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Comemorações 'J�bilaresdos Padres' do SaCJrado Coraçao de Jesus

Eleições de Guarámirim
Diplomação dos candidatos

-

Recurso da UDN

Sob a presídencía do de Partido da UDN, in
dr. Norberto de Miranda terpoz recurso da diplo

.
Transbordantes de jú- paröquías, dedicando-se gärto de Itajaí (1905- furtar-sé ao imperativo Ramos, Juiz Eleitoral, mação dos candidatos,bílo e com sentimentos ao ensino nos Semíná- 1917), ambos já fale- de convidar a todos os realísou-se a audiencia visto que o resultado da

da -maís profunda grati - rios, Colégios, Escolas cidos. I amáveis leitores deste de diplomação dos can- urna da 19a. sessão; .quedão a Deus é que atra- Profissionais, fazendo Hoje, após meio sé- jornai, a todos os amí- didatos eleitos a veres- foi anulada pela Junta
vés das páginas amigas apostolado especíal en- culo de atividades apos- gos de perto e de Ionge, dor no: mumeipio de Eleitoral e se encontra
dêste prestigioso orgão tre os operários, .entre tólicas formam os filhos, a entoarem um Te Deum Guarämírhn, ato que te- no Tribunal Regionalda imprensa, levamos os homens do mar, ze- espirituais do Pe. Dehon de Ações de Graças ao ve lugar no día 24 .uo aguardando julgamento,
ao conhecimento dos lando e educando a [u- uma florescente Provín- Sacratissimo Coração de corrente. , pode alterar o quocíen- .\prezados leitores de o ventude abandonada nos cia com mais de cem Jesus- pelos inúmeros Apenas compareceram te partidário e mesmo a
«Correio do Povo» bem institutos correcionais, sacerdotes, cujos labo- beneficios de ordem os vereadores Adolfo colocação dos candída-
como a todos os nossos levando alegres e cora- res e zelo se- desdobram material e espiritual ou- Bartel e Ladislau Kas- tos.

'

ínsígnes Benfeitores, jOS08 o facho da cívílí- pelo • Estado de Santa torgados aos Filhos do mirski, da UDN e que O recurso será reme
Amigos e' Cooperadores zação aos povos pagãos Catarina (nas paröqulas Pe. Dehon nestes : 15 receberam seus díplo- tido ao 'rríbunal Regío
a faustosa comunicação e incultos da Atríca e de Brusque, Tubarão, lustros de existência da mas. nal, que apreciará o fa
das gratas comemora- parte da Ásia. Conta a Vargem do Cedro, Bo- Congregação S. C. J. e O dr. Murilo Barreto to com o recurso parei
ções jubilares a serem Congregação com 1 t tuverá, Vidal Ramos, neste meio século de de ,Azevedo, Delegado al da urna já interposto.
celebradas dentro em Províneías eclesíástícés Sagrado Coração de vida brasileira da Pro- __1

_

breve no Seminário Sa- e enviou seus membros, Joinvile, Jaraguá do víncía dos Padres do

UI's,'llr' O' Plr-o' ,01 f.ouernldor 80rnfi1usengrado Coração de Ooru- seus apóstolos
-

a 23 Sul. São Bento do Sul, Coração de Jesus.
9 U U u D U u Upá, Jaraguá do Sul. nações. Rio Negrinho), por São Para melhor positivar,

Transcorrerá dia 28 Outra gratíssima ete- Paulo, Rio de Janeiro, concretizar êste nosso Florianópolis, 24 _ A R. M. Vários e impor-
do 'corrente o 75° aní- méride é o Cinquente- Minas e Rio Grande do propósito de júbilo e convite do Governador tantes convenios com o
versarte da Congrega- bário da vinda a Santa Sul.

_ homenagem - achamos Bento Munhoz da Ro- Estado do Paraná serão
ção dos Padres do Sa- Catarina dos primeiros Outra data não menos oportuno' organizar uma cha, visitará otícíalmen- assinados por ocasião
grado Coração de Jesus, Padres do Sagrado Co- simpática é a comemo- GRANDIOSA F E S T A te, o Estado do Paraná, dessa visita. "

"

fundada em S. Quentin, ração. Aportaram às ração do Áureo Jubileu POPULAR· para o DIA no próximo sábado, o
na França, aos 28 de risonhas praias catarí- Sacerdotal do R. Pe. 19 de julho, 'DOMINGO, Governador Irineu Born.
junho de 1878 pelo Ser- nenses os pioneiros da Guilherme Thoneick, S. facultando fi multas pes- hausen" que se fará
vo de Deus Pe. Leão Província sul-brasileira C. J., no dia de S. Vi- soas o singular ensejo acompanhar de s u �
João Dehon. Resume-se dos Padres S. C. J. aos cente, aos 19 de julho de visitar o SEMfNÁR)O Exma. esposa e luzida
o escôpo principal deste 15 de julho de 1903. Fo- de 1953. Este venerando SAGRADO CORAÇAO comitiva.
Instítuto de sacerdotes ram êles o Revmo. Pe. e benemérito sacerdote, de CORUPÀ.

C
.

I P . Domingo, após assistir
em .tríbutar ao Coração Gabriel Lux, que também atualmente professor no É com imensa satísía- Na apita aranaense

míssa na Catedral, daráde Jesus as homenagens foi·.o construtor e ar- Seminário de Oorupä, é çäo que já antecipada- h�C:::!:;!;:: ao gr����: o Governador- Bornhau
de AMOR e REPARA- quíteto do Seminário de merecedor das mais ír- mente podemos contai' sen por encerrada sua
çÃO em troca da íngra- Oorupä, e o R. Pe. José restritas homenagens entre os ilustres vísítan- do Executivo Gatarínen-

visita.
�

tidão e indiferença dos Foxius, que por 12 anos tanto pelo brilho de tes daquela festival [or- �e" constando <;Ie;>. bri-
homens, mormente por exerceu- o cargo de Vi- suas virtudes sacerdn- nada o sr. Governador lhantevi�r:'a.�ramr cr�v�r-parte daqueles que to- tais como pela folha de do Estado. sas. � �Ive
ram maís contemplados serviços prestados à. Para que os festejos Assem�léla LegislatIya, MatBrl'alpelamunificência divina. Novo Juiz causa do ensino, educa- sejam coroados de êxito ao Tríbunal r Jus,tIça
A Obra do Pe. Dehon ção da juventude em compensador, para que

e ao Comando da êa,

pequenina como a me- para Jaraguá Santa Catarina, onde os 120 seminaristas, que Serviço de revenda
nor das sementes, sob o exerce o magistério há estudam neste Bstabe- h

.

t dinfluxo acalentador do Foi nomeado Juiz de 48 anos. Seus irmãos de lecimento de Ensino, na oje m�sm� ua pren a, Florianópolis, 25 - O

Coração Divino germi- Direito desta Comarca, hábito chamam - no de maioria provindos de
ao Seminárío de Oorupá, Governador Iríneu Born

nou, cresceu, estendeu o .sr. dr. Nelson Konrad. Mestre da Província Sul- famílias sem muitos re-
que de todo o coração hausen recebeu o se

seus galhos, tornou-se O ilustre nomeado brasileira, porque além cursos e algumas até
te agradêee e des�e já guinte telegrama: Rio,

Irondosa árvore, cuja vem de ser transferído de ser o decano dos carecidas e que porisso
abre suas portas a qual- 17 - Tendo o ministério

sombra benéfica se es- da Comarca de Curiti· professores, dele, rece•.não
.

conseguem cobrir quer hora pa�a. receber processado a primeira
tende sôb ...e a Europa, banos. biam os sacerdotes da as despesas da pensão

tua honrosa vísíta, dis�ribuição das cotas
.

,
_ Se a gratidão é a mais de importação de mate-América, Ásia e Africa. Assim, dentro de 15 Congregação formados anual, devendo neces- bela floração de virtude .

I á' d
/

Atualmente mais de días, deverá o novo no Brasil o inestimável sáriamente o Seminário -i na conta o empres-
2.5ÓO religiosos cerram magistrado assumir o influxo de suas virtudes I acolher esses rapazes a

que nitid�mebnte �etrata timo Americano de de-
fileiras sob o estandarte cargo, ficando normalí- e o fulgor de sua eultu- título qua�e-gratuito - �� c:::oas�:�mo�m nO:s�:� zOli�O'tmillhhõesd de dolar�s,
da Reparação, traba- sados os serviços ,judi- Ta. Outro titulo que por tudo IstO é que f.a� ,

t' t d 'd
so ICI 0- e ,ar a maIOr

Ihando ativamente nas ciários. muito honra o nosso Ju- zemos apêlo a ti leitor Isen Imen os r, gr1�o�0 divulgação de que as

bilar é o de ter sido amigo e generos�, para ���Ö�mgÁuep�IMEIRÃ sec9ões . do_ fom�nto
mestre.escola, na remo· que sejas também tu um HORA

'

d d
agrlCola estao autorIza-

t é d·
..

d
.

d
A na ma ruga a. das a receber pedidos

conve
a poca em que Ii'lgJa os orgaDlza ores ano- deste século no Estado . . -

d
.

- a Esoola Paroquial de nimos desta nossa Gran. de Santa Catarina dos deI lDscrlçao fe �grl-
It

.

i (1907 1917' 'd d F ta .' . .' cu tores e ornecer,

�
aja ., o e es.

quaIs mUItos Já são fa-" .

ca e, I
atual Governador do Es-, Sim- Leitor amigo o I 'd 'd� Igualmente todas as IDS,.tado sr Irineu Born- Semin'ário de Cor�pá eOl tOSd'

, enctanecdI °tS e truções aos lavradores
, , .

. esgo a os ou ros e an- e' as Assocl'a�o-es Ru I'Shausen. '

preCIsa de tua coope- t I b .
y ra

Florianópolis, 24 nificiar grandemente mi· Em virtude dêstes ração
os t,sl';l°res Sb a rUit�s que desejarem fazer,

E E d I't t Ih d f" It . ' '. apos o lCas em ene CIO d tro do' I dntre sta o e nsh u O aréS) e ca elCU ores faustosos 'aconteOlmen- Há mais de 20 anos d R r'- d' Pát
.' en

. p ano a re-

Brasileiro do Café foi em nosso Estado, espa- tos acima consignados que neste Educandário
a �Ig�� � / s

rIa: venda de pagamento a

assinado no Rio um Ihados' pelas zonas ca- não podem' os Padres não se realiza uma Fes. C
s � res o agrado pr8;zo, aq�isição de ma-�

acordo destinado fo- feeiras ,do seu litoral, do Sagrado Coração ta Popular Envia pois D o!açado. I terial Agncola.mento da cultura do que até aqui vinham .

