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D d m Mãe, Oh Minha

Agricultura io as aes":J.��:��?oapl.�ãela

Morreu o General
Estilae Leal

Faleceu vitima de um

ataque cardiaco o Ge
neral Esmac Leal, Mi
nistro da Guerra no Go
verno do sr. Getulio
Vargas.

O extinto voltava de
uma reunião "naciona
lista", na qual tomavam
parte elementos comu·

nistas, esquerdistas e

trabalhistas, quando sen
tiu-se mal, vfndo a fale
cer logo depois.

No dia 2 do corrente, ocorreu
na cidade de Blumenau um' bar
baro homicidio. O sr. Nemo Pa
cher, de Rodeio, foi a casa do
dentista Emilio Martins, residente
no Bairro da Velha, afim de ven
der ampoulas' de vacinas, segundo
uns e para cobrar uma divida de
CrI 200.000,00, segundo outro,s.

Ali entraram em discussão e

o. dentista acabou matando Pacher,
cQm diversas facadas. Logo em

O sr. Osni Borges, que mora na

parte superior do prédio, que ou
vira o barulho e gritos, desceu a
escada e veio ver o que se pas�
sava, levando o fato ao conheci
mento da policia.

Emilio Martins tem maus an
tecedentes e já se encontra preso.

Está caindo o· DoIa.

ARTUR
••

MULLER

E é por isso que nesta
data, em que se come
mora o Dia das Mães,
uma pauza é determina
da na mente e nos co

rações de todos os ho- '

mens e de todas as
mulheres do universo.
Uma pauza em todas as
nossas lutas e campanhas
cotidiana.s e para que
assim os nossos corações
possam receber em seu
seio o doce nome de Mãe
e ainda com mais fervor
e acalentádo amôr pro
nunciar - Mãe, oh minha
querida Mãe!

Onde o Plano de Obras "Casas de C o Ion o s" e Industrial e veículos e

e Equipamentos dedicou (Centros agricolas) no laboratorios Cr$..... Mês de maio, mês de I Mãe e cuja sublimidade
especial atenção foi pa- valor de Cr$ 32.500.000,00 20.000.000,00. Maria a; mais pura das jamais será suplantada
ra a agricultura, cujo e para tratores, veículos, Construção da Oficina Mães, e Mãe de todas as por quaisquer outros va

problema é de uma pra- laboratorios e outros Mecanica da Secretaria Mães. lores de ordem material
meneia indiscutivel. equipamentos para essas de Agricultura e maquio Certamente é por isso ou espiritual. Ele nasceu
O pais debate-se numa "Casas de Colonos", mais nas para a mesma Cr$. que êste mês foi esco- em Filadelfia, aos EE.

crise de produção agrí- a verba de Cr$ 12.000.000,00. Ihido para homenagear- UU. da America, quando
cola que influe decidi- 83.000.000,00, tocando um Ampliação, e equipa- se, todos os anos, a sa- um grupo de estudantes
damente no custo da estabelecimento p a r a mentos para as Escolas grada figura das Mães, pensou em assínalar com
vida, gerando um mal cada munlcípío. Agrioolas de Oanoinhas culto que recebeu o sín- uma homenagem o prí
estar no povo e cujo Construção e equipa- e Lages, Cr$. . . . gelo nome de DIA DAS meiro aniversário de fa-
desfejo ninguem pode mentos para 4 campos 11.960.000,00. MÃES. ,lecimento da genitora de
prever., experimentais Cr$.. '. No proximo numero o Muitos ignoram como um colega estudantes.
Falta produção agro- 24.000.000,00. "Plano e os Recursos e quando surgiu e habí- Isso aconteceu em maio

pecuária para exporta- Construção do Instítu- Financeiros". to de homenagear essa de 1912, e por solicita-
ção e mesmo para o to de Quimica Agricola J. JUSTO creatura divina que é a ção do estudante orfão
consumo interno, pois as

nossas cambiais para
importação são em quasi
80% proveniente do café
e este está tambem em

crise, pois os Estados
Unidos, principal com

prador, restrígíram ao

minimo a compra, dado
seu elevado preço.
Os demais produtos

agricolas não dão para
o consumo interno, sen

do que pais vasto e de
terras uberrimas como
o nosso, poderia abaste
cer a' metade do mundo.

1_--.---,����,
--

Mas a agricultura não
pode maís precindir de
maquínas para sua pro- � CorreI-o do 'novodução em graúde escala. � rl
Com o braço não é maís

!possível elevar a, pro- Com o presente número entra o
dução, pois ele falta em "CORREIO DO POVO" em seu 36°.
toda parte, motivado por ano de existência.
uma serie de fatores, to

É assim um dia de grande satisfa-entre os quais o progres- � ção para os que trabalham nesta casa,so da índustríalísação � por mais 6Sia etapa vencida, galhar-até' o serviço

militar,!
damente, embora tivessemos, muitasque afasta dos campos

os nossos vigorosos jo- vezes, de usar de palavras maís enêr-

vens. gicas no rebate aos oportunistas e

O Plano vem gradatí- aqueles que põe o seu interesse pes-

,vamente impulsionar,' de I
soaI acima da coletívídade jaraguaense

uma maneira real, a
e em geral.

.

/

Nascemos para o bom combate a,produção agrícola de

I
dessa direção, não haverá força capazSanta Catarina.
de desviar-nos.Preve o projeto do sr.

Irineu Bornhausen, as I
.
O "CORREIO DO POVO" tráz con-

seguintes obras: sigo um passado que é o nosso grande
C on s t r u ç ã o de 67

�
orgulho; nunca usou de subterfugios,
de desonestidade, de tapeação para
manter-se.

I
Certamente é esse 'o motivo do

COTUCANDO I apoio popular e do comércio a nós
dispensado e que retribuimos com a

,

II.. � defesa dos seus direitos, sem olhar a
Com a interdição, f posição de quem mere'ça a critica.

pelas nossas auto- � Aqui estamos a malS de um quarto
ridades, das "pistas � de século, tendo vencido todos, os em-
de c o r r i das" de

I
busteiros na campanha de saneamento

Jaraguá, ficaram os economico, mo�al e politico a, aqui
Fangios·mirins e continuaremos, dando satisfação unica-
Pintacudas- de -ane- � mente ao povo e a nossa consciência.
dota de nossa cida- � Nesta data, a nossa gratidão aos
de impossibilitados I colaboradores, anunciantes e assinan-

lde continuar seus tes, que nunca falharam com o seu
•• entreinamentos II conforto.

�:ra :ut�:�:fIiftf�� 1 ...

__ . U _h l
de Indianópolis, nOI!!
EE.UU. Mesmo a
vida ou a perna de '

um pedrestre vale
muito mais do que
o titulo de campeão
automobilístico, isto
se e I e s a i n d a o

conseguissem mas
o certo é que' re

petiriam a "vitória"
dos 7 a 2... digo,
eles se colocariam
respectivamente em
"2°. e 7°." logares! ...
Manjaram! ...

JOCAP1

resolveu-se, na ocasiio,
que a homenagem seria
e x t e n s i v a à todas as

Mães, quer vívas quer
falecidas. E desde então
o culto do Dia das Mães
tornou-se universal, sen
do que no Brasil con

vencíonou-se comemorá
lo todos os anos no se

gundo domingo de maio.
É uma' homenagem a

que nenhum ente huma
no, sem distinção de
raças ou de classes, de
crenças ou ideologias,
se poderá furtar, porque

FPOLIS., 4 - Em com- V I A G E MI "ministro Vitor, Konder. acima de todos os valo:
panhia Exma. Sra. Maria A noite haverá graúde res está � supremo va

Kondér Bornhausen, GOVERNAMENTAL banquete oferecido pelo1lor da Mae.
.

epreenderá o Governa- governo municipal. Re- E quanta harmonia,
dor do Estado uma vísí- sitará Papanduva e Ma-I rários. Domingo dia 8 gresso dar-se-a dia 9 a8, quanta suavídade, quanta
ta ao planalto de Oanoí- jor- Vieira chegando a será cumprido vasto 7 horas. Comitiva será doç,!ra val nessa �alayra
nhas entre os dias 6 e 9 Oanoínhas 8S t7 horas, programa destacando-se a seguinte: Major Pira- subhm� que é �ae, te

do ,corrente. S. Excia. onde lhe será propor- inaugurações ponte sobre guahy Tavares chefe nha. era sua origem na

deixará a Capital no dia cionada 'festiva recep- Rio Canoinhas, Grupo casa militar, Dr. Arolde humildade da .chouApana
5 e depois de almoçar ção. As 20 horas haverá Escolar de Marcilio Dias,' Carvalho e senhora, Dr. ou n� �austo dos berços
em Joinville pernoitarálS8ssãO solene na Câmara Escolas Reunidas de Rio Celso Ramos Branco e ä�laclals. Qua�t� melo
em São Bento. No dia 6 Municipal e as 22 horas do Poço, edificio Correios senhora, Deputados Be- .

