu R m Foi Aniversários: Dia 17 trans-. naquela cidade.
.

a os. correu o aniversária na- Ao registrarmos o seu
designado agente do t I" d W
"Correio do Povo" em

a ICIO o sr. aldir passamento, o que faze-

Nereu Ramos o sr. Este- Araujo, proprietário do mos com �rlsteza, apre
vão Lunelli, agente dos Expresso Jaraguaense, sentamos.a seu desola�o
Correios e Telegrafos da.

residente nesta cidade. esposo, Iílhos e demals

quela localidade Dr. Paulo Medeiros I!arentes os nossos sen-
.

, Hoje passa a data nata- tídos pesames.
Sociedade Bfia Esperança. Na licia do sr. dr. Paulo Me-

disputa de tiro ao alvo, deiros, ilustre advogado,
levada a efeito pela So- residente na cidade de
cíedade "Bôa Esperau- Joínvílle.
ça", sagrou-se rei o sr. Dia 25 a sra. Clara
Augusto Hening com 48 Pedroni, esposa do sr.

pontos, 1°. cavalheiro o Pedro Pedroni, reslden
sr. Francisco Modrock te na cidade de Curiti
com. 48 pontos e o sr. ba; a sra. Olga Cardoso,
Lourinor SemeDt 2°. ca- viuva do sr. Hermilio
valheiro tambem com 48 Cardoso e a sra. Milda
pontos. Vogel esposa do sr. Eu-
Pela manhã, a socie- genio Vogel.

dade incorporada foi Dia 26 a sra. Ruth Ca·
cumprimentar o seu an- mara, esposa do sr. dr.

João ,Jassini. Causou pro- tigo rei sr. Helmuth Jantz, Renato Camara, clinico
funda consternação no que os recepcionou Ií- na cidade de Blumenau.
municipio, o áto do sr. dalgamente. Na mesma � data o sr.
João Tossini, pondo ter-

Festa de São Sebastião. Te- Osny Müller, escrivão da
.mo a existencia, inge- Delegacia, nesta cidade.
rindo formicida, na tar- rá lugar hoje a tradicio- Dia 27 a menina' Elvi-
d d 17 A nal festa de São Sebas-e e .,0 corrente, tíão, Padroeiro da Parõ-

ra Rau, filha do sr. Wal-
em Oorupá, demar Hau, comerciante

O extinto gosava ali quía de Jaraguá do Sul. em Estrada Nuva. Dia �8
grande conceito, pois Haverá: Almoço, Jan- a srta. Renita Wolt.
exercera diversos car- tar, Café, Churrasco, Be- Dia 29 a sra. Aurora
gos públicos, entre os bidas, Jogos etc. Airoso Bartel. esposa do
qúaís o de Intendente A festa será abrilhan- AI'd B ti'. sr. VI o ar e, resi-
Distrital. tada pela conceituada dente na cidade de Join-
Não são conhecidos os Banda de Música sob a ville.

motivos que I e va r a m regência do M a es t r o A todos os aníversa-
João 'I'ossíní a ·por ter- Vosgerau. Às 20 horas .

t
.

trran es os oumpnmen os
mo a existencia, pois procissão luminosa com do "Correio do Povo".
apenas deixara ao sr.

a imagem do Padroeiro.
sub delegado Alfredo Festa das Vocações. Dia 50
Langer o bilhete seguinte: de Janeiro, na capela da
Deus e minha familia S. Trindade em Garíbal

que me perdoem por es- di 84 haverá uma festa
te meu áto, porem não em b'eneficio dos Semi
posso mais contínuar as-I naristas pobres.
sim. Abraços a todos - Como de costume ha-
João. verá: Tombola Tiro ao

O sr. Prefeito Munici- alvo, Jogos, C�fé, Bebi
pai logo que teve co- das etc.
nhecimento, mandou a

presentar pezames a fa
milia e representa-lo no

enterro pelo sr. Inten
dente Francisco Mees.
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Registro Civil
Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do Ia. Distrito
da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.

faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei

,afim de se habilitarem para
casar-se:

Togai - alivia as d&I'D ... ..,....ça e

rapidez.
Togai - ê Indicado cootral

Dôres d,e cabeça Resfriados
Nevralgias ;Gripe
Reumatismo Ciatiea

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado durante I) dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais.
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oficial

,

i"
·;MPUPEZAS 00 SANGUE 11[i i UIKIR Df B06UfiBA IAUX. TRAT. SIFILIS

TogaI • auxilia a eliminação do ácido úrico. Nio exerce qualquer ação
depressiva. Os comprimidos de Togai dissolvidos em agua são facels de

tomar. Milhares de médicos atestam a sua eficácia. Togai é medlcamenu>

que se pode tomar coO) absoluta confiança. 'f I
� 'M"" O"ENÇA ßRAVIAfMA
MU;TO PE"'GOSA P"RA A �A.I
Mh.IA ,( Ps..AA A �AÇA. oo�o

i

I
tiM &OM AUXILI.t.,. NoO TRA!A.l
MENYO Dt..ssE GRA�OE. FI..AOEl() I

! USE o

Dr. Arquimedes Dantas'
ADVOGADO
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IWal�8miro Mazurechaß
e_•• BI SaUDa

Rua Mal. Floriano n. 152 � JARAGUÃ
Clinica geral médico - .cirurgia de adultos e crianças
:r,artof . Diathermia Ondas curtas e ,Ultra-cultas
Indutotermia - Bisturi-détrico - Electro.cauterização

- Ráios Intra.vermelhos e azuis.
.............._1

Dr.

IA
6tHl.I$ bE AP"t.f.>E�rA 50a!

.

�ÚME�?JÃS FOn'tA."�. Du� COMO: l
R=.UMATtSr..�o
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M achinas de Costura
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

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

Rua Marechal Deodoro 'da Fonseca, 457

Jaraguá do Snl Santa Catarina

CO.TRA CASPA,
.

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AnCCOES DO r'

, COOU CABflUILO.
T'0t'lIÇP (��!lAR '

POR EX.(�lÊNCIA . I

ßml·Oo precisa de uma

y, boa bicicleta, ou
um bom rádio, então vá
hf,je mesmo consultar os
preçossem compromisso
na C A S A R E A L em

Jaraguá do Sul.
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economisa-ile tempo e dinheiro.
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ESPECIALIDADE.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