.

. , , epols a wece ao '

,

café em Santa Catarina. utilizando metodos em· l
................._.._..._.._.---...............�.._.._................

�t
Todo Poderoso, o �eio Saudações

t mais eficien�e para Pom- -seu preparo, benificia- piricos nas suas Rlan a- r\fVl
parar as Obras diri�das ,I0ao Cle0,Phas'mento, industrialização ções de café, com

eVi-l �I [ O n O I T [ t pelos Padres do Sagrado
Mm. da AgrIcultura

e comércio, para o que de�tes prejuizos finan- �()1j\() Coração é tua franca,aquela autar�uia contri- celfos e mesmo para a It � ..

buirá anualmente com qualidade do produto'l �<;J� � pronta e decIdIda co-

um milhão de cruzeiros .
�� � operação para o maior Comité da UOI. Reuniu-se

Esse acordo virá be- Corri a providência

l
(
êxito ,da grande' QUER· o Comité Eleitoral da

,agora toma'ia pelo Go- ,

O ROTARY CLUBE DE JARAGUÁ � ME.SSE do Dia 19 de ju- UDN em Nereu Ramos,
______._---1 vernador do Estado, a' DO SUL, têm a grata -satisfação em convi-

� lho, cujos resultados o qual por votação, ele-
cultura do, café em � dar os srs. sócios e suas exmas. familias,

I
reverterão em favor das geu a seguinte Mesa di

Santa Catarina passará � dos 'Clubes BAEPENDÍ, AIMO:ß.�, e GRE- ,novas construções em retora: Presidente de
a s e r tecnicamente> MIO DAS ORQUIDEAS, parjl a soiré dan- andamento no mesmo honra, Alfredo Benken
orientada' por aquele � sante que fará realizar' em a noite de 4 de � Estabelecimento e da dorf; Presidente, Alberto
orgão, sendo licito es- � julho proxímo, com inicio ás 21 horas, no � própria obra educadora Moretti� vice-pesidente,
peI'ar.se da sua ativida. �

salão,. de danças do Bar e Restaurante,

�
que vem desenvolvend,o João Gualberto Rocha;

de nossa terra consid'e- Buhr, como parte dos festejos programados neste Estado. 1°. secretário, José Flo
ravel melhoria não s.ó l

por motivo da pósse do seu novo Conselho

·1
O SEMINÁRIO DE CO- riani; 2°. secretâriJ, João

volume como na quall- Diretor. RUPÁ AGUARDA A Bertoli; 1°. tesoureiro,
dade �o produto óra Antecipadamente agradece; TUA PRENDA! Alidio Floriarii e 2°. te-

colhido nos cafezais � Jaraguä ao Sul, 25 de Junho de 19M. � Penhorados agradecem soureiro Estaquio Al4ui:
sombreados da selva e � . ROT�RY CLUBE DE JARAGUÁ DO SU� � de coração. ni.
de todo litoral catari-l

MariO T, C. M�1I0 Osvaldo HeusIlOs
Padres do Seminá- A sessão foi presidida

nense. Presidente, Secretário ';0 de Corupá. ,pelo sr. vereador Otavi-
_.....__ ....__...............

Junho de 19M. anp Tissi.

Em a noite de sábado
o Governador Munhoz
da Roçha . oferecerá aí
bariquete no gracioso
Countrin Clube.

Auricola-

Importante
nio sobre, o

BANCO NACIONAL DO
COMÉRCID, S.Â.

'SI10S 5%P.fP, °U�,ARES o

pOP aa
LIMITE

Cr$ 100.000.00
RErlRAOAS LIVRES,

FORNEf:EM-SE TA (.O-éS DE C'HEQC/E5

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO
' "

- DOMINÓ(), DIA -28-6..1953 ""'"
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Edital de Cita'ção ! �@!@)®Y@)®Y@)---®Y®-®f;�!®r®_®Y"@)®� I Ppoibi9ão
O cu dã E' BI f Id J' d P I \@�. Tosse, Asma, Bronquite, Rõuquidão.'i.· e Resfriados

�.
Nós abaixo assinados,

I a ao rico os e _,1HZ e -az-em· i

Ó
proibimos terrnlnantemen-

exerciclo �o cargo de luiz de Direito da C?marca I·· TOnAS AS MOLÉSTIAS DO ftPßR'lH" Rt�PIRftl Rlh
..

te a entrada de �essôas
de Jaragua �o Sul, Estado de Santa Caterlne, na r - __ .

I'':J'':'� '>r�-' """"; .l U LU �

�
em .nosses propriedades,

forma da leí, etc... ".

. � � E ncgp�r�:lr1') alíyiC? rm�,��ª�p co/rn � uso do •• �!i"! de c.açar, extrair
FAZ SABER aos que o presente edital com (lê) I � ,.

<'1 _

CIpos, palmitos etc.

o prazo de trinta dias virem; ou dele conhecimento �
n C O :Dl .. � _

a
_. � a V·8

�
Não nos responsabili-

tiverem, que por parte do Síndico da Massa Falfd'á • •
. . r • - 0'-· .. \; -- �,,_ •.• .". "<. . ,. ..�.

• • samos pelo que possa
de "Comercial e Indusrrlal Garibaldi LIda.", por In- POI-IOrdl dO Ho'g,"no pololoDl"o acontecer..

termedle de seu bastante procurador o advogado (® I: I: L -I: I: �I: � Itapocusinho, 12-6-�3.
dr. Manoel A. da Luz, Fontes, me foi dirigida -a pe- (@' I .

-.
. @1 LeopOldo Vogel

tição do teôr seguinte: Exmo. Sr., Dr. Juiz de Direito
@) O PEITORALMAIS CONHECIDO'NO BRASIL� '�

. Erie� Vogel
da Comarca d�. J.aragua do Sul. JULI� Z.ACARI�� ���Uã\�!Iã\t;;\!��:Iã\�!tä\�!tä\�!tä\�!tä\�!tä\�!tä\�!tä\(;i\!tä\�P- Irmm Haekbardt
RAMOS, brasllelro, casado, guarda-livros, domtel- :I���������������.Q _..

llado e residente nesta cidade, SINDICO DA MAST'
SA FALIDA DE COMERCIAL E INDUSTRIAL
OARIBALDI LTDA., vem, por seu' bastante procu
rador, o advogado Infra, requerer a V. Exa. se dig
ne mandar citar a firma PETERS & ZANGHELINI,
estabeleclda oeste Municipio, para responder aos

termos de uma AÇÃO REVOCATORIA,I com fun
demento no árt. 53, do Decreto-Lei n. 7.661, de 21
de Junho de -1945 (Lei de Falências), no: decurso da
qual, sendo necessário, provará: 1.) - Que em data
de 27 de Janeiro de 1953 foi por HOEPFNER & j

CIA. LTOA., requerida a falência de COMERCIAL
E INDUSTRIAL GARIBALDI LTDA., com funda,

��;�\i)�;:ª�&t����a��i::���g;:t�*� rE:;;"·S:1�!�;f.:�1���j:!;:id:d;·s�A�1
(docto. n. 1); 3. - Que a Comercial e Industríel i.! H

.

Garibaldi Lrda., óra falíde, afim de fraudar os seus ii -r- Para a nóssa distinta tregnezia -ruantemos em estoque: ii
credores por escritura pública de compra e venda H Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa i!

�2� tja���m;;t�!h���I:I���':::::�.:r·E��; 11 ��:?:O'oJH�����r��Ea;�*:&�e;:��:�����1�:;�*fs�rI���� li
25 de Abril de 1952, sob n. 14.129, no Livro 3-G, de.1! OS, de AR�NDELAS,

I MA'fERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de -ii.!.: � n
Transcrições das Transmtssões do Oficial do Re- ii

uz e torça de qualquer capacidade. :: u>21lDlg'lUfe IDl. {))1t �gi'sto de Imóveis desta Comarca, vendeu todo o seu li A nossa seção de instalações atenderá cem presteza e qualquer pedido de !� _._�.l �

patrimônio imóvel, móvel, comercial e industriel 4 ir instalação de luz e torça.
I

.'. ii ------�
firma PETERS & ZANGHELlNl; estabelecida nesté I \� : __ .. � :. �}
Municipio; (doctos. nrs. 2 e 3) 4. - Que os bens ""

_

: ,_ ,
_ .

imóveis e mövetse o acêrvo comercial e industrial, '.

-
:

Prolblçäovendi.dos e 'transmitidos 'pela Comercial e lndustrlal
��

Garibaldi Ltda., por conluio fraudulento á firma elinjea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla do Nós - abaixo assinados,
PETERS & ZANGHELJNI, óra Ré, são os seguln- a. G.a.��_ .1I11d proibimos terminantemen-

"

tes: 1) - Um terreno sito nesre Municipio no logar mI_� �RgR!!!á!!áR �.r.1 te a entrada de pessôes
Garibaldi, lote n. 66, �om a área de ,243.500 rnsã; MODeRNA E! PRIMOROSAMeNTe INSTAL.ADA em nossas propriedades,
(duzentos e quarenta e três mil e quinhentos rnetros A, melhor aparelhada em Santa Catarina ' afim Je caçar, extrair cipó
quadradros); II)·· Um terreno slro nesre 'Muntctplo Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" e palmitos.
-no logar Iaregué Alto, lote n. 62 A, com a área de - JOINV!LE - Não nos responsablll-
49.29� msâ, (quarenta e nove' mil e. duzentos. e no-

-=.. ., _.

samos pelo que . possa
venta e dois metros quadradros], fazendo frente no�

.....---.-----------------.....1
acontecer.

• rios leragué e Garibaldi, fundos em terras de Anto- da presente ação revocatória, sob pena de revella, Rio, da Luz III, 15-6-53.
nío ôchwartz, de .forma trlengular; III) - Um lerren9 sendo-lhes mercado, depois de 'citados, o prazo de .

Artur Roflmann
sito neste Muníclpío á Estrada Jaraguá, com a áreil dez (10) dias para CI defesa, q,ue' correrá em cartó- Guilherme Roffmann
de 12.600 ms2.. (doze mil e' seis�entos melros quaT rio, ficando, outrossim, citada para os demais' ter- Gustavo Matbias
drados); IV) - Uma casa residencial, uma comercial, mos da ação e �xecução, e àfinal julgada provada Alfonso Katb
uma fabrica de laticínios, um engenho de arroz d

.