Ia n.e�se voca u o. que

seguirá para Rio

Négri'l
bailes no Clube Oanoí- e Telegrafos, Praça Dr. nedito Terezio Carvalho Ide�tIfICa a tntIdadenho, Mafra e Itaiópolis nhense, Sal ã o Ag u a Oswaldo Oliveira com e Paulo Fontes e res- sa.n a que rea.lzou o

onde pernoitará. Ai ví- Verde e Sindicato Ope- reposição busto saudoso pectivas senhoras. Blllaglre bde crl�ç�l�' e

que em ra a VIgr Ia, o

desvêlo, a ternura e
também a abnegação e
'o sacrifício, carinhos e
renúncias compreeadí
dos sómente pela mulher
que teve a suprema ven
tura de ser Mãe.

do Parana' DepoiS de consecutivos

I
ü' dolar iugoslavo caiu

aumentos nos agios, co- 2,70 na la. e 0,40 na 4a.,
meçou a descer o dolar. aumentando 2,90 na 2a.
Em Porto Alegre, o (agio minirno) e 3,00 na

dolar alemão caiu em to- 3a., que, da mesma ma
das as suas cinco ca te- neira, foi vendida pelo
gorias, baixando 7,90 na minimo.
1a.; 15,63 na 2a.; 31,40 na O' dolar polonês caiu
õa.; 3t ,00 na 4a. e 38,50 na 1 a. por- 26,00 ou seja,
na 5a. categoria. por um cruzeiro a mais
O dolar italiano caiu que o minimo, sendo ven-

9,60 na ta.; 9,30 na 2a.; dido por 45,60 na' 4a.
28,00 na 3a. e 1,60 na 4a., (cincoenta centavos acima
aumentando 1O,tO na 5a. do minimo) e pelo agio

------------------- ....;, minimo na 5a.

BI
O dolar uruguaio caiu

umenau . apenas na la. categoria e

por Cr$ 25,00, e, final
mente, a coroa ,sueca au
mentou alguns centavos
na 1 a. categoria, caindo
em todas as demais.

Crime barbaro em

Foi nomeado e tomou
posse do cargo de Mi
nistro da Agricultura o
sr. Munhoz da Rocha,

I ex-governador do, Estado=====================================,======================�do Paraná.
.

Transcorreu dia 6
do eorrente, a data
natalícía do nosso pre
zado amigo e ilustre
diretor desta folha sr.

Artur Müller.

Ministra dn ßuriculturn

I
:l

!
As Inumeras felici

tações que recebeu
de todos seus ínume
ros amígos e admira

� dores respectivamente
� juntamos as nossas,

II
com os nossos dese

jos de uma prosperi

I dade sempre cresente.

I ��
Governador

Tomou posse do cargo
de Governador do Para
ná, eleito em substitui
ção ao sr. Munhoz da
Rocha, .

o sr. Adolfo de
Oliveira Franco.
O Governo de Santa

Catarina se fez repre
sentar na posse pelo' dr.
Waldir Busch, Secretario
da Educação.

seguida embrulhQu o cadaver num
cobertor e procurou tranca·lo nu

. ma mala, afim de esconde-lo.
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Agente neste municipio:

SERCIO THOMSEM

JARAGUÁ DO SUL Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 319 -, SANTA CATARINA

�==================��
PARA FE'RIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA S, E TC.

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garoanla do

••� ....11•••11l
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INST1Ü.ADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

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

�

NA FALTA DE
7"

�PPeTfTE

Magresa
Cançaco
PaUicel
fraqueza

Ê indnpeD8a."
o u,o do

IODOlllO
DE ORH

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina

Calçados

n IR s O
são os melhores e
- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S,A,

Caixa Postar, 11

Atenção
VEIlDI-11E

I�, �!FI\.Q .. AP__TA

SOli!".,.._liiRA& --"TA'. CO_:
R:€UUATtSMO InCR6F"ULAa

Ia.PINHA.
,laTULA.
01. c II '" A II

. J ECZE"All

l�' F"EI'IIOA8"

DAI'lTROS I
, .' -'"";' M 14 N C N A II il"Euxm UE NOGUEIRA".

l
CO.li,H&Q.jC;O � 11 A,"'.O,&
�_ !UI! T6oIo "�r<'.1I.
�-,_.-- .. -

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO eREOSOTADO
"SILVEIRA"

"pregadl _ biU BIS:

Tosse.
Re.friado.
Bronquites
E.crofulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

(!jc::::::-c:::;:::=.c:::=u::=:=oc:::::ac::>c::>c::::::::u:::::c:::::ac:::::aC:::::=il

OÕc:> Celso Branco c:::::aÕO .

Despachante Aduaneiro O
I Matriz: Rua Babitenga, 23 • Filial: Praça General oee-

�• Edíf. próprio. Telefone, rio, 115 • Edificio «Santa
213 • Cx. P., 35 - End. julía» • �part. próprio, 32

Tel. eBranee» Telefone, 4773
S. Francisco do Sul - S.C. Curitiba Paraná O

�
Importação - Exportação e Cabotagem - Ques'

Otões administrativas
bem como todos os serviços junto à

.

AlfAndega

�de São Francisco do Sul, são executados com pon-

O tualídade e presteza, dispondo para êste fim

O
de uma organização perfeita com escritórios

O e técnicos,
__

"

_

�'
Dispõe de páteos para depõsiro de madeira

�junto ao quadro da estação e nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem comoai:;�����������:::��������������������������������������������3a� armazém pera depósito de mercadorias em ge-

_, ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. O
{@9"'-"F�;�'����'C;'��;;�'�"'�1 r:1= "�'1 EII.arrr';'::d:�:��u:·,:n�:�':""'Dd., .utr.. o�DE�HAJFE:JR.:�::1I['AN:N d::: C][A.. LlrDA.. t II I Localida4es Brasüeiras

R C , E·,' C Jo rdan N 62 Jaraouá do Sul sc,·· Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaragut do Sul

I
ua e. mllo

'. u, ,. - -
.,

.ii O
Tradição ãe mais de 20 anos, de serviços constantes

O
'

I
II Defronte ao Ginásio São Luiz

às maiores firmas do Estado e dos estados visinhos, ODrogas nacionais e esrrangeíras, encontra-se,

I Ia disposição do distinto público, apresentando
.. 1I��:::="==><::><:::>�C:::::O-C:>C::::O�6

PM'dl Fotografias em geral - Filmes de varias

I_._,,:::.�: .�r��:���.::....':.:"_",: :.�:..- ..._"
• Tem á diSp�::aSap:�:I:::nf:::ráflCOS ele- I ißo•C'iil!!OM!II!IfR,gCIi"�ßllII@iUDß�=;;:"'_'";.:;r7.:�"

!:�:!.lrD·'·::::r:::""'.-:::A:::::::r:,:::q::::::U::::'.::m::::::e:::::d::::::'e·:::s:'::::::::D::::::::a::::n:::::'t·::"a··:::S::::::�::!f!:! I mães�����'f�:�:::�:��::l��t�:ótlma iiI
I

8,lIal. DII"". 130 • �X.19 - r!.'::.·J::' S.I
lU

g
Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com-

.I.!: A D V O G A D O il

1111 Dispondo do ��or equipamento, I'I'�
pleta assistência técnica contábil, jurídica e

::

r flscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi-li il pode atender á todo e qualquer
. ços comerciais em geral.

_II Ja:a::áM::e:!al Deodoro da F;:::ac�a::iBa 1.1.•=a!!EJ! c�am�!.! fO:::::;=��:_:==':=:11 doC�:t���:� �c�:!�t:�u�� �:!r�:f��, ��fJ��:ii .-!:: tes Pessoais, Transportes, Automóveis, Res-
::::.�:::::::::=:::::::::=:=.:::::=::::::::::::::::::::::-.:::::::�=::::::====::::::===:::--={{.... ====::::::::::::::::-.::::::::::::=:::::::::::: ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

Sub-agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
- A COMERCIAL LTOA. -

uma organização as suas ordens!

EuOenio. Vilor Schmöckel - economista e contador.

fE:;:=S�l���=::!�:7d:i:=SAl
II ii
li Para a nóssa distinta freguezia mantemos em estoque: ii.. Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ,.

H rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- ll ---------

:.1 ..' CÃO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS i!:,; ßm'IUo precisa de uma
---------

ii PARA 'O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO-
II ; boa bicicleta, ou Machinas de Costura

•i.! OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de
i.i um bom rádio, então vá Alemãs, Japonezasluz e força de qualquer capacidade. j hoje mesmo consultar os e outros tipos pelos mel! A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de il preços sem compromisso Ihores preços v.s. podeii instalação de luz e força. li na C A S A R E A L em rá verificar sem compro�:::::::::::=::::::::::o:.:=:::::::::::=::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::;:;:::=:::::::::=:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-.0 Jaraguá do Sul.' misso, na CASA REAL.

Vende-se nesta cidade,
uma casa de material
nova, distante 100 metros
do GINÁSIO SÃO LUIZ.
Informações nesta ge

rência.

��

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
. de ROBERTO M. HORST

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã
�""'_"��I t�
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A fim de aumentar as que ligará os campos pe
disponibilidades da mão trolíferos do Oatú, "Poiu
de obra especializada, tão ca e Mata de São João
necessária aos países que, com a refinaria de Ma
como o Brasil, se acham tarípe. Os referidos eam

em fase de índustríalíaa- pos já possuem poços
ção intensa, como meio em produção, embora es

de acelerar seu progres- ta não seja maior por
80 e o bem-estar de suas falta do referido oleodu
populações, o SINAI vem to, cujo comprimento se

promovendo cursos de rá de 47 kms. No come-

, Após longa espera rea- tive oportunidade de pre- pendi - 1". tempo: Olaria formação de
. operários eo operarä, à razão de

llzou-se sábádo dia 30 de' sencíar num cotejo em 4 x 1 - Plnel: 7 x 2 - Ren- qualificados. Os candida- 3.000 barris diários, até Ele, brasileiro, solteiro;
abril, o tão esperado en- que a superioridade do da: Cr$ 13.734,00 - Mar- tos que passam a pro- atingir o número de 20.000 lavrador, domiciliado e

contro futebolistico ent�e Ol.aria foi indiscutiv.el, O-I
cederes: Arl!ndo 3, Pom- va de seleção recebem barris no mesmo período. residente em Irapocúslnho,

os esquadrões do Olaria brigando o Baependl a se bo 2, Gauchmho e Heiter uma ajuda em dinheiro -x- filho de Alexandre Buccio
Atlético Clube, militante curvar ante sua maiór para os vencedores e Cha- sob a forma de bolsa de Segundo Leon Elia- e de Carlota Buccio.
da divisão extra de pro- hierarquia técnica. déco 2 para os vencidos. estudo. char, os filantes de oi- Ela brasileira solteira
fissionais da Federeção Funcionou ne arbltra- Quadros: OLARIA A. C.: -x- garros têm preferência domé�'tica, .domlcilia·dll �
Metropolitana de Futebol gern o juiz Aristocilio Ro· Waller, Oswaldo (Renato) Segundo orelatório das pelos seguintes truques:l·residente em Irapocúslnho
e o Clube Atlético Bae- ehe, da Federação Metro- e Iorge; Moecír., Olavo e Oentrais Elétricas de Mi· 1) "Me dá um dos teus filha de l\ndré Pavanell�
pendi, bi-campeão da cl- polttaue de Futebol, com Dodô; Pombo, Arlindo, nas Gerais S.A. (OEMIG), para variar"; 2) "Deixei e de Herminia Tecilla Pa.
dade. trabalho que não chegou Gauchinho, Heiter (Carll- encomendou-se à Gene- de :Ilumar, mas não aguen- vanello, 5·

A partida em sf agra- a impressionar. to) e Mário. ral Eleetric uma dos dois to mais"; 3) "Esqueci o
dou plenamente, muito em- Na preliminar os aspl- C. A. BAEPENDe Gaul- grupos geradores que maço em casa"; 4) Man-
bora a disparidade de for- rentes do Baependi empa- ke, Jorge (Eduardo) e Oe- serão instalados na usina dei comprar, mas o ga·

ças fosse flagrante, apre- taram por três tentos com tacilio (Piazera); Walter, elétrica de Salto Grande, roto ainda não voltou".
sentando o quadro cario- a equípe principal do Balloqulnho e Zépi; Ame- elo na corrente de cena -x-

ca muito superíór ao nos- ,Água Verde désta cidade. ricano (Jorge) Taranto, trais elétricas com que o Estão adiantadas as

so campeão, que diga-se OUTROS DETALHES Chadéco, Turfbio e Os- govêrno de Minas Gerais ne�ociações entre um gru-
de passagem foi lmpo- Local: Compo do Bae- waldinho. projeta. formentar a in- po de industríaís brasi-
tente para acompanhar o dustríalisação do estado, leiros e outro de norte-

rítmo de jogo do' time be-
,-------- completando com'uni par- americanos para a insta-

rirl, que comandou as

V A.
que industrial sua ínten- ção de uma fábrica de

ações dentro do gramado enceu'o cara1 lila atividade agrícola. automóveis nos arredo-
durante todos os noventa -x- res de São Paulo. Em

minutos, construindo êste 5' X 2 g resultado do Inter-Municipal O escritor paulista Sér- sua fase inicial, a referi-
marcador sem muito es:" gio MilHet declara que da emprêsa poderia mon-

fôrço, aproveitando-se em Jogando domingo no I :É lamentavel que isto toda existência di g n atar 20.000 "jeeps" e 5.000

parte das berrantes falhas gramada da rua Abdon venha acontecer, pois es- dêss nome comporta al- automóveis de tamanho
dos jogadores locais, que Batista, a equipe do Aca- tamos as portas do ini- go de loucura. «Não' são médio. A fabricação po·
mesmo sendo inferiores, raí colheu bonito triunfo cio do certame EI o qua- os Sancho Panças - es- deria começar 14 meses

parece que ainda se ame- ao derrotar o conjunto dro colorado ainda não oreve Milliet - que dígní- após o início da constru
drontaram com o volume do Schneider E. O. de possue um conjunto de- ficaram a vida, mas os D. ção. A aplicação total de
de jogo do adversário, Joinville pelo elevado pia- finido para competir em I Quix.otes, e o pouco que capitais representaria 1,3
claudicando em jogadas card de 5 x 2. tão importante certame. I em Sancho nos seduz é biliões de cruzsíros, dos

aparentemente fáceis, de- Até aí nada de mais,
.

o que- não se explica pe- quaís os equipamentos
monstrando com isso es- pois o quadro [oínvillen- Oxalá os diretores doi la normalidade». Importades . representa-
tarem' apoderado de gran- se durante todo o prélio clube da Rua Mal. Deo- -x- riam 16,5 milhões de dö-

. de nervosismo, e isto se não foi nunca adversário doro pensem um pouco Informa-se que a Pe- lares. Ao grupo nacional
justifica pela enexperiên- a altura dos colorados. mais e tratem de organi- trobráz está construindo pertenceria 55% das a-

cia de diversos jogadores Entretanto o que mais zar uma esquadra que na Bahia um eleoduto ções ordinárias.
em partidas de tamanha chamou a atenção do realmente represente o

envergadura. minguado público presen· valor e a tradição da
Todavia mesmo ressal- te, foi a composição do agremiação vermelha e

tando êsses pontos l1ega- time aeariano, formado branca.
tivos, não se pode de ma. com. seis elementos per- .

neira alguma deixar de tencantes ao plantel do, Eis como' formou o

reconhecer os méritos da Olube Atlético· Baependi, quadro do Acarai:
vitória bariri, pois seu con- jogadores êsses que já Eduardo, Vergundes e

junto apresentou-se forma estão regulariz�dos com Levinos; Aliberto, Reiner
magnifica, dando uma li- o, bi-campeão para o pró- Schwerdtner; Amandus,
geira �emonsfração de co· ximo campeonato citadi- Tião, Samir, Mengarda e

mo se deve jogar futebol. no. Jorge (Oamargo).
Foi em resumo o que

ESPORTES
I

-

POR Je ANDRADE I

Registro Civil

Espetacular o' Olaria A. C.
CAIU o CAMPEÃO JARAGUA.ENSE POR 7 X 2- REGULAR
ARBITRAGEM DE ARISTOCILIO ROCHA - QUADROS

RENDA - OUTRAS NOTAS '

De M. Ruiz Ellzequi, ela Globe Press
Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do r", Distrito
da Comarca Jaraguá 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:

Edital n. à.744, de 23-4-66.
Waldemar Buccio e

Lina Pavanello

Edital n. 3.745, de 23-4-56.
Rélimundo Klein e

'

Herra Wendorff
Ele, braslleiro, solteiro,

lavrador, "domtctltedo e

residente neste distrito, em
Gariba!di, filho de Hen
rique Klein e. de IVJarfa
Klein. "

Ela, brasileira, solteira,
dornésrlca, domiciliada e

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filha de Al
berto Wendorff e de OUi
lia Wendor(f. '

Edital n. 3.746, de 26-4-55.
Erich Iungron e

Hildegard . Dahlke

Delegacia Äuxiliar
de Polícia

IA PEDIDO

Ele, brasilelro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filho de Ro
dolpho Jungton e de Ol-
ga Iungron.

'

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, . Cilomiciliada e

'residente neste· distrito, em
Rio da Suz, filha de Ro
dolpho Dahlke e de Emi
lia Deucher Dahlke.

Proibição Negócio de
Ocasião

A RÁDIO JARAGUÁ
Edital n. 3.747, 'de 26-4-55.

Herberto Georg e
LTDA, comunica ao pú- Leonida Krügerblico em geral, que o SJ'.