• _

açouaue, duas casas' de madeira, depositos, ranchoá e proce ente, V. Exa. declare de 'nenhum efeito )com
O< redação - Massa Falída da Come.rcia];' e Indusll ial

e todas as benfeitorias e instalações, Í1fclusive as Garibaldi LIda., a venda dos bens já descritos, eelétricas, atafona, maquinas móveis e utensilios, condenada ii ré; a) á resfifuiçiÍo dos imóveis e mó
mercadorias, veículos,.. animais de Iração, patentes veis e acêrvo comercial e industrial á Mas.3a Falída�de registros, marcas de fabrica e privilégios que com todos os frutos e r�ndim�n't(is; "1))' 'as 'custas e
constilúem o acervo da firma Comerc.ial e Industrial despesas do processo e c) aemais pronunciações de
Garibaldi LIda.; (doctos. nts. 2. e 3). 5.) - Que ca:- direito, entre as quais se inclúe o cancelamento do
racterizain o "consilium fraudis" havido entre a ven� Reaistro da escritura de compra e venda aludida no
dedora Comerdal e Industrial Garibaldi Ltda. e a eo

compradora Peters. & Zanghelini, óra Ré, <>s fátos item 3. desta. Para .ii prova do alegado requer-se

seguintes: a) - A insolvência da vendedora Comer-
a avaliação dos bens descritos no item 4. pelo ava- AVO" MA-E' F LHA'

cial e Industrial Oaribaldi LIda., sobeJ·amente. conhe
liador judiCial desta. Comarca, o depoimento pessoal .'. I ·

.

dos gerentes da 'ré, pena de conféssos, ouvida de )

cida dos gerentes da ré Peters & Zanghelini, um
testemunhas, exp�dição de cartas. precatórias que se TOD A S D·f.VEM USA R

dos quais, IRINEU PETERS, era tambem gerente fizessem necessárias, vistorias
.

e juntada de docuda vendedora e o outro, JOSe PETERS, é pai de
Irineu Peters; (vide documento n. 2) b). A vende- mentos. Requer,se, outrossim, a audiencia do Cura-

dor de Falências, representado.nesta Comarca pelodora Comercial e Industrial Garibaldi Ltda., na mes- dr. Promolor públi�o. Com um instrumento de man-
ma data em que fazia a venda, - 20 de Abril de dato substabelecido, seis (6) documentos e o talão
19QO-, lavrava' o seu distráto social, continuando, no taxa judiciária. O advogado infra tem seu escritóriO
entanto, a comerciar, até a decretação da falênciél; em Joinville, ci rUd do Príncipe, 237, onde receberá
(docto. n. 4). c) - A vend� foi efetuada pela óra fal-
lida, representada por seus sócios-gerentes IRINElJI quaisquer intjmações ou

.

notificações. Péde deferi-

PETERS e' Alfredo· Schulze á firma Peters & Zan� mento. Jaraguá do Sul, 28 de Maio de H53. (a) EmDr.ga••• com vantapm pal'1l

ghelini, órá Ré, esta representada ,por seus, sócios!- Manoel A. da Luz Fontes: (coladas estampilhas es-,
.

combAter .. Irrogularidades das

gerentes IRINEU PET,ERS e JOS� peTERS, sendo
taduais no valor de Cr$ 8,50; devidamente inutili- funçC.G periódicas du senhQra$

I
.

P'
,. d cl

r sadas, sendo tres de taxa de saúde). A petiçlio ini- É Calm..ntil l) l&gulador d6SJiasassim rmeu eters SOCIO gerente tanto a ven edq- cial levou do MM. Juiz o seguinte DESPACHO: A. íun�õ••
ra, como da compradora, e este ijltimo, como ja

.como requer. em 305-53. (a) Erico BIosfeld. "E, ,

dissemos, seu pai, ressaltando flagrantemente dessa� tendo o Oficial de Justiça certificado que o réo IRi- FLUXO-SEDATINA ,circunstâncias a fraude da compradora; (vide NEU PETERS, se encontra em lugar incerto e não
docto. n. 2). d) - A venda efetuada e_m 20 de D�- b'd f 'd I

.

d peta sua comproYlidl'à efl�ácta •
zembro de 1950, só foi transcrita' no rew-i5to d�

sa I o, oi requeri o pe o autor a Citação o mesmo
multo r.oGlltada. De"e e.r u....

imóveis, aos 25 de Abril de 1952, dois (2) anos 'e por edital, pelo que mandei Ptlssar o presente edital comconfiança
.

.

quaf�o (4) mêses após a transmissão e jä. no. periodo de citação, pelo qual chamo e cito o dito réu 'IRI- , ,

suspeito da laleneia; e) _ Os bens adma descritos fo.- NEU PETERS, para, dentro do prazo legal contes- FlUXO",SEDATINA
tar� como queira, a presente ação revocatória, que

ram vendidos por ,reço ,vil, is.o é, um patrÍl;nônio de lhe move o Síndico da Massa Falída de,Comercial nCONTiU.S:I EB TODA PA.RTI
valôr superior a QUINHENTOS MIL CRUZEIROS
(Cr$ 500.000,00), foi tf.lansm-itido á ré pelo preço de e Industrial Garibaldi Ltda., ficando, outrossim, ci-

NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS (Cr$. . ..
1 tado para todos os termos e atos, até sentença finar';

I

�·������l�a!V���r�:d:r��:tr: �'g:/en;e �aP�:=âe��: ��e�������d��t�:i� :0:u61���, :: �:::�i:·o ;re�:�a nij:::::::::::::::::
..::::::.::::::'I·:::::=:'O·:::::f:::::::::::::::::::::::�\i

ra, óra fé;llída,IRINEU PETERS, que também é só- te edital com o prazo de trinta dias, que será afixá ii '. S'Z EU.'1 R.r.19W';a!!U!'1 �!
cio_'gerente da ré, pelas fraudes já comprovadas no

do no lugar de coslume, ,ás portas do Forum, e ii Formado pela Faculdade de Medicina �e Porto Alegre 'i!

processo de falência e pela sua persistência em não �u�l�adoD nda imprensa
d 10C�I, :' I?Já�o dOf�cial d� ii Operações _ Doenças' de Senhoras 1 _ "i '11

atender ás determinações legais; (docto. n. 5). Nes-
d

'5 ��. d â e p�ss�'a� d
es a CI da Je � ragua II CUOlel Geral _ Parlo sem .Dôr i!

tes térmos, dando á causa o valôr de noventa e
o" u, aos ezesse e I o mez e U!! o o ano ii - �ii

_ oito mil cruz.eiros (Cr$ 98.000,00), requer o Suplte. de mil �o�ecentosb
e cin�oe(n)taEe. tresBIEu; �eYJ �ra3' Ii Alta Cirurgia com AparelhQ de;;Anestesia Gasosa ".

ii
.

a V. Exa. se digne manc4ar citar a Ré PETERS & co, eSCrlvao, o su screvl. a riCO os e . UIZ e
.. ·,Consultório e Residênci�: ii

ZANGHELlNI, na pessôa de seus sócios gerentes Paz em exerCiciu: "Está conforme o original, dou fé. li Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant 'i!

IRINEU PETERS e JOSÉ P(:TERS, brasileiros, ca- Jaraguá do .sul; 17 de Junho de 1953. II ex-residência do Dr. Luiz de- Souza
,

"

ii
d

.

d
A O E

. -

NEY FRANCO ....';\ .
, ......... , '- - -, .#0'

sa os, comerCiantes, para respon erem aos termos scrlvao - ii:::::'!..'!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::' .

ELEMENTOS TONICOS

I Fósforo, CálCiO,' Arseniato j
n Vanadato de s ó d i o !
I TODlco dOS' convalescentes l
Tonico dos desnutridos

FRIE!RAS,
ESPINHAS, ETC.

PARA fERIDAS,
E C Z·E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I -R AS,

CONTÉM
ExéELENT&S

Os Pálidos, Dep.fuperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
,

nismo com o

FRACOS E ANÊMiCOS I

Tomem I

VINHO CREOSOTADO
•• 5 I L V E 'I R A'· •

Tos,..
Re.frié.d..
Bronquit..
E.crof.. los.

, VINhO CREOSOTADO
i

� I::: UM GE'llAOOR -D� :SAÚDE.
-.._

Cure seus males e poupe seu

bom dir;theiro comprando Ra

FARMACIA

Machinas de Cost�ra
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

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

NOVÃ
de ROBERTO.M. HORST

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

gos à preços vantajesof: /
.

Rua Mal. Qeodoro 3 - Jaraguá
����

----------.-------,-------,-----------------

fLUXO-SEOATINA
,

(OU REGULADOR VIEIRA).

A MULHER EVITARA DORES
_

ALlY;. AS COUCAS UTfRINAS

. -

IMUDAl
Frutiferas e

Ornamentai..s

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
ejtas, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Peçam Catálo
go Ilustrado

LeopoldO Seidel

Corupá

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'Octogonal 00 Celso. Bran,?o 00
.' . O Despachante AduaneIro �Sa�ado dia 20, no. RIO O Matriz: �ua.Babit"nga, 21 . �ilial: Praça Çi��eral Osó-Fluminense 3 X Hibar- _ Edif. propno - Telefone" no, 115 - Edlfu:'lO «Santa

nian O.

�
213 - Cx, P., 35 - End. Julia» - .Apart. próprio, 32 OEm S. Paulo Tel. «Braneo» Telefone,4773

Sporting 1 � Olimpia.l S. Praneísco do Sul - S. C. Curitiba Paraná

�Dommgo dia 21, no RIO

O
Importação - Exportação e,Cabotagem - Ques-

Vasco 2 Je' Botafogo 1 . tões administrativas

E� .São Paulo
_

-

�
bem como todos os serviços junto à Alfândega OOorintians 1 x Sao Pau- de São Francisco do Sul, são executados com pon-

lo 1.
,

tualidade e presteza, dispondo para êsre fim O
. Apös esta rodada elas- de uma organização perfeita com escritõrlossifícaram-se para as e técnicos. Osemi-fínais os seguintes:
Corintians, Vasco, São I':.

.

Dispõe de páteos para '!_epósito de ma?eira OPaulo e Fluminense. V Junto' ao quadro da estaçao e nos .rraptches
Quarta - feira dia 24, O de embarque da Ponta da Cruz, bem como Ono Rio armazem pera depósito de mercadorias em ge-

Vasco' 4 x Corintians 2 � ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. O
Em S. Paulo OS. Paulo 1 x Fluminense O Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras

P h
.

'

Mercadorias para o exterior do Brasil' e

Or�xima rodada oje O Localidades Brasileiras
no RIO

I ••

Vasco x -Corintíans O Tradição ue mais de 20 anos, de serviços co��tantes OFIElD: S. Paulo
S P 1 00 às maiores' firmas do E,tado e dos es, tados vlslnhos. 00ummense x . au o

(6)0:::::::0, c:::::::=(!) .