De ordem do Sr. De- AUGUSTO SILVIO PRO. Ele� brasileiro, solteiro,
legado. comunico a tôd08 DEHL, foi em data de 8 lavrador, domiciliado e

os interessados, que nos de março de 1955, desti- residente neste'distrito, em
3 e 4 do mês de Junho tuido das funQões de Dire- Rio Cêrro, filho de OUo
do corrente ano, encon- tor da me.ma, conforme Georg e de Elsa Krehnke
trar-se-á nesta Delegacia, consta da ata da reunião Georg. .

a comissão da Inspetoria de sócios lavrada naque- Ela, brasileira, solteira,
de Veículos e Trânsito la' data pelos motivos ali doméstica, domiciliada e

Público de Florianópolis apontados, razão porque resid�nte neste distrito, em
a-fini-de fazerem expedi- não se justifica a publi- Rio Cêrro, filha de Er
ção de c,CARTEIRA DE cação "A pedidos" do wiIi Krüger e de Wanda
MOTORISTA». semanário "Oorreio do Laube Krüger.
Para os clevidos fins, Povo", edição de i<'. de Edital n. 3.748, de 26-4-56.solicito'a tôdos os ,ime- maio de 1955, de uma Paulo Pedro Maurício esessados comparecerem comunicação datada de . Luzia Jagielskyaté o dia 31 do corrente 20 de maio de 1954, pu-· "

mês nesta Delegacia, a- blicação esta que sem Ele, brasileiro, solteiro,
fim-de fazerem as res- duvida tem o fim de cau- operário, domiciliado e

pectivas matriculas, tra- sar confusão pela mani- residente nesta' cidade, á
zendo acompanhado os festa má fé de que se re- rua Quintino Bocaiuva, fi.
seguintes documentos: veste. lho de Pedro João Maurí.
PARA MOTORISTAS Jaraguá do Sul, 4-5-55 cio e de Maria Luiza

PROFISSIONAIS: Oar- A DIRETORIA Furt'ado,
teira de Reservista, Oar- Ela, brasileira, s.olteira,
teira de Identidade, Tí- doméstica, domiciliada e

tulo de Eleitor ou Oar· FRACOS E ANÊMICOS I residente neste':. distrito, á
teira do Ministério do Tomem I

Estada Môrro.. da Bôa
Trabalho, Atestado de VINHO CREOSOTADO Vista, filha de João Ja-
Oonduta, Residência e 4 •• S I L V E I R A ' • gieski e de Elisa Jaghdsky.
fotografias 3x4. "pregad. - hitI DO: Edital n. 3.749, de 26-4-55.PARA MOTORISTAS Tosses Manfried Leverenz e
AMADORES: Oarteira de R f d lrmgard Kuchenbecker
Identidade, Título de

es ri. o.

Eleitor ou Oarteira do Bronquites Ele. brasileiro, solteiro,
Ministério' do Trabalho,. EseroEulos. motorista, domiciliado e

Atestado de Conduta e Convalescenças residel'Jte neste distrito, á
4 fotografias 3x4. VINHO CREOSOTADO Estrada Itapocú, filho de
Jaraguá do Sul, 3-5-55 É UM GERADOR DE SAÚDE. Alfredo Leverenz e de

aSNI MÜLLER Berta Leverenz.
Escrivão de Polícia Ela, brasileira, solteira,

Snra. D. de casa. d
-

t' d·· '1' dainda lhe faltá uma
ornes Ica, omlcl Ia a e

panela de pressão, uma
residente neste distrito, á

bateria de a�o Inox,' ou
Estraàa liapocú, filha de

Y Walter, Kuohenbercker ed� Aluminio Rochedo, a de Hilda Hor�burg Ku-Oasa Real tem se,mpre chenbecker.
para prontaentrega, pe-
los melhores preços. (Continua n. ultima pagin.)
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Derrotado o

Botafogo
Preliando amistosamen

te domingo último em -seu

gramado, a equipe princi
p,al do Botafogö F. C. de
Barra Rio Cerro foi der
rotado pelo quadro do
Cometa F. C. pertencente
a 3a. divisão da Liga
Joinvilense de Futebol, pe
la contagem de 2 x 1.
O prélio não agradou a

pequena assistência pre
sente, pois os dois qua
dros exibiram um futebol
pobre de técnica' e sem
nehum atrativo que des�
pertasse interêsse.
Venceu aquele que jo

gou menos mal e êste foi
o quadro jOinvillense, mui
to embora um empate pre
miasse a ruin exibição dos
dois conjuntos.
OUTROS DETALHES
Local: Rio Cerro - Re

sultado Final: Cometa 2
xl- Marcadores: Belmi
ro para os vencedores e

Tarcisio para o Botafogo.
O Botafogo formoU com:

Antoninho, Tarcisio e Ja
cú; Vino, Olindo e Wal
t�r; Àndré, Adolfo, Girola,
Keiser e Zico.

EXCELENTES

ELEMENTOS TONICbs

Fósforo, Cálcio, Arseniato I
e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convaleseentes
Tonico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Proibo terminantemen·
te a entrada de pessõas
e animais em minha pro
priedade sita ém Serra
do Boi, distrito de 00-
rupá.

. Não me responsabilizo
pelo que possa· aconte
cer 'aos infratores qa pre
sente proibição.

Rio Vermelho. 19/4/55
SIGISMUIDO SLIWlel

Vende-se, ou troca-se
por 'outro carro de menos

valor, uma limousine
"OLDSMOBILE" 41, 4
portas, carro bem conser- �------._--

vado, uso particular.
Informações com o pro

prietário sr. Theodoro José
Wolf (Oficina de-bicicleta)

Jaraguá do Sul
Rua Marechal Deodoro

TOSsEs r IROllU!wm r

IlIBO [BUIITADO
(SILvu••)

.RANDE TÔN1tlb

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Bilrbílrileh�r mord in' Blum�ni1u Man treibt

Mutwillen wie ein

"Bandit','mit der UDN

•

seinen

Am 2.d.M. trug sich in Dort gerieten sie in I eine Etage ueber ihm
der Stadt Blumenau ein einen Wortwechsel, waeh- wohnt, hoerte den Leerm
barbaricher Mord zu. Herr rend dem der Dentist Pa- und die Schreie, stieg die
Nemo Pacher aus Rodeio eher mit mehreren Mes- Treppe herab und sah was
besuchte den Dentisten sersríchen toetete. Darauf- passiert war, woraufhin er
Emilio Martins in seinem hin wickelte er die Leiche die Polizei in Kenntnis
Hause in der Velha, teils in eine Decke ein und setzte.
um ihm Ampullen von versuchte sie in einem
Betäubungsmitteln zu ver- Koffer zu verstecken.
kaufen, t e i I s um eine
Schuld von e-s 200.000,00 I Herr Osni Borges, der
einzukassieren. in demselben Gebaeude

Wem der Arbeitsplan Faktoren, unter denen der
besondere Aufmerksamkeit industrielle Fortschritt bis
widmete, war die Land- zum Militärdienst, der un

wirtschaft, deren Problem sere kraeftige Jugend von
von unsrreítbarer Wichtig- den Aeckern fernhält, her-
keit ist. vorzuheben .íst.
Das Land schlägt sich Der Plan steigert stuf-

mil einer Landwirtschaft- enweise auf vernünftige
liehen Produktionskrise, Art die landwirtschaftliche
die entscheidend die Le- Produktion Santa Cerart-
benskosren beeinflusst, nas.

von, einem schlechten Zu- Der Entwurf des Herrn
stand im Volke zeugt und Irineu Bornhausen sieht
deren Ausgang niemand folgende Arbeiten vor:
voraussehen kann. Bau von 67 "Kolonis-
Es fehlt an der Land- renhäusem" {landwirt-

und Viehwirtschaftlichen schaflliche Mittelpunkte)
Produktion zum Export im Werte von Cr$.....
und selbst fuer den Ver- 32.500.0UO,00 und fu e r

brauch im lnnern, denn Traktoren, Fahrzeuge, La
unser Wechselkurs für die boratorien und andere
Importatlon belaeufr sich Ausstattungen fuer diese
auf fast 80% betreffs des "Kolonistenhäuser" eine
Kaffees und dieser befin- weitere Summe von Cr$.
det sich auch in einer 83.000.000,00 betreffs einer
Krise, denn die Vereinig- Niederlassung fuer jedes
ten Staaten als hauptsäch- Munizip.
liehe Kaeufer, haben ihre Bau und Ausstattung
Käufe zufolge des erhöh- fuer 4 Versuchsfelder Cr$.
ten Preises auf ein Mini- 24.000.000,00.
mum eingeschränkt. Bau des Chemisch-
Die me.isten landwirr- landwirtschaftlichen und Die Direktorien wollen

schaftliehen P r o d u k t e industriellen Instituts, Fahr-I eigene Kandidaten in allen
kommen fuer den internen zeuge und Laboratorien zu waehlenden Aemtern.
Verbrauch nicht in Frage, Cr$ 20,000.000,00.
obwohl ein unermessliches Bau einer mechanischen
Land mit fruchtbaren Län- Werkstatt des landwirt
derelen, wie das unsere, schaftliehen Sekretariats
die halbe Welt versorgen I

und Maschinen fuer die-
koennte. seIbe Cr$ 12.000.000,00.
Aber die Landwirtschaft Erwelrerung und' Aus- ist auch Kandidat

kann nicht mehr In gros- stattungen fuer die land
sem Maasstab fuer ihre wirtschaftlichen Schulen
Produktion die noetigen in Canoinhas und Lages
Maschinen anschaffen. Mit c-e 11.960.000,00.
dem Arm ist es nicht mehr In der nächsten Nummer
möglich, die Produktion bringen wir den "Plan
zu erhcehen, denn der und die finanziellen Rück
fehlt ueberall, veranlasst halte".
durch eine Reihe von

Vor einigen Tagen pu
blizierte eine Zeitung in
Iolnvílle ein Telegramm
aus f'lorienopolls in der
sie erklaerte, dass der
Gouverneur Irineu Born
hausen gegen die Kandi
datur des Herrn Jorge
Lacerda als katarinenser
Nachfolger mancevriert.