(6)C:::::=OC::::::::=c::::::ac:::::=oc::::::::=c::=:>c::::::ac:::::=oc::::::::=c::::::::;:.c::::::ao:::::::oc::;;:::@)

Da. rodada dta 16·8
Estrela x D. Pedro II

4a. rodada dia 23-8
Faixa Azul x Acaraí

õe. rodada día.Bü-S
Baependí x Seleto

6a. rodada dia 6·9
Baependí x Estrela

7a. rodada dia 7�9
Faixa Azul x Seleto

êa.: rodada dia 1D·9
Beependí x D. Pedro II

9a. rodada dia 20 9
Estrela x Acaraf

10. rodada dia 27·9
D. Pedro Jl x Seleto
Faixa Azul x Estrela CONVOCAÇA-ri'11a. rodada dia 4"M, V
Faixa Azul x D. Pedro II Sociedade Bolin Cata-

I
12a. rodada dia 11-10 rinerise, de Poço Danta-

Acaraí x Baependí Corupâ, convida seus as-

Seleto x Estrela sociadös para uma reuni-
II Esta tabela foi encarnl- ão, á realizar-se no dia Vermitugo suave' e -de pronto

nhada a Florianópolis 28 de Junho,
-

pelas 15 efeito Dispensa purgante e dieta!
afim de ser submetida a

\hOraS'
na residencia do SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

aproveçäo da F.C.F. ss. Vitorio Nones. ME o n. 1, 2, 3 e 4
������������.���__�������������_.�� �RDE� DO DIA: Prot�a a saóde de seus tilhos e a bua própria!

1- Reorganisação ou li· Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

quidação da sociedade. remédios
NOTA: Quem não com-I Compre boje mesmo uma LOMBRIGBEIR!
parecer a este reunião

.
MIB!'NCORA para o seu tilbinho.

não terá direito a qual- E um produto 'dos Laboratórios Minancora
quer reclamação futura. - j 0-1 N V I L L E -

Poço Danta-Oorupä, --����-�._�����������....

8-6-1963
VITORIO NONES

Presidente

Tornar público que por
esta Ligà foi' concedida
as transferencias dos se

guintes amadores:
Augusto Cardoso e EI

pidio da Silva do C. A.
ßaependf pera a S. D.
Acaraí. Arno Müller da
S. D. Agua Verde pera a

S.D. Acaraí. Mário Mahfud,
Hans Meyer e Allberto
Ewald do C. A. Baependí
para .a . S. E. R. Faixa
Azul. Altomario Bauer da
S. D. Acaraí pera a S. EI.
Ipiranga. Nestor Pedrl do
C. A. Baependí pera S.
D. .Agua Verde. Arno
Henschel da S. U. Acerat
para a S. E. R. Faixa
Azul. Adernar da Silva
do Botetogo pera a S. D.
Agua Verde. João I. de
Souza da S. E. Ipiranga
pera a S. E: R. Faixa
Azul. João Nicio Pereira
e Bianor Bueno do E. C. Fogões Economico das
Seleto para o Avaí E. C. a f a m a d a m a rc a
e Moacir Silvá da S. E. (REIS) de divex:sos ta
Agua Verde para a S. E. manhas tem sempre em
R. Faixa Azul. stock na CASA REAL.

'ESPOR,TES
I POR PAULO �E§AR I

Está pronta a tabela do campeonato
da 'la. divisão de amadores da L.ja.D.
Reuniram-se ao dia 181 D.•Pedro II x Acaraí

do correnre, na sede da Faixa Azul ;X Baependí
LJa.D. os senhores mem- 2a. rodada dia 12-7
bros do Conselho Díre- Acaraí x Seleto
tor, e presidentes dos Estrela x Baependí
clubes filiados, cujo o D. Pedro II x Faixa Azul
assunto principal da reu- Da. rodada dia 19·7
nião prendeu-se a elabo- Seleto x, Faixa Azul
ração da tabela do cem- D. Pedro II x Baependí
peonato da 1 a. divisão Acaraf x

. Estrela
de amadores que terá 4a. rodada dia 26 7
inicio no dia 6 de Julho Seleto x Baependf
vindouro. Ap9S ter sido Acaraí x Faixa Azul
bastante discutido o as- Estrela x D. Pedro II
sunro e verificada cuida- 5a. rodada dia 2·8 .

dosarnente a escala ficou Seleto x D. Pedro II
sendo esta a ordem das Estrela x Faixa Azul
pelejas do certame oficial Baependí x Acaraí
do corrente ano. Convem
frisar aqui que o primeiro
colocado será o clube de
mando, local', onde se

realizarão as pelejas.
TURN�

re. rodada dia 5-7
Estrela x

-

Seleto

RETURNO

1 a. rodada dia 9-8
Acaraí x D. Pedro

2a. rodada dia 16-8
Baependí x Fai.'l'a Azul
Seleto x Acaraí

Torneio Liga JaraguaeDse de
Desportos

Inicio

FARMACIA ,II'
no centpo

Vende-se na cidade de Joinvile; em

ponto' centraiI, com, ótima freguezia, bem
instalada, com telefone, bom movimento
mensal. Valôr do estóque Cr$ 280.000,00.'

Facilita-se pagamento Cr$ 150.000,00 â
vista - saldo a combinar, em prestações.

Aluguel barato Cr$ 1.800,00 mensal - ,ft�=::l!'�:I=!!=::=!ii;!=:!=!:=m=!E!:�;EI!i!�tem res'ponsavel. It F t p. ITodas as infoTmações serão dadas aos irI
'=" tOO' 'IaZ8P8 I

...,

_interessados à Rua 15 de Novembro N°. H i Iit.f=;:';'@=§=j�=ilEjEi�='1'I__õiiii60õiiii1iiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiõiiiiJõiiii0õiiiiI_NõiiiiVõiiiiIõiiiiLõiiiiEõiiii'__�õiiii:õiiii�õiiii.lõiiiiaõiiii�õiiiiaõiiii�õiiiir_inõiiiiaõiiii·õiiii�iiiiiiiõiiiõiiiiiiõi' �'.
Buallal DOO::••:: !:":�:o:a.-L:;ragaá fO Eul

11=·11 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 II ' I Fotografias em geral - Filmes de varias .::

:: JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA ii de Ferramentas Agrlcolas _.

. marcas e t�mdnpos I
II Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II DE PE D R o R E N o E L II II Tem á disposiçãÇ> apa�elhos fotográficos ale- M:: combustível e acessórios. ;: Estrada Jaraguà -Esquerdo I� 'mães (lVOIGTLÄNDER» e outros de ótima III Lubrificação-carga de Baterias etc. II JARAGUA DO SUL - STA. CATARINAII•i_i'I: . vqU�aJ·alidaadeexPO-sl.çca�.om:elmencteosmparzoumtal·dssaos.. Ir CONSÊRTO - REPORMA E RETIPICAÇÃO DE AUTO- II �
.i ii Executa-se qualquer serviço de ferra-
ii MÓVEL E CAM.INHÃÓ. ii mentas agrícolas para uso de lavouras, Eil Dispondo do melhor equipamento, Iii ii como: Machados, Enchadas Foices'etc. pode atender á todo e qualquer"II - SERVIÇO RÁPID� E GARANTIDO· II Se"iço rápido 8 ,arantido e atendl:-se Ilullller pedido chamado fora do gabinetel
I' ,.

�::::::::::::::::;::::::::::::::::.:::::::::::::::::::=::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::IJ
!

,

Conforme fôra pro- Dirigiu todas as pele-
gramado realizou-se do- [as deste torneio o sr.

mingo último em Gua- Julio Zacarias Ramos;
ramirim, o ',rorneio Ini- com boa atuação.
cio da la. divisão de A renda atingiu a so-

amadores da L. Ja. D. ma de Cr$ 2.730,00.
cujo os resultados foram Conforme os resulta-
os . seguintes: dos acima, sagrou-se

1. jogo - Seleto 1 x campeão deste torneio,
'Acaraí O. o D. Pedro II, cabendo

2. jogo - Baependí 3 o 2.10gar ao E. C. Seleto.
x Estrela O.

3. jogo - D. Pedro 2 No campeonato do ano

x Faixa Azul 1. passado o D. Pedro le-
4. jogo - Seleto O

x'l
vantou nada menos de

Baependí O. Batida a trez titulos, e. conforme
serie de panaltes venceu nos está parecendo, no

o Seleto. corrente ano tambem
5. e ultimo jogo D. 'não sobrará nada para

Pedro II 2 x Seleto O. os outros clubes.

,

TRANSFERENCIAS
DE AMADORES

Humunlo no preco dos ingressos, e no taxo
de ar�i1rßge� pura os juizes do 10. diuislo

.)

Com a presença dos ficou estabelecida da se

senhores presidentes dos guinte forma:
clubes filiados na

í

a. Os arbitros perceberão
divisão, teve logar .no a taxa miníma de Gr$
dia 22 do corrente a. 150,00 por partida, e si

Assemblea Geral Extra- por ventura a renda

ordinária da 'L.Ja.D. O ultrapassar a casa dos
.. . Cr$ 1.000,00, perceberãoassunto prmClpal da dita mais 30i sobre a renda

reunião prendeu - se a br1!lt�. 'O preço dos in
alteração

.

da taxa de I gressos são os segúin
arbitragem e ingressos

I
,tes: Geraes Cr$ 10,00,

que conforme delibera- meia Cr$ 5,00' e estu-
ração dos presentes, dantes Cr$ 3,00.

Dr. Arqllime.des Dantas
•••eG•••

Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 343
������

,O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIHA MINANeO"A

É UMA IX'ENÇA ORAVl_MA
MUITO PERloOSA "ARA A FA·
MiLIA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR N9 T.AT ... •

MENTO otSSE OR_OEWLAOELO
I USE O

IA �IFILIS SE APR.ESENTA SOB
*IJMERAS FORMAS. TAIS COMO:

,

, REUMATISMO
••ORÓf'ULAS
i.SPINHAS
,.ISTUL.Aa
Ú-L o E R A 8
ECZEMAS
FERIDAS
D A R TA' OS
MANOHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ'" ANOII

�E.IIE lUd 760A "ARTC.

������
II Dp. Luiz de SouzaII

ADVOGAD�

iComunica aos seus amigos' e aos seus

antigos clientes cjue está novamente exercen-
do a advocacia.

'

Atende no . seu escritório á. rua Mal.

D�O-ro da Fonseca, n. 21U. .

,

�rer..-����

Fernando A . SpringmannDr.

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinic�a .Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório: Rua Mal. Deodoro, Fundos
(ex-residencia do dr. Renato Walter.
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
Resideneia: Rua .Padre Francke N. 160.
l'E9'DI:a:'U'E3lI"'���

-:;" Atende ch!ilmados de dia e a noite - I
;!;���.t!BlnIS51 •.I'5ii!lI�;I!

................1 ...

Dr. Wal�emiro Mazureehen
e••a DI sau••

Rua �al. Fi-oriai1o n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Parto!' . Diathermi" Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-détrico - Elec�ro.cauterização
I .' - Ráios Inrra-vermelhos e azuis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 28-6-1953 -

�����������������������������������������������!�����������������!----

Deutsche Beilage ·des "Correio do Povo"
4

J

übertrag
Bomplant-Strasse
Bomplaat-Strasse
Rio Corrêas-Strasse
Izabel-Strasse

.

Caminho do Morro-Strasse
.

Rio Novo-Strasse
Rio Corrêas-Strasse
Izabel-Strasse

' .

Rio Paulo·Strasse
Rio Corrêas-Strasse

C�minho Pequeno-Strasse .

Izabel-Strasse -_

Izabel-Strasse
Rio Corrêas-Strasse
Rio Paulo-St:,asse
Princeza Izabel-Strasse
São João-Strasse
Bomplant-Strasse .

Izabel Alto-Strasse
Caminho do, Morro-Strasse
Ano Bom-Strasse
Caminho do Morro-Strasse .

Izabel·Strasse
São João-Strasse
Bom,plant-Strasse
Guarajuva-Strasse .'

Rio Corrêas-Strasse
Felipe Schmidt-Strasse
Izabel Central-Strasse
Aguas Mornas-Strasse

.

Caminho do Morro-Strasse
Faschinal,-Strasse
Bomplant-Strasse
Rio Novo"Strasse
Tiefe Zelliner-Strasse
São João-Strasse
Izabel Oentral.Strasse
Rio Paulo�Strasse
Retorcida·Strasse
Alto Izabel-Strasse
Caminho 'do Morro-Strasse'
Alto Izabel-Strasse
São João·Strasse
Rio Corrêas-Strasse
Rio Novo Central-Strasse
Izabel·Strasse
Pedra de Amolar-Strasse
Caminho Pequeno-Strasse
Izabel�Str:asse
Rercilio Luz-Strasse,
Izabel·Strasse
Bomplant-Strasse
Ano Bom-Strasse
Alto Izabel-Strasse
Felipe SchIÓ.idt-Strasse
Paulo Mirim-Strasse
Landwirtschaftliche'r Vereiil .

.

Angeschafftes Material luer Konstruktion
von Brücken und Uebergaengen 6.265,00

/,

Orl 217:613,70

"Er 'reitet ja wie dOer Teufel" :A�erikane�A sollen "Hurra"
: . '.. '. Mindestens 75% aller ne Kampfhandlung be- mehr allein in Stellung

. Fríedrioh �er Grosse DIe Re'Vu� fiel trotz- ahnte, um was es slC.h amerikànischer Soldaten ginnt, wie erstarrt in gehen; die Kommandos
hatte auf emer Revue dem guenstíg aus und, handelte,

.

wartete bIS sind nur "Statisten des ihren Leeehern. Sie haben sollen lauter sein und
irgendeinen Fehler in wie ueblich, lud der Kö- nach der Tafel und rief Schlachtfeldes". D i e s e noch nie' auf den Feind das von den Russen
der Führung einer Hu- nig .".seemtliohe h�heren da�n. den Kommandeur erstaunliche' Mitteilung geschossen. Sie 'Verlassen (den Deutschen nachge
sarenschwadron entdeckt Offiziere des Regiments beíseíte : machte der amerikani- sich entweder auf ihre machte) Hurra'Geschrei
und dem Rittmeister zu- zum Gastmahl ein. Als "Es handelt sich um sche General Marshall Kameraden oder auf die soll auch iII' der US-Ar
gerufen, den Fehler .zu Gastgeber zeigte �r sich den Ritt�eister von heu- der zur. 'Zeit psycholo; Wirkung der schweren mee eingeführt werden.
korrigieren. Da dies In semer ganzen Líebens- te frueh? fragte er. gisehe Tests bei der US- Waffen. Es ist an der
nicht sofort ge s c.h a�, ,":uerdig�eit �nd wandte "�u Befe'hl, Maj.estä�! Armee durchführt. Nach Tagesordnung, dass die
sprengte der Krenig In sich schhesshch ,an den �r 1St d�r bra'Vst� Off1- den Ermittlungen des Offiziere weehrend eines
grossem Zorn und erho- Kommandeur des Husa- zier meines Regimente, Generals liegen 75 vonl Gefechtes durch die Grã
benem Krüc�stock �uf re.nregiments� wel�her ab�r er glaubt nicht mehr 100 Soldaten, sobald ei- ben gehen muessen, um
den ungluecklíohen Ritt- mit truebsehger MIene weiter dienen zu kcennen, ihre Mrenner zum Schies-
meister zu, um ihn zu' dasass, mit der Frage: da er, sich durch 'die sen aufzufordern. Erst

.

schlagen. Der Unglück- "WáS fehlt ihm? Was beabsichtigte Züchtigung )�em'ln�r ��nr�do Cor�cio in der letzten Zeit· sind
liehe, der sich sagte, dass milcht Er denn solch Eurer Majestret 'Vor dem 'U U Uuy uU U U die Angstkomplexe etwas
ihn dieses 'Vor versam- 'Verzweifeltes Gesicht?" ganzen Regiment ge- ti e r Go uver neu r geschwunden, so dass
meltem Regiment enteh- "Maiestset", entgegnete schändet glaubt." , sich "S c h i e s s e r" und
ren muesse, gab seinem der wackere Offizier, "Ist er wirklich ein Bornhausen wird zu "Niehtsehiesser" etwa die
Pferde die Sporen und "der beste O f f i z i e r braver und tuechtiger den Festlichkeiten Waage halten.
sprengte davon, bevor meines Regiments hat Offizier?" fragte der Kö- erscheinen. Noch geftehrlicher er-
ihn der Kamig erreicht vorhin bei mir gebeten, nig,,.und der Regiments- . scheinen die Massen-
hatte. Zornenthrannt [ag- Eurer Majestät sein Ab- kommandeur kam in die' Der 19. Juli wird Iuer Nervenschocks, die oft
t G d e r Km n i g dem schiedsgesuch zu ueber- Lage, dem Beleidigten die Pater der Kongre- hohe Ausfrelle herbei
FluechtIing nach, . gab mitteln, und ich werde ein glrenzendes Zeugnis gatíon des Heiligsten fuehren. Zu Beginn des
aber"díe Verfolgung auf, nicht umhin kcennen, seiner Tapferkeit und Herzens ein Tag der Korea-Krieges erkrankte
als er einsah, dass er seiner Bitte Folge zu seines Wohlverhaltens .g T ö S s t e n Festlichkeit etwa ein Drittel der Sol-
den Offizier nicht mehr leisten." ausstellen zu kcennen. sein, da dann die Fünf- daten und Offiziere an
einholen kcenne. Der König, der sofort Der Kosnig sagte kein I.zigjahrfeier de� AnkuD;ft "Kampfneurosen". Heute
__------- Wort weiter, als er aber der ersten Príester 1'0 ist diese Zahl etwas zu-

M ". I "i kt J ' d S I jim nrechsten Tage wie- Brasilien ist.
.

. rückgegangen. Trotzdem Der Milchpreisunlzlpa pra e ur von aragua o a der vor die Front des Ausserdem Ieíert an hat der amerikanieehe
.

•
.

_ Regiments kam, ritt er diesem Tage der Hochw. Soldat nach mindestens GestiegenRechenschaftsbericht auf den �ittmeister zu ��te� ..�u�lherme. sein 260 Einsatztagen einen Fuer den Produzen-
von t952 und <sagte Ihm laut,. dass �un!zlgJahrlges Príestér- Irengeren Erholungsauf- ten auf Cr4l' 2,00es das ganze Regiment [ublleeum.

_ . . enthalt neetig. pie Gren- ..

heeren musste r Das Semmar zum Heí- ze liegt fuer die Eng- festgesetzt.
"Er '. ist Major. Ich ligsten Herzen in Coru- .hender und Franzosen Die Coap beschloss,Gehabte Spesen durch Konstruktion munízí- ä b ít t d·wollte es Ihm schon ges- p .

erer e zu lesem 'bei 300 fuer die Deut- den Preis fuer 1 literpaler Strassen wahrend des Jahres 1952.' b I h T F tlí h
.,

tern sagen, a er c age grosse es IC - schen bei 400 Einsatzta- Milch, die fuer índus-
konnte Ihn nicht eínho- keíten vor, es werden gen. Die Behandlung der tríelle Zwecke verwandt'
len. Er reitet ja wie der wahrscheinlich a u c h "Schlachtfeld - Statisten" wird, auf Cr$ 2,00 fest-

161.139,00 Teufel!" - Eine gleen- Extrazüge v�n IUo �e- ist sehr schwierig, weil zusetzen.
28500 zen d e r/e Genugtuung grínho und Sao .FranCls man im Einzelfall nicht. Die Massnahme wirkt
597'00 k?nnte es' wohl . fuer co nach dort eingesetzt 'lilie Gründe der Angst sich in erster Linie auf

,

.

2.000:(10 ,�lesen Ma�n, del na�uer- werden. :erfrehrt.. Die Armeepsy- lHe.Kolonisten aus, denn

70,00 Iíoh an kein AbschI�ds- Der Herr G�uverneur chiater schlagen 'Vor, es íst bekannt, dass der
48000 gesuch mehr dachte, n�c�t Bornhausen WIrd. ebe�- dass man massenpsyoho- Koloníst.. während die

2.728:00 geben, und humoristi- falls a� den Festlíchkeí- 'logische Methoden an- Butter- und Kãsepreíse .

.

275,00 scher k?nnte m�n w�hl ten. teilnehmen, schon wenden solle, um die dauernd steigen, immer
101,00 ka�m eine �bbltte em- alleíne, u.m den Hoc_hw. Zahl der Ausfrelle spür- fortlaufend nur Cr$ 1,50
600,00 klelden"als dIes d�r gr?s- P��er ��lllherme zu b�- bar zu verringern. Des-:, bis 1,80 fuer den Liter
15000 se Preussenkrnmg hIer gluckwunschen, der sem halb wird kein Soldat I Milch erhielt.
500'00 getan hatte. erster Lehrer war. '

,

908,00 -

l
,.'

Ch· t·2.435,20

A h· L····'· acrlmae .

ris I.
1.��g:�� Uc e I ne osu ng .