E m i I i o Pacher hat
schlechte Vorfahren und
befindet sich bereits in
Haft.

Jetzt erhielten wir ein
Telegramm des Inhalts,
dass das regionale Direk
torium der UDN den Na
men dieses geschaerzten
Deputierten der in Kürze
stattfindenden Versamm
lung empfiehlt.

Was ist mit

dem PRP los?
LOKALES
Eiserne Hochzeit. Das Eh'e

paar Henrique und Emma
Bruch feierten am letzten
Montag einen glücklichen
Tag in ihrem Leben, da
an diesem Tage sich die
65. Wiederkehr ihrer glück
lichen Ehe vollzog.

waren, ihre Glückwünsche
auszusprechen, ein Frueh
stueck, bei welcher Gele
genheit es durch Herrn
Pastor Karl Gehring be-
gruessr wurde. Es scheint, dass irgend-
Desgleichen beglueck- einer seinen Mutwillen wie

wuenschte das Ehepaar ein "Bandit" gegen die
der Herr' Praefeki Artur UDN ausleesst.
Müller, der die dem Mu- ,

nizip durch Herrn Alberto -----�----

���n d::!�ist::enw����:�d Oie Spaltuol (Oissi�eßeiH)41 Jahren seiner Lehrtä-
tigkeit, 25 Jahre in un- der uon uers!lmmell S"leliserem Munizip unterrích- U u II
tere, hervorhob.
Das Ehepaar hat 8 Kin

der, 31 Enkel und 41
Urenkel.
Dem Ehepaar Rahn die

herzlichsten Glueckwuen
sehe 'des "Correio do
Povo".

Elemente des PRP or

ganisieren in' allen Muni
zipien munizipale Direkto
rien im Gegensatz zu den
bestehenden. Die von Ia
raguá wurde schon orga
nisiert.

Alle diese neuen Dlrek- Das Eehepaar B r u c h

torien bekämpfen die De- empfing an diesem Tage
putierten Jorge Lacerda die herzlichsten Glueck
und Luiz de Souza, denn wuensche ihrer zahlreichen
sie sagen, dass diese Freunde und die Aeusser

Vertreter ihre Parteige- .ungen .

kindlicher Liebe

nossen verlassen haetren. Ihrer Kmder.·
Das Ehepaar hat fol-

gende Kinder: Maria, ver

heiratet mit Augusto Wirte;
OUo, verheiratet mit Rosa
Passold; Alma, verheiratet
mit Otto Seifert; Henrique,
verheiratet mit Adele Holz;
Hugo, verheiratet mit Ida
Zlmdars; Ida, verheiratet
mit Gustavo Sasse; Luiz,
verheiratet mit Eisa Birk
ner; Leopoldo, verheiratet
mit Irma Gõrll; Edmundo,
verheiratet mit O I ga
Morsch; Orllle, verheiratet
mit Oscer Wulf und Adolf,
verheiratet mit Gertrudes
Riegel.
Der "Correio do Povo"

schllessr sind den Aeus
serungen der anderen an

und spricht dem Jubelpaar
seine herzlichsten Glück
wuensche aus.

RIO, 29 - Es duerfte
sich in Kuerze in Floria- '

nopolis der' udenistische
Block versammeln, der die
Parteikandidatur fuer : die
Staatsregierung bekämpft,Jolio _ [olin Es steht' fest, dass die
ser Einladung, die Herren
Adolfo Konder, Arísnltano
Ramos, die Deputierten
Waldemar Rupp und Afon
fo Wanderlei, João Colin,
Artur Müller,Waldir Busch,
Frederico G. Busch (Blu
menau), Melchiades Fer
nandes, João Bayer Filho,
Vitor Fontes, Gereine
Silva und verschiedene
andere letz schon beip
flichten.

Munizipalkammer: Mit An
wesenheit saemtlicher Mit
glieder hatte sich die
Kammer versammelt und
diskutierte ueber verschie
dene Geserzteeenrrãge.

Herr João Colin, Exse
kretaer des Verkehrs und
der oeffenrllchen Arbeiten,
erklaerte, nachdem er mit
den Abtruennigen' der
UDN in Rio de Janeiro
sich beratschlagt hatte,
dass er sich bei den

J. JUSTO naechsren Wahlen auch
als K an d i d a't Iuer die-----------------

Nachfolge des Herrn Gou-
verneurs Irlneu Bornhau
sen aufstellen laeser. Er
rechnet mit der Llnterstür

Mein Vater hat keine Haare mehr. Unsere Vlerlähr- zung der starken poltri-
ige fragt ihn: "Opa, warum hast du denn keine sehen ôtroemung im ôra
Haare?" Opa meint seufzend: "Ja, die hab' ich ver- ate, bei der es nicht un
loren." Da nimmt, unsere Kleine ihn ganz treuherzig wahrscheinlich ist dass
bei der Hand und sagt: "Komm, ich helf dir suchen!" andere Parteien ih� eben-

LieseiDlIe P. aus Weissenburu falls unterstützen werden.
-x-

'

Alexander, 6 Jahre alt, war zum erstenmal.zu Besuch Somit haben wir schon
auf dem Lande. Wieder zuhause, schwaerrnt er von drei Kandidaten zu' der am
.den Leber- und Rotwuersten und Schinken, die Oma 3. Oktober stattfindenden
als Vorrat auf dem Boden hängen het und die nun Wahl: Jorge Lacerda, João
leider bald alle sind. "Na ja", sage ich, "nun werden Colin und Saulo Ramos.
sie jil vor Weihnachten das Schwein schlachten, dann Man erwartet noch ein
ist von allem wieder genng da." oder zwei mehr.
Alexander ist bei diesem Gedanken ganz entrüstet
uud antwortet: "Aber Murterle, Oma wird doch das
Schwein nicht schlachten, wo es so schoene Würste
und Schinken legi!"

Gouverneur
von Paraná

Herr Adolfo de Oliveira
Franco trat als Nachfolger
des Herrn Munhoz da
Rocha das Amt des Gou-

Diamantene Hochzeit. AIr. verneurs von Paraná an.
ê.d.M. feierte das Ehepaar Die Regierung von San
Alberto und Berta Rahn ta Catarina wurde beim
ihre di�mante�e Hochzeit, I Antritt durch Herrn Dr.
�oz� Sich �n Ihrem Wohn- Waldir Busch, Erziehungs
SItz Ihre KInder, Verwand- sekretär, vertreten:
te und Freunde versam-I '

melten.
,

.

,Um u Uhr.vollz�g Herr General EstilacPastor Gehring 10 der
Kirche von Rio Cerro die Leal gestorben
religicese Zeremonie.
Zu Mittag gab das Ehe

paar allen, die gekommen

KINDERMUND
laodw irlse�Hftmioisler
Der Ex-Gouverneur vom

Staate Parélná, Herr Mu
nhoz da Rocha, wurde
zum Landwirtschafsminis
ter' ernannt und trat das
Amt an.

Versammluna
der UDN

Infolge ein�s Herzsch
lages verstarb der Gene
ral Estilac Leal, Kriegs
minister d e r ,Regierung
Getulio Vargas.
Der Verstorbene kehrte

von einer "nezlonallstl
sehen' Versammlung, bei
d e r kommunistische,
Iinksgerichrete und Arbeit
sparteiliche Elemente teil
genommen hatten, zurück
als er sich schlecht fühlfe
und verstarb kurz darauf.

Die Versammlung der
UDN, die am 28. und 29.
April in Rio stattfand,
schlug als Kendídaren für
die Wahl des Präsidenten
der Republik Herrn Etel
vino Lins vor. Das Direk
torium ist bevollmächtigt,
den Namen des Vlzeprae
sidenten anzugeben.

Haemorrhoíden Asthma
Clara Heckel aus Berlin. Juckreiz Ekzllme, Fissuren. Wir werden darauf auf-

- x - merksam gemacht dass
Onkel Karl hat nach einer Operation einen Karbua- Haedensa (Pomade) be- die Tabletten
kel im Genick bekommen, der geschnitten werden ruh�gt, sc�ützt, heilt. So-

"Eufin"musste. Die Wunde wird' offen gehalten, damit der Iortíge 'Ylrk�ng, beque-
Eiter abfliessen kann. Wir haben Onkel Karl besucht. me Applíkatlon, Formel der ç. F. BOEHRINGER
Moni, die im Krankenhaus sehr still war, parzr auf der Haed�nsa - Gesells- & SÖHNE, Mannhein, das
dem Heimweg heraus: "Mutti, der arme Onkel Karl! ch!ift, Berlm. Zugelassen bekannte und. altbew�ehr
Erst die Operation und jetzt hat er hinten noch ein bel den deutschen Kran., te Asthma-MIttel,' WIeder
Loch I'" kenkassen. überall erhaeltlich sind.

Rosemarie Rahn aus Berlin likolassee
'

-------------------------

,c,.:::::::::::::::::-.:::::-.::::::::::::::::::::::::::__..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

Ir Dr. Erich Kaufmann li
ii Arzt und Chirurg ii

fl!11 promoviert an der medizinischen Fakultät der �:i:;Universitäten von Köln (Deutschland) und

II Porto Alegre !i

ii CHIRURG - FRAUBNARZT - GB8URTSHBLFBR -
-

!l LANGB �:�;! IN ���o:���::HB�:B�:����NHABU_ii
.. SBRN

ii Konsulroriun und Wohnung:
!! Rua Preso Epitácio Pessôa, 139

iiii Sprechstunden : ::

" Morgens von 10 bis 12 Uhr !!..

::

III! Nachmittags von 14,30 bis 17,30 Uhr !.!.Man steht auch Nachts zur Verl4gung H

\\:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i.i

N I V E A' - C R É M E
die wissenschaftliche HautnahrungApotheke "Sobulz"

J.&.RAGUA DO �IJL
Als Schutz gegen Sonnen- wandter Ko�rper vollkommen

brand an der Praia gibt es und tief in die Haut ein und
nichts Besseres als Nivea-Cre- macht sie zart und sammt
me. Das in ihr enthaltene {lU- weich. Nivea-Creme ist unue

ropaeische Produkt Eucerit is.t bertroffen als Tages·undNacht
die Frucht langjaehriger wis- treme, als Unterlage fuer
senschaftlicher Forschungen. Puder und Rouge oder als Rei
Eucerit verhindert das ueber- nigungs-Creme.
maessige Verbrennen der
Haut, erhaelt die Haut weich Nivea-ereme fuer den Herrn,
und geschmeidig und vermei- Vor dem Einseifen in die tro
det den starken Wasservei ckene Hau teinmassiert, wird
lust unter der tropischen Son-I das Rasieren zum Vergnue
neo Eucerit dringt als hautver- gen.

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Ve�trauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringsten' Preisen bedient.

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



CalDara Municipal
fLUXO·SEDATINA,j

pela .\ta comproYlfida .'tcáCia •
muito No.lNda. Deve ••r u.....

FlUXo.S���TINA1
Dr. Francisco Antonio Piccione

, :M[�.D][CO

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

Especialista 'em doenças de cl'ianças
Atende no HOSPITAL DÖS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das lQ as 18 hs.

CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 8·5-19fi6 6

o f·t M' 'In'lnal rlo Jaranua' '�O Qui ��OOOOI����OO Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
rr� �I ura u� lJ p UlJ M U ü 00 CLINICA DENTÁRIA .; -rAIO � I '

PORTARIA NR. 45
, � O r Os ny Cu b a s O A qUI no 00 Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá

REQUERIMENTO DESP f\CHf\DOS 00
•

'� do Sul, no uso �as SUIals at�ibuiçõe�, resolve:
_

F
.

T R t f' � I CIRURGIÃO DBNTISTA I � Conceder trinta (aO) dias de licença para tra
rancIsc� angon - equer �ans enr para ms t:3S tamento de saúde ao Professôr Padão «O», Este-

seu nome os Impostos do estabelecimento comer- sm
'

, � Iâ
.,

M
.

Pí II' dé d.

I (BAR E PENSÃO) da sra. Waltrudes da Sil- m CLINICA . CIRURGIA BUCAL - PRO.TES� t:3S ama arra IOO .1, a contar esta ata.
ma

I' Escort ião de Max Bauer _ Re uer � 'Falamenlos de canaes sob contrôle radIOgráfico � Registre-se e Cumpra-se
::�n�f���ra���a seu lame os impostos de umaq ca- � Mo�ernas DOnies móveis em microniulI e ,ouro platinado il Prefe!tura Municipal de Jaraguá do Sul, em

• ..G' id di d Alb t:3S H O R Á R I O ' t:3S 30 de Abril de 1955.
míonete,

.

anqum a por compra por IgO e er- � - � ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipalto HenrIque Vasel. Helmuth Neumann - Requer t:3S MANDA. - das 8 às 12 t:3S

alvará de inspeção vistoria e cHabite·se. Lauro 00 TARDE - Atende com horas Marcadas 00 il::::::::::::::::::::::::::::'-:::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bussi - Requer transferencia para seu nome äos 00 Residência e Consu1tório ao lado da � .�.:V \::...

iI.npostos sôbre. uma atafona e um terreno adqui- 00 Prefeitura Municipal � ii TI'l\TI» lHm> TI'trJBI W �lUf1Mf � �T�T
.

rido de Jorge Engelmann em Estr. Itapocusínho. � JARAGuA DO SUL _ SANTA CATARINA � II 1lJ)�o LL.d�11\lJ J.[)\& llVllß\!�r�

Frederico Lawi��S:���rO ;o;Sd::idão si ha ou OOOOOOOO�OO�OOOOOOIOOOO�OOOO�OOOO� f! MÉDICO CIBURG-IAo
não falta de profissionais habilitados nomunicipio.. I!!

Formado pelas Faculdades .de Medicina das Univer-

Fre�er�co �awin.-. Requer P?r certidão quaís �s I':�U�'-
, .... "'-"'-"' ....., ........_"' ......... "-"-'I:! II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre

profissionais habilitados lDSCrIt?� neste munterpro. Dr Fernando A Spn'ngmann iiDESPACHO - «Oertífíque-ses • •

i:!:
CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

Henrique Tissi - Requer licença desviar águas do I ::
CLINICA GERAL

Braço Ribeirão Carvalho para irrigação de arro- Formado pela Faculdade de Ciencias Mé- ii Longa pratica em Dospitais Europeuszeiras. dicas da Universidade do Distrito Federal ::

DESPACHO - «Deferido nos termos da informa- li
ção e reservados direitos de terceiros» CHniea Médica - Cirurgia Geral ,- Partos !i

Walter Píeeollí ';. Requer licença para construir Consultório e Residência: Rua Preso Epi- II
cerca de sarrafos de fronte sua propriedade. tácio Pessôa n. 206 (ex-reeideneia de dr. :i
DESPACHO - «Dê-se o alinhamento de acordo. Alvaro Batalha). ii Pela manhã: das 10 ás 12 horas

com a planta cadastral» Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 h ii
Geny Costa de Oliveira e Silva - Requer 10 dias

"_ .. ,_",,,,,,, ... _,,,,,,,,, ..._,,,_,,._.,,_,,,_ ... _,.. ::, ,IJi..
Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas

.

de licença para tratamento de saúde conforme
_ Atende chamados de dia e a noite _

Atende chamados durante a Noite
atestado médico. "1):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::{{"DESPACHO - «Concedo 10 días>
Estefânia M. Picolli - Requer 60 dias de licença E5!El'i'-'IE!ii!E�Ii!!!!l�:I-11 !!_!I!!1i!!!!!!im

bES���HmÔn_to«8�n�:��e� licença com vencimen- rr-�::;::;:;::;::;,,;···;::::::;:e::;;:;;;:::�;'" �I Dp. Renato \Valte. I
t08 integrais» ii ii �I ]É' IiiManoel L. da' Silva· Requer sua aposentadoria n _ JARAGUÁ DO SUL _ .,.

lU D I C O m
nos termos do Art. 197, do Estatuto dos Funeie- li m CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS Inários Civis do Estado de Santa Catarina, adota- II Medicamentos e Perfumarias II DE SENHORAS - PARTOS -Ido no município pela Lei nr. 2, de 1 de Março de

I li Simbolo de Honestidade1951. ii nil ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efí- iiiDESPACHO - <Oonoedo a, aposentadoría> il Confiança e Presteza
m ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III

Companhia Antartica Paulista - Requer seja aver- il A que melhor lhe atende üi Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- rli

�!�:.fa:��:g�I�;!�:!otU.�ii:i��I:�;·��;���;r: l,=,===�:';::�!=:====� I �f.a��I:f.:��;:��t�;��r!�:�:!�: rM�,1requerente. -==== ====wa _-----------. �I beldes. Asma. afecções do estômago, etc."
DESPACHO - «Sim, pagar os emolumentos devi- • Im. MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratament-

dos pela transferencia>
. MUD' S AVO! MÃE! FILHA! I das' Paralisias com reativação das Iunçõeo INilo Souza - Requer sua aposentadoria de acordo

líi musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs ii
com a Lei. TODAS DEVEM USAR g cional dos músculos em geral, da bexiga, or- gDESPACHO - «Concedo a aposentadoria nos ter- I I I gãos digestivos etc

Imos da informação» 'fLUXO S�DATINA ...
ONDAS CURTAS �

..