Es war in alten Zeiten
110,00

' Ein schwäbischer Fiedelman'n
225,00 Im innersten, von den du kein Christ werden. Der krreftig strich die Saiten
60,00 Segnungen' der Kultur Goff will, dass man nur Und lustige Mären spann.
690,00 noch wenig beleckten eine einzige Frau besitzt." Mit �riederich dem andern
360,00 Afrika kam eines Tages Betruebt zog der Ein- Ins Welschland zog er ein
230,00 zu dem weissen Missio- geborene ab, nicht ohne Und kostete im Wandern
556,00 naer ein Eingeborener vorher zu versprechen, Vóq einem jeden Wein.
13000 und äusserte den Wunsch, diesen Zustand baldigst Und als auf seinem Zuge
910'00 den christlichen Glauben zu aendern, um dann sein Er nach Neapel kam _

112'501 anzunehmen. Er sei durch Vorhab�n, ein gnter Sohn Quoll ihm aus irdnem Kruge
6�'00 das Wirken des guten zu werden, ausznfuehren. Ein Tropfen wundersam.' .

1.095'00 weissen Mannes mit. der Wirklich kam er nâch Er trank mit durst' ,gem Munde
705'00 Zeit tur Ueber.zeugnm;r einigen Monaten zu dem Und rief den Wirt herbei:

1.313:00 gelangt, dass es doch mit grosser Freude erfüll- "Viellieber, gebt mir Kunde
54000 besser waere, wenn er ten Missionäer wieder. Was fuer ein Wein das sei.

2.401'40 sein Heidentum aufgäbe, "Nun, wie viele Frauefl Er rinnt mir altem Knaben
80'00 um später auch einmal in hast du jetzt?" begann Wie Feuer durchs Gebein;
430:00 den Himmel zu kommen. dieser sofort zu fragen. Von allen Gottesga'Qen
810,00 Der Missionär freute "Eine, Massa!" antwor- Muss das die beste sein."
70,00 sich ueber 'den Erfolg tete der Wilde und lächel-" Der dicke Kellermeister
144,00 seines mnehevollen Wir- te stolz ueber sein breites. Gab ihm die Auskunft gern....;
200,00 kens und erklärte, dass GeSicht. ,

"Lacrimae Christi heisst er
194,00 .t:lies selbstverstaendlich "Das .ist gut, aber wo Denn Trrenen sind's des Herrn."

1.336,70 moeglich sei. lJm aber sind die anderen?" wollte Da uberkam ein Trauern.
1.350,00 ganz sicher zu gehen,. dass der Missionaer weiter Den fremden Fiedelmann ;
489,00 �er Wilde &einen Vorsatz wissen. "Luege nieht, auch Er dachte an den Sauern
963,00 wirklich ernst nehme, das.ist eine grosse Sün- Der in der Heimat rann.
125,00 fragte er 'ihn: de die der gute Vater Und betend sank er nieder
432,00

"
"Hast du auch eine ni�ht leiden kann."· Den Blick emporgewandt :

4.500,00 Frau, qie yo� deine� VO�-I ,I "Herr, weinst du· einmal wieder
167,00 �aben welSS, und IS! sIe Der Schwarze schüttelte So wein' im Schwabenland!"

1.374,00, auch damit einverstan· sein Haupt. "Glaube mir, -RUDOLF BAlJMBACH.

39746'°000 den'?" Mélssa! Ich habe wirkliéh'. i..••._ ..- •....•_-- _.-•.•.�-- - ..•. - •.•.. _--- _ .._....•.._ ....•....._ ; .. ...•....•

, I "S�chs", antwortete der, nur eine Frau. 'Die ande-' {(
.._ -.-_ -._ - - _-- _._.--

�
-._

:-
_-..

:
-

�
570,00 �chwarze und laechelte ren funf habe teh inzwi- �i II' -�'I

li
4.501,00 �tolz, das� man von sei- scl.!en - aufgefressen!" �i .'.� IUI. .,'E •• ,.. ii718,00 nem GeSIcht nur mehr C. W. äi

.

ii
483,00 zwei Reihen perleoweisser n A. D V O KAT H

2.444,60 Zaehne sah. '1 ' II ,H
2.768,00 , "Lieber Sohn, sechs ii gibt hiermit seinen Freunden und altEin n
-146,00 rrauen zu .haben, ist �ine

. ii Klienten bekannt, dass er sich hier wieder ii
487,00 schwere Suende", musste, I ii als Rechtsanwalt nied�rgelassen hat. ii

der schokierte Pater sei- . li Zu sprechen in sQinem Kontor in der ii
h:em neuen Scbaeflein CIt,•••a., .

j !! Rua Mal. Deodoro da Fonséca N. 210. H
kl

.

"d·· k
.

t .•AANDIE T6NtOe;· n' ;:
er aeren, am It anns

� .

�::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::-.:.."::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$l'

schreien.

Umbesetzuno - in den
Ministerien

Der Präsident der Re
publik unterzeichnete
folgende Dekrete: Der
Verkehrsminister Souza
Lima wurde verabschie
det und Iuer diesen
Posten Herr José Ame
rico de Almeida, Gou
verneur

.
von Paraíba,

ernannt; der Finanzmi
nister Horaeie Laíer
wurde durch Herrn Os
waldo Aranha ersetzt
und der "Arbeítsmíníster
Segadas Viana durch
Herrn João Goulart.

(Fortsetzung)

Munizipales' Fahrstrassen-Departement.
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OORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 28-6-1953 ,6

·

I
.._-._ _-_._ _ _._ _ _ _._.- _..............

R
. tC"'"1 sldente nesta cidade áCâ rTlara Munic I'Pa ::;9- ·_ ·_..· ..·_ · ·· ··__..·__ _-_ ·

�:: egls ro .IVI ;ua Expedicionário A�to.
I

,::!:.I::.
"

to ,�!A C O'R ,O, E' 0- E "S III:: Irene P. Günther Oticial do nio Carlo� Ferreira, :fiIho
Ata da Reunião Ordinária de 19-5-53'

Registro Civil do 10. Distrito de Frederlch Doster e de

d
,.

d n d
::

com 24-4'8-80 e 120 baixos . Ei da Comarca faraguá do Sul, Tereza Was.ch.. I'
•Aos dezenove dlas do mes e maio o a o e m ..

EI b I lt aI 10 h i.I.11 Nacionais e Extrangeitas i::=:= Estado de Santa Catarina a, resi eira, so eir ,mil novecenros e cinquenta e rrels, pe �s o�a�, '

Brasil. 'doméstica, domi�i1iada �na· sala do Forum, no edíflclc da Prefeitura Munlcl- ii lodeschini _ Somenzi n Faz saber que comparece- residente nesta Cidade! a
pai de Iaragué do Sul, reunidos os snrs, vereadores: ii n

li rarn no 'cartório exibindo os rua,29 de. Outubro, filha
Ney Franco, Mario Nícolíní, Alfredo Langer, Fred�- !i e outras marcas, com 1·2.

!! .documentos exigidos pela lei de
.

Franclsco . A.I b e � torico Curr A. Vasel, Otavíano Tlasí, Herb,ert Sehnet- ii 6-8 e 12 Registros lii: afim de se habilitarem para Volgt e de. .Hed�lg Línz-der e Kurt Herbert Hilbrecht. Havendo numero legaT ii PIANOS - HARMONIOS V t'..

10 ii casar-se: meyer oig .foi pelo snr. Presidente, declarada aberta a sessão, ,g ,
Instrumentos p rquestras ..

se�do em seguida, pelo, snr. 10. secretérto Iída a a�a !i Bandas e Jazz-Bands li '

. Edital N. 3.374, de 23·6.5D.
da última 'reunião ou seja, a ata da sessao do dla ii Violinos - Flautas - Sa- ii Edital �. 3.370, de 12·6 b3. Heinz Hornburg e
de hoje ás 1 horas. Posta em votação Ioí a mesma ii xofone�,' nacionais e extrangeiros. Radios - Vitro- ii Ol�ndo Maba � Wally ßorchardr

.

aprovada sem emenda, pelo que pessou a. ser esst- li las - Radiolas - Cordas .,; Palhetas. CORNETAS" ii Vllm� �adoUI. Ele, brasileiro, tanoeiro, -

nada pela Mesa. Como não houve Expedlente a ser ii TAMBORES e pertences. Emfím, tudo, que tor ii Ele, brasileiro, solteiro, domiciliado e residente
lido e ninguém quizesse fazer uso da pa.lavra, pas- ii do ramo. Peçam preços e demais informações ao ii operário, domicili.ad? e re: neste distrito, em Rio
sou-se logo a discussão da Ordem_ do Ola. �m vo- ii Representante: ii sldente ne�te. _dIstrito, a Cêrro, filho de Henrique.
ração foi aprovado em 2a. dlscussão o projeto d.e ii PAULO K 4) .B S ii �strada RI�elrao Mo�ha, Hornburg e de Elsa, Vol-
I 9 N d

.

h d t t n n n ii filho de Adao Maba e de kmann Hornburg.ei nr. . a a rners a,v�n o a r� ar, o d� r. 2y.7,redsl. a S BENTO DO SUL C' P Set':: Almerinda Maba. EI b '1' It
.

adente marcou pera aproxima sessao o Ia o' !J...._ .

- arxa " 39 -
• a arma

.::
EI b '1' It

• a, rast eira, so err ,.

O d d D' ...� ,1;'" a rasr eira so eira I d dornl '1' dcorente na hora de costume com a r em o Ia ..

1:··..••..·_ ••.. ••.. ••..·_·.. • ••.. • .. •••..··_.. •••••.. • .. • .. • • .._ ...• ....._ .........·-11

d
.. '.

d
!
'1' d

'avra ora, omici Ia a e

seguint�: êe, e última discu�são do projeto de lei
- _..........................

o�esflca, omlc.1 Ia. a � residente nesre distrito,
nr, 3. Findo o que foi encerrada a sessão a qual IIjiiliiEll!!EEll�!i!E!lI

:l-iliiili!ii!l:;_II'!i!i!!i!l.-!i!liil!iiii!F.E!!i!;!Eil!i,lg resld�ntj neste, d��:�lto'da em Rio Cêrro, filha de
faltaram os snrs. Adolfo À. Emmendoerfer, Walter Iii

R + ...r 1+
'. I �str� a ara�ua, I d ,e Erich Borchardt e de He-

Iark Alvim Seidel e Willy Germano Gessner. .!II Dr. ena.o .. a .ep

,'g J?seGGadO!tl e de Hermí- dwig Borchardt.' ,

(ass) NEY FRANCO, QI I
Th .

g
ma edottí.