DIATERMIA - ELETRO-

."

Inês Pedri Bersan - Requer trinta (30) dias de 'li- Fl'utiferas e
- L I CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO

cença para tratamento de saúde. Ol'namentais (OU REGULADOR VIEIRA). Iii BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

1'1DESPACHO - «Concedo a licença requerida; de-
A DORca· III infra-vermelho... gsigno para substitui-la Cecilia P. Marquardt» -- A MULHER EVITAR l.U:

I CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros

-I
' Carl H. F. Jütte - Requer certidão si é ou não

Laranjeiras, Pe- 'UYIA AS CAUClt' UTERluu� � (Jardim Laur� Mueller) esq.
�

Rua 9 de Março .Idevedora a Fazenda Municipal.
cegueíros, Ka-

� U I!tl ftAIJ

I das 9 as 12 e das 3 as 6 horasDESPACHO - «Certifique-se o que constar»
kí

o

M' EmDrega-•• com ventapm pua

1'1
RESID�NCIA - RuaMinistro Calogeras, 350 .Déeas da Prefeitura Municipal de Jaraguä do iserros, .

aCI-
'combater as 11'1'••ularidadés das

••

Fone 305 _ J O I N V I L L E-S. C.
, IiiSul, 15 de abril de 1955. eiras, Iaboríce- 'uRoCe. periódicas du ••nbOJ'U II

OCTACILIO P. ,RAM05» beiras, etc. Ro- .�-=-ll X ! .......l'-==-��!!E';i!!!lii!
S 'ras Dehlla é Calmanto o reculado, cJaDasDiretor do Departamento do Expediente erras, I s,

hlo"'õ••Camélias, Co- Y

niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Consultório e residência:
Rui Preso Epitácio Pessôa, 139

CONSULTAS:

Ata da reunião Ordinária de 12-4.;.55
::>eçam Catálo
go Ilustrado

Aos doze dias do mês de abril de mil nove-

.1

LeopoldO

seidel.1centos e cincoenta e cinco, pelas sete horas na sa- Corupã
la do Fórum no edificio da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, reunidos os snrs.: Ney Franco, João
J. Bertoli, Fidelis Wolf, João L. da Costa, Mario Ni-
colini, Francisco Modrock, Raimundo Emmendoerfer, I

0LAoNMOBPnRIÖGTUETEOIOR,DE SMEUISNFAILNHcOoSnÉ,A 111:\_C=O=R.=U=P=A.==-=Si_A=N=�_A......._C!C_A=�_A=RJ[=_N=A='1Durval Marcafto, e José Pasqualini. Constatada a
._

presença de número legal, foi pelo sr. Ney Franco,
Presidente, declarada aberta a sessão e ordenou ao sr.

2°. secretário que procedesse a leitura da ata da
Vermitugo suave e de pronto I O WaldemllrOsessão anterior. Discutida e posta em vbtação foi a

efeito Dispensa purgante e dieta! rmesma aprovada sem emenda, pelo que, passou a S
I

ser assinada, pela Mesa. Livre a palavra fêz uso da ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

mesma o sr. José Pasqualini; referindo-se ao Grupo ,ME o n. 1, 2, 3 e 4

Escoler Teresa Ramos,' da vila de Corupá, neste Proteja a saúde de seus tilhos e a l>ua própria!
Municipio e declarou que o mesmo fornece diária- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
mente, sopa fi uns 260 alunos; sendo que estes es·

, tão privadados de água e sopa escolar por falta de Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA

energia elétrica, a qual faz o levantamento da fiiua, o
MIlfAIfCOBA para o seu tilhinho.

por meio de uma bomba elétrica. Que desde 1961 a E um produto dos Laboratórios Minancora

��:;:s�:�r�ap:g��e��:� e r�����: ��ru%:�8;!�
- J ° I N V I L L E -

p::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�
de energia elétrica do Grupo Escolar, sendo que a

� -
-- . - -- 10> trl\ � "Ir ((}) 10> JE W IE 1Q) li

senhora Diretora do referido educandário responsa- I
- - - - - - - - - Ir Jf \UI � 11 1IJ) 11 � �I !!

bilizou.se pelo ::>agamento dos gastos de energia I O
'

M III B t d A d I ii
elétrica. Apresentou o sr. Pasqualini uma indi- I

I r. un O arra O' 8 leVe O RUA MARECHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 ii
cação, para que fosse pedido ao Governo de Esta- , JARAGUÁ DO SUL - STA. OATARINA II

do, para que eSle se digne tomar as devidas provi- I
-

I I ':1:31' Secção de lavaO'em, depósito de lubrificant�s, !::;:�dências. Pelo sr. Presidenfe foi esclarecido que a i ADVOOADO • bt> ,

I
..

I ii com ustlve e acessórios. iireferida Indicaçõo, entrará em discussão na próxima i , li Lubrificação-carga de Baterias etc. iireunião. Não havendo Bxpediente, °nem Ordem do II ..

Dia a serem discutidas o sr. Presidente, encerrou a
I
i Escritório no prédio (Á Comercial LIda) t II CONSÊRTO - RBPORMA E RBTIPICAÇÃO DB AUTO- IIsessão e convocou os sors. vereadores para a pró- I ii MÓVEL E CAMINHÃO. iio -

I' d dO 19 d N-' Rua: Marechal Peodoroda Fonseca N°.122 II oe

xlma sessaO a ser rea Iza a Ia o corrente. ao I , II liestiveram presentes os snrs.: Augusto Silvio Prodehl I lal'aguá do Sul li ii
e Waldemar Grubba. I

_ .__
I li SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO H

(ass.) Ney Franco, Fidelis Wolf, João J. Bertoli. ._IIiil__"'_II;J__.-�.If!-__=-__;l._-._,!iiI" �::::::::::::.:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::J.i

.CONTia-SE IIB TODA PARTE

Maiureehen
ea.a •••a"••

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

,I - Ráios Infra-vermelhos e aluis.

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



O O
Apedido

" Os vereadores pessedislas trabalham. __ ,

A última sessão da estrada aerea que, par
Câmara Municipal foi tíndo do pico do morro

. uma exibição demagogl- do Jaraguá, fosse até o
---------------------------------.-------- ca dos vereadores do planeta Marte, onde exís-

JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 8 DB MAIO DB 1955 SANTA CATARINA N. 1.840 PSD, que afinal acorda- tia uma pedra que, moi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
ram da letargia em que da, era um optimo re-

,I L O.'C A' ,I· S I Rerll"stro C."YI"I
estavameresolveramdar médio contra enjoo de

.. um ar da sua, graça. discursos chatos.
---- (Continuação) Até, agora eles nada Aí sim, OB aplausos to-

apresentaram em bene- ram gerais.
. .

Edital N. 3.750, de 27-4-66. fício. do povo a quemBodas de DIamanie. DIa 3 Wügand Siewerdt e tanto prometeram, mas Outro vereador recla-
do corrente, o casal AI· Helga Fischer ao menos, divertiram um mou a casa, a08 berr�s'berto Rahn-Dona Berta Ele brasileiro solteiro

pouco aos convidados e com gest�s dramátl-
Rahn, festejaram suas lavrador domi�i1iado � especiais para a sessão. cos, que o Jacaré, que
bodas de Diamnnte, reu- resident� neste distrito em Um deles, resolveu dar ele �stav� acompanhadonindo em Bua residencia Rio Cêrro filho de E�iIio uma aula de quimica, pa- a trínta días, nao. dava"
seus filhos, parentes e Siewerdt 'e de S21ma ra mostrar que, seu di- pelo que era preCISO que
amigos. I Mantau Siewerdt. ploma não foi obtido no a .M�sa. tomasse uma pro.
. P:la�ll h�ras. na Igre- Ela, brasileira, solteira, grito e fez uma disser- vídêncía,
Ja o 10 erro, o rev. doméstica, domiciliada e tação sôbre a desitrata- Foi então que um ve-Pastor Gehring Iez a ce- residente neste distrito em .

1 d d UDN. .

I'
. , ção do tIjo o, o qual de- rea or a aparteou:nmoma re igiosa, Rio Cêrro filha de Alvino pois deduzido a pó e "O melhor é secar a Ia-Ao meio dia o casal Fischer e de Hedwig Stre- misturado com fécula, goa, 'pois aí o bicho éofereceu aos que o to- 10w Fischer. dá um optimo alimento ... obrigado a sair."ram cumprimentar um

Enlace Menel-Schiochel almoço em sua restden- Edital N. 3.751, de 27-4.66. Adiantou ainda esse Com esta levantou a
Na residência .dos pais ela, sendo nessa ocasião Walter Ianssen Junior e vereador, que iria pro- sessão!

do noivo nesta cidade, saudado pelo rev. Pas- Isolda Verch pôr a construção de uma BREDERODES
realizou-se ontem o en- K G h

. EI b '1' It
.

"

tor arl e rmg. e, rasr erro, so erro, 0=====-_=0=0=0========0
lace matrimonial da gen- Tambem produziu uma comerciante, domiciliado'll

-

Util senhorita Almida Me- saudação ao casal o -sr. e residente nesta cidade, •••�. IIAniversArias. Fazem anos ho- nel, filha do casal Adol- Prefeito Artur Müller que � Avenida Getulio Vargas,

II .'I:!!:�.�.�.�...��:�,., -

I'je os. srs. Osmar Schmítt, Io-Brmelínda Menel, re- enalteceu os serviços Illho de Walter Jenssen e'
.

..!:.:., ..�.:,.. Uindustrial em Rio do Sul; sidente em Nereu Ramos prestados ao municipio de Helena Ionssen .....�..
CA FE "::•••Rodolfo Maier; a srta.

I com o sr. Hilário Alido pelo sr. Alberto Rahn, Ela, brasileira, solteíra, I' :,,�:.'" .�.::..\ IIElza Buch e as meninas Schiochet, auxiliar da
que durante seus 41 anos doméstica, domiciliada e I :.::. O OPOllO .:.� UZélia Maria Moser e justiça. de magisterio lecionou residente nesta cidade, á

'I I::: M N '.::: "Marlene Roters, filha da Ao . jovem casal e seus 26
. ..

rua Abdon Batista filh •••• ••••
sra. Tereza. Watzko Ro- dignos progenitores os

' em nosso mumeipio. , I a J .:.:

lieh
;.:. IIO casal Rahn tem 8 de �eopoldo Verch e de

U ,��: ."
..'i-: Ute�ia 30 fez anos o snr. �:�PJ�m�����,. do "Cor- filhos, 31 netos e 41 ta- Maria Schmauc.h Verch.

ti \.":'. � :;·li I'Henrique Nicoluzzi. taranetos. Edital N. 3.762, de 27-4.55.

-'I
.,:;. .�.::.tt

Dia 2 passou a data Bodas de Ferro. O casal Ao'. casal Rd,ahn,c os Cópia de Edital de
I I'"natalicia da sra. Evanir Henríque-Ema Bruch, Ies, cumprimentos o« or- Proclamas de Casamento,

Nicoluzzi, esposa do sr. tejou segunda-feira últí- reio do Povo». recebida do Oficial do II II
Henrique Nicoluzzi.· tima uma data

-

feliz de Camara Municipal. Com a Registro Civil de Rio do J '

U
Hontem 'fez anos a sua vida. É que naquele presença de todos os Testo. II

I

Usrta. Maria Calisto do dia passou o 66°. aniver- seus membros - esteve Arno Maske e II I'Rosarío residente em São sário do seu feliz casa- reunida aCamara Mu· Loni DaJlmann

'I 'Francisco do Sul. mento. I nicipal, que díseutíu di- Ele, brasileir�,.�oUeiro, I
- .Rassa hoje a data na- O casal Bruch rece- versas proposições. Ilavrador,

domlclllado e I U
talícía do sr. Erich Ehlert, beu naquela data os vo- residente em Alto do Rio II U
propríetärío do bar e tos de felicidades dos seus

_

C I.,
do Testo, filho de AUgUS-, Usorveteria Sib.��ia �n�sta ��������:��, e as o,ao. " O lll.��"�:�:e de� Ouil�er�i�.u, "�1a::�hã a s�a. Maria- filial de -

seus filhos. Tarnbem é candidato' Ela, brasileira, solrefra,

I 'I', ,U,na Murara, esposa do sr. Tendo o casal os se- doméstica, domiciliada e

Alberto Murara. guintes filhos:

Mar,
ia, ca- O sr. João Colín ex- residente neste distrito, em n

'��
II

Dia 10 do sr. Jorge sada com Augusto Wit- secretário da Viação e �io Cêrro, filha de Adol- U �'\ UMattar, bancário nesta te; Otto, casado com Ro- Obras Públicas, depois fo Dallmann e de Clara n À0)1 "cidade. sa -Passold; ,Alma,
casa�' de conferenciar com os Ehlert DaJlmann.

'r
'G

I'Dia 12 o Sf. José ,Pe- da com Otto Seifert; Hen· dissidentes da: UDN no I

ters, comerciante, em rique, c'asado com Ade- Rio de Janeiro, declarou Edital N. 3.7M, de 29-4-56. I � f $ II
Curitiba, a sra. Maria Ie Holz; Hugo, casado tambem, ser candid�to a José Richert e

'r \ U
Mayer, esposa do sr,' Cal'. com Ida Zindars; Ida, ca- sucessão do sr. Irineu Helga Zickuhr J - nlos Mayer e Mario Ro- sada .com Gustavo Sas- Bornhausen nas proxi- Ele, brasileiro, solteiro, 0=====0=0=0========0
ters, filho da sra. The· se; Luiz, casado com EI- mas eleições. Conta ele lavrador, domiciliado e

reza Roters. sa Birkner; Leopoldo, ca- com o apoio de forte residente Deste distrito, á

Dia 13 o sr. Afonso sado com Irma Görll; corrente politica no Es- Estrada Itapocú, filho de

Buhr, industrial nesta Edmundo, casado com tado, não sendo impossi- Floriano Richert e de

cidade; o sr. Leopoldo, Olga Morsch; Otilia, ca- vel tambem que outros Emilia Demarchi Richert.
Sthal, comerciante em sada com Oscar Wulf e par*idos venham a apoia- Ela, brasileira, solteira,
Estrada

.

Jaraguá; o me- Adolfo, casado com Ger- lo. doméstica, domiciliada e

nino Waldemar Antonio, trudes Riegel. Assim já temos tres residente neste distrito, á
. filho do sr. Alfredo Va- O «Correio do Povo», candidatos para o pleito Estrada Três Rios do
seI, industrial em Rio solidadsa-se com os ma- de 3 de Outubro: Jorge Norte, filha de Erhardt
Molha e a sra. Ana Bart- nifestantes, apresentando Lacerda, João Colin e Zickuhr e de Aman d a

nikowski, espos\l do sr. seus cumprimentos ao Saulo Ramos. Espera-se Zickuhr.
Silvestre Bartnikowski, casal. ainda mais um ou dois.

o
ANO J9{XIV

fesla 'de "São José". Terá
lugar hoje em Corupá,
a tradicional festa de
"São José".
Durante o dia a habi

tual festa popular, almo
ço, jantar, café, churras
co, bebidas, jogos etc.
Os resultados da festa

reverterão em beneficio
da nova matríz em cons

trução.

residente em Corupá.
Na mesma data a sra.

Alma Harbs, esposa do
sr. Arnoldo Harbs, resi
dente nesta cidade.
Dia 14 o sr. Albano

Kanzler, construtor, resí
dente nesta cidade' e a

srta. Hortência Satler,
residente em Barra do
Rio Cêrro.
A todos os aniversari

antes os cumprimentos
do "Correio do Povo".Fesla de Sanla Cruz. Rea

liza-se hojé em Jaragua
sínho a tradicional festa
de Santa Cruz. Haverá
churrasco, bebidas, jogos
licitos etc., não faltando
o afamado "Strudel".

COITRA CISPA,
; tolDA DOS CI·

Edital N. 3.7M, de 29�4-66. Oscar Hansen e de Ade-
Carmelo Tomaselli e laide Hansen.

Geny Hansen E para que chegue ao co-

Ele, brasileiro, solteiro, nhecimento de todos, mandei
lavrador, domiCiliado e passar o presente edital ,que
residente neste distrilo, em será publicado pela impren
Jaraguélsinho, filho de sa e em cartódo onde será
Elidio Tomaselli e de afixado durante I'i dias. Si
Rosália Tomaselli. alguem soub:'!r de algum im-
Ela, brasileira, solteira, pedimento acuse-o para os

doméstica, domiciliada e tins legais. ..

residente neste distrito, em IRENE PEDRI GUNTHER
I

Jaraguasinho, filha de Oticial

TopI ...M.........__ •

rapidez. I,

TqaI-. Indicado COIltra,

DOres de caheça Resfriados
ReVl'aIglas Gripe
BeumaUsmo Cialiea

Togai • aoxÜIa a eUmlllaçilo do ácido úrico. Nlo _ce qaalquer ação
-

depressIva. os comprimidos de TogaI cn..olvldos em qua sllo faeels de
tomar. Mllbuel de médicos ateslam a saa effcAda. Togai é medlcamenb>
qae se pode tomar com abaolala confiança. 'f

A convenção da UDN,
realisada no Rio dias 28
e 29 de Abril, adotou a
candidatura do sr. Etel
vino Lins como candi
dato a eleição de Pre·
sidente da República.

,

O Diretorio ficou au

torisado a indicar o nome
do vice.presidente. '

Convenção da UDN
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II Pudim Medeiros - A Melhor Sobremesa li
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não deve faltar em casa alguma J

-�I
•([» §a�ãl.o ,(Marca· Registrada)

Virgem Especialidade
dIa ClAo WEIlEt liN]))[J§IllAl JOllnville �QÃ��'RCt4t
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ESPECIAlfDADE

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