.
,

MARIO NICOLINI PJ ,M ...... D I C0.:- E para que chegue ao co-

ALFREDO LANGER I' CLINICA GERAL - C:RURGIA DOENÇAS III Edital N: 3.311,. de �5-6-53. nhecimento de todos! mandei
... DE SENHORAS - PARTOS U. Frencísco Pínheíro e passar o presente editai que
I I Glorlldí Vieira será publicado pela impren-
iii ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- Ele, brasibeiro, solteiro, sa e em cartório onde será

III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e I motorista, domiciliado e afixado durante I'i dias
..

Si

ii-, Inflamações: Dores' reumätícas, artrites, lern- iii residente nesta cidade, á alguem souber de algum im

U. bagos, nevralgias, ciätíca. Abcessos, furúnculos, pj Avenida Angelo Piazera- pedimento acuse-o para Os

I"·
inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. III fundos, filho de Manoel tins legais. _ ..

Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- . Pinheiro e de Ottllia Ave· IRENE PEDRI GUNTHER
beldes. Asma, afecções do estômago, etc.. : llino Fa2'undes. . Oticial -

MASSAGENS ELÉTRICAS -

Tratamentol
_. Ela, brasileira, soheira,ü1 das Paralisias com reativ�ção das funções doméstica, domiciliada e

11ftI musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- I
residente nesta cidade, á ng esI cional dos músculos em geral, da bexiga. or-' Avenida Angelo Piazera-

-

Ensina-se falar inglês,

I gãos digestivos, etc.. �
,

fundos, 'filha de José Vi- aulas partioulares.
ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- .. eira e de Celestina Raier, Preços modicos.

I'ã CIRURGIA - ELETRO-OpAGULAÇÄO Rua Oál. Procopio Go-
.g BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e Edital�. 3.372, d� 22-6.53., mes de Oliveira 378 em

II infra-vermelho... A.lcldes A!ß�lco e Jaraguá do Sul, Oom
�: CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros Ardda �ar�a Gome� Mme. Zanqi.DI (Jardim Laur.o Mueller) esq. RUa 9 de Março .

Ele, .br�sllelro,. ��Itelro, , _

UI das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas md!-1l!strlano, doml�lhado � � --.

III RESIDltNCIA - RuaMinistro Oalogeras, 350. resld�nte
_

nesta cl�ade, a IMPUREZAS DO SANGUE?
iii Fone 3.05 - .T O I N V I I., L E, . S. O. ru� D. Pedro II, filho de
HI -

•. Juha Nazaro.
iii' II d$$$l! II iI-' ::!Eil!!tIIS. Ela, brasileira solteira,

doméstica, domiciliada e AUX.; TRAT. stPILlS
residentê nesta cidade, á &...;;;;=-------
Av.enida Angelo Piazera- ---------
fundos, filha de José Ma·
ria Comes e de Adelia
Martins Gomes.

I
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I! AUTO JARAGUÁ S. A. li
II Rua Marechal Deodoro, 991 ::

H t ii

f'M
...

M.;�:M;';:;����:��;;:';�.;"'=, ii 0u.:.��"o�D
fi i':�:=' II

� 'Promotor Público B ii ii
�' Escritório de Advocacia

.

II Oonsertos e Reformas a preços razoáveis' II.,: ii executados por pessoal competente ::

�. Aceita causas: Oiveis - Oomerciais - 00- !

1:11,1 ----- .:.(:1brançaêl - Oontratos ..,_ Oonsultas.
: ATENDE:· no Gabinete da PROMO- ii Solda Elétrica e á Oxigênio ii

fi TORlA, sito no «FORUM», diáriamente das 1 II Combustível e Lubrificantes
' li{� 10 ás 12 e das H ·ás 16 horas. J !! ' ii<!J (i) .; . r��o4)o_o4)o_o4}__"4)_oo4)_-.4l�-..IÃ�.......a!, tw:"V (i)(i •••••, •••••,.••.••.••,.••,@ •••••••••••,:.,.••,.•••• ,.•••• � ••••••••••�••••

, •••••,..••, ,. �� �::::::==:::::::=:::=:::::=::::::=::::::::::::::::::==::::;:=::==::::_::=:::==='

Ata da Reunião Ordinária de '27-5-53

Aos vinte' e sete dlas do mes d� maio do ano

de mil novecenros e cincuenta e trels, pelas sete ho
ras, na sala do Forum, no Edificio da Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do Sul, reunidos os srns. verea

dores: Ney Franco, Mario 'Nlcollnl, Alfredo Langer,
Frederico Curt A. Vasel, Otaviano Tissi, Herbert
Schneider e Kurt Herbert Hilbr�chr. Constada a pre-

, sença de número legal; o snr. Presidente declarou
liberta a, reunião e ordenou ao snr. 2°, secretário que
procedesse a leitura da ata da sessão an�rior. Sen
do depois de lida e discutida pela Mesa. A seguir o
snr. 1°. Secretário le'u. o Expediente que constou de:
um radiograma do Dr. Luiz de Souza. Terminada
a leitura do Expediente, usou da palavra o snr. Her
bert Schneider, requerendo que fosse inscrito na ata
de hoje, um voto de pezar pelo falecimento do snr.

João O. Müller e, c'aso aprovado, seja o requerimen
to ao conhecimento da familia do extínto. Em vota

ção foi o requerimento aprovado por unanimidade.
Na Ordem do Dia, depois de devidamente discutido,
foi aprovado o projeto de lei nr,. 9 em Da. e última
discussão. A seguir usou da palavra o snr. Otavidno
Tissi, requerendo dispensa ,da ida do proieto de lei
or. 9 d Comissão de Redaçdo, para.ir logo a Reda-
ção final. Em "'Otação foi o requerimento aprovado
unanimamente. Nada mais hdvendo a tratar, o snr

Presidente marcou para a próxima sessão o dia 2
de junho oom a Ordem do Dia seguinte: trabalho ..

"_, '.
,

das Comissão. Findo o que foi encerrada a sessão

ll1I» irOa qual faltaram os sors: Adolfo A. Emmendoerfer,
,
11'\." \l:R '

, � ",Walter Jark, Alvim Seidel e Willy Germano Gessner, l _',_._, • i

(ass) NEY FRANCO
" ,

MARIO NICOLINI i' _ .,
'

ALFREDO LANGER I' sa? o� lI!élhore�. �
,

'

I
- malS baratos - 7.'

@"Ii!I8�1i!I8 -=-

I ß COMfRCIßlllOß. - ADV�CtDC�A_ -S�����BILI-
• R, Mal. Deodoro, 136 • Cx. 19 . Tel. 51 - Jaraguá do SUl' Indústria de Calçados
M i Gosch Irmãos S.A.
Im Contratos, distráros, Atas, Balanços e com- i

III! pleta assistência fécnica contábil, jurídica e

.1fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi- II

ços comerciais em geral.

i
Corretores da C. Nac. eguros «Ipiranga»: operan· i

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- i
tes Pessoais, Transportes, Automóveis, Res-

iponsabiJidade, Civil e Fidelidade.
Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas. , -'- .

i-A
COMERCIAL LTDA. -

uma organização as suas ord�ns!

EugêniO Vitor Schmückel - economista e contador. I
@�����-��-�-��� !

NA FALTA DE
I\PPETrTE

, Calçados �'.

Produtos da:

Magres8
Cançaço
Peilidez
fraqueza

E ind';aptB!l.a.�
o UIOO do

Cai?,a Postal, 11.

Jaraguá do Sul
nnOII,1I0�� ',; & "

'DE ORHSanta Catarina

..... -

_.-
-

-

- -

Ur. Murillo Barreto- �I AZlvldo
I ADVOGADO I�. .

�or�erto Rodolfo ��Iemm Escritório no prédio (Dante Schiochet)
Avenida Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul
II 11II II

Form,ldo pela Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade do Distrito Federal
'--=--

Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine
cológica do Hospital Getúlio Vargas; .ex.i�
terno no Hospital N. S. do Socorro ao RIO
de Janeiro.
Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos;, Mo·

léstias de Senhoras.
Consultório no Hospital Jesus de Nazaré,

em Corupá neste município. ,

,

Consultas das 81/2 ás 12 e das' 15 ás 18
horas.

lLIIIIIl I061flBA

MOÇO
DE 14 a 16 ANOS
Para trabalhar em bal

Edif�1 N. 3.373, de 23-6-53. c'ão, precisa-se de um, de
George Frederico Doster e preferencia que 'saiba fa-

Hildrut Voigt lar o alemão.
Ele, brasileiro, solteiro, Tratar com o Sf. Lou

bancário, domiciliado e re- rinor Seiffert.

!F;;�;��-�rl!
. DE :HAJFEJR.M:ANN de Ge][A. L�DA. �,
I Rua Cei. Emilio C. Jourdan, N. 62 - Jaraguá do Sul .. S. C. �

Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, �
a disposição do distinto público, apresenta,ndo �serviço criterioso e Preços Módicos ��....,._...._ ..........��_��'tw:""'���'

� Francisco Antonio Piccione
I :M[�DICO,
I Cirurgia Geral de adultos e crianças -' CI1-

nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.

ESR.,ecialista em doenças de crianças
�Atende no'

HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka)

COKUPA,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,II
BELOS E DEMAIS

AffCÇDfS 00

Tosses
Resfria""

ov
para «minirno» o preço.
Na oerre do tabelernen

to pera o consumidor, é
sabido que existem duas
qualídades de manteiga:Ia Portaria nr. 7, de 13 a colonial, fabricada pelo

do corrente, a Coap colono e que em grandeacaba de fixar em C:-$ perte se igúala a outra, Aniversários: Trnscorre ho-
2,00 o preço máximo do, a de «nata doce», que je a data natalicia do sr.
leire vendido aos lndus- fern preço maior. 'Mario Melo, professor em
rrlals, fixando tambern o O preço da «colonial», Três Rios' do Norte. Ama
preço da manteiga aos sempre é muito inferior nhã passa a data natall
fabricantes e aos vare- ao da outra, as vezes até ela da sra, Paula Wieie,
gisfas. em 50%. Estipulando um funcianária do Deparra-As duas portarias da só preço, dá margem a mento des Correios e Te
Coap não podem merecer confusão e a exploração. légrafos _ nesta cidade; a
e aprovação' dos produ- O sr. Artur Müller, Pre- sra. Edíca Hemann, espo
rores de leite e dos con- sidente da Associação sa do sr. Kurr Hemann,
sumidores, pois podem Rural, orgão represenrarl- residente na cidade de
dar margem a explora- VG das classes produto- Rio do Sul.
ções 'prejudiciais aos ras, acaba de telegrafar Ainda na mesma data a
mesmos. ao sr. Presidente da menina Teresinha da Cos

Coap, propondo a modl- ta.
ficação pera «minirno» Também dia 29 o sr.
no preço do leite e tarn- Pedro Pery Mascarenhas,'

----------, .

bem, como chefe do digno Agente da RV::>SC, •

Executivo Municipal, de- em Nereu Ramos; o sr.

fendendo a manteiga co- Luiz Prestini, residente
loníel, fixando-lhe o pre- em Estrada lrapocú-Hense.
ço, para beneficio doe Dia 30 pesee a data
consumidores que não se natalícia da sra, Hildegard
podem dar ao luxo de Grubbe Meister, víuva do
pagar Cr$ 56,00 por um sr. Oscar Meister; a menl
quilo de manteiga., na Eunice dos Santos, fi-
O que a Coap deverla lha do sr. Germano dos

ter em viste, quando to- Santos, professor em Rio
ma suas resoluções, é da Luz Alto.
ouvir as classes' não Dia 10. o sr. Guilherme
somente dos fabricantes Pradi, proprietário do Bar
e comerciantes, mas. as Orion, nesta cidade.
dos produtores;' ou sejam Dia 2 a sra, Alvina
as classes rurais, os la- ôchwedler, professora em

vradores, pelas SUdS en- Estrada Irepocú-Hensa.
tidedes de classe, nas Dia 3 o sr. Pedro Wín.
diversas zonas produ- ter, índustrial em Rio Cêr
toras. ro; a srra. Ana Isabel

Mascareínhas, filha do sr.

Pedro P. Mascarenhas.
Aos aniversariantes da

semana, "Correio do Po
vo" cumprimenta desejan
do perenes felicidades .

I s

Koepp; George Axel W.
Glatz com a srre. Edí
Laube; Germano Kresin
com a srta, Elisabetha
Burger; Lindolfo Nunes
com a srte. Maria Leite;
José Anacleto com a srta.
lisa Fagundes; Erico de
Aviz com a srta. lolanda
Mielker;Ernesto(\.Campre
gher com a srta, Etelvina
Roberti e Reinoldo Persch
com a srta. Elvira B.'
Heerehen. >

Grupo Esc. �'A,bdon Batista"
CORlunicado N. 3

Escola Barra do Rio Cerro.
ASSUNTO: A criança mal nutrida e o Em sue sessão de 23 do

corrente a Assembléia Le-pap.el d a Sopa Escolar
gtsletíva aprovou o pro-ENUNCIADO: Observei a grande quantidade léro de lei, oriundo dode crianças pobres que frequentam o Grupo e Podet Executivo, queque são obrigadas a caminhar alguns quilômetros, concede a verba de Cr$sendo que vários caminham 5 a 6 km. para ehe- 100.000,00 pera consrru

garem até a escola. A maioria dêstes alunos fa- ção do prédio da Escola.

zem uma pequena refeição e não trazem lanche. Reunida de Barra do RioImaginemos o tempo que ficam sem se alimentar, Cerro.
•

�

fazendo o percurso entre a casa e o Grupo e Sobre o assunto o sr.entre êste e aquela, levando duas horas em cada Preféiro Municipal rece
percurso e com, quatro horas de aul�; passam beu do sr, deputado Waloito horas com uma pequena e fraca abmentaça? dernar Grubbe o relegraO corpo cansado e fraco não consent.e !1 assímí-

ma seguinte: «Honra-melaçäo inteletual, a atenção torna-sé diminuta, in- comunicar foi aprovadofima, quase nula. 'sessão hoje proléto leiARGUMENTOS: Quando o corpo está cansa- concedendo verba de -----.------do, o espírito obedece e poderemos, nós profes- Cr$ 100.000,00 consrrusôres, c0I!seguirmos alguma cou�a com alunos ção prédio escolar Barracujo espírito obedece a um corpo cansado? Vi Rio Cerro.»bem de perto o problema que oferece uma classe
de alunos mal alimentados. Tive uma classe que lio é bem assim...

'

Oreunia grande número de elementos mor8;do- nosso colega' «O Estado),res dístaneíados do Grupo e que não trazíam tecendo comentarios emlanche. Oomo me foi difícil prender a atenção torno da politica de Guadestas crianças. Conseguia por alguns momeJ?-- rámirim, declarou que atos e eí-las novamente a olhar-me de longe, pois verba de Cr$ 150,000,00Bua atenção já se dispersara. Notei tambem que prevista em mensagemeram fracas, magrinhas e que nem mesmo nas do sr.•Governador � Ashoras de recreio demonstravam a vivacidade tão sembléia Legislativa enatural da criança. A defiéiência de alimentação pera construção de um'é a única causadora de tal desprendimento ou Posto de Saúde, naquele.mesmo apatia. Que a falta de alimentação é um muntcípío é uma repeegrande obstáculo à aprendizagem é ínquestíonä- ção, pois a mesma sevel e até graudes pedagogos o indicam. desrinava a um Posto em ,No Manual de Pedagogia Moderna de "Eve- Jaraguá.rardo Backheuser, à pág, 97, no capitulo Indice de Não é verdade. ORobustez e deficiências físicas, encontra-se o se- Posto de Saúde' de Iara-
'

guinte: "crianças débeis, mal nutridas, sofrendo guá do, Sul já está cons- .

enfermidades insidiosas são, via de regra, inoa- truido, pago e equipado, Bolos
pazes de esforços mentais de certo, vulto. Em

pronto a entrar em fun- mais fôfos Poslo de Saúde. Sob amuitos casos nem sequer para trabalhos peque- cionamento aguardando J "l " direção' .

do dr. Bennonissimos estão' bem dispostas, cansando-se ao
'apenas a' nomeação de ., Knudsen, será ab�rto amenor dêles, i!lteletual ou' m_aterial. . alguns funcionários.

partir do dia 1. de Julho. . . ConqUIstar a atençao é mUIto para um A verba solicitada em
o Posto de Saúde destaorador ou para um professor de Universidade. É

mensagem do Executivo cidade.esperar que aquilo que diz ou faz, venha a ficar é de fato para construção O Horário será das 8 _gravado na memória do assistente. Para um pro- de um posto em Guará-
as 12 horas. Falecimenlo. Faleceu sex-fessor primári� é tudo, é a segur�nç3. de qu� a I mirim, visto que se tor-

ta-feira, repentinamente,classe se mov�mentará na conqUIsta das noçoes DOU incoveniente um posto Casamenlos: Realizaram- em sua residencia, a Es-a lhes ser.em lDculcadlls e, portanto, també!D a

I atender aos dois muni-
se ontem na sala das ali- Irada Francisco de Paulaficarem gravadas na .memória dos alu,o_os. Dlz�m cipios., diencias os seguintes ca-, o snr. HenriqUe Nagel,ainda Backheuser e Aguyo: na atençao conc�I!- Vamos falar a verdade 130105 sarnentos: Ernst Eichen- velho agricultor ali resi-trada, o cm'po e a mente se observem na StIVIo

e deixar de politicagem e mais macios berger com a srta. Gerda dente a longos anos.dadA.",
confusão. - Engelmann; AmandioConseguiremos nós professôres a atenção de·

,

Schmidt com a srta. Ise O exUmo que contava,crianças que tê,!D fome?
. A Ainda o preço do leiie. Pe-

70 anos de idade' deixaCONCLUSAO: Defendo, portanto, a eXIsten- '.
_i�:_I'-IIE!I!ii!!:1 4I!11:II=�:=!i=ii=;I=!i!i viuva' 'Da. Ana Nagel ecia da Sopa Escolar e que no Grupo Escolar

�--__....__....__....
...............

� I b '(S _

MI" III um filho o snr. O,scar"Abdon Batista" é de premente necessidade, Nos- 1IIIIJ It R • F res
ezoes, aarlas,

:11:1- Nagel.sos alunos precisam de alimentação. Os profes- - � �. iii'" Impaludismo
sores vendo a miséria de seus alunos deixam de � em beneficio. da. Ca- �. li! ..., Maleitas, Tremedeira

'1"'1'-1"
Seu sepultamento deu-

comer seu lanche para dá-lo a estas crianças � pela São João � III _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM ._ se �on!em a, !arde noesfaimadas, que se plantam a olhá-los, a .hot-a do

�
.'

� I"
n Cemlterlo Mumclpal comrecreio. Outros porém, já trazem demaIS, para

- ITAPOCUSINHO -

"Capsulas Antisesonicas li grande acompanhamento.repartirem com os que não têm. Se não recebem Foram os seguintes

� Mina"ncora" �! «Correio do POVOlt en-alimentação suficientemente em casa, à escola, �
•

os números pre- �.� via a família Ndgel suas�:g����a�������: : :::Çoãn:,ã:::I rFa�\�� destinos

I� 1 _ p�:���s n. 429 � III Em Todas as Boas Farmácias III condolencias.Ern certas zonas de nosso Estado, ,onde os 2 _ premio n. 216 � Iii É um�produto dos Laboratórios MINANCORA IIImoradores possuem uma bO�b s�tu��ã? fina�ceira, 3 - prem!o n. ��� � Iii _ Joinville _ Sta. Catarina _ III
...;..---.------

��aar�re�g:oE:�O��[�Il�a���t��ru�uel ��Tv�n :0;::'��_::m��_:_� ;:s!�!;=;;=!!=!i=!:=il:�:I!=�i=!=i;=i!-li:! -F-R-A-CO-S-E-A-N-EM-.-'C-O-S-I-crianças, pobres em quaSI spa totalIdade, nao a
Tomem Ib ?

VlNHO CREOSOTADO
rece em.

.._

.. 5 I L V E I R A ••Inspetores Escolarßs,. Diretores de Grupos e
COURA CUPA,até o sr. Prefeito Municipal têm trabalhado insis-

QUEDA DOS II'A_tentemente neste sentido e até agora nada. Urge lt
o Departamento de Educação tomar as neces�árias providências, pa,ra que, assim, �ossa no fIm
do ano ver aumentar nossa promoçao.
"CRIANÇA FRACA, DEFICIENTE É INCAPAZ DE

PRODUZIR".
'

Jaraguá do Sul, 12 de Junho de 1953.
ESTÉRIA LENZI FRIEDRICH
Professôra do t-. ano V

Iv .

Bolos

L r!J!!..f_s cl'escldos,

Bronquites
E.crofuLo••

COURO CABELUDO. - Conv.I.,cençu
VINHO' CREOSOTADO
t UM IISRADOIt ...46...

TONICO CAPilAR

POR EXCELÊNCIA

Sf'6Ã2 ylRCtt.,
. ".

ESPECIALIDADE •

I

«) sabãlo (Marca Registrada)

Virgem·Especialida'de
dia ClAo WIETZIEt KN]ll)l(J§I�llAl co·· JJoiIDllHle
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente. e c.om rapidez.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


